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 توضيح مترجم ــ آنچه در اينجا خواهيد خواند فصلی است از کتاب
  ةنوشت برآمدن علم مدرن در دوران آغازين ـ اسالم، چين، و غرب

ن کتاب پژوهشی است مهم در اي. جامعه شناس مقيم آمريکا توبی هاف
جامعه شناسی دين و جامعه شناسی   ةسنت فکری ماکس وبر در زمين  ةادام

جامعه . علم که خود شاخه هايی از جامعه شناسی معرفت به شمار می آيند
. شناسی علم به بررسی زمينه های فرهنگی رشد و تحول علوم می پردازد

عقالنيت غربی و متعاقب آن   ةهدف پژوهش يافتن داليل پيدايی و توسع
روش پژوهش، بررسی تطبيقی . گسترش علوم مدرن در غرب است

بستر فرهنگی در . بسترفرهنگی رشد عقالنيت در تمدنهای مختلف است
حيطه های فکری فلسفي، ديني، حقوقي، و نيز نهادهای مربوط به   ةبرگيرند

 .   آنها نظير حوزه ها، مدرسه ها، کالج ها و دانشگاهها است
 

آن است که عالوه بر  »برآمدن علم مدرن در دوران آغازين«حسن کتاب 
اتکا به مهمترين مطالعات کالسيک،  از تازه ترين تحقيقات در اين رشته تا 
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از همين رو، اين پژوهش نسبت به . اواخر قرن بيستم نيز بهره می گيرد
چنين حساسيت های سياسی تازه در زمينه مطالعات پسااستعماری و هم

بايد اشاره کنيم که بخشی . تمدنی غرب آگاه است  ةتاريخ علوم خارج از حوز
در دست هواداران جهان ) پسااستعماري(» پست کولونيال«از مطالعات 

سومی اين گرايش بيشتر از آنکه متکی بر دانش و تحليل تاريخی باشد 
را دارد و  )اروپا و آمريکای شمالي(حالت عقده گشايی و انتقام کشی از غرب 

اين گونه . نيز انکار اهميت سنت های فکری مغرب زمين و ميراث يونانی آن
نوشته ها را نمی توان جدی گرفت زيرا کارکرد اصلی آنها مشروعيت 
بخشيدن به ايدئولوژی ها و جريانهای سياسی غرب ستيز، ضد مدرن، و ضد 

 . روشنگری در کشورهای توسعه نيافته است
 

  »م مدرن در دوران آغازين ـ اسالم، چين، و غرببرآمدن عل«کتاب 
حاضر   ةدر اياالت متحده منتشر شد و ترجم ۱۹۹۳نخستين بار در سال 

از روی ويرايش دوم صورت گرفته که مشخصات آن به شرح  ) فصل سوم(
 :زير است
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به طور عام می توان چنين گفت که سرچشمه های عقل و عقالنيت را در هر 

  ةاين سه حيط. دين، فلسفه، و حقوق: تمدنی بايد در سه حيطه جستجو کرد
و تحقيقي، قبل از پديد آمدن علم خود ) گفتاری ـ نوشتاري(ديسکورسی 

ا يکديگر در کنش و واکنش اند تا مجموعه های متفاوتی را مختار و مستقل، ب
، )ايديوم ها(توليد کنند مرکب از گفتار عقلی مبتنی بر اصطالحات رايج 

در . ، و واژگان خاص حيطه های مربوط به هر مجموعه)متافورها(استعارات 
زندگی فکری بوده   ةبرخی از تمدنها، نظير يونان باستان، بدون شک فلسفه ملک

اين واقعيت سبب شده که بسياری از ناظران به اين باور ]. نه دين و فقه[است 
برسند که هرکجا تفکر يونانی غلبه پيدا کرده، تصوير انسان و قابليت های او را 
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در عقالنی ترين جهت های ممکن سوق داده است و اين تأثير از يونان را می 
 )۱.(توان تا همين امروز نيز مشاهده کرد

  
، آن تعداد از سرچشمه )۲(نگونه که ماکس وبر به فراست مشاهده کرده هما

های عقالنيت را که منحصراً در دين يافته می شوند به هيچ وجه نبايد ناديده 
دليل آن است که به محض روشن شدن اهداف در خور يک زندگی . گرفت

ت آنتروپولوژيس[دينی به صورت تصاويری زنده، به تعبير کليفورد گيرتز 
باعث پديد آمدن حاالت و انگيزه های قوی، فراگير، و «، اين تصاوير، ]آمريکايي

بادوام در انسانها می شوند که از راه شکل دادن به تصورات مربوط به يک نظم 
کلی از هستی صورت می گيرد و سپس اين تصورات را چنان در لباسی از 

بسيار ] نزد صاحبان شان[واقعيت نمايی می پوشانند که آن حاالت و انگيزه ها 
 )۳(».واقعی به نظر می رسند

 
باوری بی سابقه را به عقل و انتظام عقالنيِ   ،در مغرب زمين، اين تصاوير دينی

اين متافيزيک عقل گرايانه، از زمان يونانيان باستان . عالم طبيعی پديد آورد
 . بوده است] در غرب[جهان بينی علمی   ةپشتوان

 

                                                
 :است در اينجا» کرومبي. سی. ا«اين تز  - ۱

A. C. Crombie, "Designed in the Mind: Western Visions of Science, Nature, and 
Humankind," History of Science 26 (1988): 1-12. 

 
ـَچ«تأثير عظيم فلسفهء يونانی بر مسيحيت اوليه در اثر کالسيک  به نحو گسترده بررسی شده است، در » ادوين ه

 :اينجا
Edwin Hatch, The Influence of Greek Ideas on Christianity, reprint (Gloucester, 
Mass,: Peter Smith, 1970). 
 

 :مقالهء ماکس وبر در اينجا ۵۹-۳۲۳ص  - ۲
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 فصلی از کتاب کليفورد گيرتز در اينجا ۹۰ص  - ۳
Clifford Geertz, "Religion as a Cultural System ,"  in 
The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), p. 90 
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های منحصراً دينی از نظم امور، بايد به پنداشت های حقوقی در جوار پنداشت 
نظر بيندازيم که از بسياری جهات از طريق آنهاست که حاالت و انگيزه های 

پژوهش ما . منحصراً دينی خود را به صورت نهادی شده مستقر می سازند
بسيار محدود خواهد شد اگر تأثير مستقلی را که احکام کانونی حقوقی، آيين 

ای حقوقی، و اصوالً ذهنيت حقوقی بر ساختمان شکل های معتبر عقل و ه
 . حل و فصل اختالفات داشته، ناديده بگيريم  ةعقالنيت در پراتيک روزان

 
از سوی ديگر، تاريخنگاران علم توجه شان را محدود به يافتن سرچشمه های 

متداولی  عقالنيت در هنرهای دستی و صنعتگری کرده اند، يعنی در تکنولوژی
حتا ماکس وبر نيز در . که در انواع صنعتگری و افزارمندی به کار گرفته می شد

روش «وبر تأکيد داشت که، . مقاطعی از زمان به همين منوال می انديشيد
ماکس ) ۴. (از دل هنرهای دستی و فنون رنسانس بيرون آمد» تجربه و آزمون

تجربه «شمند رنسانس که بر هنر ارز«می نويسد، » دين در چين«وبر در کتاب 
استوار بود، خود فرزند آميزه ای منحصر به فرد از ) experimenting(» گري

متعلق به هنرمندان مغرب زمين ) امپيريک(مهارت فنی تجربی : دو عنصر بود
که بر افزارمندی و صنعتگری تکيه داشت، و آرمانهای عقالنی آنها که متأثر از 

اين هنرمندان با ارتقاء هنر خود به سطح . ودشرايط تاريخی و اجتماعی ب
در صدد بودند برای خويش منزلت اجتماعی و برای هنرشان اعتبار » علم«

 )  ۵(» .جاويدان کسب کنند
 

و جوزف نيدام، و پژوهشگران ) ۶(به همين روال، جامعه شناسان ادگار زيلسل 
را به ] ربدر غ[ديگری تا همين امروز، بروز شکل های متعدد تجربه گری 

                                                
 :از کتاب ماکس وبر در اينجا ۱۳ص  - ۴

Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: 
Scribners, 1958), p. 13. 

 :از کتاب ماکس وبر در اينجا ۱۵۱ص  - ۵
Max Weber, The Religion of China (New York: Free Press, 1951), p. 151. 

 :دو مقالهء ادگار زيلسل در اينجا -  ۶
“The Sociological Roots of Science ,"  in 
American Journal of Sociology 47 (1942): 544-62; 
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اما تحقيقات آنها بر روی هم از يک . صنعتگری و حتا هنرها نسبت داده اند
جهت ناقص است به اين لحاظ که تاريخ فعاليت های تجربی را در علوم عربی 

)Arabic science (جوزف نيدام، با آنکه مطلع تر است، . ناديده می گيرد
می گذارد، تأکيدی که ) ۷( »افزارمندی پيشرفته«خود را بر نقش   ةتأکيد عمد

مارکسيستی او ناشی می شود، گرايشی که زيلسل هم در آن   ةاز گرايش اولي
مباحث مربوط به اين حوزه دچار اين کمبود هستند که   ةهم. شريک است

احکام روشنی را که در مورد منطق علوم تجربی از سوی دانشمندان عرب 
ر سه علم متفاوت، ناديده می سالها قبل از رنسانس بيان شده، دست کم د

فنون و تکنيک ها بود که در   ةگذشته از اين، همين مباحث دربار. گيرند
به غرب منتقل ] از تمدن عربی ـ اسالمي[قرنهای دوازدهم و سيزدهم ميالدی 

 )۸. (شد
 

                                                                                                                                                       
:و اينجا   

“The Origin of William Gilbert's Scientific Method ,"  in 
Journal of the History of Ideas 2 (1941): 1-32. 

 :اين دو مقاله اکنون در کتاب زيلسل تجديد چاپ شده اند، در اينجا
Edgar Zilsel, The Social Origins of Modern Science (Boston: Kluwer Academic 
Publishers, 2000). 

 :کتاب هفت جلدی جوزف نيدام و کتابهای ديگر او در اينجا - ۷
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). 

 :کرومبی، در اينجا. سی. برای نمونه نگاه کنيد به مقالهء ا - ۸
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; 

 :باره ابن سينا، در اينجاو مقالهء همين پژوهشگر در
"Avicenna's Influence on the Medieval Scientific Tradition ,"  
in  
Avicenna, ed. G Wickens (London: Luzac, 1952), pp. 84-107 
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  ةدور[» هنرـ و ـ صناعت«کالم، نقش و تأثير تجربه گری مبتنی بر   ةخالص
انديشه و پراتيک علمی جايگاه دوم را دارد و جايگاه اول به   ةدر توسع] رنسانس

دقيقی تعلق می گيرد که فيلسوفان طبيعی و خود ] عقلي[آن احکام 
برای نمونه، پژوهشگر مصری . تجربه گرايی بيان کرده بودند  ةدانشمندان دربار

ن را در علوم عربی ردگيری کرده و آنرا در قر» تجربه«عبدالحميد صبرا مفهوم 
و ) Ibn al-Haytham،  ۱-۱۰۴۰وفات حوالی (» ابن هيثم«يازدهم در کار 

هرچند . اين دانشمند عرب يافته است] نورشناسی و علم ديدگان[علم بصـَر 
و واژه های ) experimentاکس پری منت،  (» تجربه«  ةمترادف عربی کلم

در قرون وسطا  عبدالحميد صبرا،  ةهمريشه با آن نوظهور و تازه بود اما به گفت
ترديدی به خود «مترجمی که گفته های ابن هيثم را به التين ترجمه کرده، 

اکس پری (التين تجربه   ة، کلم)i'tabara(» اعتباره«  ةراه نداده که در برابر واژ
را بگذارد، و در برابر ) experimentare - expeririمنتاره، و اکس پريری،  

اکس پری منتوم / ه های تجربهواژ) itibar'(» اعتبار«  ةواژ
)experimentum (اکس پری منتاتيو /يا تجربي)experimentatio( و در ،

التين اکس پری منتاتار   ة، کلم)mu'tabir(» معتبر«  ةبرابر کلم
)experimentatar (را بگذارد. «)۹( 
 

بنابراين، بايد برای يافتن سرچشمه های عقل و عقالنيت شعاع ميدان تحقيق 
. را بگسترانيم تا اين سرچشمه ها را در دين و قانون االهی نيز رد بگيريمخود 

با توجه به اهميت محوری شريعت در تمدن عربی ـ اسالمی، ممکن است 
چنين خيال کنيم که قوانين اسالمی نمونه ای ويژه و استثنايی از تأثير کلی 

                                                
 :مقالهء عبدالحميد صبرا در اينجا - ۹

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 کتابی که صبرا ترجمه کرده 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 «برای بحث مفصل تر دربارهء منابع تجربه و آزمونگری در قرون وسطا به فصل ششم کتاب حاضر، بخش 
 .، رجوع کنيد»درونی
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گمان کنيم که اما خطا است اگر . قانون بر زندگی اجتماعی و نهادی شده است
در غرب قوانين تأثير کمتری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، و فکری 

متافيزيکی خاص خود را   ةبه عبارت ديگر، هر تمدنی هندس. جامعه داشته اند
و ] فضا، زوايا، خطوط، و نقاط تالقی پيش فرض های متافيزيکي[برمی سازد 
شناختی مشخصی به بار می  متافيزيکی است که نتايج جامعه  ةهمين هندس

 . آورد
 

در حقيقت اگر تمدن عربی ـ اسالمی و تمدن مغرب زمين را مقايسه کنيم، 
حقوقی با يکديگر متفاوت بوده اند؛ اما ] انديشه و نهادهاي[  ةبرآيندهای توسع

از ) جنريک(به جای آنکه فرض بگيريم تأثيرات حقوقی را بايد از نظر نوعی 
، بهتر است فرض را بر اين بگذاريم که در هر دو تمدن، يکديگر متمايز ساخت

