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 آيا اسالم مي تواند غيرسياسي شود؟
 عبدي كالنترينوشتهء 

 
 2008سال انتشار 

 
 
 

 ٣ فصل اول ـ آيا اسالم مي تواند غيرسياسي شود؟
 تجربهء مدينه -١

 از جامعهء سياسي بدوي تا امپراتوري -٢

 چيزگون شدن ايمان -٣

 يبراليسم در جهان اسالمناكامي ل -۴
 

 ٢٩ فصل دوم ـ عرب و عجم، اسالم شناسي تاريخي ايگناتس گلدتسيهر

 ٣٨ »فلسفهء اسالمي«فصل سوم ـ آرامش دوستدار و نقد 

 ۴٧ فصل چهارم ـ االهيات طبيعت

 ۵٨  )لين هانت(نگاري معاصر  فصل پنجم ـ دربارهء روش در تاريخ

 ٨۵ )فرنان برودل(مي فصل ششم ـ شكوفايي و انحطاط تمدن اسال
 خاورنزديك پيش از اسالم -١

 سرآغاز تمدن اسالمي -٢

 عصرطاليي تمدن اسالمي -٣

 علم و فلسفه در تمدن اسالمي -۴

 انحطاط تمدن اسالمي -۵
 

 ١١۴ )توبي هاف(فصل هفتم ـ بررسي تطبيقي عقالنيت در اسالم و غرب 
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 فصل اول
 

 آيا اسالم مي تواند غيرسياسي شود؟
 نتري ي عبدي كال هنوشت

 
 

بخشهاي اول و دوم به جامعه شناسي سياسي . آنچه خواهيد خواند در چهار بخش تنظيم شده است
ي تحول تاريخي ايمان  پردازد و بخشهاي سوم و چهارم به يك بررسي مقايسه اي درباره اسالم مي
 ـ فرانسوي گرفته ايم را از محمد آركون اسالم شناس الجزايري» ي مدينه تجربه«اصطالح . به دين

هاي سياسي ـ ديني جهاني در ) imaginary(تا به يكي از مهمترين و قدرت مندترين خيالواره 
. ي نطفه بندي تئولوژي سياسي آن، نگاهي بيندازيم آغاز شكلگيري تاريخي خود، يعني مرحله

و چيزگون شدن بخش سوم بازهم در چشم اندازي تاريخي ــ روند نهادي شدن ايمان قلبي، جمود 
)reification (هاي ويلفرد  در اين بخش از پژوهش. كند  بررسي مي آن را در هيأت اديان رسمي

كنت ول سميت، اسالم شناس و يكي از مهمترين مراجع بررسي تطبيقي اديان در جهان سود برده 
 :عناوين اين چهار بخش عبارت اند از. ايم
 
 ي مدينه  تجربه-١

 ي بدوي تا امپراتوريي سياس  از جامعه-٢

  چيزگون شدن ايمان-٣

  ناكامي ليبراليسم در جهان اسالم-۴
 ٢٠٠٨ آوريل ٢٧

 
* * * 

 
 تجربهء مدينه -١

ي عربستان پس از مرگ پيامبر خود  چرا مسلمانان شبه جزيره: از يك پرسش تاريخي آغاز مي كنيم
هاي مهمي است كه  سشهاي اطراف هجوم ببرند؟ اين يكي از پر تصميم گرفتند به سرزمين

پيش از آنكه به پاسخ اين پرسش بپردازيم، بايد . تاريخنگاران تمدنهاي خاورنزديك مطرح كرده اند
چرا اعراب «ي مطرح كردن سوآل مكث كنيم؟ دقت كنيد كه ما نپرسيديم،  يك بار ديگر بر نحوه
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اخص بر نقش دين پرسش به طور » هاي همسايگان شان را تسخير كنند؟ تصميم گرفتند سرزمين
به يكباره ) مكه و مدينه(ي حجاز  ي مسلمان و پيروان محمد در ناحيه چرا جامعه: گذارد انگشت مي

هاي محدود درون قبايل عرب را به يك كشورگشايي گسترده در خارج از مرزهاي  خواستند كه جنگ
 ي عربي تبديل كنند؟ شبه جزيره

 
ي اسالمي نووالده، از ابتدا هويتي  ه دين تازه، و جامعهگيرد كه ك اين پرسش پيشاپيش چنين فرض مي

 .پردازيم نخست به اين فرض مي. سياسي و معطوف به قدرت اينجهاني داشت
 

 ي سياسي تأسيس نخستين جامعه
ي  اسالمي در زمان خود پيامبر، به فاصله) polity/ پاليتي (» ي سياسي جامعه«به گمان ما، ايجاد 

هاي راهزنانه به كاروانهاي تجاري مكي براي امرار معاش قبيله و  حمله(وليه كوتاهي پس از غزوات ا
ي بدر شهرت  شبيخون به كاروان قريش در سال دوم هجرت كه به غزوه. ، صورت گرفت)امت اوليه

ي  ي تقسيم غنايم، شايد نخستين واقعه دارد، و چپاول اموال بازرگانان قريش و كشاكش بر سر نحوه
 . تبديل راهزني قبيله اي به هسته اي از قدرت سياسي متعرض باشدآركه تايپي در

 
از پيروزي بدر به بعد، اسالم هم دعوت به دين . تهاجمات بعدي اين هسته را قوي تر و مصمم تر كرد

ي قدرت  ي مالحظات سياسي و نظامي نظير محاسبه همه. بود و هم ايدئولوژي وحدت بخش سياسي
هاي از سر مصلحت،  هاي موضعي، مصالحه هاي جنگي، ائتالف  و تاكتيكها رقبا، تنظيم استراتژي

هاي سياسي و اين قبيل،  پيمانهاي تاكتيكي عدم تهاجم با قبايل بي طرف، گرفتن اسير سياسي و ازدواج
هاي اينجهاني، يا به قول جامعه  انگيزه. سازد ي اين جامعه سياسي بارز مي خود را در شكل گيري اوليه

، در اينجا معطوف به گستراندن ) material interests(» عاليق مادي«اني ماكس وبر، شناس آلم
. شوند در هم سرشته مي) ideal interests(» عاليق معنوي«ي نفوذ و قدرت و ثروت، با  مرزها و خطه

، )ي ابن هشام، بالذري، و طبري براساس منابع اوليه(ي تاريخنگار مسلمان، علي اكبر فياض  به گفته
عده اي از سران قريش كه دشمنان جدي پيغمبر و پيشوايان بانفوذ . جنگ بدر نخستين فتح اسالم بود«

ي مسلمانان تقويت يافت و ايمان به نصر آسماني و شكست ناپذيري  روحيه. مكه بودند، هالك شدند
 )٨٩فياض، ص (» .اسالم پيدا كردند
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ز بدر پيغمبر در مدينه به تعقيب و تنبيه منافقين و يهود پس ا«: هاي تثبت قدرت نيز اينجهاني بود تاكتيك
از منافقين دو تن كه بر ضد پيغمبر شعر گفته و مردم را تحريك كرده بودند به دست انصار به . پرداخت

ي بني عمروبن عوف بود و مذهب يهودي داشت و  قتل رسيدند، يكي ابوعفك شاعر كه از طايفه
غنيمت گيري اموال مغلوبان و ) ٨٩فياض، ص (» .ش عصماء بنت عميري اوس نام ديگري زني از طايفه

هاي بعدي اسالم تبديل  به اسارت گرفتن كنيزان و كودكان نيز از همين زمان به روال كشورگشايي
 .شود مي
 

 ي دولت اسالمي نطفه
ه عادتاً از مضمون سندي ك«نويسد،  ايليا پطروشفسكي، با ارجاع به ابن هشام و جوليوس ولهاوزن، مي

ي جماعت مسلمان مدينه است  شود و جزء روايات منقول است ــ و اين سند اساسنامه اصيل شمرده مي
در حيني ) ص(هاي اوس و خزرج مدون شده بود ــ پيداست كه محمد  ي پيمان منعقد با قبيله كه برپايه

 را به عهده داشته و ي شهر مدينه كه رئيس جماعت مسلمين بوده، در عين حال رهبري سياسي ِ همه
 )٣٠پطروشفسكي؛ ص (» .و داور آن شهر بوده است] قانونگذار[مقنن 

 
هاي دولت اسالمي ِ سراسر عربستان گذارده شد و  در دوران مدينه پايه«پطروشفسكي معتقد است، 

 سياسي اسالم ديگر نه تنها جرياني ديني بلكه عاملي. ي آن دولت بود ي مدينه، نطفه اتحاد سياسي ِ واحه
ولي اسالم . ي طبقاتي بود ي اتحاد عربستان و ايجاد خالفت، همانا جريان تكوين جامعه انگيزه. نيز بود

 )٣٢همان، ص (» .عاملي بود كه آن جريان و اتحاد سياسي را تسـريع كرد
 

رجلي ديني و الهي است كه با ] محمد[«دهد،  در اين رابطه، محمدرضا حكيمي چنين توضيح مي
ي مسايل اجتماع و انسان  و رسيدگي به همه) به معني صحيح آن(نيز سرو كار دارد؛ سياست سياست 

ديني صرفاً اخروي و «دهد كه اسالم  آقاي حكيمي توضيح مي) ۴١٧همان، ص (» .جزء دين اوست
همان، (» .در مباني سياسي، اصولي خاص و سيستمي ويژه داشت و دارد«بلكه » روحي و اخالقي نبوده

 )۴١٣ص 
 

 در تئولوژي سياسي) the other(» غير/ ديگري «آغار شكل گيري 
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ديگري /با مفهوم خود) دشمن/دوست(ديگري سياسي /تولد تئولوژي سياسي با انطباق مفهوم خود
هاي ديني  مخالفان دين تازه، كه مخالفت شان الزاماً با آموزه. آغاز مي شود) مشرك/مؤمن(االهياتي 

تبديل » مـُشركان«ع اقتصادي و بازرگاني، يا حفاظت از قدرت قبيله اي بود، به نبود بلكه دفاع از مناف
باشد، ) االهياتي(از ابتدا، بيشتر از آنكه حامل بار تئولوژيك » مشرك«بينيم كه مفهوم  مي. شوند مي

اسالم با تولد متافيزيك آن » تئولوژي سياسي«رسد كه تولد  چنين به نظر مي. حامل بار سياسي است
نام مي » دار الحرب«هاي بعدي، حيطه يا قلمرو مشركانه،  در كشورگشايي. گيرد مزمان صورت ميه

» غير/ ديگري«اسالم در تاريخ خود همواره نسبت به . است» دشمن«گيرد كه به معني خطه يا قلمرو 
 ي سياسي اسالمي سياسي خويش، خودآگاه است و نسبت به آن متعرض، چه در در درون خود جامعه

شويم كه  اگر به بستر معنايي كلمات و مفاهيم توجه كنيم، متوجه مي. و چه در خارج از مرزهاي آن
، و »جهاد«، »فتنه«واژگان سياسي اند، همچنانكه مفاهيم » كافر«، و »محارب«، »مشرك«، »منافق«
 .»شهادت«
 

 political(ه سياسي هاي غزوات متعدد پيامبر، خود بخشي از خيالوار) نارتيو(» روايت«ها و  قصه

imaginary (دهد كه بايد در ناخودآگاه سياسي هر مؤمن حضور  و ميتولوژي قدرت آن را شكل مي
نظير آيات يهودي (در عصر غزوات، نزول آيات نيز رنگ ضرورت سياسي مي گيرد . داشته باشد

زنا با صفوان (»  عايشهتهمت«ي  حتا مسايل به ظاهر اخالقي ، نظير واقعه). ي المائده ي سوره ستيزانه
 .كند به گونه اي غير مستقيم با مرجعيت ايدئولوژيك پيامبر ارتباط پيدا مي) صحابه

 
 ؟استراتژيك/ هاي تاكتيكي عرفاني يا ضرورت/هاي شاعرانه الهام

توان در  هاي نظامي و سياسي نازل شده اند، به دشواري مي آيات يثربي را، كه در متن گيرو و دار
: آورد حتا جبرئيل هم در اينهنگام پيامهاي نظامي مي. طبقه بندي كرد» عارفانه«يا » لهام شاعرانها«ي  زمره

پيغمبر تازه سالح را از خود برگرفته بود كه جبرئيل نازل شده گفت فرشتگان «ي خندق،  پس از غزوه
 اش به محمد با قوم يهودي كه در سرسپرگي سياسي[اسلحه را نگذاشته اند و بايد به جنگ بني قريظه 

 تا ۶٠٠را از ] قوم بني قريظه[ي كشته شدگان  عده. . پيغمبر فوراً فرمان حركت داد . رفت] ثبات نبود
از اسرا، . . . از زنان شان فقط يك تن كه مسلماني را به سنگ كشته بود به قتل رسيد.  نوشته اند٩٠٠

 )١٠٠تاريخ فياض، ، ص (» .دختري به نام ريحانه را پيغمبر به كنيزي خود انتخاب كرد
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ي نخست يك تاريخنگاري نظامي ـ سياسي  تاريخنگاري اسالم در مدينه تا زمان رحلت پيامبر، در وهله
 .است

 
 هاي مرجعيت و كانون» مدينه«ساختار سياسيِ آركه تايپيِ 

. مي كندي اصلي و متفاوت اخذ  ي ديني ، معاني فرهنگي و كُدهاي رفتاري خود را از دو حوزه جامعه
هاي اصلي مؤسسان  اين حوزه شامل متون كانوني و روايت. ي كانوني تأسيس است يك حوزه، حوزه

ي مؤسس يا  ي ديني است كه در اديان تك خدايي به كتاب مقدس، بيوگرافي ايده آليزه شده جامعه
بافت فرهنگي ي دوم ،  حوزه. ظهور آغازين آن دين اشاره دارد» ميتيك«هاي  پيامبر ، و ساير روايت

محلي يك قوم ، طايفه ، يا ملت در بعد تاريخي است كه از مكان و زماني به مكان و زمان ديگر، يعني 
ي اول را دين شناسي تاريخي يا جامعه شناسي  حوزه. از فرهنگي به فرهنگ ديگر گوناگوني مي پذيرد

 .ي دوم را انسان شناسي فرهنگي پژوهش مي كنند دين ، و حوزه
 

ديني نزديك تر باشيم ، مثالً مراكزي چون واتيكان ، قم ، » اتوريته«هاي مرجعيت و  به كانونهرچه 
ي اول از قدرت  كربال ، نجف و شهرهاي بزرگ و متراكم نظير قاهره و دانشگاه االزهر، حوزه

هاي كانوني دورتر  اما هرچه از حوزه. برخوردار است) سياسي و فرهنگي(مشروعيت بخش بيشتري 
هاي دورافتاده يمن يا اندونزي يا صحراي آفريقا ، نقش فرهنگ قومي يا  يم ، براي مثال دهكدهبرو

 .اتنيك ، بر رفتار جمعي تأثيرگذارتر است
 

ي مناسك و  ي دوم، حوزه است؛ حوزه) يونيورسال(ي معاني فرهنگي جهانشمول  ي اول، حوزه حوزه
 .يم داد و معرف كل دين شناساندهاي محلي كه نبايد آنها را تعم ها و سمبول آيين

 
ي اول در اسالم ، به يك ساختار ايدئولوژيك اشاره مي كند كه اسم آن  محمد آركون در مورد حوزه

ي مدينه تأكيد كنيم  هرچه بر اهميت تجربه«: آركون مي نويسد. گذاشته است» ي مدينه تجربه«را 
سياسي ـ ديني است كه من آن را  ) imaginary/ ايماجيناري (اين يك خيالواره . ناكافي است

هاي حائز اهميت در  ي فعاليت همه. ي مدينه مي نامم كه نقش و قدرت آن مرتب تكرار مي شود تجربه
 )٨٩آركون، ص(» .بوده است] ي آغازين[اسالم ، ناشي از همين خيالواره ] تاريخ[
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مدام نقل شده اي است كه از سالهاي ، روايت يا تصور تثبيت شده و » ي مدينه تجربه«منظور آركون از 
به ما رسيده است؛ زماني كه اسالمِ قبيله ايِ مكّي ، به اسالم )  ميالدي۶٣٢-۶١٠(استقرار اسالم 

يونيورسال مدينه تغيير ماهيت مي دهد و آغاز تاريخ اسالم جهاني و گسترش سياسي و سرزميني آن را 
 .رقم مي زند

 
منطق كشورگشايي اسالم چه بود؟ آيا هدف صرفاً :  خود برگرديمتوانيم به پرسش آغازين اكنون مي

كه در اين صورت غارت و چپاول و گرفتن غنايم و برده گرفتن زنان و كودكان (ي دين بود؟  اشاعه
؛ يا اينكه منطق، نظامي گري و عصبيت قبيله اي عرب بود كه مثل هرنوع كشورگشايي ديگري )چرا؟

كرد؟ يا اينكه هردو  خود را دنبال مي» استعماري«و » امپرياليستي«اهداف ) رچنگيز، تيمور، اسكندر، ناد(
بودن نوعي تئولوژي سياسي، كه در تمايزش با تمام اديان ديگر، از » خاص«باهم، به خاطر ويژگي و 

ي سياسي اش در مدينه، ديني نظاميگرا و همواره معطوف به قدرت و خالفت بوده  بدو ظهور جامعه
 است؟
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 از جامعهء سياسي بدوي تا امپراتوري -٢

ي دين بود يا  هاي اسالم صرفاً اشاعه در بخش گذشته به اين پرسش رسيديم كه آيا هدف كشورگشايي
 دين تازه عواملي ديگر در تهاجم به همسايگان نقش اصلي داشتند نظير عصبيت قومي عرب، يا ويژگي

 .كه از همان ابتدا مرجعيت ديني و مرجعيت سياسي را يكي كرده بود
 

 »نجات«ي  نظريه
ي حمالت به كشورهاي همسايه را اشاعه عدالت و برابري اسالمي،  برخي از تحليلگران مسلمان، انگيزه

نويسد،  يمي ميبراي نمونه آيت اهللا محمدرضا حك. دانند و نجات مردمان از ستم پادشاهان و اشراف مي
ي اسالم با ايران بر سر كوبيدن اشرافيت و برچيدن نظام طبقاتي و رفع اجحاف و آزاد  درگيري عمده«

ي  كردن خلق بود، و دست مردم را باز كردن براي تحصيل دانش و به دست آوردن حقوق حقه
 )۴٢۴اسالم در ايران، ص (» .خويش و خالصه نجات بخشي ايران

 
در . را به جز برخي از خود مسلمانان، هيچ تاريخنگاري جدي نگرفته است» شينجات بخ«ي  نظريه

ها به بار  كه در زمان خلفاي راشدين رخ داد، كشتارها شد، خرابي» فتوحات اسالم«نخستين و مهمترين 
انگيزه بالواسطه براي يك سرباز باديه نشين، . آمد، و زنان و كودكان به بردگي و كنيزي گرفته شدند

 غنايم بود، همان انگيزه اي كه در غزوات صدر اسالم به هنگام شبيخون به كاروانهاي تجاري كسب
 .مكي در كار بود

 
دادند يا در اعتقادات  در زمان ابوبكر، پس از پايان جنگهاي داخلي و سركوب قبايل كه زكات نمي

ي دولت ايران  ه زير سلطههايي رفت ك اسالمي شان سستي پديد آمده بود، لشگر اسالم به سراغ سرزمين
ي اول، سردار  به فرمان خليفه. سپس نوبت حمله به امپراتوري بيزانس رسيد. بود، از جمله بحرين

براي آنكه زودتر به لشگرهاي شام برسد، راه صعب و «تاخت و ) شام(مسلمان خالدبن وليد تا سوريه 
ات آنجا را قتل و غارت كرده در محل مهيبي را در باديه پيش گرفت و از كنار دمشق عبور كرد و ده

بنا به نظر تاريخنگار ) ١۴٢فياض، تاريخ اسالم، ص (» .واقوصه در يرموك به لشگريان اسالم پيوست
رؤساي مدينه آرزوي آن را «مسلمان علي اكبر فياض، از جمله داليل لشگركشي به سوريه آن بود كه، 

بدين . ي انصراف اعراب از شورشهاي داخلي  و مايهي كاري بود براي بيكاران داشتند و بعالوه تهيه
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همان، ص (» .جهت به محض اعالم جهاد، از نواحي عربستان سيل داوطلب به طرف مدينه سرازير شد
١۴٣( 

 
در نبردهاي خونين ميان مسلمانان و . ي دوم عمر بود كه شكست حتمي را نصيب ايران كرد خليفه

 بارها لشگريان عرب را به عقب نشيني واداشت، اما سرانجام در نبرد ايرانيان، سردار ايراني رستم فرخزاد
بزرگ و سرنوشت ساز قادسيه، پس از آنكه سردار مسلمان سعدبن ابي وقاص لشگري بزرگ تقريباً از 

رستم كشته . تمامي عربستان بسيج كرد، ايرانيان از دو سوي عربستان و سوريه مورد تهاجم قرار گرفتند
ي دجله ويران  در كناره) مداين(ان به چنگ لشگر اسالم افتاد، و شهر بزرگ تيسفون شد، درفش كاوي

معروف است كه قالي زربفت مصوري از آنجا به مدينه آوردند كه از بزرگي محلي براي فرش «. شد
كردن آن نبود لذا آن را پاره پاره كرده و بر سران قوم پخش كردند و قطعه اي از آن بعدها به بيست 

 )١۴٧همان، ص (» .ر درهم فروخته شدهزا
 

پادشاهي ساساني در سال . هاي مختلف و به نحو تدريجي صورت گرفت شيوع اسالم در ايران به شيوه
 ميالدي مقهور اسالم شد اما تنها در قرن يازدهم ميالدي بود كه اكثريت مردم ايران به اسالم ۶۵١

 )۴۶پطروشفسكي، ص . (گرويده بودند
 

ادسيه و سقوط تيسفون، لشگري ديگر از ايرانيان به رهبري مهران رازي به جنگ پس از شكست ق
جنگ سختي درگرفت كه بنا به روايت از ايرانيان صدهزار تن در آن كشته شدند و «. اعراب برآمد

هاي خونين بسيار، خوزستان،  طي سالهاي بعد و جنگ) همان(» .عربها غنيمت و اسير بسيار گرفتند
 كرمانشاهان، نهاوند، ري، قزوين، زنجان، آذربايجان، كاشان، اصفهان، كرمان، نواحي زاگرس،

در . سيستان، و سرانجام خراسان به دست مسلمانان افتاد و راه تهاجمات به آسياي صغير گشوده شد
هاي اردن و فلسطين، پيش رفتند و به سواحل  غرب نيز، لشگريان مسلمان پس از فتح دمشق تا سرزمين

برخي از تاريخنگاران تمدن اسالمي نوشته اند كه در فتح . بعد نوبت مصر رسيد. ه رسيدندمديتران
ي  پايه. ي بزرگ اين شهر به فرمان خليفه توسط عمروعاص به آتش كشيده شد اسكندريه، كتابخانه

 در رهبري آنها) معاويه و يزيد(ها گذاشته شد كه خاندان ابوسفيان  خالفت امويان در همين پيروزي
 .نقش برجسته داشتند
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 اهميت دورانساز خالفت عمر براي دوام اسالم
ي  ويلفرد مدلونگ، اسالم شناس و پژوهشگر مطالعات عربي در دانشگاه آكسفورد كه بر اساس كليه

ي اسالم را تأليف كرده، معتقد  هاي متأخر يكي از كامل ترين تواريخ دوران اوليه منابع اوليه و پژوهش
به تعبيري [عرب » ملي«ي زيادي به يك دين  ان خالفت عمر، اسالم تا اندازهاست كه در دور

تبديل شد و از همين رو بسياري از اعراب غيرمسلمان ] ائدئولوژي ناسيوناليسم عرب براي كشورگشايي
 :ويلفرد مدلونگ مي نويسد. ي كوتاهي به خدمت خالفت درآمدند و مسلمان شدند نيز به فاصله

 
فتوحات بزرگ در . ومت عمر، طبيعت خالفت، يعني دولت اسالمي، متحول شده بودطي ده سال حك«

جنگهاي [ي خلق عرب، كه طي دوران حروب الرده  خارج از مرزهاي عربستان باعث شده بود كه توده
پيشين خود محروم شده و به ] عشيرتي[هاي  از آزادي] درون قبايل عرب براي تحميل اسالم به آنان

ي  طبقه[بايست خمس و زكات بدهند، اكنون به يك كاست   پيدا كرده بودند كه ميرعايايي كاهش
نظامي تبديل گردند كه خود از قبل رعاياي فزون تعدادتر غيرعرب و غيرمسلمان زندگي ] ويژه
توانست دوام پيدا  جاي ترديد است كه بدون اين جهانگشايي امپريالي، خالفت قريش مي. كردند مي
فارغ از قيد و بند، هرچند از لحاظ معيشتي تنگدستانه و ] عشيرتي[وراني از زندگي ي د خاطره. كند

مشقت بار، هنوز آن اندازه دور نبود كه باعث نارضايتي گسترده و شورش عليه انقياد به خاندان قريش 
 به سمت فتوحات نظامي، زير پرچم] محلي[برگرداندن توجه و تغيير جهت موفقيت آميز انرژي . نگردد

به زودي آنچه . ي گذشته مجال بروز پيدا نكند شد كه آرزوي بازگشت به دوران ساده اسالم، باعث مي
از تعلق گذشته باقي ماند فقط وابستگي احساسي و ادبي به اشعار ماقبل اسالمي و حكايات رزمي 

گجويان جن. ي حاكم باقي ماند بدون ترديد، قريش همچنان طبقه. بود) ايام العرب(ي عرب  گذشته
اما در ازاي اين خدمت، . ي نظامي قرار گرفتند تابع انضباط سختگيرانه و گاه سبعانه) مقاتله(عرب 

. رسيد كردند كه همراه با غنايم جنگي به آنها مي مستمري و مزاياي سخاوتمندانه اي دريافت مي
خالفت كه در .  بودندهاي امپريالي قريش ذينفع و صاحب امتياز بنابراين، رزمندگان اسالم در سياست

مدلونگ، جانشينان (» . دوران ابوبكر هنوز دولتي تثبيت نشده بود اكنون به طور كامل استقرار يافته بود
 )73محمد، ص 

 



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 12 

ي نخست يك تاريخ  ي اسالمي در وهله چنانكه گفتيم، تاريخ پيدايش و شكلگيري نخستين جامعه
باقي نمي ماند، حتا به عنوان » اسالم«ريخ، چيزي از با حذف نظاميگري از اين تا. سياسي ـ نظامي است

از اين ديدگاه، نقش و اهميت خالفت عمر در ابقاء و . ي حجاز يك دين عشيرتي محدود به حوزه
نقش هيچكدام از جانشينان . تداوم اسالم اگر از نقش خود پيامبر بيشتر نباشد، بدون شك كمتر نيست

 .رسد پيامبر به اين درجه نمي
 
 »فتوحات«پس از » ر داريكشو«

ي  در اداره. رسد مي» كشور داري«مثل هميشه، به دنبال دوره اي از فتوحات نظامي، نوبت به 
هاي تسخيرشده، قرار برآن شد كه مسلمانان عرب، براي آنكه از رزمندگي بازنمانند، خود كار  سرزمين

 از تاريخنگار مسلمان علي اكبر به نقل. كشاورزي نكنند و در عوض از مالكان اراضي خراج بگيرند
 :فياض

 
مصرف اين ماليات . داد درآمد زياد بود؛ تنها عراق سالي صد ميليون درهم به بيت المال مدينه مي«

( ي دفاتر روميها در شام  براي تنظيم اين كار ديواني به گرده. اعطيات بود يعني بخشش به مسلمانان
از مسلمانان به ترتيب قبايل نوشتند و در ثبت اسامي تشكيل داده، صورت جامعي ) تاريخ بالذري
» عطاء«مقدار جيره يا . ي اسالم آنها را مأخذ قرار دادند و از اقرباي پيغمبر شروع كردند اشخاص، سابقه

را كه در زمان ابوبكر براي همه يكسان بود عمر درجه بندي كرد؛ مسلمانان قديمي و مجاهدان غزوات 
براي عايشه پانزده هزار درهم و براي ساير امهات مؤمنين . ا بيشتر از ديگران دادو خويشاندان پيغمبر ر

 ».هريك دوازده هزار مقرر شده بود
 
به قرآن توهين نكنند، از پيغمبر : حدودي مقرر كرده بود] »اهل كتاب«غير مسلمانان [براي اهل ذمه «

دن مسلماني، يا تعرض به جان و مال او خدا بد نگويند؛ به زن مسلمان تعرض نكنند، در صدد گمراه كر
 ».برنيايند، دشمنان اسالم يا جاسوسان آنها را ياري ندهند

 
ي ذمي نبايد مشرف بر  ها بايد لباس مخصوصي بپوشند كه با مسلمانان تفاوت داشته باشند و خانه ذمي«

 يا در حضور مسلمانان در كليساها ناقوس نزنند و كتابهاي خود را با صداي بلند. ي مسلمان باشد خانه
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بر اسب سوار نشوند و . در مالء عام شراب نخورند و خوكهاي خود را جلو مردم نياورند. نخوانند
 ». . اسلحه برندارند 

 
سرداران و فاتحان فقط مراقب . در كشورهاي فتح شده، تشكيالت كشوري تازه اي به وجود نيامد«

كردند و پول  ا از روي دفاتر مالياتي قديم محل اجرا ميوصول مالياتها بودند و از ناچاري اين عمل ر
دفاتر در ايران به . كردند ها انتخاب مي ها و رومي دفترداران را نيز از ايراني. هاي محلي بود رايج نيز سكه

طرف حساب ماليات در شام، كشيشها و در ايران . بود) يوناني(زبان پهلوي و در شام به زبان رومي 
 ». كه بايستي ماليات را جمع آوري كنند و تحويل بدهنددهقانان بودند

 
شد براي رسيدگي به كارهاي  در مراكز مسلمان نشين، يك نفر قاضي از طرف خليفه گماشته مي«

قضايي مسلمانان؛ البته مردم غيرمسلمان مملكت، استفاده اي از اين دستگاههاي قضايي نداشتند و 
 ».شد نميشهادت نامسلمان بر مسلمان پذيرفته 

 
عمر در زمان خالفت خود تمام مسيحيان و يهوديان جزيره العرب را اخراج كرد به استناد آنكه پيغمبر «

هايي كه يهوديان خيبر و  راجع به عهدنامه. وصيت كرده است كه در جزيره العرب دو دين نباشد
 به خواست خدا موقت بوده ]ها آن عهد نامه[نجران از پيغمبر داشتند، گفته شد كه ] مسيحيان[نصاراي 

 )۵٣-١۵١همان، (» .است
 

در آسياي صغير و شمال آفريقا و اسپانيا ادامه يافت، » فتوحات«در دوران خالفت عثمان نيز جهادها و 
با . اسكندريه چپاول و نابود شد، و در ايران بازهم غنايم و اسيران فراوان به چنگ فاتحان مسلمان افتاد

اشرافيت قبيله اي و محلي قريش، با . كردند» كشتار و تاراج«ي قبرس را  يرهها مصري، جز كمك كشتي
رفت كه به اشرافيت يك امپراتوري بزرگ طبقاتي  ، اكنون مي»اسالم«نيروي ايدئولوژيك و نظامي 

در آن زمان هنوز جريان تكوين طبقات و دولت طبقاتي در زير «نويسد،  پطروشفسكي مي. تبديل شود
ي ديني اسالمي و دولت عربي  ميان جامعه. مستور بود) يا تئوكراسي(ديني و روحانيان ي حكومت  پرده

و ) قرآن(» كتاب خدا«اعتقاد بر اين بود كه حكومت بايد بر اساس مندرجات . تفاوتي وجود نداشت
ي ميان امامت و امارت، يعني مشاغل روحاني و دولتي ِ خليفه نيز مرز و حد. مبتني باشد» سنت پيامبر«

 )۴٧پطروشفسكي، ص (» .وجود نداشت
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هاي بسيار پديد  ها و جنگ پس از قتل عثمان، ميان خونخواهان او و طرفدارن علي ابن ابي طالب، تنش

گرفت، به هنگام  آمد، اما علي نيز، عالرغم خصومتي كه از سوي معاويه از سوريه با او صورت مي
 .لشگريان اسالم را تداوم ببخشدهاي  خالفت اش موفق شد در ايران و عراق پيروزي

 
 سياست در معنايي خاص

كنيم كه جامعه سياسي اسالمي از بدو پيدايش خود در عصر غزوات تا تشكيل امپراتوري  مشاهده مي
كرد و بازبينيِ تاريخ سياسي اين دوران اجازه  امويان، از منطق نظامي ـ سياسي واحدي پيروي مي

ر مدينه و دوران حكومت خلفاي راشدين از يكسو، و ميان خلفاي دهد ميان زمامداري پيامبر د نمي
بينيم كه نخست  طي اين سه مقطع، مي. راشدين و امپراتوري امويان، تفاوتي از لحاظ كيفي قايل شويم

ها، و برسر  »فتنه«و فرونشاندن » قدرت«، بر سر »گرفتن بيعت«ي سياسي مسلمان بر سر  مناقشات جامعه
و فراهم كردن نوعي مرجعيت و مشروعيت ) ر مؤمنان، حق داشتن منشور اميرالمؤمنيناميري ب(» امارت«

در چارچوب سياستهاي باديه نشينان، كه سپس در دو مقطع بعدي، به خاطر مرجعيت » قدرت«ديني به 
قتل عمر، قتل عثمان، . گيرد به خود مي) يونيورسال(قرآن، خصلت يك تئولوژي سياسي جهانشمول 

 .هاي سياسي بودند  قتل اكثر امامان شيعي، قتلقتل علي، و
 

» ي سياسي جامعه«در دوره شكل گيري نخستين . در اينجا نيازمند توضيح است» سياسي«صفت 
حتا بر اساس گفتار و (» ي سياسي فلسفه«يا » ي سياسي نظريه«اسالمي، سياست هرگز به معني داشتن 

اسي هنوز بر محور زور باشد و كسب قدرت و گرفتن اگر مفاهيم اصلي عمل سي. نيست) رفتار پيامبر
هايي،  چنين آيين. سرو كار نداريم) آئين سياست و كشورداري(بيعت هدف آن، ما هنوز با نوعي آئين 
ي متون  ي عباسيان و با كوشش ديوانيان و وزيران ايراني، با ترجمه تنها سه قرن بعد، به تدريج، در دوره

البته بايد اضافه كنيم كه تصميم بر سر اينكه با چه كسي بايد . شوند پديدار ميپهلوي و يوناني به عربي، 
يا امام » مهدي«بيعت كرد، كدام امام برحق است و كدام امام كاذب، و بعدها چه كسي مقام واقعي

غايب را دارد، همان اندازه كه پرسشي سياسي بود، پرسشي ديني معطوف به رستگاري اخروي نيز بود 
هاي ديني براي مسيحيان ناشي از اختالفات  )sect/ سكت (» فرقه«تشكيل ). ٢٣يا كرون، ص پاتريش(

اما در جامعه اي ديني كه رهبر سياسي و رهبر ديني به ضرورت بايد يكي باشند، . تئولوژيك است
يا باور به پيروي از امام كذاب . اند» سياسي«ها نيز  شوند و فرقه مفاهيم سياسي و ديني نيز برهم منطبق مي



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 15 

يا به عبارت ). سياسي(و هم به معني محاربه ) ديني(دروغين، هم به معني كفر است » مهدي«
 .ديگرمحاربه و كفر، هريك به تنهايي مفهومي سياسي ـ ديني است

 
دارند، به طور معمول قيامهاي محلي ) يا ضد ترك(هاي ناسيوناليستي ضد عرب  تحليگراني كه گرايش

احياي تمدن و فرهنگ «و » ايرانيت« عليه خالفت مركزي را به معني احياي عنصر خاندانهاي ايراني
، مهمتر از اين حقيقت » تسلط اعراب«از » استقالل ملي«براي اين تحليلگران، . كنند تعبير مي» ايراني

گرفت كه اكنون وجه غالب فرهنگي  بازهم زير نفوذ همان اسالمي صورت مي» استقالل«است كه اين 
ي  منطق عمل رهبران اين قيامهاي ايراني، چيزي جز استفاده. دني سرزمين ايران شده بودو تم

با نيروي اسالم نيز سـتيز خود را بر سر . آنها براي هميشه اسالم آورده بودند. استراتژيك از اسالم نبود
ست كه آنچه به نام البته ترديدي ني. بردند حق و مقام اميرالمؤمنين، با دستگاه مركزي خالفت به جلو مي

نامگذاري شده، مديون تالش فرهنگي نومسلمانان عمدتاً » رنسانس يا عصرطاليي تمدن اسالمي«
اما پيروزي بر عنصر عربي در ايران، به معني شكست كامل بود در برابر تفوق اسالمي و . غيرعرب بود
 .//بعدها شيعي

 
 :منابع ذكر شده در متن باال

 ١٣۶٩سالم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، علي اكبر فياض، تاريخ ا

 ١٣۵۴ي كريم كشاورز، انتشارات پيام، تهران،  ايليا پاولويچ پطروشفسكي، اسالم در ايران، ترجمه
Wilfred Madelung, The Succession of Muhammad, Cambridge University Press, 
1997, 2004 
Patricia Crone, God's Rule - Government and Islam, Columbia University Press, 2004 
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 چيزگون شدن ايمان -٣
 

بهتر گفته باشيم، دين، از . دين آميزه اي است از پارسامنشي دروني ِ فردي و نهاد اجتماعي بيروني
تاريخ اديان همان . جمله، آميزه اي است از احساس پارسامنشي فردي و نهاد اجتماعي و تاريخي دين

پرسشي كه در طول تاريخ اديان به . ريخ نهاد اجتماعي دين و زندگي فرهنگي ِ مشترك مؤمنان استتا
تواند  ي ما با آن آشنا هستيم اين است كه آيا يك فرد مؤمن مي هاي مختلف مطرح بوده و همه شكل

يا ( خود ي شخصي با پروردگار ي اول در پارسامنشي فردي و ارتباط بي واسطه ديانت خود را در وهله
تعريف كند، نه در شبكه اجتماعي نهاد دين و ارتباطات ) هر امر ترانساندال و فراباشنده ي قدسي

 ي رهبران و پيروان دين؟ اجتماعي ـ سياسي ِمجموعه
 

به عبارت . باشد» ايدئولوژي«و » قدرت«از ديدگاه ما هيچ نهاد اجتماعي وجود ندارد كه فاقد ساختار 
وژي، در عملكرد و بازتوليد نهادهاي اجتماعي همواره حضور دارند بدون آنكه ديگر، قدرت و ايدئول

خانواده، فاميل، خانوار، مدرسه، بيمارستان، درمانگاه، دانشگاه، كارخانه، . در نظر اول آشكار باشند
و البته ساختارهاي بزرگ و تعيين كننده نظير ) نقش جنسي و رفتار جنسي(» جنسيت«بازار، ادارات، 

نهاد اجتماعي دين نيز از اين قاعده . شوند صاد، دولت، و طبقات اجتماعي همه شامل اين حكم مياقت
 .مستثني نيست

 
برخي جامعه شناسان برآنند كه حتا كوچكترين واحد اجتماعي، به محض آنكه تعدادش از يك تن 

، تفوق، گرفتن امتياز بيشتر شد، خود حامل ديناميسي است ــ آگاه يا ناآگاه ــ براي گرفتن دست باال
برخي ديگر كاربرد زبان را در جامعه . »قدرت«تاكتيكي و استراتژيك، و خالصه رقابتي پنهان بر سر 

استفاده (كنند و معتقدند كوشش زياد الزم است تا بتوان زبان را از چنگ قدرت  شامل اين تعريف مي
چه بسا . مفاهمه و گفتگوي برابر وارد كردرهانيد و آنرا به ميداني بي طرف براي ) استراتژيك از زبان

در چشم متفكران بدبين، رفتاري چون . نيز در نهان رفتاري از همين دست باشد» عشق«و » دوستي«
طبق . ي تسليم به قدرت ي معطوف به قدرت يا اراده نوعدوستي و ايثار نيز پوششهايي هستند براي اراده

 !دومازوخيست ترين انسانها باشندي سا اين ديدگاه، چه بسا عارفان از زمره
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فطرت (نيك بشر » فطرت«با اينهمه، اخالقگرايان و مصلحان اجتماعي، از جمله اصالح طلبان ديني، بر 
تأكيد كرده اند و بر اين امكان كه شايد بتوان ذهنيت و ) ديني يا همان طبيعت و ذات دايمي بشر

ا منظومه اي از اخالق و رفتار نيك در ارتباط وجدان فردي را، بدون وساطت قدرت و ايدئولوژي، ب
در ساختارهاي اجتماعي جاي خود را به ) پنهان و آشكار(قرار داد به نحوي كه خشونت استراتژيك 

را ) faith(» ايمان«آورند كه  اخالقگرايان ديني از اين احتمال صحبت به ميان مي. صلح پايدار دهد
ي يك اسالمشناس بزرگ  به گفته. تفكيك كرد) religion(نهادي شده » دين«توان و بايد از  مي

ي مصلح ديني مدرن آن است كه به مؤمنان كمك كند نگذارند دين شان بين آنها و  وظيفه«غربي، 
 )١٢٧ويلفرد كنت ول سميت، معني و پايان دين، انگليسي، ص (» .خدا جدايي بيفكند

 
 زماني مشخص درتاريخ تأسيس شده، مؤسس يا ديني كه در. دين ِ نهادي شده همان دين تاريخي است

اش، و دستگاه سلسله مراتبي » كتاب«ي داشته، و سپس توسط اصول عقايد و )پيام آور(بنيانگذار
، و قوانين و شريعت اش، خود را برنشانده و از ديگر اديان و نظامهاي )»كليسا«(كاهنان و واليانش 

ديگري ــ / يا امت خود ــ در مكانيسم توليد خود» استينپيروان ر«عقيدتي متمايز كرده، و تنها براي 
 .شرايط رستگاري اخروي را تعريف كرده است

 
. دين نهادي شده گرايش به آن دارد كه ساختار عواطف، احساس، و روان پيروان اش را متعين سازد

رهنگ ديني كاري كه منتقدان ف. براي دين نهادي شده، پارسامنشي مستقل از اين نهاد معني ندارد
كنند آشكار كردن مكانيسم توليد و بازتوليد خشونت و تبعيض در سطوح زباني، رواني، و گروهي  مي

الزم به گفتن نيست كه خشونت و تبعيض در ساختارهاي اجتماعي غيرديني نيز . (توسط نهاد دين است
 .)شوند توليد و بازتوليد مي

 
رايان سكوالر به قصد كاهش خشونت و تبعيض در همانطور كه گفتيم اخالقگرايان ديني و اخالقگ

هاي نهادي  روند كه پارسامنشي شخصي و ايمان قلبي ديني از حوزه دين، به جستجوي راههايي مي
 .ي قدرت و ايدئولوژي در جامعه به دور بمانند شده

 
يكي از اسالمشناسان بزرگ و متخصص مطالعات تطبيقي اديان درغرب، ويلفرد كنت ول سميت 

)Wilfred Cantwell Smith (ي آغاز شكل گيري اديان كرده، اين  در بحث معروفي كه درباره
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نام گرفته، هميشه از ابتدا چنين نامي ) Religion(» دين«كند كه آنچه در غرب  نظريه را مطرح مي
 .كردند رسميت پيدا نمي» دين«نداشته، و مهمتر اينكه امور ديني و ايماني در اساس تحت عنوان 

 
هاي اجتماعي تأكيد  ي پديده ويلفرد كنت ول سميت نخست بر خصلت تاريخي بودن يا تاريخيت همه

ها از شرايط مشخص  ها در زمان؛ و متعين شدن اين پديده تاريخيت يعني دگرگوني پديده. كند مي
 :نويسد ويلفرد كنت ول سميت مي. زماني ـ مكاني

 
ي ديني نيز  هاي زندگي انسان، جنبه ي جنبه مثل همه. ستدانيم جهان در حال دگرگوني دايمي ا ما مي«

مدرن ] در عصر[هر تالش . به عنوان جنبه اي تاريخي، متحول شده و بايد آنرا هميشه در حال شدن ديد
ناميم، اكنون بايد اين پرسش را هم دربرگيرد كه دين در  براي روشن كردن اينكه چه چيزي را دين مي

حتا اگر نخواهيم به حدس و گمان متوسل . ي خود چه بوده است] تاريخيي[مراحل گوناگون توسعه 
ي  دهيم كه دين نيز مثل همه شويم كه دين در آينده چه خواهد شد، دستكم اين را تشخيص مي

 )٣همان، ص (» .دهد شناسيم، همچنان به تغيير ادامه مي چيزهايي كه بر روي زمين مي
 

توافق بر سر چنين . ف مفهوم دين كاري است به نهايت دشوارويلفرد كنت ول سميت معتقد است تعري
در زندگي » دين«كاربرد مفهوم . هاي بسيار روبرو است تعريفي اگر غيرممكن نباشد، با دشواري

ويلفرد . سازد ي جهاني را دچار مشكل مي اجتماعي، بيشتر از آنكه فايده داشته باشد، همبستگي جامعه
. را به كار نگيريم» دين«ي  رود كه پيشنهاد كند بهتر است لفظ و واژه يكنت ول سميت تا آنجا پيش م

هاي ديني در جهان وجود داشته و  را به كار بگيريم چه نگيريم، پديده» دين«شكي نيست كه چه واژه 
، نيازي را در جهت »دين حقيقي«يا يك » دين«اما موجوديتي مستقل و متمايز به نام . خواهند داشت
 ).١٧همان، ص . (آورد ساني برنميهمبستگي ان

 
شود، يا در  يك فرد مسيحي يا يك فرد مسلمان فقط زماني به درك كافي از ايمان خويش نائل مي«

ي ذهني فارغ كند  واقع درك از ايمان خويش و ايمان ديگري باهم، كه قادر باشد خود را از اين مشغله
 كه بتواند توجه اش را از سوآالتي نظير چيست؛ زماني» اسالم«و » مسيحيت«كه ذات يا ماهيت 

هم يك فرد هندو و هم محققي كه به . برگرداند» اسالم حقيقي چيست؟«و » مسيحيت حقيقي چيست؟«
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چيست، به بيراهه » هندويسم«ي ايمان هندوها پرداخته، اگر بخواهند وقت صرف اين كنند كه  مطالعه
 )١٢همان، ص (» .اي جدي درخواهند افتاد

 
هاي بعد  ي بدعت آميز خود را حدود نيم قرن پيش مطرح كرد و در دهه  كنت ول سميت نظريهويلفرد

از همان هنگام، كتابهاي او در زمينه زبانشناسي دين و . آنرا از جوانب گوناگون پروراند و گسترش داد
 از ميان .هاي تطبيقي و تاريخي اديان مورد تأييد االهيات شناساني چون جان هيك قرار گرفت بررسي

؛ )١٩۵٧(اسالم در تاريخ مدرن : توان از اين عنوانها نام برد كتابهاي متعدد ويلفردكنت ول سميت مي
؛ اعتقاد داشتن ـ يك چشم انداز )١٩٧٩(؛ ايمان و اعتقاد ـ و تفاوت آندو )١٩۶٢(معني و پايان دين 

؛ نص مقدس به )١٩٨٢(؛ چندگونگي ديني )١٩٨١(؛ به سوي يك االهيات جهاني )١٩٧٧(تاريخي 
 ).١٩٩٧(؛ فرهنگ مدرن از ديدگاهي مقايسه اي )١٩٩٣(چه معني است؟ 

 
 چيزگون شدن ايمان

دين به معناي : كنيم ي دين را در ريشه يابي زبانشناسانه اش به دو تعبير در تاريخ مشاهده مي پديده
ديني به سمت نوعي حركت از احساس قلبي . بيروني) يا آمر(احساس دروني، و دين به معناي امر

 .امر ايماني نام نهاد» چيزگون شدن«توان آنرا  انسجام و ماديت سخت بيروني، حركتي است كه مي
 

به چه معني است؟ هرگاه احساسي زنده و تجربه اي بي واسطه به ) reification(چيزگون شدن 
از بيرون تحميل تدريج تبديل به چيزي جامد، صـُلب، و مرده شود كه كه حضور اجتماعي اش را 

تواند در عواطف، در  چيزگونه شدن مي. شده است» چيزگونه«گوييم آن احساس يا تجربه  كند، مي مي
 .روابط اجتماعي، در هنر، يا در دين صورت بگيرد

 
در منطق صوري زبان، در روشن . دهد اين چيزگون شدن همچنين در زبان، و نتيجتاً در انديشه، رخ مي

هاي فلسفي، خطر چيزگونه شدن انديشه را تهديد  لي تعاريف، و در مفهوم سازيتحليلي و دقت تحلي
در طرز نوشتن و ) هراكليت، هگل، ماركس، آدورنو ـ براي نمونه(اصحاب تفكر ديالكتيكي . كند مي

پس از آنها متفكران پسامدرن . انديشيدن سعي در شكستن موانع و مرزهاي چيزگون كننده داشته اند
ويلفرد . سعي در جلوگيري از جامد شدن معاني در زبان كرده اند) ختار زدايان مكتب دريدابه ويژه سا(

علمي و مدرن ارسطويي به /كنت ول سميت در بررسي مقايسه اي اديان، پيشنهاد بازگشت از ديد عقلي
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ان هايي چون فرهنگ ما، به ناچار به سمت عرف دانيم در فرهنگ دهد كه مي سمت ديد افالطوني را مي
ي نيلگون از جمله به تفاوتهاي بينشهاي پيشامدرن عرفاني و  هاي گذشته ما در بحث. گرايد مي

هايي خود در برابر خشونت روندهاي چيزگون شده يا  هريك، با چاره يابي(هاي پسامدرن  گرايش
 .پرداخته ايم) بيگانه ساز

 
ز اينكه در چنين جوامعي هنوز ويلفرد كنت ول سميت ا. در جوامع بدوي، رفتار ديني مناسكي است

خواهد  فكر تحليلي در صدد برنيامده اين رفتار ديني را به نحوي عقلي تعريف كند و توضيح دهد، مي
آنها مراسم و مناسك خود را «: نتيجه بگيرد كه چنين رفتاري همان ايمان هنور چيزگون نشده است

كردند، هنجارهاي خود را به جا آورده  وايت ميآوردند و ر كردند، اساطير خود را به ياد مي برگزار مي
ي اينها به نحوي  كردند، بدون آنكه برهمه و اين حاالت را از لحاظ احساسي و عاطفي تجربه مي

تأمل كنند يا از لحاظ زباني به آنها ] عقلي ، مفهومي، تفكيك اجزا، شناخت، و تركيب دوباره[تحليلي 
 )۵۴ ص معني و پايان دين،(» .عموميت ببخشند

 
او با همين روش از . همانطور كه گفتيم روش بررسي ويلفرد كنت ول سميت، روشي تاريخي است

ي انديشيدن  ي مهمي از از نحوه ها در زبان، خود نشانه ي به كارگيري واژه كند، زيرا نحوه زبان آغاز مي
ها  كه در كاربرد واژهبراي فهم جهان، يا فهم خودمان، بايسته است «نويسد،  كنت ول سميت مي. است

از دوران [عالوه بر آن، براي فهم مردمان ديگر و دورانهاي متفاوت . ي انتقاد بنگريم و مفاهيم به ديده
، واجب است كه فرض را به نحوي غيرنقادانه بر اين نگذاريم كه معناي واژگان نزد آن مردمان ]خود ما

 )١۶همان، ص (» .همان بوده كه اكنون نزد ما است
 
كند تحول و  يلفرد كنت ول سميت در يك بررسي مقايسه اي در زبانشناسي تاريخي، سعي ميو

اين تحول نوعي چيزگونه شدن زباني و فكري و . دگرگوني ايمان ديني به سمت نهاد دين را نشان دهد
د هاي گوناگوني براي حاالت ديني وجو در يونان و روم باستان، واژه. دهد سپس اجتماعي را نشان مي

. ناميم به كار گرفته شود مي) رليجن(» دين«داشته، بدون آنكه كلمه اي خاص معادل آنچه ما امروزه 
به تقريب معادل چيزي بوده كه امروزه در انگليسي به آن ) pietas(» پيه تاس«ي  براي مثال واژه

) -seb(» سب «ي گوييم؛ يا در زبان يوناني كلماتي كه از ريشه مي) piety/ پايه تي (پارسامنشي 
تئوسي «و ) eusebeia(» اوسي بيا«براي نمونه كلماتي نظير . آيند شباهت به همين معني داشته اند مي
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آنچه در يونان باستان «. نزديك تر به معناي امروزين پارسايي بوده است تا دين) theosebeia(» بيا
ي سيستماتيك يا تاريخي  يافتهغايب بود عبارت بود از هرگونه مفهوم دين به عنوان يك چيز وحدت 

» .هاي ديگر اجتماعي تفكيك كرد هاي همسان ديگر، يا حوزه ــ موجوديتي كه بتوان آنرا از موجوديت
همين . شناختند انديشيدند اما چيزي به نام دين نمي يونانيان به خدا يا خدايان مي) ۵۴همان، ص (

 .هد بودتوان شا حقيقت را در مصر باستان به طرز بارزتري مي
 

، هرگز )H. S. Nyberg(» اچ اس نيبرگ«در ايران باستان نيز، بنا به نظر ايرانشناس معروف آلماني 
در پارسي باستان كه گاه به لفظ ) daena(» دائنا«ي  يابيم و كلمه نمي» دين«ي انتزاعي به نام  يك ايده

در كاربرد اوستايي » دائنا«). ٢۴٨همان ص (رسانده است  دين ترجمه شده، معناي امروزين دين را نمي
كرده در واكنش به حقيقتي روحاني، يا  ي شخصي داشته و حالتي رواني را توصيف مي اش، بيشتر جنبه

 .خدا، يا دستورات اخالقي
 

هاي زبانشناسان برجسته اي چون نيبرگ، ويدنگرن  ويلفرد كنت ول سميت با بررسي يافته
)Widengren( آندرئاس ـ هنينگ ،)Andreas-Henning( اميل بن ونيست ،)E. 