اما . حقوق نقش محوری در تحول زندگی اجتماعی و فرهنگی ايفا کرده است
مغرب زمين يا اروپای غربی پس از آنکه انقالب حقوقی خود را در قرنهای 

در (دوازدهم و سيزدهم از سرگذراند، تبديل به زمين به مراتب بکرتری شد 
 که بتوان در آن بذر) با ساير تمدنها از جمله تمدنهای اسالم و چينمقايسه 

برای رشـد   خودمختارو آزاد انديشي را کاشت تا سپهرهای  نهادهای آزاد
 . ديسکورس علم مدرن بارور شوند

 
تعريف [دو نوع متفاوت از آنتروپولوژی انسان   ةنخستين گام تحقيقی ما، مقايس

در مراکز تمدنی اسالم و غرب، و در نتيجه برداشت ] و جايگاه انسان در هستي
در فصل های بعدی اين کتاب . های متفاوت اين دو از عقل و عقالنيت است

نقش حقوق را در تمدن چين نيز برمی رسيم و آنگاه در هريک از اين سه 
تمدن به تأثيرات متقابلی که اين تلقی های متفاوت از عقل، عقالنيت، و حقوق 

داشته اند، و همچنين اثرات آنها بر انتظام عمومی جامعه نظر می بر يکديگر 
 .دوزيم

 
 حقوقی در اسالم  ةپيشين
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دانش حقوق اسالمی به طور عمده همان قانون مقدس است که پيرامون قرآن 
قانون . و گفته های پيامبر، جمع شده توسط پيروان او، سامان پذيرفته است

، جامع، کامل، تماميت ]فرامين خدايييا [اسالمی به مثابه احکام مقدس، 
اول در   ةبا آنکه متفکران حقوقی درج. يافته، و تغييرناپذير فرض شده است

اسالم در عمل با انعطاف رفتار می کرده اند اما همانها نيز با فرض جامعيت و 
کمال قانون موجود عمل نموده و تالش کرده اند مجموعه ای کانونی از حقوق 

حقوقی تدوين کنند تا بتوانند شريعت را به نحوی گسترش  و تدابير فکری
دهند که شامل مواردی شود که همانند آنها از پيش موجود نبوده يا شرايط 

 . تحقق اين موارد عيناً در قرآن و احاديث مورد بحث قرار نگرفته است
 

= پارادوکس [در چنين رويکردی تنش و پارادوکس عميقی جلوه گر می شود 
از يک سو، شريعت يا قانون مقدس ]. رض برانگيز يا درخود متعارضامر تعا

اسالم خود همان فرمان االهی و امری مقدر است که برای فقيه و مؤمن وظيفه 
حقوق اسالمی يا فقه همان . ای باقی نمی گذارد مگر فهم و درک آن فرمان

در  »اصول فقهي«علم مربوط به اين فهم است و ريشه های احکام حقوقی يا 
موادی که بايد فهميده شوند و تدابير فکری ای که : دو جزء است  ةبرگيرند

 )۱۰. (برای اين فهم بايد به کار گرفته شوند
 

قرآن و سنت «نتيجه می گيرد، » نوئل ج کولسون«از سوی ديگر، همانطور که 
آنچه از . حقوقی جامع و فراگير نيست  ةبر روی هم به هيچ وجه يک مجموع

آمده مجموعه ای از احکام خرد و پراکنده و ] در قرآن  و احاديث[قی مواد حقو
مربوط به موضوعات مشخص است که طيف گسترده ای از موارد را شامل می 

کورپوس جوريس ـ (قوانين   ةشود؛ اين احکام پراکنده، نه تنها يک مجموع

                                                
 :در اينجا» فضل الرحمن«و » ان ج کولسون«نگاه کنيد به اين دو کتاب از  -  ۱۰

N. J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh University Press, 1964), pp. 
75ff . ;  
and 
Fazlur Rahman, Islam (New York: Doubleday, 1968), chap. 4. 
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corpus juris ( فراگير را شکل نمی دهد بلکه به سختی می توان گفت که
 )۱۱(» .يک نظام قانونی را شامل می شود  ةحتا استخوان بندی برهن

 
با اين اوصاف، فقيهان مسلمان مدام با اين وظيفه روبرو بوده اند که از متون 
مقدس برای موارد تازه و بدون سابقه احکام حقوقی بتراشند بدون آنکه اذعان 

 .داشته باشند چنين ناسازگاری هايی در واقعيت وجود دارد
 

قرآن، : کالسيک حقوق اسالمی، منابع فقهی چهار دسته اند  ةطبق نظري
بر اين اساس احکام االهی به طور کامل در چارچوب . احاديث، قياس، و اجماع

قرآن و سنت شفاهی پيامبرانه که به شکل احاديث نوشته و جمع آوری شده، 
اط مستقيم به هرچند اهللا اجازه نمی دهد که امت مسلمان از صر. حضور دارند

موارد متفاوت، سنت و   ةدور افتد و در نتيجه شريعت  در درون خود برای هم
الزم می » اجتهاد«راهنمايی فراهم آورده، بازهم جهد و تالش فکری به شکل 

موقعيت ها و   ةافتد تا بتوان شريعت را به طور کامل درک کرد و آنرا بر هم
 .قرار می گيرد انطباق دادموارد پيچيده ای که روياروی مسلمانان 

 
حقوقی، شيوه های قابل   ةاين نظري  ةشکل گيری و توسع] تاريخی[در جريان 

قبول استدالل به تدريج به قياس صرف کاهش پيدا کرد، يعنی يافتن موارد 
به ويژه پرهيز از ) رأي(شخصی   ةمشابه و دوری جـُسـتن از اظهار عقيد

ترجيحی که = استحسان ) [۱۲.(»ناستحسا«مصلحت و صالحديد شخصی يا 
آنچه . پس از تفکر و تعقل برای قاضی يا فقيه در مسأله ای پيدا می شود

ـ . موجب ترجيح  حکمی در نظر قاضی يا فقيه می شود و قابل بيان نيست
 ] فرهنگ معين

 
                                                

 :از کتاب ديگر کولسون در اينجا ۴ص  -  ۱۱
N. J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: 
University of Chicago Press, 1969), p. 4. 

 :از کتاب يوزف شاخت در اينجا ۳۷نگاه کنيد به ص  -  ۱۲
Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 
1964), p. 37. 
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فقهی را در جهت سيستمی   ةفردی که بيش از ديگران پايه های اين نظري
شافعی شيوه های ) ۱۳.(بود) ۸۲۰وفات (ت شافعی کردن فکر حقوقی گذاش

. مجاز در فکر حقوقی را دوباره تعريف کرده، اجتهاد را به قياس کاهش داد
 :شافعی نوشت

 
نوع اول، اگر مورد پيش آمده شبيه باشد به معنی مورد : قياس بر دو نوع است«

اگر مورد نوع دوم، . ، که اختالف رأی در اين مورد جايز نباشد]ماسبق[اصلی 
پيش آمده شبيه باشد به چندين مورد پيشين، قياس بايد با آن پيشينه ای 

اما احتمال . صورت گيرد که بيشترين شباهت را دارد و صائب ترين است
 )۱۴(».اختالف نظر در ميان قياس کنندگان وجود دارد

 
پس، قياس بدين نحو عمل می کند که شباهتی بيابد ميان حکم، گزين سخن، 

شافعی آگاه بود که قياس اشکال متعدد ). ۱۵(وايتی در قرآن و مورد تازهيا ر
» ابزاری که با آن قياس را بايد به کار گرفت«دارد و از زبان عربی به عنوان 

او همچنين قوی ترين شکل قياس را آنجا می دانست که ). ۱۶(سخن می راند
ت آن کوچک از يک امر يا نهی خدا و رسول در موردی که کمي«استنتاج، 

باشد نتيجه می شود و در نتيجه به همان نسبت اگر کميت بيشتر شود امر و 
به همين نحو، تأييد و . نهی نيز شديدتر خواهد بود، به دليل کميت بيشتر

قبول تقوای کم، به معنی آن است که تقوای بيشتر مستحق قبول محکم تری 
 )۱۷(».است

 

                                                
 :در کتاب ديگر يوزف شاخت در اينجا ۲۸۸- ۲۶۹نگاه کنيد به صص  -  ۱۳

Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford 
University Press, 1950), pp. 269-82, 283-88, 315ff. 

 :از کتاب شافعی به ترجمه و ويراستاری مجيد خدوری در اينجا ۲۹۰نگاه کنيد به ص  -  ۱۴
Majid Khadduri, ed. and trans., Al-Shafi'i's Risala (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1961), p. 290. 

 : در انسيکلوپديای اسالم در اينجا» قياس«نگاه کنيد به مدخل  - ۱۵

Cf. Bernard, "Qiyas," EI2 5: 238-42 
 ۳۰۷، ص ۱۴نگاه کنيد به رساالت شافعی در پانوشت  - ۱۶
 ۳۰۸شافعی، همان، ص  -  ۱۷
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با قرآن يا [است از يافتن مشابهت پس در چنين مواردی راهنمای عمل عبارت 
در «گذشته از اين، شافعی تأکيد کرد که، .  که رأی را ممکن سازد]حديث

يک مسلمان مورد دعوا است، يا حکم الزم االجرا موجود ] زندگي[مواردی که 
اگر حکم موجود . امکان رأی صائب وجود دارد] موجود نيست ولي[است يا 

احتمال رأی ] حکم از قبل موجود نباشد و[د؛ اگر باشد بايد به اجرا گذاشته شو
صائب هم وجود نداشته باشد، بايد اجتهاد صورت گيرد، و اجتهاد همان قياس 

 )۱۸(».است
 

سنگ نهايی بنای اين طرز تفکر منجر به قيادت کامل عقل زير فرمان االهی 
 :شد

 
 در مواردی که حکم واضح خدا يا سنت رسول، يا اجماع مسلمين وجود«

داشته باشد، هيچ اختالف رأی جايز نيست؛ در موارد ديگر، حکما خود بايد با 
اگر مسأله دارای دو راه حل . . . توجه به يکی از اين سه منبع قضاوت کنند 

باشد، هريک از آن دو را می توان پس از استدالل منظم جايز دانست، اما 
 )۱۹(».چنين موردی به ندرت پيش می آيد

 
، انگيزه های عقلی در دوران نخستين تفکر حقوقی در اسالم، به طور خالصه

که در صدد برآمد احکام را به شکل مجموعه ای سيستماتيک و متجانس از 
دانش مربوط به اين رشته مدون کند تا مؤمنان از راه راست دور نيفتند، با 

 .، به اين هدف رسيدمنبع مستقل حقوق حذف نقش عقل به عنوان
 

ل های مسلمانان در موارد حقوقی خاص می توانست به اشکال در عمل استدال
اما در هر شکل خود، استدالل فقهی در عصر کالسيک خود «مختلف بروز کند، 

                                                
 ۴۹۳پارگراف  ۲۸۸شافعی، همان، ص  -  ۱۸
 :خت در اينجاشافعی، به نقل از کتاب يوزف شا - ۱۹

Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford 
University Press, 1950), p. 97 
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فرايندی مستقل به حساب نمی آمد که در آن رشته ای از حقوق وضع شده 
 )۲۰(».توسط خود انسان، در کنار اوامر االهی وجود داشته باشد

 
سنت های پيامبر را که   ةباور بود که امت در تماميت خود همشافعی بر اين 

ملهم از خدا بود محفوظ نگهداشته است و هيچيک از اين سنت ها از ميان 
اجماع مسلمين نمی تواند با «عالوه براين تصريح شده بود که، . نرفته است

جايی برای صالحديد و «و بنابراين، » سنت رسول در تعارض قرار گيرد،
استدالل انسانی می بايست مقيد باشد به «. باقی نمی ماند» ت شخصيقضاو

 )۲۱(».استنباط صحيح و نتيجه گيری سيستماتيک از سنت ها
 

، و هيچ مجموعه ای از اصول نوين )۲۲(به اين وسيله درهای اجتهاد بسته شد
اين گفته به اين معنی نيست که قضات شرع و فقها . به احکام فقهی اضافه نشد

د حقوقی خود را به شکل فتوا صادر نکنند و از آن طريق موارد منفرد را عقاي
حل و فصل ننمايند، اما اين گفته بدين لحاظ صحت دارد که هيچ مجموعه ای 

کانونی فقه اسالمی افزوده   ةنمی توانست به مجموع» اصول نوين حقوقي«از 
قرآن و سنت که گردد ــ زيرا اين اصول يک بار برای هميشه از سوی اهللا در 

 .اجماع حکما آنرا ضمانت می کرد، به بشر داده شده بود
 

اين نتيجه گيری روشن می کند که چرا در شريعت عناصر متعددی از يک 
نظام حقوقی غايب است؛ چرا اشخاص و نهادهای حقوقی مثل کورپوراسيون ها 

مفهوم در قوانين اسالمی وجود ندارند، و چرا ] اصناف، رسته ها، بنگاهها[
ِ  فردی  و مفهوم قصور و اهمال ) personal liability(مسؤليت حقوقي

)negligence ( برای قوانين اسالمی شناخته شده نيست)و چرا قواعد )۲۳ ،

                                                
 .۱۱کتاب کولسون در پانوشت  ۱۹نگاه کنيد به ص  -  ۲۰
 .۱۲کتاب يوزف شاخت در پانوشت ) يادداشت(۴۷نگاه کنيد به ص  -  ۲۱
 .۱۲کتاب شاخت ذکر شده در پانوشت  در) يادداشت(۶۹نگاه کنيد به ص  -  ۲۲
 .۱۲در کتاب يوزف شاخت، ذکر شده در پانوشت  ۱۸۲نگاه کنيد به ص  -  ۲۳
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ـّه در اسالم چنين ابتدايی است ، و چرا قانون جزا در )۲۴(مربوط به آوردن ادل
 public(اسالم، به همراه قوانين اسالمی مديريت عمومی 

administration(يک دولت مدرن   ة، چنين ناکامل و ناکافی برای ادار
 ).۲۵(است

                                                
ـّه نگاه کنيد به صص  - ۲۴ در کتاب کولسون، ذکر شده در پانوشت  ۶۶- ۶۱در ارتباط با قواعد مربوط به آوردن ادل

در کتاب ليپمن،  ۷۷- ۵۹، و صص ۱۲ت در کتاب شاخت، ذکر شده در پانوش) يادداشت(۱۹۲، ۱۵۱، و صص ۱۱
 :مککانويل، و يروشالمی، در اينجا

M. Lippman, S. McConville, and M. Yerushalmi, Islamic Criminal Law and 
Procedure (New York: Praeger, 1988), pp. 59-77 

، و کتاب ۱۲پانوشت  درکتاب شاخت، ذکر شده در) يادداشت(۱۷۵در مورد قانون جزا نگاه کنيد به ص  -  ۲۵
 ؛۲۴ليپمن، مککانويل، و يروشالمی ذکر شده در پانوشت 

  
 :شريف باسيونی در اينجا. ــ همينطور نگاه کنيد به مقاالت ويراستهء  م

M. Cherif Bassiouni, ed., The Islamic Criminal Justice System (New York: 
Oceana, 1982). 

 
 :مجيد خدوری در اينجاــ همينطور نگاه کنيد به کتاب 

Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1984). 