Benveniste( مري بويس ،)Mary Boyce (گيرد كه دائنا در ابتدا به  و ديگران، اين نتيجه را مي
و » دن«كشد تا با تحول آن به  شده و قرنها طول مي معني ايمان شخصي يا دين شخصي فهميده مي

د سلسله مراتب مغان، و در دين ماني، در كاربرد دين مزديسنا، درعملكر) den, din, dyn(» دين«
حتا در اين مورد اخير نيز هنوز اين پرسش باقي . تبديل به نهاد رسمي بيروني يا دين رسميت يافته شود

اصول «شده يا به  اطالق مي» ي دينداران و دين باوران مجموعه«، به )در پارسي ميانه(است كه آيا دين 
 .ل رسميت يافتهو نهاد مستق» عقايد سيستماتيزه شده

 
اندازد و به نحوي  ويلفرد كنت ول سميت به همين شيوه به تمدنهاي آزتك، هند، چين، و ژاپن نظر مي

دهد كه احساس و  باورهاي ايماني اين تمدنها به نحو منفي نشان مي. رسد منفي به نتايج مشابهي مي
حقيقت عام مطلق يا يك سيستم تواند بدون اعتقاد به يك  پندار ديني در قبال جهان و كائنات مي

ي خود، به زعم  دين به عنوان دين، در حالت چيزگون شده. ي بيروني صورت پذيرد فورمولبندي شده
و ] همچون ذات حقيقي دين[افالطوني كردن دين خودي «ويلفرد كنت ول سمت عبارت است 
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 طور عيني مطالعه كرد و توان آنها را به هايي كه مي همچون پديده[ارسطويي ديدن اديان غيرخودي 
 )۵٧همان، ص (» .]كذب آنها را نشان داد

 
است كه در ابتدا كاربردها و معاني گوناگون داشته ) religio(» رليجيو«ي دين،  ي التيني كلمه ريشه

حاالت و رفتار ديني ، معطوف به جايگاههاي . بدون آنكه بر يك تعريف معين و دقيق اطالق شود
. داد بوده است س يا احساس خاصي كه در مواجهه با اين جايگاهها روي ميمتعدد حضور امر مقد

در كاربرد . شده مشخص مي) religious(» ديني«مناسك و برخي تشريفات اجتماعي نيز، با صفت 
هاي  به عبارت ديگر، امور ديني و رفتارها و احساس. زباني، صفت بيشتر از اسم حضور داشته است

اگر تأكيد را . وجود نداشته است» دين« اما چيزي خاص و قطعيت يافته به نام ديني قابل تشخيص بوده
بر صفت بگذاريم آنگاه محور توجه انسانها هستند كه واجد صفت ديني و دينگونه زيستي هستند يا 

 خواهد بود» چيز«اما اگر تأكيد را بر نام به عنوان ذات و هويت ثابت بگذاريم، آنگاه تقدم با آن . نيستند
 .شود كه ذات دين است و سپس ارزش رفتار انسان در رابطه با آن چيز سنجيده مي

 
دركاربرد التيني ـ رومي، در ابتدا به اعمال تشريفاتي و مناسك اطالق » االهي«و » مقدس«صفات 

ي ديدن و احساس كردن جهان، بدون تصور از وجودي  اين نحوه. »خدا«شده، نه به موجودي به نام  مي
كه هميشه حاضر و ناظر بر همه چيز باشد، براي انسان امروزي به سختي درك » خالق«ي به نام انتزاع

امروزه تشريفات ديني هدفي در خود نيست بلكه وسيله است براي رسيدن به چيزي . كردني است
 شود، نه رفتار و احساس همان امر فراتري است كه قدسي و االهي تلقي مي. فراتري يا ترانساندانتال
 .انسانها در مناسك ديني

 
گام اول زماني . ي ايمان ديني به دين در غرب، دو گام اساسي را بايد بازشناخت در تحول هزار ساله

شود كه ايمان ديني در اشكال گوناگون خود نزد اقوام و تمدنهاي مختلف خاور نزديك و  برداشته مي
اين يك گام . ي واحد طه با يك ذات فراباشندهشود به نوع ويژه اي از راب ي مديترانه، تبديل مي حوزه

، زماني كه ) قرن چهارم و پنجم ميالدي(دارند  افالطوني است كه كساني چون سنت آگستين برمي
دهند تا فورم افالطوني به مثابه  ي ثانوي قرار مي ي اينجهاني را در مرحله انواع امور نيك يا دينگونه

 . ِ دين بركشيده شودشكل ايده آل و ذات حقيقي و آنجهاني
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شود تا معرف دين حقيقي و برتر باشد؛ اما ديانت  در گام اول هنوز نامي از يك دين خاص برده نمي
شود يعني ديانت آنطور كه به بهترين صورت خود در  حقيقي به طور عام از ديانت كاذب تفكيك مي

حقيقي بود براي پيروان او و ي ديانت  زندگي عيساي ناصري نمونه. كردار عيسا مسيح تبلور يافت
تنها در گام دوم است كه . »مسيحيت«ي زيست رهباني آنان، نه عامل تأسيس يك نهاد ديني به نام  شيوه

به صراحت خود را شاخص و معرف آن فورم افالطوني و تنها دين حقيقي » مسيحيت«چيزي به اسم 
) mystical(گام اول يك گام عارفانه . ميان گام اول و دوم چندين قرن فاصله است. كند معرفي مي

كشد اما آن را وابسته به دستورات يك  است كه شكل ايده آل وحدت انسان و آفريدگارش را برمي
در گام دوم، نهاد يك دين خاص است كه براي . كند نهاد رسمي بيروني و اصول عقايدش نمي

براي يك . شناساند خي بازميدهد و راههاي بهشتي را از راههاي دوز رستگاري اخروي نسخه مي
شكل (هاي اينجهاني و ناكامل يك ذات برتر  ي اديان و نظامهاي عقيدتي ديني تجلي افالطوني، همه
. هاي آن ي اول اهميت دارد همان فورم ايده آل است نه جلوه آنچه در وهله. هستند) ايده آل يا فورم

كند تا با يك مسيحي   نزديكي بيشتري مييك افالطوني مسيحي با يك افالطوني از دين ديگر احساس
 .انديشد كه افالطوني نمي

 
ويلفرد . است شامل عهدعتيق و عهد جديد) Bible/ بايبل (» كتاب مقدس«متن كانوني اديان در غرب 

.  كند وجود ندارد"دين"در زبان عبري كالسيك واژه اي كه داللت بر «نويسد،  كنت ول سميت مي
ــ به data, datumي داتا و داتم ــ  كلمه[ي منفرد كه از پارسي گرفته شده  مهشايد به استثناي يك كل

قانون مادها « در پارسي باستان كه به زبانهاي آرامي و عبري وارد شده، در عباراتي چون "قانون"معني 
در . . . ، كه در پايان كار اخذ شده، در عهد عتيق نه اين كلمه و نه مفهوم آن حضور ندارد ]»و پارسيان

و فعل مربوط به آن است كه در كاربرد تازه اي ) pistis/ پيستيس  ("ايمان"عهد جديد واژه اي اصلي 
 بار به كار ۶٠٢ي لغوي به تعداد  هاي متعدد اين ريشه شكل. گيرد به نحو مكرر مورد تأييد قرار مي

 )۵٩همان، ص (» .رفته است
 

» مسيحي«ع خود را از ساير يهوديان متمايز كنند صفت پيروان عيسا مسيح كه يهودي بود براي آنكه جم
ي  هاي نخستين شكل گيري جامعه در سده. را كه نخست مخالفان شان برآنها گذاشته بودند پذيرفتند

نبود بلكه به معني راه و » مسيحيت«رفت به معني  به كار مي» كريستيانيسموس«مسيحي، هربار كه نام 
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. بود) يا در ارجحيت بر يهوديت قومي ِ پيروان مسيح(ه و رسم يهوديان رسم عيسا مسيح در تمايز با را
فيدس (» ايمان مسيحي«لفظ متداول در قرون وسطا براي روال زيست مسيحيان و باورهاي آنها 

تنها پس از عصر ) Christianity(ي مسيحيت  كلمه. بود) fides Christiana/ كريستيانا 
 )٧۴ص همان، . (اصالحات ديني مرسوم شد

 
هاي مارسيليو فيچينو در  در برخي از مهمترين متون كانوني مسيحيت در دوران جديد، مثالًدر نوشته

بيشتر از آنكه به معني هواداري از نهاد رسمي دين باشد، اشاره به آن » مسيحي«عصر رنسانس، صفت 
هاي  در نوشته. ت دادشود به او نسب صفاتي دارد كه در زندگي و كردار عيساي ناصري بروز كرد و مي

بازهم به معني ايمان قلبي و شخصي » دين«لوتر، زوينگيلي و كالوين در عصر اصالحات ديني، واژه 
قرار گرفته، به دين » دين حقيقي«معطوف به خداست، به نحوي كه نهاد رسمي دين برضد و مقابل 

 .شود كذب متهم مي
 

، محصول دعواهاي فرقه اي و ديد )نظاميافته(مند دين به مثابه يك موجوديت صـُلب بيروني و سيستم 
همين برداشت از دين است . ابژه ساز و علمي روشنگري در قرون هفدهم، هجدهم، و نوزدهم است

اين حكمي است كه ويلفرد كنت ول . كه به ما رسيده و امروزه در غرب رسميت پيدا كرده است
تون متعدد مذهبي و غير مذهبي غربي در بستر سميت از بررسي كاربرد افعال، صفات، و نامها در م

 .رسد معنايي شان طي اين سه قرن، به آن مي
 

كنيم كه روند شي گون شدن ايمان حركتي است كه طي تاريخ، ايمان عام و قلبي  پس مالحظه مي
كند به ديانت انتزاعي افالطوني و سپس در دوران بعدتر به نهاد رسميت  ديني را نخست تبديل مي

 .كند ي يك دين معين كه با نام ويژه اي خود را از ديگر اديان متمايز مي هيافت
 

موردي عجيب و تكاندهنده از ديني كه برخالف يهوديت و . در اين ميان اما يك استثنا وجود دارد
كند و از همان بدو تأسيس ايمان قلبي را در نهاد رسميت  مسيحيت، از همان ابتدا خود را نامگذاري مي

را دارد و هم » دين«ي  همان كه هم براي دين كلمه. سازد ي دين به نحوي جدايي ناپدير ادغام مي يافته
 . . .اِنّ الدين َ عِنداهللا ِ االسالم : كند نام آنرا خود پيشاپيش ، قاطعانه و آمرانه، به جهان اعالم مي
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 ناكامي ليبراليسم در جهان اسالم -۴
 

آيا اسالم مي تواند پذيراي ليبراليسم سياسي باشد؟ ما مي دانيم كه فرهنگ سياسي اسالم با ليبراليسم 
پژوهش كالسيك و پيشتاز اسالمشناس فرانسوي . ان نظام سرمايه داري مشكلي ندارداقتصادي يا هم

ي رشد اقتصادي نيم قرن اخير در  و نيز تجربه» اسالم و سرمايه داري«ماكسيم رودنسون در كتاب 
عالرغم . اما ليبراليسم سياسي داستاني ديگر دارد. كشورهاي اسالمي به اين واقعيت گواهي مي دهند

ي روشنفكران و اصالح طلبان مسلمان و ليبرال، تالشهايي كه قدمت شان به قرن نوزدهم ميالدي تالشها
باز مي گردد، تا همين امروز ما شاهد ناكامي ليبراليسم سياسي در بيشتر ممالكت مسلمان، از جمله در 

 . كشور خودمان، بوده ايم
 

ياسي اسالم امكان تحقق ليبراليسم برخي پژوهشگران چنين اظهار عقيده مي كنند كه در فرهنگ س
آنها مي گويند طرد ليبراليسم در كشورهاي اسالمي خاورميانه تا اين تاريخ به خاطر . وجود دارد

يك محقق . مخالفت اصولي يا اخالقي نبوده بلكه فقدان پيش شرطهاي معيني آنرا باعث شده است
ساني كه طرز فكرشان توسط فرهنگ ي گفت و گوي عقالني با ك به وسيله«آمريكايي مي نويسد، 

هاي ديگري كه ليبراليسم در آنها  اسالمي شكل گرفته اين امكان وجود دارد كه در اين منطقه و محيط
 ) 2لئونارد بايندر، ص (» .بومي نيست،  چشم اندازهاي ليبراليسم سياسي را بگسترانيم

 
ي آن از لحاظ تاريخي   هسته و ريشه، محصولي است كه»دموكراسي غربي«ليبراليسم سياسي، يا همان 

ريشه نگرفتن ليبراليسم در خاك سرزمين ما . بيگانه بوده است با زمين فرهنگ و سياست در خاور ميانه
ي آنها الزاما به دين يا فرهنگ سياسي اسالم ارتباط پيدا  در دوران مدرن، داليل متعددي دارد كه همه

ناسبات سرمايه داري مدرن، ساختارهاي طبقاتي، زيرساخت اقتصادي، رشد ضعيف م. نمي كنند
تركيب دولت مطلقه و دربار، و روابط خارجي اين دولت با قدرتهاي بزرگ در عصر امپرياليسم، 

 . عواملي هستند كه در شكل گيري فرهنگ سياسي در كشور ما دخيل بوده اند
 

سرمايه داران ) هژموني(دگي ي تاريخي در غرب، ليبراليسم عموماً با متحقق شدن سركر طبق تجربه
سركردگي سياسي بورژوازي نيز طبعاً . مدرن ــ بورژوازي ــ تبديل به فرهنگ سياسي غالب مي شود

قوام اقتصادي . ي صنعتي و رقابتي است ي اقتصادي بخش خصوصي سرمايه وابسته به قوام گرفتن پايه
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در .  مالكيت خصوصي صورت مي گيردپابه پاي استقرار قوانين مدرن، نهادي شدن قانونيت و امنيت
هاي پاتريمونيال، همراه با  ايران، استبداد آسيايي و نظامهاي شبه فئودالي، خودكامگي خاص سلطنت

حمايت علما و مجتهدان قدرتمند زميندار، غالباً سدي بوده اند بر سر راه رشد مستقل طبقات سرمايه دار 
 . هاي ليبرالي مدرن و ايدئولوژي

 
نيز يك ايدئولوژي ) نيشن ـ ستيت(اين، ناسيوناليسم به عنوان ايدئولوژي دولت مدرن مركزي عالوه بر

مدرنيت، سكوالريسم، و تجدد آمرانه در خاك ايران مدرن، با سركوب . ضدليبرالي بوده است
). ي در عصر آتاتورك همانند آلمان در عصر بيسمارك، يا تركيه(ليبراليسم سياسي عجين بوده است 

ي سوم يا  اد نفتي و خصلت رانتي دولت مركزي ــ ناوابسته بودن آن به فعاليت اقتصادي طبقهاقتص
 .بورژوازي مستقل ملي ــ  نيز همواره اين گرايش ضد ليبرالي را تقويت مي كرده است

 
ي دوم قرن نوزدهم ميالدي و در جريان شكل گيري جنبش  در دوران مدرن تاريخ كشورما، از نيمه

ي سياست عبارت بوده اند از شاه و وزرايش، علما و  شروطيت، بازيگران اصلي صحنهانقالبي م
ي كوچك، مستضعفان و  ، بازاريان و تجار،  خرده مالكان وكسبه)ايدئولوگهاي سنتي(مجتهدان 

به فهرست اين ). روشنفكران/ اينتلي گنسيا / ايدئولوگهاي مدرن(ها، و سرانجام منورالفكران  پابرهنه
اي سياسي بايد نمايندگان و سفراي قدرتهاي بزرگ، به ويژه روسيه، بريتانيا، فرانسه، و سپس آكتوره

 . اياالت متحده را نيز بيفزائيم
 

ي قدرت با امپراتوري اسالمي عثماني و اصالحات ليبرالي آن تحت عنوان  عامل مهم رقابت و موازنه
ي سياست در ايران مورد توجه  رهاي صحنههاي ايدئولوژيك آكتو نيز بايد در سمت گيري» تنظيمات«

گرايش به اصالحات ليبرالي از باال به طور ناپيگير از سوي برخي وزرا و برخي علما ابراز . قرار گيرد
هاي پائيني روحانيان، و نيز  مي شد و از پائين به طور پيگيرتر از سوي روشنفكران جديد و اليه

هاي انشعابي اسالم  بابيت و بهائيت از نخستين شاخه. هائيتهاي رفورم ديني نظير بابي گري و ب جنبش
 .بوده اند كه نسبت به ليبراليسم سياسي باز و پذيرا شدند

 
ي سياسي  ي فلسفه يكي، مطالعه. هاي متفاوتي مطالعه كرد فرهنگ سياسي در ايران را مي توان از زاويه

ي  ديگري، مطالعه. ها است تنامهسلطنت موروثي  و توجيهات ايدئولوژيك مشروعيت آن در سياس
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ي امارت، خالفت،  هاي آنان درباره هاي سياسي علما و فقهاي مكاتب مختلف اسالمي و رساله آموزه
هاي  ي جنبش سومين زاويه، مطالعه. هاي اينجهاني در دوران غيبت مهدي است سلطنت وحكومت

هاي شيعي، به ويژه از زمان   آموزهدر اين مطالعات، نقش.  هاي آنهاست اجتماعي خلقي و جهان بيني
 . صفويان تا امروز، برجسته بوده است

 
افزون براينها، پس از روي كار آمدن حكومت تئوكراتيك اسالمي در ايران و همچنين شكل گيري 

اسالم به عنوان » تئولوژي سياسي«ي  هاي پوپوليسيتي نظير طالبان و حزب اهللا، مي توانيم به مطالعه جنبش
 .ن بيني رسمي معطوف به تسخير دولت مدرن نيز نظر بيندازيميك جها

 
هاي سياسي ديگر در اين است كه آن  با آموزه) political theology(» تئولوژي سياسي«تفاوت 

تئولوژي . ي مرجعيت ديني با دولت عرفي نمي پردازد صرفاً به تئوري دولت عرفي يا تنظيم رابطه
به عبارت ديگر، تئولوژي سياسي را . ي و رستگاري آنجهاني نظر داردسياسي همزمان به سياست اينجهان

نمي توان متهم كرد كه تنها يك ايدئولوژي ناسوتي است كه دين را دستاويز قرار داده تا توسط آن به 
 ideal(در تئولوژي سياسي، ترديدي در مورد منافع معنوني . قدرت و منزلت اينجهاني چنگ اندازد

interests(ق ديني و اعتقادات االهي يا در مواردي عرفاني بازيگران، وجود ندارد، حتا مي توان ، تعل
ها به قدرت و  ايدئولوژي.  هاي اصلي براي عمل سياسي اينجهاني به حساب مي آيند ها انگيزه گفت اين

و پيش منافع گروهي اينجهاني نظر دارند، اما تئولوژي سياسي امر تشخيص خير و شر، االهي و شيطاني، 
تئولوژي . شرطهاي رستگاري اخروي، و در مواردي ظهور مهدي، را هم وارد اين معادله مي كند

در اينجا، شايد با . ي قدرت سياسي اينجهاني بر اساس مفاهيم متافيزيكي آنجهاني است سياسي نظريه
نده ميان هاي آي احتياط بتوانيم حكم بدهيم كه نبرد بزرگ در كشورهاي اسالمي طي سالها و دهه

  .///به وقوع خواهد پيوست) اسالمي يا سكوالر(تئولوژي سياسي اسالم و ليبراليسم سياسي 
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 فصل دوم
 

 عرب و عجم
 نوشتة عبدي كالنتري

 
ي  ي اسالم شناس برجسته  ، نوشته»مطالعات اسالمي «عنوان فصل چهارم كتاب» عرب و عجم«

ثر كالسيك نخستين بار به زبان آلماني در سال اين ا. مجارستاني ـ آلماني ايگناتس گلدتسيهر است
چند ماه پيش .  به چاپ رسيد١٩۶۶ي انگليسي آن در دو جلد در سال   منتشرشد و ترجمه١٨٨٩

چاپ تازه اي از آن به همراه پيشگفتار بلندي به قلم محقق ايراني مقيم نيويورك حميد دباشي در 
 . آمريكا منتشر شد

 
 اصلي اسالم شناسيِ مدرنستون : اسالم شناسي تاريخي

از مهمترين اسالم شناسان مكتب شرق شناسي آلماني است كه ) ١٩٢١-١٨۵٠(ايگناتس گلدتسيهر 
دركنار شرق شناسان بزرگي چون يوزف شاخت، جوليوس ولهاوزن، آگوست فيشر، و تئودور نولدكه 

برترين و مهمترين منابع شناخت تحقيقات آنها تا اين زمان از معت. ، اسالم شناسي تاريخي را پايه ريختند
در كشور ما متأسفانه مكتب فرانسوي لوئي ماسينيون و هانري كوربن و شيفتگي به . دين اسالم است

حكمت يا تئوسوفي،اسالم شناسي تاريخي را تحت الشعاع قرار داد، به نحوي كه هنوز بسياري از منابع 
 .رجمه نشده انداين رشته  توسط مترجمان توانا و بي طرف به فارسي ت

 
 برتري طلبي نژادي عرب: عرب و عجم 

ي آنها،   دين اسالم در تقابل نخستين خود با طايفه هاي قدرت مند عرب و برتري طلبي اشراف منشانه
تا مدت هاي مديد هرگز «اما طبق نظر گلدتسيهر، اين اصل . ي انسانها را توصيه كرد اصل برابريِ همه

 ١٠١بخش (» .ي آنها ناديده گرفته مي شد  و همواره در رفتار روزمرهدر آگاهي اعراب رخنه نكرد
به هنگام ظهور اسالم، فخر نژادي و قومي عرب وجه غالب برخوردهاي نظامي و ) مطالعات اسالمي

بردگان غيرعرب و غير مسلمان ، حتا نومسلمانان غير عرب . فرهنگي آنها با اقوام غير غرب  بود
چنين برخوردي نمي توانست با مشكل مواجه . عيض و تحقير نگريسته مي شدندي تب ، به ديده)موالي(
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نشود زيرا با گسترش هرچه بيشتر اسالم ، سرآمدان ديواني و فرهنگي غيرعرب ، به ويژه ايرانيان، 
بقاي فرهنگيِ ديني بدوي و قبيله اي،ايجاب مي كرد كه نومسلمانان يا . اهميتي روزافزون مي يافتند

رزندان كنيزاني كه به تصاحب مسلمانان مهاجم در مي آمدند، از همان منزلت اجتماعيِ موالي و ف
 . مسلمان عرب بهره مند شوند

 
ي مسلمانان ، بدون توجه  ضرورت دوام سياسي اسالمِ پيروزمند ، ايجاب مي كرد كه اصل تساوي همه

ي حج ،  پيامبر، از جمله در خطابهدر گفته هاي . به اصالت نژادي آنها، از سوي رهبران دين تبليغ شود
ي انسانها فرزند حضرت آدم اند و از خاك برآمده اند و فخر  خطاب به بني قريش آمده كه همه

اي «: در قرآن نيز همين نكته آمده است. فروشي به تبار اشرافي ، در جاهليت ، نزد اهللا مذموم است
.  جماعتها و قبيله ها كرديم تا يكديگر را بشناسيدو شما را. مردم، ما شما را از نر  و ماده بيافريديم

 ) ١٣ي   ، آيه۴٩ي  سوره(» .هرآينه گرامي ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست
 

برابري عرب و «اما گلدتسيهر ميان نكوهش فخرفروشي به تبار اشرافي در ميان خود اعراب ، و اصل 
، گلدتسيهر دخالت شعوبي در توليد »  اسالميمطالعات«در كتاب . ، تفاوت قائل است» غير عرب

احاديث و متون مرجع را در سالهاي پس از مرگ پيامبر، در جهت استقرار اصل برابري موالي با 
براي نمونه، در متني كه پس از مرگ پيامبر به نام وصيت محمد  از . مسلمانان عرب، مستند مي كند

ــ و ) ي البخاري،ابوداوود، ترمذي و ديگران نابع اوليهبر اساس م(ي او تدوين شد  گفته هاي پراكنده
: ي شيعي آن را به نام وصيت محمد به علي مي شناسد ــ  جمله اي بعدها اضافه شده كه مي گويد فرقه

  مطالعات ٧٢ و ٧١بخش هاي (»   .عرب هيچ امتيازي بر غير عرب ندارد مگر به جهت خوف از خدا«
 ) اسالمي

 
اقوام ديگري در آينده به اسالم » پيش بيني مي كند«كه ) ٢: ۶٣(ي الجمعه  سورههمچنين، در تفسير 

اوست خدايي كه به ميان مردمي بي كتاب پيامبري از خودشان مبعوث داشت تا «(خواهند پيوست 
آياتش را بر آنها بخواند و كتاب و حكمت شا ن بياموزد، اگرچه پيش از آن  در گمراهي آشكار 

، اين داستان ابداع شده كه به هنگام نزول اين )».ي ديگر كه هنوز به آنها نپيوسته اندبودند، و برگروه
يعني (ي او گذاشته و گفته است كه اين مردم  سوره، سلمان فارسي حاضر بوده و پيامبر دست بر شانه

 )  ، مطالعات اسالمي١١٧بخش . (به اعتقاد آسماني دست خواهند يافت) ايرانيان
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اصل برابري ، باعث نشد كه در تهاجم به ايران و به اسارت درآوردن ايرانيان، چيزي از برتري طلبي 
 آزاد نشده مي بود، آن موال حق دفاع اگر مادر يكي از موالي ، كنيزي هنوز. نژاديِ اعراب  كاسته شود

ي  ي سوم سوره در تفسير آيه. را به انجام برساند» مروت«از حيثيت قبيله را نداشت و قادر نبود وظايف 
، گفته مي شود پيامبر اسالم سعي در جبران اين رفتار كرده و ميان زن عرب و كنيز تفاوتي قائل » النساء«

اگر شما را بيم آن است كه در كار يتيمان عدالت «: در »  آن شويديا هرچه مالك«عبارت (نشده است 
و اگر بيم . نورزيد، از زنان هرچه شما را پسند افتد، دو دو، و سه سه، و چهار چهار، به نكاح در آوريد

اين راهي بهتر است . آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، تنها يك زن بگيريد يا هرچه مالك آن شويد
كه پيش از اسالم آغاز ] نسبت به ايرانيان[تنفر ملي «ي گلدتسيهر  به گفته) » .ب ستم نگرديدتا مرتك

).  مطالعات اسالمي١٠۴بخش (» .شده بود سپس با شرايط و روابط توليد شده در اسالم، تشديد گرديد
غير عرب محقق آلماني آلفرد كريمر كتاب مستقلي در شرح روابط سلسله مراتبي ميان اعراب و موالي 

 ). همانجا(، پس از پيروزي هاي اسالم ، تأليف كرده است 
 

گلدتسيهر ريشه هاي تاريخي . به نومسلمانان غيرعرب اطالق مي شد» موالي«و جمع آن » موال«صفت 
اين لغت و تحوالت تدريجي در معناي آن ، و سپس مقايسه حقوق و وظايف موالي با مسلمانان عرب ، 

تحول از اسيرِ جنگي ). ، مطالعات اسالمي١١٧ تا ١٠۵بخشهاي (وضيح مي دهد را با جزييات كامل ت
ي اكثر موالي  ي عرب، شجره نامه ي آزاد شده و سرانجام ادغام در قبيله ي قبيله، سپس به برده به برده

كشورگشايي هاي رو به گسترش اسالم ايجاب مي كرد كه مقام اجتماعي و حقوقي موالي به . بود
 . ت شودتدريج تثبي
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 برتري طلبي نژادي ايراني: عرب و عجم 
در ميان قبايل عرب ، باسوادان به طور غالب يهوديان و مسيحيان بودند كه در مدارس تدريس مي 

به جز بخش كوچكي از زبدگان عرب كه به هنر شاعري مي پرداختند و آن عده كه با ايرانيان . كردند
ي بدر،  در غزوه. يل عرب از خواندن و نوشتن بي بهره بودندو يونانيان در تماس بودند، مردمان قبا

زندانيان جنگي كه داراي سواد بودند، در مواردي با آموزش خواندن و نوشتن به مسلمانان ، آزادي 
 ). ١١٢و ١١١ و ١١٠بخش هاي (خود را بازخريد مي كردند

 
يشرفت خود را در علوم زمان و با توجه به برتري فكري و فرهنگي ايرانيان به هنگام شكست، آنها پ

باال آمدن تدريجي آنها در . زبان عربي،تبديل به حربه اي عليه برتري طلبي و رشك قبايل عرب كردند
ي  دستگاه ديوانيِ امپراتوري اسالمي ، خود باعث بروز برتري طلبي نژادي ايراني و تفاخر به شجره

ايرانيان ، در دستگاه عباسيان بود كه خاندان شان با اوج نفوذ . نزد آنها شد) الدهاقين بالكبار(دهگان 
 . ي مخالف با اشرافيتِ نژادگراي بني اميه ، بر سركار آمده بود همت و كمك ايرانيان مسلمان شده

 
در حكومت اسالم، عربي شدنِ عناصر غيرعرب و مشاركت آنها در فعاليت ها و «: گلدتسيهر مي نويسد

ان ، با چنان سرعتي پيشرفت كرد كه در تاريخ فكري بشريت نمونه ي مسلم پژوهش هاي علمي جامعه
نَسب بسياري از سرشناس ترين مسلمانان صدر اسالم  به . . . هاي مشابه آن به دشواري يافت مي شود 

ابن اسحاق، كه يكي از منابع اصلي ).  مطالعات اسالمي١١۴بخش (» .زندانيان جنگي ايراني مي رسد
ي يك زنداني جنگي بوده  بر و شروع نهضت اسالمي را فراهم كرده ، خود نوادهي پيام زندگي نامه

 . است
 

 يا فروختن روح خودي به متجاوز؟/ بيداري و مقاومت ايراني : شعوبيه 
، نهضتي بود خواهان برابري عرب و غيرعرب در سرزمين هاي تسخيرشده به »اهل تسويه«شعوبيه يا 

ي اول گروهي از مؤلفان و پژوهشگران بودند و نه  رد شعوبيه در وهلهگلدتسيهر اعتقاد دا. دست اسالم
اوج نفوذ و اهميت شعوبيه در سده هاي دوم و سوم هجري ). ١۴٧بخش . (جمعيتي شورشي از عوام

حتا در مواردي از اين نيز فراتر رفته . ي خود قرار داد بود كه برابري عرب و عجم را پرچم مبارزه
مي نويسد ) جاحظ، كتاب البيان(ي همان عصر  يك نويسنده. ا بر عرب تبليغ كردبرتري نژاد ايراني ر
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وزرا و ديوانيان دربار عباسي را ايرانياني . خاندان اموي عرب بود اما عباسيان عجم يا خراساني بودند
ي تشكيل مي دادند كه آزادانه اعراب را به سخره مي گرفتند و برتري نژادي و فرهنگي خود را به رخ م

 . كشيدند
 

دو قرن نخست ورود اسالم به ايران، از لحاظ بررسي هاي تاريخي،پرسش هاي مهمي را پيش پاي 
: پرسش اصلي اين است. پژوهشگران گذاشته كه تا همين امروز بر سر پاسخ آنها مجادله مي شود

 بود؟ پذيرش واكنش واقعي ايرانيان در برابر تهاجم، يا به تعبيري تجاوز عرب، طي اين دو قرن چه
اسالم به چه صورت انجام شد، با زور و سپس تقيه؟ يا با اشتياق و داوطلبانه، كه سپس ادغام عناصر 
سياست و فرهنگ ايراني پيش از اسالم را نيز به دنبال داشت؟ ترديدي نيست كه اهميت اين دويست 

اسالم شكل » جهاني شدن« در ي مهم و دورانسازي را سال تنها منحصر به تاريخ ايران نيست، بلكه برهه
در . مي دهد، يعني جدائي از قوميت عرب ــ تبديل از يك دين بدويِ طايفه اي به يك دين  جهاني

تقليب اسالم از يك سو و تقليب تمدن ايراني از سوي : مهم تاريخي روي مي دهد» تقليب«اينجا دو 
 . ديگر

 
 را مي توان به دو گروه تقسيم كرد؛ گروهي سرداران و جنگجويان خاندانهاي ايراني در اين دوره

و گروهي كه اسالم آوردند و به دستگاه . پرچم قيام عليه عرب برافراشتند، مانند بابك خرم دين
از ديدگاهي . عباسيان پيوستند، مانند ابومسلم و افشين كه قيام بابك را به خون كشيد

 تمدن ايراني را به قيادت اسالم در آوردند، اما ناسيوناليستي،ابومسلم و افشين خودفروختگاني بودند كه
ي ناسيوناليستي،اين دو را قهرمانان واقعي نجات ايران ترسيم مي  اكثر تاريخ نويسان، با همان روحيه

 . كنند
 

اين سپه ساالر دستگاه خليفه معتصم و از اهاليِ سمرقند «: اما گلدتسيهر در مورد افشين مي نويسد
از سوي ديگر، . بابك را كه  انقالبي بس  خطرناك براي اسالم بود، سركوب كرد، انقالب ) سغديانا(

افشين، سرداري كه سپاهيان خليفه را در نبرد با مسيحيان رهبري مي كرد و نقشي برجسته در نبردهاي 
مهم اسالم به عهده داشت، خود چنان نسبت به اسالم سست باور بود  كه دو مبلغ مسلمان را به جرم 

 براي تبديل يك معبد به مسجد ، به شدت مجازات نمود؛ افشين قوانين اسالمي را به سخره مي تالش
ي خفه  گرفت و ـــ طبق شهادت ايراني ديگري كه اسالم آورده بود ـــ گوشت حيواناتي را كه به شيوه
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 اين كار ، و ديگران را نيز به)كاري انزجارآور براي مسلمين(كردن ،كشته شده بودند، مصرف كرده 
. . . ي ذبح، از گوشت ذبح اسالمي تازه تر مي ماند  با اين ادعا كه گوشت با اين شيوه: تشويق مي كرد

در مقام يك مسلمان، او هرگز از خواندن . او رسوم ختنه و ديگر آداب مسلمانان را مسخره مي كرد
اي اعالي مزين به طال و دست نكشيد و اين كتابها را در نسخه ه) ايران(كتابهاي مذهبي ملت خود 

در همان حال كه دشمنان خالفت اسالم را تارومار مي كرد، روياي . جواهرات، محفوظ نگه مي داشت
او اعراب، مغربي ها، و ترك هاي مسلمان را . را در سرداشت» دين سپيد«احياي امپراتوري ايراني و 

د استخواني جلوي شان انداخت و افشين اعراب را همچون سگاني مي دانست كه باي. خوار مي شمرد
 ).   ، مطالعات اسالمي١۵٠بخش (» .سپس با چوب بر سر آنها كوفت

 
ابومسلم «در مورد تعبير نقش تاريخي ابومسلم، جامع ترين پژوهش، توسط غالمحسين يوسفي،با عنوان 

ي ، سرانجام ي عنصر ايراني در امپراتوري اسالم سلطه.  منتشر شده است١٣۵۶در سال » سردار خراسان
 . خود مقهور نفوذ تركاني مي شود كه تازه اسالم آورده بودند

 
اما اين نهضت فرهنگي ـ . ي آگاهي ملي نويني عليه تفوق عرب بود جنبش شعوبي،مشوق و گسترنده

خصلت تناقض آمير شعوبي همين دو وجه طرد عرب و باطني . ادبي همزمان نهضتي اسالمي نيز بود
 آگاهي ايدئولوژيك نهضت فرهنگي شعوبي،معطوف به احياي عظمت تمدن .كردن دين عرب است

اما همين جنبش ، تالشي در راه . ايراني و بازگشت خسروان و تا اندازه اي نجات زبان فارسي بود
و » زندقه«هرچند از نظرگاه ارتدوكسي ديني،شاخه هائي از شعوبيه متهم به (احياي اديان ايراني نكرد 

 اين پديده را چگونه مي توان توضيح داد؟  .). الحاد شدند
 

متفكر ايراني مقيم آلمان، آرامش دوستدار، با رجوع به كتاب گلدتسيهر تعبيري بي سابقه و 
، در » امتناع تفكر در فرهنگ ديني«او در كتاب . تفكربرانگيز از شعوبي گري ايراني ارائه مي كند

جامعه «نخست با استفاده از مفهوم » ي ايراني ا جامعهبرخورد و آميزش اسالم ب«تحليل تاريخي اش از 
به معنيِ سترون كردن قهرآميز محيط رشد عناصر فرهنگي غير اسالمي و پناه بردن باالجبار به » زدايي

، ادعا مي كند كه  اگر عرب با نيرويِ اسالم به ايران حمله نمي كرد، و در )٧۴ص (حمايت اسالم 
تغذيه نمي كرد، به احتمال » ي ايراني كالبد بيگانه«يروز نمي شد ، و از تجاوز سياسي ـ فرهنگي خود پ

اين تنها مورد «: آرامش دوستدار مي نويسد. زياد در زادگاه بومي خود، به تدريج از ميان مي رفت
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تاريخي است كه قومي به نيروي دينش، آنهم با چنين شتابي، از نيستي به هستيِ مطلق تاريخي مي رسد 
ي تاريخ مي نهد، بلكه در تعين  ه زور تجاوز قوم حاملش نه تنها از بي تاريخي نسبي پا به عرصهو ديني ب

آنچه برخي ) ٧٧ص (» .تاريخيِ سرزمين هاي مغلوب از آن پس عامل منحصر به فرد مي گردد
ه اند، طبق ء ايرانيان به پيوستن به آن اشاره كرد»داوطلبانه«و تمايل » دموكراسي اسالمي«تاريخنگاران به 

 . اين برداشت، افسانه اي بيش نيست
 

اما در تعبيري كه به روانكاوي تاريخي نزديك تر است، آرامش دوستدار نخست مي پرسد چرا ما 
، عرب را عامل تجاوز مي دانيم؟ اين پرسش از اين رو مطرح مي شود كه » اسالم«ايرانيان ، به جاي 

شعوبيه يكي از . ي درونيِ اسالم در تمدن ايراني است نهجدايي تاريخي عرب از اسالم، به معني رخ
آرامش دوستدار مي نويسد، معناي حمايت عباسيان از گرايش . ي دروني است راههاي اين رخنه

مردم اين سرزمين با فرو انداختن بار جسمي و ظاهري عرب «شعوبي براي فرهنگ ايراني اين است كه 
ماهيت شعوبي در اين است كه ما را رفته رفته در . ي فروشنداز دوش خويش، روح خود را به اسالم م

 ) ١۵٣ص (» .استيالي ديرپاي عباسيان بر ايران به اسالميان مادرزاد تبديل مي كند
 

عرب هستي خود را از اسالم دارد و بدون آن هرگز نمي توانسته است پا «ي آرامش دوستدار  به گفته
به معناي واكنش مؤثر در برابر سيادت عرب ، خود از منشأ شعوبيت . . . ي تاريخ گذارد  به صحنه

بئس البدلهاي » اسالمهاي راستين«ي انواع و اقسام  همه. . . قرآني برمي خيزد يا بدان متوسل مي شود 
 » .اين منشأ شعوبي اند

 
ين ا. به تعبير ديگر، شكست نهايي عرب از عجم همزمان به معني پيروزي روحي اسالم بر ايراني است

كاري كه نه .از اين پس به معني تفكيك ناپذير بودن ايراني و مسلمان خواهد بود» آميزش وجودي«
آرامش . ، توسط دين نوين تحقق مي پذيرد» جعل ماهيت«يونان و نه مغول توانست انجام دهد، يعني 

اگر اين ) ١۶١ص (» . دشمني با عرب در واقع تشبثي است براي دفاع از خودمان«: دوستدار مي نويسد
تعبير آرامش دوستدار درست باشد، شعوبي خويي بخشي از كاراكتر ايراني،يا طبيعت ثانوي ما شده 
است؛  از همين رو هرگز قادر نبوده ايم  با نگاهي انتقادي با دين خويي تاريخي و رواني خود رويارو 

» ايرانيت«كنيم و به شعوبيت به ما كمك مي كند كه غرور ملي خود را پس از تجاوز حفظ . شويم
 . خويش بباليم
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 :منابع

 ايگناتس گلدتسيهر
Ignaz Goldziher, Muslim Studies, Edited by S. M. Stern; with a new introduction by 
Hamid Dabashi. Aldine Transactions, Us and UK 2006 

 
شماره هاي يكم » الفبا«: ي اول  ـ نسخه١٣٨٣س، ،انتشارات خاوران، پاريامتناع تفكر در فرهنگ دينيآرامش دوستدار، 

 .١٣۶١تا پنجم، 

 .) ، چاپهاي پس از انقالب قابل اعتماد نيستند١٣۴٣چاپ سال  (دو قرن سكوتعبدالحسين زرين كوب ، 

  
 

 :پيوست 

 ي حميد دباشي بر چاپ جديد مطالعات اسالمي گلدتسيهر ي مقدمه درباره

اين . ر بلندي در حدود هشتاد صفحه دارد كه خواندني استي كتاب گلدتسيهر پيشگفتا چاپ تازه
پيشگفتار را پرفسور حميد دباشي  ، جامعه شناس و استاد مطالعات خاورميانه در دانشگاه كلمبيا نوشته 

ي بلند  مقاله. ي اين كتاب يا آثار ديگر گلدتسيهر نيست هدف اين پيشگفتار ، بحث درباره. است
 است از گلدتسيهر در برابر دوگروه كه با مقاصد سياسي ، قصدِ بي اعتبار پروفسور دباشي دفاعيه اي

اين حمالت از يك سو، از جانب تحليلگران محافظه كار به . كردنِ اين اسالم شناس برجسته را دارند
ويژه كساني كه تمايالت ايدئولوژيك صهيونيستي و ضد اسالمي دارند انجام مي گيرد، و از سوي 

شهرت دارند ) پست كولوننيال(سعيد و پيروان او ـــ كه به نام پژوهشگران پسااستعماري ديگر، ادوارد 
 . ـــ بدون آشنايي با آثار گلدتسيهر، او را شرق شناسِ آلت دست امپرياليسم خطاب كرده اند

 
او را به ي  پژوهشگري به نام رافائل پاتايي،با استفاده از دفتريادداشتهاي گلدتسيهر، نخستين زندگي نامه

رافائل پاتايي در اين زندگي نامه ضمن . منتشر كرده است» تصويري روانشناسانه«زبان انگليسي با عنوان 
و كيفيت برتر تحقيقات گلدتسيهر، به او حمله كرده و گلدتسهير را متهم مي » نبوغ«به رسميت شناختن 

. ا خود را به اسالم فروخته استي اسالم شده، ي كند كه به دين خود، يهوديت، پشت كرده و سرسپرده
ي خودش تمايالت آشكار و افراطي صهيونيستي دارد، با زندگي نامه اي كه  رافائل پاتايي،كه به گفته

پرفسور دباشي با استفاده از اطالعاتي كه در . نوشته قصد تخريب شخصيت و آثار گلدتسيهر را دارد
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، و همدالنه تر از مسير فكري گلدتسيهر به دست همين زندگي نامه آمده، تعبيري موجه تر ، دقيق تر
و سوريه و كشورهاي عربي ) مطالعه در االزهر(مي دهد، از جمله آشنائي او با اسالم، سفرش به مصر 

بهنگام جواني،مشاركت در، و همدردي با حركت هاي ضداستعماري ، فاصله گرفتن از جنبش رو به 
اك فلسطين، و بسياري حقايق ديگر زندگي اين محقق رشد صهيوني براي استقرار دولت يهود در خ

 . يكتا
 

نيز ، ادوارد سعيد ، استاد ادبيات ) اوري ين تاليسم(» شرق شناسي«ي  از سوي ديگر، در كتاب پرآوازه
تطبيقي دانشگاه كلمبيا، چند بار از گلدتسيهر نام مي برد و ، بدون بررسي نوشته هاي او، اين اسالم 

ي شرق و اسالم مي  ديگر شرق شناسان، مسبب توليد نوع خاصي از دانش در بارهشناس را در كنار 
ادوارد سعيد با آثار شرق شناسان . داند كه در خدمت مقاصد استعماري به كار گرفته شده است

فرانسوي و بريتانيايي به مراتب بيشتر از مكتب شرق شناسي آلماني آشنا بود و بسياري از انتقادات او ، 
ادوارد .  بنگريم، نمي تواند با سهولت در مورد آثار كساني چون گلدتسيهر به كار گرفته شودنيك كه

سعيد با اين كم دقتي،ناخواسته و بدون رعايت انصاف، اهميت انكارناپذير بررسي هاي گلدتسيهر و 
 .  ي محققان بومي و مسلمان نسبت به او دارند ، ناديده گرفت دِيني را كه همه

 
اي حميد دباشي به ادوارد سعيد، ضمن همدردي با ديدگاه سياسي دوست و همكارش در انتقاد آق

مطالعات ) ديسيپلين(ي  دانشگاه كلمبيا، فراتر از اهميت گلدتسيهر، به محدوديت هاي خود رشته
ي اول در  پسااستعماري ، به عنوان نوعي از تحليل گفتار، مي پردازد و اشاره مي كند آنچه كه در وهله

به نظر تازه و بديع مي آيد، در حقيقت ، حدود يك قرن ) هاي ميشل فوكو» تبارشناسي«و (ن روش اي
اين رشته ، جامعه شناسي . است كه در رشته ديگري به نحو عميق تر و همه جانبه تر كاويده شده است

كارل و آثار ماكس وبر، ماكس شلر، ) ايدئولوژي آلماني(معرفت است كه ريشه هاي آن به ماركس 
شايد بتوان نتيجه گرفت كه بن بست ها و ناكارايي . مانهايم، رابرت مرتون و بسياري ديگر باز مي گردد

ي مطالعات پسااستعماري را مي توان با رجعت به سنت غني و پردامنه تر جامعه  هاي كنوني رشته
روشنفكران، بهتر و نيز شاخه اي از آن به نام جامعه شناسي ) جامعه شناسي شناخت(شناسي معرفت 

 .درمان كرد
  

 ٢٠٠٧ مارچ ٢چاپ اول ـ راديو زمانه 
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 فصل سوم
 

 »يفلسفهء اسالم«آرامش دوستدار و نقد 
 ي عبدي كالنتري نوشته

 
آنچه اسالم داشت ، تفسير گفته . ي يوناني به جهان اسالم ، اسالم فاقد فلسفه بود تا پيش از ورود انديشه

). فقه(ي احكام و وظايف ديني  و مجموعه) و تفسير احاديث» لم كالمع«(هاي خدا و پيامبر بود 
نخستين تالش ها براي تدوين و سيستماتيزه كردن آموزه هاي اسالم به شكل تئولوژي يا علم كالم ، در 

پيدايش مكتب . مواجهه و مقابله با انتقادات دهريون ، مانويان ، مسيحيان ، و يهوديان صورت گرفت
در » استداللي«يا » منطقي«ن هفتم ميالدي نمايانگر نخستين كوشش ها در توليد بحث هاي معتزله در قر

 .جهت دفاع از آموزه هاي اسالم محسوب مي شود
 

ي  نياز به تفكر استداللي و منطق ، مسلمانان را نيز ، همچون مسيحيان پيش از آنها ، واداشت تا به فلسفه
ي فرهنگ ها ، به ضرورت ، انواع حكمت  البته در همه. وناني استفلسفه ، ابداعي ي. يوناني رو بياورند

اما تفكر . هاي عملي ، اندرزهاي اخالقي ، و تعليمِ راه و روش يا آيين زندگي وجود داشته و دارد
 .سيستماتيك انتزاعي و مفهومي ، دانش استداللي و منطقي در سطح پيشرفته ، در يونان باستان ابداع شد

 
ي يوناني در  ر ، فيلسوف ايراني مقيم آلمان ، اين فرضيه را پيش نهاده است كه فلسفهآرامش دوستدا

تقليب اسالمي خود ، ويژگي اصلي اش را كه همان پرسشگري باشد ، از دست مي دهد و تسليم جزم 
فلسفه ، براي آنكه فلسفه باقي بماند ، مي بايد همواره پرسشگر ، . مي گردد» دين خويي«انديشي يا 

شناخته مي شود ، طبق باور » ي اسالمي فلسفه«آنچه در جهان اسالم به نام . اونده ، و شكاك باشدك
در ايران ، . آرامش دوستدار ، از همان ابتداي كار ويژگي اصلي فلسفي بودن را از خود سلب مي كند

ار در سه آرامش دوستد. تنها يك تن استثنايي بر اين قاعده بود و آنهم محمد زكرياي رازي است
امتناع تفكر در «، و » درخشش هاي تيره«، » مالحظات فلسفي در دين و علم«كتاب خود به نامهاي 

، از جمله بر انديشه هاي كساني چون عبداهللا روزبه ، زكرياي رازي ، ابن سينا ، » فرهنگ ديني
نديشه هاي خارج ي پذيرش ا ، و ابن خلدون دقيق مي شود تا نحوه) ي اسماعيلي نويسنده(ناصرخسرو 

 .ي يوناني را در اسالم بررسي كند از اسالم به ويژه انديشه
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 در برابر تئولوژي و تئوسوفي» فلسفه«ي  ضعف بنيه

با ورود افكار يوناني به جهان اسالم ، به ويژه از قرن نهم ميالدي به بعد ، از همان ابتدا ، روح 
از همان . لگرايانِ آن دوران به صدا درآوردپرسشگري و كنجكاوي فلسفي ، زنگ خطري را براي اصو

ي قويِ ضدفلسفه اي شكل گرفت كه تا همين امروز به شكلي قدرتمند به حيات خود  بدو كار ، جبهه
در تحكيمِ اين جبهه نقشي )  ميالدي١١١١وفات (متفكر قرن يازدهم ميالدي ، غزالي . ادامه مي دهد
 .محوري داشت

 
به ( خواست با جديت تفكر يوناني را وارد جهان بيني اسالمي كند اما آن بخش كوچكي نيز كه مي

خود مقهور نوع ديگري از جزم ) ي ارسطويي ويژه در شكل نوافالطوني در تلفيقي با عناصر انديشه
از همان ابتدا پايه را به » فلسفه«}به اصطالح{ي آرامش دوستدار ، اين  بنا به گفته. انديشي ديني شد

» وحي«جستار فلسفي هرگز ايمان دينيِ پيش ـ فلسفي و اقتدار مكاشفات پيامبرانه يا نحوي گذاشت كه 
به عبارت ديگر، كساني چون كندي . روالي كه از بنياد با روال يوناني تعارض دارد. را خدشه دار نكند

د نظامي را از آن رو مي خواستند كه براي ايمان ديني خو» فلسفه«، فارابي ، ابن سينا ، و ابن رشد ، 
 .برپا بدارند» استداللي«
 

به اين ترتيب ، فلسفه در ايران و جهان اسالم، نتوانست در استقالل از دو جريان ديگر ، يعني تئولوژي 
همان چيزي هم كه نام . ريشه بدواند و تنومند شود) عرفان نظري يا حكمت(و تئوسوفي ) علم كالم(
ناممكن .  افول گذاشت و مقهور دو جريان ديگر شدبه خود گرفت در سده هاي بعد رو به» فلسفه«

ي دوران مدرن و سپس اغتشاش و سردرگمي  شدن انديشيدن ، از جمله انديشيدنِ فلسفي ، تا آستانه
هاي روشنفكري در عصر تجدد در كشورما ، همه برايندي از آن شكست هاي اوليه بوده است كه 

 .در فرهنگ ديني مي گويد» تفكرامتناع «آرامش دوستدار به آن ممتنع بودن يا 
 

 فصلي از يك كتاب
خداي يوناني ـ ارسطويي ، و واجب الوجود «، در فصلي به نام » امتناع تفكر در فرهنگ ديني«در كتاب 
در اينجا به طور مختصر ، در حدي كه يك . ي ابن سينا مي پردازد ، آرامش دوستدار به فلسفه» اسالمي
اين فصل در شصت صفحه به زبان . دهد ، به معرفي اين فصل مي پردازيمي راديويي اجازه مي  برنامه
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دقيق فلسفي ، و مثل ساير نوشته هاي آرامش دوستدار بسيار فشرده ، نوشته شده و به طبع ، خالصه 
فن (» فيزيك«خوشبختانه دو اثر ارسطو . ي زيادي از دقت فلسفي اش كم مي كند كردن آن تا اندازه

توسط دو مترجم طراز اول ، مرحومان محمد حسن لطفي و شرف الدين » تافيزيكم«و ) سماع طبيعي
ما عالقه مندان را براي درك بهتر موضوع ، به . به فارسي در دسترس قرار گرفته اند) شرف(خراساني 

 .اين دو كتاب و خود كتاب آرامش دوستدار رجوع مي دهيم
 

 
 

ي يوناني را در قالب  فرهنگ اسالمي ما نياز مبرم داشته است كه فلسفه«: آرامش دوستدار مي نويسد
به دينش بدهد و هم در برابر دينهاي كهني » سنجيده«پنداشت هاي ديني اش بريزد، تا هم صورتي 

 ».و مسيحي خود را به دليل و برهان مجهز سازدچون زرتشتي ، يهودي ، 
 

 طبيعت به معني زمان و مكان در ارسطو و ابن سينا
ي پديدار شدن  اين دو مفهوم، نحوه. استوار شده است» قِدم«و » حدوث«اسالمي بردو مفهوم » فلسفه«

 به توضيح دو براي آنكه دو مفهوم حدوث و قِدم را درك كنيم بايد. جهان هستي را توضيح مي دهند
ي ارسطو  اسالمي از انديشه» فيلسوفان«همين جاست كه . مفهوم ديگر ، يعني زمان و مكان بپردازيم

ي طبيعت گراي ارسطو صورت مي  اين تأثير گرفتن ، همزمان با قلب يا تحريف فلسفه. تأثير گرفته اند
 ، آن است كه به ايده اي ي كالم اهللا هستند اسالمي ،كه سرسپرده» فيلسوفان«گيرد ، زيرا هدف 
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» مستدل«اسالمي » فيلسوفان«ي غيرفلسفي كه بايد توسط  اين ايده. غيرفلسفي ، پذيرش فلسفي بدهند
 .يعني آفرينش از نيستي به هستي» صنع«و » ابداع«. »صنع«و » ابداع«شود عبارت است از 

 
 
 

اين الگو ، الگوي . ي و زماني اندهر آنچه كه هست ، يا هستنده ها ، در شكل مادي خود هميشه مكان
ي ماده و مكان مي  اول به رابطه. اسالمي آن را مي گيرند» فلسفه«هستانيِ ارسطو است كه ابن سينا و 

 .ي ماده و زمان پردازيم ، سپس به رابطه
 

 مكان و ماده
رقابل همبودي يعني مجاورت غي. به باور ارسطو ، مكان و ماده به طور جاوداني همبود يكديگرند

 .ماده و مكان هميشه همبوداند و غيرقابل تفكيك. تفكيك
 
همين ) . دوستدار(» .ي ماده و مكان ، به باور ارسطو ، خالء را غير ممكن مي كند همبودي جاودانه«

ي ماده و مكان ، پديده هاي منفرد طبيعي و پديده هاي منفرد ساختگي را ، پيوسته مي  همبودي جاودانه
. دي و مكاني ، هر رويدادي را پيوسته مي كند و در نتيجه خالء غيرممكن مي شودهمبودي ما. كند

ماده مي تواند . يادآوري مي كنيم كه همبودي ماده و مكان به معني آن نيست كه مكان ماده است
به خاطر بسپريم . (ماده و مكان يكي يا همانه نيستند ، در عين اينكه همبودي دارند. تغييير مكان بدهد

تغيير مكان ، نمودار و شرط پويش ماده است، خواه چنين پويشي ).  همبود و همانه را معادل نگيريمكه
 ).مثل حركت ماهي در آب(، خواه بروني باشد ) به صورت فعليت يافتن قوه(دروني و كيفي باشد 

 
 ماده از او مي افزايد مكان و. ارسطو توضيح مي دهد كه مكان نمي تواند علت فاعلي يا غايي باشد

اگر مكان و ماده ، يكي يا همانه مي . يكسو، و ماده و صورت از سوي ديگر، همانه ، يا يكي ، نيستند
 .بودند ، درون پوييِ هستنده هاي طبيعي غيرممكن مي شد

 
يعني ماده و مكان مجاور . پس مشاهده مي كنيم كه ماده و مكان ارسطويي همبودند اما همانه نيستند

در ذهن ابن سينا ، همبودي ماده و مكان به همانگي آن دو تبديل . سته اند اما يكي نيستندجاوداني و پيو
ابن سينا با اين ترفند ، يعني رفع تفاوت مكان و ماده و يكي پنداشتن آندو ، تصور مي كند كه . مي شود
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 ديگر مسأله مربوط ي نيمه. ي ابداع ـــ يعني آفرينش هستي از نيستي ـــ را حل كرده است نيمي از مسأله
 .است به تفاوت ماده و زمان

 
 زمان و مكان

ي مادي اي بدون مكان يافت نمي شود ،  اين واقعيت كه هيچ هستنده«: آرامش دوستدار مي نويسد
اما براي او اين يك شرط نه كافي مي . مكان را براي ارسطو شرط پويش رويدادهاي مادي مي كند

شرط ديگر، كه بدون آن هرگونه پويش ماده بي معنا و غيرممكن مي . دنمايد و نه به تنهايي وجود دار
 ».گردد، زمان است

 
اما ابن سينا پيوند ناگسستني ماده و زمان را . نزد ارسطو ، ماده و زمان ، مثل ماده و مكان ، همبود هستند

وقتي مجاورت . ند، در تناقض با منشاء ارسطويي آن ، مي گسالند و از اين راه آنها را ناهمبود مي ك
جاوداني و هميشگيِ دو چيز ، يا همبودي آنها ، را نفي كنيم ، آنگاه بايد توضيح دهيم كدام بر ديگري 

 ».ناهمبودگي دو چيز يعني پيشتر بودگي يكي نسبت به ديگري«. تقدم داشته است
 

مانه نيستند ، همانه مالحظه مي كنيم كه ابن سينا از يك طرف ماده و مكان را كه همبود هستند ، اما ه
اما اين كار ، . مي كند، و از طرف ديگر با جدا كردن ماده و زمان ، به زمان استقالل و قدمت مي دهد

به . در اسالم صورت گرفته ، به نقض و نفي صورت مسئله مي انجامد» ابداع«كه براي توجيح فلسفيِ 
و چيز كه يكي نيستند ، در عين حال همبودي ياد داشته باشيم كه وقتي كه مي گوييم دو چيز ناهمانه ، د

همبودي دو چيز ، مانع . دارند ، معني اش آن است كه هيچكدام نسبت به ديگري پيشين يا پسين نيست
همبودي ماده و زمان يعني آنكه يكي پيشتر يا پس تر از آن ديگري . تقدم زماني يكي بر ديگري است

 ».ناني نه هست نيست مي شود ، و نه نيست هستي مي يابدبراي يو«: آرامش دوستدار مي نويسد. نيست
 

مكان و زمان ارسطويي ، طبيعت جاوداني و هميشه بوده را از نظر . مكان و زمان ارسطويي ناگسسته اند
ي بدون  چرا؟ زيرا هستنده. گسستن زمان و مكان ، هستنده را نيست مي كند. هستاني توضيح مي دهند

ي مدام در  به محض استقالل بخشيدن به زمان ، ما هستنده.  قابل تصور نيست،) همبوده با زمان(پويش 
در بينش ارسطويي خالء ناممكن است ، اما . حال پويش را محو مي كنيم و آنچه مي ماند خالء است

ي هميشه در پويش ، اين خالء را ممكن مي كند ، تا بتواند از  ابن سينا با استقالل زمان از مكان و ماده
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ي آرامش دوستدار كاري از بنياد ضد  اين عمل به عقيده. اعتبار فلسفي دهد» آفرينش« طريق به اين
او مي نويسد ، مشاييان اسالمي با تصرف و تخريب در . يوناني است و از پيش محكوم به شكست
مي » يعتيفرا طب«يا » فراهستاني«ي طبيعي ، به زمان واقعيتي  تئوري ارسطو، با گسالندن زمان از هستنده

 .گويي كه زمان براي خود و در خود هست ، پيش از آنكه هستنده هاي طبيعتي باشند. بخشند
 

بار اول ، . بدين سان، مشائيان ما بار ديگر از نو هستنده را نابود مي كنند«: آرامش دوستدار مي نويسد
ي طبيعتي و ، بار دوم  دهي مكاني يا جايگاهيِ هستن برخالف ارسطو ، از طريق برق آسا گذشتن از جنبه

 ». به زمان» فرا طبيعي«، با گسالندن زمان از آن و بخشيدن هستي 
 

 ابداع و صنع
انسان . اين تصرف و تخريب تئوري ارسطو ، همه براي اثبات مفهوم ابداع يا صنع صورت مي گيرد

و جامعه حياتي باشد؟ دينخو هرگز از خود نمي پرسد به چه مناسبت مفاهيم ابداع و صنع بايد براي فرد 
ي ارسطويي طبيعت قلب شود تا ابداع اثبات شود؟ ببينيم پس از دستبرد به تئوري  چرا بايد فلسفه

ي همبود با مكان ، سرانجام چه طور اين هستنده پديدار  هستاني ارسطويي، و جداكردن زمان از هستنده
 .مي شود

 
پديداري پيش از زمان : و صورت قابل تصور است اسالمي ، پديداري مكاني جهان به د» فلسفه«به زعم 

اگر جهان پس از . است» قديم«اگر جهان پيش از زمان پديدار شده باشد ، . و پديداري پس از زمان
 .است» حادث«زمان آمده باشد 

 
صورت » ابداع«باشد ، يعني پس از زمان آمده باشد ، همان » حادث«اگر جهان در كليت طبيعتي اش 

ي آرامش دوستدار ، در همين جا اين مشكل پيش مي آيد كه همبودي يا  اما به عقيده. تپذيرفته اس
 !را چگونه بايد توضيح داد» خدا«و » زمان«ناهمبودي 

 
باشد ، يعني پيش از زمان آمده باشد ، با تناقضي منطقي رو برو مي » قديم«از طرف ديگر، اگر جهان 

هم زمان است و » پيش از زمان«به عبارت ديگر، ! هفته استتصور زمان ن» قدمت«در ذات مفهوم : شويم



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 45 

ي يوناني به نحوي پابرجا مي ماند و در  در نتيجه ، فلسفه. ، دوباره ، هستنده و زمان همبود مي شوند
 !معني خود را از دست مي دهد» ابداع«عوض 

 
اريم اين است كه سخن چيزي كه ما نبايد در اين ارتباط از نظر دور بد«: آرامش دوستدار مي نويسد

جسم ـ مكان نسبت به زمان ، مطلقاً ضد ارسطويي و تصرفي اسالمي » پسينگي«يا » پيشينگي«گفتن از 
مي خوانند، يعني آنچه كه با » جسم«ي مشـّايي اسالمي » فلسفه«در حقيقت ، آنچه ابن سينا و . است