 
 :ــ در ارتباط با حقوق و مديريت عمومی نگاه کنيد به کتابهای مجيد خدوری 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) ; 

 
 :ــ همينطور نگاه کنيد به مقاالت کولسون 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 مشکالت حقوق اسالمی در قرن نوزدهم به هنگام رويارويی با مفاهيم حقوقی غربی، نگاه کنيد به 

 :مجموعه مقاالت ويراستهء خدوری و ليبزنی در اينجا
M. Khadduri and H. Liebesny, ed., Law in the Middle East (Washington, D.C.: 
The Middle East Institute, 1955); 
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در دوره های بعدی نوعی برداشت از منافع عمومی توسعه پيدا کرد اما به 

که تنها به » )۲۶) (سياست شرعيه(حکومت طبق قوانين شرع «معنی محدود 
او را از لحاظ حقوقی معنيِ  دادن اختياراتی به حاکم غيرشرعی بود بدون آنکه 

به چيزی موظف کند، زيرا اختيارات حکمران فراتر از هر محدوديت حقوقی به 
 ).۲۷(حساب می آمد

 
فقه اسالمی می تواند نشانه   ةاز يک نقطه نظر، اين جنبه های شکل گيری اولي

و پيگيری ) precedent(ای باشد از وجود مفهوم مورد سابق ـ ماسبق 
اما ما نبايد سعی . ميان قانونگذاران مشخص شده استمسيری که با توافق 

درست است که شافعی . کنيم مفاهيم غربی را بر واقعيات اسالم سوار کنيم
اجماع حکيمانه را قانونيت بخشيد، اما هم در عمل و هم در تئوری، اين مفهوم 

از آنجا که در آن زمان دادگاههای مرکزی وجود . فاقد صراحت و روشنی است
تا اواخر قرن (ت و حتا شغل قضاوت برای خود حرفه ای مستقل نبود نداش

                                                                                                                                                       
در بارهء احيای امتيازات حقوقی ) Liebesny(ـ در کتاب ذکر شده در باال به ويژه نگاه کنيد به مقاالت ليبزنی 

) Tyan(منجر شد؛ و تيان » مجله«دربارهء اصالحات حقوقی عثمانی در قرن نوزدهم که به ) Onar(غربی؛ اونار 
» حدود و اختيارات قضاوت«، و فقدان مفهوم »مظالم«ربارهء سازماندهی ارگانهای قضاوت و دادگاههای د
)jurisdiction (در فقه اسالمي.( 
 

ــ از ديدگاه تکامل استانداردهای حقوقی جهانشمول درون سنت حقوقی مغرب زمين و تقليد از آنها در برخی 
 :ء مؤلف حاضر در اينجاکشورهای خاورميانه، نگاه کنيد به مقاله

T. E. Huff, "On Weber, Law, and Universalism," Comparative Civilizations 
Review 21 (1989): 47-79. 

 ۱۰در کتاب کولسون، ذکر شده در منبع ) يادداشت(۱۲۹نگاه کنيد به ص  - ۲۶
 ۱۰در کتاب کولسون، ذکر شده در منبع ) يادداشت(۱۳۲نگاه کنيد به ص  - ۲۷

وجود دارد، در اين باره نگاه کنيد به دو مقالهء » مصلحت«ـ همينطور برداشت ديگری از منافع عموم به نام ـ
 :خدوری در 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. 

 
ــ اما به هرحال اين يک ايده ال فلسفی باقی می ماند که بايد هنوز تبديل آن به يک اصل فقهی را اثبات کرد 

کتاب خدوری در  ۱۳۷؛ در اين مورد نگاه کنيد به ص )ظاهراً به اين دليل که کلمهء مصلحت در قرآن نيامده(
 :اينجا

Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1984). 
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، هيچ مکانيسم نهادی شده ای وجود نداشت که از طريق آن ) )۲۸(نوزدهم 
تاريخچه ای از موارد پيشين و آراء حقوقی گذشته، يک جا در دسترس گذاشته 

 . شود
 

چه بخاری جمع مثالً  آن(البته مجموعه هايی از گفته های منسوب به پيامبر 
وجود داشت، اما اينها نه دارای پذيرش جهانشمول و همگانی ) آوری کرده

بودند و نه تنظيم سيستماتيکی داشتند که بتوان از آنها به عنوان قوانين 
زير عناوين ايمان، طهارت، عبادت، «اين جزوات معموالً . حقوقی بهره گرفت

ود، جرايم، قتل، تشريفات دادگاه، صدقه، روزه، زيارت، تجارت، وراثت، وصايا، عه
همين ها را می توان به »  ).۲۹(محاربه، شکار، و شـُرب طبقه بندی می شد

عنوان نخستين گامها در راه ساختن يک سيستم حقوقی به شمار آورد، اما 
هر نظام حقوقی است،   ةبدون پروراندن و توسعه و نظام بندی بيشتر که الزم

رهمی است از دستورالعمل های دينی، مناسکی، اين ها فقط مخلوط درهم ب
 .مربوط به نماز، دستورات اخالقی و عرفی در کنار دستورات فقهی

 
و احکام فقهی ) precedent(قضايی ـ ماسبق   ةهردوی اين مفاهيم، پيشين

  ة، اسالمی نيستند زيرا هرآنچه که به طور اخص جنبتوسط انسانوضع شده 
به عبارت . ابقه اش در قرآن يا احاديث موجود باشدحقوقی و فقهی دارد بايد س

به هنگام وفات پيامبر به کمال خود رسيده بود و  پيشينه های قضايیديگر، 
قضايی خارج از قرآن و سنت سخن   ةبه اين اعتبار معنی ندارد که از سابق

اين مجاز تلقی نمی شد که يک حکم حقوقی به خودی خود بتواند . بگوييم
قضايی تنها   ةسبق برای ارجاعات بعدی برجابنشاند، بلکه سابقيک مورد ما

                                                
 : زياده در اينجا. نگاه کنيد به کتاب ف - ۲۸

F. Ziadeh, Lawyers: The Rule of Law and Liberalism in Egypt (Stanford, Calif.: 
The Hoover Institute, 1968); 

 :و ص کتاب کولسون، در اينجا
N. J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: 
University of Chicago Press, 1969), pp. 68f 

 :کتاب آيرا الپيدوس در اينجا ۱۰۲نگاه کنيد به ص  -  ۲۹
Ira Lapidus, A History of Islamic Societies (New York: Cambridge University 
Press, 1988), p. 102. 
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احکام قضايی و   ةاگر قرار می شد هم. کاربرد قوانين موجود می بايست باشد
ـُد گذاری کرد، چنين عملی   ةهم فتواها را به شکل يک کتاب جامع حقوقی ک

از اين اين احوال، جزواتی   ةبا هم. در حکم غصب جايگاه قرآن و سنت می بود
دست از سوی برخی فقها نوشته می شد و راهنمای عمل مقلدان آنها قرار می 

 .گرفت
 

که (چهار مکتب اصلی فقهی در اسالم ــ شافعی، حنبلی، حنفی، و مالکی 
ــ قلمروهای مستقل و ) بعدها به آنها شاخه های انشعابی ديگر نيز اضافه شد

تب در حوزه ها هرگز به شکل آموزش اين مکا. خاص خود را داشتند  ةجداگان
بلکه به عنوان سيستم های متضاد ) ۳۰(واحد صورت نمی گرفت   ةيک مجموع

با يکديگر تدريس می شد که در موقعيت های متفاوت هريک به طور منفرد 
 .عمل می کرد زيرا شاکی يا طرفين دعوا هريک پيرو مکتب جداگانه ای بود

 
قضايی   ةمعتقد است مفهوم پيشيناز همين رو اسالمشناس هربرت ليبزنی 

برای اولين بار با نفوذ اروپاييان در هند و خاورميانه از قرن هفدهم به بعد وارد 
 ).۳۱(قوانين اسالمی شد 

 
ِ  ذاتاً متفاوت در غرب و کاربرد استدالل قياسی  آنالوژيک ـ (تکامل حقوقي

ندارد اين در حقوق مغرب زمين را می توان دررساله های استا) مقايسه اي
چنانچه از پژوهش های ادوارد لوی و ملوين آيزن برگ ). ۳۲(رشته مشاهده کرد 

                                                
 :کتاب جورج مکديسی در اينجا ۳۰۴نگاه کنيد به ص  -  ۳۰

George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the 
West (Edinburg: Edinburg University Press, 1981), p. 304 

 :نگاه کنيد به مقالهء هربرت ليبزنی در اينجا -  ۳۱
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. 

 :نگاه کنيد به کتاب ادوارد لوی در اينجا -  ۳۲
Edward H. Levy, An Introduction to Legal Reasoning (Chicago: University of 
Chicago Press, 1949). 

 
 :و کتاب ملوين آيزن برگ در اينجا
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برمی آيد، تحول حقوقی در غرب از اين راه تحقق می پذيرد که پس از 
دريافتن قواعد حقوقی تازه، از آن حد فراتر رفته و اصول باالتر يا عالی تری را 

و مقوله های حقوقی می  کشف می کند و همين عمل باعث گسترش مفاهيم
شود، سپس اين امکان به وجود می آيد که موارد قديمی تر را ذيل مقوالت عام 

 .چنين روندی هرگز در حقوق اسالمی به وقوع نپيوست. جديدتر گنجاند
 

درک کردنی است که حقوق اسالمی در عمل، در اين دهکده، آن قصبه، يا 
اصلی آن هرگز منجر به يک   ةاما شاخفالن شهر از اصول ايده آل فاصله بگيرد، 

اقدام جدی در سيستماتيزه کردن حقوق، مشابه با حقوق کانونی غرب، نشد؛ و 
آن انقالب حقوقی که در غرب به وقوع پيوست هرگز در اسالم متحقق نگشت 

 .ــ چنانکه در فصل چهارم اين کتاب به بررسی آن خواهيم پرداخت
 

ت اين سوابق قضايی، بی شباهت به تئوری و عدم پذيرش موارد ماسبق و انباش
اما بايد به ياد داشت که ) ۳۳(اروپا نيست   ةايدئولوژی حقوق مدنی معاصر در قار

حقوق کالسيک اسالمی از اين امر ممانعت به عمل می آورد که هم در محتوا و 

                                                                                                                                                       
Melvin A. Eisenberg, The Nature of Common Law (Cambridge, Mass.: Havard 
University Press, 1988). 

 
 :و کتاب روجی يرو آلديسرت در اينجا

Ruggero J. Aldisert, Logic for Lawyers (New York: Clark Boardman, 1989). 
ــ نخستين بار که تئوری حقوقی پيشينهء قضايی بر اساس احکام حقوقی گذشته در حقوق عمومی مدون شد ــ 

حقوقدان بزرگ انگليسی در قرن سيزدهم صورت » سر هنری براکتون«که به موارد مشخص می پردازد ــ توسط 
 .گرفت

 :در اينجانگاه کنيد به کتاب جان هنری مريمن  -  ۳۳
John Henry Merryman, The Civil Law Tradition, 2nd ed. (Stanford.: Stanford 
University Press, 1985). 

 
 :در اينجا) ويراستاران(و کتاب مری گلندون، دبليو ام گوردون، کريستوفر اوزاکی 

Mary Glendon, W. M. Gordon, and Christopher Osake, eds., Comparative Legal 
Traditions (St. Paul, Minn.: West Publishing, 1985). 

 
 :در اينجا) ويراستاران(و کتاب آرتور فن مهرن، جيمز گوردلی 

Arthur von Mehren and James Gordley, eds., The Civil Law System, 2nd ed. 
(Boston: Little Brown, 1077). 
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هم در تشريفات و آيين های دادرسی، تغييراتی روی دهد که از راه حکم قانون 
در حقيقت، به اين دليل که فرض می . تصويب پارلمانی صورت می گرفتيا 

شد شريعت به خودی خود دارای کمال است و غيرقابل تغيير، در کشورهای 
مسلمانی که در راه مدرنيزاسيون گام نهادند، به ناچار قوانين اسالمی را محدود 

قوق مدنی غربی خانواده و وراثت کردند و در حوزه های ديگر موارد ح  ةبه حوز
 ). ۳۴(به اجرا گذاشتند ) گاه با تغييراتي(را 
 

از [اگر شکل گيری و تطور جنبه های محوری فرهنگ را در تمدن اسالمی 
در نظر بگيريم و از اين زاويه به اروپای قرن ] قرن هشتم تا دوازدهم ميالدي

ه نوپا، يازدهم بنگريم، اروپا در مقايسه با تمدن عربی و اسالمی همان انداز
جوان، و کم تجربه بود که اياالت متحده در مقايسه با اروپای قرن هجدهم 

با آنکه در قرن يازدهم اروپا دارای سنت دينی هزارساله ای بود، ). ۱۷۷۶سال (
ميراث رومی خود را از دست داده بود، به ويژه سنت حقوق روم   ةاما بخش عمد

ر نتيجه قادر نشده بود خارج از و قسمت بزرگی از ميراث يونانی اش را، و د
 .جريان مسيحی، سنت های روشنفکری مستقل برپا دارد

 
جای تعجب نيست که مترجمان اروپايی و ديگر اهل علم ــ کسانی چون آده 

، جرارد اهل )۴۲- ۱۱۱۶طی سالهای ) (Adelard of Bath(الر اهل باث 
و مايکل ، )۸۷-۱۱۱۴حوالی سالهای ) (Gerard of Cremona(کريمونا 
ــ در آغاز رويارويی با ميراث ) Michael Scot) (۱۲۱۷-۳۵(سکات 

                                                
 :در اينجا» نج ان دی اندرسو«نگاه کنيد به کتاب  - ۳۴

J. N. Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: Athlone Press, 1976). 
 

 :و مجموعه مقاله ويراستهء خدوری و ليبزنی در اينجا
M. Khadduri and H. Liebesny, ed., Law in the Middle East (Washington, D.C.: 
The Middle East Institute, 1955). 

 
 :الهء مؤلف حاضر در اينجاو مق

T. E. Huff, "On Weber, Law, and Universalism," Comparative Civilizations 
Review 21 (1989). 
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خاورميانه و به طور اخص مواجهه با دستاوردهای اسپانيا، به سرعت هوادار و 
ـّغِ  حکمت  ـُبل  .خود شدند) ۳۵(» استادان عرب«م

 
در ميان متخصصان قرون وسطا از ديرزمان پذيرفته شده که احيای ميراث 

يونانی، از طريق ارتباطات   ةی، همراه با انتقال سنت مفقود شدحقوقی روم
جديد با فرهنگ عربی و اسالمی در قرن دوازدهم ميالدی باعث پيدايش 

انرژی و خالقيت بر   ةاين شکوفايی تاز. رنسانس يا نوزايی فرهنگی در اروپا شد
ژی حوزه های فکری تأثير گذاشت؛ تأثير آن در حقوق، فلسفه، تئولو  ةهم

اين تأثير گسترده را همچنين می شد در . ، و تحقيقات علمی بارز بود)االهيات(
تأسيس دانشکده ها و دانشگاهها و گسترش شهرک ها و شهرهای نوين 

 ).۳۶(مشاهده کرد

                                                
 :برای گزارش کلی اين پروسهء انتقال فرهنگی نگاه کنيد به فصل نهم کتاب چارلز هاسکينز، در اينجا - ۳۵

Charles Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (New York: Meridian, 
1957 [1927]), chap. 9 . 

 
 :ــ همينطور نگاه کنيد به مقالهء تازه تر ديويد سی ليندبرگ، در اينجا

David C. Linberg, "The Transmission of Greek and Arabic Learning to the West". 
 : آمده در اينجا) ويراستار(کتاب ديويد ليندبرگ   ۹۰- ۵۲مقالهء باال در صص 

David C. Linberg, ed., Science in the Middle Ages (Chicago: University of 
Chicago Press, 1978), pp. 52-90. 

 
 
 :و در ميان کتابهای بسيار در اين زمينه. ۳۵کتاب هسکينز ذکر شده در پانوشت  - ۳۶

 :ــ نگاه کنيد به کتاب هاستينگز راشدال، در اينجا
Hastings Rashdall, The Universities of Europe (Oxford: Oxford University Press, 
1964). 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به کتاب آلکساندر موری، در اينجا

Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages (Oxford: At the 
Clarendon Press, 1978). 

 
 :کتاب ام دی چـنو، در اينجاــ همچنين نگاه کنيد به 

M. D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century (Chicago: 
University of Chicago Press, 1968). 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به کتاب هارولد برمن، در اينجا
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سريع   ةدر حقيقت، حس تازه ای از بهروزی و رفاه که خود ناشی از توسع

يی و رونقِ  ذهنيت خالق در اقتصادی بود پشتوانه ای شد برای اين شکوفا
توانمندی و فاعليت انسانی بود که   ةمی توان ادعا کرد که همين روحي. اروپا

فرق اصلی و وجه تمايز متفکران اروپايی را با انديشمندان خاورميانه در اين 
 .عصر رقم می زد

 
اين رويکرد به ويژه به طرز برجسته ای در ميان سرآمدان مسيحی آشکار شد؛ 

و هم ) طلبه ها و بنيانگذاران حقوقی کليسا(هم در نوشته های متشرعان  يعنی
طلبه ها و پيروان قوانين متحول (در آثار پيروان کليسای روم و کاتوليک ها 

؛ و همچنين در ميان تئولوگ هايی که گرايش فلسفی داشتند )رومي  ةشد
. و بسياری ديگرمانند پيتر آبه الرد، ويليام اهل کونچز، تی يری اهل شارتر، 

جديدی معطوف به عقل نمايان بود که نشانه   ةسرزند  ةاين تمايل، در روحي
] ی واقعيت[حيطه ها   ةهای عقالنيت و يک نظم طراحی شده را در هم

مهم ترين منبع اين گرايش عقل گرا اثری از افالطون به نام . مشاهده می کرد
يونانيان که پس از سقوط بود، يعنی تنها اثر از افالطون و » تيمائوس«

 . امپراتوری روم و قطع آموزش رسمی، هنوز برجا مانده بود
  

افالطون که در پايان قرن سوم ميالدی توسط چالسـيدوس  تيمائوس
)Chalcidus ( به زبان التين ترجمه شده بود، نخستين بار از سوی سنت

جه تجددگرايان آگوستين مورد اقبال واقع شد و بعدها با همان اشتياق مورد تو
)moderni ( قرنهای دوازدهم و سيزدهم در اروپا قرار گرفت)با آنکه ). ۳۷

                                                                                                                                                       
Harold Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal 
Tradition (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983). 

 
 :چنو، در اينجا. کتاب م ۶۰نگاه کنيد به ص  -  ۳۷

M. D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century (Chicago: 
University of Chicago Press, 1968), pp. 60ff. 

 
کتاب تينا  ۲۲نگاه کنيد به ص ) moderni/  مدرنی (» متجددان«ء التين ــ همچنين در مورد کاربرد کلمه

 :ستيفل، در اينجا
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اعراب تيمائوس را می شناختند اما اين اثر افالطون در ميان عرب ها از همان 
محبوبيت و پذيرش شوق آميز که مسيحيان غرب ابراز کردند، برخوردار نشد 

)۳۸.( 
 

متفکران اروپايی در اوان عصر جديد تأثير  آنچه در اين اثر بيش از هرچيز بر
يک کليت نظم پذيرفته و گذاشت تصويری از طبيعت بود که همچون 

                                                                                                                                                       
Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth-Century Europe (New York: 
St. Martin's, 1985), p.22. 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به مقالهء ادوارد گرنت، در اينجا

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. 

 
 
 :ارد والزر، در اينجانگاه کنيد به کتاب ريچ - ۳۸

Richard Walzer, Greek into Arabic (Columbia: University of South Carolina 
Press, 1962); 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به کتاب اف ای پيترز، در اينجا

F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 
1968); 

 
 :در تاريخ اسالم از کمبريج، جلد دوم، نوشتهء شلومو پاينز، در اينجا» فلسفه«گاه کنيد به مقاله ــ همچنين ن

Shlomo Pines, "Philosophy," in The Cambridge History of Islam 2: 780-823. 
 

های ــ هرچند نقل هايی از کتاب افالطون در نوشته های برخی از فيلسوفان عرب ديده می شود اما اشاره 
مربوط به تيمائوس چنان گسسته و پراکنده اند که بايد نتيجه گرفت اين اثر افالطون هرگز به عربی ترجمه نشده 

نوشته مالحظه ) مايمانيدس(همين نتيجه گيری را شلومو پاينز در مقدمه ای که بر کتاب ابن ميمون . بوده است
 :می کنيم، نگاه کنيد به کتاب ابن ميمون، در اينجا

Maimonides, The Guide of the Perplexed, (Chicago: University of Chicago Press, 
1963), pp. xi-lxi; 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به دو کتاب اف ای 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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جهان طبيعی همچون نظامی ترسيم شده بود . ظاهر می شد هماهنگ
متشکل از علت ها و معلول ها، که در آن انسان به مثابه بخشی از همان نظم 

جمالت تاريخساز مربوط . فعت يافته بودعقالنی، به لحاظ داشتن نيروی عقل، ر
نقل قولها، تفسيرها، و الهامات متعدد بود به شرح   ةدر تيمائوس که سرچشم

 :زير است
 
زيرا ممکن نيست » بشـود«بايد به نيروی علتی » شونده«از اين گذشته، هر «

آيا جهان هميشه بوده است و . . . و به وجود آيد » بشود«که چيزی بی علت 
نداشته، يا حادث است و از مبدأيی به وجود آمده و پيدايشش را آغازی  آغازی

پيدا . . . و حادث است » شده«جهان مخلوق و . . .] من می گويم [بوده است؟ 
کل جهان البته دشوار است و اگر هم پيدا کنيم امکان   ةکردن صانع و سازند

اما در مورد . هم باشدندارد بتوانيم او را چنان وصف کنيم که برای همه قابل ف
او اين مطلب را ناچاريم تحقيق کنيم که جهان را از روی کدام يک از دو 

ـّر، يا از : سرمشق ساخته است به تقليد از آنچه هميشه همان است و اليتغي
 ) ۳۹](محمدرضا لطفي  ةاز ترجم[» روی آنچه حادث است و متغير؟

 
ِ  قرون  تأثير عناصر تفکر افالطونی  ةهراندازه دربار بر انديشمندان مسيحي

وسطا در اين دوران صحبت کنيم کم گفته ايم، و اين دوران درست قبل از 
 .است »تازه يافته«ارسطوی فرارسيدن 

 
رشته های پژوهشی سرايت کرد از   ةاين پالتونيسم يا افالطون گرايی به هم

 ).۴۰( پژوهش در نصّ کتاب مقدسطبيعت و همچنين   ةجمله به مطالع

                                                
 : کتاب چنو، در اينجا ۵۵افالطون، تيمائوس، ذکر شده در ص  -  ۳۹

Plato, The Timaeus (Jowet trans.). 
 

: تهران(ــ همچنين نگاه کنيد به ترجمهء محمدحسن لطفی از آلمانی به فارسی، دورهء آثار افالطون، جلد سوم، 
  ۱۷۲۴- ۱۷۲۳صص ) ۱۳۸۰خوارزمی، چاپ سوم، انتشارات 

 
 
 :برای تأثير آن بر شعر نگاه کنيد به کتاب دبليو وذربی، در اينجا -  ۴۰
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يکی از دستاوردهای بااهميت اين دوران در غرب، پس از کشف طبيعت، اين 
پنداشت بود که ميان سپهرهای طبيعی و ماوراءطبيعی می بايد تمايز و 

اعجاز و معجزه دارد بايد از نيرهای   ةمرزبندی قايل شد، يعنی آنچه را که جنب
وان مهمترين را شايد بت) ۱۱۵۴وفات (ويليام اهل کونچز . طبعيت سوا کرد

او در شرحی . شبه علمی از طبيعت به شمار آورد  ةنظريه پردازِ اين نوع فلسف
 :که بر تيمائوس افالطون نوشته چنين ادعا می کند که

 
افالطون پس از آنکه نشان داد هيچ چيز نمی تواند بدون علت وجود داشته «

تِ  مؤثر خود باشد، بحث خود را دقيق تر کرده و مشـتق شدن معلول را از عل
هست » خالق«بايد چنين تشخيص دهيم که هر اثری يا توسط . به بيان درآورد

صنعتگری انسانی است که کار   ة، يا اينکه ساخت»طبيعت«  ةشده يا به وسيل
  ةهمان خلقت اولي» خالق«عمل   ةنتيج. طبيعت را نسخه برداری کرده است

يست، مانند خلقت عناصر چيزی است که مواد و مصالح آن از قبل موجود ن
اوليه و ارواح، يا چيزهايی که در چشم ما خالف روال مرسوم طبيعت عمل می 

اما کار طبيعت عبارت . کنند مانند زايش عيسا از بطن مريم باکره و نظاير آن
گياهان به شکل   ةاست از پديد آوردن چيزها از دل چيزها همانند آنچه از دان

زيرا طبيعت همان انرژی نهفته در بطن چيزها  جوانه و شاخه سربرمی کشد،
 ) ۴۱(».است که موجودی را از بطن موجود مشابهی پديد می آورد

 
يا سلسله ( نظام مندی ]مفاهيم[  ةاين برداشت از طبيعت همزمان دربرگيرند

نظريه پردازان قرون وسطا کاشف عالمی شدند که . بود قانون مندیو ) مراتب
. يک کيهان، از عناصر مرتبط و همبسته تشکيل شده بودبه مثابه يک گيتی يا 

از صنعتگری برتر ) Honorius of Autun(به اين شيوه، آنوريوس اهل آتون 
گيتی را همچون ساز بزرگی چنان ساخت که هر تار آن نغمه «ياد می کند که 

                                                                                                                                                       
W. Weatherby, Platonism and Poetry in the Twelfth Century (Princeton, N.J: 
Princeton University Press, 1972). 

 .۳۹در پانوشت کتاب چنو، ذکر شده  ۴۱نقل شده در ص  -  ۴۱
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، صنعتگری که عالم را به دو بخش مکمل »ای متفاوت به گوش می رساند
 :آنوريوس می نويسد. بخش روحانی و بخش مادی: کرد يکديگر تقسيم

 
مقابل   ةزيرا او کار خود را به دو قسمت تقسيم کرد ــ دو بخش که نقط«

روح و ماده، در سرشت خود نقيض يکديگر اما دمساز در وجود، . يکديگرند
که در آن صدای بم مردان با نوای زير ] درکليسا[همچون گروه همخوانان 

پديده های مادی خود به طرز مشابهی به بخش . . . می آميزد پسربچگان در 
های متفاوت آواز دست جمعی می مانند که برحسب جنس، نوع، فرد، فورم، و 
شماره تقسيم بندی شده، همه به طرز هماهنگی چنان با يکديگر آميخته اند 