 وجود في نفسه بيابد، شبحي صرفاً حذف مكان خودش نيز حذف گشته تا زمانِ گسالنده از آن توانسته
، براي ساختن مفاهيمي مطلقاً خالي از معنا و بدون مابه ازاي هستاني ، » ابداع«ابزاري است در خدمت 

 ».» حادث«و » قديم«با نامهايي صرفاً زباني چون 
 

 ي مشايي فلسفه
ديديم، ابن سينا تالش مي اما همانطور كه . به طور غالب فلسفه اي نوافالطوني است» ي اسالمي فلسفه«

ي ارسطو ، شاگرد و منتقد  يا آفرينش هستي از نيستي ، از فلسفه» ابداع«كند براي عقالني كردن مفهوم 
ابن سينا آشنايي خود را با فيزيك و متافيزيك ارسطو مديون نوشته هاي ابونصر . افالطون ياري بگيرد

المي ، از جمله فارابي و ابن سينا ، زبان يوناني نمي اكثر فيلسوفان اس. است)  ميالدي٩۵١وفات (فارابي 
آنها براي آموختن تفكر يوناني ، به مترجمان مسيحي و يهودي متكي بودند كه متون را از . دانستند

 .زبانهاي يوناني و سرياني به عربي ترجمه مي كردند
 
 مشايي» واجب الوجود«

از » منزه«ده اي اطالق مي شود كه منفصل ، جدا ، يا به هستن» واجب الوجود«ي اسالمي مفهوم  در فلسفه
هيچ نوع وابستگي ، مجاورت يا همبودي ، و هيچ . همه موجودات ديگر ، از طبيعت ، و از جهان است

ابن سينا خدا را از جهان به نحوي . ي علت و معلولي ميان واجب الوجود و جهان وجود ندارد نوع رابطه
ي علـّي ،  رابطه. ي سببي يا علت و معلولي نباشد رابطه) خدا و جهان(جدا مي كند كه ميان آن دو 

براي توجيه آفرينش هستي از نيستي ، . ي وابستگي ميان علت و معلول است برحسب تعريف ، رابطه
 .فهميده شود تا براي وجود خود او نيز نتوان علتي برشمرد» علت«خدا نبايد به مثابه 
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آرامش دوستدار به دقت نشان مي دهد . اي وجود ندارد» پيوند ذاتي«چ ميان واجب الوجود و جهان هي
در يك دورِ به ظاهر استداللي ، همانگويي مي كند اما چيزي را » واجب الوجود«تعاريف ابن سينا از 

خدا نيز . واجب الوجود به عنوان مفهوم ، آن چيزي است كه سبب وجودي ندارد. مدلل نمي سازد
را؟ زيرا خدا واجب الوجود است و واجب الوجود آن است كه سبب وجودي چ. سبب وجودي ندارد

به » اشارات و تنبيهات«ي استداللي ابن سينا در كتاب  آرامش دوستدار با بررسي گام به گامِ رشته! ندارد
واجب الوجود «اين نتيجه مي رسد كه ابن سينا سرانجام موفق نمي شود رابطه اي را كه مي خواهد ميان 

اما اين تناقض ها و بن بست ها به . مي گويد ، برقرار نمايد» ممكن ذاتي«و جهان ،كه به آن » ودبه خ
از » منزه«وجود منفصل يا (» تنزيه«ي اوليه اش ، يعني اصل  جاي آنكه او را در مورد فرض پرسش نشده

ل ضدارسطويي او ، روا. به شك بيندازد ، او را بيشتر به دامن لفاظيِ مي كشاند) زمان، مكان و عليت
ي استدالل او را به كالف  يعني سرسپردگي پيشاپيش او به كالم اهللا به جاي انديشيدن، سرانجام رشته

محرك «ابن سينا تالش مي كند با توسل به مفهوم ارسطويي . سردرگمي از بازي هاي زباني مي كشاند
 . حل كندمشكل آفرينش را به طور فلسفي» ي ناپويا پوياننده«يا » نامتحرك

 
 محركِ نامتحرك ارسطويي

كه با نام تئوس يا خدا مشخص مي شود ، همان طبيعت » محرك نامتحرك«ي ارسطو ، مفهوم  در فلسفه
دارد و به مثابه علت نخستين براي » فعليت«، در كليت جاودانه و كامل خود است كه به طور جاودانه 

كه مي توانند به حالت بالقوه بمانند يا از قوه به هستنده هايي . ساير هستنده هاي طبيعي عمل مي كند
» محرك نامتحرك«. فعل درآيند بدون آنكه در هردو حالت ، هرگز از پويش و حركت بازايستند

محرك نامتحرك به آن است كه علت » ضرورت«. وجود مستقل از جهان و هستنده هاي آن ندارد
ضرورت آن همان فعليت .  در برابر اجزااست براي هستنده هاي طبيعي ، و كليت را مي رساند

ارسطو هرگز وجود محرك . ي آن است ، يعني طبيعت در وسيع ترين و كلي ترين حالت خود جاودانه
 .نامتحرك را از قبل مفروض نمي گيرد بلكه با انديشيدن به آن مي رسد

 
 »ضرورت«خداي يوناني و 
را استخراج كرد ، قابل » توحيد«ويي، بتوان اصل ي ارسط ي يوناني ، به ويژه انديشه اينكه از انديشه

را با آن خداي واحد ، به وساطت » موحد«} به اصطالح{ي انسان  تصور نيست ، تا سپس بتوان رابطه
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آرامش دوستدار به تفصيل تفاوت خدايان يوناني را با خداي . وحي ، رسالت ، و شريعت ، توضيح داد
ي  در فلسفه» ضرورت«هد تا اين نكته را ثابت كند كه مفهوم اديان سامي و خداي زرتشتي نشان مي د

ارسطويي ، » ضرورت«مفهوم . نيست» واجب الوجود«ارسطو به هيچ وجه قابل انطباق با مفهومي به نام 
مفاهيمي براي توضيح سكون و حركت » امكان«و » ضرورت«. باشد» پرستيدن«چيزي نيست كه قابل 

تي و طبيعت را در ابعاد زماني و مكاني و در اتصال بي پايان خود به شكل ارسطو از طريق آنها ، هس. اند
 .اجزايي از يك نامتناهي طبيعي ، توضيح مي دهد

 
به شكل » خدا«را به نحوي تعريف مي كند كه » محرك نامتحرك«در اين توضيح، ارسطو سرانجام 

تمهيدي » خداوندانگي«.  باشد»خداوندانگي«اسم فاعل يا آفريدگار نباشد ، بلكه صفت نسبي براي 
خداي . ي آنها با انسانها داشتند زباني است براي نشان دادن تصوري كه يونانيان از خدايان و رابطه

خدا تشخص ندارد كه واجد صفاتي باشد بلكه . يوناني فاعل يا موضوع نيست بلكه محمول است
 .صفات اند كه خداگونه ظاهر مي شوند

 
اديان سامي و زرتشتيت ، با . ين فرهنگي مطلقي ر اكه اديان دارند ، دارا نيستندخدايان يوناني مقام تع

خدايان . نظام ارزشي و احكام خود پيروان شان را از لحاظ ذهني ، حسـّي ، و عاطفي متعين مي كنند
د آنها خداگونگي طبيعت ان. يوناني بخشي از مكانيسم جهان طبيعي اند و خارج از طبيعت وجود ندارند

به اين . ي انسان ها اما در كنش متقابل با آن ، سرنوشت شان را رقم مي زنند در وجوهي كه وراي اراده
انديشيدن فلسفي يا روال يوناني اگر بخواهد به . نيستند» مخلوق«ترتيب نه انسان و نه طبيعت هيچيك 

نيستي و خالء را فاقد معني نفس انديشيدن خود وفادار بماند ، مفاهيمي چون ابداع ، صنع ، و خلقت از 
 .و اعتبار مي يابد

 
 ١٣٨۶ خرداد ۶چاپ اول راديو زمانه ـ 

 
 :منبع

  ٣١١-٢۴٩ ، صص ٨۴ تا ۶۵، بخش هاي امتناع تفكر در فرهنگ دينيآرامش دوستدار ، 
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 فصل چهارم
 

 االهيات طبيعت
 آرامش دوستدار و نقد فرهنگ ديني در ايران ـ مبحث دوم

 
 ترين ي عبدي كال نوشته

 
 

به آن توجه نشان مي » امتناع تفكر در فرهنگ ديني«يكي از موضوعاتي كه آرامش دوستدار در كتاب 
دهد تفاوت خدايان يوناني است با خدايان غيريوناني، به ويژه خداي زرتشتي از يك سو، و سه خداي 

شناخته مي » ميي اسال فلسفه«دليل اين توجه آن است كه آنچه به نام . متفاوت سامي از سوي ديگر
است كه طبق » واجب الوجود«شود، به ويژه در نوشته هاي ابن سينا، حامل مفهومي محوري به نام 

ابن . ارسطو، گرفته شده است» محرك نامتحرك«ي ارسطويي و مفهوم  ادعاي حاميان آن، از فلسفه
 كه در اسالم با مفاهيم ،»خلقت جهان«سينا براي اثبات پديدآمدن هستي از نيستي، يعني توضيح فلسفيِ 

، »متافيزيك«و » فيزيك«ي ارسطو، به ويژه دو اثر او  توضيح داده مي شود، از فلسفه» صنع«و » ابداع«
 ).از طريق نوشته هاي فارابي(مدد مي گيرد 

 
ي نيلگون شرح داديم، بنا به تعبير آرامش دوستدار،  همانطور كه در يكي از برنامه هاي گذشته

اين مفاهيم . ينا از ارسطو سرانجام با تحريف و تقليب مفاهيم ارسطويي به پايان مي رسدوامگيري ابن س
آرامش ). ١(زمان، مكان، ماده، شكل، حركت و تغيير، نامتناهي، ضرورت، و امكان: عبارت اند از

يي، به و تنافر آنها با مفاهيم ارسطو» قِدم«و » حدوث«دوستدار پس از رد استدالالت ابن سينا در مورد 
 .مربوط مي شود» خدا«توضيح تفاوتي مي رسد كه به طور مستقيم به درك مفهوم 

 

                                                 
 ، فصل پيشين» اسالميي فلسفه«آرامش دوستدار و نقد  ١
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 خدايگونگي طبيعت در برابر خدايان آنتروپومورفيك
يعني تصور خدا به صورت » آنتروپومورفيسم«. انند به دو تعبير آنتروپومورفيك باشندخدايان مي تو

خداي آنتروپورمورفيك در پنداشت كساني كه آن خدا را مي پرستند با خصايل و صفات . انسان
در فرهنگِ پيش مدرن، دست كم به دو تعبير مي توان خدايان را . انساني تشـخّص پيدا مي كند

يكي، خدايان اساطيري، به ويژه در نمونه هاي كالسيك اساطير يوناني، كه . ر كردانسانگونه تصو
درست همانند شخصيت هاي انسانيِ دراماي يوناني داراي عواطف، انگيزه ها، ضعف ها و توانايي هاي 

، براي مثال، اهورامزدا، يهوه، و اهللا. در اديان تك خدايي و در زرتشيت» واحد«دوم، خداي . انساني اند
انتزاع يافته از رفتار عيني و (اند » انتزاعي«كه هرچند در مقايسه با خدايان اساطيري، به ميزان زيادي 

و داستانهاي اين كتب » كتب آسماني«، اما اوصاف و عملكرد آنها، چنانكه در )انضمامي و اين جهاني
 .، بسيار شبيه انسان است)كه خود ريشه در اساطير قديم تر دارند(آمده 

 
االهياتِ نخستين فيلسوفان «ي آلماني ورنر يگر در كتاب خود به نام  زبان شناس و يونان شناس برجسته

ديواين ـ اسم، با (» خدايگونه«، )گاد(» خدا«هشدار مي دهد كه وقتي صحبت از مفاهيمي چون » يونان
ين مفاهيم نزد فيلسوفان مي كنيم، بايد به خاطر داشته باشيم كه ا) تئولوژي(» االهيات«، و )حرف تعريف

تاريخ «: ورنر يگر مي نويسد. يوناني همان معني اي را نداشتند كه در مسيحيت از آنها مفاد مي شود
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االهيات فلسفي نزد يونانيان عبارت است از تاريخ رويكرد عقالني آنها به خودِ ماهيتِ واقعيت در 
 )٢(» .اش] تطوري[مراحل متوالي 

 

 
 

» لوگوس«االهيات يا تئولوژي در تلقي يوناني، به گمان ورنر يگر، نوعي روال فكري است كه در آن 
با استعانت از ) تئوي(ايان به معني رويكرد به خدا يا خد» تئوـ لوگيا«جايگاه ويژه اي دارد و ) عقل(

نسب «را داريم كه به معني پيدايش خدايان يا » تئوگوني«در كنار تئولوژي، مفهوم ). ٣(لوگوس است 
ورنر يگر بعيد . در سروده هاي كساني چون هزيود با تئوگوني سروكار داريم. است» ي خدايان نامه

ر تماس با فرهنگ هاي شرقي از راه تجارت و نمي داند كه يونانيان آسياي صغير در عصر باستان، در اث
مشرق زمين نيز آشنا شده، تحت تأثير آنها در سروده هاي » آفرينش«صناعت وهنرها، با افسانه هاي 

ي نخستين زن و شرح آمدن  پرداختند، از جمله در افسانه» يزدان سرايي«خود مثالً در آثار هزيود به 
ي يوناني را مشاهده مي كنيم كه به  ني هزيود نيز، نشان انديشهاما حتا در تئوگو. گناه و شر به زمين

عقل گرايي از «: ورنر يگر مي نويسد. نحوي متفاوت از مشرقيان، رگه هاي تفكر عقلي را نشان مي دهد
نوع هزيودي، با تعبير و تركيب كردن افسانه ها و اساطير گذشته، جاي خود را به نوع تازه تر و ريشه 

ر عقلي مي دهد كه از اين پس ديگر محتواي خود را از سنت اساطيري، يا هر سنت اي تري از تفك

                                                 
  مقدمه،يورنر يگر، االهياتِ نخستين فيلسوفان يونان، به زبان انگليس ٢

Werner Jaeger, The Theology of the Early Greek Philosophers ; Clarendon Press, 1947. 
 ١٨همان، ص  ٣
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چيزهايي كه «ي انساني، يا  ي شروع خود را واقعيات مشخص تجربه ديگري، نمي گيرد، بلكه نقطه
 )۴(» .، قرار مي دهد»موجود اند

 
در كتاب ديگرش به نام ي گذار از تفكر اسطوره اي به تفكر فلسفي، ورنر يگر  در توضيح اين مرحله

جوانه هاي تفسير فلسفي داستان هاي اساطيري را حتي در اشعار هومر نيز مي توان «: مي نويسد» پايديا«
ــ تمامي اسطوره را » پيدايش خدايان«يافت؛ ولي هزيود نخستين كسي است كه ــ در اثر بزرگ خود 

ي  ني ممكن نبود موضوع تفكر دربارهداستانهاي پهلوا. به صورت نظام فلسفي فراگيري منظم ساخت
الوهيت و پيدايش جهان قرار گيرد در حالي كه داستانهاي مربوط به خدايان مواد مناسب را در اختيار 

احساس ضرورت جست و جوي علتي مطابق واقع براي هر رويداد، . اين گونه تفكر مي توانست نهاد
ه براي خدايان آسمان و زيرزمين تبارنامه اي كه به تازگي بيدار شده بود، هزيود را برآن داشت ك

، و زمين و )فضاي خالي كه دهن باز كرده است(در تصور اساطيري كائوس . استادانه تنظيم كند
ي جهان اند، و كائوس در اساطير اقوام شمالي  آسمان عناصر بديهي و گزير ناپذير هر انديشه اي درباره

ولي اروس هزيود، . ورات فطري نژاد هند و اروپايي استي تص نيز وجود دارد و بي گمان در زمره
 )۵(».ي بسيار باروري است ي فلسفي تازه ي انديشه تصوري خاص خود او و زاده

 
 خدايگونه به مثابه اسم، نه صفت

آنان، پيدايش جهان را ) كازمولوژي(طبيعت انديش بودند و كيهانشناسي ) ايونيايي(فيلسوفان يوناني 
هنگامي كه ورنر يگر . هاي شرق باستان، با عطف به ويژگي ها طبيعت توضيح مي دادبرخالف افسانه 

فيلسوفان يوناني نام مي برد، به دقت، تبارشناسي خدايان را در ديد » ]طبيعتي[تئولوژي طبيعي «از 
خداي يوناني، . متمايز مي كند) the Divine(» خدا«اساطيري و اديان شرق قديم، از پنداشت يوناني 

برعكس، . يكي از صفات او باشد» خدايگونه«يا » خدايي«ستنده اي تشخّص يافته نيست كه ه
معادل » نامتناهي«ي ورنر يگر، مفهومي مستقل است كه با اصل عقالني  خدايگونه، بنا به گفته/خدا

ز خود مي گرفتند و پس ا] ي انديشه[ي شروع  جهان طبيعي را نقطه«فيلسوفان يوناني . گرفته مي شود
ورنر يگر معتقد است مفهوم ديواين » .رسيدن به واالترين اصل، آن را خدايي يا خدايگونه مي خواندند

                                                 
 ١٨همان، ص  ۴
 ١١٧، ص ١٣٧۶ ،ي انتشارات خوارزم،ي محمدحسن لطفي ورنر يگر، پايديا، ترجمه ۵
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/ آپيرون (نامتناهي . با اين تلقي طبيعت گرايانه براي نخستين بار در آثار آناكسيماندر ظاهر مي شود
 .هست نشده، بلكه همواره بوده است) باوندلس ـ بي كرانه، بي نهايت

 
زبان فارسي كه حرف تعريف ندارد نمي «:  دوستدار همين مفهوم را اينگونه توضيح مي دهدآرامش

با افسودن » خداوندانه«ي  اگر در اينجا از واژه. . . تواند از صفت اسم بسازد چه رسد به اسم خنثي 
و خداوندگاري مي سازيم صرفاً براي اين است كه به » خداوندانگي«تركيبي چون » گي«پسوند 

ي اين تركيب ها بتوانيم در زبان خودمان از نظر معني و منظور به الگوهاي مربوط و به دست داده  سيلهو
اين تركيب ها طبعاً برابرهاي همسان براي صفتِ . (شده از زبان يوناني و آلماني اندكي نزديك شويم

ساس زبان مادري ما فارسي، اما به گمان من مي توانند در اح. اسم شده، در زبان يوناني و آلماني نيستند
به ذهن متبادر نمايند، شايد تا اندازه اي شبيه به » خداوند«ي معناي  معنايي به هرسان تازه و ديگر برپايه

منظورم . حضور و تمركز تجريدي بدانگونه كه صفتِ اسم شده در زبان يوناني و آلماني القا مي نمايد
ي  بيشتر است تا در واژه» خداوندانگي«ي  دي در واژهبه سخن ديگر اين است كه شالوده و برد تجري

اما از اين سخن هرگز نبايد و نمي توان اين نتيجه غلط را گرفت كه تركيب مفهومي . خدا يا خداوند
بدينسان تنها . . .) نامبرده، يا اساساً تركيب هايي از اين نوع، مابه ازاي واقعي براي ما دارند يا مي يابند 

دن آن تركيبهاي فارسي كه درساختگونگي شان با نمونه هاي معنايي يوناني در واژه قصد ما از آور
. هاي الگويي شان تا اندازه اي بخوانند، اين است كه راهي به نگرش يوناني در چنين ارتباطي بگشاييم

اشت يوناني اين راه، يا در واقع تنگراه، بايد بتواند ما را از دور هم شده به درك تفاوت بنيادي ميان پند
از خدا و پنداشت غيريوناني آن، پنداشتي كه زرتشتي، يهودي، مسيحي، اسالمي كه مĤالً از آن ما نيز 

كه با گرفتن حرف تعريف » خداوندانه«نه تنها صفت ] به اين ترتيب. [هست، به گونه اي قادر سازد
، برخالف پنداشت و زبان ما ي اسمي خدا در پنداشت و زبان يوناني خنثي اسم مي شود، بلكه خود واژه

و از آنِ دينهايي كه نامبرديم، معنا و نقشي محمولي داشته و به سبب اين بعد براي غيريونانيان بيگانه مي 
 )۶(» .ماند

 
 محمول به جاي موضوع

                                                 
 ۶٩-٢۶٨، ص ١٣٨٣ انتشارات خاوران، ،يامتناع تفكر در فرهنگ دينآرامش دوستدار،  ۶
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ي  در هر گزاره. با اين توضيحات، در پنداشت فيلسوفان يوناني، خدا موضوع نيست بلكه محمول است
در اين است كه محمول چيستي موضوع را » محمول«و » موضوع«ي دو جزء   يا رابطهمنطقي، پيوند
اما . ، خدا موضوع و عقوبت دهنده محمول است»خدا عقوبت دهنده است«ي  در گزاره. متعين مي كند

ي آرامش دوستدار به نقل از  به گفته. ، خدايي محمول است»دوستي من و تو خدايي است«اگر بگوييم 
يوناني نمي گفته است خدا مهربان است، بلكه مهرباني، خدا، خداوندانه، يا «: س مولندرفويالمويت

در واقع نه فقط خدا، . . يا نمي گفته خدا دوست است، بلكه دوستي، خدايي است . خداوندگي است
يرش مثالً نمك را يوناني به سبب تĤث. بلكه هرچيز مؤثري را يوناني به همين گونه متعين مي كرده است

 )٧(» .خداوندانه مي پنداشته است
 

 
 

ي جهان طبيعتي تعلق  خدايان براي يونانيان به همان اندازه به سازواره«ي آرامش دوستدار،  بنا به گفته
خنديدن و گريستن، جشن و شكوه، بي پروايي و سختي، «د و جلوه هايي از زندگي اند كه دارن

ي يوناني براي طبيعت است و اطالق مي شود به  واژه» فيزيس«). برونو سنِل(» رنگارنگي و سرخوشي
، به آنچه در )فليكس هاينمان(آنچه از نيروي خودش پديد مي آيد، مي رويد، مي شود، و مؤثر است 

                                                 
 ٢٧٠همان، ص  ٧
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از اين ديد كه بنگريم، خدايان . ن رويداد و چگونگي اش هميشه بوده است و هست و خواهد بوداي
 ».يوناني نيز نمي توانسته اند خارج از طبيعت و جز طبيعت باشند

 
مسخ » صنع«و » ابداع«، »واجب الوجود«همين برداشت يوناني از طبيعت است كه در پنداشتهاي اسالمي 

 .و مقلوب مي شوند
 
 رك نامتحرك و خداي ارسطوييمح

ي ناپويا، نامي از خدا نمي  ، به هنگام بحث از محرك نامتحرك يا پوياننده»فيزيك«ارسطو در كتاب 
پيش از پرداختن به اين . مي پردازد» خدا«است كه او به طور مشخص به » متافيزيك«تنها در كتاب . برد

» محرك نامتحرك«ي مفهوم  ورنر يگر دربارهبخش از متافيزيك ارسطو، بد نيست اشاره اي به نظر 
» محرك نامتحرك«ورنر يگر اعتقاد دارد كه . بكنيم كه كمي با تعبير آرامش دوستدار متفاوت است

ارسطو تا اندازه اي برگرفته از برداشت وحداني گزنوفانس است كه، برخالف آناكسيماندر، كمتر 
اما ) ٨. ( قرون وسطا و يونيورساليسم مسيحي بودطبيعتي انديش، و نزديك تر به االهيات تك خدايي

نزد ). ٩(نزد گزنوفانس نيز، تمايل به آنتروپومورفيك ديدن خداي واحد به سخره گرفته مي شود
تفاوت آناكسيماندر و گزنوفانس در اين است كه ). ١٠(نيز طبعاً وجود ندارد» خلقت«گزنوفانس مفهوم 

سي طبيعي و با روش عقلي و استداللي، از روي مشاهدات و اولي به طور كامل در چارچوب كيهانشنا
ي عقلي و استداللي،  مي رسد؛ در حاليكه دومي، بدون داشتن پايه) آپيرون(منطق، به مفهوم نامتناهي 

يا (احساسي از ستايش و خضوع دارد كه مي توان آن را آغازگر روال ديني ) ديواين(» خدا«نسبت به 
 .دانست) وستداردين خو به تعبير آرامش د

 
ي خود »ي اولي فلسفه«ي نخستين يا  ، به شرح فلسفه»متافيزيك«ارسطو در كتابهاي يازدهم و دوازدهم 

ي  عنوان فلسفه. او را پايه مي ريزد» االهيات«، خداشناسي يا »فيزيك«ي مباحث  مي پردازد كه در ادامه
برخالف آنچه » ماورالطبيعه«ود زيرا عنوان ي ارسطو مي ب نخستين شايد نام مناسب تري براي تمام رساله

. ي اول به نظر مي رسد، معناي امروزي ندارد و منظور از آن پهنه اي ماوراء جهان طبيعي نيست در وهله
                                                 

 ۴۵ ذكر شده در پانوشت يكم، ص ،ين انگليس، به زبااالهياتِ نخستين فيلسوفان يونانورنر يگر،  ٨
 ۴٧همان، ص  ٩
 ۵١همان، ص  ١٠
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نامي است كه ويراستاران و » ماوراء طبيعت«. ارسطو چنين پهنه اي را به رسميت نمي شناسد
آنچه ارسطو در متافيزيك . نوشته شده داده اند» زيكفي«گردآورندگان آثارش به آن بخش كه پس از 

ي طبيعتي  درك مي كند همچنان در درون فلسفه) ديواين ـ با حرف تعريف(از خدا يا خدايگونگي 
ي ارسطويي، برخالف » خدا«. است» االهيات طبيعت«يا » االهيات طبيعي«ي  يوناني و بنابراين از مقوله

 و اهللا، داراي شعور يا آگاهي نيست، اراده ندارد، خلق نمي كند، و اهورامزدا، يهوه، سه جزء تثليث،
فاقد ساير ويژگي هاي آنتروپومورفيك است مانند نارسيسيمِ پرستيده شدن، رضايت از تملق و طاعت، 

 .دادن پاداش، يا خشم گرفتن و جزا دادن، و از اين قبيل
 
 و نظام طبيعت» عشق«

 را باعث شده و هنوز همچون معمايي جلوه مي كند كه در ي مفسران ارسطو چيزي كه شگفتي همه
ي به حركت  ظاهر امر با االهيات طبيعي او در تعارض است، توضيحي است كه ارسطو براي نحوه

اين توضيح به هيچ وجه از نوع . به دست مي دهد» محرك نامتحرك«درآمدن چيزها توسط 
مكن است در دفاع از اين نظريه ارائه شود استدالالت عقلي او در رد داليل محتمل ديگري كه م

شامل جابه جايي يا انتقال، حركت دروني يا دگرگونه شدگي يا » حركت«فراموش نكنيم كه . نيست
روشن است كه به همين دليل ارسطو ). ١١(خودـ دگرگشتي، و نيز حركت به فعل نيامده و بالقوه است

ي  پس در باره«: ش طبيعي پيشنهاد مي كند و مي نويسدي اين موضوع، دانشي متفاوت با دان براي مطالعه
اگر كه . وجود دارد] طبيعيات و رياضيات[موجود مفارق و نامتحرك، دانشي متفاوت با آن دو دانش

جوهري از آنگونه وجود داشته باشد؛ يعني جوهري مفارق و نامتحرك، چنانكه خواهيم كوشيد آنرا 
ر جهان اعيان هست، پس وجود االهي نيز بايد در اين جهان، در اگر طبيعتي از اينگونه د. ثابت كنيم

بدينسان روشن مي شود كه سه گونه . جايي يافت شود، و اوست كه بايد نخستين و قاهرترين مبدأ باشد
ي ارسطو هنوز بر  از اين گفته) ١٢(» ).تئولوژي(طبيعي، رياضي، و االهي : از دانشهاي نظري وجود دارد

 . خداشناسي يا تئولوژي او به معني امروزي، ديني و غيرطبيعتي يا ماوراءطبيعي استنمي آيد كه دانش
 

                                                 
  ارسطويسماع طبيع و نيز ۶۶-٢۶٢ ،صصيامتناع تفكر در فرهنگ ديننگاه كنيد به شرح كوتاه اين استدالالت در  ١١
 ٣۶۴،ص ١٠۶۴bش ، كتاب يازدهم، فصل هفتم بخ١٣۶٧ نشر گفتار، ،ي شرف الدين خراساني ، ترجمهمتافيزيكارسطو،  ١٢
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با اينهمه وقتي كه به كتاب دوازدهم مي رسيم، جايي كه قرار است ارسطو پاسخ اين پرسش را بدهد 
كه پس چطور ممكن است آنچه كه خود بي حركت است باعث تحرك چيزها شود، پاسخ او گيج 

سطو به تمثيل متوسل مي شود و مي گويد محرك نامتحرك بدان سان حركت را باعث ار. كننده است
اما «: به نثر خود ارسطو. مي شود كه گويي موضوع عشق معشوقي است كه به سوي او كشيده مي شود

در چيزهاي نامتحرك وجود دارد، از راه تقسيم ) يا از بهر آن، يعني علت غايي(» به خاطر آن«اينكه 
هم براي چيزي است و هم به سوي چيزي، كه از آن دو » به خاطر آن«زيرا . آن روشن مي شود) معاني(

به (پس ]. براي چيزي[در چيزهاي نامتحرك وجود دارد، آما آن يكي نه ] به سوي چيزي[اين يكي 
همچون معشوق به حركت در مي آورد، اما چيزهاي ديگر به آن اعتبار به ) خاطر آن، يا علت غايي

ي اين فصل زبان ارسطو ميان زبان تحليلي و  در ادامه) ١٣(» . مي آورند كه خودشان متحركندحركت
زندگي «زبان شاعرانه نوسان مي كند و از جوهري جاويدان نام مي برد كه فعليت بالذات دارد كه همان 

يدان، و از اينجاست كه ما مي گوييم خدا زنده، جاو«آنگاه مي افزايد، . است» بهترين و جاويدان
زيرا خدا . و هستي پيوسته و جاودانه از آنِ خداست) سرمدي(بهترين است، چنانكه زندگي جاودانه 

 )١۴(» .اين است
 

                                                 
 ۴٠٠، ص ١٠٧٢bهمان، كتاب دوازدهم، فصل هفتم، بخش  ١٣
 همان، همانجا، ١۴
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 توان همچنان در چارچوب االهيات طبيعت تفسير كرد و اين كاري است اين گفته هاي ارسطو را مي
ي كشش عاشقانه به  ي توضيح تمثيلي ارسطو درباره او مي گويد نحوه. كه آرامش دوستدار مي كند

» چگونگي هستاني«خودي خود اهميتي ندارد، آنچه حائز اهميت است هستي محرك نامتحرك، يا 
اما . قابل توضيح است» محمول بودن خدايان يوناني«ط با عطف توجه به ي ناپويا است كه فق پوياننده

زبان ارسطو در اين فصل طوري است كه اين شك را ايجاد مي كند كه او به نحوي، به موضعي 
 .توحيدي نزديك شده كه، اگر نه شبيه به مونوتئيسم، دست كم نزديك به نوعي پان تئيسم است

 
تباط هستنده ها با هستندگي خدايگونه هرگز با مفاهيم اخالقي انساني يا در االهيات طبيعي يوناني، ار

براي مثال با عبارات گناه ازلي، هبوط، جدايي، (مفاهيم آنتروپورمورفيك توضيح داده نمي شود 
ي يوناني، ولو كمرنگ، تمايل به اين نشان  به محض آنكه در جايي انديشه). آمرزش، وصال، و غيره

يروهاي طبيعت، صفات انسانگونه مثل آگاهي، قصديت و اراده، و انگيزه هاي اخالقي مي داده كه به ن
نسبت دهد، حتا مستقل از دخالت انسانها، در آنجا در مرزي گام مي زده كه آن سوي اش جهان 

 .رازگون ديني بوده است
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 بزرگ جهان موضعي كه ارسطو در برابر معماهاي«: يونان شناس آلماني تئودور گُمپرتس مي نويسد
اتخاذ كرده، موضعي است توحيدي، با بسياري از خصوصيات همه خدا انگاري؛ و يقين قاطع بر 
وحدت و يكساني كل طبيعت، او را نيز مانند پيشروانش كسنوفانس و افالطون بر فرض وجود ذاتي كه 

 )١۵(» .عنان رهبري جهان را بدست دارد رهنمون شده است
 

  و اثربخشي استخداي ارسطويي فاقد اراده
. تئودور گمپرتس از مفسراني است كه ارسطو را پان تئيست و نزديك به بينش متĤخر سپينوزا مي دانند

اما او نيز تأكيد مي كند كه خدا و طبيعت براي ارسطو دو ذات مجزا نيستند و حتا براي ارسطو طبيعت 
خدا . سخن مي گفتيم] نزد ارسطو [حق اين بود كه از برتري طبيعت«گمپرتس مي نويسد، . برتري دارد

و طبيعت براي ارسطو به معني نيروهايي است كه در طبيعت حكم مي رانند و به عنوان ذوات الهي 
پرستيده مي شوند نه اينكه در يك سو طبيعت قرار داشته باشد و در سوي ديگر، در جنب طبيعت، 

 به عنوان خداي موجود بنفسه، هرگونه ارسطو از خدا،. خداي موجود بنفسه، كه مستقالً عمل مي كند
ارسطو، (عمل و اثربخشي و حتي خواستن، و در نتيجه خواستن نيك و نظر به غايت را، سلب مي كند 

گروهي كوشيده اند اين سخنان مخالف ).  الف٢٧١ي آسمان، كتاب اول، فصل چهارم،  درباره
ولي كسان ديگري بي معنايي اين گونه تصورات ديني عادي را از طريق تفسير، تعديل و تضعيف كنند 

ي گمپرتس، نه پدري  خداي ارسطو به گفته) ١۶(» .تفسيرهاي تصنعي را به قدر كافي روشن ساخته اند
مهربان و مشفق است، نه داوري پاداش و كيفر دهنده، نه معمار مدبر جهان؛ او كوچك ترين ارتباطي 

 .ر و بي اهميت است و از او هيچ عملي سرنمي زندخداي ارسطو بي اث. نيز با ضعف هاي بشري ندارد
 

خداي اديان سامي و خداي زرتشتي چه تفاوتي با ) يك: اكنون، مي توانيم به اين دو پرسش بپردازيم
ي اول، اهورامزدا، يهوه، خداي پدر و پسر و روح القدس،  ميان خدايان دسته) خدايان يوناني دارند؟ دو

   وجود دارد؟و اهللا چه تفاوت هاي بنياديي

                                                 
 ١۴٣۴، جلد سوم، ص ١٣٧۵ ،ي انتشارات خوارزم،ي محمدحسن لطفي  ترجمه،يمتفكران يونانتئودور گمپرتس،  ١۵
 ١۴٣٧همان، ص  ١۶
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 فصل پنجم
 

  معاصرينگار دربارهء روش در تاريخ
 

 لين هانتي  نوشته

 نتري ي عبدي كال ترجمه
 

توضيح مترجم ــ آنچه طي چند بخش پي در پي خواهيد خواند مقدمه اي 
است كه لين هانت تاريخنگار آمريكايي بر مجموعه اي از مقاالت تاريخي 

ويراستار اين مجموعه خود . وشته استاز مطرح ترين تاريخنگاران معاصر ن
ي فرانسه به ويژه انقالب كبير  خانم هانت متخصص تاريخ فرهنگي. او است

است و تاكنون دو كتاب معروف و مقاالت متعدد در اين زمينه به چاپ 
مقاله مروري . مثل هميشه از مترجم است[] عبارات داخل . رسانده است

صر، از ماترياليسم تاريخي و مكتب است بر روش شناسي تاريخنگاري معا
براي اصل مقاله رجوع . فرانسوي آنال تا روش تحليل گفتار و چرخش زباني

 :كنيد به
 

The New Cultural History 
Lynn Hunt, Editor 
Berkeley: University of California Press, 1989. 

 
» سياستكنكاش ـ در گسترهء تاريخ و «اين ترجمه بار نخست در نشريهء 

مارس و آوريل  (راديو زمانهو بار دوم در سايت ) ١٣٧٢دفتر نهم، بهار (
 .به چاپ رسيد) ٢٠٠٩

 
 

 
ي جامعه شناختي بيشتري به خود  هرچه تاريخنگاري جنبه«، اي اچ كار  اعالم كرد كه، ١٩۶١در سال 

» .ها مفيدتر است تهبگيرد، و هرچه جامعه شناسي بيشتر خصلت تاريخي پيدا كند، براي هر دوي اين رش
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ي تاريخ ــ به  در آن زمان، اين گفته همچون اعالن جنگ بود عليه همكاران اي اچ كار در رشته) ١(
ي انگليسي ــ كه اي اچ كار اميد داشت آنها را، عالرغم ميل خودشان، به  ويژه تاريخ نويسي به شيوه

 .ي اجتماعي سوق دهد سمت عصر نوين تاريخ نويسي
 

ي  صف مقدم هر دو رشته جنبه: زمان كنوني، به نظر مي رسد كه حق با او بوداز ديدگاه 
هاي جامعه  جامعه شناسي تاريخي اكنون به يكي از مهمترين حوزه. تاريخي پيدا كرده بودـ  اجتماعي

شناسي تبديل شده و شايد سريع ترين رشد را نيز داشته است؛ و در همين حال، تاريخ اجتماعي 
به گواهي . (ي تاريخ ــ شده است ي تحقيق در رشته  سياسي ــ به عنوان مهمترين حيطهجايگزين تاريخ

 ١٩٧٨ و ١٩۵٨هاي  ي تاريخ اجتماعي ميان سال هاي دكترا در آمريكا در رشته اينكه تعداد پايان نامه
 )٢.)(هاي تاريخ سياسي پيشي گرفته است چهار برابر شده و از تعداد پايان نامه

 
ي غالب سرعت  ي نفوذ دو الگوي نظري سي، حركت به سمت تاريخ اجتماعي به وسيلهدر تاريخ نوي

هرچند ). Annales(» آنال«از يك سو ماركسيسم و از سوي ديگر مكتب فرانسوي : گرفت
هاي تازه اي در درون آن   تازگي نداشت اما گرايش١٩۶٠-١٩۵٠ماركسيسم به هيچ وجه در سالهاي 

 ١٩۵٠ي  در پايان دهه. ي تاريخ نويسان را به تاريخ اجتماعي جلب مي كرد برجسته شده بود كه عالقه
ها و  ، گروهي از تاريخنگاران جوان ماركسيست دست به انتشار كتاب١٩۶٠ي  و سالهاي نخست دهه

تاريخ فرودستان و مردم معمولي، نه تاريخ زبدگان و [» تاريخ از پايين«مقاالتي زدند با عنوان 
در شهر ) crowd(ي نقش جماعات مردم   جمله آثار كالسيك جورج روده درباره، از]»ها بااليي«

هاي پاريسي  ي سانكولوت ، يا كتاب آلبر سوبول درباره)در هنگام انقالب فرانسه(پاريس 
ي  ي طبقه ، و كتاب معروف اي پي تامسون درباره]جمهوريخواهان راديكال در انقالب كبير فرانسه[

 تاريخ نويسان توجه شان ١٩٧٠ و ١٩۶٠ها، در سالهاي  با الهام از همين گرايش). ٣(كارگر انگلستان 
                                                 

 : اچ كار، در اينجاي در كتاب ا٨۴نگاه كنيد به ص  ١

Edward Hallet Carr, What Is History? (New York, 1965; first published 1961), p. 84. 
 : رابرت دارنتون، در اينجاي تاريخنگار سرشناس آمريكايي نگاه كنيد به مقاله ٢

Robert Darnton, "Intellectual and Cultural History", in The Past Before Us: Contemporary Historical 
Writing in the United States, ed. Michael Kammen, (Ithaca, N.Y., 1980), p. 334 

 : تامسون، در اينجاي پي از جورج روده، آلبر سوبول، و اينگاه كنيد به سه پژوهش جريان ساز و كالسيك ماركسيست ٣

George Rude, The Crowd in the French Revolution, (Oxford, 1959). 
Albert Soboul, Les Sans-culottes parisiens en l'an II, 2nd ed. (Paris, 1962). 
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ي رهبران سياسي و نهادهاي سياسي بود به سمت تحقيقاتي در  را از تاريخ نگاري سـنتي كه درباره
ي كارگران، خدمتگاران، زنان، گروههاي قومي، و نظير  ي روزانه ي زندگي ي تركيب اجتماعي زمينه

 .وف كردنداينها معط
 

هرچند ديرتر پديد آمد اما در همان سالها تأثير وسيعي به جا ] تاريخي گزارشات[» آنال«مكتب 
 به ١٩٢٩در سال » گزارشات تاريخ اقتصادي و سياسي«ي اصلي اين مكتب به نام  نشريه. گذاشت
 از شهر ١٩٣٠ دفتر اين نشريه در سالهاي. ي مارك بلوخ و لوسين فور بنياد گذاشته شده بود وسيله

اقتصادها، : گزارشات« اسم كنوني خودش را ١٩۴۶استراسبورگ به پاريس منتقل شد و در سال 
زماني تبديل به يك مكتب شد ــ يا دست كم چنين لقبي به خود » آنال«. پيدا كرد» ها جوامع، تمدن

اداري مرتبط از لحاظ » ي مطالعات عالي بخش ششم مدرسه«گرفت ــ كه پس از جنگ جهاني دوم با 
در » آنال«و مدير » بخش ششم«ي اين مكتب در مقام ناظر و مسؤل  فرنان برودل تاريخنگار برجسته. شد

 اسم و رسم ١٩٧٠در سالهاي ). ۴( به فعاليت آن وحدت و تداوم بخشيد١٩۶٠ و ١٩۵٠سالهاي 
 مكتب آنال پس از ،١٩٧٩در سال » ي بين المللي مطالعات تاريخي سالنامه«مكتب جهاني شده بود؛ در 

 ).۵(ماركس و ماركسيسم بيشترين تعداد ذكرهاي فهرست موضوعي را به خود اختصاص داده بود
 

ي مكتب آنال وجود داشت،  ويژه» پارادايم«اما آيا واقعاً يك الگوي نظري توضيحي ويژه، يا يك 
ستويانويچ معتقد بود ادعايي كه تريان استويانويچ در كتابش راجع به اين مكتب عنوان كرده است؟ ا

و ) فونكسيونل(، كاركردي )سـريال(كه در مكتب آنال تأكيد اصلي بر رويكردهاي سلسله اي 
نويسد،  او مي. است نسبت به فهم جامعه به مثابه يك ارگانيسم تام و همبسته) ستروكتورال(ساختاري 

هاي جامعه  از سيستمي اينكه چگونه يكي  الگوي توضيحي آنال متشكل است از جسـتار درباره«
ي زماني،  دهد يا چگونه يك مجتمع در تماميت خود برحسب ابعاد چندگانه كاركرد خود را انجام مي

                                                                                                                                           
E. P. Thompson, The Making of the English Working Class, (London, 1963). 

 :  بورده و هروه مارتن، در اينجاي تاريخچه مكتب آنال رجوع كنيد به كتاب تريان استويانويچ و كتاب گيبرا ۴
Traian Stoianovich, French Historical Method: The Annales Paradigm; (Ithaca, NY, 1976;) 
Guy Bourde and Herve Martin, Les Ecoles historiques; (Paris, 1983). 

 :نگاه كنيد به اين منبع ۵
Georg G. Iggers and Harold T. Parker, eds., International Handbook of Historical Studies; (Westport, 
Connecticut, 1979). 
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چنين تعريفي ) ۶(».كند هاي كم دوام عمل مي مكاني، انساني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و رخداده
تاريخ «ر تالش براي رسيدن به يك گزارد و در نتيجه، د هيچ چيز را فرونمي] آنقدر گسترده است كه[

 .ماند هاي يك روش معين بي نصيب مي عمالً از ويژگي) توتال(» تام
 

هاي پس از جنگ جهاني دوم، در كتابهايي كه راجع  ي مكتب آنال در دهه ي اصلي فرنان برودل، چهره
او سـه سطح تحليلي . دهد ي مديترانه نوشته، الگوي ظاهراً دقيق تري را ارائه مي به سرزمين هاي حوزه

كه » دراز مدت«يا » ساختار«: اند با سه واحد زماني مجزا كند، اين سطوح منطبق را از يكديگر متمايز مي
كه معطوف به زندگي اجتماعي است؛ » ـ مدت ميان«يا » برهه«متأثر از محيط اقليمي و جغرافيايي است؛ 

ساختار يا .  ربوط به فرد در جامعه مي شودي مسايل م گذرا كه شامل سياست روز و همه» رخداد«و 
 ).٧(ها شبيه خاشاك يا كف روي دريا هستند دراز مدت داراي تقدم است، در حاليكه رخداده

 
هاي مهم دانشگاهي او  كه تاحدودي مديون مقام(هرچند آثار فرنان برودل تأثير بسياري برجا گذاشت 

در عوض، تاريخنگاران فرانسوي نسل . بهي نشد، سـرمشق او چندان باعث پديدآمدن آثار مشا)بود
ير گوبر ــ الگوي متفاوتي را به عنوان  ــ مرداني چون امانوئل له روي لدوري، و پي» آنال«سـوم مكتب 

هاي اقتصادي  هاي اقتصادي جهان، بلكه فقط حوزه اي ارائه دادند كه نه متوجه حوزه تاريخ تام ِ منطقه
بي » دراز مدت« آنها، تاريخ اقتصادي و اجتماعي دست باال را داشت؛ در آثار. شد درون فرانسه مي

وار و رسمي در آغاز  كرد اما اين بعد جغرافيايي فقط حضوري فورمول شك سهم خودش را پيدا مي
با اين همه، اين . شد كرد و به هيچ وجه روح غالب و راهنماي بررسي محسوب نمي هر بررسي پيدا مي

وضع اقليمي و جغرافيايي، :  در اساس با الگوي فرنان برودل مشابهت داشتالگوي توضيح تاريخي
كردند؛  ، دركنار جريانات اقتصادي بازي مي»دراز مدت«شناسي نقش اصلي را در  بيولوژي، و جمعيت

و معموالً با واحدهاي ده ساله يا بيست (اي بود » برهه«و روابط اجتماعي، كه بيشتر تحت تأثير نوسانات 
داد؛ و سرانجام  ي واقعيت تاريخي را شكل مي ، نظم ثانوي)شد يا حتا پنجاه ساله تعريف ميساله 

                                                 
 ٢٣۶كتاب استويانويچ، همان، ص  ۶
 :نگاه كنيد به كتاب فرنان برودل، در اينجا ٧

Fernand Braudel, La Mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe II; (Paris, 1949; 
English translation, London, 1972-1973.) 
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ي تاريخي به شمار  ي تجربه زندگي سياسي، فرهنگي، و فكري نيز سـطح سوم و عمدتاً مشـتق و وابسته
 .برخوردار بود] روشي و توضيحي[روابط متقابل دو سطح اول و دوم از تقدم . آمد مي
 

به سال . تر نيز كشيده شد مكتب آنال بر تاريخ اقتصادي و اجتماعي به زودي به نشريات سـنتيتأثير 
به (و تاريخ ديني را ) بيوگرافي(نگاري  رسيم، تاريخ اقتصادي و اجتماعي جاي زيست  كه مي١٩٧٢

ريويو «ي بسيار قراردادي و سـنتي  در نشريه) هاي تحقيق پس از تاريخ سياسي ترين حوزه عنوان بزرگ
مطالعات تاريخي (» فرنچ هيستوريكال ستاديز«ي  در نشـريه). ٨(گرفت) بررسي تاريخي(» ايستوريك
هاي مربوط به تاريخ   تعداد مقاله١٩٨۴ و ١٩۶۵شود، ميان سالهاي  كه در آمريكا منتشر مي) فرانسوي

 فقط نشريات مربوط هرچند من). ٩)( درصد۴۶ درصد به ٢۴از (اقتصادي و اجتماعي به دو برابر رسيد 
هاي تاريخي  كنم همين گرايش در بيشتر رشته به تاريخ فرانسه را با دقت كافي نگاه كرده ام، اما فكر مي

اش به خوبي موضع اين مكتب را  اي اچ كار البته پيرو مكتب آنال نبود ولي گفته. پديدار شده است
تر و  ي گسترده جتماعي نمايانگر مرحلههاي اقتصادي و ا از آنجا كه توجه به  هدف«: كند بيان مي
هاي صرفاً سياسي و كشورداري ــ بنابراين  ي انساني است ــ در مقايسه با هدف تري از توسعه پيشرفته

ي  ي اقتصادي و اجتماعي نيز در مقايسه با تفسير منحصراً سياسي مرحله بايد گفت كه تفسير تاريخي
 )١٠(».دهد تري را در تاريخنگاري نشان مي پيشرفته

 
هاي اخير درست همان الگوهاي توضيحي كه بيشترين سهم را در رشد تاريخ اجتماعي  اما در سال

ها و طرفداران مكتب آنال به طور  داشتند خود دچار تحولي اساسي و بزرگ شدند زيرا ماركسيست
ري ماركسيستي نگا چرخش به سمت فرهنگ در تاريخ. اي به تاريخ فرهنگ توجه پيدا كرده اند فزاينده

تامسون صريحاً . ي كارگر انگلستان مشهود بود ي طبقه درباره» اي پي تامسون«از همان ابتدا در كار 

                                                 
 : آلن كوربن، در اينجاي لهنگاه كنيد به مقا ٨

Alain Corbin, "La Revue historique: Analyse du contenu d'une publication rivale des Annales", in Au 
Berceau des Annales: Le Milieu strasbourgeois, l'histoire en France au debut du XXe siecle, ed. 
Charles-Olivier Carbonnel and Georges Livet; (Toulouse, 1970), p. 136. 

 :اين آمار را از مقاله ام برداشتم، در اينجا ٩
Lynn Hunt, "French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the Annales Paradigm", 
Journal of Contemporary History 21 (1986): 209-224. 

 : اچ كار، در اينجايا» تاريخ چيست؟« كتاب ١۶۵-١۶۴نگاه كنيد به ص  ١٠

Edward Hallet Car, What is History? pp. 164-165. 
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هاي فرهنگي و اخالقي  وساطت«ي  اش را وقف مطالعه را مردود شمرد و توجه» زيربنا ـ روبنا«ي  استعاره
» هاي فرهنگي يعني شيوه. . . شوند  يهايي كه تجارب مادي در عمل به كارگرفته م شـيوه«يا » و روحي

او آگاهي طبقاتي » ي كارگر انگلستان گيري طبقه شكل«اش به نام  در كتاب معروف). ١١(مبذول داشت
هاي فرهنگي  برحسب ويژگي] در روابط توليد[اي كه اين تجارب  نحوه«: كند را چنين توصيف مي

هرچند » .هاي نهادي شده ها و شكل اي ارزشي، انگارهه تبلور يافته در سنت ها، نظام: كنند تحقق پيدا مي
ها پديد آورد، و بسياري از  هاي فراواني را در ميان ماركسيست ها و درگيري كتاب اي پي تامسون بحث

آليسم گرايش دارد، با اين حال اين اثر در ميان  گرايي و ايده آنها تامسون را متهم كردند كه به اراده
 ).١٢( از وجهه و منزلت مهمي برخوردار شدتر نويسان جوان تاريخ

 
نگاران ماركسيست به سمت فرهنگ، توجه روزافزون آنها به  هاي تاريخ ترين چرخش يكي از جالب

در يكي از ) كارگاه تاريخ(» هيستوري ورك شاپ«ي  ، دبيران نشريه١٩٨٠در سال . زبان است
داراي تأثير » شناسي ساختاري زبان«د كه اذعان نمودن» زبان و تاريخ«هاي خود تحت عنوان  سخن سر

در اينجا نادرست به كار رفته ولي به هرحال توجه به » شناسي ساختاري زبان«اصطالح (مهمي شده است 
تواند انتقادي باشد از  ها چنين بحث كردند كه توجه به زبان مي آن.) رساند نقش و اهميت زبان را مي

ــ با توجهي كه » نگاران سوسياليست تاريخ«جه به زبان، بر كار و اين تو» هاي انعكاسي شناخت تئوري«
كتاب ويليام ). ١٣(كنند ــ تأثير خواهد گذاشت زبان مي) سميوتيك(شناختي  به كاركردهاي نشانه

ترين  ي كارگر فرانسه يكي از معروف ي زبان موقعيت كار و كارگري در ميان طبقه سـيوئل درباره
 ).١۴(ي تاريخ فرانسه است ان در رشتهمحصوالت اين عالقه به زب

 

                                                 
 : خانم تريمبرگر گرفته شد، در اينجاي اين نقل قول از مقاله ١١

Ellen Kay Trimberger, “E. P. Thompson: Understanding the Process of History”, in 
Vision and Method in Historical Sociology, ed. Theda Skocpol (Cambridge, 1984), p. 219 

 .كند ي مي كه به تامسون شده را بررسي از نقدهاييبسيار) ١١پانوشت ( ذكر شده ي تريمبرگر در مقاله ١٢
 : دهم اين ژورنال، در اينجاي شماره ١٣

History Workshop 10 (1980): 1-5; quotes p. 1. 
 :كتاب ويليام سيوئل، در اينجانگاه كنيد به  ١۴

William Sewell, Jr., Work and Revolution in France: The Language of Labor from the Old Regime to 
1848 (Cambridge, 1980) 
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پيدا كردند، در عمل » روبنايي«نگاران ماركسيست با تمام توجهي كه به عملكردهاي  اما بيشتر تاريخ
به قول اي پي . آنكه از آن فراتر بروند فقط همان الگوي بنيادي ماركسيستي را تعديل نمودند بي

شوند ــ يا  ها در آن زاده مي اي كه انسان سط روابط توليديي طبقاتي به ميزان زيادي تو تجربه«تامسون، 
 )١۵(».شود شوند ــ تعيين مي ي خود در آن وارد مي بدون اراده

 
خواهد ماركسيستي باشد، رژين روبن مدعي شد  شناسي كه آگاهانه مي در كتابي راجع به تاريخ و زبان

تجربه رجوع كنيم، » فراـ زباني« به سطح شود كه ما سياسي وقتي قابل فهم مي) ديسكورس(كه گفتار 
ي اجتماعي  بنابراين، در الگوهاي ماركسيستي تجربه). ١۶(ي توليد ي روابط اجتماعي يعني تجربه

ترين استثنا بر اين  ها، مهم در ميان ماركسيست. كند تقدم پيدا مي] بر فرهنگ و زبان[برحسب تعريف 
گارت «شكن و راهگشاي  ن استثنا مجموعه مقاالت سنتاي. كند تمايل در حقيقت قاعده را ثابت مي

بود كه در آن او سعي كرد كمبودهاي روش ماركسيستي را » هاي طبقه زبان«به نام » ستدمن جونز
چيزي «كند كه،  ها در انگلستان، او مشاهده مي در بحث مربوط به زبان طبقاتي چارتيست. جبران كند
ي آن   نگرفته  اين است كه آيا بايد اين زبان را فقط بيان سادهي كافي مورد پرسش قرار كه به اندازه

شود و با آن  اي نسبت داده مي ي معين يا يك گروه اجتماعي و حرفه اي دانست كه به يك طبقه آگاهي
 »؟]تر تر و قائم به ذات يا چيزي اساسي[گردد  منطبق مي

 
اي نسبتاً مستقيم ميان  رابطه« آنكه تامسون، دهد براي به همين نحو او تامسون را مورد انتقاد قرار مي

ي  گيرد و در نتيجه جايگاه مستقلي براي زمينه ي اجتماعي فرض مي ي اجتماعي و آگاهي هستي

                                                 
 : كتاب تامسون، در اينجا١٠نگاه كنيد به ص  ١۵

E. P. Thompson, Making of the English Working Class, p. 10. 
 ي ماركسيستي شِـماي در اصل دارا،ي تفكر جنبش روشنگريبه تعبير ويليام سيوئل، عالرغم تأكيدش بر نقش تضادها» ديالكتيك انقالب «حتا

 انتقاد از ديدگاه سيوئل يبرا. يابد ي فرانسه اعتال مي انقالبيها  دورهي  كارگران تحت تأثير تحوالت سازمان كار و مبارزه سياسييآگاه: است
 : مشترك ما، در اينجاي كنيد به مقاله وعرج

 Lynn Hunt and George Sheridan, “Corporatism, Association, and the Language of Labor in France, 
1750- 1850”, Journal of Modern History 58 (1986): 813-844. 

 : در فرانسه رجوع كنيد به كتاب من، در اينجايورد زبان انقالبنگاران ماركسيست در م  بحث در مورد ديدگاه روبن و ساير تاريخيبرا ١۶
Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution (Berkeley and Los Angeles, 1984), 
p. 22. 
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توان  ي يك طبقه را مي ي زبان ويژه اي كه در آن يكدستي ايدئولوژيك كاربرد زبان قايل نيست ، زمينه
 » .درك كرد

 
ت ايدئولوژيك راديكاليسم و اهميت خصلت متحول و سياست هاي در حال اما با نشان دادن اهميت سن

همانطور . گزيند دوري مي] متعارف[تغيير دولت، ستدمن جونز در حقيقت از يك تحليل ماركسيستي 
توانيم زبان سياسي را به نحوي مورد بازشناسي قرار  بنابراين ما نمي«نويسد،  كه خود او در مقدمه اش مي

برسيم، به اين ] طبقاتي[تر منافع  تر و مادي توانيم به يك نماي متقدم ي از طريق آن ميدهيم كه گوي
ي نخست منافع  زبان سياسي است كه اصوالً در وهله) ديسكورسيو(ي  دليل كه خود ساختار گفتاري

ي  هي برنام ي بنيادي توان چنين جابجايي آيا مي) ١٧(».سازد كند و قابل تصور مي مادي را تعريف مي
 كار ماركسيسم را باز هم ماركسيستي تلقي كرد؟ 

 
. هاي قديمي در مكتب آنال نيز به همين نحو خصلت راديكال داشته است به مبارزه خواندن مدل

جاي اول را به خود » آنال«ي  شناختي هنوز در نشريه هرچند كه تاريخ اقتصادي، اجتماعي، و جمعيت
اما تاريخ فكري و تاريخ فرهنگي ) ١٩٨۴ تا ١٩۶۵ا از سال ه بيش از نصف مقاله(دهد  اختصاص مي

 درصد ١۴ تا ١١ درصد از تمام مقاالت، در مقايسه با ٣۵حدود (بالفاصله مقام دوم را داشته است 
 ).  ١٨)(مقاالت مربوط به تاريخ سياسي

 
نويسي روي  نگاران مكتب آنال به طور روزافزون به نوعي از تاريخ اما به مرور، نسل چهارم تاريخ

خوانند، و به اين ترتيب،  مي) منتاليته(» آراء و افكار«ها آن را به نحو مبهمي تاريخ  اند كه فرانسوي آورده
حتا (ي روبه رشد به آراء و افكار  اين عالقه). ١٩(شود از اهميت تاريخ اقتصادي و اجتماعي كاسته مي

هاي قديمي اين مكتب به پرسش گرفته   مدلباعث شده كه) نويسان آنال تر تاريخ در ميان نسل قديم
را » افكار«پذيرند كه  نگاران آنالز، كساني نظير روژه شارتيه و ژاك راول نمي نسل چهارم تاريخ. شوند

                                                 
 : كتاب گارت ستدمن جونز، در اينجا٢٢، و ١٠١، ٩۴نگاه كنيد به صص  ١٧

Gareth Stedman Jones, Languages of Class: Studies in English Working Class History, 1832-1982 
(Cambridge, 1983), pp. 94, 101, and 22. 

 ٩ من، ذكر شده در پانوشت ي  در مقاله١نگاه كنيد به جدول  ١٨
 : كرده، در اينجاي را بررسي اين نام گذاري و مفهومي كالمي  ولكر سلين سابقهيتحليگر آلمان ١٩

Volker Sellin, “Mentalitat und Mentalitatsgeschichte”, Historische Zeitschrift 241 (1985): 555-598. 
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» سطحي«در واقع اصالً هيچ » سطح سوم«از نگاه آنها، . ي تاريخي به شمار آورد بايد سطح سوم تجربه
رابطه اي كه از «به ادعاي روژه شارتيه، . ي واقعيت تاريخي است هنيست بلكه نخستين عامل تعيين كنند

ي مادي خود است؛  ي ساختارهاي ذهني به عوامل تعيين كننده كنيم، نه وابستگي اين طريق ما برقرار مي
ي واقعيت  هاي جهان اجتماعي به خودي خود عوامل تشكيل دهنده تظاهرات يا بازنمايي] برعكس[

 ) ٢٠(».اند اجتماعي
 

ي روابط فرهنگي نيست؛ بلكه خود اين روابط  روابط اجتماعي و اقتصادي مقدم بر، يا تعيين كننده
عدي از  ميدان تجارب فرهنگي و توليدات فرهنگي است ــ كه نمي توان چگونگي آن را با رجوع به بـ

 ) ٢١(».ي خارج از فرهنگ استنتاج كرد تجربه
 

ژوهش در رفتار و كردارهاي فرهنگي روي آورده اند، نظير روژه نگاران آنال كه به پ آن عده از تاريخ
نگاري  ي تاريخ شارتيه و ژاك راول، سخت تحت تأثير ميشل فوكو و انتقادات او از مفروضات بنيادي

هاي فكري مورد بررسي، هيچگاه به طور  ميشل فوكو نشان داده است كه موضوع. اجتماعي هستند
مقوالت ديوانگي، مداوا، و «دهد،  همانطور كه شارتيه توضيح مي. نددر واقعيت وجود ندار» طبيعي«

گفت ] سپس[ها را تعريف كرد و  بتوان به نحو جهانشمول آن] ابتدا[هايي نيستند كه  دولت، مقوله
 ) ٢٢(».كند ها در هر عصري از تاريخ چه ويژگي معيني پيدا مي محتواي آن

 
به نحوي از لحاظ تاريخي معين به ما داده » )ديسكورسيو(اري هاي گفت فراورده«ها به عنوان  اين مقوله

اند و بنابراين  تعيـُن پذيرفته] زمان مشخص، مكان مشخص[شوند و چون آنها از لحاظ تاريخي  مي

                                                 
 : روژه شارتيه، در اينجاي نگاه كنيد به مقاله ٢٠

 Roger Chartier, “Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories”, in 
Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives, ed. Dominick LaCapra 
and Steven L. Kaplan (Ithaca, N.Y., 1982), p. 30. 

 و يزيرساخت «يها  به يافتن علتيا توضيح داده است، او عالقه) ها ديسكورس( گفتارها ي هايش درباره همانطور كه فوكو درمورد نوشته ٢١
 كه داللتگر وجود ي چگونه اثراتياز لحاظ تاريخ« بداند، خواست ينداشت، بلكه م) ديسكورسيو (ي گفتاريها يبند  شكلي» كننده ينتعي

به نقل از » . خود نه حقيقت و نه كذب را در خود داشتندي كه به خوديهاي  ديسكورسشود، ي در درون گفتارها توليد مشوند يها م حقيقت
 :ر، در اينجا مارك پوستي مقاله

Mark Poster, “Foucault and History”, Social Research 49 [1982]: 116-142; quote p. 128. 
 ٢٠ شارتيه، ذكر شده در پانوشت ي  مقاله۴٣نگاه كنيد به ص  ٢٢
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ثابت و عام و فراتاريخي ] فرامكان ـ فرازمان[توانند يك مبناي جهانشمول  اند، نمي هميشه در حال تحول
 .ري فراهم كنندنگا براي روش تاريخ

 
ي اين  هايي وجود دارد؛ همه حتا ميان نسل اول و دوم تاريخنگاران آنال و ميشل فوكو شباهت

كنند، و  پژوهشگران به جستجوي آن قواعد پنهان و ناپيدايي بودند كه كردارهاي جمعي را هدايت مي
 .را از تاريخ حذف كننديا عامل آگاهي فردي » سـوژه«ي آنها به نحوي به بررسي پرداختند كه  همه

 
او باور نداشت كه . نويسان آنال، ميشل فوكو اساساً ضدپوزيتيويست بود  اما برخالف نسل اول تاريخ

توانند به بررسي سرشت انسان بپردازند، درست به اين دليل  علوم مختلف اجتماعي در كنار يكديگر مي
را ) متد(هرگونه امكان بكارگيري يك روش دانست و  را مردود مي» انسان«كه او اصوالً خود مفهوم 

هاي او را » تبارشناسي«در حقيقت بسياري از مفسران آثار فوكو . شمرد در علوم اجتماعي ناممكن مي
 )٢٣.(نام داده اند» ضدروش«نوعي ] نامي كه به تـَبـَع نيچه بر رويكرد او نهاده اند[
 

 به طور اساسي به فكر واداشت، اما آنها روش يا هرچند انتقادهاي بنيادي ميشل فوكو تاريخنگاران را
شمرد و اعتباري براي براي  فوكو تحليل علت و معلولي را مردود مي. ضدروش او را سرمشق نكردند

هاي اجتماعي و سياسي آنها قايل نبود ــ مثالً  هاي گفتاري و زمينه بندي هاي تعـيـّني ميان شكل رابطه
هاي اجتماعي و سياسي در سده هاي هفدهم و   ديوانگي و دگرگونيي بررسي ميان دگرگوني در نحوه

                                                 
 : ميشل فوكو رجوع كنيد بهي بررسيها  خوب در مورد شيوهي چند بررسيبرا ٢٣

Larry Shiner, “Reading Foucault: Anti-Method and Genealogy of Power-Knowledge”, History and 
Theory 21 (1982): 382-397. 
Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Michael Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics 
(Chicago, 1982). 

  
 :رجوع كنيد به) سمستراكچرالي (ي درك تفاوت ميان مكتب آنال و ساختارگراييبرا

Stuart Clark, “The Annales Historians” in: 
The Return of Grand Theory in the Human Sciences, ed. Quentin Skinner (Cambridge, 1985), pp. 177-
198. 

 
  فرنان برودل و مكتب آنال ويژيتاريخ ساختار« كه، كند ي باال، ستيوارت كالرك مشاهده مي  مقالهدر

 داشته ي با مكتب ساختارگرايي مقدماتي تا اينكه شباهتكند يكسب م) پديدارشناسي (ي را بيشتر از خصومت با هرنوع از فنومنولوژاش گي
 )١٩٢ص .( تجاربي  فرهنگيني بود و نه تعـي بر اوليت بخشيدن به عوامل طبيعيدترمينيسم برودل مبتن) ١٩۵ص (» .باشد
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ها  ي  پديده]يا منشاء اجتماعي[ي سرآغازها  او با حرارت تمام مخالف تحقيق درباره. هجدهم فرانسه
 . ي خود در اقتصاد، جامعه، يا سياست بركنار بودند يابي هاي او از هرنوع الزام به ريشه »تبارشناسي«بود و 

 
ي كاركردهاي نهادهاي معين و انواع گفتارها  هاي فوكو درباره بيني يجه، هرچند باريكدر نت

هاي غالباً  اي از آنها به قصد تصحيح ساخته كه پاره(باعث رواج تحقيقات بسياري شد ) ها ديسكورس(
باقي هاي خود وي  ي كلي كار او منحصر به نوشته ، اما برنامه)زده و سست خود فوكو انجام شده شتاب

اش را  توان داشت وقتي در نظر بگيريم كه فوكو طرز تاريخنگاري ماند؛ و جز اين هم انتظاري نمي
شد از جا تكان  هرآنچه را كه پيش از اين ساكن و غيرمتحرك تلقي مي«كند كه،  گونه توصيف مي اين
ن بودن هرآنچه كه در ناهمگ. . . كند  نمود چندپاره مي هرچه را كه واحد و يكپارچه مي. . . دهد   مي

خود من به خوبي «، و وقتي كه او اعالم كرد، »دهد آيد را نشان مي درون خودش هماهنگ به گمان مي
منظورم اين نيست «افزود،  هرچند كه او هميشه مي» .ام جز داستان چيزي نيست آگاهم كه هرچه نوشته

گونه  وانيم درون حقيقت، كارِ داستانت كه ادعا كنم داستان جايي ماوراء حقيقت دارد، به نظر من مي
را مشخص كند، يا » حقيقت«با اين همه فوكو هرگز روشن نكرد كه چطور قادر است اين ) ٢۴(».كنيم

 .تواند باشد چه مي) مقام اپيستمولوژيك آن(ي آن  شناسانه حتا مقام شناخت
 

ي فرهنگي باز  اريخنگاريهرچند ميشل فوكو ممكن است كامالً نتوانسته باشد راه سومي پيش پاي ت
كند ــ در كنار ماركسيسم و مكتب آنال ــ ولي تأثير او بر فهم و تعريف مفهوم اين رشته به نحو 

هاي قدرت  ي تكنولوژي ميشل فوكو فرهنگ را از خالل زواياي منشوري. انكارناپذيري زياد بوده است
ها  هاي گفتاري يا گفتمان در درون نظامهاي قدرت به نحو استراتژيك  كرد و اين تكنولوژي مطالعه مي

ي عملكرد قدرت به  او به هيچ وجه درصدد نبود كه براي رديابي. تعبيه شده بود) ها ديسكورس(
ي طبقاتي بپردازد؛ برعكس، او رد پاي اين  نهادهايي چون دولت، فرايندهاي قانونگذاري، يا مبارزه

ـ در طرز كار عواطف و احساسات، عشق، وجدان، جـُست ـ مي» ها ترين مكان نامحتمل«قدرت را در 
هايي  ها، ديدگاههاي پزشكان، و تحوالت گسترده و عميقي كه در رشته هاي زندان غريزه، و در طراحي

 .داد شناسي روي مي شناسي و زبان نظير زيست

                                                 
 :، در اينجابه نقل از كتاب آلن مگيل ٢۴

Allan Megill, Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida (Berkeley and Los 
Angeles, 1985), pp. 234-235. 
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يع تر ي وس چيست؟ همانند آثار فوكو، حوزه» نويسي فرهنگي نوين تاريخ«ي كار  پس واقعاً برنامه

ي  تاريخنگاري آراء و افكار نيز مورد انتقاد قرار گرفته، از اين رو كه اين نوع تاريخنگاري حوزه
فرانسوا فوره اين فقدان تعريف را مورد انتقاد قرار . كند ي كار را به طرز روشني مشخص نمي اصلي
ر اساس مـُد روز صورت ي كه انتخاب آنها فقط ب»هاي جديد پايان موضوع ي بي اشاعه«به خاطر : داده

همه مقدمات و گفتار  عالرغم اين«گيرد كه  به همين نحو، رابرت دارنتون ايراد مي) ٢۵.(گرفته است
ي تحقيق  به عنوان حوزه) منتاليته(ها هنوز تعريف منسجمي از آراء و افكار  فرانسوي. . . ي روش  درباره

 )٢۶(».ارائه نداده اند
 

دهد كه سعي نكنيم تاريخ فرهنگي را منحصراً برحسب  قوياً به ما هشدار ميانتقادهاي فوره و دارنتون 
درست همانطور كه تاريخ اجتماعي گاهي اوقات از يك . يكي از موضوعات تحقيق تعريف كنيم

بدون ) هاي قومي، سالمندان، و جوانان كارگران، زنان، كودكان، گروه(پردازد  گروه به گروه ديگر مي
ها داشته باشد، به همان نحو هم اگر تاريخ  از انسجام يا كـُنش متقابل ميان موضوعآنكه چندان دركي 

پاياني  فرهنگي منحصراً برحسب يك موضوع تحقيق تعريف شود امكان دارد به دامن جستجوي بي
هاي فرهنگي مثالً  خواهد اين كنش حال مي. هاي فرهنگي جديد درغلطد براي يافتن و توصيف كنش

موضوع تحقيق رابرت [ها  يا كشـتار گربه] موضوع تحقيق ناتالي زيمون ديويس[د كارناوال باش
 )٢٧.(يا دادگاههاي مربوط به ناتواني جنسي و غيره] دارنتون

                                                 
 : فرانسوا فوره، در اينجاي نگاه كنيد به مقاله ٢۵

Francois Furet, “Beyond the Annales”, Journal of Modern History 55 (1983): 389-410; quote p. 405. 
 

 : رابرت دارنتون، در اينجاي مقاله ٢۶
Robert Darnton, "Intellectual and Cultural History", in The Past Before Us: Contemporary Historical 
Writing in the United States, ed. Michael Kammen, Ithaca, N.Y., 1980, p. 346. 
 

 : رجوع كنيد بهپذيرد ي كه در عين حال وجود انتقادها را هم م،ي اجتماعينگار بينانه از تاريخ وش خي ديديبرا ٢٧
Peter N. Stearns, "Social History and History: A Progress Report", Journal of Social History 19 
(1985): 319-334 

 گرايش به ي شود به طور ذاتي نوشته مي كه دربارهء موضوع خاصيريخ اجتماعتا« كند كه، ي قبول مي باال خود در مقالهء ديگرنويسندهء
 مناسب ي هايبند  دورهي خود دارد و نه تنها فاقد درك مفاهيم وسيع تر است، بلكه همچنين به نحود جديمحدود ماندن به موضوع مركز

 :نگاه كنيد به» . شودي را هم مانع مي تاريخـ ياجتماع
"Toward a Wider Vision: Trends in Social History", in 
The Past Before Us, ed., Kammen, p. 224 



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 71 

 
كنند، آنهم نه فقط به  فرانسوا فوره و رابرت دارنتون اما از بعضي جهات در انتقاد خود بي انصافي مي

. دهند كنند كه حاال مورد انتقاد قرارش مي ي كار مي»ژانر«اين خاطر كه خودشان در همان 
هايي تازه براي  تاريخنگاراني چون روژه شارتيه و ژاك راول كارشان فقط اين نبوده كه موضوع

ها و اهداف تاريخنگاري را به طور كلي  فراتر رفته و روش» آراء و افكار«بررسي پيشنهاد كنند؛ آنها از 
 ).  براي همين است كه آثارشان انباشته از مقدمات مربوط به روش استو(مورد پرسش قرار داده اند 

 
، مجازات، »ديوانگي«، »انسان«كنند كه خود موضوع علوم انساني ــ  آنها اين قضاوت فوكو را تأييد مي

ي از لحاظ تاريخي مشخص  هاي گفتاري بندي ي شكل و سكسوآليته براي مثال ــ اينها خود فراورده
. ين همه، اين نقد راديكال يك مشكل اساسي دارد و آن تمايل نيهيليستي مسـتتر در آن استبا ا. هستند

اي اعم از اقتصادي، فكري، اجتماعي، يا سياسي را چنان نشان دهيم كه  وقتي كه هر نوع عمل اجتماعي
ين نوع ايم؟ به عبارت ديگر، آيا ا ي فرهنگ مشـروط شده باشد، آنوقت ما در كجا ايستاده به وسيله

ي مفروضات تئوريك مربوط به ارتباط فرهنگ با  تواند كارآ باشد اگر همه ي فرهنگي مي تاريخنگاري
ي كار آن را چنان بريريزيم كه شامل  جهان اجتماعي را از آن حذف كنيم ــ اگر، در حقيقت، برنامه

  باشد؟ي متقابل فرهنگ و جهان اجتماعي ي تمام مفروضات مربوط به رابطه اعتباري بي
 

شناختي  مطرح شدن بيشتر تاريخ فرهنگي همراه بوده با كم شدن مباحث مربوط به نقش تئوري جامعه
از همين رو، مالحظاتي كه اي اچ ). نگاران فرهنگ در آمريكا كم در ميان تاريخ دست(نگاري  در تاريخ

امروز، به جاي . رسد نگاري انجام داد حاال كهنه به نظر مي  در مورد تاريخ١٩۶٠هاي  كار در سال
هايي كه  و تئوري ادبي، حوزه) آنتروپولوژي(شناسي  اند از انسان هاي مهم عبارت شناسي، رشته جامعه

شود؛ با اين همه، خود تاريخ  از قبل بديهي گرفته نمي) شناختي جامعه(در آنها الزاماً تبيين اجتماعي 
 .هاي ارائه شده مقابله كند هاي جديد در درون و در ميان مدل فرهنگي بايد با تنش

 
شناختي دست باال را در رويكردهاي فرهنگي  رسد مـُدل انسان به نظر مي] ١٩٩٠[ي حاضر  در لحظه

ي  مراسم آئيني[هاي گذار  ها، و آئين در كارناوال] عادات اجتماعي[مناسك، وارونه كردن . داشته باشد

                                                                                                                                           
مثالً مقالهء رابرت . (ي شود و نه در كنار تاريخ اجتماعي مطرح مي دركنار تاريخ فكري فرهنگينگار  است كه در كتاب باال، تاريخجالب

 .) داردي بيشترين گرايش را به سمت تاريخ اجتماعينويسان فكر خدارنتون در اين مجموعه، در حاليكه خود دارنتون در ميان تاري
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اي  ي تاريخي باً در هر كشوري و براي هر دورهتقري] ي ديگر اي در زندگي به مرحله گذار از مرحله
تجارب » سـطح سوم«آراء و افكار به عنوان ] كميت عددي[ي كمـّي  مطالعه. مورد بررسي است

 . اجتماعي هرگز پيروان چنداني خارج از فرانسه نداشت
 

شناسان   انساني آنگلوساكسون به ويژه در آمريكا، تأثيرپذيري همان اندازه از نگاري فرهنگي در تاريخ
ي  ي آراء و افكار به شيوه نگاري ديده در بريتانيا صورت گرفته كه از تاريخ ي انگليسي يا تعليم اجتماعي

جامعه و فرهنگ در «ي مقاالت پيشتاز خود در كتاب  ناتالي زيمون ديويس در سلسله. مكتب آنال
 از محققاني چون ماكس گالكمن، را نشان داد كه او اهميت مفاهيمي» اوايل دوران مدرن در فرانسه

. به وام گرفته بود» آرنولد فون گه نپ«شناس فرانسوي  مري داگالس، و ويكتور ترنر، و نيز انسان
ي جماعات انگليسي در  اقتصاد اخالقي«ي  در مقاله(هاي ناتالي زيمون ديويس و اي پي تامسون  نوشته
] ي همبسته جامعه[» كمونيته«ي  قدرت انگيزشيي زيادي را در مورد تأثير و  عالقه) »ي هجدهم سده

 )٢٨.(باعث شد
 

خواهد نشان دهد كه  توضيح داده، او مي» نظمي داليل بي«ي  همانطور كه ناتالي زيمون ديويس در مقاله
را ندارند كه از فشار واقعيت اجتماعي بكاهند بلكه » سوپاپ اطمينان«ها فقط حالت  ها و فستيوال جشن
هاي  به نحو مشابهي، در تفسير آئين.  معيني را كه مربوط به كمونيته است اشاعه دهندتوانند ارزش مي

تواند  مي«] اين اعمال خشونت آميز[هاي مذهبي فرانسه، ديويس نتيجه گرفت كه  بار  در جنگ خشونت
ي مذهبي  كه قصد آنها پالودن و تنزيه كمونيته. . . اي مشخص از اعمال كاهش يابد  به مجموعه

 )٢٩(».تاس
 

ي  در اين موارد، تفسير اجتماعي متعارف آنقدر ثمربخش نيست كه استفاده از مفاهيم وام گرفته
، نقش كمونيته، و نقش )crowdكراود ـ (در بررسي نقش ازدحام جماعات . افتد انسانشناسي مفيد مي

                                                 
 : تامسون، در اينجاي پي و تأثيرگذار اي بنيادي نگاه كنيد به مقاله ٢٨

Past and Present 50 (1971): 76-136. 
 

 : زيمون ديويس، در اينجاينگاه كنيد به كتاب ناتال ٢٩
Natalie Zemon Davis, Society and Culture in Early Modern France (Stanford, California, 1975), pp 
97, 178. 
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بحث گذاشته شده و هاي مثبت و منفي به  مناسك در آثار اي پي تامسون و ناتالي زيمون ديويس، جنبه
تري از كمونيته و مناسك  نگاري فرهنگي بايد برداشت دقيق شود كه اين نوع تاريخ از جمله انتقاد مي

هاي متفاوت، از جمله  ي گروه هاي مورد استقاده ارائه دهد كه با حساسيت و دقت بيشتري به طريقه
مثالً بايد توجه .  خودشان بپردازدزنان، از مناسك و كمونيته به منظور مستحكم كردن جايگاه مجزاي

به همان اندازه كه در جهت تعريف كردن و تحكيم كمونيته عمل ] در اين مناسك[داشت كه خشونت 
 .كند، اين قابليت را هم دارد كه آن را متحول نموده، تعريف تازه اي از آن كمونيته ارائه دهد مي
 

ي فرهنگي كليفورد گيرتز بوده  نگاري ي تاريخ شناس در زمينه هاي اخير، مطرح ترين انسان در سال
هاي مختلف و  از سوي نويسندگان متعددي در دوره» ها تفسير فرهنگ«مجموعه مقاالت او به نام . است

براي نمونه، رابرت دارنتون در كتاب خود ) ٣٠.(هاي متعدد مورد رجوع قرار گرفته است در مكان
به طور واضح از امتيازات روش گيرتز » اريخ فرهنگي فرانسهها و وقايع ديگر در ت كشتار بزرگ گربه«

نگاري فرهنگي آن نوع  تاريخ«دارنتون اعالم كرد كه، . كند هاي تفسير فرهنگي ياد مي در استراتژي
شناختي در تاريخ از اين  ي انسان ي بررسي نحوه. . . شناسي عمل كند  تاريخي است كه در راستاي مردم

تري صورت  ي عام ي فردي در درون كليت زباني فرهنگي هر تظاهر فرهنگيكند كه  فرض آغاز مي
 » .پذيرد مي
 

اي كه توسط  يافتن معاني است ــ معاني«هدف آن، : به اين نحو، تاريخ فرهنگي يك علم تفسيري است
 تبيين، بنابراين، استخراج معاني، و نه پيدا كردن قوانين علت و معلولي در) ٣١(» .شود معاصران تعبيه مي
يابد، درست همانطور كه كليفورد گيرتز  نگاري فرهنگي رسميت مي ي تاريخ ي اصلي به عنوان وظيفه
 .ي فرهنگي دانسته است شناسي ي اصلي انسان آن را وظيفه

 

                                                 
 :نگاه كنيد به كتاب معروف كليفورد گيرتز، در اينجا٣٠

Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York, 1973).  
 

 : كتاب رابرت دارنتون، در اينجا۶-٣نگاه كنيد به صص  ٣١
Robert Darnton, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History (New York, 
1984) pp. 3, 5, 6. 
 



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 74 

ـ آوـ  جورنال«ي طوالني در  برخي از كمبودهاي روش كليفورد گيرتز توسط روژه شارتيه در يك مقاله
پذيرد  شارتيه اين فرض را نمي. مورد بررسي قرار گرفته است) ي تاريخ جديد جلهم(» مادرن هيستوري

زيرا اين فرض به . . . شوند  در درون يك سيستم سازمان داده مي) سمبوليك(هاي نمادين  شكل«كه 
ي خود  شان به يكديگر است كه به نوبه ها و وابستگي متقابل ي اين شكل معني قبول انسجام و هماهنگي

 ) ٣٢(».گيرد كه از قبل يك دنياي نمادين و يكپارچه و مشترك وجود دارد  ميفرض
 

ي تظاهرات فرهنگي  عام قادر باشد تمامي» ايديومِ«ولي چطور ممكن است آن كليت زباني فرهنگي يا 
را باعث شده و توضيح دهد؟ به عبارت ديگر، شارتيه اعتبار اين نوع جستجوي معاني را با روش 

ي يك [هاي دروني  شود تفاوت كند چون اين روش باعث مي يفورد گيرتز انكار ميي كل تفسيري
در اين روش تمايل به سمت پيدا . هاي فرهنگي از ميان برود گيري و كاربرد شكل در بهره] سيستم

شناس  هاي انسان نوشته. شود كه وجود تضاد و منازعه پرده پوشي شود كردن نظم و معني باعث مي
تواند راهگشا باشد زيرا او در روابط متقابل ميان ساختار و   سالينز، در اين مورد ميديگر، مارشال

شان  رخداد، يا ساختار و تاريخ تجديد نظر به عمل آورده و اين دو وجه را برحسب روابط ديالكتيكي
ن داده بايد گفت خود كليفورد گيرتز هرچه  بيشتر به سوي تعبير ادبي معاني تمايل نشا. كند بررسي مي

كه بايد قرائت شود و اين روش به نحو ) تكست(است، يعني بازسازي معاني فرهنگي به عنوان يك متن 
شناختي و بازانديشي در مورد روش آن را تحت تأثير قرار داده  بنيادي مسير كنوني مطالعات انسان

فرهنگي تداخل پيدا كرده نگاران  اي با گرايشهاي تاريخ شناسان به طور فزاينده اين گرايش انسان. است
 .است

 
در ] ي اجتماعي[ها  ي نخست نسبت به نابرابري تعريفي از تاريخ است كه در وهله«روژه شارتيه مدافع 

توجه نشان ] منابع و طرز رفتار موجود در اجتماع[ها و اعمال جمعي و مشترك  گيري از ماتريال بهره
ي  كمونيته به سمت اختالف دروني] ي همگني[را از شارتيه با پيشنهاد اين روش كه توجه ) ٣٣(».دهد

                                                 
 : روژه شارتيه، در اينجاي نگاه كنيد به مقاله ٣٢

Roger Chartier, "Text, Symbols, and Frenchness", Journal of Modern History 57 (1985): 682-695; 
quote p. 690. 

 : او، در اينجاي  به انتقادات باال داده است، نگاه كنيد به مقالهي طوالني دارنتون پاسخترابر

Robert Darnton, “The Symbolic Element in History", Journal of Modern History 58 (1986): 218-234. 
 ۶٨٨، ص ٣٢شارتيه، منبع ذكر شده در پانوشت  ٣٣
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ير بوردو گرفته  شناس معروف فرانسوي پي دهد كه از جامعه گرداند، عمالً تأثيري را نشان مي آن برمي
ير بوردو مـُدل تبيين ماركسيستي از زندگي اجتماعي را از طريق توجه بسيار بيشتري به نقش  پي. است

اي كه مختص يك نوع توليد  ي تظاهر فرهنگي شيوه«كه او تأكيد دارد، با آن. آفريند فرهنگ بازمي
، »گيرد فرهنگي است همواره وابسته است به قوانين بازار، بازاري كه در آن اين تظاهرات صورت مي

. كند معطوف مي» كاالهاي فرهنگي«ي »منطق ويژه«برداشتن از  اش را به سمت پرده اما وي توجه ويژه
برداري  ها مصالح فرهنگي مورد بهره ها و وسايلي است كه توسط آن اين منطق ويژه، راهي مهم در  جنبه

به انگليسي ترجمه ] و ساير آثار او[» تشــخص«اكنون كه كتاب بسيار مهم بوردو به نام . گيرند قرار مي
 )٣۴.(نگاران فرهنگي خواهيم بود شده، احتماالً شاهد تأثير روزافزون او بر تاريخ

 
گرا كه  ي تقليل ي يك تئوري نگاران فرهنگي براي جايگزيني كند كه تاريخ شارتيه تأكيد ميروژه 

گراي ديگري بيفتند كه  ي تقليل داند، نبايد به دامن تئوري فرهنگ را بازتابي از واقعيت اجتماعي مي
، ي يك معناي مركزي كننده هاي كنش نمادين به سادگي بيان گيرد مناسك و ديگر شكل فرض مي

هاي مورد بررسي آنها از راههاي  همچنين آنها نبايد فراموش كنند كه تكست. اند همبسته، و مشترك
 . گذارد ي متن اثر مي گوناگون و به طرز انفرادي بر خواننده

 
طرفي نيستند كه  هاي بي كنند، تكست گذشته را توصيف مي) سمبوليك(هاي نمادين  اسنادي كه كنش

هاي  بتوان همه چيز را در آن سو ديد، بلكه به قلم مؤلفاني با مقاصد و استراتژياز اين سوي آنها شفاف 

                                                 
 تأثيرگذار چنين تعريف كرده ي دشوار ولياست كه آنرا به نحو) habitus(»  توسيهـب«ير بوردو مفهوم  ي از مفاهيم بسيار معروف پييك ٣۴

 :است
The habitus is not only a structuring structure, which organizes the practices and perception of 
practices, but also a structured structure: the principle of division into logical classes which organizes 
the perception of the social world is itself the product of internalization of the division into classes. 

 بلكه همچنين دهد، يزمان مها را در مورد آن اعمال، سا  اعمال، و پنداشتي يعنكند، ي است كه خود توليد ساختار مي نه تنها ساختارتوس يهب
]  بر منطقي مبتنيبند طبقه [ياصل تقسيم به طبقات ِ منطق):  شدهي كه ساختاريساخت( است كه به عنوان ساختار، خود توليد شده است يساخت
.  استيجتماع شدن تقسيم به طبقات اي خويش محصول باطني  است خود به نوبهي به پنداشت افراد از جهان اجتماعيده  سازمانباعثكه 

 بدون آنكه رسد ي هركدام را برمي  دوسويهني و تعـ،ي بسيار دشوارفهم ِ عمل آگاهانه را با ساختار عيني توس در كار بورديو، رابطه هبي: مترجم[
 :نگاه كنيد به.]  از دو قطب اين ديالكتيك تمايل نشان دهدي به يك،يگراي با كاهش

Pierre Bourdieu, Distinction, (Cambridge, Mass.,1984) pp. XIII, 1, 170. 
 معين شده است و هم خود تعيين ي جهان اجتماعيتوس هم از سو يهب: دهد ي بوردو را با ماركسيسم نشان مي  رابطهي قول باال به خوبنقل

 . استي اجتماعي ما از آن دنيايها  پنداشتي كننده
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نگاران فرهنگ براي قرائت اين متون بايد استراتژي معين خودشان را  مختلف نوشته شده اند، و تاريخ
 . طرح بريزند

 
اند و همين بايد بنياد  اند با ديد انتقادي نگاه كرده نگاران هميشه به اسنادي كه در اختيار داشته تاريخ

كند كه مبتني بر نوع  شارتيه از اين فراتر رفته و روشي از نقد اسناد را تجويز مي. روش تاريخي باشد
و نه [ آورد، با تأكيدي كه بر اختالف دروني  اي مي او نمونه. تازه اي از خوانش متون تاريخي است

متني [» سـِلِستينا«ي شانزدهم به نام  تني از سدهدارد، و آن نمونه پيشگفتار م] ـ متني همبستگي درون
دهد كه معني متون در اوايل عصر مدرن در اروپا  شارتيه نشان مي. است] نمايشي و تراژي كميك

طرز و فورمت [نگاري  هاي حروف بستگي به عوامل متفاوتي داشت از جمله سن خوانندگان يا نوآوري
توجه . شد ي اين متون تغييرات چاپي الزم مي اي ي صحنهمثالً در مواردي كه براي اجرا] چاپ متن

ي مثلثي ميان متن آنگونه كه مؤلف آن را تصور كرده، و آنگونه كه ناشر آن را چاپ  اصلي او به رابطه
ي  شده هاي پذيرفته شود كه تمام پنداشت ، باعث مي) يا شنيده(اي خوانده  زده، و آنگونه كه خواننده

ك قرار گيرند، به ويژه دو شاخه كردن فرهنگ به فرهنگ عوام و فرهنگ تاريخ فرهنگي مورد ش
 ).كردگان يا تحصيل(خواص 

 
. كنند ي مستقيم تئوري ادبي پرهيز مي نگاران فرهنگ از به كارگيري برخالف روژه شارتيه، بيشتر تاريخ

د از هـِيدن وايت و ان دو استثناء در اين مورد كه كارشان نزديكي بسياري با تئوري ادبي دارد عبارت
 . دامينيك الكاپرا

 
نگاري فرهنگي را  هاي تاريخ رويكردهاي ادبي به متون باعث شده كه آثار اين دو نفر محدوده

تصادفي . ي جريان اصلي قرار دارد تر كنند، هرچند كه باز هم اين نوع كارها هنوز در حاشيه گسترده
ي تاريخ فكري پديد آمد و بر آن نوع اسنادي  ر پهنهي ادبي نخست د نيست كه، در آمريكا، تأثيرگيري

نگاراني كه با اسنادي  شان كرد، در حاليكه تاريخ توان تلقي به معناي ادبي مي» تكست«متمركز شد كه 
ي كارشان  اند تئوري ادبي را چندان مربوط به حوزه بدون شباهت به كتاب يا متون ادبي كار كرده

هاي مهمي  ي تفاوت دن وايت و دامينيك الكاپرا، در عين حال، نشان دهندههاي هـِي نوشته. اند ندانسته
بيند، ولي  ي آنها است ــ وايت خود را به ميشل فوكو و نورتروپ فراي نزديك مي در تأكيد اصلي

 . تر است الكاپرا به ميخائيل باختين و ژاك دريدا نزديك
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يرش يا قرائت متون توجه دارند و دسته اي ديگر به ها به عامل پذ اي از تئوري بايد توجه داشت كه دسته
اي ديگر بر  كنند و دسته اي بر وحدت و انسجام معني در متن تأكيد مي دسته. عامل توليد يا نوشتن متن

هاي  كنند كه هدف ي اختالف دروني و راههايي كه توسط آنها متون به نحوي عمل مي بازي
 )٣۵. (دشو شان توسط خود آنها واژگون مي ظاهري

 
دهند ــ  شناختي شكل مي هاي انسان همانطور كه كليفورد گيرتز و مارشال سالينز دو قطب را در نوشته

گيرتز با تأكيد بر وحدت، سالينز بر اختالف دروني ــ همانطور هم نقد ادبي به دو رويكرد تقسيم 
خواهد   سـنتي كه هنوز ميتفسير«ي فردريك جيمسون اين دو رويكرد عبارت اند از،  به گفته: شود مي

» كند پرسند متن چطور كار مي مي. . . هاي تازه تر تحليل كه  اي در بر دارد، و نوع بداند متن چه معني
نوع ) ٣۶).(به ويژه ساختارزدايي كه رويكردي انتقادي است به متون و با كار ژاك دريدا مالزم است(

 .دهد ان مياول به وحدت و نوع دوم به اختالف دروني توجه نش
 

وار  با يك عمل تمثيل«شود كه، به قول جيمسون،  پذير مي متن، وحدت زماني امكان» تفسـير«در 
وجه در تحليل نهايي تعيين «تكست به طور سيستماتيك، برحسب يك راهنماي غالب يا ) گوريك آله(

 ».، بازنويسي شود»كننده
 

بار  زيمون ديويس و اي پي تامسون، مناسك خشونتتوانيم بگوييم در آثار ناتالي  با همين استدالل مي
هايي براي وجود كمونيته به شمار  ــ شوند كه همچون تمثيل» بازنويسي«توانند به نحوي قرائت ــ يا  مي

 ]. هاي مشترك ي همبسته با ارزش جامعه= كمونيته [آيند 
 

                                                 
 : ايگلتون، در اينجايدارند رجوع كنيد به كتاب تر كه اكنون رونق ي ادبيها ي كوتاه تئوري بررسيبرا ٣۵

Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Minneapolis, 1983). 
 . عباس مخبر، نشر مركزي  ـ ترجمهي ادبي  بر نظريهيپيشگفتار:  فارسيي ترجمه

 
 :نجا، در اي)ناخودآگاه سياسي(نگاه كنيد به كتاب كالسيك فردريك جيمسون  ٣۶

Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act (Ithaca, NY, 1981), 
p. 108. 
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او . شود واقع ميدرست همين عمل تمثيلي كردن است كه در نقد ادبي مورد اعتراض جيمسون 
) ٣٧(».هم هست) آلگوري(ي تمثيل  اعتباري كم شدن اعتبار تفسير متن، همزمان به معني كم«نويسد،  مي

دهد و آنطور كه  گيرد كه تنش ميان تحليل آنچه كه تكست معني مي با وجود اين، جيمسون نتيجه مي
د نوعي از اختالف دروني وحدت بدون وجو) ٣٨.(ي خود زبان كند، تنشي است ذاتي تكست عمل مي

ممكن نيست و ، برعكس ، اختالف دروني هم قابل درك نيست مگر اينكه تصوري از وحدت كلي 
 . داشته باشيم

 
شان در  يا اينكه واقعاً دست(نگاران فرهنگي مجبور به انتخاب يكي از اين دو نيستند  بنابراين، تاريخ

و ] ي به تفسير درآمده[ف دروني، ميان معني ــ انتخاب ميان وحدت و اختال) انتخاب بسته است
نويسان مجبور  درست همانطور كه تاريخ. زدايي از آن ، ميان تفسير متن و ساخت)فونكسيون(عملكرد 

شناسي و تئوري ادبي، فقط يكي را برگزينند،  شناسي، يا ميان انسان شناسي و انسان نيستند ميان جامعه
ي مبتني بر استخراج معني از  هاي تفسيري راي هميشه ميان استراتژيهمانطور هم مجبور نيستند يكبار ب

ي متن از سوي ديگر، يكي  هاي توليدي ي مبتني بر كشف شيوه زدايانه هاي ساخت يك سو، و استراتژي
ير بوردو، يا  جانبه با كليفورد گيرتز يا پي نويسان مجبور نيستند به نحو يك تاريخ. را انتخاب كنند

 . صدا شوند ي يا ژاك دريدا، يكنورتروپ فرا
 

هاي ادبي وجود دارد ولي يك گرايش  شناختي و مدل هاي انسان هاي بسياري ميان مدل هرچند تفاوت
نگاران فرهنگ را به خود جلب كرده است و آن استفاده از  اصلي در هردوي آنها امروزه توجه تاريخ

ها  سمبوليك مانند بلواهاي اجتماعي يا كشتار گربهكنش نمادي يا . است) متافور(زبان به عنوان استعاره 
هايي كه  هايي هستند براي خوانده شدن يا زبان گيرند كه گويي تكست طوري مورد بررسي قرار مي
تاريخ نويس معروف و [روژه شارتيه در انتقاد خود از رابرت دارنتون . بايد از آنها كشف رمز شود

» شناسي كاربرد استعاري واژگان زبان«مشكالتي را كه از ] » . . .ها كشتار بزرگ گربه«ي كتاب  نويسنده
هاي نوشته شده را از ميان  هاي سمبوليك و تكست اين كار تفاوت ميان كنش: آيد برشمرده پديد مي

كند كه همه چيز را در  هاي سمبوليك را آنچنان گسترده تعريف مي اين روش شكل. برد مي
                                                 

 ۵٨همان، ص  ٣٧
 پساـ ساختارگرا است ي  از نقد ماركسيستيي در اينجا مجال نيست كه مفصل راجع به آثار جيمسون، كه نوع خاص١٠٩-١٠٨همان، صص  ٣٨

 . برجا نگذاشته استي جيمسون تأثيريها  هنوز ديدگاهينگار در تاريخ. كنيماظهار نظر 
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با وجود اين انتقاد، و پذيرش اين ) ٣٩.(كند را نيز ثابت تلقي ميها  گيرد، و معاني سمبول برمي
هشدارهاي بجا، بايد گفت استفاده از زبان به عنوان استعاره يا مـُدل كار به طرز انكارناپذيري واجد 
اهميت بوده و در شكل بخشيدن به يك رويكرد فرهنگي به تاريخ نگاري نقش تعيين كننده داشته 

 .است
 

را به نحوي مطرح ساخته كه ديگر ] ي واقعيت[ي بازنمايي شناسي، مسأله ه، قياس با زبانبه طور خالص
 .پوشي نيست نگاران قابل چشم از سوي تاريخ

 
مدتي است كه ] بازتاب يا انعكاس واقعيت[ي هنر و هم در نقد ادبي، بازنمايي  نگاري هم در تاريخ

ست كه يك تصوير يا يك رمان در عمل انجام چي. ها شناخته شده است همچون مشكل اصلي اين رشته
ي  اي است ميان تصوير يا رمان، و جهاني كه به وسيله كند؟ چه رابطه دهد و چگونه اين كار را مي مي

 شود؟ آن تصوير و رمان بازنموده مي
 

كند؛ هرچند نخست بايد موضوعات  ها را مطرح مي نگاري نوين فرهنگي همين نوع پرسش تاريخ
من در فصل اول . . . لعات تاريخي را همانند موضوعات ادبيات و هنر به رسميت بشناسد ي مطا ويژه

هاي  گفته«توان،  ام با اين ادعا كه مي ي انقالب فرانسه كاري همنظير كرده كتاب تازه ام درباره
مداران انقالبي را به نحوي بررسي كرد كه گويي همه جمعاً يك تكست را تشكيل  گوناگون سياست

ي آن در تحليل و تبيين بود و آزمون آن هم بايد  ي بالقوه ي اين ادعا ثمربخشي تنها پايه) ۴٠(» .دهند مي
هدف من اين نبود كه گفتمان يا ديسكورس انقالبي را تا حد يك . بر همين اساس صورت بگيرد

اين نكته بود كه بلكه نشان دادن ) مثالً به عنوان انعكاسي از كمونيته(سيستم ثابت معنايي كاهش دهم 
تواند از لحاظ فن بيان به نحوي به كار گرفته شود كه هم احساس كمونيته  چطور زبان سياسي مي

ي اجتماعي، سياسي، و فرهنگي  هاي تازه تري از مبارزه را بسازد و هم حوزه] اشتراك و وفاق جمعي[
 . كندپذير  بيافريند ــ يعني همزمان هم وحدت و هم اختالف دروني را امكان

 

                                                 
 ۶٩٠، ص ٣٢ شارتيه، ذكر شده در پانوشت ي نگاه كنيد به مقاله ٣٩
 ٢۵، ص ١۶نگاه كنيد به كتاب من، ذكر شده در پانوشت  ۴٠
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رفت،  هايي بود كه از طريق آنها زبان فقط براي انعكاس واقعيت اجتماعي به كار نمي هدف، بررسي راه
پرسيدند،  وقتي كه پاسداران ملي مي. شد بلكه به نحو فعال تبديل به ابزار كسب و اِعمال قدرت نيز مي

ي مشكالت نبود؛ بلكه  انهشان شناختن دوست و دشمن در مي فقط هدف» آيا تو به ملت تعلق داري؟«
 . آوردند آنها در واقع داشتند حـّس كمونيته را هم به وجود مي

 
رفت بلكه ابزاري براي  ها فقط به منظور انعكاس دادن واقعيت اجتماعي و سياسي به كار نمي واژه

ـ  ـ و ي وحدت مري رايان با بررسي مراسم رژه در آمريكا اين مايه. دگرگون كردن آن واقعيت هم بود
به شكل (مراسم رژه در شهرهاي آمريكا احساس كمونيته را . اختالف را دوباره مطرح كرده است

رو كه در آن تقسيمات اجتماعي و نيز مرزبندي بر  انگيخت درست از آن برمي) گرا دموكراسي كثرت
م رژه طي مري رايان با مدلل كردن اينكه چگونه كاركرد مراس. شد مبناي جنسيت به دقت رعايت مي

هاي  در حاليكه در دهه: دهد كه فهم تاريخي اين مراسم چه اندازه مهم است زمان عوض شد نشان مي
ي غرور مدني بود  دهنده هاي مجزا زير پرچم واحدي كه نشان ي دسته  رژه١٨۴٠ و ١٨٣٠ و ١٨٢٠

هاي  به فستيوالها تبديل شدند  ي قرن به اين سمت اين رژه شد، از نيمه باعث ايجاد وحدت مدني مي
 .دادند هاي دستجات را نمايش مي قومي كه منحصراً اختالف

 
در اين ] ـ مذكر برسازي نقش مؤنت[ي شكل گرفتن نقش عامل جنسيت  مري رايان همينطور به مسأله

شود كه جنسيت يا نقش جنسي يكي از  كند و به ما يادآور مي نوع شكل گرفتن هويت مدني اشاره مي
هيچ گزارشي از وحدت يا اختالف فرهنگي . تمايز در فرهنگ و جامعه بوده استترين خطوط  مهم
اهميت عامل جنسيت، از . ي جنسيت به ميان آورد تواند كامل باشد مگر اينكه بحثي هم از مسأله نمي

رود؛ مطالعات مربوط  موقعيت انكارناپذير و محوري آن در زندگي اجتماعي و فرهنگي هم فراتر مي
شود نقش  ، و تأكيدي كه به تازگي بر تفكيك جنسيت مي١٩٧٠ و ١٩۶٠هاي  نان در سالبه تاريخ ز

براي مثال، ناتالي . نگاري فرهنگي به طور عام داشته است هاي تاريخ ي روش در توسعه بسيار مهمي
زيمون ديويس با اتكاء به تمايز ميان نقش مردان و زنان سعي در روشن كردن عملكردهاي فرهنگ 

 .  ي عصر مدرن كرده است وليهدوران ا
 

ي مربوط به زنان يا  ي خوبي است از اينكه چطور تاريخچه هاي كارول سميت روزنبرگ نيز نمونه نوشته
. نگاري فرهنگي به عنوان يك اسلوب خاص تحقيق و نوشتن شود تواند باعث پيشبرد تاريخ جنسيت مي



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 81 

هاي  جمع آمده اند، سميت روزنبرگ از اسلوب» رفتار خارج از قاعده«مثالً در مقاالتي كه در كتاب 
او . گيرد شناسي و ادبي، از آثار مري داگالس گرفته تا روالن بارت، در كار خود مدد مي تحليل انسان

هاي ميتيك  واره هاي موجود ميان ساخت ي تفاوت جويي با پي«كند،  اش را چنين توصيف مي پروژه
ي ذهني و فرهنگي پيدا  ه هويت مردانه و زنانه كه حالت اسطورههاي مربوط ب واره ساخت[مردان و زنان 

ي قدرت و اِعمال  در قرن نوزدهم، برآن شدم تا طرزي را كه اثر تحوالت اجتماعي و تجربه] كرده ـ م
ي  ديالكتيك ميان زبان به عنوان آيينه. شد بازآفريني كنم قدرت، توسط عامل جنسيت كاناليزه مي

در ) ۴١(» .ي تحليلي مرا تشكيل داده است ي بررسي وان عامل فعال اجتماعي هستهاجتماع و زبان به عن
هاي فرهنگي كه همزمان اجتماعي، ادبي، و  اينجا نقش عامل جنسيت به عنوان سيستمي از بازنمايي

 . خورد زباني است به وضوع به چشم مي
 

ي در مجموعه مقاالت جون شناسانهء مطالعات مربوط به جنسيت به نحو قاطع ي روش نتايج ضمني
كه شامل نقد آثار اي پي تامسون و گارِت ستدمن (» نويسي جنسيت و سياست ِتاريخ«واالك سكات، 

خانم سكات به ويژه نقش مهمي در پيوند دادن ) ۴٢.(به توضيح درآمده است) جونز است
 . استي فرهنگي داشته )ها گفتمان(ها  ي عامل جنسيت با تحليل ديسكورس نگاري تاريخ

 
هاي جون واالك سكات، كارول سميت روزنبرگ، و ناتالي زيمون ديويس، تأثير فزايندهء  در نوشته
كتاب خانم ناتالي زيمون . شود هاي ادبي در قرائت متون و نقش تئوري ادبي به روشني ديده مي تكنيك

در اين . دهد حليل قرار مياسناد تاريخي را مورد ت» وار داستان«، جنبهء »قصه در بايگاني«ديويس به نام 
هاي مربوط به بخشودگي به جاي آنكه آنها را مأخذي براي فهم  ي نامه كتاب نويسنده در بررسي

چگونه مردم ِسدهء «كند كه ،  ي عصر مربوط بداند، آنها را موضوع اين تأكيد مي هنجارهاي اجتماعي
بايست باشد، چطور عامل انگيزهء   مي،  از نظر آنها يك قصهء خوب چه. . . گفتند  شانزدهم قصه مي

                                                 
 : روزنبرگ، در اينجا  كتاب كارول سميت۴۵نگاه كنيد به ص  ۴١

Carroll Smith-Rosenberg, Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian America (New York, 
1985), p. 45 

 :نگاه كنيد به كتاب خانم جون واالك سكات، در اينجا ۴٢

Joan Wallach Scott, Gender and the Politics of History (New York, 1988). 
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آوردند و تجارب بي  دادند، و چطور از طريق روايت از وقايع نامنتظره سر در مي عمل را توضيح مي
 )  ۴٣(».كردند واسطهء خود را مرتبط و متجانس مي

 
نيز » ي چاپ در اوان دوران مدرن در فرانسه كاربردهاي فرهنگي«اش به نام  روژه شارتيه در كتاب مهم

هيچ كس بيشتر از شارتيه تاريخچهء چاپ كتاب را وارد . گيرد هاي نقد ادبي سود مي از تكنيك
در اين كتاب، شارتيه اين اعتقادش را دوباره مؤكد . نگاري فرهنگي نكرده است ي تاريخ عرصهء اصلي

بلكه [ماعي ي روابط اقتصادي و اجت فرهنگ نه رويه و سطح بااليي و نه عنصر جانبي«كند كه،  مي
همهء اعمال اجتماعي، خواه اقتصادي يا فرهنگي، وابسته است به ابرازات ) ۴۴(».است] درونهء آن

 . ي افراد در كار معني دادن به دنياي خود ِبياني
 

ي اعتقادات  گيرد، در بررسي هاي ادبي بهره مي نگار ديگري كه از روش تامس الكور، تاريخ
اي از  ن است كه اين نوع اعتقادات خود تاحدي وابسته به توسعهء مجموعهبرآ) اومانيتارين(بشردوستانه 

هاي موارد پزشكي، و  هاي روايي بوده است ــ مثل رمان رئاليستي، تحقيقات اجتماعي، تاريخچه شكل
. شده اند نظير اينها ــ كه از طريق جزئيات روايي باعث ايجاد حس همدردي و صداقت داشتن مي

شكافي قصد آنرا ندارد كه  هاي كالبد ي مربوط به گزارش هاي روايي ه به تكنيكالكور با عطف توج
تر مربوط به طبقه و قدرت اجتماعي طفره رود يا اعتقادات بشردوستانه را از  هاي سـنتي از پرسش

هاي  ي شكل شناسي حوزهء تاريخ اجتماعي خارج سازد؛ بلكه اميدوار است با اضافه كردن جامعه
 . نگاري اجتماعي را گسترش بخشد تاريخروايي، حدود 

 
هاي ديواري قرن پانزدهم در محلي به نام  نويس ديگري به نام رندولف ستارن در بررسي نقاشي تاريخ

شناختي  در اينجا قياس زبان: كند را بررسي مي» ديدن«هاي  ، تكنيك»تكنيك قرائت«مانتِنيا، به عوض ِ 
ي تازه اي از انواع ديدن را در برابر خود داريم كه شامل ديگر دخيل نيست و به جاي آن تيپولوژ

نويس نه تنها ربط و اهميت اسناد  با اين كار تاريخ. شود نگاه، مشاهدهء سنجيده، و نظارهء دقيق مي نيم
                                                 

 :يمون ديويس، در اينجا زي از كتاب خانم ناتال۴نگاه كنيد به ص  ۴٣
Natalie Zemon Davis, Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth Century 
France (Stanford, California, 1987), p.4. 

 : از كتاب روژه شارتيه، در اينجا١١نگاه كنيد به ص  ۴۴

Roger Chartier, The Cultural Uses of Print, trans. Lydia G. Cochrane (Princeton, N.J., 1987), p. 11. 
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تر، مباحث مربوط به خود  دهد، بلكه، جالب نگاري فرهنگي نشان مي ي هنري را براي تاريخ تاريخي
داراي ] ي ديداري[ها  سازد و با اثبات اينكه فورم اي مطرح مي ا هم از زاويهء تازهنگاري هنري ر تاريخ

تواند از  اين رويكرد نه تنها مي. بخشد اند، فرايند نظاره كردن را نسبيت تاريخي مي محتواي تاريخي
بهء خود ها را هم به نو هاي ديگر براي تاريخ فرهنگي بصيرت به ارمغان آورد بلكه خود اين رشته رشته

 . دهد تحت تأثير قرار مي
 

برند بيشتر از هرچيز با  هاي باال سود مي ي فرهنگي كه از روش نگاري آن دسته از رويكردهاي تاريخ
اين توجه، همراه با . سر و كار دارند] تظاهرات بياني، بروز معنا، انواع بيان[ها بازنمايي  مكانيسم

هاي  ي روش ر تحليلي، ضرورتاً شامل بازانديشيت هاي تازه ي هرچه بيشتر تكنيك بكارگيري
زيرا همانطور كه . در اينجا كامالً وسعت اين كار را نرساند» ها روش«شايد واژهء . شود نگاري مي تاريخ
نخواهي در  آورند، خواهي شان جهان را به بيان در مي آموزند چطور افراد مورد مطالعه نويسان مي تاريخ

نگاري  هء بيان تاريخي نيز نظر خواهندكرد؛ از هرچه بگذريم، عمل تاريخمورد كار خودشان در نحو
نگاران  تاريخ. ، يا به اعتباري، دادن فورم به موضوعات»ديدن«و » تكست«چيزي نيست مگر روند توليد 

هاي خود در امر فورم و  فرهنگ، به ويژه، به ناچار مجبور خواهند شد كه نسبت به پيامدهاي گزينش
ي اصلي  هاي روايي شكل. گيرد ــ هشياري پيدا كنند يت ــ كه معموالً ناخودآگاه صورت مينحوهء روا
ها،  ها، قياس زا، گزينش تمثيل ، كـُدهاي وحدت بخش يا اختالف)نارتيوهاي بزرگ(و غالب 

نگاري  ي اينها پيامدهاي بسيار مهمي براي تاريخ تمهيدهاي مجازي، ساختارهاي روايتي ــ همه
 .ددربردارن

 
نويس  شد و اينكه تاريخ ي يك مؤلف مي هاي سياسي داوري ، تأكيد زيادي بر پيش١٩۶٠در سالهاي 

هاي  امروزه پرسش. سعي داشت جايگاه خود را در دنياي گسترده تر ِ اجتماعي و سياسي تعريف كند
وند كه ش نگاران بيش از پيش متوجه مي تاريخ. شان كمتر نيست شود كه اهميت تري مطرح مي ظريف
ي  هاي تحليلي، داراي نتايج ضمني هاي ظاهراً طبيعي و متداول ِ تكنيك هاي روايي و شكل گزينش

اي  اي كه در اينجا مشغول خواندن آن هستيد، به عنوان مقدمه خود همين مقاله. اجتماعي و سياسي است
خواهند وضعيت يك  مقاالتي كه مي. نگاري معاصر، از اين قاعده بركنار نيست هاي تاريخ بر روش

: رشتهء دانشگاهي را توضيح دهند معموالً خودشان داراي يك شكل قراردادي و برگزيده هستند
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نويسي، سپس درنگي طوالني تر بر  شود از پديدآمدن انواع جديد تاريخ نخست روايتي نقل مي
نويسي به  ين تاريخهاي ا شود، و دست آخر يا بايد نتيجهء غمباري از بدي ها و مشكالت آنها مي كاستي

ي نوين قادر است بر مشكالت خود پيروز  نويسي دست داد يا برعكس شادمانه اظهار كرد كه تاريخ
در حاليكه او پيشرفت : داستاني كه من اينجا نقل كردم كامالً با داستان اي اچ كار متفاوت است. شود

دان كه دست در دست  هرمان تاريخكرد ــ ق نگاري اجتماعي و اقتصادي را مشاهده مي ي تاريخ حماسي
تازد، من در اينجا رومانس دايمي، جستجويي كه پاياني برايش  ي تاريخي به جلو مي نيروهاي ترقي

گويم  رسد قبالً پيموده شده را بازمي هايي كه به نظر مي متصور نيست، و بازگشت آيرونيك به خطه
تلويحاً، در اينجا تاريخ به عنوان شاخه اي ]. شود اش معكوس مي آنچه از منظري ديگر معني= آيروني [

 )۴۵.(ساختهء تئوري اجتماعي از رشتهء زيباشناسي مورد بررسي قرار گرفته نه دست
 

نر،  به قول نانسي پارت. آيند نيست نگار خوش بازانديشي در موضوعاتي اينچين هميشه براي تاريخ
شناسي و فلسفه، به وسيلهء  هاي زبان  از دپارتماني مبتني بر الگوي زباني به طور قاچاقي شناسي شناخت«

ها خارج شد و با سروصداي بسيار مثل نارنجك  ي ناظر بر همهء رشته منتقدان ادبي، و منتقدان فرهنگي
توانند مرتب و منظم و مثل يك  محصوالت اين انفجار نمي) ۴۶(».به درون دپارتمان تاريخ پرتاب شد

همانطور . ، زيرا واقعاً هيچ روشي كه مورد توافق همه باشد وجود نداردطرح قبلي، در كنار هم بنشينند
عنوان اين مقاله خود گوياي اين (نويسد  مي» ژانرهاي درهم ريخته«كه كليفورد گيرتز در مقالهء 

اندر كاران علوم اجتماعي را برانگيخته، از  قياس با تكست كه حاال توجه دست«، )وضعيت است
ترين و توسعه  وع تجديد نظر در تئوري اجتماعي است و در عين حال پرمخاطرهترين ن جهاتي، وسيع

 )۴٧(».نيافته ترين شكل بازبيني نيز هست

                                                 
در . اش بپردازيم  اينجا به بررسيدهد ي آن اجازه نمي پيچيدگي به تاريخ بسيار واجد اهميت است ولي اين رويكرد زيباشناختي نتايج ضمني ۴۵

 :اين خصوص رجوع كنيد به مقالهء من، در اينجا
Lynn Hunt, “History Beyond Social Theory”, to be published in a collection edited by David Carrol for 
Columbia University. 