ويش که به تبعيت از قانون ذاتيِ  خود به ميزان الزم، قادر اند صدای مناسب خ
 ) ۴۲(».را بيرون بفرستند

 
در اين دوران مکرراً بر اين نظر تأکيد می شود که کيهان واحد، نظام يافته، و 

و نيروهای طبيعت  قوانين طبيعت قاعده بندی شده ای وجود دارد که در آن
شکل ديگری از همين . در فعاليت اند خودسامانو  خودانگيختهبه طرزی 

 .Hugh of St  ۱۱۴۱وفات (» يوی سنت ويکتوره«ديدگاه را در نوشته های 
Victor ( می يابيم، که جهان را همچون يک وحدت نظم پذيرفته

ترتيب نظام «او می نويسد، . درک می کند) universitasيونيورسيتاس  (
چنان سازمان يافته است . . . اين گيتی   ةپديده ها از باال تا پايينِ  شبک  ةيافت

ودات هيچ چيز در طبيعت جداـ افتاده و نامرتبط موج  ةکه در ميان هم
 )۴۳(».نيست

 
) Abbot Thierry of Chartres  ۱۱۵۶وفات (آبوت تی يه ری اهل شارتر 

به نظر می رسد که عالم را در موجوديتِ  خود دارای «هم مدعی است که، 

                                                
 .۳۹کتاب چنو، ذکر شده در پانوشت  ۸نقل شده در ص  -  ۴۲
 .۳۹کتاب چنو، ذکر شده در پانوشت  ۱۰، يادداشت ۷نقل شده در ص  -  ۴۳
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عللی است، و نيز اينکه عالم در يک تداوم زمانيِ  پيش بينی پذير به هستی 
 )۴۴(» .می توان اثبات کرد که اين هستی و اين نظم عقالنی است. مده استدرآ
 

در صدد برآمد ) Peter Abelard  ۱۱۴۲وفات (به همين سان، پيتر آبه الر 
تمايز نيروهای خودانگيخته و خودسامان را در طبيعت با نيروهای االهی 

ی بود، آن توضيح دهد و هرکجا که تبيين های طبيعت گرايانه امکان پذير م
 :آبه الر می نويسد. ارجح می شمرد] به توضيحات ديگر[تبيين ها را 

 
شايد از ما بپرسند کدام قوای طبيعت در اين جا مؤثر واقع شده؛ نخست، «

پاسخ من اين است که وقتی تأثيرات معينی را به قوای طبيعت و علت های 
يست که طبق آن عملی ن  ةطبيعی نسبت می دهيم، منظور ما به هيچ وجه نحو

متعال بود که در   ةخدا در آغاز عالم را شکل داد، يعنی هنگامی که فقط اراد
پس از آن ما همچنان به . . .  عت برخوردار بود يخلق پديده ها از قوای طب

به نحوی که شکل گيری و . . . بررسی و آزمون قوای طبيعت می پردازيم 
ه روی داده، به نحو کافی گسترشِ  بعدی هرچيزی که بدون دخالت معجز

 )۴۵(» .توضيح داده شود
 

به مثابه مکانی نظم يافته ] طبيعي[اينها، اين برداشت از جهان   ةگذشته از هم
پيدايش ديدگاهی را سبب شد که طبق آن عالم به يک ] وقانون مند[
هيوی سنت «شباهت داشت، يعنی ديدگاهی که در نوشته های » ماشين«

 :ی نويسدآمده؛ او م» ويکتور
 
اثر در جهان وجود دارد، آنچه که خلق شده و آنچه که ] نوع[از آنجا که دو «

. عالم نامرئی و عالم مرئی: بازسازی شده، بايد به دو نوع عالم نيز قايل شويم

                                                
 :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. 

 
 
 ۳۹در کتاب چنو، ذکر شده در پانوشت  ۳۴يادداشت  ۱۷نگاه کنيد به ص  -  ۴۵
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عالم مرئی همين ماشين است؛ اين گيتی که به چشم طبيعی مشاهده می 
 )۴۶(».کنيم

 
در عنوان يکی از رساله های علميِ   یماشين کيهانتلقی عالم همچون يک 

هم آمده و همين تصوير از ) Robert Grosseteste(» رابرت گروسه تست«
 ).۴۷(جهان به طور مکرر در نوشته های اين عصر بازمی تابد

 
در قرن دوازدهم تبديل به الگويی شدند برای  پالتونيسمخالصه، انواع 

ه ای ــ اعم از طبيعی و ماوراء پژوهش و تحقيق؛ الگويی که طبق آن هر پديد
طبيعی ــ چنان مورد آزمون قرار می گرفت که بتوان علت ها و داليل عقليِ  

برای همه مسجل بود که چنين روشی دشوار است و به ). ۴۸(آن را توضيح داد
                                                

 .۳۹، در کتاب چنو، ذکر شده در پانوشت ۱۰يادداشت  ۷نگاه کنيد به ص  - ۴۶
وير جهان به مثابه يک ماشين در قرون وسطا تأکيد بنيامين نلسون در تعدادی از مقاالت خود بر همين تص - ۴۷

 :در کتاب بنيامين نلسون، در اينجا ۶يادداشت  ۱۹۷و  ۱۹۰نگاه کنيد به ويژه به صص . کرده است
Bejamin Nelson, On the Road to Modernity, ed. Toby Huff (Totowa, NJ: Rowman 
and Littlefeld, 1981). 

 
 :دو کتاب لين وايت جونيور، در اينجاــ همچنين نگاه کنيد به 

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. 

 
 
 ی شانزدهم و هفدهم صبرکند تا به اين ايده ها، به ويژه به  اين ديدگاه که مغرب زمين می بايست تا قرنها -  ۴۸

 :در اينجا ،نگاه کنيد به دو مقالهء زيلسل. ايدهء قوانين طبيعت، برسد اکنون از مد افتاده است
Edgar Zilsel,  "The Genesis of the Concept of Physical Law," The Philosophical 
Review   

51 )1942 :(245 -248;  

Edgar Zilsel, "The Sociological Roots of Science", 544-562; 
  

 :ــ همچنين نگاه کنيد به کتاب تينا ستيفل، در اينجا
Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth Century Europe; 

 
 :از کتاب چنو، در اينجا ۲و  ۱ــ همچنين نگاه کنيد به فصل 

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; 
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با اين همه، . احتمال زياد واکنش منفی مذهبيانِ  متعصب را نيز برمی انگيزد
  ةطبيعت گرايانه در توضيح جهان، برنام  ةذيرش اين فلسفآدالر اهل باث، با پ

 :کار فيلسوفان را روشن می ساخت  ةکار را چنان پيش گذارد که زمين
 
موجودات زنده   ةحس ها و ارتباط درونی آنها با يکديگر در هم  ةکارکرد هم«

ريقی در اما اينکه کدام نيروها در کدام نوع از رابطه ها و به چه ط. . . بارز است 
 فقط ذهن يک فيلسوفارتباط با يکديگر قرار می گيرند، اين پرسش ها را 

زيرا تأثيرات اين ارتباطات درونی به طرز نامحسوسی با . می تواند پاسخ گويد
علت های معينی پيوند خورده اند و رابطه ميان خود اين علل نيز بسيار 

آنها توسط خود طبيعت پيچيده است به نحوی که غالب اوقات دانش نسبت به 
 )۴۹(».از چشم فيلسوفان پنهان نگه داشته شده است

 
اين «ويليام اهل کونچز همين نکته را با صراحت بيشتری بيان کرد و گفت، 

  ةکتاب مقدس نيست که طبيعت چيزها را به ما بياموزد؛ اين کار وظيف  ةوظيف
 )۵۰(».فلسفه است

 

                                                                                                                                                       
 

 :از کتاب ديکستريوس، در اينجا ۱۲۵- ۱۱۹ــ همچنين نگاه کنيد به صص 
E. J. Dijksterhius, The Mechanization of the World Picture (London: Oxford  
University Press, 1961), pp 119-125. 

نمی برد و ) Chartres(نامی از پالتونیست های منطقهء شارتر ) که قبالً ذکر شد(زيلسل در کتاب خود 
 ذکری  

 برای بحث های جديدتر دربارهء  . ل ليل نمی کندهم از چهره های مهمی چون آبه الر، آده الر اهل باث، و آلن اه

 :توسعهء ايدهء قوانين طبيعت در انديشهء يونانی، نگاه کنيد به مقالهء هلموت کستر، 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. 

 
 
 :ذکر شده در مقالهء تينا ستيفل، در اينجا -  ۴۹

Tina Stiefel, The Heresy of Science: A Twelfth Century Conceptual Revolution, 
Isis   68 , no. 243 (1977): 355.  

 :کتاب چنو، در اينجا ۱۲ ذکر شده در ص -  ۵۰
Chenu, Nature, Man, and Society, p. 12. 
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يله که در قرن هفدهم ميالدی گفت، چقدر اين گفته شباهت دارد به نظر گال
اين است که به ما بياموزد چگونه می توان به آسمان ] فقط[نيت روح القدس «
 )۵۱(».رفت، نه اينکه خود آسمان چگونه عمل می کند] بهشت[
 

در [آنها . از اين هم فراتر رفتند) moderni(اما اين تجددگرايان قرن دوازدهم 
وارسی کتاب مقدس و انتقاد از به ] خود  ةانبررسی های طبيعت گراي  ةادام
پرداختند و نشان دادند که اگر بخش هايی از نص االهی با عقل و نظام  آن

طبيعت همخوانی نداشته باشد، نبايد معنی آن بخش ها  را تحت اللفظی 
تی يری اهل شارتر البته تا اين اندازه جلو نرفت اما هم او در . برداشت کرد

نوشته می گويد، ) ـ در تورات Genesis(» سـفر پيدايش«تفسيری که بر 
آنچه می خوانيد شرحی تأويلی است بر بخش اول سفر پيدايش از نظرگاه «

ِ  پروسه های طبيعی  و همچنين ) . . . secundum physicam(پژوهشگر
 )۵۲(».معنی لفظی متن

 
ر علل فيزيکی اما ويليام اهل کونچز اين شيوه را بازهم جلوتر برد و استدالل د

نص االهی می گويد خداوند آبها را دو «او می نويسد، . را ارجحيت بخشيد
از . قسمت کرد، آنها که زير چرخ گردون و آنها که بر فراز چرخ گردون بودند

آنجا که چنين گفته ای مغاير با عقل است، بايد نشان دهيم که چرا چنين 
 )۵۳(».گفته ای نمی تواند صحت داشته باشد

 

                                                
 :نگاه کنيد به مقالهء گاليله، در اينجا -  ۵۱

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 کاردينال بارونيوس و کاردينال بالرمين، برای تحقيقات خود مجوز دست 

 .و پا کند
 
 :ذکر شده در مقالهء تينا ستيفل، در اينجا - ۵۲

Tina Stiefel, "Science, Reason, and Faith in the Twelfth Century: The 
Cosmologists  'Attack on Tradition", Journal of European Studies 6: 7. 

 .همانجا -  ۵۳
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نين به نظر می رسد که اين مفسران مسيحی در قرون وسطا، پيشاهنگان چ
رويکردی به کتاب مقدس و مستندات تاريخی بودند که جايگاه عقل و ابزارهای 

اين آغازی است . منطقیِ استنتاج را مقدم بر معنی لفظی کالم قرار می دهد
 ).۵۴(مطالعات انجيل شناسانهبعدی در   ةبرای نقدهای پيشرفت

 
به همان نحو که تمامی گيتی همچون يک کليت واحد ادراک می شد، انسان 

گفته می شد که انسان به . نيز بخشی از اين کليت عقالنی به حساب می آمد
نيروی عقل مجهز است و به همين لحاظ قادر است قانونمندی های کيهان را 

ان رايج شد مشاهده کند و از آنها رمزگشايی نمايد يا طبق اصطالحی که آن زم
 the book( »کتاب طبيعت«و واجد اهميت بسيار بود، انسان می توانست 

of nature (را بخواند)يا انسان شناسی [عقلی از انسان   ةهمين فلسف). ۵۵
توسط نويسندگان بسياری در اين عصر به بيان درآمده است، از ] فلسفی عقلي

 :جمله آدالر اهل باث، که می نويسد
 
انسان برحسب طبيعت و امکانات طبيعی از سرعت زيادی در  درست است که«

اما واجد نيرويی است ] در مقايسه با موجودات ديگر[حرکت برخوردار نيست 
                                                

 :نگاه کنيد به کتاب بريل سمالی، در اينجا - ۵۴
Beryl Smalley, Study of the Bible in the Middle Ages (Oxford: Oxford University 
 Press, 1952). 

 :ادوين هاسکينز و نوئل ديوی، در اينجاــ همچنين نگاه کنيد به کتاب سر
Sir Edwyn Hoskins and Noel Davey, The Riddle of the New Testament (London  : 
Faber and Faber, 1958). 