 : پارتنر، در اينجاينگاه كنيد به مقالهء خانم نانس ۴۶
Nancy F. Partner, “Making Up Lost Time: Writing on the Writing of History”, Speculum 61 (1986): 
19-35; quote p. 30. 

 :نگاه كنيد به اين مقالهء كليفورد گيرتز در كتاب او، در اينجا ۴٧
Clifford Geertz, “Blurred Genres: Refiguration of Social Thought”, in 
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ها، تصاوير، و اعمال  ي فرهنگي بيشتر معطوف به بازبيني از نزديك ــ از تكست نگاري فعالً تأكيد تاريخ
اصلي ) نارتيو(ها؛ نه اينكه بخواهد با روايت  ينيدستي و ذهن باز نسبت به نتايج اين بازب ــ است و گشاده

ي ماركسيسم و  گرايي ماترياليستي هاي اجتماعي تازه تري، جايگزين تقليل و بزرگ ديگري، يا تئوري
نحوه اي از = كمدي [رويم؟  وار مي آيا ما داريم در اينجا به سمت يك پايان كـُمدي. (مكتب آنال شود

پاياني ] شوند، به تعبير  فراي ؛ در برابر حماسه و رومانس ـ مترجم ها حل مينارتيو كه در پايان آن تضاد
نويسان آمريكايي  گرا كه باب طبع تاريخ اي كثرت ها و تضادها را، به شيوه كه حل شدن تمام تنش

 ) دهد؟ است، نويد مي
 

أس به دل راه كنند نبايد از تنوع تئوريك اين حوزه ي نويساني كه در حيطهء فرهنگ كار مي تاريخ
از جمله و (دهند، زيرا هم اكنون وارد مرحلهء بسيار قابل توجهي شده ايم كه در آن ساير علوم انساني 

خود ِ . كنند ما را دوباره دارند كشف مي) شناسي و جامعه شناسي به ويژه مطالعات ادبي و نيز انسان
رود نشان دهندهء همين نكته   كار ميكه در مطالعات ادبي به» نگاري نوين تاريخ«استفاده از عبارت 

شناسي، و جامعه شناسي باعث شده كه بيشتر و  تأكيد بر بازنمايي در ادبيات، تاريخ هنر، انسان. است
اي چشم بدوزند كه در آنها موضوعات  هاي تاريخي نگاران به آن شبكه بيشتر كساني چون ما تاريخ

 اچ كار ديگري پيدا شود و اعالم كند كه هرچه شايد به زودي اي. شان گرفتار آمده است مطالعه
نگاري بيشتر به فرهنگ توجه كند و هرچه مطالعات فرهنگي بيشتر جنبهء تاريخي به خود بگيرند  تاريخ

  . /// براي هردو آنها سودمندتر است

                                                                                                                                           
Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology (New York, 1983), pp. 19-35; quote 
p.30. 
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 فصل ششم
 

 ي و انحطاط تمدن اسالميشكوفاي

 فرنان برودل نوشتهء

 نتري عبدي كال : مترجم

 

از او تاريخ . در فرانسه است آنال مكتب تاريخنگاري از بزرگان فرنان برودل ترجم ـتوضيح م
براي آشنايي با مكتب آنال . (به انگليسي در دسترس است چندجلدي سرمايه داري اروپايي و حوزهء مديترانه

 تابگزيدهء حاضر از نسخهء انگليسي ك). فصل پنجمشاخه هاي آن نگاه كنيد به  و روش تاريخنگاري

برگرفته و به فارسي ترجمه شده كه ما آنرا براي پنج برنامهء مستقل راديويي تنظيم  (١٩٨٧) تاريخ تمدنها
 :اين بخش ها عباتند از. كرده ايم

 بخش اول ـ خاورنزديك پيش از اسالم

 بخش دوم ـ سرآغاز تمدن اسالمي

 بخش سوم ـ عصرطاليي تمدن اسالمي

 ن اسالميبخش چهارم ـ علم و فلسفه در تمد

 بخش پنجم ـ انحطاط تمدن اسالمي

 

اين گفته حقيقت دارد ك . كنند دوراني دراز الزم است تا تمدن ها به دنيا آيند، مستقر شوند، و رشد
پديدار شد؛ اما همين گفته گمراه كننده و  حضرت محمد] كوشش[اسالم طي چند سال كوتاه با 
 همين شيوه با عيسا زاده شد، اما به تعبيري، اين دين در مسيحيت نيز به .دشوارفهم نيز مي تواند باشد

داشتند، اما هريك از  بدون محمد و عيسا، اسالم و مسيحيت وجود نمي. پيش از عيسا ريشه دارد عصر
دين تازه روح ] كالبد[برجا مستقر بود و در  اين اديان جديد، بر بدنهء تمدني چنگ انداخت كه پيش تر

 توانست از ميراثي غني بهره بگيرد ــ از گذشته، اكنون ِ در حال زيست، و دو دينهركدام از اين . دميد

 .]اي كه تمدن هاي بزرگ گذشته عطا كردند[آينده 
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[. . .] 

آلفرد وبر را به  تمدن اسالمي، همچون تمدن مغرب زمين، اقتباسي و اخذ شده است ــ اگر اصطالح
اين تمدن بر . تمدني از مرتبهء دوم است  ] تمدن غربتمدن اسالمي همچون[كار گيريم، بايد بگوييم 

 .بستر زنده و پرگداز تمدن ماقبل خود در خاور نزديك بنا نهاده شد لوحي پاك نقش زده نشد، بلكه بر
[. . .] 

 
 خاورنزديك پيش از اسالم

اي با پيروزي ه متحد شده بود، در مراحل بعدي) آشوريان(خاور نزديك كه ابتدا توسط آسوريان 
)  قبل از ميالد۴٨۵-۵٢١(داريوش بزرگ  و) كامبيز(پادشاهان ايراني، نظير كورش كبير، كمبوجيه 

ساختار رفيعي كه دودمان هخامنشي برپاكرده بود در برابر  دو قرن بعد،. انسجام خود را حفظ كرد
 پيروزي. ردسقوط ك)  قبل از ميالد٣٢٣ -٣٣۶(مقدوني ها به رهبري اسكندر كبير  حمالت يونانيان و

 .بود يونانيان و مقدونيان حتا سريع تر از پيروزي اعراب يكصدسال پس از اين تاريخ

 و تسلط يونانيان بر  »استعمار «  آن ده قرن، به طور عمده، دوران با اهميتي بود كه مي توان آنرا دوران
، شهرها و » استعمارگر« مقام يونانيان، در. اقيانوس هند نام نهاد منطقهء وسيعي ميان آب هاي مديترانه و

گسترده اي  ساختند و دولت هاي) الكزاندريا(و اسكندريه ) آنتيوك(مهمي همچون انطاكيه  بنادر
پتولمي ها، بطميوس اول و دوم واليان  ]بنانهادند ــ نظير سوريهء سلوكيان و مقدونيهء سلسلهء بطالسه

اي خود رفت و آمد مي كردند اما با آنها درنمي در ميان رعاي اين فرمانروايان، هرچند]. مقدوني مصر
در  .هرگز در مناطق روستايي كه همچنان براي شان بيگانه بود، سكونت نمي جـُستند آميختند؛ آنها

استعمار خود درآوردند كه  واقع اهالي ِ كم شمار يوناني ـ مقدوني، اين خطهء وسيع آسيا را چنان به
] فرهنگي[زبان، قواعد اداري و ديناميسم و تحرك  ف شدند، يعنيبعدها اروپاييان، آفريقا را متصر

 .سلطه تحميل كردند خود را بر اين مناطق تحت

را تداوم » استعماري«دوران  كشورگشايي روميان نيز به آسياي صغير، سوريه، و مصر كشيده شد و اين
ين فرهنگ پس از بود كه دوام يافت؛ هم در پس پشت ظاهر رومي، همان فرهنگ يوناني. بخشيد

هنگامي كه بيزانس ــ يا همان تمدن يوناني ــ جاي اش را  سقوط امپراتوري روم در قرن پنجم، به
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 كه تا چندي پيش در الجزاير مي زيست، اشتغال فكري بزرگي» اي اف گوتيه«. شد گرفت دوباره احيا

و اثري از آن  حو كردبا اين ماجراجويي عظيم استعماري داشت، عصري كه سرانجام تاريخ آنرا م
 .برجانگذاشت

 ٢۵۶از سال . نداشت خاور نزديك، به عنوان يك خطهء مستعمره شده، با سروران خود ميانهء خوبي
 ٢٢۴از سال (و سپس ساسانيان ايراني  قبل از ميالد به بعد، دولت بزرگ سلسلهء اشكانيان پارتي،

ه هاي شكنندهء سوريه گسترانده و مستقر كرده هند تا درواز ]شبه قارهء[، خود را از مرزهاي )ميالدي
ستيزه جو  بيزانس، جنگ هاي فرسايشي بزرگي عليه اين همسايهء مقتدر، سازمان يافته، و روم و. بودند

اداري و سواره نظام؛ و پيوسته به خاور  به راه انداختند، همسايه اي با نيروي وسيع تيولداري و سازمان
سالحي كه سلحشوران ايراني به كار مي بردند، كماني كه تير آن  . و چيندور از طريق هند، مغولستان،

، الهام )پرشيا( ايران. ميان سپر سينهء روميان عبور كند، به احتمال زياد ساختهء مغول بود مي توانست از
ي مقاومت م» هلنيسم] فرهنگ يوناني يا تمدن[ مهاجم ـ«، قاطعانه در برابر »دين برتر زرتشت«گرفته از 

 .كرد

معيني، تأثيرات فرهنگي غرب را  اما اين خصومت سياسي، مانع از آن نبود كه ايران باستان، در موارد
تحت پيگرد بودند، به ] امپراتور روم شرقي[» ني ين جاستي«فيلسوفان يوناني كه توسط . پذيرا شود

 كه رافضيان و مرتدانكنارهء دجله پناه مي آوردند؛ و از طريق ايران بود  تيسفون، پايتخت بزرگ

در آن توفيق بسيار  مسيحي مورد تعقيب در بيزانس، خود را به چين مي رساندند، سرزميني كه بعدها
 .كسب كردند

مسيحيت نيز گرويده بود و  بنابراين، در خاور نزديك كه چنين درگير نبرد ميان قدرت ها بود و به
)  ميالدي۶۴٢-۶٣۴سالهاي (كشورگشايان عرب  همزمان در برابر يونانيان مقاومت مي كرد، نخستين

 ميالدي از اعراب ۶٣٩ و مصر در سال ۶٣۴سوريه در سال . باشند توانستند متحداني طبيعي داشته
 .استقبال كردند

اين امپراتوري باستاني، كه در  . مقهور اعراب شد۶۴٢نيز در سال ) پرشيا(غير منتظره تر از آن، ايران 
بود، عالرغم داشتن ارتشي با اسب ها و فيل ها،   و بيزانس فرسوده شدهجنگ هاي طوالني با روم
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خاور نزديك به زانو درآمد . برابر مهاجمان بي رحم ِ شترسوار مقاومت كند نتوانست به طرز مؤثري در
هشتم براي اعراب  شكست دادن شمال آفريقا ميان قرن هفتم تا آغاز قرن. خود را تسليم اعراب كرد و

 ميالدي بر اسپانيا ٧١١در سال  ورت گرفت؛ اما پس از آن، اعراب توانستند به سرعتدشوارتر ص
  .تسلط پيدا كنند

 
 

نگهداري مي شد،  روي هم رفته، به استثناي كوهستانهاي آسياي صغير كه از سوي بيزانس حفاظت و
 را به و بالفاصله هجوم خود جنگجويان عرب به سرعت بر سراسر خاور نزديك دست پيدا كردند

 .سمت غرب ادامه دادند

شبيخونهاي ناگهاني  آيا نتيجهء) ناشي از چه عواملي بود؟ الف ] ي اعراب مسلمان[سرعت پيروزي ها 
پيروزي ها برآيند طبيعي حمالت سريع و  آيا اين) بود هنگامي كه هيچكس انتظارش را نداشت؟ ب

 مجبورشان مي كرد يكي پس از ديگري محاصره در مي آورد و تخريب كننده اي بود كه شهرها را به
 ثمرهء تغييرات آرامي بود كه در خاور نزديك سرانجام در يكجا به اوج خود )تسليم شوند؟ يا، ج

 مي خوانند؟ رسيده و به نقطه اي مي رسيد كه به زبان امروزي آنرا روند استعمار زدايي

تمدن ها، چنين داليل كوتاه اما در تاريخنگاري   . هرسهء اين فرضيه ها بدون شك معتبرند
شكست همه جانبه و هميشگي اي را نمي توان تنها با عواملي  چنين  . دامنه اي كفايت نمي كند

بپذيريم  آيا منطقي تر نخواهد بود كه. خوردگان و سستي و رخوت آنان توضيح داد مثل تباني شكست
ديني ـ اخالقي وجود داشت  اونديميان نيروي پيروزمند و نيروي مغلوب، نوعي قرابت عميق و خويش

محمد عرضه كرد، در واقع، در قلب خاور  كه خود ثمرهء همزيستي هاي طوالني بود؟ ديني كه
اسالم، در بهار . بنيادي روحي و مذهبي اين خطه همخوان بود نزديك سكه زده شد و با باورهاي

با  ، تمدني كه طي قرون، چنينخود، همان تمدن شرق باستان را بار ديگر زنده كرد كشورگشايي هاي
عمارت تمدني اين » دوم ستون«اقتدار برجا مانده بود و دست كم مي توان آنرا پس از خود عربستان، 

خطه هايي بسيار غني توانست ريشه بدواند كه  در» تمدن«اسالم به عنوان يك . سرزمين به شمار آورد
ين سرنوشت اسالم بود كه تمدني موجود را در يك ا. بسيار فقير مي نمود در مقايسه با آنها، عربستان

 .رفت ديگر دوباره به حركت در آورد و آنرا به قله هايي برساند كه هرگز تصورش نمي مدار
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 سرآغاز تمدن اسالمي

همه در اين مورد اتفاق نظر . بود قرن هاي هشتم تا دوازدهم نقطهء اوج شكوهمند اسالم ميان
شد؟ افول قطعي آن را معموالً از قرن سيزدهم به حساب آورده  زماني آغازاما انحطاط آن از چه . دارند
 .تمدن پايان عصر شكوفايي، و پايان يك: تاريخ، دو معناي متفاوت را در هم مي آميزد ولي اين. اند

اما زوالِ به . دست داد از] در جهان[در قرن سيزدهم، اسالم آشكارا موقعيت و مقام رهبري خود را 
فاصله اي كه در زيست طوالني تمدن ها،  رناك اسالم تا قرن هجدهم به وقوع نپيوست؛راستي خط

در اين تاريخ با كشورهايي كه امروزه آن ها را ] اسالمي تمدن. [دوراني كوتاه محسوب مي شود
نرسيدن به انقالب  ناميم، سرنوشتي مشترك پيدا كرد، كشورهايي كه به خاطر مي» توسعه نيافته«

اين . جلو راند ب ماندند، يعني نخستين انقالبي كه جهان را با سرعت سرسام آور ماشين بهعق ،صنعتي
. اسالم به مثابه يك تمدن را باعث نشد ، به خودي خود مرگ]نرسيدن به انقالب صنعتي[ناكامي اوليه، 

 .اندازهء دو قرن پيشرفت مادي، اسالم را پشت سر نهاد آنچه روي داد اين بود كه اروپا به

سالي كه اعراب موفق  اسالم طي همان چند. پيش از قرون هشتم و نهم، تمدن اسالمي وجود نداشت
 تمدن اسالمي اما. موجوديت سياسي شد شدند يك امپراتوري را مقهور خود كنند، تبديل به يك

 .امپراتوري بود با يك تمدن باستاني كه سرزمين آن به تصرف اسالم درآمده بود زادهء وحدت آن

در ابتداي كار، . يابد اليان دراز و نسل هاي متعدد مي بايست سپري شود تا اين روند تمدني تحققس
برعكس، آنها . شده را به كيش خود درآورند اعراب به هيچ وجه در صدد برنيامدند كه رعاياي تسليم

قيه مي خواندند آفريقاي رومي كه اعراب آن را ايفري(مصر، آفريقا  با تسخير تمدن هاي ايران، سوريه،
در جايگاه مركزي  ، خود را)يا آندالوس(، و اسپانيا )اندازهء زيادي با تونس امروزي يكي مي شد و تا

مسيحي مي خواست به اسالم روي آورد،  اگر يك فرد. از اين تمدنها قرار دادند] مالي[بهره كشي 
اتحان جديد نمي خواستند مي بايست خراج بدهند، پس ف چرا؟ زيرا غيرمسلمانان. شالق مي خورد
مردمان مناطق اشغال شده، راه و رسم خود را حفظ «. تنزل دهند] دين شان با تحميل[درآمد خود را 

قرار گرفته  با آنها همچون گلهء گاو و گوسفندي رفتار مي شد كه در موقعيت برتري . . . كردند
 )گاستون ويت(» .شترين خراج را بپردازندبي بودند و مي بايست از آنها مراقبت به عمل آورد تا بتوانند
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سرزمين هاي اشغال  بر)  ميالدي۶۶٠-۶٣٢(اين شرايطي بود ك طي خالفت چهار جانشين محمد 
امويان دمشق . به همين شكل باقي ماند نيز) ٧۵٠-۶۶٠(اين اوضاع در دوران امويان . شده حاكم بود

براي . ز مداوم، مسايل ديني هرگز مطرح نبودسالهاي جنگ و گري طي اين. را پايتخت خود قرار دادند
 .بيزانس يك نبرد سياسي بود، نه جنگي مذهبي مثال، نبرد با

باقي ماند، و اسناد ) عرب غير(» بوميان«گذشته از اين، سازمان اداري ِ سرزمين هاي اشغالي، در دست 
  . شدنوشته مي) عصر باستان فارسي(كشوري كماكان به زبانهاي يوناني يا پهلوي 

حياط . حتا در ساختمان مساجد باقي ماند،] يوناني[هنر و معماري نيز در منابع الهام خود همچنان هِلني 
فقط منارهء . گنبدها همه از مدل بيزانسي پيروي مي كردند مركزي، رديف ستونها، طاقها، داالن ها، و

ند همان نيز بي شباهت به گويان طراحي شده بود، اصالت اسالمي داشت، هرچ مسجد، كه براي اذان
» امپراتوري«يك  در اين نخستين مرحلهء كشورگشايي، اعراب موفق به ايجاد. ناقوس مسيحي نبود برج

 .شدند، اما هنوز يك تمدن به وجود نياورده بودند» دولت«و يك 

ه اي پيوستندــ خيزش گسترد فقط در ميانهء قرن هشتم بود كه تحوالت اساسي و تعيين كننده به وقوع
به هنگامي روي داد كه خالفت به سلسلهء  در پهنه هاي سياسي، اجتماعي، و سرانجام انديشگي،

جايگزين پرچم سفيد امويان شد؛ و اين زماني بود كه دنياي اسالم به  عباسيان رسيد و پرچم سياه آنان
قبالً توجهي   كهروي كرد و خود را تا اندازه اي از حوزهء مديترانه عقب كشيد، حوزه اي سمت مشرق

 .وافر به آن داشت

انتقال باعث  تحت حاكميت خلفاي جديد، پايتخت اسالم از دمشق به بغداد منتقل شد و همين
همچنين اهالي سرزمين هاي تحت سلطه  نارضايتي كساني شد كه نفوذ خود را رو به تنزل مي ديدند،

د، قيادتي كه يك قرن به درازا كشيده بود بو» اصيل«قيادت اعراب  اين پايان دوران. نيز ناخشنود شدند
تدريج در  چهار نسل برجسته ــ كه طي آن، طبقهء زبدهء جنگجويان و سلحشوران عرب به ــ سه يا

غوطه خورده و به ) ناميم همان كه تمدن اش مي(ميان خوشگذراني هاي ناشي از ثروت و تجمالت 
» شـّر مجسم«هل آندالوس، بعدها زير عنوان ا مرتبه اي رسيدند كه ابن خلدون، اشراف زادهء عرب

 .توصيف كرد
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دوباره ابقا كردند، و اين  سپس، به طور كامالً طبيعي، كشورهاي متمدن و قديمي تر، برتري خود را
 ميالدي، درآمد ٨٢٠حوالي سال . افزايش بود زماني بود كه از هرسو ثروت مادي به سرعت درحال

تحت يك سيستم بازرگاني ِ سرمايه . برابر درآمد امپراتوري بيزانس بود ساالنهء خليفهء اسالم شايد پنج
فارس، اتيوپي، درياي  كه از زمانهء خود بسيار پيشرفته تر بود، و تا اقصا نقاط چين و هند، خليج دارانه

 .به چنگ خالفت مي افتاد سرخ، تونس، و آندالوس گسترده مي شد، دارايي هاي كالني

جهان اسالم تا آن سر  از يك سر.  براي چنين نظامي چندان نابهنگام نيست»سرمايه دارانه«صفت 
يك نويسندهء عرب . و داد وستد بودند ديگرش، سوداگران بدون اتالف وقت، دست در كار معامالت

من مي خواهم زغفران ايران را به چين ببرم «كه مي گويد،  به نام حريري، تاجري را توصيف مي كند
را  بااليي دارد، و سپس ظروف چيني را به يونان بفرستم، پارچه هاي زربفت يوناني چون در آنجا بهاي

راه راه يمني را به ايران  به هند و آهن آالت هندي را به آلپو، شيشهء آلپو را به يمن، و پارچه هاي
  » . . .منتقل كنم و

در شهر بصره، حل و فصل معامالت توسط سيستمي انجام مي گرفت كه ما امروزه آن را تهاتري ــ 
 .معاوضهء جنس با جنس ــ مي ناميم

اين . بزرگ ساخته شد براي تمركز فعاليت هاي تجاري، شهرهايي. شهرها بود] رونق[تجارت به معني 
 ميالدي كه به وسيلهء مغولها ١٢۵٨تا سال  ٧۶٢شهرها نه تنها شامل بغداد مي شد، شهري كه از سال 

 واقعي به شمار مي آمد و در جهان قديم، بزرگ ترين شهر نور به طرز بي رحمانه اي ويران شد، يك
پايتخت محسوب مي گشت، بلكه شهر بزرگ سامره در نزديكي دجله، و همچنين  و ثروتمند ترين

 .بر مي گرفت ، و كوردوبا را هم در)هء كارتاژتجلي دوبار(بزرگ بصره، قاهره، دمشق، تونس  بندر

 همهء اين شهرها، به مدد نص قرآن و شعر سنتي كهن عرب، زباني را توسعه دادند كه مي توان آنرا

گذاشت ــ زباني فرهيخته، مصنوع، و ادبي، كه تبديل به شيوهء بيان  نام عربي» كالسيك«زبان 
ديگر،  از سوي. نند زبان التين در كشورهاي مسيحيرايج كشورهاي اسالمي شد، درست هما ]كتبي[

كار مي رفت، حتا  شكل هاي محلي زبان عربي كه جداگانه در كشورهاي مختلف در محاورات به
عربي كالسيك نه تنها يك زبان . شدند زبان در خود عربستان، به تدريج تبديل به زبانهاي محلي مي
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هانشمول و پرانرژي، و يك تمدن را هم دربر مي دين ج محسوب مي شد بلكه ادبيات، فلسفه، يك
 .بغداد قوام مي يافت و از آنجا به دورترين نقاط دنيا راه پيدا مي كرد گرفت كه نخست در شهر

و خادمان دولتي مي  اين درجه از توسعهء تمدني، حتا پيش از دوران عباسي، باعث كسري ديوانيان
-۶۵۵(نام يوهانس داماسينوس   اموي، شخصي به ميالدي، عبدالملك، خليفهء٧٠٠در سال . شد

به حضور خود خواند و به او گفت تصميم دارد از  را كه مشاور خليفه بود و بعدها راهب شد،) ٧۴٩
 تايخنگار عرب بلـَدوري. يوناني را درهمهء اسناد اداري قدغن كند آن پس استفاده از زبان

(Baladori)  ،ناخشنود كرد و او  ، يوهانس داماسينوس را به شدتاين تصميم«در اين باره مي نويسد
با تعدادي از دولتمردان يوناني تبار به آنها  داماسينوس در مالقات. با اوقات تلخي از پيشگاه خليفه رفت

 .دنبال شغل ديگري باشيد، خداوند كار فعلي شما را تعطيل كرده است وقت آن رسيده كه شما: گفت
« 

مسيحيان در كنار هم   طوالني بود كه طي آن مسلمانان وو رسم زندگيراه اين لحظه، پايان يك 
 .كلي متفاوت آغاز شد پس از اين لحظه، دوراني به. به شكل صلح آميز مي زيستند

وحدت زباني در جهان عرب، ابزار بسيار مهمي بود كه با آن ارتباطات فكري، تجاري، 
 يهودي به زبان عربي ــ اما با حروف عبري ــ هاي بازرگانان نامه .سياسي، و اداري ممكن مي شد

 ) ميالدي٨٣٣-٨١٣(مأمون . اين سرمايهء زباني به رونق فرهنگ كمكي بزرگ كرد .نوشته مي شدند
يوناني را به زبان عربي  فرزند هارون الرشيد، دستور ترجمهء تعداد زيادي از كتب خارجي، به ويژه

مي شد زيرا اسالم به فاصلهء كوتاهي، شروع  سرعت منتشردانش موجود در اين كتابها به . صادر كرد
گفته مي . مراتب از پوست حيوان براي نوشتن، ارزان تر تمام مي شد به استفاده از كاغذ كرد كه به

 ۴٠٠٠٠٠كتابخانه اي داشت كه در آن ) ٩٧۶-٩۶١(كوردوبا، خليفه الحكـَم دوم  شود در شهر

اگر اين آمار  حتا. ر جلد فهرست كتب نگهداري مي شدكتاب خطي و چهل و چها) چهارصد هزار(
شارل (كه كتابخانهء شارل پنجم در فرانسه  تا اندازه اي اغراق شده باشند، باز بايد به ياد داشته باشيم

 .كتاب در خود داشت) نهصد( ٩٠٠ فقط) حكيم، فرزند جان خيرانديش
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محمد توسط تفسيرها و تأويل  دين .  طي اين قرون مهم بود كه اسالم از درون متحول شد
آن نوعي از بينش عارفانه رشد مي كرد كه به گمان  هايي به سبك بيزانس پيچيده تر مي شد و در كنار

حتا فرقهء انشعابي شيعه نيز . بود )نئوپالتونيسم( احياي حكمت نوافالطوني بسياري از صاحبنظران،
يعيان، از خليفهء شهيد علي پيروي مي كردند ش. مي گرفت از منابعي وراي حوزهء اسالم عربي، نيرو

 يكي از اماكن زيارت آنها، شهر كربال در عراق،. اصلي سـُني حركت مي كرد كه در تضاد با جريان

علي همچون يك « مي نويسد،» اي اف گوتيه«. هنوز هرساله هزاران زائر را به خود جلب مي كند
مرگ علي و فرزندانش را به . رسيدند  دوم به نظر ميعيساي دوم و مادرش فاطمه، به سان مريم باكرهء

 ]منظور گوتيه مي تواند حسين و فاطمهء زهرا نيز باشد ـ م[  ».شيوهء مصائب عيسا مسيح، نقل مي كردند

باستاني شرق و مديترانه،  به اين سان، اسالم حتا در بدنهء اصلي خود نيز با وام گرفتن از تمدن هاي
مأموريت آنجهاني و اين جهاني اش را با آن  رد و به كمك يك زبان مشترك،خويشتن را بازآفريني ك

از يك نقطه . اسالم در عربستان فقط يك اپيزود يا فصل كوتاه بود شروع. عناصر اخذشده، ادامه داد
به اسالم روي آوردند  مردمان غيرعرب درحقيقت، تمدن اسالمي تنها زماني آغاز شد كه انبوه نظر،

به اين ترتيب، يك . آتالنتيك تا پامير پخش شدند اسالمي در ميان امت مسلمان از] اتبمك[و مدارس 
  .در بطري هاي تازه ريخته شد بار ديگر، همان شراب كهنه

 

 عصر طاليي اسالم

عصر  .به مدت چهار يا پنج قرن، اسالم درخشان ترين تمدن جهان در عصر قديم به شمار مي آمد
مركز ترجمه، و  داراي كتابخانه،( مأمون، سازندهء بيت الحكمت در بغداد به تقريب از زمان ،طاليي

آخرين فرد از گروه فيلسوفان بزرگ  ، آغاز مي شود و تا مرگ ابن رشد،)رصدخانهء ستاره شناسي
 در مراكش در سن هفتاد و دو سالگي رخ ١١٩٨سال  مرگ ابن رشد به. اسالمي، به پايان مي رسد

 .تنها كليد عظمت اسالم در اين دوران به شمار نمي رود  و علوماما تاريخ هنرها. داد
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همان اوقات «لئون گوتيه، تاريخنگار فلسفهء اسالمي، اشاره دارد كه دوران رونق انديشهء اسالمي، 
اجازه مي داد كه خليفه اي ] دولت[يعني دوره اي كه ثروت و اقبال  بود، رونق اقتصادي صلح و

 خلفاي عباسي در شرق در قرون هشتم و نهم، از. باشد] فرهنگ[حامي و قدرتمند،  روشن انديش

گسترش علم و فلسفهء  المنصور تا المتوكل، از اين شمار بودند؛ آنها بي وقفه به مدت صدسال، مشوق
به . . . مسيحي ِ نسطوري انجام مي گرفت يوناني در جهان اسالم گشتند، تالشي كه به همت مترجمان

بر اين  (Almohad / المحاد(دوازدهم، خلفاي الموحدون  اطق غربي، در قرنهمين شيوه، در من
 از سوي. يا فيلسوفِ مورد عالقهء خود، بحث هاي نظريِ طوالني داشته باشند عادت بودند كه با دكتر

غلطيد، متفكران سنت  ديگر، در دوراني كه امپراتوري به جانب بي اعتدالي و تضاد دروني درمي
رقيب، به حامِي معتدل تري روي آورند ــ  ن را پيدا مي كردند كه در ميان سالطينشكن، اين امكا

در نيمهء نخست قرن نهم، كه فارابي را تحت حمايت خود ) حلب( كسي مانند سيف اهللا امير آلپو
  ».گرفت

از ديد او مديون  تمدن. لئون گوتيه اهميت مسأله را به وضوح در تاريخ سياسي جستجو مي كند
بغداد به دنبال ناكامي هاي متعدد،  اما زوال سريع خالفت. ادگان و مستبدان روشن انديش استشاهز

. منجر شد، به هيچ وجه گسترش فلسفه را از رونق نينداخت كه به چندپارگي هاي سياسي بي سابقه اي
شمند اندي چندپارگي باعث آزادي نسبي فكر و انديشه بود، درست به اين دليل كه يك برعكس، همين

همين . نزديكي روي آورد مي توانست از يك دولت يا حامي، به دولت يا حاميِ ديگري در همان
. اروپاي قرون هفدهم و هجدهم به چشم مي خورد ويژگي، به طور مكرر در ايتالياي عصر رنسانس و

 .همين شيوه، فرصت فراهم مي كرد اسالم هم بارها و بارها به

 امتيازات مادي .كفايت نمي كنند] براي شكوفايي فرهنگي[به تنهايي اما برتري هاي انديشمندانه 

جغرافيايي به   ميالدي، اسالم از لحاظ٧۵٠حوالي سال . كه دوام انديشه را توضيح مي دهند است
قسطنطنيه كه در . روبرو مي شد گسترش بيشتر، با مقاومت از خارج. وسيع ترين حد خود رسيده بود

جنوب آسياي [امپراتور لئوي سوم، اهل ايسورا  مده بود، به يمن دليري به محاصره درآ٧١٨سال 
نجات پيدا كرد؛ مناطق غربي و ] از گزند حملهء اسالم[تهور يوناني  ، و شور و]صغير، تركيهء كنوني
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، و شورش ٧٣٣  يا٧٣٢نيز با پيروزي شارل مارتل در نبرد تور يا پوآتيه در سال  (Gaul) خطهء گال
  .، نجات پيدا كردند]مراكش، در شمال آفريقا[رب همزمان در مغ

در نتيجه، در مناطق مرزي امپراتوري اسالم، درجه اي از ثبات به وجود آمد، درحاليكه در درون اين 
 .ريشه دواند، رشد كرد، و ثمر داد يك سيستم اقتصادي پهناور مرزها،

» تجاري شدن«بر پول و  صادي مبتنيمربوط به استقرار اقتصاد بازار بود؛ اقت] اقتصادي[اين رشد 
توليد خود به مصرف نمي رسيدند بلكه اضافه  روزافزون ِ محصوالت كشاورزي كه همه يكجا در محل

تجارت خرما هرساله، . و به رونق عمومي اين نظام ياري مي رساند توليد آن در شهرها فروخته مي شد
و  [ خانهء خربزه« شهرها به نامهايي چون بازارچه هاي. شتر را به حركت درمي آورد صدهزار بار

مي آمدند، ] آسياي مركزي [ اين ميوه جات كه از شهر مرو در ماوراء النهر. شهرت مي يافتند» ]هندوانه
شكل خشكبار در محموله هاي بسيار بزرگ و از  همين ميوه ها به. به ويژه مشتريان بسيار داشتند

 شدند؛ ميوه هاي تازه را، در محفظه هاي مخصوص چرمي صادر مي مسيرهاي بسيار طوالني، به غرب
را به  كشت نيشكر نيز صنعت خاص خود. طي چندمرحلهء انتقالي، به بغداد مي فرستادند و در ميان يخ،
، آسياب ٩۴٧به سال . كرد در رابطه با صنايع غذايي، آسياب كردن آرد نيز توسعه پيدا. وجود آورد

در شهر بصره، جريان . سيستان به كار مشغول بودند سياب هاي بادي درهاي آبي در نزديكي بغداد و آ
 .انداختن چرخهاي آسيا مورد استفاده قرار مي گرفت آب دجله براي به كار

 

كتان، ابريشم، (پارچه  د پر رونق باعث توسعهء صنايع متعددي شد، از جمله آهن، چوب، واين اقتصا
قالي هاي بخارا، ارمنستان، و . توسعه پيدا كردند ؛ مزارع پنبه نيز در شرق)پنبه بافت، و اجناس پشمي
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ه بدن كرم خشك شد[شهر بصره، واردكنندهء مقدار عظيمي كرم قرمز  .ايران شهرت بسيار داشتند
هندي كه از مسير  نيل. و نيل بود تا با آنها پارچه ها را به رنگ سرخ و آبي درآورند] كردن براي رنگ

  .داشت كابل مي آمد، بر همين محصول از مصر عليا، برتري كيفي

پولي، پايه هاي جامعه اي  اقتصاد. اين فعاليت هاي اقتصادي، خود برايندهاي سياسي و اجتماعي داشتند
اغنيا، غني تر و متكبرتر، و  .  شدت تكان داد اربابان و روستاييان تشكيل مي شد، بهرا كه از 

رشد تكنيك هاي آبياري باعث افزايش تقاضا براي  .  محرومان بازهم محروم تر مي شدند
شد؛ و ثروت اسالم اين امكان را مي داد كه در برابر رقيبان، پنج تا  نيروي كار بردگان كشاورزي مي

نتيجهء اين وضعيت  ناآرامي هاي اجتماعي. ر قيمت رايج، براي خريد اين نيرو پرداخت شودبراب شش
فضايي از . ميزان زيادي در رشد آن دخيل بود ثروت و نعمت اسالمي تنها عامل ناآرامي نبود اما به. بود

توان شورش هاي بي وقفهء شهري و روستايي به وقوع پيوست كه مي  تحريكات انقالبي و يك سلسله
نوشته هاي . گرفت جنبش هاي ملي گراي آنزمان پيوند داد، نظير فتنه هايي كه در ايران باال آنها را با

ناسيوناليسم، سرمايه داري، و مبارزهء  اين دوره به راحتي كاربرد اصطالحات و مفاهيم امروزيني چون
ظام سرمايه داري، نقش عنصر تعريف فرنان برودل از ن: مترجم توضيح. [طبقاتي را امكانپذير مي كند

تاريخدانان  اوليه، و زمانبندي آغاز وجه توليد سرمايه داري مدرن، از سوي برخي از سرمايهء تجاري ِ
ــ گذار از فئوداليسم به » گذار بحث«مطالعات معروفي كه با عنوان . مورد انتقاد قرار گرفته است

 ــ در ميان تاريخنگاران بريتانيايي درگرفت، از زمان آن سرمايه داري در اروپا و داليل، چگونگي، و
 ].است جمله مباحث مربوط

تحرير شده، چنين  ١٠٠٠ براي نمونه، در جزوه اي كه توسط نويسنده اي به نام االفريقي حوالي سال
بگذار . فقير بمانم، نزد خدا دعا نخواهم كرد بي ترديد تا وقتي كه چنين دست تنگ و! هرگز«آمده، 

 چرا دعا بگزارم؟ مگر. فرماندهء نظام است و انبارهاي اش لبريز از مايحتاج بخواند، همان كهشيخ دعا 

طال؟ اين رياكاري  توانمندم؟ يا مگر قصري دارم با اسب هاي بسيار و پوشاك مرغوب و كمربندي از
  ».من تعلق ندارد است كه من دست به دعا بردارم درحاليكه حتا يك وجب خاك به

يا الحادي در اسالم  جنبش هاي بدعت آميز،  همه چيز به يكديگر مربوط است،از آنجا كه
هاي الحادي قرون وسطا  كه طي اين قرون ِ پرتالطم پديدار شدند همه، نظير جنبش
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پيدايش و گسترش يك فرقهء انشعابي و  .  در اروپا، ريشه هاي اجتماعي و سياسي داشتند
تاريخ تفكر . ساعد يا شرايط سخت و پيگردهاي شديد استم شكلي كه به خود مي گيرد تابع شرايط

 .تنگاتنگي با رشد اين دستجات متنوع و چندشاخه دارد اسالمي پيوند

استفاده » رنسانس«چندمعنايي  براي توصيف عصر طاليي اسالم از واژهء» مِتز. آ«يك تاريخنگار به نام 
المي در اين دوران را تنها مي توان با تمدن اس كار او به اين معني است كه برجستگي. كرده است

 اينكه: حسـن اين مقايسه آن است كه واقعيتي را مؤكد مي كند. مقايسه كرد رنسانس پرشكوه ايتاليا

مادي و فكري هردو نقش  همانند ايتاليا در قرن پانزدهم، در شكوفايي تمدن اسالمي نيز، ثروت و رونق
كه از رونق تجاري و ثروت مالي بهره مي  بر جوامعي شهريهردوي اين تمدنها متكي بودند . داشتند
تالش حلقه هاي كوچك اما درخشان ِ افرادي استثنايي بودند كه از  هردوي اين تمدنها، ثمرهء. گرفتند

بستند؛  تأثيري عميق گرفته بودند، تمدني كه آنرا ستايش كرده، به تجديد حيات آن كمر تمدن باستان
اين تمدنها از سوي قبايل غير  همچنين، هردوي. دم همعصر خويش جلوتر بودندافرادي كه قرنها از مر

 .مي گرفتند متمدن فراسوي مرزهاي خود، در معرض تهديد قرار

نشينان غيرمتمدن ِ سوئيس،  تهديدي كه متوجه ايتاليا در پايان قرن پانزدهم ميالدي بود از سوي كوه
فرانسوي ها، اسپانيايي هاي چابك پا، يا تركان  ،(Brenner Pass) آلماني هاي شمال تنگهء برِنـِر

تهديدي كه متوجه تمدن اسالمي ِ  .، مي آمد)تسخير كردند ١۴٨٠ را در سال» اوترانتو«كه (
 ،[ي شمال آفريقا[ابن سينا و ابن رشد مي شد، از طرف تركهاي سلجوق، بربرها  عصر

مردمان غيرمتمدن دعوت مي  ر اوقات،بيشت .صحرانشينان ِ همان خطه، و صليبيون ِ غربي بود
از همان نخستين . همانطور كه بعدها در ايتاليا مرسوم شد شدند تا از آنها در امور داخلي استفاده شود ــ

والدين  اين بردگان توسط. بغداد، براي بردگان و مزدوران ترك، تقاضا وجود داشت روزهاي خالفت
مدتها، با چند سكهء طال مي شد  در اسپانيا تا» . تضمين شودآيندهء آنها«خود، به فروش مي رسيدند تا 

اما به ناگهان، جنگ مغلوبه . كشور خودشان عودت داد مهاجمان مسيحي شمال را بازخريد كرد و به
 براي آنكه از تهاجم مسيحيان جان سالم به در برد، دست به دامن] اشبيليه [ المعتمد پادشاه سويل! شد

 .از شمال آفريقا شد] مرابطون[اويدي قبايل غيرمتمدن المر
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 تا ٨١٣هرچند ممكن است اين گفته متناقض به نظر رسد اما تمدن اسالمي بر روي هم، از سال 
و هم از لحاظ ) يونيورسال(هم جهانشمول  هم تمدني واحد بود و هم متكثر؛  ميالدي،١١٩٨

اسالم در همه جا دست به : استاسالم مي توان گفت اين ه آنچه دربارهء وحدت جهان. محلي متنوع
 »انتزاعي«هايي زد كه تزيينات داخلي آنها عمدتاً و به طور يكپارچه » مدرسه « ساختن مساجد و

يكدست، حوضي براي  يك حياط مركزي، طاقها و ستونهاي: همه متحدالشكل بودند. بود) آبستره(
توسط ستونها حفظ مي شد، و كه  وضو، يك محراب براي جهت قبله، يك منبر در شبستان يا صحني

ستونها و سرستونهاي مشابه، طاقهاي : اخذ شده بودند همه از همان ذخاير معماري مشابه. يك مناره
، چندضلعي، طاق رومي، سبك ]سه پر[، شـبدري ]به شكل نعل[مغربي  مورب، سبك(متعددالشكل 
، گنبدهاي ]مانند كندو مانند و قنديلتو در تو با هاللها، زواياي مورب، و ساختارهاي  [ استاالكتيكي

با خطوط عربي، احساسات را برمي  راه راه، انواع موزاييك و سراميك، و دست آخر هنر خطاطي كه
 .انگيخت

اين . و مشابه متكي بود در همه جا اسالم توليد كنندهء شعري بود كه بر اصول واحد و عبارات مألوف
طبيعت، عشق، رشادت، نژاد پاك، اسب،  ،)»خداستگل سرخ بدون نقص «(شعر، به ستايش خدا 

، دانش، لذات منع شدهء )»كمربندي براي زمين مي سازد كه رد پاي آن. . . به عظمت كوه «(شـتر 
به همين شيوه، تمام دنياي اسالم، از قصه هاي فولكلور واحدي . پرداخت شراب، و انواع گلها مي

هزار و يك [» عربي شبهاي«د و ما امروزه آنها را با عنوان مي كرد كه در اصل از هند آمده بودن تغذيه
در قرن چهاردهم ميالدي به شكل كتبي  مي شناسيم، كه پس از دوران طوالني نقل سينه به سينه،] شب

 .جمع آوري شدند

ريزي شد؛ اين فلسفه تالش  در همه جا، فلسفهء اسالمي بر اساس فلسفهء ارسطو و مشائيان يونان پي
به تأسي از يونانيان، آنرا جاوداني مي پنداشت و در  زيد تا خدا را در عالمي جايگزين كند كه،بسيار ور

 .منتفي مي كرد را» خلقت«نتيجه تصور 

مي شد، چنانچه از حفاري  در همه جا، تكنيك ها، صنايع، اشياء صنعتي و مبلمان مشابهي به كارگرفته
در همه جا، مدهاي شبيه به هم كه . مشهود است ]قرطبه[هاي مدينه الصحرا، در نزديكي كوردوبا 

اسپانيا، آخرين ايستگاه اين واردات ِ دنياي شرق . به چشم مي خورد نسخهء مشابه سليقهء بغداد بود
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عادت به  :شد كه تأثيرات تدريجي ِ آنها را در سراسر اين كشور مي توان مشاهده كرد محسوب مي
شده بود، رسم پوشيدن رداي   از شعراي معروف شرق وام گرفتهاستفاده از اسم مستعار يا تخلـّص كه

، برخي بازمايه هاي مكرر ادبي، نسخه هاي ]مرابطيان / مرابطون[كالهدار پس از ورود خاندان المراويد 
 .اينها دارويي معين، و نظاير

بيشتر . ودندمردم مشغول ب همه جا، از ايران تا آندالوس، صحنه گردانهاي دوره گرد به سرگرم كردن
رقصنده و خوانندگاني كه در مدينه يا بغداد تعليم ديده  آنها از مصر مي آمدند اما در ميان آنها دختران

 همه. داشتند، كه لباس شان در شرق به رنگ زرد و در غرب به رنگ قرمز بود بودند نيز حضور

كردند و همچنين  بازي ميسرانجام، در همه جا مسلمانان شطرنج . شاعران وصف اينان را كرده اند
اين . گرفت و طرفدار بسيار داشت كه با اسب هاي چوبي زره دار انجام مي kurag بازي اي به نام

سردار خليفه المعتمد، در حاليكه به اين بازي سرگرم  ابن مرطان«: يك بازي بسيار سرگرم كننده بود
  ».مورد شبيخون قرار گرفت] بهقرط[رستگان سپاه دشمن در شهر كوردوبا  بود، از سوي يكي از

و نايب السطنهء خراسان  يكي، وزير. دو نمونهء ديگر را مي توان در اثبات يكپارچگي اسالم ذكر كرد
را به كشورهاي گوناگون گسيل داشت تا نسخه  هيأتهايي«در خطهء ايران بود كه در ابتداي قرن دهم، 

كشور، در امپراتوري يونان، در تركستان، در چين، وزارتخانه ها در هر اي از آداب و رسوم دربارها و
وزير، اين نسخه ها را با  اين. . . عراق، در سوريه، در مصر، در زنجان، زابل، و كابل فراهم كنند  در

نمونهء . بخارا، در دربار و ادارهء دولت به كار گيرد تا در» دقت مطالعه كرد و بهترين آنها را برگزيد
 درون مرزهاي اسالم، حـَكـَم دوم، خليفهء كوروبا بود كه همهء كتابهاي نوشته ديگر، به طور اخص در

هزار دينار «ارنست رنان،  او، به گفتهء. شده در ايران و سوريه و نقاط ديگر را به محض انتشار مي خريد
 .ع كندتا نخستين نسخهء منتخبات معروف او را ابتيا به شكل طالي ناب براي ابوالفرج اصفهاني فرستاد

« 

قرن دهم، هنگامي كه  در. اما اين وحدت فرهنگي باعث نشد كه خصوصيات زندهء محلي از ميان برود
استقالل خود را احيا كرد و فضايي براي  امپراتوري اسالمي شكاف برداشت، هرقسمت آن تا اندازه اي

خصيتي كه در همهء ويژهء خود را دوباره به نمايش بگذارد، ش تنفس به دست آورد تا در آن شخصيت
 .بود عالرغم بده بستان با اسالم به عنوان يك كليت، آنرا با عزم راسخ حفظ كرده اين دوران،
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تدريج كاراكتر خاص اسپانيايي  اسپانياي مسلمان، در پاسخ به تأثيرات مكرر بيروني و پذيرش آنها، به
ان نيز فرديت خود را با قدرت و اير. متجلي شده بود خود را كسب كرد ــ شخصيتي كه درتاريخ بارها

يك  بغداد. ايران با خالفت بغداد انرژي و سبك و سياق خود را احيا كرد. نشاند زور بيشتري بر كرسي
هاي ميناكاري شده بود  دوران عباسي شاهد موفقيت بيش از پيش سفالينه. شهر ايراني محسوب مي شد

از گنجينه هاي ايراني، يعني كوزه گري با  يگركه در اصل به ايران تعلق داشت، و نيز رونق يكي د
زبان عربي همچنان زبان اصلي به شمار . يادآور قصرهاي خسروان بودند ايوانهاي ايراني،. رويهء فلزي

به حساب مي آمد  اما فارسي نيز ــ كه حاال با خط عربي نوشته مي شد ــ دومين زبان مهم ادبي مي آمد
فارسي، به عنوان ). به امپراتوري عثماني و بعدها(رد، از جمله به هند كه به نقاط دوردست راه پيدا ك

اين قابليت را داشت كه به ميان تودهء كثير مردم راه پيدا كند،  )demoticدموتيك(زباني نيمه مردمي 
ميالدي، فردوسي  در پايان قرن دهم. ناپديد شدن كامل زبان يوناني نيز به اين رونق كمك كرد و

يازدهم ميالدي به بعد، زبان فارسي به طور  از قرن.  را در تجليل از ايرانيان باستان سرودشاهنامه اش
 .به كار گرفته شد روزافزون در نوشتن كتابهاي علمي

اين تاريخ به بعد در درون  ايران قطعاً يك تمدن ملي با شخصيت قوياً منحصربه فرد خود بود ــ اما از
 در اين ١٩۶١هنر ايراني در پاريس به سال  نمايشگاه بزرگ. دتمدن گستردهء اسالمي رشد مي كر

نمايشگاه نشان مي داد چقدر دوران پيش از اسالم با دوران اسالمي  اين. رابطه بسيار روشنگر بود
 .است، اما تداوم را نيز ميان اين دو آشكار مي كرد متفاوت

سالم وجود داشته اين قطب بندي ميان جهانشمولي و محلي گرايي در تمام تاريخ ا
 كامالً مشخص آن را مي توان در هند مسلمان، اندونزي مسلمان، و آفريقاي سياه موارد .  است

تاريخي شان را هم نگه  مشاهده كرد كه اسالم در آنها عميقاً نفوذ كرد اما آنها همزمان شخصيت
 .داشتند

شد كه اوج آنرا در قرن  اسالميدر هند، كنش و واكنش ميان دو تمدن باعث پيدايش هنر ناب هندي ـ 
دهلي، نمونه هاي شگفت انگيزي از اين هنر هنوز  در شهر. دوازهم و به ويژه در قرن سيزدهم مي بينيم

براي . از ديدن آن به دست مي دهد ناشي از التقاطي بودن اين هنر است اعجابي كه. برجا مانده است
طراحي شد   باز مي گردد، توسط مسلمانان١١٩٣مسجد بزرگ شهر دهلي كه تاريخ آن به سال  مثال،
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اين ساختمان مخلوطي است از سبك  .اما ساختمان آنرا معماران و پيكرتراشان هندي به اتمام رساندند
به اين شيوه، يك هنر تماماً تازه . همراه با تزئينات خط عربي هندي ِ همسان با طومار مزين به نقش گل،

غلبه  ان گاه به طور عمده اسالمي بود و گاه ويژگي هندي در آنبسته به زمان و مك پديد آمد كه
چنان در هم سرشته شده اند  سرانجام، وقتي كه به قرن هجدهم ميالدي مي رسيم، اين دو شاخه. داشت

 .كه تميز هريك از ديگري ناممكن مي شود

د و هم تجديد علمي بو عصر طاليي تمدن اسالمي در سطوح باالتر خود، هم شامل موفقيت بي نظير
نيز از دستاوردهاي بزرگ اين دوران است،  حيات استثنايي فلسفهء باستان؛ و در كنار آنها ادبيات

 .پيروزي هاي ديگر به حساب مي آيد گرچه دوتاي اول بود كه سرآمد

 

 علم و فلسفه در تمدن اسالمي

اين ابداعات در جبر و مثلثات  .در اينجا بود كه مسمانان مهمترين ابداعات را پديد آوردند: نخست علم
پيش از آنها . مسلمانان سينوس و تانژانت را اختراع كردند در مثلثات،). كه نام شان هم عربي است(بود 

حساب  شده بودند فقط اندازهء يك زاويه را از روي وتري كه دايره را قطع مي كرد يوناني ها موفق
 ميالدي رساله اي در ٨٢٠در سال  خوارزمي بهمحمدابن موسا ملقب . سينوس، نصف وتر بود: كنند

اين اثر . پيش رفته بود (quadratic equations) جبر منتشر كرد كه تا حل معادالت درجهء دو
. به عنوان يكي از كتابهاي درسي مرجع در غرب مورد استفاده قرار گرفت بعدها به التين ترجمه شد و

 biquadratic)  توانستند معادالت دو مجذوريپس از اين تاريخ، رياضي دانان مسلمان مدتي

equations) را حل كنند. 