 
نگاه کنيد به مقالهء او در . ــ به نظر می رسد ريچارد پاپکين تاريخ اين خاستگاه ها را بسيار متأخرتر می داند

 : اينجا
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 کنيد به فصل نهم کتاب بنيامين نلسون، در اينجا» کتاب 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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به لحاظ داشتن همين قوا است که . به مراتب گرانقدرتر که همان عقل باشد
.  . .انسان بر تمامی حيوانات برتری دارد و می تواند آنها را مقهور خود کند 

عقل تا چه اندازه بر تجهيزات طبيعی برتری   ةمالحظه می کنيد که عطي
 )۵۶(».دارد

 
همين برداشتهای عقلی بود که مجموعه ای از ايده های به راستی   ةدر نتيج

نقش مستقل فلسفه در تقابل با دين   ةساختمان طبيعت، دربار  ةمدرن ــ دربار
در رنسانس قرن دوازدهم ميالدی عقالنيت انسان ــ   ةو نص مقدس، و دربار

 .پديدار شد
 

و ترجمه » ارسطوی تازه يافته«تمامی اين برداشتها به زودی با از راه رسيدن 
. های ديگری که از آثار يونانی و عربی شد، به طرز بنيادی دگرگون گشتند

بايد اذعان کرد ] در رشد ديدگاههای علمی مدرن[عالرغم تأثير بعدی ارسطو 
ايی افالطونی موفق شد پايه های آن بينشی را برجا مستقر سازد که عقل گر

گيتی را همچون يک کليت عقالنی و ) و متافيزيکي(که طبيعت فيزيکی 
از همه مهمتر، همين پالتونيسم باعث شد که نسبت . همبسته درک می کرد

به ظرفيت عقليِ  انسان در فهم و توضيح، اعتقادی راسخ پديد آيد و به همان 
ه از اهميت، همين انسان با همان ظرفيت عقلی بتواند کتاب مقدس را درج

 .تفسير کند و توضيح دهد
 

فلسفه و تئولوژی مسيحی در قرنهای دوازدهم و سيزدهم ميالدی با صراحت 
کامل انسان را صاحب عقل اعالم کردند که به يمن اين قابليت، او می توانست 

همين قوای عقلی نيز . ی و کشف کندرمزآميزترين معماهای خلقت را رمزگشاي

                                                
 :نجاذکر شده در مقالهء تينا ستيفل، در اي -  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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بدون ياری از  او را قادر می ساخت که از خود نص االهی رمززدايی کند ــ
 . وحی و الهام، و بی نياز از لفاظی و دوپهلوگويی

 
در همان دوره است، چه در  برعکس ديدگاه اسالمی اين ديدگاه درست

در ميان تئولوگها، . لمانميان فيلسوفان و چه در ميان تئولوگها يا متکلمون مس
انسان و طبيعت، مبتنی بر اتوميسم اسالمی و   ةديدگاه اشعری دربار

ديدگاه دينی که عليت طبيعی را نفی می  occasionalism[» اوکيژناليسم«
] خدا را مسؤول  روابط به ظاهر علت و معلولی می شناسد؛  ةکند و تنها اراد

و ] همچون يک ماشين[مکانيکی  مخالف آن بود که نظم طبيعی را به شکل
تابع قانونمندی های فيزيکی در نظرآورد، يعنی آنطور که نزد تئولوگهای 

با آنکه فارابی ). ۵۷(مسيحی در قرنهای دوازدهم  وسيزدهم به تدريج مرسوم شد
و ابن سينا به شدت از افالطون تأثير گرفته بودند، آنها همان نتيجه گيری را از 

اين درست است که فيلسوفان . که متفکران التينی کردند نکردند» تيمائوس«
عرب منطبق با افالطون به ديدگاههای فلسفی ای دست يافتند که سرآمدان 

اما همين فيلسوفان موفق نشدند به يک دينی مسلمان را خوش نمی آمد؛ 
جهان بينی عقالنی و مکانيستی، مشابه با افالطون گرايان اروپايی در 

فراتر از اين تئولوگهای کالمی يا متکلمون به  .ست يابندقرن دوازدهم د
هيچ وجه نمی توانستند طبيعت را به نحوی طبيعت گرايانه چنان ترسيم کنند 

آن باشد و، مهمتر از همه،   ةکه خودِ  قوای علت و معلولی طبيعت توضيح دهند
ن با اين متکلمون حاضر نبودند قبول کنند که آنچه در قرآن آمده را می توا

استداللهای طبيعت گرايانه توضيح داد، به همان شيوه ای که تی يری و ويليام 
 . اهل کونچز محتوای انجيل را در قرن دوازدهم در اروپا مورد تفسير قرار دادند

 
حتا ديدگاههای خواجه نصير طوسی دانشمند مسلمان که به ستاره شناسی 

ن ديدگاه عميقاً عقلگرايانه مبتنی بر اصول رياضی اشتغال داشت مغاير با آ

                                                
 :نگاه کنيد به کتاب ميم فخری، در اينجا -  ۵۷

M. Fakhry, Islamic Occasionalism and Its Critique by Averros and Aquinas 
(London  : Allen and Unwin, 1958).  
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طوسی در بيوگرافی فکری خود تصديق می . از گيتی است) راسيوناليستي(
کند که ديدگاههای مختلفی در عالم وجود دارد که هريک تفسير خاص خود 

اين ادعا که حقيقت را منحصراً بايد از راه تفکر و عقل «را ارائه می دهد و، 
 .اشتباه است) ۵۸(»دريافت

 
منبع م طوسی، آنچه ما نيازمندش هستيم يک آموزگار و راهنما، يا يک به زع

 .است برای يافتن حقيقت وحيانی
 

پرهيز از تعبير قرآن به ياری علوم طبيعی، حتا در اوايل قرن بيستم، قابل توجه 
طبق تحقيق هميلتون گيب، . شيخ مصری محمد ابوزيد  ةاست، مثالً در قضي

ای از قرآن را همراه با توضيحات و حواشی به نسخه  ۱۹۳۰ابوزيد در سال 
چاپ رساند که در آن تفاسير قديمی مورد انتقاد واقع شده و اشارات ماوراء 

با آنکه هدف . طبيعی گرايانه توضيح داده شده بود  ةساد  ةطبيعی قرآن به شيو
قرآن بود، کتاب توسط   ةنشر اين نسخه از قرآن تشويق نسل  جوان به مطالع

وعظ و خطابه و مجلس گزاری از   ةتوقيف شد و با حکم رسمی، اجازپليس 
 ).۵۹(محمد ابوزيد سلب شد

 
آيه های «به هنگام محکوم ساختن رمان  ۱۹۸۹همين گونه احساسات در سال 

می توان گفت سنت نقادی از . سلمان رشدی بروز کرد  ةنوشت» شيطاني
 higherعالی ــ که گاه به آن نقد (انجيل و کتاب مقدس در مسيحيت 

criticism که  يک سنت منحصر به فرد غربی است) ــ هم گفته اند
در قرنهای دوازدهم و سيزدهم سرچشمه گرفت و در عصر روشنگری به شدت 

                                                
 :نگاه کنيد به کتاب نصيرالدين طوسی، در اينجا -  ۵۸

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. 

 :کتاب هميلتون گيب در اينجا ۵۴نگاه کنيد به ص  -  ۵۹
H. R. Gibb, Modern Trends in Islam (Chicago: University of Chicago Press, 
1947). p  . 54.  
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اسالمی پرورانده نشد   ةبرعکس، چنين سنتی هرگز در انديش). ۶۰(توسعه يافت
در ادبيات، [ستانی و فقدان آن امروزه باعث شده که تالش در نقل روايات دا

از شخصيت ها و رويدادهای تاريخ اسالم مورد اعتراض ] هنر، سينما، و تئاتر
 ).۶۱(مسلمانان قرار گيرد

 
بدون آنکه به جزئيات بيشتری بپردازيم، می توانيم چنين نتيجه بگيريم که 
رنسانس قرن دوازدهم اروپا پايه های پروژه های تحقيقيِ  علمی را گذاشت که 

اين پايه گذاری خود مديون . بر روی آنها تحوالت مهم بعدی ميسر شدبعدها 
تالش رهبران دينی در مسيحيت بود که بر فعاليت های فکری آن زمان چيره 

 :بودند و طبق پژوهش های تينا ستيفل، فرضيات زير را شامل می شد
 

 طبيعت به منظور فهم عملکرد آن   ةوارسی عقالنی و بی طرفان
 .است ممکن و مطلوب

 
  در چنين بررسی هايی می توان از تکنيک های رياضی و

 .استدالالت منطقی ـ استنتاجی سود برد
 

  بهره گرفت که ) آمپريک(تا جای ممکن بايد از روش های تجربی
 .مبتنی بر شواهدی هستند که از داده های حسی گرفته شده اند

 
 برد پژوهشگری که می خواهد به عملکرد ساختارهای طبيعی پی ب

بايد روش مندانه و با احتياط دست به ) »عالم«يا » دانشمند«(
 .تحقيق بزند

 
                                                

 ۵۴نگاه کنيد به يادداشت  - ۶۰
 :نگاه کنيد از جمله به اين دو کتاب -  ۶۱

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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  در مورد پرسش های مربوط به کارکردهای طبيعت، دانشمند بايد
از توسل به هرگونه مرجعيت، سنت، و عقايد مرسوم بپرهيزد، مگر 

 .اينکه داده های موجود از لحاظ عقلی قابل اثبات باشند
 

 واره با شک سيستماتيک پيش رود و در مواردی دانشمند بايد هم
نيز دوره هايی مديد از عدم قطعيت را در تحقيقات منظم خود از 

 ).۶۲.(سر بگذراند تا قادر شود پديده های طبيعی را درک کند
 

براين اساس، همراه با تينا ستيفل می توان نتيجه گرفت که اين عزيمت فکری 
که در آن زمان  متدولوژی دانش هادر منجر شد به بازانديشی های متعدد 

 research(تحقيقی شد   ةعزيمت، بانی برنام  ةاين نقط. در جريان بود
program ( در همان بستر متافيزيکی که فرض را چنين می گذاشت که

رويدادهای طبيعت از لحاظ عقلی قابل توضيح اند آنهم به مدد ابزار منطق و 
تحقيقی بر اين فرضيه   ةاين برنام. استعامليت عقل انسانی که خدا داده 

استوار است که انتظام طبيعت ناشی از روابط علت و معلولی است که در 
اگر جايی برای معجزات باقی می . افالطون و منابع ديگر آمده است» تيمائوس«

ماند، آن جا محصور بود در حوزه ای که به طور روزافزون محدودتر و فرعی تر 
 .می شد

 
  ةطبيعت گرا و عقل گرا از طبيعت باعث تکامل شاخ  ةندازه اين فلسفتا چه ا

با از راه رسيدن . اصلی تفکر علمی شد هنوز جای تحقيق و جستجو دارد
بسياری از اين گرايشها به حاشيه رانده شدند زيرا سيستم » ارسطوی نويافته«

 .ارسطويی قدرتمندتر بود
 

ارسطوی نويافته   ةقی توسط انديشبا اينهمه، پس از آنکه پروژه های تحقي
تحکيم شد، جای شگفتی نبود که در قرن سيزدهم مقامات سنتی کليسای 
                                                

 :از کتاب تينا ستيفل، در اينجا ۳نگاه کنيد به ص  -  ۶۲
Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth Century Europe (New York: 
St  . Martin's Press, 1985), p. 3. 
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رسميِ  سال   ةهمين مقاومت به ادعانام. مسيحی در برابر آن مقاومت کنند
 Stephen(انجاميد که از سوی اسقف پاريس ستفن تمپی يه  ۱۲۷۷

Tempier (اما در مجموع اين . شد عليه يک سلسله مفروضات فلسفی صادر
ادعانامه موفق نشد آزادی های آکادميک را محدود کند و جلوی آموزش آثار 

دفترهای فيزيک برعکس، . ارسطو را بگيرد و تفکر علمی را به هراس اندازد
ارسطو ــ که موضوع آنها طبيعت فيزيکی، گياهان، حيوانات، و 

وپا استقرار يافته هواشناسی است ــ به خوبی در دانشگاههای مهم ار
 ).۶۳(بودند و تا قرن هفدهم تداوم يافتند

 
گذشته از اين، نبايد فراموش کنيم که تالش برای آنکه تئولوژی خود تبديل به 

که به طرز ) ۶۴(علم شود در اين دوران يک جنبش مهم به شمار می رفت
اجتناب ناپذيری زندگی فکری را در جهت سيستماتيزه کردن بيشتر و 

 .سوق داد) متدولوژيک(اهی بيشتر در تأمالت روش مندانه خودآگ
 

چنانچه در فصل (هم صادق دانست  حقوق  ةمطالعهمين نکته را می توان در 
يک بار که اين گام برداشته شد و تعهدی راسخ ). چهارم اين کتاب خواهيم ديد

به اين ايده قبولی يافت که انسان صاحب عقل است ــ ايده ای که ريشه در 
تفکر فلسفی و نيز بينش تئولوژيک داشت ــ جنبش به سمت علم طبيعت، 

موانعی که بر سر راهش ظاهر   ةآزاد از قيدهای دينی، اجتناب ناپذير بود، با هم
ديگر نيز برای اين   ةاما گذشته از اينها، در مغرب زمين يک سرچشم. می شد

                                                
 :نگاه کنيد از جمله به مقاالت ادوارد گرنت و جيمز ويشيپل، در اينجا -  ۶۳

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. 