اندازه صاحب مقام محسوب  جغرافي دانان مسلمان كه متكي به روش هاي رياضي بودند نيز به همين
، و اندازه گيري )به ويژه اسطرالب(كار مي بردند  رصدخانه ها و ابزار ستاره شناسي كه به. مي شوند

كه اشتباهات فاحش بطلميوس را تصحيح كرد، ) هرچند هنوز ناكامل(جغرافيايي  ولعالي ِ عرض و ط
باالترين درجهء تحسين  همچنين، مسلمانان در اين زمينه ها شايستهء. جملهء دستاوردهاي آنها بود از
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ـَر: اند در زمينهء نورشناسي و علم بصـ (optics)،  تقطير الكل، توليد شربت هاي (علم شيمي
 .علم داروسازي ، و) و كشف اسيد سولفوريكشفابخش،

استفاده قرار گرفت از اسالم  بيش از نيمي از داروها و شيوه هاي مداوا و مرهم هايي كه در غرب مورد
 nux) ، ريواس، تمر هندي، جوزالقي(senna) گرفته شده اند، از جمله گياه سـِنا يا فلوس

vomica)قرمزدانه ، )   kermes كافور، انواع شربت هاي طبي، شكسته بندي )قرمزبرگرفته از كرم ،
 .پومادها، مرهم هاي روغني، و آب مقطر با گچ،

ابتدا مورد استفاده قرار نگرفت، سه قرن پيش  ، كه اهل مصر بود، با آنكه كشفيات اش درابن نفيس
 .پيش تر از ويليام هاروي، موفق به كشف جريان خون شد از مايكل سِروه توس و بسيار

فلسفهء   حوزهء فلسفه آنچه روي داد عبارت بود از كشف دوباره ــ در اصل بازگشت به موضوعاتدر
دامنهء اين كشف دوباره محدود به نسخه برداري و  .مشايي و ارسطويي ِ اخذشده از يونان

اين كشف دوباره در . همين كار نيز بي شك تالشي ارزنده محسوب مي شد تكثير مجدد نبود، هرچند
اسالم  فلسفهء ارسطو كه به خاك. به معني ادامهء كار، شرح و تفصيل و نوآوري هم بود العين ح

جهان و انسانيت در اين فلسفه مخاطره آميز  ؛ تبيينخطرناك تلقي مي شد منتقل شده بود، بناگزير
ان دين وحياني رويارويي پيدا مي كرد، ديني كه خود براي بودن جه بود زيرا با اسالم به عنوان يك

فالسفهء اسالمي را  با اين همه، ارسطو موفق شد. را دارا بود] اما متفاوت[و بسيار دقيق  تبييني عام
رنسانس اروپايي كرده مناسب به نظر مي  با» متز. آ«اينجا هم مقايسه اي كه . مجذوب و مسخـّر كند

بينش انسان = مانيسماو[وجود داشت  اومانيسم اسالمي نام در واقع مي توان گفت كه چيزي به: رسد
 .كه ارزشمند و متنوع بود و در اينجا فقط مي توانيم شمه اي از آن به دست دهيم] مدار

در اين ميان پنج نام از همه . فلسفهء اسالمي شامل متفكران متعدد در زمانها و مكانهاي متفاوت مي شد
نا و ابن رشد از ديگران ابن سي .الكندي، فارابي، ابن سينا، غزالي، و ابن رشد :برجسته ترند

جهت از همه بيشتر است كه بر تفكر قرون وسطاي  شهرت بيشتري دارند، و اهميت ابن رشد از اين
 .اروپا تأثير عميقي گذاشت
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تاريخ «تاريخ در كتاب  اين[ ميالدي مي دانيم ٨٧٣كه ما فقط تاريخ وفات او را به سال (الكندي 
در بين النهرين متولد شد، ]) است ـ مترجم  ميالدي ثبت شده٨۶۶نوشتهء مجيد فخري » فلسفهء اسالمي

فارابي، متولد . لقب داده بودند» فيلسوف اعراب«محل تولدش، او را  به خاطر. پدر او والي كوفه بود
ميالدي در  ٩۵٠مي زيست و در سال ) حلب(او در شهر آلپو . ميالدي، اصليت تركي داشت ٨٧٠

پيش از تسخير آلپو به دست   حامي و ولي نعمت خود سيف الدوله،فارابي به اتفاق. دمشق درگذشت
. خطاب مي كردند ــ معلم اول ارسطو بود» )ثاني) معلم دوم«او را . دشمن، به دمشق مهاجرت كرده بود

 در ١٠٣٧به دنيا آمد و در سال ] ازبكستان[در شهر افشِنا نزديك بخارا   ميالدي٩٨٠ابن سينا در سال 
غزالي در   ميالدي درگذشت؛١١١١غزالي در طوس متولد شد و همانجا در سال . فتوفات يا همدان

در برابر [تعصب از دين سنتي  اواخر عمر به يك فرد فيلسوف ـ ستيز تبديل شده بود كه با شور و
ي اسپانيا متولد شده و در دهم )قرطبه(شهر كوردوبا   در١١٢۶ابن رشد به سال . دفاع مي كرد] فلسفه

 .در مراكش جهان را بدرود گفت  ميالدي١١٩٨سال نوامبر 

دين، دامنهء گسترده و عمر  اين تاريخ ها و مكان ها نشان مي دهد كه اومانيسم اسالمي، در تاريخ اين
از اين چهره ها پيرامون خود همكاران و  بلندي داشت، به ويژه اگر درنظر بگيريم كه هريك

 . داشتبسيار دانشجويان و خوانندگان ِ سرسپرده

باليد ــ آخرين اما نه  اين فهرست همچنين نشان مي دهد كه آخرين فيلسوف واجد اهميت، در اسپانيا
كه غرب را با فلسفهء عربي و با شخص ارسطو  لزوماً مهمترين فيلسوف، هرچند كه همين ابن رشد بود

 .آشنا كرد

به تأكيد  (Louis Gardet) در اين چشم انداز وسيع، پرسش واقعي همان است كه لويي گارده
وجود » فلسفهء اسالمي«حقيقتاً چيزي به نام  آيا: است) و خود به آن پاسخ منفي داده(مطرح كرده 

 داشت؟

الكندي آغاز و به ابن  معني اين پرسش آن است كه آيا يك سنت فلسفي ِ واحد وجود داشت كه از
اسالم بود؟ آيا اين فلسفه بديع ] هنگيفر[فضاي  رشد ختم مي شد؟ آيا پيدايش چنين فلسفه اي، مديون

 .باشد بله و نه پاسخ محتاطانه و ناگزير بايد و نوآور بود؟ به رسم مألوف
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سرگردان ميان انديشهء يوناني از يك سو و حقيقت  .  بله اين يك سنت فرهنگي يگانه بود
نه  ت روشن امااين سنت، عقالني. از سوي ديگر، از اين سو به آن سو درمي غلطيد وحياني قرآن

فيلسوفان نامبرده، همزمان  همهء. انحصاري خود را مديون يونان و گرايش علمي درون اسالم بود
شيمي، رياضيات، و همواره طب، توجه نشان مي  دانشمند هم بودند و به علومي چون ستاره شناسي،

رار مي داد و براي شان بيشتر اوقات آنان را مورد لطف شاهان و امرا ق طب بود كه] تبحر در. [دادند
ابن .  زدقانون ابن سينا دست به تأليف يك دايره المعارف طبي به نام. درآمدي فراهم مي كرد منبع

طب اسالمي، حرف آخر در طبابت  رشد نيز همينگونه عمل كرد؛ و در اروپا، تا مدتهاي دراز،
 .مولير مي رسيم محسوب مي شد، حتا زماني كه به عصر كمدي هاي

ابن سينا در پيشگفتار . كرد ات برگرفته از يونان، فلسفهء اسالمي را داراي پيوستگي دروني ميتأثير
او فرزند نيكوماخوس و خردمندترين . ارسطو است مؤلف اين كتاب«نوشت، » فيزيك«خود بر كتاب 

 بنيانگذار من به اين سبب او را. و متافيزيك را بنياد گذاشت و كامل كرد او منطق، فيزيك،. يوناني بود
نوشته شده، حائز  رشته ها مي دانم كه هيچيك از آثار ديگري كه در اين رشته ها پيش از او اين

 ١۵٠٠را دنبال كرده اند، حتا با گذشت  هيچ كدام از كساني كه تا امروز راه او. . . اهميت نيستند 
  ».مهم پيدا كنداو بيفزايد يا در اين آثار خطايي  سال، نتوانسته چيز تازه اي به آثار

پايان ناپذير ميان وحي  فيلسوفان عرب كه چنين ارسطو را ارج مي گذاشتند، به ناچار درگير جدل هاي
مجادلهء طاقت فرسا . يعني فلسفهء يوناني ها مي شدند انسان] عقلي[پيامبرانه يعني قرآن و تبيين فلسفي 

ه اي قايل به تخفيف موضع خود كند، بايست هر دو طرف جدل را تا انداز ميان وحي و استدالل مي
 .عقل و ايمان هريك تا اندازه اي مصالحه كنند يعني

آيا يك متفكر قادر  . شده بود پيامي االهي را به بشريت اعطا كرده بود» نازل«ايمان كه بر محمد 
كند و عقل خود را  بود بدون كمك گرفتن از جاي ديگري، حقيقت جهان را كشف

در برابر چنين دو راهه اي، همهء   و ايماني به مقام داوري برنشاند؟مقدم بر اصول جزمي
. مهارت ديالكتيكي ِ وافري، شايد بيش از حد الزم، نشان دادند فيلسوفاني كه از آنها نام برديم از خود

لي راه ح] مشكل براي اين[او : بيهوده نبود كه نابغه قلمداد شد«ماكسيم رودنسون، ابن سينا،  بنا به گفتهء
پيامبران، حقايق سرمدي : در اين مايه بود راه حل ابن سينا، كه منحصر به او هم نبود، چيزي» .پيدا كرد



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 106 

زبان آنها زباني بود . آشكار كرده بودند» تمثيالت، تصاوير، و استعارات به شكل حكايات، سمبولها،«را 
اين حق را  رخالف اين روش،اما فيلسوف ب. تودهء مردم با اين هدف كه آنان را خوشبخت كند براي

زبان و [فيلسوف بر آزادي بي حد و مرز انتخاب  .گام بگذارد] پيامبرانه[دارد كه بسيار فراتر از اين زبان 
تضاد كامل وجود ] فلسفي[فشارد، حتا زماني كه ميان رويكردهاي رقيب  پا مي] روش يافتن حقيقت

 .دارد

 اما. همانند يوناني ها اعتقاد داشتند كه جهان جاوداني استبراي مثال، فيلسوفان اسالمي به طور معمول 

اگر جهان همواره وجود داشته، چطور مي توان گفت در مقطعي از زمان خلق شده 
انتها، اعالم كرد كه  مدعي مي شود؟ فارابي با پي گرفتن اين منطق تا به] پيامبرانه[چنانكه وحي  ،است

گزاره هاي «باشد؛ خدا تنها مفاهيم يا  شخص اطالعي داشتهخدا نمي توانست از اشياء و موجودات م
از همهء چيزهايي كه بر زمين است و در «مثل خداي عهد عتيق،  اما خداي قرآن،. را مي شناخت» كلي

زمين،  هيچ برگي بدون آگاهي خدا بر زمين نمي ريزد؛ هيچ دانه اي در تاريكي. است درياست با خبر
  ».نوشته نشده باشد ي وجود ندارد كه از قبل گزارش و خبرشهيچ نهال سبز يا شاخهء خشك

اعتقاد نداشت، اما ابن سينا اعتقاد  جاودانه بودن روح فارابي به. تضادهاي ديگري هم وجود داشت
. كه در قرآن آمده، باور نداشت رستاخيز و بازگشت بدن مرده از طرف ديگر، ابن سينا به. داشت

كه همان قلمرو هستنده هاي غيرمتجسد بود،  روح به سپهر خودشاو برآن بود كه پس از مرگ، 
منطقي، ديگر جايي براي پاداش و جزا وجود نداشت، نه بهشتي در  در نتيجه، به طور. بازخواهد گشت

بودند، و  خدا در كنار هستنده هاي غيرمتجسد و ارواح، ساكن جهان ايده آلي. دوزخي كار بود و نه
بر سكون تقدم دارد و نه سكون  نه حركت« ناپذير و جاوداني بود ــ زيرا در مقابل آن، ماده زوال

دليلي وجود ندارد كه خدا حادث . . . ديگر است  مسبب هر حركتي يك حركت پيشين. . . برحركت 
  ».باشد

و نحوهء ) سماع طبيعي(توضيح ــ تأثير ارسطو در فلسفهء اسالمي زياد بوده به ويژه در منطق و فيزيك [
 )فلوطين(تأثير نوافالطوني پلوتينوس اما تأثير افالطون، يا بهتر گفته باشيم، . قه بندي معارفطب

اين كتاب در زمان . بر تأثيرات ارسطويي سايه مي اندازد» تئولوگيا آريستوتليس«در كتابي به نام 
رست آنرا به ارسطو الكندي، يعني نسبتاً زودتر از آثار يوناني ديگر، به عربي ترجمه شد و برخي به ناد
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براي متفكران مسلمان كه مجبور بودند فلسفه را به شكلي با آموزه هاي ديني و قرآني وفق . نسبت دادند
، بينش نوافالطوني مددكار )فيلسوفان اسالمي نام نهاده» دينخويي«آنچه كه آرامش دوستدار (دهند 

: پيش گذارده مي شود) emanation( يا تجلي  فيضانبزرگي بود، زيرا در آن نظريهء ضد ارسطويي
احد، ذات ( هرچيز به بازگشت به سوي يكتا شوقي نخستين و » يكتا«منشاء تجلي همهء چيزها از 

 ]مترجم.  است، كه انديشه اي غير ارسطويي استغير از زمانذات يگانه خارج از زمان يا ). يگانه

اما هرگز بدان  را برمي انگيزند] فلسفي[گرفتيم، كنجكاوي  ارنست رنان اين نقل قولها كه از
 اين منطق ِ غيرقابل اعتماد كار فراوان الزم است تا بتوان مطالعهء نزديك و .پاسخ نمي دهند

نزد ابن سينا، نگاه كنيد  دربارهء تقليب فيزيك و متافيزيك ارسطويي. [استدالالت را دنبال كرد] شبه[
نوشتهء آرامش   تفكر در فرهنگ دينيامتناع به فصول مربوط به فلسفهء مشايي در كتاب

  ] ـ مترجم٣٨٠ تا ٢٠٠دوستدار، به ويژه ص 

داشته و معماهاي قديمي آنها را  از زمان ارنست رنان به اين سو، فيلسوفاني كه به اين موضوعات عالقه
يش شان تفسيرهاي آنها متأثر از نوع گرا. معماها نشده اند مطالعه كرده اند، موفق به يافتن راه حل اين

 .يا ايده آليستي ــ يا اينكه كدام فيلسوف را بر ديگري ارجح تلقي كنند است كه عقلي باشد

سينا به شكل  الكندي بر آبهاي ديني زورق مي پيمود كه طبعاً طوفاني برنمي انگيخت؛ ابن
فع ايمان، غزالي، مدا. پايان جهان بود انكارناپذيري ايده آليستي مي انديشيد؛ ابن رشد فيلسوفي براي

او در صدد برآمد فلسفهء مشايي را : را از آن خود كرد اصول جزمي تئولوگ هاي اوليهء مسلمان
 مرحله اي آنرا تخريب كند، زيرا گرايش هاي خودش، او را به مسيرهاي بسيار ناديده بگيرد و حتا در

صوف بپوشد كه براي تن  او اين دنيا را پس زد تا خرقهء سفيد و پشمين. متفاوت عارفانه كشانده بود
مي » بي نوايان خدا«اين عده را با عنوان . كالم عقلي رازباوران ايماني دوخته شده بود نه طرفداران علم

 .شناسند

كار او در اين بود كه ترجمهء  امتياز. ابن رشد، طبيب كوردوبا، ويراستار و شارح نوشته هاي ارسطو شد
اين . توضيحي شامل مالحظات و فرعيات عرضه مي كرد گفتاريكامل عربي از متن يوناني را همراه با 

از عربي به التين ترجمه و سپس در اروپا پخش ) طليطله(شهر توليدو  متن و تفسيرات ابن رشد، در
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اسالمي،  به اين ترتيب، فلسفهء. نتيجه جرقهء انقالب بزرگ فلسفي ِ قرن سيزدهم زده شد گشت و در
اما به . راهي گور نشد ن، در زير ضربات سهمگين غزالي بالفاصلهبرخالف پندار برخي از مفسرا

پيش از آنكه قرن دوازدهم ميالدي به پايان رسد، فلسفهء اسالمي و علم  هرتقدير،
سپس اين غرب بود كه مشعل اين هردو را به دست گرفت و به  .اسالمي، عمرشان به پايان رسيد

 .راه خويش ادامه داد

 

 انحطاط تمدن اسالمي

حتا در . باز ايستاد تمدن اسالمي پس از پيروزي هاي شگرف به ناگهان در قرن دوازدهم از حركت
. پيشرفت علمي، فلسفي، و مادي ادامه نيافت اسپانيا پس از سپري شدن آخرين دههء قرن دوازدهم،

 .هايي را به ميان مي كشد نامترقبه بودن اين تغيير، پرسش

حمالت پرشور و سهمگين غزالي عليه   شد، اين اتفاق به سببآيا آنطور كه در گذشته ادعا مي
محصول زمانه  غزالي .نبايد اين نظريه را زياد جدي گرفت و آزاد انديشي روي داد؟ فلسفه

فلسفه از همان روزهاي آغازين  از آن گذشته،. اش بود ــ همان اندازه معلول اوضاع كه دليل آن
هاي متعدد گواهي مي دهند ــ عملي كه بدون دشمني  وزاندندشمنان بسيار تراشيد؛ چنانچه كتاب س

سلب  همينطور عدهء زيادي از فيلسوفان در بارگاه عامهء مردم. امكانپذير نمي بود هاي فعال و عمومي
بار ديگر عوض شود؛ و  ]سياسي[حيثيت مي شدند و محكوم به تبعيد ــ دستكم تا وقتي كه اوضاع 

مي يافت و هر فيلسوفي را وادار به سكوت  قه اسالمي بر همه چيز تسلطاوقاتي نيز پيش مي آمد كه ف
غزالي، فلسفه يك بار ديگر شكوفا شد، و منظور ما تنها ] درگذشت[ گذشته از اين، پس از. مي كرد

 .رشد نيست فلسفهء ابن

عقيده اي است كه يك  اين بود؟» اقوام وحشي«به گردن ] ركود و انحطاط[آيا تقصير 
اما بايد به خاطر . [ابراز داشته است (S. D. Gothein)  ر متأخر به نام اس دي گوتينتاريخنگا
نظر نظامي ناجي اسالم در برابر تهديدات از سوي آسيا و غرب  اين اقوام نامتمدن خود از] داشت كه

 اقوام نبودند كه تمدن اسالمي را از درون به تحليل بردند؟ آيا همين. بودند
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كه از سودان و صحراي  بودند) مرابطون(ك، نخست در اسپانيا خاندانها المراويد اين ناجيان خطرنا
در خاور نزديك، . شمال آفريقا بودند كه ساكنان) موحدون(آفريقا مي آمدند، سپس قوم الموحاد 

تشكيل مي دادند، قبايلي كه يا از استپ هاي سردسيري آسياي  تركان سلجوقي ناجيان اسالم را
آغاز  بنا به نظر اس دي گوتين، انحطاط زماني. و يا به عنوان غالم از نواحي قفقاز دندمركزي آمده بو

] ي ترك[و رزمنده  تقريباً در تمامي حكومت هاي اسالمي قدرت به دست غالمان سلحشور«شد كه 
اما براي «تالش اسالم به دست آمده بود،  اين وحدت با» .وحدت خطهء مديترانه شكسته شد«و » افتاد

 .چندان معنايي نداشت» سنت هاي مديترانه اي شريك نبودند ين اقوام نامتمدن كه هيچگاه درا

غرب و هم در شرق، چندان  در برابر اين نظر مي توان چنين پاسخ داد كه اين اقوام نامتمدن، هم در
در اثر شد نبودند؛ و همانند عرب ها آنها نيز  بدوي تر از اعرابي كه نخستين پيروزي ها نصيب شان

خلفاي الموحدون حامي . بيش در مدت كوتاهي متمدن شده بودند تماس با كشورهاي قديمي، كم و
 در گزارش هاي آشناي صليبيون، صالح الدين سلطان بزرگ كردي االصل و خصم .ابن رشد بودند

ن جنگجويان نامتمد ريچارد شيردل، به عنوان شخصيتي بلندنظر و واال ترسيم شده، دستكم در چشم
سركوبي مغولها در عين جلوت واقع در  سرانجام اينكه با كمك مصر، اسالم موفق شد با. مسيحي

، »سرزمين مقدس«با تسخير آكرا، آخرين پايگاه مسيحي در  ، و١٢۶٠سوريه، در تاريخ سوم سپتامبر 
 .ديگر استقالل خود را به دست آورد ، بار١٢٩١به سال 

اواخر قرن يازدهم ميالدي،  در هء مديترانه بود؟آيا انحطاط ثمرهء از دست دادن حوز
دوباره به چنگ آورد و در نتيجه، امتيازات و فوائد اين  اروپا به تدريج نواحي كنار درياي مديترانه را

 هانري پيرن تاريخنگار فرانسوي بر اين نظر است كه در قرون هشتم و. گرفته شد مناطق نيز از اسالم

نقل و انتقاالت آزادانه باز  نان نواحي مديترانه را فتح كردند، اروپا از امكاننهم ميالدي وقتي كه مسلما
نظريهء هانري پيرن ] براي توضيح علت انحطاط[حال  .ايستاد و ناچار به مناطق داخلي عقب نشيني كرد

 راياين بار نواحي مديترانه از زير كنترل اسالم به درآمد و آنرا ب. گرفت را مي بايست برعكس در نظر

ملزومات و امكانات  هميشه فلج ساخت، به نحوي كه ديگر قادر نشد به گسترش خود ادامه دهد و
 .زيست معمولي و روزانه اش را بازتوليد نمايد
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اين شكست و   نخستين كسي بود كه١٩٣٠كه در سال » اي اف گوتيه«عجيب به نظر مي رسد كه 
تئوري هانري پيرن را كه همان زمان  دد برنيامدعقب نشيني تمدن اسالمي را برجسته كرد هرگز در ص

اين  با ميزان كنوني دانش ما، به احتمال زياد. اسالمي به كار گيرد بسيار مطرح بود در مورد افول تمدن
 .اسالم است] تاريخي[بهترين نظريه در توضيح واگشت و واپس ماندن 

به عظمت دوران گذشته  پس شايد هرگزاز اين . تمدن اسالمي از اين شكست نيز جان سالم به در برد
اي «هنگامي كه پل والري اعالم كرد،  ١٩٢٢ در سال. نايل نشد اما به هرحال به بقاي خود ادامه داد

فصول تاريخي چنان است كه گلها و . ، مسلماً او مبالغه مي كرد»هستيد تمدنها، ما مي دانيم شما فاني
بسيار دشوارتر  حداقل آنكه نابودي درخت. رجا مي ماندرا بر زمين مي اندازد اما درخت ب ميوه ها

 .صورت مي گيرد

غرب اسالم با نبرد  از سمت. پس از قرن دوازدهم بدون شك اسالم شاهد روزهاي بسيار تاريكي بود
 نيمه ١٢٩١آن، پس از تسخير آكرا در  كه از)  ميالدي١٢٧٠ تا ١٠٩۵(طوالني صليبيون مواجه شد 

از سمت آسيا . هرچند زمين ها را بازپس گرفت، دريا را از كف داد ا در اين نبرد،ام. پيروز بيرون آمد
 : تحليل پيدا كرد١۴٠۵ و ١٢٠٢طوالني و سهمگين قبايل وحشي مغول ميان سالهاي  توسط هجوم

. دوباره كمر راست كنند تركستان، ايران، و آسياي صغير هرگز از اين حمالت تخريب كننده نتوانستند
اسالم تنها به ميزان محدودي توانست از . بد بود  ميالدي نشانهء بارز اين بخت١٢۵٧د در سال فتح بغدا

 .اين زخم ها شفا پيدا كند

ميالدي ــ دشواري هاي  در همان زمان، طي اين قرون تاريك ــ قرنهاي سيزدهم، چهاردهم، و پانزدهم
 چين و هند تا اروپا، دنياي كهن به از. شد خاص اسالم توسط مشكالت اقتصادي عام جهاني تشديد مي

هرچيز و هركس به كام اين بحران كه چند قرن دوام آورد . شد تمامي دستخوش يك بحران درازمدت
و  ) ميالدي١٣۵٧ تا ١٣۵٠از (اروپا به نظر مي رسد كه بحران كمي ديرتر فرارسيد  در. فرو رفت

به هرحال اين بحراني  اما). پايان رسيد به ١۵١٠ و ١۴۵٠ميان سالهاي (مدت آن نيز كوتاهتر بود 
 به درازا ١۴۵٣ تا ١٣٣٧بود كه از  جنگ هاي صدسالهبارزترين تجلي آن . واقعي و جدي بود

طوالني خارجي و نبردهاي داخلي مدني و اجتماعي توأم  كشيد و در كنار آن يك سلسله از جنگهاي
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اسالم، بايد  ، به هنگام ارزيابي از شوركامي هايبنابراين. بسيار نيز به وقوع پيوست با ويراني ها و فقر
 .مسلمان بود، تمايز قايل شويم ميان پديده هاي عام جهاني و پديده هايي كه مختص سرزمين هاي

آخرين فيلسوف بزرگ مسلمان،  ،ابن خلدون در چنين شرايطي از رنجوري و بدبيني عام بود كه
و امروزه بايد گفت جامعه (خلدون تاريخنگار  ابن. آثار ارزشمند و برجستهء خود را خلق كرد

او به عنوان يك .  متولد شده بود١٣٣٢كه در تونس به سال  ي بود با اصليت آندالوسي)شناس
 در شهرهاي گرانادا، تلمسن، بجائيا، فز، و در سوريه يك زندگي پرمشغله و با ديپلمات و دولتمرد

يك سال پس از  مرگ او.  شغل قضاوت را داشت) در قاهره١۴٠۶(او به هنگام مرگ . اهميت داشت
 .دربارش فرستاده شده بود مرگ تيمورلنگ رخ داد كه ابن خلدون زماني به عنوان سفير به

نام دارد كه مجموعه اي است بزرگ با تنظيمي بديع كه » كتاب العبر«اثر اصلي ابن خلدون 
يك شاهكار است كه براي نخستين بار به تنهايي  مقدمهء آن .دربرگيرندهء تاريخ اقوام مهاجم است

. و جامعه شناسي تاريخ اسالم مي پروراند) روش علمي(دربارهء متدولوژي  رساله اي سيستماتيك را
: مقدمه«عنوان   با١٩۵٨به زبان فرانسه و در سال » پرولگومن«مقدمه در قرن نوزدهم با عنوان  اين

 .به زبان انگليسي منتشر شد» پيشگفتاري بر تاريخ

شانزدهم، اسالم بار ديگر از  پس از برگشتن اوضاع به حال عادي و بهبود اقتصاد جهاني، عمدتاً در قرن
» دورهء الله«عظمت تركيه تا قرن هجدهم، كه به  .موقعيت واسط خود ميان شرق و غرب بهره گرفت

 اقعگرا يا تزئيني ِ گلزماني رخ داد كه تصاوير و» دورهء الله«در استانبول  .شهرت دارد، دوام پيدا كرد

دورهء الله عنوان . شد به طور مدام روي ظروف و در مينياتورها و نقوش پارچه ها و بافته ها ظاهر مي
از لحاط سياسي، بهبود . كم نداشت مناسبي است براي عصري كه از لحاظ قدرت و محاسن چيزي

مدتها قبل از فتح قسطنطنيه تركان عثماني بود كه  اوضاع به معني پيروزي هاي سريع و برجستهء
آن موفقيت خيره كننده، پيروزي هاي چشمگير ديگري به دنبال . بود آغاز شده)  ميالدي١۴۵٣(

مديترانه  پيروزي ها تا قرن شانزدهم، تركيه را تبديل به يكي از قدرت هاي بزرگ حوزهء اين. داشت
 .كرده بود
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كمابيش از نو  اصلهء كوتاهي اسالم راسروران جديد خطهء بيزانس و نواحي مقدس عربي، به ف
. تمام مؤمنان محسوب مي شد ، سلطان عثماني، ترك اعظم، خود خليفهء١۵١٧پس از سال . ساختند

نايب (دوردست تركستان، مراكش در آنسوي ريجنسي  نواحي خارج از كنترل تركها فقط شامل مناطق
اين زمان تحت حاكميت خاندان صفوي ايران در . و ايران شيعي بود ي الجزاير،)Regencyالسطنه

بابر  مزدوران مسلمان مغول و ترك به رهبري ظاهرالدين محمد. ناسيوناليست شده بود بيش از پيش
را به تصرف درآوردند  يكي از خويشان دور تيمورلنگ، امپراتوري دهلي)  ميالدي١۵٣٠ تا ١۴٩۵(

اين . ول اعظم آن ظاهرالدين محمد بودمغ  امپراتوري نويني بنانهادند كه نخستين١۵٢۶و در سال 
 .نقاط هند مسلط شد امپراتوري به فاصلهء كوتاهي بر اكثر

آشكار . شكست دهند  تركها موفق شدند مجارستان مسيحي را در نبرد موهاكس١۵٢۶در همان سال 
زي پيرو تجربه مي كرد كه همراه بود با بود كه اسالم به رهبري تركان سني، نوعي نوزايي عام را

  .كامل جزميت اسالمي و دين سـنتي

قدرت بار ديگر خود را ابقا كرد، آزاد انديشي از ميان رخت بربست و رژيمي آهنين بر مردم تحميل 
 .گشت

سريع جمعيت، و  در مناطق بالكان و خاور نزديك، سلطهء تركان مصادف شد با رونق مادي، رشد
در قرن شانزدهم هنگامي . سكنه داشت  هزار٨٠تنها  قسطنطنيه ١۴۵٣در سال . استقرار شهرهاي بالنده

 در آنسوي (Pera) در خود شهر و محالت يوناني نشين پرا  هزار نفر٧٠٠كه تبديل به استانبول شد، 

در سمت آسيايي تنگهء بسفر  )Scutariاسكودار ـ(و اسكوتاري  (Golden Horn) شاخ طاليي
را در خود  هاي بزرگ، هم زندگي اعيان و تجمالتاين پايتخت، كه همانند همهء شهر. بودند مقيم

كه به رهبري عثماني ها،  داشت و هم فقر هولناك، الگويي رشك انگيز از تمدن را عرضه مي كرد
مي پرداخت ] عناصر فرهنگي اي[و به صدور  نفوذ خود را در مناطق دور به طرز وسيعي پخش مي كرد

  .راي سلطان سليمان ساخته شده بودسليمانيه كه ب نظير الگوي مساجد بزرگي چون

تدريج به مدد تحقيقات  عظمت واقعي تركيه كه تا ساليان سال از سوي غرب انكار مي شد اكنون به
تركيه، كه سرانجام طبقه بندي و فهرست  آرشيوهاي بي همتاي. تاريخنگاران بر ما آشكار مي شود
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يك به يك عملكردهاي يك بوروكراسي اين آرشيوها . شود نگاري شد، به روي محققان گشوده مي
 و مسـتبد را آشكار مي كنند كه قادر بود اقداماتي نظير سرشماري كامل و دقيق متنوع، دقيق، پيشرفته،

را سازمان دهد و  جمعيت، تدوين يك سيستم اداري متجانس، و انباشت خزانه هاي بزرگ طال و نقره،
مستحكم عليه اروپا بسازد و به استعمار دژي  با مستقر كردن قبايلي در مناطق بالكان،

 .سيستماتيك خطهء بالكان بپردازد

بزرگش با محاصرهء وين به  آخرين تكان. اما اين ماشين عظيم سرانجام در قرن هفدهم از پا درآمد
امپراتوري ترك از اين رو فروكاهيد كه فاقد تجهيزات  پس از اين تاريخ، آيا.  روي داد١۶٨٧سال 

امپراتوري و فضاي باز آبهاي اطلس، مراكش حائل بود؛ درياي سرخ امكان  د؟ مياندريانوردي بو
 .  رويارو بود كامل به اقيانوس هند را نمي داد؛ و در خليج فارس با مقاومت خشن ايراني ها دسترسي

مهمتر از همه، ناوگانهاي برتر اروپايي و حاميان تجاري قدرتمندشان بودند كه به 
 .ده بودندتازگي از راه رسي

يا شايد امپراتوري ترك به اين خاطر رو به زوال گذاشت كه نتوانست به موقع خود را با تكنولوژي 
امپراتوري ترك در قرن هجدهم و به ويژه در قرن  نوين وفق دهد؟ يا به وضوح بيشتر،

پيروزي هاي سواره نظام  نوزدهم، در موضع رقابت شديد با روسيهء مدرن قرار گرفت؟
فقط نواحي مرزي تركيه )  ميالدي١٧١٨تا  ١٧١۶به ويژه از (طي كارزارهاي شاهزاده يوجين اتريش 

اما با مداخلهء روسيه، يك غول جوان مي آمد كه پهلواني بيمار يا  .در اروپا را به مخاطره انداخته بود
 .را به مصاف بطلبد دستكم خسته

نبود كه سپس در قرن  «رد پير اروپاييم«با همهء اين اوصاف، امپراتوري ترك در اوان كار آن 
آنها چنين بي پروا مورد بي مهري قرار  نوزدهم به آن تبديل شد و از قدرتهاي بزرگ و ديپلماسي

ايران صفوي نيز اينچنين . قدرتمند، درخشان، و پرزور باقي ماند اسالم تركي تا مدتها همچنان. گرفت
همينگونه،  .در قرن هفدهم به ستايش آن برخاستتاورنيه، سفرنامه نويس فرانسوي  بود، چنانكه

در  (Deccan) فالت دكان امپراتوري بزرگ مغول بود كه در آغاز قرن هجدهم مي رفت تا سراسر
  .فرانسوي ها به تسخير خود درآورد را عالرغم ديده باني نزديك انگليسي ها و] هند[جنوب 
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را زودتر از آنچه رخ داد برآورد   تاريخ انحطاط اسالمبنابراين، بايد در برابر داوري هاي شتابزده اي كه
  .تاريخ دارد، هشـدار بدهيم ]زودرس[مي كند و به نوعي سعي در پيشبيني 

 پايان

 منبع
Fernand Braudel, A History of Civilizations, Penguin Books, 1993 
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 فصل هفتم
 

  عقالنيت در اسالم و غربي تطبيقيبررس
 

 هافتوبي نوشتهء 

 نتري عبدي كال: مترجم 
 
 

 
 

توضيح مترجم ــ آنچه در اينجا خواهيد خواند فصلي است از كتاب 
تهء جامعه  نوش»برآمدن علم مدرن در دوران آغازين ـ اسالم، چين، و غرب«

اين كتاب پژوهشي است مهم در ادامهء . شناس مقيم آمريكا توبي هاف
سنت فكري ماكس وبر در زمينهء جامعه شناسي دين و جامعه شناسي علم 

جامعه . كه خود شاخه هايي از جامعه شناسي معرفت به شمار مي آيند
 .شناسي علم به بررسي زمينه هاي فرهنگي رشد و تحول علوم مي پردازد

هدف پژوهش يافتن داليل پيدايي و توسعهء عقالنيت غربي و متعاقب آن 
روش پژوهش، بررسي تطبيقي . گسترش علوم مدرن در غرب است
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بستر فرهنگي در . بسترفرهنگي رشد عقالنيت در تمدنهاي مختلف است
برگيرندهء حيطه هاي فكري فلسفي، ديني، حقوقي، و نيز نهادهاي مربوط 

 .   ه ها، مدرسه ها، كالج ها و دانشگاهها استبه آنها نظير حوز
 

 آن است كه عالوه بر »برآمدن علم مدرن در دوران آغازين«حسن كتاب 
اتكا به مهمترين مطالعات كالسيك،  از تازه ترين تحقيقات در اين رشته تا 

از همين رو، اين پژوهش نسبت به . اواخر قرن بيستم نيز بهره مي گيرد
 تازه در زمينه مطالعات پسااستعماري و همچنين تاريخ حساسيت هاي سياسي

بايد اشاره كنيم كه بخشي از . علوم خارج از حوزهء تمدني غرب آگاه است
در دست هواداران جهان سومي ) پسااستعماري(» پست كولونيال«مطالعات 

اين گرايش بيشتر از آنكه متكي بر دانش و تحليل تاريخي باشد حالت عقده 
را دارد و نيز انكار ) اروپا و آمريكاي شمالي(تقام كشي از غرب گشايي و ان

اين گونه نوشته ها . اهميت سنت هاي فكري مغرب زمين و ميراث يوناني آن
را نمي توان جدي گرفت زيرا كاركرد اصلي آنها مشروعيت بخشيدن به 
ايدئولوژي هاي و جريانهاي سياسي غرب ستيز، ضد مدرن، و ضد 

 . رهاي توسعه نيافته استروشنگري در كشو
 

  »برآمدن علم مدرن در دوران آغازين ـ اسالم، چين، و غرب«كتاب 
 در اياالت متحده منتشر شد و ترجمهء حاضر ١٩٩٣نخستين بار در سال 

از روي ويرايش دوم صورت گرفته كه مشخصات آن به شرح  ) فصل سوم(
 :زير است

 
THE RISE OF EARLY MODERN SCIENCE 
Islam, China, and the West 
By Toby E. Huff 
Second Edition 
Cambridge University Press, 2007 

*** 
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به طور عام مي توان چنين گفت كه سرچشمه هاي عقل و عقالنيت را در هر تمدني بايد در سه حيطه 
ي، قبل از و تحقيق) گفتاري ـ نوشتاري(اين سه حيطهء ديسكورسي . دين، فلسفه، و حقوق: جستجو كرد

پديد آمدن علم خود مختار و مستقل، با يكديگر در كنش و واكنش اند تا مجموعه هاي متفاوتي را 
، و )متافورها(، استعارات )ايديوم ها(توليد كنند مركب از گفتار عقلي مبتني بر اصطالحات رايج 

باستان، بدون شك در برخي از تمدنها، نظير يونان . واژگان خاص حيطه هاي مربوط به هر مجموعه
اين واقعيت سبب شده كه بسياري از ناظران به ]. نه دين و فقه[فلسفه ملكهء زندگي فكري بوده است 

اين باور برسند كه هركجا تفكر يوناني غلبه پيدا كرده، تصوير انسان و قابليت هاي او را در عقالني 
 توان تا همين امروز نيز مشاهده ترين جهت هاي ممكن سوق داده است و اين تأثير از يونان را مي

 )١.(كرد
  

، آن تعداد از سرچشمه هاي عقالنيت را كه )٢(همانگونه كه ماكس وبر به فراست مشاهده كرده 
دليل آن است كه به محض روشن . منحصراً در دين يافته مي شوند به هيچ وجه نبايد ناديده گرفت
ي زنده، به تعبير كليفورد گيرتز شدن اهداف در خور يك زندگي ديني به صورت تصاوير

باعث پديد آمدن حاالت و انگيزه هاي قوي، فراگير، و «، اين تصاوير، ]آنتروپولوژيست آمريكايي[
بادوام در انسانها مي شوند كه از راه شكل دادن به تصورات مربوط به يك نظم كلي از هستي صورت 

يت نمايي مي پوشانند كه آن حاالت و انگيزه مي گيرد و سپس اين تصورات را چنان در لباسي از واقع
 )٣(».بسيار واقعي به نظر مي رسند] نزد صاحبان شان[ها 

                                                 
 :است در اينجا» كرومبي. سي. ا« اين تز - ١

A. C. Crombie, "Designed in the Mind: Western Visions of Science, Nature, and Humankind," History 
of Science 26 (1988): 1-12. 

 
 :اينجابه نحو گسترده بررسي شده است، در » ادوين هـَچ«تأثير عظيم فلسفهء يوناني بر مسيحيت اوليه در اثر كالسيك 

Edwin Hatch, The Influence of Greek Ideas on Christianity, reprint (Gloucester, Mass,: Peter Smith, 
1970). 
 

 : مقالهء ماكس وبر در اينجا۵٩-٣٢٣ ص - ٢
Max Weber, "Religious Rejections of the World and Their Direction ,"  in 
Essays from Max Weber, ed. Hans Gerth and C. W. Mills (New York: Oxford University Press, 1948), 
pp. 323-59 

 : در فصلي از كتاب كليفورد گيرتز در اينجا٩٠ ص - ٣
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. در مغرب زمين، اين تصاوير ديني ، باوري بي سابقه را به عقل و انتظام عقالني ِ عالم طبيعي پديد آورد

 . بوده است] در غرب[يني علمي اين متافيزيك عقل گرايانه، از زمان يونانيان باستان پشتوانهء جهان ب
 

در جوار پنداشت هاي منحصراً ديني از نظم امور، بايد به پنداشت هاي حقوقي نظر بيندازيم كه از 
بسياري جهات از طريق آنهاست كه حاالت و انگيزه هاي منحصراً ديني خود را به صورت نهادي شده 

تأثير مستقلي را كه احكام كانوني حقوقي، پژوهش ما بسيار محدود خواهد شد اگر . مستقر مي سازند
آيين هاي حقوقي، و اصوالً ذهنيت حقوقي بر ساختمان شكل هاي معتبر عقل و عقالنيت در پراتيك 

 . روزانهء حل و فصل اختالفات داشته، ناديده بگيريم
 

هاي از سوي ديگر، تاريخنگاران علم توجه شان را محدود به يافتن سرچشمه هاي عقالنيت در هنر
دستي و صنعتگري كرده اند، يعني در تكنولوژي متداولي كه در انواع صنعتگري و افزارمندي به كار 

وبر تأكيد داشت كه، . حتا ماكس وبر نيز در مقاطعي از زمان به همين منوال مي انديشيد. گرفته مي شد
دين «س وبر در كتاب ماك) ۴. (از دل هنرهاي دستي و فنون رنسانس بيرون آمد» روش تجربه و آزمون«

استوار بود، ) experimenting(» تجربه گري«هنر ارزشمند رنسانس كه بر «مي نويسد، » در چين
متعلق به هنرمندان ) امپيريك(مهارت فني تجربي : خود فرزند آميزه اي منحصر به فرد از دو عنصر بود

ني آنها كه متأثر از شرايط مغرب زمين كه بر افزارمندي و صنعتگري تكيه داشت، و آرمانهاي عقال
در صدد بودند براي خويش » علم«اين هنرمندان با ارتقاء هنر خود به سطح . تاريخي و اجتماعي بود

 )  ۵(» .منزلت اجتماعي و براي هنرشان اعتبار جاويدان كسب كنند
 

                                                                                                                                           
Clifford Geertz, "Religion as a Cultural System ,"  in 
The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), p. 90 

 :از كتاب ماكس وبر در اينجا ١٣ ص - ۴
Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: Scribners, 1958), p. 13. 

 : از كتاب ماكس وبر در اينجا١۵١ ص - ۵
Max Weber, The Religion of China (New York: Free Press, 1951), p. 151. 
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مين امروز، و جوزف نيدام، و پژوهشگران ديگري تا ه) ۶(به همين روال، جامعه شناسان ادگار زيلسل 
اما تحقيقات . را به صنعتگري و حتا هنرها نسبت داده اند] در غرب[بروز شكل هاي متعدد تجربه گري 

آنها بر روي هم از يك جهت ناقص است به اين لحاظ كه تاريخ فعاليت هاي تجربي را در علوم عربي 
)Arabic science (تأكيد عمدهء خود را بر جوزف نيدام، با آنكه مطلع تر است، . ناديده مي گيرد

مي گذارد، تأكيدي كه از گرايش اوليهء ماركسيستي او ناشي مي شود، ) ٧(» افزارمندي پيشرفته«نقش 
همهء مباحث مربوط به اين حوزه دچار اين كمبود هستند . گرايشي كه زيلسل هم در آن شريك است

ان عرب سالها قبل از رنسانس بيان كه احكام روشني را كه در مورد منطق علوم تجربي از سوي دانشمند
گذشته از اين، همين مباحث دربارهء فنون و . شده، دست كم در سه علم متفاوت، ناديده مي گيرند

. به غرب منتقل شد] از تمدن عربي ـ اسالمي[تكنيك ها بود كه در قرنهاي دوازدهم و سيزدهم ميالدي 
)٨( 

                                                 
 :ل در اينجا دو مقالهء ادگار زيلس- ۶

“The Sociological Roots of Science ,"  in 
American Journal of Sociology 47 (1942): 544-62; 
:و اينجا   

“The Origin of William Gilbert's Scientific Method ,"  in 

Journal of the History of Ideas 2 (1941): 1-32. 
 :پ شده اند، در اينجااين دو مقاله اكنون در كتاب زيلسل تجديد چا

Edgar Zilsel, The Social Origins of Modern Science (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000). 
 : كتاب هفت جلدي جوزف نيدام و كتابهاي ديگر او در اينجا- ٧

Joseph Needham, Science and Civilization in China (7 vols. , in progress, New York: Cambridge 
University Press, 1954 - ) vol 3 154ff., 159, 160, 166. 
and 
Joseph Needham, Clarks and Craftsmen in China and the West (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1970). 
and 
Joseph Needham, The Grand Tradition (London: Allen and Unwin, 1969). 

 :كرومبي، در اينجا. سي. اي نمونه نگاه كنيد به مقالهء ا بر- ٨
A. C. Crombie, "The Significance of Medieval Discussions of Scientific Method for Scientific 
Revolution ,"  in 
Critical Problems in the History of Science, ed. Marshall Clagett (Madison: University of Wisconsin 
Press, 1959), pp. 79-102; 

 :و مقالهء همين پژوهشگر درباره ابن سينا، در اينجا



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 120 

 
در توسعهء ] دورهء رنسانس[» هنرـ و ـ صناعت«بر خالصهء كالم، نقش و تأثير تجربه گري مبتني 

دقيقي تعلق مي گيرد ] عقلي[انديشه و پراتيك علمي جايگاه دوم را دارد و جايگاه اول به آن احكام 
براي نمونه، پژوهشگر . كه فيلسوفان طبيعي و خود دانشمندان دربارهء تجربه گرايي بيان كرده بودند

را در علوم عربي ردگيري كرده و آنرا در قرن يازدهم در كار » ربهتج«مصري عبدالحميد صبرا مفهوم 
] نورشناسي و علم ديدگان[و علم بصـَر ) Ibn al-Haytham،  ١-١٠۴٠وفات حوالي (» ابن هيثم«

) experimentاكس پري منت،  (» تجربه«هرچند مترادف عربي كلمهء . اين دانشمند عرب يافته است
وظهور و تازه بود اما به گفتهء عبدالحميد صبرا، در قرون وسطا مترجمي كه و واژه هاي همريشه با آن ن

» اعتباره«ترديدي به خود راه نداده كه در برابر واژهء «گفته هاي ابن هيثم را به التين ترجمه كرده، 
)i'tabara( كلمهء التين تجربه ،)  ،اكس پري منتاره، و اكس پريريexperimentare - 

experiri (اعتبار«ذارد، و در برابر واژهء را بگ «)'itibar (اكس پري منتوم / واژه هاي تجربه
)experimentum (اكس پري منتاتيو /يا تجربي)experimentatio( معتبر«، و در برابر كلمهء «
)mu'tabir( كلمهء التين اكس پري منتاتار ،)experimentatar (را بگذارد. «)٩( 
 

رچشمه هاي عقل و عقالنيت شعاع ميدان تحقيق خود را بگسترانيم تا اين بنابراين، بايد براي يافتن س
با توجه به اهميت محوري شريعت در تمدن عربي . سرچشمه ها را در دين و قانون االهي نيز رد بگيريم

ـ اسالمي، ممكن است چنين خيال كنيم كه قوانين اسالمي نمونه اي ويژه و استثنايي از تأثير كلي قانون 
اما خطا است اگر گمان كنيم كه در غرب قوانين تأثير كمتري . دگي اجتماعي و نهادي شده استبر زن

                                                                                                                                           
"Avicenna's Influence on the Medieval Scientific Tradition ,"  
in  
Avicenna, ed. G Wickens (London: Luzac, 1952), pp. 84-107 

 : مقالهء عبدالحميد صبرا در اينجا- ٩
A. I. Sabra, "The Astronomical Origins of Ibn al-Haytham's Concept of Experiment," in Actes du XIIe 
International d'Historie des Sciences, Tome IIIa (1971), pp. 133-6 at p. 133. 

 :و كتابي كه صبرا ترجمه كرده و ويراسته است در اينجا
Sabra, ed. and trans., The Optics of Ibn al-Haytham: Books I-III on Direct Vision (London: The 
Warburg Institute, 1989), 2: 10-19. 

عوامل «براي بحث مفصل تر دربارهء منابع تجربه و آزمونگري در قرون وسطا به فصل ششم كتاب حاضر، بخش 
 .، رجوع كنيد»دروني
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به عبارت ديگر، هر تمدني هندسهء . بر زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، و فكري جامعه داشته اند
و ] يفضا، زوايا، خطوط، و نقاط تالقي پيش فرض هاي متافيزيك[متافيزيكي خاص خود را برمي سازد 

 . همين هندسهء متافيزيكي است كه نتايج جامعه شناختي مشخصي به بار مي آورد
 

انديشه [در حقيقت اگر تمدن عربي ـ اسالمي و تمدن مغرب زمين را مقايسه كنيم، برآيندهاي توسعهء 
ايد حقوقي با يكديگر متفاوت بوده اند؛ اما به جاي آنكه فرض بگيريم تأثيرات حقوقي را ب] و نهادهاي

از يكديگر متمايز ساخت، بهتر است فرض را بر اين بگذاريم كه در هر دو ) جنريك(از نظر نوعي 
اما مغرب زمين يا . تمدن، حقوق نقش محوري در تحول زندگي اجتماعي و فرهنگي ايفا كرده است

 تبديل اروپاي غربي پس از آنكه انقالب حقوقي خود را در قرنهاي دوازدهم و سيزدهم از سرگذراند،
كه بتوان در ) در مقايسه با ساير تمدنها از جمله تمدنهاي اسالم و چين(به زمين به مراتب بكرتري شد 

  براي رشـد ديسكورس خودمختار و آزاد انديشي را كاشت تا سپهرهاي  نهادهاي آزادآن بذر
 . علم مدرن بارور شوند

 
تعريف و جايگاه انسان در [وپولوژي انسان نخستين گام تحقيقي ما، مقايسهء دو نوع متفاوت از آنتر

در مراكز تمدني اسالم و غرب، و در نتيجه برداشت هاي متفاوت اين دو از عقل و عقالنيت ] هستي
در فصل هاي بعدي اين كتاب نقش حقوق را در تمدن چين نيز برمي رسيم و آنگاه در هريك . است

هاي متفاوت از عقل، عقالنيت، و حقوق بر يكديگر از اين سه تمدن به تأثيرات متقابلي كه اين تلقي 
 .داشته اند، و همچنين اثرات آنها بر انتظام عمومي جامعه نظر مي دوزيم

 
 پيشينهء حقوقي در اسالم

دانش حقوق اسالمي به طور عمده همان قانون مقدس است كه پيرامون قرآن و گفته هاي پيامبر، جمع 
، ]يا فرامين خدايي[قانون اسالمي به مثابه احكام مقدس، . ه استشده توسط پيروان او، سامان پذيرفت

با آنكه متفكران حقوقي درجهء اول در . جامع، كامل، تماميت يافته، و تغييرناپذير فرض شده است
اسالم در عمل با انعطاف رفتار مي كرده اند اما همانها نيز با فرض جامعيت و كمال قانون موجود عمل 

ده اند مجموعه اي كانوني از حقوق و تدابير فكري حقوقي تدوين كنند تا بتوانند نموده و تالش كر
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شريعت را به نحوي گسترش دهند كه شامل مواردي شود كه همانند آنها از پيش موجود نبوده يا 
 . شرايط تحقق اين موارد عيناً در قرآن و احاديث مورد بحث قرار نگرفته است

 
امر تعارض برانگيز يا = پارادوكس [دوكس عميقي جلوه گر مي شود در چنين رويكردي تنش و پارا

از يك سو، شريعت يا قانون مقدس اسالم خود همان فرمان االهي و امري مقدر ]. درخود متعارض
حقوق اسالمي يا . است كه براي فقيه و مؤمن وظيفه اي باقي نمي گذارد مگر فهم و درك آن فرمان

در برگيرندهء دو » اصول فقهي«فهم است و ريشه هاي احكام حقوقي يا فقه همان علم مربوط به اين 
. موادي كه بايد فهميده شوند و تدابير فكري اي كه براي اين فهم بايد به كار گرفته شوند: جزء است

)١٠( 
 

قرآن و سنت بر روي هم به هيچ وجه «نتيجه مي گيرد، » نوئل ج كولسون«از سوي ديگر، همانطور كه 
آمده ] در قرآن  و احاديث[آنچه از مواد حقوقي . هء حقوقي جامع و فراگير نيستيك مجموع

مجموعه اي از احكام خرد و پراكنده و مربوط به موضوعات مشخص است كه طيف گسترده اي از 
كورپوس جوريس ـ (موارد را شامل مي شود؛ اين احكام پراكنده، نه تنها يك مجموعهء قوانين 

corpus juris (ر را شكل نمي دهد بلكه به سختي مي توان گفت كه حتا استخوان بندي برهنهء فراگي
 )١١(» .يك نظام قانوني را شامل مي شود

 
با اين اوصاف، فقيهان مسلمان مدام با اين وظيفه روبرو بوده اند كه از متون مقدس براي موارد تازه و 

اشند چنين ناسازگاري هايي در واقعيت بدون سابقه احكام حقوقي بتراشند بدون آنكه اذعان داشته ب
 .وجود دارد

 

                                                 
 :در اينجا» الرحمنفضل «و » ان ج كولسون« نگاه كنيد به اين دو كتاب از - ١٠

N. J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh University Press, 1964), pp. 75ff .;  
and 
Fazlur Rahman, Islam (New York: Doubleday, 1968), chap. 4. 

 : از كتاب ديگر كولسون در اينجا۴ ص - ١١
N. J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: University of Chicago 
Press, 1969), p. 4. 
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بر . قرآن، احاديث، قياس، و اجماع: طبق نظريهء كالسيك حقوق اسالمي، منابع فقهي چهار دسته اند
اين اساس احكام االهي به طور كامل در چارچوب قرآن و سنت شفاهي پيامبرانه كه به شكل احاديث 

 هرچند اهللا اجازه نمي دهد كه امت مسلمان از صراط مستقيم .نوشته و جمع آوري شده، حضور دارند
به دور افتد و در نتيجه شريعت  در درون خود براي همهء موارد متفاوت، سنت و راهنمايي فراهم 

الزم مي افتد تا بتوان شريعت را به طور كامل » اجتهاد«آورده، بازهم جهد و تالش فكري به شكل 
عيت ها و موارد پيچيده اي كه روياروي مسلمانان قرار مي گيرد انطباق درك كرد و آنرا بر همهء موق

 .داد
 

شكل گيري و توسعهء اين نظريهء حقوقي، شيوه هاي قابل قبول استدالل به تدريج ] تاريخي[در جريان 
به قياس صرف كاهش پيدا كرد، يعني يافتن موارد مشابه و دوري جـُسـتن از اظهار عقيدهء شخصي 

ترجيحي كه پس = استحسان ) [١٢.(»استحسان«ويژه پرهيز از مصلحت و صالحديد شخصي يا به ) رأي(
آنچه موجب ترجيح  حكمي در نظر . از تفكر و تعقل براي قاضي يا فقيه در مسأله اي پيدا مي شود

 ] ـ فرهنگ معين. قاضي يا فقيه مي شود و قابل بيان نيست
 

يهء فقهي را در جهت سيستمي كردن فكر حقوقي گذاشت فردي كه بيش از ديگران پايه هاي اين نظر
شافعي شيوه هاي مجاز در فكر حقوقي را دوباره تعريف كرده، اجتهاد ) ١٣.(بود) ٨٢٠وفات (شافعي 

 :شافعي نوشت. را به قياس كاهش داد
 
 ، كه]ماسبق[نوع اول، اگر مورد پيش آمده شبيه باشد به معني مورد اصلي : قياس بر دو نوع است«

نوع دوم، اگر مورد پيش آمده شبيه باشد به چندين مورد پيشين، . اختالف رأي در اين مورد جايز نباشد
اما احتمال . قياس بايد با آن پيشينه اي صورت گيرد كه بيشترين شباهت را دارد و صائب ترين است

 )١۴(».اختالف نظر در ميان قياس كنندگان وجود دارد
                                                 

 : از كتاب يوزف شاخت در اينجا٣٧ نگاه كنيد به ص - ١٢
Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1964), p. 37. 

 : شاخت در اينجا در كتاب ديگر يوزف٢٨٨-٢۶٩ نگاه كنيد به صص - ١٣
Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford University Press, 1950), 
pp. 269-82, 283-88, 315ff. 

 : از كتاب شافعي به ترجمه و ويراستاري مجيد خدوري در اينجا٢٩٠ نگاه كنيد به ص - ١۴
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 كند كه شباهتي بيابد ميان حكم، گزين سخن، يا روايتي در قرآن و پس، قياس بدين نحو عمل مي

ابزاري كه با آن «شافعي آگاه بود كه قياس اشكال متعدد دارد و از زبان عربي به عنوان ). ١۵(مورد تازه
او همچنين قوي ترين شكل قياس را آنجا مي دانست ). ١۶(سخن مي راند» قياس را بايد به كار گرفت

از يك امر يا نهي خدا و رسول در موردي كه كميت آن كوچك باشد نتيجه مي شود و  «كه استنتاج،
. در نتيجه به همان نسبت اگر كميت بيشتر شود امر و نهي نيز شديدتر خواهد بود، به دليل كميت بيشتر

به همين نحو، تأييد و قبول تقواي كم، به معني آن است كه تقواي بيشتر مستحق قبول محكم تري 
 )١٧(».تاس
 

كه رأي را ]با قرآن يا حديث[پس در چنين مواردي راهنماي عمل عبارت است از يافتن مشابهت 
يك مسلمان مورد دعوا ] زندگي[در مواردي كه «گذشته از اين، شافعي تأكيد كرد كه، .  ممكن سازد

اگر . ردامكان رأي صائب وجود دا] موجود نيست ولي[است، يا حكم الزم االجرا موجود است يا 
احتمال رأي صائب هم ] حكم از قبل موجود نباشد و[حكم موجود باشد بايد به اجرا گذاشته شود؛ اگر 

 )١٨(».وجود نداشته باشد، بايد اجتهاد صورت گيرد، و اجتهاد همان قياس است
 

 :سنگ نهايي بناي اين طرز تفكر منجر به قيادت كامل عقل زير فرمان االهي شد
 
كم واضح خدا يا سنت رسول، يا اجماع مسلمين وجود داشته باشد، هيچ اختالف در مواردي كه ح«

اگر . . . رأي جايز نيست؛ در موارد ديگر، حكما خود بايد با توجه به يكي از اين سه منبع قضاوت كنند 

                                                                                                                                           
Majid Khadduri, ed. and trans., Al-Shafi'i's Risala (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1961), 
p. 290. 

 : در انسيكلوپدياي اسالم در اينجا» قياس« نگاه كنيد به مدخل -١۵

Cf. Bernard, "Qiyas," EI2 5: 238-42 
 ٣٠٧، ص ١۴ نگاه كنيد به رساالت شافعي در پانوشت - ١۶
 ٣٠٨ شافعي، همان، ص - ١٧
 ۴٩٣ پارگراف ٢٨٨همان، ص  شافعي، - ١٨



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 125 

 مسأله داراي دو راه حل باشد، هريك از آن دو را مي توان پس از استدالل منظم جايز دانست، اما چنين
 )١٩(».موردي به ندرت پيش مي آيد

 
به طور خالصه، انگيزه هاي عقلي در دوران نخستين تفكر حقوقي در اسالم، كه در صدد برآمد احكام 
را به شكل مجموعه اي سيستماتيك و متجانس از دانش مربوط به اين رشته مدون كند تا مؤمنان از راه 

 .، به اين هدف رسيدبع مستقل حقوق منراست دور نيفتند، با حذف نقش عقل به عنوان
 

اما «در عمل استدالل هاي مسلمانان در موارد حقوقي خاص مي توانست به اشكال مختلف بروز كند، 
در هر شكل خود، استدالل فقهي در عصر كالسيك خود فرايندي مستقل به حساب نمي آمد كه در 

 )٢٠(».مر االهي وجود داشته باشدآن رشته اي از حقوق وضع شده توسط خود انسان، در كنار اوا
 

شافعي بر اين باور بود كه امت در تماميت خود همهء سنت هاي پيامبر را كه ملهم از خدا بود محفوظ 
اجماع «عالوه براين تصريح شده بود كه، . نگهداشته است و هيچيك از اين سنت ها از ميان نرفته است

جايي براي صالحديد و قضاوت «و بنابراين، »  گيرد،مسلمين نمي تواند با سنت رسول در تعارض قرار
استدالل انساني مي بايست مقيد باشد به استنباط صحيح و نتيجه گيري «. باقي نمي ماند» شخصي

 )٢١(».سيستماتيك از سنت ها
 

. ، و هيچ مجموعه اي از اصول نوين به احكام فقهي اضافه نشد)٢٢(به اين وسيله درهاي اجتهاد بسته شد
گفته به اين معني نيست كه قضات شرع و فقها عقايد حقوقي خود را به شكل فتوا صادر نكنند و از اين 

آن طريق موارد منفرد را حل و فصل ننمايند، اما اين گفته بدين لحاظ صحت دارد كه هيچ مجموعه اي 
را اين اصول نمي توانست به مجموعهء كانوني فقه اسالمي افزوده گردد ــ زي» اصول نوين حقوقي«از 

                                                 
 : شافعي، به نقل از كتاب يوزف شاخت در اينجا-١٩

Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford University Press, 1950), p. 
97 

 .١١ كتاب كولسون در پانوشت ١٩ نگاه كنيد به ص - ٢٠
 .١٢وزف شاخت در پانوشت كتاب ي) يادداشت(۴٧ نگاه كنيد به ص - ٢١
 .١٢در كتاب شاخت ذكر شده در پانوشت ) يادداشت(۶٩ نگاه كنيد به ص - ٢٢
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يك بار براي هميشه از سوي اهللا در قرآن و سنت كه اجماع حكما آنرا ضمانت مي كرد، به بشر داده 
 .شده بود

 
اين نتيجه گيري روشن مي كند كه چرا در شريعت عناصر متعددي از يك يك نظام حقوقي غايب 

در قوانين ] ا، بنگاههااصناف، رسته ه[است؛ چرا اشخاص و نهادهاي حقوقي مثل كورپوراسيون ها 
و مفهوم قصور و ) personal liability(اسالمي وجود ندارند، و چرا مفهوم مسؤليت حقوقي ِ فردي 

، و چرا قواعد مربوط به آوردن )٢٣(براي قوانين اسالمي شناخته شده نيست ) negligence(اهمال 
الم، به همراه قوانين اسالمي مديريت ، و چرا قانون جزا در اس)٢۴(ادلـّه در اسالم چنين ابتدايي است

، چنين ناكامل و ناكافي براي ادارهء يك دولت مدرن )public administration(عمومي 
 ).٢۵(است

                                                 
 .١٢ در كتاب يوزف شاخت، ذكر شده در پانوشت ١٨٢ نگاه كنيد به ص - ٢٣
 در كتاب كولسون، ذكر شده در پانوشت ۶۶-۶١ در ارتباط با قواعد مربوط به آوردن ادلـّه نگاه كنيد به صص -٢۴
 در كتاب ٧٧-۵٩، و صص ١٢در كتاب شاخت، ذكر شده در پانوشت ) يادداشت(١٩٢، ١۵١، و صص ١١

 :ليپمن، مككانويل، و يروشالمي، در اينجا
M. Lippman, S. McConville, and M. Yerushalmi, Islamic Criminal Law and Procedure (New York: 
Praeger, 1988), pp. 59-77 

، و كتاب ١٢دركتاب شاخت، ذكر شده در پانوشت ) يادداشت(١٧۵ن جزا نگاه كنيد به ص  در مورد قانو- ٢۵
 ؛٢۴ليپمن، مككانويل، و يروشالمي ذكر شده در پانوشت 

  
 :شريف باسيوني در اينجا. ــ همينطور نگاه كنيد به مقاالت ويراستهء  م

M. Cherif Bassiouni, ed., The Islamic Criminal Justice System (New York: Oceana, 1982). 
 

 :ــ همينطور نگاه كنيد به كتاب مجيد خدوري در اينجا
Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1984). 