 
 
 ۵۰کتاب چنو ذکر شده در يادداشت نگاه کنيد به  - ۶۴
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  ةايد: دارد باور متافيزيکی که انسان صاحب عقل و عقالنيت است وجود
  .»وجدان«
 

درحاليکه حقوق کالسيک اسالمی برآن بود که عقل انسانی را به عنوان منبع 
مهار يا حذف کند، حقوق در ] مستقل از احکام االهي[مسـتقل تأليف حقوق 

چنانکه . اروپا و مغرب زمين در مسير کامالً مخالف اين گرايش حرکت کرد
های فلسفه، تئولوژی، و قرون وسطا، در زمينهپردازان اروپايی در ديديم، انديشه

علوم طبيعی عميقاً به اين باور رسيدند که گيتی انتظامی عقالنی دارد و انسان 
مستقل [که خود در خلق اين نظام عقالنی دست دارد، دارای قوايی به نام عقل 

سيده ها به ارث راول از يونانی  ةاين تعهد متافيزيکی در وهل. است] از عقل اولي
 . افالطون» تيمائوس«  ةبود، به ويژه از راه رسال

 
اروپاييان شد و   ةخاص وارد انديش یِعالوه برآن، اين باور از يک کانال مسيح
يا ) synderesis(» سين دره سيس«آن کانال، تلقی يا مفهومی بود به نام 

) انجيل مسيحي(، مفهومی که در انجيل، به ويژه عهد جديد »وجدان«همان 
 .ريشه داشت) ۶۵(

                                                
دست چينی از آنها شامل . بسيار وسيع است] »وجدان«کشف يا ابداع [منابع مربوط به اين موضوع  - ۶۵

 :شودکتابهای زيرين می
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); 
 
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 . 
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  ةبينيم که کلمدقيق شويم، می] قديس مسيحي[های سنت پال اگر بر نوشته

ـِنس ـ (» وجدان« شاهدی «: معادل اين معنا است) conscienceکان ش
تواند يک فرد، که می  ةهای گذشتدرونی و داوری باطنی برای اعمال و انگيزه

 ) ۶۶(» .سراه به آسايش فکری بدهد يا به ندامت و افسو
 

گذشته از اين، مفسران مسيحی خاطرنشان کرده اند که وجدان، خاستگاه آن 
معرفتی، آنچنان قابليتی است که  یِهرچه که باشد اعم از عادت يا قوای ذهن

او را نيز   ةتواند رفتار آيندانسان، می  ةاعمال گذشت یِعالوه بر وارسی و داور
مرسوم  یِشامل احساس ندامت به معنبنابراين، وجدان تنها . نسخه بنويسد

شود که امروزه مورد قبول است، بلکه دستگاه اش نمی) و فرويدي(روانشناسانه 
بسيار پيچيده تری در جان و روان آدمی است که قادر به تميز و تشخيص 

 :نويسدمی] تئولوگ مسيحي[چنانکه پل تيليک . است
 
ی قيد و شرط فردی اصرار ب یِدر اصل، مسيحيت همواره بر مسؤليت اخالق«

گويد اگر آکويناس می. وجدان است  ةسنت پال دربار  ةورزيده که همان آموز
فرمانی از باال، از سوی آن مرجعی که شما خود را تسليم و موظف به اطاعت 
اش کرده ايد برسد که با وجدان شما سازگاری نداشته باشد، بايد از آن فرمان 

رتين لوتر در برابر امپراتور در شهر ورمز چد؛ و سخنان معروف مايسربپ
)Worms ( ةهمه براساس آموز. . . که رفتار خالف وجدان جايز نيست  

 )۶۷(» .وجدان بوده است یِمسيح یِسـنت
 

                                                                                                                                                       
 

 :ی بنيامين نلسون در انسيکلوپيديا بريتانيکا بيابيد، در اينجاتوانيد در مقالهيک جمع بندی مفيد را می
Benjamin Nelson, "Casuistry," in Encyclopedia Britannica 5 (1968): 51-52. 

 
 
 .کتاب دارسی، ذکر شده در پانوشت پيشين ۸نگاه کنيد به ص  - ۶۶
 :کتاب تيليک، در اينجا ۱۳۹به ص نگاه کنيد  -  ۶۷

Paul Tillich, "The Transmoral Conscience," in The Protestant Era (Cambridge, 
Phoenix Books, 1957), p. 139. 
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های سنت پال بازهم در نوشته] ميان فرمان خدا و حکم وجدان[اين تضاد 
به شکل کالم يا نصّ گيرد آنجا که او ميان قانون مورد تأکيد بيشتر قرار می

خدا در تورات و قانون االهی که تنها بر قلب انسان نوشته شده تمايز قايل می
وقتی مسيحيانی که دسترسی به قانون ندارند به «نويسد، سنت پال مي. شود

سازند، آنها خود قانون طور غريزی ملزومات قانون االهی را راهنمای  خود می
رس شان نيست؛ آنها تأثير قانون االهی را دست خويش اند، با آنکه قانونی در

گذارند؛ وجدان آنها برايبدان نحو که بر قلب شان نوشته شده به نمايش می
آنها می یِگيرد به صورتی که اعتقادات اخالقشان نقش شاهد را به عهده می

 )۶۸(».تواند باعث محکوميت يا تبرئه آنها شود
 

يونانی    ةو کلم conscience(» وجدان«  ةبايد توجه داشت که واژ
syndresis ( در تفکر سنت پال از کتاب عهد عتيق و سنت يهوديان نـيامده

  ةــ که به احتمال زياد اصالً اين واژه در آن غايب است ــ بلکه از انديش
 ).۶۹(اخذ شده است] يوناني[هلنی   ةعموميت يافت

 
وفات (، بازيل )ميالدي ۳۹۷فات و(کليسا، برای نمونه سنت آمبروز   ةپدران اولي

، همه تفسيرهای مهمی بر اين )م ۲۵۴-۲۵۳وفات حوالی (، و اوريگن )م ۳۷۹
بود که اين مفهوم را » تفسير سنت جروم«اما . قوای ذهنی ـ روحانی نوشته اند

تأمالت  یِ، و آن را تبديل به يکی از منابع دايم)۷۰(گسترد و به عمق برد 
  ةدليل آن بود که جروم مقدس واژ. رون وسطا کردفلسفی و تئولوژيک در ق

التينی وجدان   ةرا گرفت و آنرا به واژ) synteresis(» سين تره سيس«يونانی 

                                                
 :نگاه کنيد به گفتار روميان در کتاب تيليک، در اينجا -  ۶۸

Romans 2: 14-15 (Moffat Trans.) as cited in Tillich, The Protestant Era, p. 139. 
 
 
 :کتاب پيرس، در اينجا ۵۴- ۵۲نگاه کنيد به صص  -  ۶۹

C. A. Pierce, Conscience in the New Testament (London: SCM Press, 1955), pp. 
52-54. 
 

 .۶۵کتاب دارسی، ذکرشده در پانوشت  ۱۹-۱۵کتاب بيلور و صص  ۲۴نگاه کنيد به پانوشت  -  ۷۰
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اين کار يک بدعت بسيار ). ۷۱(ترجمه کرد ) conscientiaکن سی ين تيا ـ (
وسيع تر و مبهم تر از ] خود یِدر معنای اصل[التينی   ةزيرا آن واژ«مهم بود، 

معادل يونانی اش بود، تازه اگر چنين فرض بگيريم که اين دو اصالً معادل 
آگاهی يا وقوف به  یِدر التين به معن» کن سی ين تيا«  ةکلم. . . يکديگر بودند 

به طور کلی بود، به ويژه در معنای تجربه و ادراک، و نيز ] از چيزها[معرفت 
 )۷۲(» .دهدرا تشکيل میها يا آنچه که واقعيت امور معرفت به واقعيت

 
بود که تبديل شد ] آن یِمعرفتی و شناخت  ةنه جنب[» وجدان« یِاين بعد اخالق

] در يونان[پيش از آن، . وجدان در قرون وسطا یِمسيح  ةبه محور آموز
و نزد «وجدان را پرورانده بودند،   ةايد] stoicsها ستوئيک[فيلسوفان رواقی 

نهفته در طبيعت بود و  یِانسان به قانون اخالقوقوف  یِآنها وجدان به معن
» .اينکه آيا اعمال خود انسان تا چه  اندازه با آن قانون مطابقت دارد يا ندارد

پنداشت وجدان همان نگهبان مقدس درون هر فرد می«مثالً سـنکا ) ۷۳(
 )۷۴(» .است

 
ای اما ابتکار جروم مقدس بود که به تبع مفسران افالطون گرايی که روي

، ]پيامبر يهود Ezeckielحزقيل يا عزکيل [حزقيل را تفسير کرده بودند 
را به عنوان چهارمين ) »سين تره سيس«يا (» سين دره سيس«تصميم گرفت 

همين ايده بود که فيلسوفان و . وجدان معرفی کند  ةعنصر تشکيل دهند
عنصر مطرح  چهار یِهای فلسفها را به کار گماشت تا امکانات و قابليتتئولوگ

 :سنت جروم  ةبنا به گفت. شده از سوی سنت جروم را بکاوند
 

                                                
و    synteresisو  synderesisاژه به چند صورت ثبت شده از جمله  طرز نوشتن اين و - ۷۱

syneideresis . ۶۵کتاب بيلور، ذکرشده در پانوشت  ۲۴نگاه کنيد به ص. 
 
 
 .همانجا -  ۷۲
 .۲۵همانجا ص  -  ۷۳
 .همانجا - ۷۴
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را داريم که به ] خواهش نفسانی، کامجويي[عقل، روح، و تمنا ] سـه عنصر[ما «
اکنون برفراز اين هرسه، عقاب . ترتيب مطابقت دارند با انسان، شير، و گاو نر

ر چهارمی است که گويند در روان خانه دارد و عنصايستاده است که می
گذاشته اند و اين عنصر باال و ) سين دره سيس(يونانيان نامش را وجدان 

اين همان اخگر وجدان است که حتا در . فراسوی سه عنصر ديگر جای دارد
 )۷۵(» .قلب قابيل نيز به هنگام اخراج اش از باغ عدن خاموش نشد

 
ی ای که او در به مدت دو قرن پس از سنت جروم، مسايل فلسفی و مفهوم

ها ء بحث های انتقادی بسيار شد؛ اين بحثتفسير خود به ميان کشيد منشا
به ثمر ) ۱۲۷۴- ۱۲۲۵(سرانجام در قرن سيزدهم در کار توماس آکويناس 

 .رسيد
 

، می)۷۶(اين بحث شويم   ةبدون آنکه بخواهيم بيش از اين وارد جزئيات پيچيد
ديشمندان مسيحی قرون وسطا چيزی به توانيم به اين گفته اکتفا کنيم که ان

نام وجدان را به انسان نسبت دادند که حکايت از وجود يک قوا يا عنصر فعالِ  
کرد و همين عامليت می) inner cognitive agency(درونی   ةشناسند

امور و   ةساخت حقايق اخالقی را دريابد و درباردرونی بود که فرد را قادر می
انديشمندان مسيحی انسان را صاحب قوای . داوری کند های اخالقیموقعيت

توانست با معضالت عقالنی تشخيص دادند، قوايی که به طور اخص می یِذهن
 ،)اروپا(توانيم چنين نتيجه بگيريم که در مغرب زمين می. اخالقی روبرو شود

یتصاوير اصلی و غالب از انسان در فلسفه و االهيات، عقالنيت انسان را مؤکد م
يونانی متأثر شده بودند  یِفلسف  ةمسيحی که از انديش یِآن مراجع روحان. سازد

در کنار روحانيانی که بيشتر تالش خود را متوجه کتاب مقدس و منابع 

                                                
 .۶۵کتاب دارسی ذکرشده در پانوشت  ۲۶و ص  ۱۶نگاه کنيد به يادداشت  -  ۷۵
مناسب ترين قاعده ای که عقلِ  درست در «شود، چنين تعريف می» وجدان«افل تئولوژيک امروزه در مح - ۷۶

ی بنيامين نلسون در انسيکوپديابريتانيکا، ذکرشده در پانوشت ؛ نگاه کنيد به مقاله»کندسپهر اخالقی تجويز می
 :کتاب بنيامين نلسون، در اينجا  ۷۲و به ص  ۶۵

Bejamin Nelson, On the Road to Modernity, ed. Toby Huff (Totowa, NJ: Rowman 
and Littlefeld, 1981). 
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کردند، هردو ظرفيت  و قابليت های پيچيده عقل و عقالنيت را به تئولوژيک می
 .دادندانسان نسبت می

 
داد و هم شناخت طبيعت نشان می  ةم در حيطاين ظرفيت عقالنی خود را ه

  ةدقيقاً به دليل آنکه انسان دارند. ادراک حقايق اخالقی و دينی  ةدر حيط
، اين انسان ]در ضمير او[وجدان بود، يعنی يک عامل فعال اخالقی و عقالنی 

قادر بود بدون ياری گرفتن از وحی و کتاب مکاشفه، به حقايق اخالقی دست 
غلتيد، اين انسان چاره ای نداشت جز آنکه از اگر به راه خطا درمیحتا . يابد

  ةبرای بسياری از مسيحيان، داشتن وجدان پاک نشان. وجدان خود پيروی کند
آن بود که فرد وظايف دينی خود را با نيت نيکو و از روی درايت به جا آورده 

 .است
 

  ةتشکيل شد و هم مجمع مربوط به امر وجدان به طور گسترده ۱۲۱۵در سال 
بروند، درست به همان ] به گناه[پيروان عيسا فراخوانده شدند تا به پای اعتراف 

توانستند بار دليل که آنها صاحب وجدان بودند و به مدد وجدان خود می
حتا اگر اين اقدام کليسا را کوششی ). ۷۷(خود را سبک کنند یِخطاهای اخالق

توان ای باطنی مؤمنان بدانيم، بازهم نمیدر جهت نهادينه کردن و کنترل دني
ها نقش انکار کرد که يک بار برای هميشه تصويری متافيزيکی از انسان بر دل

اينکه انسان صاحب عقل و وجدان فردی : زده شد که ديگر قابل زدون نبود
 .است و از آنها خالصی ندارد

 
به طور روزافزون وقتی که چنين برداشتی از انسان به طور رسمی پذيرفته شد، 

عقل و وجدان تبديل به استاندارد و محکی شدند که در تناسب و مطابق با آنها 
افراد در هر . شدندسنگين میـبايست سبکفرايض اخالقی و احکام حقوقی می

بايست به فرمان عقل و مقامی و با هر درجه ای از دريافت فيض االهی می
                                                

تر هنوز بايد از اثر از منابع قديمی. ۷۶کتاب نلسون، ذکر شده در پانوشت  ۲۲۴و  ۴۵نگاه کنيد به صص  -  ۷۷
 :کالسيک سه جلدی هنری لی نام برد، در اينجا

Henry Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences, 3 vols., reprint 
(New York: Greenwood Press, 1968). 
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، از اين ديدگاه، )رفورماسيون(لوتر  یِاصالحات دين. وجدان خود عمل کنند
 یِانقالبی بود که اين قوای وجدانی را تماماً آزاد ساخت و وجدان فردی را قاض

در . نهايی و برتر همه چيز از جمله داور حقيقت نهفته در نص و کالم کرد
دينی بازنده شد و به جای آن عقل و وجدان آزاد گشتند تا  یِعمل، ارتودوکس
 ).۷۸(به عهده گيرندوظايف خود را 

 
 .اما در اسـالم وضع درست به عکس بود

همانطور که ديديم تئولوگ های مسلمان به همراه فقيهان مسلمان در قبال 
] از مسيحيت[فلسفه ای کامالً متفاوت ] و جايگاه او در هستي[انسان 