 
 :ــ در ارتباط با حقوق و مديريت عمومي نگاه كنيد به كتابهاي مجيد خدوري در اينجا

M. Khadduri, ed., Major Middle Eastern Problems in International Law (Washington, D.C.: 
American Enterprise Institute for Public Policy, 1972); 
 
M. Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1955); 
 
M. Khadduri, trans., The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1966) ;  
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حكومت طبق «در دوره هاي بعدي نوعي برداشت از منافع عمومي توسعه پيدا كرد اما به معني محدود 

 ِ دادن اختياراتي به حاكم غيرشرعي بود بدون آنكه كه تنها به معني» )٢۶) (سياست شرعيه(قوانين شرع 
او را از لحاظ حقوقي به چيزي موظف كند، زيرا اختيارات حكمران فراتر از هر محدوديت حقوقي به 

 ).٢٧(حساب مي آمد
                                                                                                                                           

 
 :ــ همينطور نگاه كنيد به مقاالت كولسون و شاپيرو در اينجا

N. J. Coulson, "The State and the Individual in Islamic Law," International and Comparative Law 
Quarterly 6 (1957): 49-60; 
 
Martin Shapiro, "Islam and Appeal," California Law Review 68 (1980): 350-81. 

 
ــ در مورد مشكالت حقوق اسالمي در قرن نوزدهم به هنگام رويارويي با مفاهيم حقوقي غربي، نگاه كنيد به مجموعه 

 :مقاالت ويراستهء خدوري و ليبزني در اينجا
M. Khadduri and H. Liebesny, ed., Law in the Middle East (Washington, D.C.: The Middle East 
Institute, 1955); 

 
در بارهء احياي امتيازات حقوقي غربي؛ ) Liebesny(ـ در كتاب ذكر شده در باال به ويژه نگاه كنيد به مقاالت ليبزني 

دربارهء ) Tyan(منجر شد؛ و تيان » مجله«ثماني در قرن نوزدهم كه به دربارهء اصالحات حقوقي ع) Onar(اونار 
» حدود و اختيارات قضاوت«، و فقدان مفهوم »مظالم«سازماندهي ارگانهاي قضاوت و دادگاههاي 

)jurisdiction (در فقه اسالمي.( 
 

ليد از آنها در برخي ــ از ديدگاه تكامل استانداردهاي حقوقي جهانشمول درون سنت حقوقي مغرب زمين و تق
 :كشورهاي خاورميانه، نگاه كنيد به مقالهء مؤلف حاضر در اينجا

T. E. Huff, "On Weber, Law, and Universalism," Comparative Civilizations Review 21 (1989): 47-79. 
 ١٠در كتاب كولسون، ذكر شده در منبع ) يادداشت(١٢٩ نگاه كنيد به ص - ٢۶
 ١٠در كتاب كولسون، ذكر شده در منبع ) يادداشت(١٣٢يد به ص  نگاه كن-٢٧

وجود دارد، در اين باره نگاه كنيد به دو مقالهء خدوري در » مصلحت«ــ همينطور برداشت ديگري از منافع عموم به نام 
 :اينجا

M. Khadduri, "The Maslaha (Public Interest) and 'Illa (Cause) in Islamic Law," New York University 
Journal of International Law and Politics 12 (1979): 213-17. 

 
ظاهراً به (ــ اما به هرحال اين يك ايده ال فلسفي باقي مي ماند كه بايد هنوز تبديل آن به يك اصل فقهي را اثبات كرد 

 : كتاب خدوري در اينجا١٣٧؛ در اين مورد نگاه كنيد به ص )اين دليل كه كلمهء مصلحت در قرآن نيامده
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از يك نقطه نظر، اين جنبه هاي شكل گيري اوليهء فقه اسالمي مي تواند نشانه اي باشد از وجود مفهوم 

. و پيگيري مسيري كه با توافق ميان قانونگذاران مشخص شده است) precedent( ـ ماسبق مورد سابق
درست است كه شافعي اجماع . اما ما نبايد سعي كنيم مفاهيم غربي را بر واقعيات اسالم سوار كنيم

 .حكيمانه را قانونيت بخشيد، اما هم در عمل و هم در تئوري، اين مفهوم فاقد صراحت و روشني است
از آنجا كه در آن زمان دادگاههاي مركزي وجود نداشت و حتا شغل قضاوت براي خود حرفه اي 

، هيچ مكانيسم نهادي شده اي وجود نداشت كه از طريق آن ) )٢٨(تا اواخر قرن نوزدهم (مستقل نبود 
 . تاريخچه اي از موارد پيشين و آراء حقوقي گذشته، يك جا در دسترس گذاشته شود

 
وجود داشت، ) مثالً  آنچه بخاري جمع آوري كرده(موعه هايي از گفته هاي منسوب به پيامبر البته مج

اما اينها نه داراي پذيرش جهانشمول و همگاني بودند و نه تنظيم سيستماتيكي داشتند كه بتوان از آنها به 
بادت، صدقه، زير عناوين ايمان، طهارت، ع«اين جزوات معموالً . عنوان قوانين حقوقي بهره گرفت

روزه، زيارت، تجارت، وراثت، وصايا، عهود، جرايم، قتل، تشريفات دادگاه، محاربه، شكار، و شـُرب 
همين ها را مي توان به عنوان نخستين گامها در راه ساختن يك سيستم »  ).٢٩(طبقه بندي مي شد

زمهء هر نظام حقوقي است، حقوقي به شمار آورد، اما بدون پروراندن و توسعه و نظام بندي بيشتر كه ال
اين ها فقط مخلوط درهم برهمي است از دستورالعمل هاي ديني، مناسكي، مربوط به نماز، دستورات 

 .اخالقي و عرفي در كنار دستورات فقهي
 

، توسط انسانو احكام فقهي وضع شده ) precedent(هردوي اين مفاهيم، پيشينهء قضايي ـ ماسبق 
نچه كه به طور اخص جنبهء حقوقي و فقهي دارد بايد سابقه اش در قرآن يا اسالمي نيستند زيرا هرآ

                                                                                                                                           
Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1984). 

 : زياده در اينجا.  نگاه كنيد به كتاب ف-٢٨

F. Ziadeh, Lawyers: The Rule of Law and Liberalism in Egypt (Stanford, Calif.: The Hoover Institute, 
1968); 

 :و ص كتاب كولسون، در اينجا
N. J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: University of Chicago 
Press, 1969), pp. 68f 

 : كتاب آيرا الپيدوس در اينجا١٠٢ نگاه كنيد به ص - ٢٩
Ira Lapidus, A History of Islamic Societies (New York: Cambridge University Press, 1988), p. 102. 
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 به هنگام وفات پيامبر به كمال خود پيشينه هاي قضاييبه عبارت ديگر، . احاديث موجود باشد
اين . رسيده بود و به اين اعتبار معني ندارد كه از سابقهء قضايي خارج از قرآن و سنت سخن بگوييم

شد كه يك حكم حقوقي به خودي خود بتواند يك مورد ماسبق براي ارجاعات بعدي مجاز تلقي نمي 
اگر قرار مي شد همهء . برجابنشاند، بلكه سابقهء قضايي تنها كاربرد قوانين موجود مي بايست باشد

احكام قضايي و همهء فتواها را به شكل يك كتاب جامع حقوقي كـُد گذاري كرد، چنين عملي در 
با همهء اين احوال، جزواتي از اين دست از سوي برخي . اه قرآن و سنت مي بودحكم غصب جايگ

 .فقها نوشته مي شد و راهنماي عمل مقلدان آنها قرار مي گرفت
 

كه بعدها به آنها شاخه هاي (چهار مكتب اصلي فقهي در اسالم ــ شافعي، حنبلي، حنفي، و مالكي 
آموزش اين . ستقل و جداگانهء خاص خود را داشتندــ قلمروهاي م) انشعابي ديگر نيز اضافه شد

بلكه به عنوان سيستم ) ٣٠(مكاتب در حوزه ها هرگز به شكل يك مجموعهء واحد صورت نمي گرفت 
هاي متضاد با يكديگر تدريس مي شد كه در موقعيت هاي متفاوت هريك به طور منفرد عمل مي كرد 

 .گانه اي بودزيرا شاكي يا طرفين دعوا هريك پيرو مكتب جدا
 

از همين رو اسالمشناس هربرت ليبزني معتقد است مفهوم پيشينهء قضايي براي اولين بار با نفوذ 
 ).٣١(اروپاييان در هند و خاورميانه از قرن هفدهم به بعد وارد قوانين اسالمي شد 

 
در حقوق ) يآنالوژيك ـ مقايسه ا(تكامل حقوقي ِ ذاتاً متفاوت در غرب و كاربرد استدالل قياسي 

چنانچه از پژوهش هاي ). ٣٢(مغرب زمين را مي توان دررساله هاي استاندارد اين رشته مشاهده كرد 

                                                 
 : كتاب جورج مكديسي در اينجا٣٠۴ نگاه كنيد به ص - ٣٠

George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West (Edinburg: 
Edinburg University Press, 1981), p. 304 

 :نيد به مقالهء هربرت ليبزني در اينجا نگاه ك- ٣١
Herbert Liebesny, "English Common Law and Islamic Law in the Middle East and South Asia: 
Religious Influences and Secularization," Cleveland State Law Review 34 (1985/6): 19-33. 

 :ا نگاه كنيد به كتاب ادوارد لوي در اينج- ٣٢
Edward H. Levy, An Introduction to Legal Reasoning (Chicago: University of Chicago Press, 1949). 

 
 :و كتاب ملوين آيزن برگ در اينجا
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ادوارد لوي و ملوين آيزن برگ برمي آيد، تحول حقوقي در غرب از اين راه تحقق مي پذيرد كه پس 
ي تري را كشف مي كند و از دريافتن قواعد حقوقي تازه، از آن حد فراتر رفته و اصول باالتر يا عال

همين عمل باعث گسترش مفاهيم و مقوله هاي حقوقي مي شود، سپس اين امكان به وجود مي آيد كه 
چنين روندي هرگز در حقوق اسالمي به وقوع . موارد قديمي تر را ذيل مقوالت عام جديدتر گنجاند

 .نپيوست
 

 قصبه، يا فالن شهر از اصول ايده درك كردني است كه حقوق اسالمي در عمل، در اين دهكده، آن
آل فاصله بگيرد، اما شاخهء اصلي آن هرگز منجر به يك اقدام جدي در سيستماتيزه كردن حقوق، 
مشابه با حقوق كانوني غرب، نشد؛ و آن انقالب حقوقي كه در غرب به وقوع پيوست هرگز در اسالم 

 .آن خواهيم پرداختمتحقق نگشت ــ چنانكه در فصل چهارم اين كتاب به بررسي 
 

عدم پذيرش موارد ماسبق و انباشت اين سوابق قضايي، بي شباهت به تئوري و ايدئولوژي حقوق مدني 
اما بايد به ياد داشت كه حقوق كالسيك اسالمي از اين امر ممانعت ) ٣٣(معاصر در قارهء اروپا نيست 

دادرسي، تغييراتي روي دهد كه از به عمل مي آورد كه هم در محتوا و هم در تشريفات و آيين هاي 
                                                                                                                                           
Melvin A. Eisenberg, The Nature of Common Law (Cambridge, Mass.: Havard University Press, 
1988). 

 
 :ر اينجاو كتاب روجي يرو آلديسرت د

Ruggero J. Aldisert, Logic for Lawyers (New York: Clark Boardman, 1989). 
ــ نخستين بار كه تئوري حقوقي پيشينهء قضايي بر اساس احكام حقوقي گذشته در حقوق عمومي مدون شد ــ كه به 

 . سيزدهم صورت گرفتحقوقدان بزرگ انگليسي در قرن» سر هنري براكتون«موارد مشخص مي پردازد ــ توسط 
 : نگاه كنيد به كتاب جان هنري مريمن در اينجا- ٣٣

John Henry Merryman, The Civil Law Tradition, 2nd ed. (Stanford.: Stanford University Press, 1985). 
 

 :در اينجا) ويراستاران(و كتاب مري گلندون، دبليو ام گوردون، كريستوفر اوزاكي 
Mary Glendon, W. M. Gordon, and Christopher Osake, eds., Comparative Legal Traditions (St. Paul, 
Minn.: West Publishing, 1985). 

 
 :در اينجا) ويراستاران(و كتاب آرتور فن مهرن، جيمز گوردلي 

Arthur von Mehren and James Gordley, eds., The Civil Law System, 2nd ed. (Boston: Little Brown, 
1077). 
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در حقيقت، به اين دليل كه فرض مي شد . راه حكم قانون يا تصويب پارلماني صورت مي گرفت
شريعت به خودي خود داراي كمال است و غيرقابل تغيير، در كشورهاي مسلماني كه در راه 

خانواده و وراثت كردند و در مدرنيزاسيون گام نهادند، به ناچار قوانين اسالمي را محدود به حوزهء 
 ). ٣۴(به اجرا گذاشتند ) گاه با تغييراتي(حوزه هاي ديگر موارد حقوق مدني غربي را 

 
از قرن هشتم تا دوازدهم [اگر شكل گيري و تطور جنبه هاي محوري فرهنگ را در تمدن اسالمي 

اروپا در مقايسه با تمدن عربي و در نظر بگيريم و از اين زاويه به اروپاي قرن يازدهم بنگريم، ] ميالدي
اسالمي همان اندازه نوپا، جوان، و كم تجربه بود كه اياالت متحده در مقايسه با اروپاي قرن هجدهم 

با آنكه در قرن يازدهم اروپا داراي سنت ديني هزارساله اي بود، اما بخش عمدهء ). ١٧٧۶سال (
حقوق روم و قسمت بزرگي از ميراث يوناني اش ميراث رومي خود را از دست داده بود، به ويژه سنت 

 .را، و در نتيجه قادر نشده بود خارج از جريان مسيحي، سنت هاي روشنفكري مستقل برپا دارد
 

 Adelard(جاي تعجب نيست كه مترجمان اروپايي و ديگر اهل علم ــ كساني چون آده الر اهل باث 

of Bath) ( (ونا ، جرارد اهل كريم)۴٢-١١١۶طي سالهايGerard of Cremona) ( حوالي
ــ در آغاز رويارويي با ) ٣۵-١٢١٧) (Michael Scot(، و مايكل سكات )٨٧-١١١۴سالهاي 

ميراث خاورميانه و به طور اخص مواجهه با دستاوردهاي اسپانيا، به سرعت هوادار و مـُبلـّغ ِ حكمت 
 .خود شدند) ٣۵(» استادان عرب«

                                                 
 :در اينجا» ج ان دي اندرسون« نگاه كنيد به كتاب -٣۴

J. N. Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: Athlone Press, 1976). 
 

 :و مجموعه مقاله ويراستهء خدوري و ليبزني در اينجا
M. Khadduri and H. Liebesny, ed., Law in the Middle East (Washington, D.C.: The Middle East 
Institute, 1955). 

 
 :و مقالهء مؤلف حاضر در اينجا

T. E. Huff, "On Weber, Law, and Universalism," Comparative Civilizations Review 21 (1989). 
 :، در اينجا براي گزارش كلي اين پروسهء انتقال فرهنگي نگاه كنيد به فصل نهم كتاب چارلز هاسكينز-٣۵

Charles Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (New York: Meridian, 1957 [1927]), chap. 
9 . 
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 از ديرزمان پذيرفته شده كه احياي ميراث حقوقي رومي، همراه با انتقال در ميان متخصصان قرون وسطا

سنت مفقود شدهء يوناني، از طريق ارتباطات جديد با فرهنگ عربي و اسالمي در قرن دوازدهم ميالدي 
اين شكوفايي تازهء انرژي و خالقيت بر همهء . باعث پيدايش رنسانس يا نوزايي فرهنگي در اروپا شد

، و تحقيقات علمي )االهيات(فكري تأثير گذاشت؛ تأثير آن در حقوق، فلسفه، تئولوژي حوزه هاي 
اين تأثير گسترده را همچنين مي شد در تأسيس دانشكده ها و دانشگاهها و گسترش شهرك . بارز بود

 ).٣۶(ها و شهرهاي نوين مشاهده كرد
 

هء سريع اقتصادي بود پشتوانه اي در حقيقت، حس تازه اي از بهروزي و رفاه كه خود ناشي از توسع
مي توان ادعا كرد كه همين روحيهء توانمندي . شد براي اين شكوفايي و رونق ِ ذهنيت خالق در اروپا

                                                                                                                                           
 :ــ همينطور نگاه كنيد به مقالهء تازه تر ديويد سي ليندبرگ، در اينجا

David C. Linberg, "The Transmission of Greek and Arabic Learning to the West ."  

 : آمده در اينجا) ويراستار(  كتاب ديويد ليندبرگ ٩٠-۵٢مقالهء باال در صص 
David C. Linberg, ed., Science in the Middle Ages (Chicago: University of Chicago Press, 1978), pp. 
52-90. 

 
 
 :نهو در ميان كتابهاي بسيار در اين زمي. ٣۵ كتاب هسكينز ذكر شده در پانوشت -٣۶

 :ــ نگاه كنيد به كتاب هاستينگز راشدال، در اينجا
Hastings Rashdall, The Universities of Europe (Oxford: Oxford University Press, 1964). 

 
 :ــ همچنين نگاه كنيد به كتاب آلكساندر موري، در اينجا

Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages (Oxford: At the Clarendon Press, 1978). 
 

 :ــ همچنين نگاه كنيد به كتاب ام دي چـنو، در اينجا
M. D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century (Chicago: University of Chicago 
Press, 1968). 

 
 :ــ همچنين نگاه كنيد به كتاب هارولد برمن، در اينجا

Harold Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1983). 
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و فاعليت انساني بود كه فرق اصلي و وجه تمايز متفكران اروپايي را با انديشمندان خاورميانه در اين 
 .عصر رقم مي زد

 
ز برجسته اي در ميان سرآمدان مسيحي آشكار شد؛ يعني هم در نوشته هاي اين رويكرد به ويژه به طر

طلبه (و هم در آثار پيروان كليساي روم و كاتوليك ها ) طلبه ها و بنيانگذاران حقوقي كليسا(متشرعان 
؛ و همچنين در ميان تئولوگ هايي كه گرايش فلسفي داشتند )ها و پيروان قوانين متحول شدهء رومي

اين تمايل، در روحيهء . ر آبه الرد، ويليام اهل كونچز، تي يري اهل شارتر، و بسياري ديگرمانند پيت
سرزندهء جديدي معطوف به عقل نمايان بود كه نشانه هاي عقالنيت و يك نظم طراحي شده را در 

ه مهم ترين منبع اين گرايش عقل گرا اثري از افالطون ب. مشاهده مي كرد] ي واقعيت[همهء حيطه ها 
بود، يعني تنها اثر از افالطون و يونانيان كه پس از سقوط امپراتوري روم و قطع آموزش » تيمائوس«نام 

 . رسمي، هنوز برجا مانده بود

  
به زبان التين ) Chalcidus( افالطون كه در پايان قرن سوم ميالدي توسط چالسـيدوس تيمائوس

ورد اقبال واقع شد و بعدها با همان اشتياق مورد ترجمه شده بود، نخستين بار از سوي سنت آگوستين م
با آنكه اعراب ). ٣٧(قرنهاي دوازدهم و سيزدهم در اروپا قرار گرفت ) moderni(توجه تجددگرايان 

                                                 
 :چنو، در اينجا.  كتاب م۶٠ نگاه كنيد به ص - ٣٧

M. D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century (Chicago: University of Chicago 
Press, 1968), pp. 60ff. 

 
 كتاب تينا ستيفل، ٢٢نگاه كنيد به ص ) moderni/  مدرني (» متجددان«ــ همچنين در مورد كاربرد كلمهء التين 

 :در اينجا
Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth-Century Europe (New York: St. Martin's, 1985), 
p.22. 

 
 :نگاه كنيد به مقالهء ادوارد گرنت، در اينجاــ همچنين 

Edward Grant, "Science and the Medieval University," in Rebirth, Reform, and Resilience: 
Universities in Transition, 1300-1700, ed. James M. Kittleson and Pamela J. Transuse (Columbus: 
Ohio State University Press, 1984), pp. 68-102, at p. 85. 
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تيمائوس را مي شناختند اما اين اثر افالطون در ميان عرب ها از همان محبوبيت و پذيرش شوق آميز 
 ).٣٨(وردار نشد كه مسيحيان غرب ابراز كردند، برخ

 
آنچه در اين اثر بيش از هرچيز بر متفكران اروپايي در اوان عصر جديد تأثير گذاشت تصويري از 

جهان طبيعي همچون .  ظاهر مي شديك كليت نظم پذيرفته و هماهنگطبيعت بود كه همچون 
ي از همان نظم نظامي ترسيم شده بود متشكل از علت ها و معلول ها، كه در آن انسان به مثابه بخش

جمالت تاريخساز مربوط در تيمائوس كه . عقالني، به لحاظ داشتن نيروي عقل، رفعت يافته بود
 :سرچشمهء نقل قولها، تفسيرها، و الهامات متعدد بود به شرح زير است

 
و » بشود«زيرا ممكن نيست كه چيزي بي علت » بشـود«بايد به نيروي علتي » شونده«از اين گذشته، هر «
آيا جهان هميشه بوده است و آغازي نداشته، يا حادث است و از مبدأيي به وجود . . . ه وجود آيد ب

. . . و حادث است » شده«جهان مخلوق و . . .] من مي گويم [آمده و پيدايشش را آغازي بوده است؟ 

                                                 
 : نگاه كنيد به كتاب ريچارد والزر، در اينجا-٣٨

Richard Walzer, Greek into Arabic (Columbia: University of South Carolina Press, 1962); 
 

 :ــ همچنين نگاه كنيد به كتاب اف اي پيترز، در اينجا
F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 1968); 

 
 :در تاريخ اسالم از كمبريج، جلد دوم، نوشتهء شلومو پاينز، در اينجا» فلسفه«ــ همچنين نگاه كنيد به مقاله 

Shlomo Pines, "Philosophy," in The Cambridge History of Islam 2: 780-823. 
 

 در نوشته هاي برخي از فيلسوفان عرب ديده مي شود اما اشاره هاي مربوط به ــ هرچند نقل هايي از كتاب افالطون
همين . تيمائوس چنان گسسته و پراكنده اند كه بايد نتيجه گرفت اين اثر افالطون هرگز به عربي ترجمه نشده بوده است

حظه مي كنيم، نگاه كنيد به نوشته مال) مايمانيدس(نتيجه گيري را شلومو پاينز در مقدمه اي كه بر كتاب ابن ميمون 
 :كتاب ابن ميمون، در اينجا

Maimonides, The Guide of the Perplexed, (Chicago: University of Chicago Press, 1963), pp. xi-lxi; 
 

 :ــ همچنين نگاه كنيد به دو كتاب اف اي پيترز، در اينجا
F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 1968 (;  

F. E. Peters, Allah's Commonwealth (New York: Simon and Schuster, 1973). 
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د بتوانيم او را پيدا كردن صانع و سازندهء كل جهان البته دشوار است و اگر هم پيدا كنيم امكان ندار
اما در مورد او اين مطلب را ناچاريم تحقيق كنيم كه . چنان وصف كنيم كه براي همه قابل فهم باشد

به تقليد از آنچه هميشه همان است و اليتغيـّر، : جهان را از روي كدام يك از دو سرمشق ساخته است
 ) ٣٩](از ترجمهء محمدرضا لطفي[» يا از روي آنچه حادث است و متغير؟

 
هراندازه دربارهء تأثير عناصر تفكر افالطوني بر انديشمندان مسيحي ِ قرون وسطا در اين دوران صحبت 

 . است»تازه يافته«ارسطوي كنيم كم گفته ايم، و اين دوران درست قبل از فرارسيدن 
 

عهء طبيعت و اين پالتونيسم يا افالطون گرايي به همهء رشته هاي پژوهشي سرايت كرد از جمله به مطال
 ).۴٠ (پژوهش در نص كتاب مقدسهمچنين 

 
يكي از دستاوردهاي بااهميت اين دوران در غرب، پس از كشف طبيعت، اين پنداشت بود كه ميان 
سپهرهاي طبيعي و ماوراءطبيعي مي بايد تمايز و مرزبندي قايل شد، يعني آنچه را كه جنبهء اعجاز و 

را شايد بتوان مهمترين ) ١١۵۴وفات (ويليام اهل كونچز . سوا كردمعجزه دارد بايد از نيرهاي طبعيت 
او در شرحي كه بر تيمائوس افالطون . نظريه پردازِ اين نوع فلسفهء شبه علمي از طبيعت به شمار آورد

 :نوشته چنين ادعا مي كند كه
 
ث خود را دقيق افالطون پس از آنكه نشان داد هيچ چيز نمي تواند بدون علت وجود داشته باشد، بح«

بايد چنين تشخيص دهيم كه هر . تر كرده و مشـتق شدن معلول را از علت ِ مؤثر خود به بيان درآورد

                                                 
 :  كتاب چنو، در اينجا۵۵ افالطون، تيمائوس، ذكر شده در ص - ٣٩

Plato, The Timaeus (Jowet trans.). 
 

: تهران( به فارسي، دورهء آثار افالطون، جلد سوم، ــ همچنين نگاه كنيد به ترجمهء محمدحسن لطفي از آلماني
  ١٧٢۴-١٧٢٣صص ) ١٣٨٠انتشارات خوارزمي، چاپ سوم، 

 
 
 : براي تأثير آن بر شعر نگاه كنيد به كتاب دبليو وذربي، در اينجا- ۴٠

W. Weatherby, Platonism and Poetry in the Twelfth Century (Princeton, N.J: Princeton University 
Press, 1972). 
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، يا اينكه ساختهء صنعتگري انساني است كه »طبيعت«هست شده يا به وسيلهء » خالق«اثري يا توسط 
وليهء چيزي است كه مواد و همان خلقت ا» خالق«نتيجهء عمل . كار طبيعت را نسخه برداري كرده است

مصالح آن از قبل موجود نيست، مانند خلقت عناصر اوليه و ارواح، يا چيزهايي كه در چشم ما خالف 
اما كار طبيعت . روال مرسوم طبيعت عمل مي كنند مانند زايش عيسا از بطن مريم باكره و نظاير آن

 از دانهء گياهان به شكل جوانه و شاخه عبارت است از پديد آوردن چيزها از دل چيزها همانند آنچه
سربرمي كشد، زيرا طبيعت همان انرژي نهفته در بطن چيزها است كه موجودي را از بطن موجود 

 ) ۴١(».مشابهي پديد مي آورد
 

 قانون منديو ) يا سلسله مراتب ( نظام مندي]مفاهيم[اين برداشت از طبيعت همزمان دربرگيرندهء 
رون وسطا كاشف عالمي شدند كه به مثابه يك گيتي يا يك كيهان، از عناصر نظريه پردازان ق. بود

از ) Honorius of Autun(به اين شيوه، آنوريوس اهل آتون . مرتبط و همبسته تشكيل شده بود
گيتي را همچون ساز بزرگي چنان ساخت كه هر تار آن نغمه اي «صنعتگري برتر ياد مي كند كه 

بخش : ، صنعتگري كه عالم را به دو بخش مكمل يكديگر تقسيم كرد»متفاوت به گوش مي رساند
 :آنوريوس مي نويسد. روحاني و بخش مادي

 
روح و ماده، در . زيرا او كار خود را به دو قسمت تقسيم كرد ــ دو بخش كه نقطهء مقابل يكديگرند«

 كه در آن صداي ]دركليسا[سرشت خود نقيض يكديگر اما دمساز در وجود، همچون گروه همخوانان 
پديده هاي مادي خود به طرز مشابهي به بخش هاي . . . بم مردان با نواي زير پسربچگان در مي آميزد 

متفاوت آواز دست جمعي مي مانند كه برحسب جنس، نوع، فرد، فورم، و شماره تقسيم بندي شده، 
 ذاتي ِ خود به ميزان الزم، قادر همه به طرز هماهنگي چنان با يكديگر آميخته اند كه به تبعيت از قانون

 ) ۴٢(».اند صداي مناسب خويش را بيرون بفرستند
 

در اين دوران مكرراً بر اين نظر تأكيد مي شود كه كيهان واحد، نظام يافته، و قاعده بندي شده اي 
 در خودسامان و خودانگيخته و نيروهاي طبيعت به طرزي  قوانين طبيعتوجود دارد كه در آن

                                                 
 .٣٩ كتاب چنو، ذكر شده در پانوشت ۴١ نقل شده در ص - ۴١
 .٣٩ كتاب چنو، ذكر شده در پانوشت ٨ نقل شده در ص - ۴٢
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  ١١۴١وفات (» هيوي سنت ويكتور«شكل ديگري از همين ديدگاه را در نوشته هاي . اندفعاليت 
Hugh of St. Victor ( مي يابيم، كه جهان را همچون يك وحدت نظم پذيرفته)  يونيورسيتاس

universitas (ترتيب نظام يافتهء پديده ها از باال تا پايين ِ شبكهء اين «او مي نويسد، . درك مي كند
چنان سازمان يافته است كه در ميان همهء موجودات هيچ چيز در طبيعت جداـ افتاده و  . . . گيتي

 )۴٣(».نامرتبط نيست
 

هم مدعي است كه، ) Abbot Thierry of Chartres  ١١۵۶وفات (آبوت تي يه ري اهل شارتر 
لم در يك تداوم به نظر مي رسد كه عالم را در موجوديت ِ خود داراي عللي است، و نيز اينكه عا«

مي توان اثبات كرد كه اين هستي و اين نظم عقالني . زماني ِ پيش بيني پذير به هستي درآمده است
 )۴۴(» .است

 
در صدد برآمد تمايز نيروهاي ) Peter Abelard  ١١۴٢وفات (به همين سان، پيتر آبه الر 

 و هركجا كه تبيين هاي طبيعت خودانگيخته و خودسامان را در طبيعت با نيروهاي االهي توضيح دهد
 :آبه الر مي نويسد. ارجح مي شمرد] به توضيحات ديگر[گرايانه امكان پذير مي بود، آن تبيين ها را 

 
شايد از ما بپرسند كدام قواي طبيعت در اين جا مؤثر واقع شده؛ نخست، پاسخ من اين است كه وقتي «

ي نسبت مي دهيم، منظور ما به هيچ وجه نحوهء تأثيرات معيني را به قواي طبيعت و علت هاي طبيع
عملي نيست كه طبق آن خدا در آغاز عالم را شكل داد، يعني هنگامي كه فقط ارادهء متعال بود كه در 

پس از آن ما همچنان به بررسي و آزمون قواي . . .  خلق پديده ها از قواي طبعيت برخوردار بود 
كل گيري و گسترش ِ بعدي هرچيزي كه بدون دخالت معجزه به نحوي كه ش. . . طبيعت مي پردازيم 

 )۴۵(» .روي داده، به نحو كافي توضيح داده شود
 

                                                 
 .٣٩ كتاب چنو، ذكر شده در پانوشت ١٠، يادداشت ٧ نقل شده در ص - ۴٣
 : نقل شده در مقالهء تينا ستيفل، در اينجا-۴۴

Tina Steifel, "Science, Reason, and Faith in the Twelfth Century: The Cosmologists' Attack on 
Tradition," Journal of European Studies 6 (1976): 4. 

 
 
 ٣٩ در كتاب چنو، ذكر شده در پانوشت ٣۴ يادداشت ١٧ نگاه كنيد به ص - ۴۵
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پيدايش ] وقانون مند[به مثابه مكاني نظم يافته ] طبيعي[گذشته از همهء اينها، اين برداشت از جهان 
اهي كه در نوشته شباهت داشت، يعني ديدگ» ماشين«ديدگاهي را سبب شد كه طبق آن عالم به يك 

 :آمده؛ او مي نويسد» هيوي سنت ويكتور«هاي 
 
اثر در جهان وجود دارد، آنچه كه خلق شده و آنچه كه بازسازي شده، بايد به دو ] نوع[از آنجا كه دو «

عالم مرئي همين ماشين است؛ اين گيتي كه به چشم . عالم نامرئي و عالم مرئي: نوع عالم نيز قايل شويم
 )۴۶(».ده مي كنيمطبيعي مشاه

 
» رابرت گروسه تست« در عنوان يكي از رساله هاي علمي ِ ماشين كيهانيتلقي عالم همچون يك 

)Robert Grosseteste ( هم آمده و همين تصوير از جهان به طور مكرر در نوشته هاي اين عصر
 ).۴٧(بازمي تابد

 
دند براي پژوهش و تحقيق؛ الگويي كه  در قرن دوازدهم تبديل به الگويي شپالتونيسمخالصه، انواع 

طبق آن هر پديده اي ــ اعم از طبيعي و ماوراء طبيعي ــ چنان مورد آزمون قرار مي گرفت كه بتوان 
براي همه مسجل بود كه چنين روشي دشوار است و به ). ۴٨(علت ها و داليل عقلي ِ آن را توضيح داد

                                                 
 .٣٩ ، در كتاب چنو، ذكر شده در پانوشت١٠ يادداشت ٧ نگاه كنيد به ص - ۴۶
 بنيامين نلسون در تعدادي از مقاالت خود بر همين تصوير جهان به مثابه يك ماشين در قرون وسطا تأكيد كرده -۴٧

 : در كتاب بنيامين نلسون، در اينجا۶ يادداشت ١٩٧ و ١٩٠نگاه كنيد به ويژه به صص . است
Bejamin Nelson, On the Road to Modernity, ed. Toby Huff (Totowa, NJ: Rowman and Littlefeld, 
1981). 

 
 :ــ همچنين نگاه كنيد به دو كتاب لين وايت جونيور، در اينجا

Lynn White, Jr., Machina Ex Deo (Cambridge, Mass: MIT Press, 1968). 
Lynn White, Jr., Medieval Technology and Social Change (Oxford: Oxford University Press, 1962), 
pp. 105. 

 
 
  اين ديدگاه كه مغرب زمين مي بايست تا قرنهاي شانزدهم و هفدهم صبركند تا به اين ايده ها، به ويژه به  - ۴٨

 :نگاه كنيد به دو مقالهء زيلسل ، در اينجا. ايدهء قوانين طبيعت، برسد اكنون از مد افتاده است
Edgar Zilsel,  "The Genesis of the Concept of Physical Law," The Philosophical Review   

51) 1942 :(245-248;  
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با اين همه، آدالر اهل باث، با پذيرش . نيز برمي انگيزداحتمال زياد واكنش منفي مذهبيان ِ متعصب را 
اين فلسفهء طبيعت گرايانه در توضيح جهان، برنامهء كار را چنان پيش گذارد كه زمينهء كار فيلسوفان 

 :را روشن مي ساخت
 
اما . . . كاركرد همهء حس ها و ارتباط دروني آنها با يكديگر در همهء موجودات زنده بارز است «
كه كدام نيروها در كدام نوع از رابطه ها و به چه طريقي در ارتباط با يكديگر قرار مي گيرند، اين اين

زيرا تأثيراتِ اين ارتباطات دروني به .  مي تواند پاسخ گويدفقط ذهن يك فيلسوفپرسش ها را 
ر پيچيده است طرز نامحسوسي با علت هاي معيني پيوند خورده اند و رابطه ميان خود اين علل نيز بسيا

به نحوي كه غالب اوقات دانش نسبت به آنها توسط خود طبيعت از چشم فيلسوفان پنهان نگه داشته 
 )۴٩(».شده است

                                                                                                                                           
Edgar Zilsel, "The Sociological Roots of Science", 544-562; 

  
 :ــ همچنين نگاه كنيد به كتاب تينا ستيفل، در اينجا

Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth Century Europe; 
 

 : از كتاب چنو، در اينجا٢ و ١د به فصل ــ همچنين نگاه كني
M. D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century, Selected, edited  , and translated by 
Jerome Taylor and Lester K. Little, (Chicago: University of Chicago  Press, 1968) chaps. 1 and 2; 

 
 : از كتاب ديكستريوس، در اينجا١٢۵-١١٩ به صص ــ همچنين نگاه كنيد

E. J. Dijksterhius, The Mechanization of the World Picture (London: Oxford  University Press, 1961), 
pp 119-125. 

 نمي برد و ذكري  ) Chartres(نامي از پالتونيست هاي منطقهء شارتر ) كه قبالً ذكر شد(زيلسل در كتاب خود 

 براي بحث هاي جديدتر دربارهء  . هم از چهره هاي مهمي چون آبه الر، آده الر اهل باث، و آلن اهل ليل نمي كند

 :توسعهء ايدهء قوانين طبيعت در انديشهء يوناني، نگاه كنيد به مقالهء هلموت كستر، در اينجا
Helmut Koester, "Nomos and Physeos: the Concept of Natural Law in Greek Thought," in Religions in 
Antiquity: Essays in Memory of E. R. Goodenough, ed. Jacob Neusner (Leiden: E. J. Brill, 1968) pp. 
524-541. 

 
 
 : ذكر شده در مقالهء تينا ستيفل، در اينجا- ۴٩

Tina Stiefel, The Heresy of Science: A Twelfth Century Conceptual Revolution, Isis   68 , no. 243 

(1977): 355.  
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اين وظيفهء كتاب مقدس نيست «ويليام اهل كونچز همين نكته را با صراحت بيشتري بيان كرد و گفت، 

 )۵٠(».ه استكه طبيعت چيزها را به ما بياموزد؛ اين كار وظيفهء فلسف
 

] فقط[نيت روح القدس «چقدر اين گفته شباهت دارد به نظر گاليله كه در قرن هفدهم ميالدي گفت، 
رفت، نه اينكه خود آسمان چگونه عمل ] بهشت[اين است كه به ما بياموزد چگونه مي توان به آسمان 

 )۵١(».مي كند
 

در ادامهء بررسي هاي [آنها . راتر رفتنداز اين هم ف) moderni(اما اين تجددگرايان قرن دوازدهم 
 پرداختند و نشان دادند كه اگر وارسي كتاب مقدس و انتقاد از آنبه ] طبيعت گرايانهء خود

بخش هايي از نص االهي با عقل و نظام طبيعت همخواني نداشته باشد، نبايد معني آن بخش ها  را 
 اين اندازه جلو نرفت اما هم او در تفسيري كه بر تي يري اهل شارتر البته تا. تحت اللفظي برداشت كرد

آنچه مي خوانيد شرحي تأويلي است بر «نوشته مي گويد، )  ـ در توراتGenesis(» سِـفر پيدايش«
و ) . . . secundum physicam(بخش اول سفر پيدايش از نظرگاه پژوهشگر ِ پروسه هاي طبيعي 

 )۵٢(».همچنين معني لفظي متن
 

او . هل كونچز اين شيوه را بازهم جلوتر برد و استدالل در علل فيزيكي را ارجحيت بخشيداما ويليام ا
نص االهي مي گويد خداوند آبها را دو قسمت كرد، آنها كه زير چرخ گردون و آنها كه «مي نويسد، 

                                                 
 : كتاب چنو، در اينجا١٢ ذكر شده در ص - ۵٠

Chenu, Nature, Man, and Society, p. 12. 
 : نگاه كنيد به مقالهء گاليله، در اينجا- ۵١

Galileo, "Letter to Grand Duchess Christina", in M. Finocchiaro, The Galileo Affair : A Documentary 
History (Berkeley and Los Angeles: University of California Press   ,1989( , p. 96. 
گاليله ظاهراً قصد داشت با نقل قول از كاردينال بارونيوس و كاردينال بالرمين، براي تحقيقات خود مجوز دست و پا 

 .كند
 
 : ذكر شده در مقالهء تينا ستيفل، در اينجا-۵٢

Tina Stiefel, "Science, Reason, and Faith in the Twelfth Century: The Cosmologists '  Attack on 
Tradition", Journal of European Studies 6: 7. 
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ا چنين از آنجا كه چنين گفته اي مغاير با عقل است، بايد نشان دهيم كه چر. بر فراز چرخ گردون بودند
 )۵٣(».گفته اي نمي تواند صحت داشته باشد

 
چنين به نظر مي رسد كه اين مفسران مسيحي در قرون وسطا، پيشاهنگان رويكردي به كتاب مقدس و 
مستندات تاريخي بودند كه جايگاه عقل و ابزارهاي منطقيِ استنتاج را مقدم بر معني لفظي كالم قرار 

 ).۵۴(مطالعات انجيل شناسانهاي پيشرفتهء بعدي در اين آغازي است براي نقده. مي دهد
 

به همان نحو كه تمامي گيتي همچون يك كليت واحد ادراك مي شد، انسان نيز بخشي از اين كليت 
گفته مي شد كه انسان به نيروي عقل مجهز است و به همين لحاظ قادر . عقالني به حساب مي آمد

و از آنها رمزگشايي نمايد يا طبق اصطالحي كه آن زمان است قانونمندي هاي كيهان را مشاهده كند 
) the book of nature (»كتاب طبيعت«رايج شد و واجد اهميت بسيار بود، انسان مي توانست 

توسط نويسندگان بسياري در ] يا انسان شناسي فلسفي عقلي[همين فلسفهء عقلي از انسان ). ۵۵(را بخواند
 :ز جمله آدالر اهل باث، كه مي نويسداين عصر به بيان درآمده است، ا

 

                                                 
 . همانجا- ۵٣
 : نگاه كنيد به كتاب بريل سمالي، در اينجا-۵۴

Beryl Smalley, Study of the Bible in the Middle Ages (Oxford: Oxford University  Press, 1952). 
 :ــ همچنين نگاه كنيد به كتاب سرادوين هاسكينز و نوئل ديوي، در اينجا

Sir Edwyn Hoskins and Noel Davey, The Riddle of the New Testament (London  : Faber and Faber, 

1958). 
 

 : نگاه كنيد به مقالهء او در اينجا. ر متأخرتر مي داندــ به نظر مي رسد ريچارد پاپكين تاريخ اين خاستگاه ها را بسيا

Richard Popkin, "Bible Criticism and Social Science" in Methodological and  Historical Essays in the 
Natural and Social Sciences (Boston: Studies in the  Philosophy of Science, vol. 14), ed. R. S. Cohen 
and Marx Wartofsky (Dordencht  : Reidel, 1974), pp. 339-360. 

 : نگاه كنيد به فصل نهم كتاب بنيامين نلسون، در اينجا» كتاب طبيعت« درمورد اهميت ايدهء - ۵۵

Benjamin Nelson, "Certitude, and the Books of Scripture, Nature, and Conscience "  ,  in On the Road 

to Modernity, chap. 9. 
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درست است كه انسان برحسب طبيعت و امكانات طبيعي از سرعت زيادي در حركت برخوردار نيست «
به لحاظ . اما واجد نيرويي است به مراتب گرانقدرتر كه همان عقل باشد] در مقايسه با موجودات ديگر[

. . .  برتري دارد و مي تواند آنها را مقهور خود كند داشتن همين قوا است كه انسان بر تمامي حيوانات
 )۵۶(».مالحظه مي كنيد كه عطيهء عقل تا چه اندازه بر تجهيزات طبيعي برتري دارد

 
در نتيجهء همين برداشتهاي عقلي بود كه مجموعه اي از ايده هاي به راستي مدرن ــ دربارهء ساختمان 

بل با دين و نص مقدس، و دربارهء عقالنيت انسان ــ در طبيعت، دربارهء نقش مستقل فلسفه در تقا
 .رنسانس قرن دوازدهم ميالدي پديدار شد

 
و ترجمه هاي ديگري كه از آثار » ارسطوي تازه يافته«تمامي اين برداشتها به زودي با از راه رسيدن 

شد ديدگاههاي در ر[عالرغم تأثير بعدي ارسطو . يوناني و عربي شد، به طرز بنيادي دگرگون گشتند
بايد اذعان كرد كه عقل گرايي افالطوني موفق شد پايه هاي آن بينشي را برجا مستقر ] علمي مدرن

. گيتي را همچون يك كليت عقالني و همبسته درك مي كرد) و متافيزيكي(سازد كه طبيعت فيزيكي 
فهم و توضيح، اعتقادي از همه مهمتر، همين پالتونيسم باعث شد كه نسبت به ظرفيت عقلي ِ انسان در 

راسخ پديد آيد و به همان درجه از اهميت، همين انسان با همان ظرفيت عقلي بتواند كتاب مقدس را 
 .تفسير كند و توضيح دهد

 
فلسفه و تئولوژي مسيحي در قرنهاي دوازدهم و سيزدهم ميالدي با صراحت كامل انسان را صاحب 

او مي توانست رمزآميزترين معماهاي خلقت را رمزگشايي و عقل اعالم كردند كه به يمن اين قابليت، 
 بدون همين قواي عقلي نيز او را قادر مي ساخت كه از خود نص االهي رمززدايي كند ــ. كشف كند

 . ياري از وحي و الهام، و بي نياز از لفاظي و دوپهلوگويي
 

                                                 
 : ذكر شده در مقالهء تينا ستيفل، در اينجا- ۵۶

Tina Stiefel, "Science, Reason, and Faith in Twelfth Century: The Cosmologist’ Attack on Tradition", 
Journal of European Studies 6: 3. 
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يان فيلسوفان و چه در  در همان دوره است، چه در م برعكس ديدگاه اسالمياين ديدگاه درست
در ميان تئولوگها، ديدگاه اشعري دربارهء انسان و طبيعت، مبتني بر . ميان تئولوگها يا متكلمون مسلمان

 ديدگاه ديني كه عليت طبيعي را نفي مي كند و occasionalism[» اوكيژناليسم«اتوميسم اسالمي و 
مخالف آن بود كه نظم طبيعي را ] ي مي شناسد؛تنها ارادهء خدا را مسؤول  روابط به ظاهر علت و معلول

و تابع قانونمندي هاي فيزيكي در نظرآورد، يعني آنطور كه ] همچون يك ماشين[به شكل مكانيكي 
با آنكه فارابي و ابن ). ۵٧(نزد تئولوگهاي مسيحي در قرنهاي دوازدهم  وسيزدهم به تدريج مرسوم شد

نكردند كه متفكران » تيمائوس«دند، آنها همان نتيجه گيري را از سينا به شدت از افالطون تأثير گرفته بو
اين درست است كه فيلسوفان عرب منطبق با افالطون به ديدگاههاي فلسفي اي دست . التيني كردند

اما همين فيلسوفان موفق نشدند به يك يافتند كه سرآمدان ديني مسلمان را خوش نمي آمد؛ 
مشابه با افالطون گرايان اروپايي در قرن دوازدهم جهان بيني عقالني و مكانيستي، 

 فراتر از اين تئولوگهاي كالمي يا متكلمون به هيچ وجه نمي توانستند طبيعت را به نحوي .دست يابند
طبيعت گرايانه چنان ترسيم كنند كه خود ِ قواي علت و معلولي طبيعت توضيح دهندهء آن باشد و، 

 نبودند قبول كنند كه آنچه در قرآن آمده را مي توان با استداللهاي مهمتر از همه، اين متكلمون حاضر
طبيعت گرايانه توضيح داد، به همان شيوه اي كه تي يري و ويليام اهل كونچز محتواي انجيل را در قرن 

 . دوازدهم در اروپا مورد تفسير قرار دادند
 

شناسي مبتني بر اصول رياضي حتا ديدگاههاي خواجه نصير طوسي دانشمند مسلمان كه به ستاره 
طوسي در بيوگرافي . از گيتي است) راسيوناليستي(اشتغال داشت مغاير با آن ديدگاه عميقاً عقلگرايانه 

فكري خود تصديق مي كند كه ديدگاههاي مختلفي در عالم وجود دارد كه هريك تفسير خاص خود 
 .اشتباه است) ۵٨(»از راه تفكر و عقل دريافتاين ادعا كه حقيقت را منحصراً بايد «را ارائه مي دهد و، 

 

                                                 
 : نگاه كنيد به كتاب ميم فخري، در اينجا- ۵٧

M. Fakhry, Islamic Occasionalism and Its Critique by Averros and Aquinas (London  : Allen and 

Unwin, 1958).  
 : نگاه كنيد به كتاب نصيرالدين طوسي، در اينجا- ۵٨

Nasir al-Din Tusi, Contemplation and action: The Spiritual Autobiography of a Muslim Scholar, ed. 
and trans. S. J. Badakhchani (London: I. B. Tauris, 1999), p. 30. 
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 است براي منبع وحيانيبه زعم طوسي، آنچه ما نيازمندش هستيم يك آموزگار و راهنما، يا يك 
 .يافتن حقيقت

 
پرهيز از تعبير قرآن به ياري علوم طبيعي، حتا در اوايل قرن بيستم، قابل توجه است، مثالً در قضيهء شيخ 

 نسخه اي از قرآن را همراه با ١٩٣٠ طبق تحقيق هميلتون گيب، ابوزيد در سال .مصري محمد ابوزيد
توضيحات و حواشي به چاپ رساند كه در آن تفاسير قديمي مورد انتقاد واقع شده و اشارات ماوراء 

با آنكه هدف نشر اين نسخه از قرآن . طبيعي قرآن به شيوهء سادهء طبيعي گرايانه توضيح داده شده بود
ق نسل  جوان به مطالعهء قرآن بود، كتاب توسط پليس توقيف شد و با حكم رسمي، اجازهء وعظ تشوي

 ).۵٩(و خطابه و مجلس گزاري از محمد ابوزيد سلب شد
 

نوشتهء سلمان » آيه هاي شيطاني« به هنگام محكوم ساختن رمان ١٩٨٩همين گونه احساسات در سال 
كه (ز انجيل و كتاب مقدس در مسيحيت مي توان گفت سنت نقادي ا. رشدي بروز كرد

يك سنت منحصر به فرد )  ــ هم گفته اندhigher criticismگاه به آن نقد عالي ــ 
 كه در قرنهاي دوازدهم و سيزدهم سرچشمه گرفت و در عصر روشنگري به شدت توسعه غربي است

قدان آن امروزه باعث شده برعكس، چنين سنتي هرگز در انديشهء اسالمي پرورانده نشد و ف). ۶٠(يافت
از شخصيت ها و رويدادهاي تاريخ ] در ادبيات، هنر، سينما، و تئاتر[كه تالش در نقل روايات داستاني 

 ).۶١(اسالم مورد اعتراض مسلمانان قرار گيرد
 

بدون آنكه به جزئيات بيشتري بپردازيم، مي توانيم چنين نتيجه بگيريم كه رنسانس قرن دوازدهم اروپا 
. ه هاي پروژه هاي تحقيقي ِ علمي را گذاشت كه بعدها بر روي آنها تحوالت مهم بعدي ميسر شدپاي

                                                 
 : كتاب هميلتون گيب در اينجا۵۴ نگاه كنيد به ص - ۵٩

H. R. Gibb, Modern Trends in Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1947). p  . 54.  
 ۵۴ نگاه كنيد به يادداشت - ۶٠
 :تاب نگاه كنيد از جمله به اين دو ك- ۶١

Daniel Pipes, The Rushdie Affair: The Novel, the Ayatollah, and the West (New  York: Birch Lane 
Press, 1990); 
 
Lisa Appignanesi and Sara Maitland, eds., The Rushdie File (Syracuse, N. Y  :. Syracuse University 

Press, 1990). 
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اين پايه گذاري خود مديون تالش رهبران ديني در مسيحيت بود كه بر فعاليت هاي فكري آن زمان 
 :چيره بودند و طبق پژوهش هاي تينا ستيفل، فرضيات زير را شامل مي شد

 
رفانهء طبيعت به منظور فهم عملكرد آن ممكن و مطلوب وارسي عقالني و بي ط •

 .است
 

در چنين بررسي هايي مي توان از تكنيك هاي رياضي و استدالالت منطقي ـ  •
 .استنتاجي سود برد

 
بهره گرفت كه مبتني بر شواهدي ) آمپريك(تا جاي ممكن بايد از روش هاي تجربي  •

 .هستند كه از داده هاي حسي گرفته شده اند
 

يا » دانشمند«(هشگري كه مي خواهد به عملكرد ساختارهاي طبيعي پي ببرد پژو •
 .بايد روش مندانه و با احتياط دست به تحقيق بزند) »عالم«

 
در مورد پرسش هاي مربوط به كاركردهاي طبيعت، دانشمند بايد از توسل به هرگونه  •

 از لحاظ عقلي مرجعيت، سنت، و عقايد مرسوم بپرهيزد، مگر اينكه داده هاي موجود
 .قابل اثبات باشند

 
دانشمند بايد همواره با شك سيستماتيك پيش رود و در مواردي نيز دوره هايي مديد  •

از عدم قطعيت را در تحقيقات منظم خود از سر بگذراند تا قادر شود پديده هاي 
 ).۶٢.(طبيعي را درك كند

 
ه اين عزيمت فكري منجر شد به بازانديشي براين اساس، همراه با تينا ستيفل مي توان نتيجه گرفت ك

اين نقطهء عزيمت، باني برنامهء .  كه در آن زمان در جريان بودمتدولوژي دانش هاهاي متعدد در 

                                                 
 :اب تينا ستيفل، در اينجا از كت٣ نگاه كنيد به ص - ۶٢

Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth Century Europe (New York: St  . Martin's Press, 

1985), p. 3. 
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در همان بستر متافيزيكي كه فرض را چنين مي گذاشت كه ) research program(تحقيقي شد 
 مدد ابزار منطق و عامليت عقل انساني كه رويدادهاي طبيعت از لحاظ عقلي قابل توضيح اند آنهم به

اين برنامهء تحقيقي بر اين فرضيه استوار است كه انتظام طبيعت ناشي از روابط علت و . خدا داده است
اگر جايي براي معجزات باقي مي . افالطون و منابع ديگر آمده است» تيمائوس«معلولي است كه در 

 .ه طور روزافزون محدودتر و فرعي تر مي شدماند، آن جا محصور بود در حوزه اي كه ب
 

تا چه اندازه اين فلسفهء طبيعت گرا و عقل گرا از طبيعت باعث تكامل شاخهء اصلي تفكر علمي شد 
بسياري از اين گرايشها به حاشيه » ارسطوي نويافته«با از راه رسيدن . هنوز جاي تحقيق و جستجو دارد

 .مندتر بودرانده شدند زيرا سيستم ارسطويي قدرت
 

با اينهمه، پس از آنكه پروژه هاي تحقيقي توسط انديشهء ارسطوي نويافته تحكيم شد، جاي شگفتي 
همين مقاومت به . نبود كه در قرن سيزدهم مقامات سنتي كليساي مسيحي در برابر آن مقاومت كنند

 Stephen( انجاميد كه از سوي اسقف پاريس ستفن تمپي يه ١٢٧٧ادعانامهء رسمي ِ سال 

Tempier (اما در مجموع اين ادعانامه موفق نشد . عليه يك سلسله مفروضات فلسفي صادر شد
آزادي هاي آكادميك را محدود كند و جلوي آموزش آثار ارسطو را بگيرد و تفكر علمي را به هراس 

دفترهاي فيزيك ارسطو ــ كه موضوع آنها طبيعت فيزيكي، گياهان، برعكس، . اندازد
، و هواشناسي است ــ به خوبي در دانشگاههاي مهم اروپا استقرار يافته بودند حيوانات

 ).۶٣(و تا قرن هفدهم تداوم يافتند
 

                                                 
 : نگاه كنيد از جمله به مقاالت ادوارد گرنت و جيمز ويشيپل، در اينجا- ۶٣

Edward Grant, "Science and Medieval University", pp. 68-102; 
Edward Grant, "The Condemnation of 1277, God's Absolute Power, and Physical  Thought in the Late 
Middle Ages", Viator 10 (1979): 211-244; 
 
James A. Weisheipl, "The Curriculum of the Faculty of Arts at Oxford in the Early  Fourteenth 
Century", Medieval Studies 26 (1964): 143-185. 

 
 



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 147 

گذشته از اين، نبايد فراموش كنيم كه تالش براي آنكه تئولوژي خود تبديل به علم شود در اين دوران 
دگي فكري را در جهت كه به طرز اجتناب ناپذيري زن) ۶۴(يك جنبش مهم به شمار مي رفت

 .سوق داد) متدولوژيك(سيستماتيزه كردن بيشتر و خودآگاهي بيشتر در تأمالت روش مندانه 
 

چنانچه در فصل چهارم اين كتاب ( هم صادق دانست مطالعهء حقوقهمين نكته را مي توان در 
افت كه انسان يك بار كه اين گام برداشته شد و تعهدي راسخ به اين ايده قبولي ي). خواهيم ديد

صاحب عقل است ــ ايده اي كه ريشه در تفكر فلسفي و نيز بينش تئولوژيك داشت ــ جنبش به سمت 
. علم طبيعت، آزاد از قيدهاي ديني، اجتناب ناپذير بود، با همهء موانعي كه بر سر راهش ظاهر مي شد

ر متافيزيكي كه انسان صاحب اما گذشته از اينها، در مغرب زمين يك سرچشمهء ديگر نيز براي اين باو
 .»وجدان«ايدهء : عقل و عقالنيت است وجود دارد

درحاليكه حقوق كالسيك اسالمي برآن بود كه عقل انساني را به عنوان منبع مسـتقل تأليف حقوق 
مهار يا حذف كند، حقوق در اروپا و مغرب زمين در مسير كامالً مخالف اين ] مستقل از احكام االهي[

هاي فلسفه، پردازان اروپايي در قرون وسطا، در زمينهچنانكه ديديم، انديشه. ت كردگرايش حرك
تئولوژي، و علوم طبيعي عميقاً به اين باور رسيدند كه گيتي انتظامي عقالني دارد و انسان كه خود در 

هد اين تع. است] مستقل از عقل اولي[خلق اين نظام عقالني دست دارد، داراي قوايي به نام عقل 
 . افالطون» تيمائوس«ي ها به ارث رسيده بود، به ويژه از راه رسالهي اول از يونانيمتافيزيكي در وهله

 
ي اروپاييان شد و آن كانال، تلقي يا ي خاص وارد انديشهعالوه برآن، اين باور از يك كانال مسيحي

مفهومي كه در انجيل، به ويژه ، »وجدان«يا همان ) synderesis(» سين دره سيس«مفهومي بود به نام 
 .ريشه داشت) ۶۵) (انجيل مسيحي(عهد جديد 

                                                 
 ۵٠ نگاه كنيد به كتاب چنو ذكر شده در يادداشت - ۶۴
دست چيني از آنها شامل كتابهاي زيرين . بسيار وسيع است] »وجدان«كشف يا ابداع [ منابع مربوط به اين موضوع - ۶۵
 :شودمي

Eric D'Arcy, Conscience and its Right to Freedom (New York: Sheed and Ward, 1961); 
 
Michael Baylor, Action and Person: Conscience in Late Scholasticism and the Young Luther 
(Leiden: E. J. Brill, 1977); 
 
K. E. Kirk, Conscience and its Problems: An Introduction to Casuistry (London: Longmans, Green, 
1927); 
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كان شـِنس ـ (» وجدان«ي بينيم كه كلمهدقيق شويم، مي] قديس مسيحي[هاي سنت پال اگر بر نوشته

conscience (هاي شاهدي دروني و داوري باطني براي اعمال و انگيزه«: معادل اين معنا است
 ) ۶۶(» .تواند راه به آسايش فكري بدهد يا به ندامت و افسوسكه ميي يك فرد، گذشته

 
گذشته از اين، مفسران مسيحي خاطرنشان كرده اند كه وجدان، خاستگاه آن هرچه كه باشد اعم از 

ي ي اعمال گذشتهي معرفتي، آنچنان قابليتي است كه عالوه بر وارسي و داوريعادت يا قواي ذهني
بنابراين، وجدان تنها شامل احساس ندامت به . ي او را نيز نسخه بنويسدفتار آيندهتواند رانسان، مي

شود كه امروزه مورد قبول است، بلكه دستگاه بسيار اش نمي) و فرويدي(ي مرسوم روانشناسانه معني
تئولوگ [چنانكه پل تيليك . پيچيده تري در جان و روان آدمي است كه قادر به تميز و تشخيص است

 :نويسدمي] يحيمس
 
ي بي قيد و شرط فردي اصرار ورزيده كه همان در اصل، مسيحيت همواره بر مسؤليت اخالقي«

گويد اگر فرماني از باال، از سوي آن مرجعي آكويناس مي. ي وجدان استي سنت پال دربارهآموزه
زگاري نداشته باشد، كه شما خود را تسليم و موظف به اطاعت اش كرده ايد برسد كه با وجدان شما سا

) Worms(بايد از آن فرمان سربپچيد؛ و سخنان معروف مارتين لوتر در برابر امپراتور در شهر ورمز 

                                                                                                                                           
 
John McNeil, A History of the Cure of Souls (New York: Harper, 1964); 
 
M.-D. Chenu, L'eveil de la conscience dans la civilisation medievale (Paris: J. Vrin, 1969); 
 
D. E. Luscombe, "Natural Morality Natural Law," in Cambridge History of Later Medieval 
Philosophy (New York: Cambridge University Press, 1982), pp. 705-719 . 
 

 :ي بنيامين نلسون در انسيكلوپيديا بريتانيكا بيابيد، در اينجاتوانيد در مقالهيك جمع بندي مفيد را مي
Benjamin Nelson, "Casuistry," in Encyclopedia Britannica 5 (1968): 51-52. 

 
 
 . كتاب دارسي، ذكر شده در پانوشت پيشين٨ه ص  نگاه كنيد ب- ۶۶
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» .ي وجدان بوده استي مسيحيي سـنتيهمه براساس آموزه. . . كه رفتار خالف وجدان جايز نيست 
)۶٧( 
 

هاي سنت پال مورد تأكيد بيشتر قرار بازهم در نوشته] ميان فرمان خدا و حكم وجدان[اين تضاد 
گيرد آنجا كه او ميان قانون به شكل كالم يا نص خدا در تورات و قانون االهي كه تنها بر قلب مي

وقتي مسيحياني كه دسترسي به قانون ندارند «نويسد، سنت پال مي. شودانسان نوشته شده تمايز قايل مي
سازند، آنها خود قانون خويش اند، با آنكه اهنماي  خود ميبه طور غريزي ملزومات قانون االهي را ر

رس شان نيست؛ آنها تأثير قانون االهي را بدان نحو كه بر قلب شان نوشته شده به قانوني در دست
گيرد به صورتي كه اعتقادات شان نقش شاهد را به عهده ميگذارند؛ وجدان آنها براينمايش مي

 )۶٨(».ث محكوميت يا تبرئه آنها شودتواند باعي آنها مياخالقي
 

در تفكر سنت ) syndresisي يوناني   و كلمهconscience(» وجدان«ي بايد توجه داشت كه واژه
پال از كتاب عهد عتيق و سنت يهوديان نـيامده ــ كه به احتمال زياد اصالً اين واژه در آن غايب است 

 ).۶٩(اخذ شده است] ونانيي[ي هلني ي عموميت يافتهــ بلكه از انديشه
 

، و اوريگن ) م٣٧٩وفات (، بازيل ) ميالدي٣٩٧وفات (ي كليسا، براي نمونه سنت آمبروز پدران اوليه
تفسير «اما . ، همه تفسيرهاي مهمي بر اين قواي ذهني ـ روحاني نوشته اند) م٢۵۴-٢۵٣وفات حوالي (

ي ، و آن را تبديل به يكي از منابع دايمي)٧٠(بود كه اين مفهوم را گسترد و به عمق برد » سنت جروم

                                                 
 : كتاب تيليك، در اينجا١٣٩ نگاه كنيد به ص - ۶٧

Paul Tillich, "The Transmoral Conscience," in The Protestant Era (Cambridge, Phoenix Books, 1957), 
p. 139. 

 : نگاه كنيد به گفتار روميان در كتاب تيليك، در اينجا- ۶٨
Romans 2: 14-15 (Moffat Trans.) as cited in Tillich, The Protestant Era, p. 139. 

 
 
 : كتاب پيرس، در اينجا۵۴-۵٢ نگاه كنيد به صص - ۶٩

C. A. Pierce, Conscience in the New Testament (London: SCM Press, 1955), pp. 52-54. 
 

 .۶۵ كتاب دارسي، ذكرشده در پانوشت ١٩-١۵ كتاب بيلور و صص ٢۴ نگاه كنيد به پانوشت - ٧٠
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سين تره «ي يوناني دليل آن بود كه جروم مقدس واژه. تأمالت فلسفي و تئولوژيك در قرون وسطا كرد
) conscientiaكن سي ين تيا ـ (ي التيني وجدان را گرفت و آنرا به واژه) synteresis(» سيس

] ي خوددر معناي اصلي[ي التيني زيرا آن واژه«مهم بود، اين كار يك بدعت بسيار ). ٧١(ترجمه كرد 
وسيع تر و مبهم تر از معادل يوناني اش بود، تازه اگر چنين فرض بگيريم كه اين دو اصالً معادل 

] از چيزها[ي آگاهي يا وقوف به معرفت در التين به معني» كن سي ين تيا«ي كلمه. . . يكديگر بودند 
ها يا آنچه كه واقعيت امور ويژه در معناي تجربه و ادراك، و نيز معرفت به واقعيتبه طور كلي بود، به 

 )٧٢(» .دهدرا تشكيل مي
 

ي بود كه تبديل شد به محور آموزه] ي آني معرفتي و شناختينه جنبه[» وجدان«ي اين بعد اخالقي
ي ايده] stoicsها ستوئيك[فيلسوفان رواقي ] در يونان[پيش از آن، . ي وجدان در قرون وسطامسيحي

ي نهفته در ي وقوف انسان به قانون اخالقيو نزد آنها وجدان به معني«وجدان را پرورانده بودند، 
مثالً ) ٧٣(» .طبيعت بود و اينكه آيا اعمال خود انسان تا چه  اندازه با آن قانون مطابقت دارد يا ندارد

 )٧۴(» .رون هر فرد استپنداشت وجدان همان نگهبان مقدس دمي«سـنكا 
 

اما ابتكار جروم مقدس بود كه به تبع مفسران افالطون گرايي كه روياي حزقيل را تفسير كرده بودند 
را به ) »سين تره سيس«يا (» سين دره سيس«، تصميم گرفت ] پيامبر يهودEzeckielحزقيل يا عزكيل [

ها را ن ايده بود كه فيلسوفان و تئولوگهمي. ي وجدان معرفي كندعنوان چهارمين عنصر تشكيل دهنده
ي چهار عنصر مطرح شده از سوي سنت جروم را هاي فلسفيبه كار گماشت تا امكانات و قابليت

 :ي سنت جرومبنا به گفته. بكاوند
 

                                                 
   و synteresis و synderesis طرز نوشتن اين واژه به چند صورت ثبت شده از جمله  -٧١

syneideresis . ۶۵ كتاب بيلور، ذكرشده در پانوشت ٢۴نگاه كنيد به ص. 
 
 
 . همانجا- ٧٢
 .٢۵ همانجا ص - ٧٣
 . همانجا-٧۴
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را داريم كه به ترتيب مطابقت دارند با ] خواهش نفساني، كامجويي[عقل، روح، و تمنا ] سـه عنصر[ما «
گويند در روان خانه دارد و اكنون برفراز اين هرسه، عقاب ايستاده است كه مي. ر، و گاو نرانسان، شي

گذاشته اند و اين عنصر باال و ) سين دره سيس(عنصر چهارمي است كه يونانيان نامش را وجدان 
 اين همان اخگر وجدان است كه حتا در قلب قابيل نيز به هنگام. فراسوي سه عنصر ديگر جاي دارد
 )٧۵(» .اخراج اش از باغ عدن خاموش نشد

 
به مدت دو قرن پس از سنت جروم، مسايل فلسفي و مفهومي اي كه او در تفسير خود به ميان كشيد 

ها سرانجام در قرن سيزدهم در كار توماس آكويناس ء بحث هاي انتقادي بسيار شد؛ اين بحثمنشا
 .به ثمر رسيد) ١٢٧۴-١٢٢۵(
 

توانيم به اين گفته ، مي)٧۶(ي اين بحث شويم بيش از اين وارد جزئيات پيچيدهبدون آنكه بخواهيم 
اكتفا كنيم كه انديشمندان مسيحي قرون وسطا چيزي به نام وجدان را به انسان نسبت دادند كه حكايت 

كرد و همين مي) inner cognitive agency(ي دروني از وجود يك قوا يا عنصر فعال ِ شناسنده
هاي ي امور و موقعيتساخت حقايق اخالقي را دريابد و دربارهدروني بود كه فرد را قادر ميعامليت 

ي عقالني تشخيص دادند، قوايي انديشمندان مسيحي انسان را صاحب قواي ذهني. اخالقي داوري كند
ر توانيم چنين نتيجه بگيريم كه دمي. توانست با معضالت اخالقي روبرو شودكه به طور اخص مي

، تصاوير اصلي و غالب از انسان در فلسفه و االهيات، عقالنيت انسان را مؤكد ) اروپا(مغرب زمين 
ي يوناني متأثر شده بودند در كنار ي فلسفيي مسيحي كه از انديشهآن مراجع روحاني. سازدمي

و ظرفيت  و كردند، هردروحانياني كه بيشتر تالش خود را متوجه كتاب مقدس و منابع تئولوژيك مي
 .دادندقابليت هاي پيچيده عقل و عقالنيت را به انسان نسبت مي

 

                                                 
 .۶۵ كتاب دارسي ذكرشده در پانوشت ٢۶ و ص ١۶ نگاه كنيد به يادداشت - ٧۵
مناسب ترين قاعده اي كه عقل ِ درست در سپهر «شود، چنين تعريف مي» وجدان« امروزه در محافل تئولوژيك -٧۶

 و به ص ۶۵ي بنيامين نلسون در انسيكوپديابريتانيكا، ذكرشده در پانوشت ؛ نگاه كنيد به مقاله»كنداخالقي تجويز مي
 :ب بنيامين نلسون، در اينجا  كتا٧٢

Bejamin Nelson, On the Road to Modernity, ed. Toby Huff (Totowa, NJ: Rowman and Littlefeld, 
1981). 
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ي ادراك حقايق داد و هم در حيطهي شناخت طبيعت نشان مياين ظرفيت عقالني خود را هم در حيطه
ي وجدان بود، يعني يك عامل فعال اخالقي و عقالني دقيقاً به دليل آنكه انسان دارنده. اخالقي و ديني

، اين انسان قادر بود بدون ياري گرفتن از وحي و كتاب مكاشفه، به حقايق اخالقي دست ]ر ضمير اود[
. غلتيد، اين انسان چاره اي نداشت جز آنكه از وجدان خود پيروي كندحتا اگر به راه خطا درمي. يابد

ود را با نيت نيكو ي آن بود كه فرد وظايف ديني خبراي بسياري از مسيحيان، داشتن وجدان پاك نشانه
 .و از روي درايت به جا آورده است

 
ي پيروان عيسا فراخوانده  مجمع مربوط به امر وجدان به طور گسترده تشكيل شد و همه١٢١۵در سال 

بروند، درست به همان دليل كه آنها صاحب وجدان بودند و به مدد ] به گناه[شدند تا به پاي اعتراف 
حتا اگر اين اقدام كليسا را ). ٧٧(ي خود را سبك كنند خطاهاي اخالقيتوانستند باروجدان خود مي

توان انكار كرد كه كوششي در جهت نهادينه كردن و كنترل دنياي باطني مؤمنان بدانيم، بازهم نمي
: ها نقش زده شد كه ديگر قابل زدون نبوديك بار براي هميشه تصويري متافيزيكي از انسان بر دل

 .حب عقل و وجدان فردي است و از آنها خالصي ندارداينكه انسان صا
 

وقتي كه چنين برداشتي از انسان به طور رسمي پذيرفته شد، به طور روزافزون عقل و وجدان تبديل به 
بايست استاندارد و محكي شدند كه در تناسب و مطابق با آنها فرايض اخالقي و احكام حقوقي مي

بايست به فرمان ر مقامي و با هر درجه اي از دريافت فيض االهي ميافراد در ه. شدندسنگين ميـسبك
، از اين ديدگاه، انقالبي بود كه )رفورماسيون(ي لوتر اصالحات ديني. عقل و وجدان خود عمل كنند

ي نهايي و برتر همه چيز از جمله داور اين قواي وجداني را تماماً آزاد ساخت و وجدان فردي را قاضي
ي ديني بازنده شد و به جاي آن عقل و در عمل، ارتودوكسي.  در نص و كالم كردحقيقت نهفته

 ).٧٨(وجدان آزاد گشتند تا وظايف خود را به عهده گيرند

                                                 
تر هنوز بايد از اثر از منابع قديمي. ٧۶ كتاب نلسون، ذكر شده در پانوشت ٢٢۴ و ۴۵ نگاه كنيد به صص - ٧٧

 : در اينجاكالسيك سه جلدي هنري لي نام برد،
Henry Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences, 3 vols., reprint (New York: 
Greenwood Press, 1968). 

همچنين براي ارزيابي نقش لوتر از ديدگاه . ۶۵ براي نقش لوتر، نگاه كنيد به كتاب بيلور ذكر شده در پانوشت - ٧٨
 :ز كتاب يوجين روزن ستاك هيوسي، در اينجا ا٧حقوقي نگاه كنيد به فصل 
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 .اما در اسـالم وضع درست به عكس بود

] و جايگاه او در هستي[همانطور كه ديديم تئولوگ هاي مسلمان به همراه فقيهان مسلمان در قبال انسان 
ديدگاه آنان تأكيد خود را بر محدوديت هاي ذاتي ِ . برساختند] از مسيحيت[سفه اي كامالً متفاوت فل

تر از آن است كه طبق اين فلسفه، عالم پيچيده. گذاشتمي) intellect(انسان و حدود قواي عقلي او 
تفاده از عقل را به در نتيجه، بايد حد و مرز اس. اي بتواند آنرا به تمامي درك كندچنين موجود فاني

، ]عقلي[در نوشته هاي شافعي، مهمترين معمار مكتب اصلي ِ فقه سـني، انواع متعدد رأي . دقت شناخت
» قياس«ي ، و ارجحيت هاي فردي ِ ديگر، همه، در مقوله)گيري ِ شخصييا استدالل و نتيجه(استحسان 

يل شدند يا به طور دربست حذف گرديدند؛ تنها مسـتح] استنتاج از مقايسه با حكم اصلي ِ اهللا و پيامبر[= 
 .ي تنگ قياس بودچيزي كه براي فقيهان باقي ماند همان استدالل در محدوده

 
تازه ابداع كند، » اصل حقوقي«شافعي، ديگر قابل تصور نبود كه كسي بتواند يك ] تعاليم[پس از 

بندي شوند، تر و باالتر طبقهفاهيم عامتر زير مكه طبق آن احكام جزئي] اصلي كه ماسبق نداشته باشد[
ي ادله و آيين دادرسي باشند يا اينكه محتواي حكم تر شامل قواعد ارائهاعم از اينكه اين موارد جزئي

ي موارد نازل شده بود، حكمي كه حكم از سوي اهللا يك بار براي هميشه و براي همه. را در بر گيرند
ي انسان فقط فهم درست اين پس وظيفه. بود] انساني[ از التقاط به خودي ِ خود كامل، جامع، مـُبرا

 .احكام االهي بود نه اينكه اصول و نظريه هاي جديدي از خود به آنها بيفزايد
 

مسايل و پرسش هاي بنيادي ِ حقوقي را ] و فقها[يا توافق جمعي در ميان عالمان » اجماع«گذشته از اين، 
نسل هاي آينده فقط . گذاشتي نسل هاي آينده باقي نميفيات تازهروشن ساخته بود و جايي براي كش

توانستند حكم تازه اي به احكام تر سازند اما نميتوانستند درك و فهم خود را از احكام االهي عميقمي
براي فقهاي مسلمان و فيلسوفان ) سين دره سيس(» وجدان«ي يوناني و مسيحي ايده. خدا اضافه كنند

ي قرن نوزدهم ميالدي بود كه مفهوم وجدان براي نخستين بار به فقط در نيمه). ٧٩(اخته بوداسالمي ناشن
                                                                                                                                           
Eugene Rosenstock-Huessy, Out of Revolution (New York: Argon Books, 1969), chap. 7. 
 

 : كتاب مشترك گارده و آناواتي، در اينجا٣۴٨ نگاه كنيد به ص - ٧٩
L. Gardet and M. M. Anawati, Introduction a la Theologie Musalmane, 2nd ed. (Paris: J. Vrin, 1970), 
p. 348. 
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ي انجيل به زبان عربي پيدا شد، يعني براي نخستين بار لفظ در ترجمه هاي تازه» ضمير«ي شكل واژه
به ). ٨٠(ه شدترجم» ضمير«ي ترجمه شود به واژه» نيت«ي به جاي اينكه با كلمه» سين دره سيس«يوناني 

استقالل اخالق فردي [» خودـ آگاهي ِ اخالقي«به معني » وجدان«رسيم مفهوم اوايل قرن بيستم كه مي
 .كرده رايج شدزبانان ِ تحصيلدر ميان عرب] در ضمير شخص، درمقابل اخالق االهي

 
ي داشتند، بازهم اثر افالطون آشناي» تيمائوس«ي حتا اگر فرض بگيريم كه فيلسوفان مسلمان با رساله

نشانه اي در دست نيست كه ثابت كند آن تلقي ِ عقالني از وجود انسان و طبيعت كه در اين رساله 
 ).٨١(آمده، مورد پذيرش اين فيلسوفان قرار گرفته بود

 
در جهان فكري مسلمانان، هم اينكه تئولوژي يا علم كالم مورد التفات و پذيرش قرار گيرد خود آسان 

گيري اسالم، اينكه تئولوژي يا در شروع شكل. دانستندمد و در ابتدا فقيهان آنرا مذموم ميبه دست نيا
به همين روال، در فقدان يك ديدگاه ). ٨٢(ي علوم به حساب آيد قابل تصور نبودكالم بتواند ملكه

م، خود تواند بدون ياري گرفتن از وحي و كالفلسفي در قبال انسان به عنوان موجودي عقالني كه مي
توان تصور كرد كه فلسفه قادر شود به تميز خوب و بد برسد و حقايق اخالقي را تشخيص دهد، نمي

 ).٨٣(نقش ياور تئولوژي را ايفا كند

                                                 
 : نگاه كنيد به كتاب ليرويك، در اينجا- ٨٠

Oddbjorn Leirvik, Knowing by Oneself with the Other: al-Damir, Human Conscience and Christian-
Muslim Relations (Oslo: Unipub forlag, 2002). 

در انديشه هاي يهودي، » تيمائوس«ي پذيرش  براي يك بررسي كامل از نحوه. در باال٣٨ نگاه كنيد به پانوشت - ٨١
 :ي توبي هاف در اينجامسيحي، و اسالمي، نگاه كنيد به مقاله

Toby Huff, "Science and Metaphysics in the Three Religions of the Book," Intellectual Discourse 8, 
no. 2 (2000): 173-198 

 
 
 : كنيد به كتابهاي رحمان و مكديسي، در اينجا نگاه- ٨٢

Fazlur Rahman, Islam (New York: Doubleday, 1968), p.123 
G. Makdisi, ed. and trans., Ibn Qadama's Censure of Speculative Theology (London: Luzac, 1962). 
 

وجود ندارد اما اعراب واژه ) conscience وجدان(» كان شنس« هرچند در زبان كالسيك عربي كلمه اي براي - ٨٣
اشاره ) discourse(، و گفتار )reason(، عقل )intellect(هاي متعدد ديگري داشتند كه به جنبه هاي مختلف عقل
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تواند خالق باشد و چنين خدايي به اين نكته بايد اشاره كنيم كه در جهان فكري اسالم، فقط اهللا مي

 . انسان فاقد ظرفيت آفرينندگي و خلق استو همكار ندارد؛ با اين حساب،» شريك«
 

پديد » معتزله«گرا به نام شاخه اي عقل) ٨۴(گيري اسالمدر اينجا بايد بيفزاييم كه در دوران شكل
ها حتا فيلسوفان ديني ِ معتزله پذيرفتند كه انسان از قواي كامل عقلي برخوردار است؛ اعتزالي). ٨۵(آمد
خالق «نزد آنها، عقل همان شاخصه اي بود كه انسان را ). ٨۶(ل شدندقاي» همترازي ِ عقل و وحي«به 

                                                                                                                                           
) nous(» نوس«ي ي عربي كلمهرسد ترجمهبه نظر مي» عقل«ي داشت كه بسياري از آنها را مديون يونانيان بودند؛ كلمه

 :نگاه كنيد به كتاب فضل الرحمن، در اينجا. ارسطو باشد) active intellect(» عالعقل ف«يا 
Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, reprint (Chicago: University of Chicago Press, 1979) ;  

 :ي فضل الرحمن در انسيكلوپدياي اسالم، در اينجاهمچنين نگاه كنيد به مقاله
Fazlur Rahman, "Aql" in EI2  1:341-342. 

 :همچنين نگاه كنيد به كتاب روزنتال، در اينجا
E. J. Rosenthal, Knowledge Triumphant (Leiden: E. J. Brill, 1970). 

به كار رفته، هرچند معني آن بيشتر به » كان شنس«ي همان واژه اي است كه براي ترجمه» ضمير«اما همانطور كه گفتيم 
 .  ي مسيحي عامليت اخالقي ِفعال و دروني ناشي از گناه نزديك است تا ايدهي فرويدي بارايده

 
 
 : نگاه كنيد به كتاب مونتگمري وات، در اينجا-٨۴

William M. Watt, The Formative Period of Islamic Thought (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
1973). 
 

 :تگمري وات در پانوشت پيشين، همچنين نگاه كنيد به كتاب ديگر او، در اينجا كتاب مون٨ و ٧ عالوه بر فصول -٨۵
W. M. Watt, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1985) 

 :ي فرانك، در اينجاهمچنين نگاه كنيد به مقاله
R. Frank, "Some Fundamental Assumptions of Basra School of Mu'tazila," Studia Islamica 33 
(1971):5-18; 

 :همچنين نگاه كنيد به كتاب جورج حوراني، در اينجا
George Hourani, Islamic Rationalism: The Ethics of 'Abd al-Jabbar (Oxford: The Clarendon Press, 
1971); 

 :اب پيترز، در اينجاكت١۴۶-١٣۶همچنين نگاه كنيد به صص 
F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 1973), pp. 136-146. 
 

 ٩٠ي فضل الرحمن، همان، ص  مقاله- ٨۶
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در اين ). ٨٧(دادكرد و همين شاخصه نيز به او توانايي ِ داوري ميان نيك و بد را ميمي» اعمال خود
توان ذاتي براي عمل و ادراك دروني از مالك هاي تشخيص خير و شر «ديدگاه، انسان داراي 

 )٨٨(».بود
 

تواند به عملي غيرعقالني و ناعادالنه دست خدا نمي«اه اعتزالي به اين نتيجه رسيد كه همين ديدگ
وفات (سرانجام مقهور گرايش ديگري شد كه از تعليمات اشعري ] معتزله[اين گرايش عقلي ) ٨٩(».زند

، ]فاهييعني عالمان تئولوژي ش[اشعري نيز مانند اكثر متكلمون . آمددر قرن دهم ميالدي برمي)  م٩٣۵
ي مسايل عملي از جمله احكام همه«مرجعيت را دربست به شريعت واگذار كرد  به نحوي كه، تمامي

گذارند تابع مرجعيت شريعت قرار حقوقي و قواعد اخالق عملي كه در زندگي ِ واقعي تأثير مي
 )٩٠(».گرفتند

 
ن تئولوژي از يك سو و گيري باعث شد كه مياهمانطور كه فضل الرحمن متذكر شده است، اين جهت
در نتيجه، حقوق و اخالقيات منجمد ماندند و . حقوق و اخالقيات عملي از سوي ديگر جدايي افتد

تفكر معطوف به اخالق عملي آزاد گذاشته نشد تا قادر گردد براي مشكالت زندگي راه حل هاي 
مبتني بر اخالقيات عملي عملي پيش گذارد ــ همان اخالق زنده ــ و تصوير جامع تري از يك زندگي 

 .ارائه دهد
 

 :او نوشت. ي حقوق و باورهاي ديني مرز قاطعي كشيداشـعري ميان حوزه

. . . بحث كرده و نظر داده اند ) يعني حقوق(ي شريعت ي دين از زاويهقدما در زمان خود درباره«
. . . ا اينجا ذكر كنيم توانيم همه رنظير تكاليف فقهي همچون جزا و طالق كه ما نمي] بحث هايي[

پردازند و قدما آنها را تابع شريعت نمودند كه اند كه به امور جزئي زندگي ميها همه موارد حقوقياين
توان به درستي فهميد و به همين لحاظ آنها را نمي. . . به جزئيات رفتار و اعمال در زندگي مربوط است 

                                                 
 ٣۴٧ گارده و آناواتي، همان، ص - ٨٧
 .٧ي فرانك، همان، ص  مقاله- ٨٨
 ١٠٢ي فضل الرحمن، همان، ص  مقاله-٨٩
 
 ١٢٣ي فضل الرحمن، همان، ص  مقاله- ٩٠
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ي كنندهاما در جايي كه به اصول تعيين. ا پشتوانه دارندمگر آنكه متوجه باشيم آنها مرجعيت پيامبر ر
شود، هر مسلمان فهميده اي بايد در اين موضوعات به اصول عام و مورد توافقي ايماني مربوط مي

طبق اين [بنابراين، . واسطه بنا شده اندرجوع كند كه بر اساس عقل، تجارب حسي، و دانش بي
ي اصول شريعت گذاشته شود كه مبتني بر مرجعيت سنت به عهدهمسايل جزئي حقوقي بايد ] مرزبندي

] بنيادهاي عقلي و تجربي[آيند بايد به بنيادهاي خود است، حال آنكه مسايلي كه از عقل و تجربه برمي
 )٩١(».هرگز نبايد مرجعيت و عقل را با يكديگر درآميخت] طبق اين مرزبندي[رجوع داده شوند، و 

 
ي عقل ي سنت و تبلور آن شريعت را هرگز نبايد با حوزهگويد كه حيطهميبا آنكه اشعري واضح 

كه شايد بهتر باشد (ي عقل كرد، بايد بيفزاييم كه تلقي ِ اشعري از عقل مخلوط كرد يا آنرا تابع حوزه
 active(همان چيزي نيست كه فيلسوفان از عقل فعال ) reason ترجمه كنيم تا intellectآنرا   

intellect (نور «ها از كردند؛ همچنين، تلقي اشعري از عقل متفاوت است از برداشت غربيدرك مي
 ).inner light(» باطن

 
اش كه متكلمون مدام درباره) intellect(آن عقلي «گفته است، ) ٩۵٠وفات (همانطور كه فارابي 

 افتاد، يا رد شد، يا اين امر طبق عقل ضرور: گويندي چيزي ميگويند ــ وقتي كه دربارهسخن مي
. كنندالعمل خود ابراز ميي مردم در نخستين عكسقبولي گرفت ــ منظورشان چيزي است كه همه

از عقل همان است كه بيشتر مردم عادي بالفاصله در نخستين واكنش خود به ] اين متكلمون[منظور 
 )٩٢(».دهندطور عام از خود نشان مي

 
كنند كه عقل مورد نظر آنها همان عقلي است خود خيال مي«متكلمون، دهد ك هرچند فارابي ادامه مي

ي آنها يابيد كه همهاگر بر مقدمات بحث آنها دقيق شويد در مي. . . كه ارسطو از آن صحبت كرده 
از يك چيز نام ] در سخن[آنها به اين شيوه . ي عامه استبدون استثنا منظورشان عكس العمل اوليه

                                                 
 ١٠۵ي فضل الرحمن، همان، ص  اشعري، نقل شده در مقاله- ٩١
 : ذكر شده توسط پاينز در پيشگفتار او بر كتاب ابن ميمون، در اينجا- ٩٢

Shlomo Pines, "Introduction" to Maimonides, The Guide of the Perplexed (Chicago: Chicago 
University Press, 1963). 
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خالصه آنكه اشعري به طور كامل عقلگرايي ) ٩٣(».منظورشان چيز ديگري است] عملدر[برند اما مي
 .معتزله را طرد كرد

 
ي مرجعيت مطلق شريعت در حقوق و درباره[ي خود عالوه براين، اشعري با پروراندن نظريه

اين ديدگاهي . ها بر كرسي نشاندي عليـّت و تعـين پديده، ديدگاه قاطع ديگري را نيز درباره]اخالقيات
اوكيژناليسم  (ها ي خدا در سببيت پديدهو اصالت اراده) دترمينيسم(بود مبتني بر جبرگرايي 

occasionalism (ي خود عالم را لحظه به لحظه اداره كه طبق آن خداوند با خواست و اراده
 .كندمي
 
اريم اما مقصود  معادل مناسبي در فارسي ندoccasionalismتوضيح مترجم ــ براي گرايش [

ها معتقدند اوكيژناليست. باشدي عليت است كه در حقيقت نافي ِ مفهوم عليت مياي ديني دربارهنظريه
عليت و سببيت در طبيعت و به طور كلي در ميان چيزهاي طبيعي، و در ميان ذهن انسان و چيزهاي 

ز را چنان مجاور يكديگر قرار ي خدا است كه دو چيطبيعي، وجود ندارد، بلكه تنها خواست و اراده
همانطور كه در بخش هاي پيشين . ديگري است» علت«كنيم يكي دهد كه ما به اشتباه تصور ميمي

ي طبيعت به مفهوم عليت باور دارد كه طبق آن ديديم ديد يوناني، در افالطون و ارسطو هردو، در پهنه
در . دهدكه وجود آن پديده را توضيح ميمتقدم بر خود است ) يا عللي(هر رويداد ناشي از علتي 
ي عليت نيز ي ديويد هيوم دربارهي خدا به عنوان خالق عليت، آنرا از نظريهاوكيژناليسم باور به اراده

 .]كندمتمايز مي
 

ي استدالل عقلي ِ او از ابتدا تا انتها و هم اعمال او ــ اكتسابي طبق اين ديدگاه، عامليت انسان ــ هم قوه
ي اكتساب آموزه). ٩۴(از خدا، پيشاپيش متعين شده است» كسب«، يعني اين عامليت خود از راه است

                                                 
  همان- ٩٣
 :نگاه كنيد به انسيكلوپدياي اسالم، در اينجا» كسب«ي  براي آموزه-٩۴

"Kasb" in EI2 4: 690-694. 
 ٨۴ كتاب مونتگمري وات، ذكرشده در پانوشت ١٩٢همچنين نگاه كنيد به ص 

 : كتاب هري ولفسون، در اينجا٧١٩-۶۶٣همچنين نگاه كنيد به صص 
Harry Wolfson, The Philosophy of Kalam (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1976), pp. 
663-719. 
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ها به نظريه اي قوي در گردد، اما نزد اشعريتا اندازه اي به معتزلي هاي قرن هفتم و هشتم ميالدي برمي
اعمال «ديد اشعري، طبق . شودها تبديل ميي پديدههمه] ياداره[دفاع از عامليت و تعيـُن خدا در 

خيزد، يكي از اين دو عامل خدا است كه هر عمل واحد از دو عامل برمي. . . انسانها خلق شده است 
خدا در ] طبق اين ديدگاه[كند؛ و مي» كسب«اش را خالق عمل است، ديگري يعني انسان، عامليت

. . گذاردمل آنرا به اجرا ميمورد اعمال انسان داراي عامليتي است كه انسان در واقعيت به شكل عا
.«)٩۵( 

 
، پس از اشعري تبديل به يك مفهوم بنيادي علم ]يا عامليت اكتسابي انسان[» كسب«ي همين آموزه

مند ها از قرن دهم تا قرن پانزدهم كه اوج سيستمي اشعريكالم شد و به درجات مختلف توسط همه
ي اعمال انسان از خدا سرچشمه رت ديگر، همهبه عبا). ٩۶(شدند تئولوژي اسالمي است، تكرار شد

شود كه بتواند اين اعمال را به اجرا داراي اراده و قدرتي مي] نامعلوم[گيرد، اما انسان به نحوي مي
 ).٩٧(ي خداوند استبگذارد، اعمالي كه در اصل همان اراده

 
ديگران مورد مطالعه تحول اين نظريه كه از سوي محققاني چون مونتگمري وات و هري ولفسون و 

دهد كه متكلمون خود دچار سردرگمي بزرگي شده بودند در اين خصوص كه قرار گرفته، نشان مي
در پايان، قدر . كردندهم انسان و هم خدا را به طور همزمان مسؤل افعال و اعمال انسانها معرفي مي

) به عنوان موضوعي حقوقي(ي مسؤوليت انسان شود اما درجهقدرتي ِ خدا به طور كامل تثبيت مي
 .ماندناروشن باقي مي

 

                                                 
 ٨۴ كتاب مونتگمري وات، ذكرشده در پانوشت ١٩٢ نگاه كنيد به ص - ٩۵
 ٩۴ كتاب ولفسون، ذكرشده در پانوشت ٧١٩-۶۶٣ نگاه كنيد به ص -٩۶

 ٧٩ر شده در پانوشت همچنين نگاه كنيد به كتاب گارده و آناواتي، ذك
در كتاب اصلي اش تشريح شده است ) al-Iji(ي قرن چهاردهم اإليجي  همين آموزه توسط متكلم برجسته-٩٧

 :ي صبرا، در اينجانگاه كنيد به مقاله. ي تحليلي عميق از بنيادهاي متافيزيكي نجوم يوناني استكه دربرگيرنده
A. I. Sabra, "Science and Philosophy in Medieval Islamic Theology: The Evidence of the Fourteenth 
Century," Zeitschrift fur Geschichte der Arabisch-Islamichen Wissenschaften 9 (1994): 1-42; 

 .همچنين نگاه كنيد به فصل پنجم كتاب حاضر
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شود اما فراتر اينكه انسان بايد پاسخگوي اعمالي باشد كه عليه خدا و ديگران مرتكب شده، پذيرفته مي
و ) negligenceنگ لي جنس (ي مسامحه و قصور اي درباره] حقوقي[از اين حكم كلي، هيچ نظريه 

زند، كاري كه به ديگران صدمه ميعمال ناشي از كوتاهي و ندانمي مسؤوليت ااي دربارههيچ نظريه
ي افعال كه خدا خالق آنها و در مورد همه«موضع صريح اشعري اين بود كه، ). ٩٨(شودتدوين نمي

» .انگيزدي آنها است، خدا داراي قدرتي است كه انسانها را به انجام آن افعال برميانسان كسب كننده
)٩٩( 
 

مبرا خواهد شد، و صفت ديگر خدا ] اخالقي و حقوقي[ر در كار باشد، انسان از مسؤوليت اما اگر جب
گيرد، چه ما از نيز، يعني عدالت در قبال سرنوشت انسان، مورد ترديد قرار مي» عدالت«يعني 

در [زيرا اگر انسان . ي پاداش و جزاي اخرويجهاني صحبت كنيم چه از محكمهـدادگاههاي اين
مسؤول اعمال خود نباشد، مجازات او ناعادالنه است؛ و برعكس، اگر برخي انسانها در ] هاييتحليل ن

زندگي دچار عذاب و محروميت شوند، اين ناقض همان عدالتي است كه خدا در قبال اجراي آن 
اگر خدا نيك و عادل است و مدير امور جهان، چرا تاريخ عالم [= » تئوديسي«ي مسأله. مسؤول است

و اسالمي) اتيكز(كند، و اخالقيات عملي هيچ راه حلي پيدا نمي] ز از شرارت و بي عدالتي است؟لبري
ي يك تئوري توانند به جلو حركت كنند و پيشرفتي در زمينهنمي) مورال فيالسوفي(ي اخالق فلسفه

 در اسالم سيستماتيك نيت يا قصديت، نظير آنچه پيتر آبه الر در قرن دوازدهم در غرب تدوين كرد،
 ).١٠٠(شودحاصل نمي

 
 

                                                 
 كتاب مشترك ليپمن، مكانويل، و ۵۶-۴۵ي تعريف اسالمي جرم و افعال مجرمانه، نگاه كنيد به صص  درباره-٩٨

 : يروشالمي، در اينجا
Matthew Lippman, Sean McConville, and Mordachai Yerushalmi, Islamic Criminal Law and 
Procedure (New York: Pragaeger, 1988), pp. 45-56 

 ٩۴ كتاب ولفسون، ذكرشده در پانوشت ۵۵٢ ذكر شده در ص - ٩٩
 : كتاب بنيامين نلسون، در اينجا٢٢٣يد به ص  نگاه كن-١٠٠

Bejamin Nelson, On the Road to Modernity, ed. Toby Huff (Totowa, NJ: Rowman and Littlefeld, 
1981), p. 223. 



Abdee Kalantari                              Is a Depoliticized Islam Possible? 161 

، كه به طور كامل منجر به ]عليت يا روابط علت و معلولي[فورمول بندي نهايي اسالمي براي اين مسأله 
هاي انساني مي شد، توسط غزالي ارائه از موقعيت) متافيزيك علـّي(ي علت و معلولي حذف رابطه

 :غزالي نوشت. جايي نرسيدتالش ابن رشد براي ابطال ديدگاه غزالي به . گشت
 
طبق اعتقاد ما، ارتباط ميان چيزي كه معموالً علت شمرده مي شود و چيزي كه معموالً معلول تلقي مي «

گردد، ارتباطي ضروري نيست؛ هريك از اين دو چيز داراي فرديت خود است و با ديگري تفاوت 
ضمن تصديق يا تكذيب، وجود يا دارد؛ تصديق يا تكذيب، وجود يا عدم يكي از آن دو، نبايد مت
نيست، سيري معلول خوردن ] آب[كذب ديگري به شمار آيد ــ مثالً، رفع تشنگي معلول آشاميدن 

زني، شفا معلول نيست، سوختن معلول تماس با آتش، نور معلول طلوع آفتاب، مرگ معلول گردن
رتباطات ميان دارو، نجوم، ي اين ااستعمال دارو، و قضاي حاجب معلول مصرف مسهل نيستند؛ همه

زيرا ]. واجد روابط ضروري ِ علت و معلولي نيستند[علوم، و صنايع كه به طور تجربي مشاهده مي شوند 
ي قبلي ِ خداوند است كه آنها را در توالي ِ خود خلق كرد، ها خود مبتني بر ارادهارتباط ميان اين پديده

الزم است و نمي تواند منقطع شود ــ برعكس، اين تواناني نه به اين لحاظ كه اين رابطه به خودي خود 
زدن؛ و يا اينكه در يد خداوند است كه سيري را بدون خوردن موجب شود، مرگ را بدون گردن

ها صدق مي ي ارتباطو همين اصل در مورد همه. تداوم زندگي را عالرغم قطع گردن ممكن سازد
 )١٠١(».كند

 

                                                 
 : كتاب ابن رشد، در اينجا٣١۶ ذكرشده در ص - ١٠١

Averroes, Tahafut al-Tahafut, trans. Simon Van den Bergh (London: Luzac, 1954), p. 316 . 
پذيرش بي قيد و شرط اين آموزه را تا همين امروز نزد نويسندگان مسلماني چون سيدحسين نصر مي بينيم؛ مثالً در اين 

 :كتاب
Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam (New York: New American Library, 1968), 
pp.307ff. 

 .ر نصرو ساير آثا
به همين شيوه، امروزه در كشورهاي مسلمان، از جمله مالزي و اندونزي، مرسوم است كه اعمال آينده را با عبارت 

 .مشـروط مي كنند) اگر خدا بخواهد(» انشااهللا«
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مركز اسناد [لوژيكي را، كه در گزارشات پزشكي گنيزه در قاهره ثبت شده تأثير رواني چنين موضع تئو
، مي توان در رفتار و گفتار پزشكاني مشاهده كرد كه نسخه مي نوشتند و دوا ]خطي يهودي در قاهره

به ندرت پيش مي آمد كه به «گزارش مي دهد كه، » اس دي گوتين«پروفسور . تجويز مي نمودند
به بركت خدا اين "بر باالي نسخه نوشته مي شد . ين خصلت خداترسي بروز نكندهنگام نسخه نوشتن، ا
به نام خداي بخشنده و  ("بسم اهللا الرحمن رحيم"ي طبابت با عبارت ، يا نسخه"دارو مصرف شود

 "انشااهللا مؤثر واقع شود"ي موارد با اين گفته خاتمه مي يافت، آغاز مي شد و تقريباً در همه) مهربان
تنها از خدا بايد سپاسگزار "؛ يا ]ي در صورتي كه خدا بخواهد اين دارو كار خواهد كرديعن[

 )١٠٢(»."بود
 

ي دگماتيك به دو شاخه تجزيه شد، شاخه«طبق پژوهش فضل الرحمن، تئولوژي پس از اين دوران، 
كمت ي دوم، حكه از لحاظ صوري خصلت منطقي داشت و اين همان علم كالم بود؛ و شاخه) جزمي(

 )١٠٣(»].عرفان[نظري صوفيانه 
 

] ي خدا استعلت و معلول فقط ناشي از اراده[عنصر جزمي در علم كالم همان برداشت اوكيژناليست 
محروم ] ي خدامستقل از اراده[را حفظ كرد كه طبق آن انسان از قابليت تفكر و عمل بديع و خالقانه 

عقل در حقيقت نمي تواند اصول جهانشمول را «كالم همچنين مي خواست نشان دهد كه، . شده بود
هيچ تعهدي از عقل برنمي آيد، بلكه تعهدات از شريعت «، و همانطور كه غزالي گفته بود، »دريابد

 ) ١٠۴(».ناشي مي گردند
 

                                                 
 : نگاه كنيد به كتاب دو جلدي اس دي گوتين، در اينجا-١٠٢

S. D. Goitein, A Mediterranean Society, 2 vols. (Berkeley and Los Angeles: University of California 
Press, 1968-71), 2:254. 

 
 

 ٨٢ از كتاب فضل الرحمن، ذكر شده در پانوشت ١٠٧ نگاه كنيد به ص - ١٠٣
 ١٠۶ فضل الرحمن، همان، ص -١٠۴
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ي متافيزيك را در انحصار تمامي حوزه«در تحليل نهايي، طبق پژوهش فضل الرحمن، كالم موفق شد، 
زه ندهد كه تفكر ناب در صدد وارسي ِ عقالني طبيعت ِ كائنات و سرشت انسان خود درآورد و اجا

 ) ١٠۵(».برآيد
 

اي با هاي مسلمان تا اندازهي فلسفه باعث شد كه تئولوگدار غزالي دربارههاي دامنههرچند بحث
اللها از آنها ي فلسفه و منطق آشنا شوند تا به عنوان سنگ محك اعتبار استدكاركردها و موارد استفاده

، بايد تأكيد كرد كه غزالي موفق شد نقش فلسفه را به عنوان علمي استداللي و اثباتي )١٠۶(بهره گيرند
] ي خدا به عنوان عامل روابط علت و معلولياراده[تعبير اوكيژناليست او «به همين شيوه، . نابود كند

مهلكي ارزش علوم طبيعي را در چشم به طرز ) ١٠٧(»هاي تجربي ِ علوم اثباتيفرضي پيشدرباره
 .كيشان پايين آوردراست

 
ي اين اوصاف، مشاهدات فلسفي به شكل كجدار و مريز در اسالم دوام آورد، هم در اشكل با همه

فضل الرحمن معتقد است . صوفيانه و هم در مكاتب محدود فيلسوفاني كه به كالم روي آورده بودند
بود كه سنت فلسفي پس از قرن )  م١٢٠٩وفات ] (ولوگ سـُنيتئ[كه در آثار فخرالدين رازي 

. . . طيف خارق العاده وسيعي «هاي فخرالدين رازي، او مي نويسد در نوشته. دوازدهم ادامه پيدا كرد
 )١٠٨(».براي كاربرد عقل ارائه شد

 

                                                 
 ١٠٧ فضل الرحمن، همان، ص - ١٠۵
 :صبرا، در اينجا. ي.  نگاه كنيد به مقاله آ-١٠۶

A. I. Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A 
Preliminary Assessment.” History of Science 25 (1987): 232. 

 
 

 :مامورا، در اينجا. ي م نگاه كنيد به مقاله- ١٠٧
M. Mamura, “Ghazali’s Attitude Toward the Secular Science,” in 
Essays on Islamic Philosophy and Science, ed. G. Hourani (Albany: State University of New York 
Press, 1075), p. 108. 

 ١٢١ فضل الرحمن، همان، ص - ١٠٨
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د، عليرغم اينكه اما فخرالدين رازي و ساير نويسندگاني كه پس از قرن سيزدهم ميالدي به كار پرداختن
همان مواضع «مي خواستند از فلسفه دفاع كنند، در مهمترين مسايل مربوط به تئولوژي و جزميات، 

 ) ١٠٩(».سنتي و ارتدكس را پذيرفتند
 

ي شديد سنت گرايان به حمله«تنش ميان فلسفه و سنت ديني ادامه پيدا كرد و غالب اوقات منجر به، 
ي عقلي به فلسفه)  م١٣٢٨-١٢۶٣( با يورش كامل ابن تميـيه مي شد كه سرانجام» تفكر مستقل

ي شريعت و تحكيم ِ دوباره«ي فضل الرحمن، اساس ديدگاه ابن تميه، بنا به گفته. خاتمه پيدا كرد
حتا از «، برداشت ابن تميه از كالم، »اف اي پيترز«ي بنا به گفته). ١١٠(بود» هاي دينيي ارزشتبرئه

هماهنگي ميان «هنگامي كه ابن تميه مي خواست، ) ١١١(».ز تاريك انديشانه تر استبرداشت غزالي ني
و ) ١١٢(»سختگيرانه از فيلسوفان و تئولوگها انتقاد كرد«را تحليل كند، او، » حقيقت ِ سنت و برهان عقلي

ي، يكي از نتايج مهم چنين برخورد. به اين ترتيب خصومت شديد ميان فلسفه و دين را تداوم بخشيد
تنها در اواخر قرن نوزدهم بودكه در اثر . ي االزهر در قاهره بودي مدرسه»حذف فلسفه از مواد درسي«

 ).١١٣(ورود مدرنيته، در اين مركز آموزشي، فلسفه از قدغن بيرون آمد
 

 گيرينتيجه
 بررسي ي علمي، بايد تصوير متافيزيكي گسترده تري راهاي انديشهي سيستمبراي فهم تكامل و توسعه

يكي از مهمترين منابعي كه . هاي انديشگي تحقق مي پذيرندكنيم كه در داخل آن گفتار واره
هاي عقلي انسان، و عقالنيت مسـتتر در طبيعت، در آن به تصوير درآمده، عبارت است از قابليت
انسان؛ انسان تصاوير متافيزيكي از طبيعت و [هايي چنين برداشت. هاي ديني و حقوقي ِ هرتمدنيآموزه

به نحوي بنياني تصويري كه انسان از خود دارد را شكل مي دهند و از همين طريق ] شناسي فلسفي ـ م
                                                 

 ١٢٢ فضل الرحمن، همان، ص - ١٠٩
 ١١١ فضل الرحمن، همان، ص - ١١٠
 ٨۵ز، ذكر شده در پانوشت  از كتاب پيتر٢١٠ نگاه كنيد به ص - ١١١
 ١٢٣ فضل الرحمن، همان، ص - ١١٢
ي اسالمي مرسوم نبود، و دانشگاه االزهر با اين عمل در حقيقت اساساً تدريس فلسفه در يك دانشكده.  همانجا-١١٣

 خود را  

 ٣٠ از كتاب مكديسي، ذكر شده در پانوشت ٧٧نگاه كنيد به يادداشت ص . همساز با ساير مدارس نمود
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تا آنجا كه به تمدن عربي اسالمي مربوط . قواي عقلي ِ او را مي پرورانند يا برعكس محدود مي سازند
علم كالم و فقه، .  به بند كشيدندهاي عقلي انسان را شديداًمي شود، معماران حقوقي و كالمي، ظرفيت

تك انسانها را مردود دانستند و ي عامليت عقلي ِ نهفته در تكبه اتفاق يكديگر و به طور اخص، ايده
در عوض بر اين پافشردند كه انسان بايد حد خود را بشناسد و طريق سنت و مرجعيت را پي گيرد 

] حكمت االهي[از اسرار طبيعت بيروني و نص مقدس ، و به اين خيال باطل نيفتد كه قادر است )تقليد(
مشهود » بالكيفه«به مرجعيت در عبارت ) submission(شكل ديگر طاعت و تسليم . سر در بياورد

اين باور، گهگاه با . »بدون پرسش كه چرا«است كه مي گويد آموزش و تفسير موجود را قبول كن، 
كالم و فقه اسالمي اين اعتقاد را تبليغ . ان مي شودبي» خبر دارد] از حكمت كار[فقط خدا «عبارت 

كردند كه حكمت خداوند و اجماع علما مقامي برتر از عامليت انساني دارد و حاضر نشدند بر اين ايده 
به نظر مي . مـُهر تأييد بزنند كه عقل انساني خود مي تواند منبع مستقلي براي حقوق و اخالقيات باشد

عامليت مستقل [ط باشد به اين واقعيت كه در فقه اسالمي، منطق قصديت رسد چنين اعتقادي مربو
هرچند قصديت يا نيات ديني در مناسك مذهبي به رسميت (توسعه پيدا نكرده است ] ي انساناراده

)  legal liability(حقوقي ] فردي[هاي مربوط به مسؤوليت ، و بنابراين، سايه روشن)شناخته شده
 .در فقه اسالمي پرورده نشده است) negligence(ه قصور اساس قانون مربوط ب

 
اما . اي مسلمانان به ديدگاه عقلي نزديك شدند، در كار معتزله ديده مي شودتنها موردي كه تا اندازه

ي ديني و اخالقي تليقي شد و در نتيجه بازهم عامليت انساني فاقد قدرت بدعت و خلق در انديشه
 پس از غزالي، بزرگ ترين انديشمندان فلسفي در تمدن عربي اسالمي، از چند .درهاي اجتهاد بسته ماند

هاي عقلي انسان تشكيك كردند و منطق اثباتي را خفيف داشتند؛ استثنا كه بگذريم، همواره در توانايي
. رجعيت بي چون و چراي سنت و شريعت تأكيد كردند) fideismفيده ئيسم ـ (آنها بر تقدم ايمان 

آنان منحصر مي شد كه به استفاده از منطق قياسي، و هرگز اين نظر مورد قبول واقع نشد كه عقل نزد 
نوآوري در مسايل . عقل مي تواند بدون ياري از وحي و كالم، خود مستقالً راهش را به حقيقت بيابد

 ).١١۴(ديني، معادل بدعت و گاه الحاد دانسته شد
 

                                                 
 :ي برنارد لوئيس، در اينجا نگاه كنيد به مقاله- ١١۴

B. Lewis, “Some Observations on the Significance of Heresy in the History of Islam,” Studia Islamica 
1 (1953): 43-63. 
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ي هراسيدند و مي خواستند جلو آنرا بگيرند، اما تا جايي هاي الحادي ممسيحيت و غرب نيز از بدعت
هاي فكري گشوده ي جديد و قدرتمندي از آزاديكه به پژوهش عالم طبيعي مربوط مي شد، حيطه

 .شد و رو به گسترش نهاد
 

برعكس همتايان مسلمان خود، رهبران فكري قرون وسطا در اروپا به طور اخص خود را توانمند مي 
مندانه سازمان دادند و به ز طبيعت رمزگشايي كنند؛ آنها متون ديني و حقوقي خود را سيستمديدند كه ا

قرن دوازدهم انكشاف پيدا مي ] نوزايي فرهنگي[محك داوري عقلي سپردند و درحاليكه رنسانس 
ت و ي پايين تر متمايز مي ساخنزد آنها، عقل درست همان چيزي بود كه انسان را از حيوانات رده. كرد

اين ديدگاه البته آزاد انديشي صد در صد بدون . هاي واقعيت را ممكن مي نمودي حيطهواكاوي ِ همه
اي را تدارك ديد كه در آن استقالل فكري ها اعالم نمي كرد اما زمينهي حوزهحد و مرز را در همه

نسان و خداوند، مدعي شد هاي عقلي ِ ابتواند شكوفا شود؛ و به همان درجه از اهميت، با ادغام ظرفيت
اضافه بر اين، منابع متعددي وجود داشتند . اي است براي اثبات رفعت االهيكه قواي عقلي بشر مائده

ها و از يك سو، رهبران فكري ديني و تئولوگ. كه انتظام عقالني طبيعت و عقالنيت انسانرا مي ستودند
افالطون بود با » تيمائوس«ي انسان را كه در رسالهمفسران متون كانوني، همان تصوير عقالني ِ طبيعت و 

بيني ِ ديني ِ متافيزيكي از جهان و ادغام آن در جهان] عقلي[با پذيرش اين تصوير . آغوش باز پذيرفتند
هاي دوازدهم و سيزدهم، تبديل به معماران ِ برداشتي از انسان و خود، رهبران فكري اروپا در قرن

مضافاً، روحانيان مسيحي اين سنت انجيلي را داشتند . ه نحوي يگانه عقلي بودهاي او شدند كه بظرفيت
ــ يا دقيق تر اين سنت را اخذ كرده بودند ــ كه طبق آن انسان واجد آن نوع از عامليت عقلي ِ سركوب 

يعني همان (نشدني است كه مي تواند در مورد مسايل اخالقي به داوري ِ صائب دست پيدا كند 
با آنكه ممكن است يك فرد مسيحي مطلع نيز به راه خطا در غلطد ــ و اعتراف در پيشگاه . )»وجدان«

يك انسان واالتر مي تواند در اين خصوص مرهمي باشد ــ اين اصل بدون قيد و شرط پذيرفته شده بود 
ش هاي كنكه انسان مخلوقي عقالني است كه مي تواند و بايد قابليت هاي عقلي خويش را در حيطه

 .اخالقي به كار گيرد
 

الر، يك سيستم كامالً تازه از حسابرسي ِ اخالقي ــ اصول در دست متفكران قدرتمندي نظير پيتر آبه
در چارچوب اين سيستم نوين، و از نقطه نظر .  ــ شروع به شكل گرفتن كردcasuistryاخالقي   
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الر ــ كه نمي توان مانند آبهقصديت، حتا مي شد از داخل جزميات مسيحي چنين ادعا كرد ــ ه
را در تصليب عيسا مسيح مقصر دانست زيرا آنها فاقد نيت و قصد آسيب رساندن » عهد جديد«يهوديان 

 ).١١۵(به خدا بودند
 

خالصه، رهبران فكري قرون وسطا در اروپا به تصويري از انسان باور آوردند كه آنچنان مشحون از 
اي اعجاب انگيز از پژوهش و ي فلسفي و تئولوژيك تبديل به حوزهگرعقل و عقالنيت بود كه انديشه

ي هاي پذيرفته شده نبود، با همهبيني و در حيطهتحقيق شد كه نتايج و عواقب آن به هيچ وجه قابل پيش
ي اين كنكاشهاي فلسفي و گذشته از اين، همه]. گراياناز سوي سنت[هاي ابراز شده نارضايتي

ي آموزشي در مغرب زمين، يعين در دانشگاهها، به وقوع مي مكانهاي برگزيدهتئولوژيك در داخل 
ها دوخت اما همزمان به اي تازه از حاالت و انگيزهتئولوژي مسيحي به واقع بر تن انسان جامه. پيوست

در فصل بعدي اين كتاب به . هاي عقالني عطا كرد كه مرزي نمي شناختاو يك سلسله از ظرفيت
هاي عقلي به رسميت شناخته شده در ين موضوع خواهيم پرداخت كه چگونه اين ظرفيتي امطالعه
ها به شكل مفاهيم، ي طبيعت به كار گرفته شد و چگونه اين برداشتي حقوق و نيز مطالعهمطالعه
 .هاي حقوقي، به نهاد اجتماعي تبديل شدندها، و شخصيتقدرت

  پايان

                                                 
 ۴٧ كتاب بنيامين نلسون، ذكر شده در پانوشت ٢٢٣ نگاه كنيد به ص - ١١۵

 :السكومب، در اينجا. اي. تاب دهمچنين نگاه كنيد به ك
D. E. Luscombe, Peter Abelard’s Ethics (London: Cambridge University Press, 1976). 
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