ديدگاه آنان تأکيد خود را بر محدوديت های ذاتيِ  انسان و حدود . برساختند
تر از آن طبق اين فلسفه، عالم پيچيده. گذاشتمی) intellect(ای عقلی او قو

در نتيجه، بايد . ای بتواند آنرا به تمامی درک کنداست که چنين موجود فاني
در نوشته های شافعی، مهمترين . حد و مرز استفاده از عقل را به دقت شناخت

ِ  فقه سـنی، انواع متعدد رأی  يا (، استحسان ]ليعق[معمار مکتب اصلي
  ة، و ارجحيت های فرديِ  ديگر، همه، در مقول)گيريِ  شخصياستدالل و نتيجه

مسـتحيل شدند يا ] استنتاج از مقايسه با حکم اصليِ  اهللا و پيامبر[= » قياس«
به طور دربست حذف گرديدند؛ تنها چيزی که برای فقيهان باقی ماند همان 

 .ودتنگ قياس ب  ةاستدالل در محدود
 

اصل «شافعی، ديگر قابل تصور نبود که کسی بتواند يک ] تعاليم[پس از 
که طبق آن احکام ] اصلی که ماسبق نداشته باشد[تازه ابداع کند، » حقوقي
بندی شوند، اعم از اينکه اين موارد تر و باالتر طبقهتر زير مفاهيم عامجزئي
اشند يا اينکه محتوای حکم را ادله و آيين دادرسی ب  ةتر شامل قواعد ارائجزئی

موارد نازل   ةحکم از سوی اهللا يک بار برای هميشه و برای هم. در بر گيرند

                                                
همچنين برای ارزيابی نقش لوتر از . ۶۵برای نقش لوتر، نگاه کنيد به کتاب بيلور ذکر شده در پانوشت  -  ۷۸

 :از کتاب يوجين روزن ستاک هيوسی، در اينجا ۷ديدگاه حقوقی نگاه کنيد به فصل 
Eugene Rosenstock-Huessy, Out of Revolution (New York: Argon Books, 1969), 
chap. 7. 
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ـُبرا از التقاط  . بود] انساني[شده بود، حکمی که به خوديِ  خود کامل، جامع، م
انسان فقط فهم درست اين احکام االهی بود نه اينکه اصول و   ةپس وظيف

 .خود به آنها بيفزايدنظريه های جديدی از 
 

مسايل و ] و فقها[يا توافق جمعی در ميان عالمان » اجماع«گذشته از اين، 
  ةپرسش های بنياديِ  حقوقی را روشن ساخته بود و جايی برای کشفيات تاز

توانستند درک و نسل های آينده فقط می. گذاشتنسل های آينده باقی نمی
توانستند حکم تازه ای به سازند اما نمی ترفهم خود را از احکام االهی عميق

) سين دره سيس(» وجدان«يونانی و مسيحی   ةايد. احکام خدا اضافه کنند
قرن   ةفقط در نيم). ۷۹(برای فقهای مسلمان و فيلسوفان اسالمی ناشناخته بود

» ضمير«  ةنوزدهم ميالدی بود که مفهوم وجدان برای نخستين بار به شکل واژ
انجيل به زبان عربی پيدا شد، يعنی برای نخستين بار لفظ   ةتاز در ترجمه های

  ةترجمه شود به واژ» نيت«  ةبه جای اينکه با کلم» سين دره سيس«يونانی 
به » وجدان«رسيم مفهوم به اوايل قرن بيستم که می). ۸۰(ترجمه شد» ضمير«

ِ  اخالقي«معنی  استقالل اخالق فردی در ضمير شخص، [» خودـ آگاهي
 .کرده رايج شدزبانانِ  تحصيلدر ميان عرب] درمقابل اخالق االهي

 
اثر افالطون » تيمائوس«  ةحتا اگر فرض بگيريم که فيلسوفان مسلمان با رسال

  ِ آشنايی داشتند، بازهم نشانه ای در دست نيست که ثابت کند آن تلقي
رش اين عقالنی از وجود انسان و طبيعت که در اين رساله آمده، مورد پذي

 ).۸۱(اشدفيلسوفان قرار گرفته ب
                                                

 :کتاب مشترک گارده و آناواتی، در اينجا ۳۴۸نگاه کنيد به ص  -  ۷۹
L. Gardet and M. M. Anawati, Introduction a la Theologie Musalmane, 2nd ed. 
(Paris: J. Vrin, 1970), p. 348. 

 :تاب ليرويک، در اينجانگاه کنيد به ک -  ۸۰
Oddbjorn Leirvik, Knowing by Oneself with the Other: al-Damir, Human 
Conscience and Christian-Muslim Relations (Oslo: Unipub forlag, 2002). 

ی در انديشه ها» تيمائوس«ی پذيرش برای يک بررسی کامل از نحوه. در باال ۳۸نگاه کنيد به پانوشت  -  ۸۱
 :ی توبی هاف در اينجايهودی، مسيحی، و اسالمی، نگاه کنيد به مقاله

Toby Huff, "Science and Metaphysics in the Three Religions of the Book," 
Intellectual Discourse 8, no. 2 (2000): 173-198 
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در جهان فکری مسلمانان، هم اينکه تئولوژی يا علم کالم مورد التفات و 
پذيرش قرار گيرد خود آسان به دست نيامد و در ابتدا فقيهان آنرا مذموم می

علوم   ةگيری اسالم، اينکه تئولوژی يا کالم بتواند ملکدر شروع شکل. دانستند
به همين روال، در فقدان يک ديدگاه ). ۸۲(يد قابل تصور نبودبه حساب آ

تواند بدون ياری فلسفی در قبال انسان به عنوان موجودی عقالنی که می
گرفتن از وحی و کالم، خود به تميز خوب و بد برسد و حقايق اخالقی را 

توان تصور کرد که فلسفه قادر شود نقش ياور تئولوژی را تشخيص دهد، نمی
 ).۸۳(ا کندايف
 

تواند خالق به اين نکته بايد اشاره کنيم که در جهان فکری اسالم، فقط اهللا می
و همکار ندارد؛ با اين حساب، انسان فاقد » شريک«باشد و چنين خدايی 

 .ظرفيت آفرينندگی و خلق است
 

                                                                                                                                                       
 
 :نگاه کنيد به کتابهای رحمان و مکديسی، در اينجا -  ۸۲

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 ) conscienceوجدان (» کان شنس«هرچند در زبان کالسيک عربی کلمه ای برای  -  ۸۳
، و گفتار )reason(، عقل )intellect(تند که به جنبه های مختلف عقلواژه های متعدد ديگری داش

)discourse (ی رسد ترجمهبه نظر می» عقل«ی اشاره داشت که بسياری از آنها را مديون يونانيان بودند؛ کلمه
نگاه کنيد به کتاب فضل . ارسطو باشد) active intellect(» عقل فعال«يا ) nous(» نوس«ی عربی کلمه

 :الرحمن، در اينجا
Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, reprint (Chicago: University of Chicago Press, 
1979) ; 

 :ی فضل الرحمن در انسيکلوپديای اسالم، در اينجاهمچنين نگاه کنيد به مقاله
Fazlur Rahman, "Aql" in EI2  1:341-342. 

 :اينجاهمچنين نگاه کنيد به کتاب روزنتال، در 
E. J. Rosenthal, Knowledge Triumphant (Leiden: E. J. Brill, 1970). 

به کار رفته، هرچند معنی » کان شنس«ی همان واژه ای است که برای ترجمه» ضمير«اما همانطور که گفتيم 
 .  ل و درونیی مسيحی عامليت اخالقيِ فعای فرويدی بار ناشی از گناه نزديک است تا ايدهآن بيشتر به ايده
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گرا به شاخه ای عقل) ۸۴(گيری اسالمدر اينجا بايد بيفزاييم که در دوران شکل
ِ  معتزله پذيرفتند که انسان از ). ۸۵(پديد آمد» معتزله«نام  فيلسوفان ديني

» همترازيِ  عقل و وحي«ها حتا به قوای کامل عقلی برخوردار است؛ اعتزالی
خالق اعمال «نزد آنها، عقل همان شاخصه ای بود که انسان را ). ۸۶(قايل شدند

ميان نيک و بد را می کرد و همين شاخصه نيز به او تواناييِ  داوریمی» خود
توان ذاتی برای عمل و ادراک درونی از «در اين ديدگاه، انسان دارای ). ۸۷(داد

 )۸۸(».مالک های تشخيص خير و شر بود
 

تواند به عملی خدا نمی«همين ديدگاه اعتزالی به اين نتيجه رسيد که 
نجام سرا] معتزله[اين گرايش عقلی ) ۸۹(».غيرعقالنی و ناعادالنه دست زند

در قرن دهم ) م ۹۳۵وفات (مقهور گرايش ديگری شد که از تعليمات اشعری 
يعنی عالمان تئولوژی [اشعری نيز مانند اکثر متکلمون . آمدميالدی برمی

  ةهم«مرجعيت را دربست به شريعت واگذار کرد  به نحوی که، ، تمامی]شفاهي
                                                

 :نگاه کنيد به کتاب مونتگمری وات، در اينجا - ۸۴
William M. Watt, The Formative Period of Islamic Thought (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1973). 
 

و، در کتاب مونتگمری وات در پانوشت پيشين، همچنين نگاه کنيد به کتاب ديگر ا ۸و  ۷عالوه بر فصول  - ۸۵
 :اينجا

W. M. Watt, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1985) 

 :ی فرانک، در اينجاهمچنين نگاه کنيد به مقاله
R. Frank, "Some Fundamental Assumptions of Basra School of Mu'tazila," Studia 
Islamica 33 (1971):5-18; 

 :همچنين نگاه کنيد به کتاب جورج حورانی، در اينجا
George Hourani, Islamic Rationalism: The Ethics of 'Abd al-Jabbar (Oxford: The 
Clarendon Press, 1971); 

 :کتاب پيترز، در اينجا۱۴۶-۱۳۶همچنين نگاه کنيد به صص 
F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 
1973), pp. 136-146. 
 

 ۹۰ی فضل الرحمن، همان، ص مقاله - ۸۶
 ۳۴۷گارده و آناواتی، همان، ص  -  ۸۷
 .۷ی فرانک، همان، ص مقاله -  ۸۸
 ۱۰۲ی فضل الرحمن، همان، ص مقاله - ۸۹
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که در زندگيِ  واقعی مسايل عملی از جمله احکام حقوقی و قواعد اخالق عملی 
 )۹۰(».گذارند تابع مرجعيت شريعت قرار گرفتندتأثير می

 
گيری باعث شد که همانطور که فضل الرحمن متذکر شده است، اين جهت

. ميان تئولوژی از يک سو و حقوق و اخالقيات عملی از سوی ديگر جدايی افتد
ه اخالق عملی در نتيجه، حقوق و اخالقيات منجمد ماندند و تفکر معطوف ب

آزاد گذاشته نشد تا قادر گردد برای مشکالت زندگی راه حل های عملی پيش 
گذارد ــ همان اخالق زنده ــ و تصوير جامع تری از يک زندگی مبتنی بر 

 .اخالقيات عملی ارائه دهد
 

 :او نوشت. حقوق و باورهای دينی مرز قاطعی کشيد  ةاشـعری ميان حوز
بحث کرده و ) يعنی حقوق(شريعت   ةدين از زاوي  ةارقدما در زمان خود درب«

نظير تکاليف فقهی همچون جزا و طالق که ما ] بحث هايي. . . [نظر داده اند 
اند که به امور ها همه موارد حقوقياين. . . توانيم همه را اينجا ذکر کنيم نمی

جزئيات رفتار پردازند و قدما آنها را تابع شريعت نمودند که به جزئی زندگی می
توان به و به همين لحاظ آنها را نمی. . . و اعمال در زندگی مربوط است 

اما . درستی فهميد مگر آنکه متوجه باشيم آنها مرجعيت پيامبر را پشتوانه دارند
شود، هر مسلمان فهميده ايمانی مربوط می  ةکننددر جايی که به اصول تعيين

عام و مورد توافقی رجوع کند که بر اساس ای بايد در اين موضوعات به اصول 
طبق اين [بنابراين، . واسطه بنا شده اندعقل، تجارب حسی، و دانش بي

اصول شريعت گذاشته شود که   ةمسايل جزئی حقوقی بايد به عهد] مرزبندي
آيند مبتنی بر مرجعيت سنت است، حال آنکه مسايلی که از عقل و تجربه برمی

طبق [رجوع داده شوند، و ] بنيادهای عقلی و تجربي[ بايد به بنيادهای خود
 )۹۱(».هرگز نبايد مرجعيت و عقل را با يکديگر درآميخت] اين مرزبندي

 

                                                
 ۱۲۳ی فضل الرحمن، همان، ص مقاله -  ۹۰
 ۱۰۵ی فضل الرحمن، همان، ص مقاله اشعری، نقل شده در -  ۹۱
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سنت و تبلور آن شريعت را هرگز نبايد   ةگويد که حيطبا آنکه اشعری واضح می
ِ  عقل کرد، بايد بيفزاييم که تلقي  ةعقل مخلوط کرد يا آنرا تابع حوز  ةبا حوز

) reasonترجمه کنيم تا  intellectکه شايد بهتر باشد آنرا   (اشعری از عقل 
درک می) active intellect(همان چيزی نيست که فيلسوفان از عقل فعال 

نور «ها از کردند؛ همچنين، تلقی اشعری از عقل متفاوت است از برداشت غربی
 ).inner light(» باطن

 
که ) intellect(آن عقلی «گفته است، ) ۹۵۰وفات (همانطور که فارابی 
: گويندچيزی می  ةگويند ــ وقتی که درباراش سخن میمتکلمون مدام درباره

اين امر طبق عقل ضرور افتاد، يا رد شد، يا قبولی گرفت ــ منظورشان چيزی 
اين [منظور . کنندالعمل خود ابراز میمردم در نخستين عکس  ةاست که هم

عقل همان است که بيشتر مردم عادی بالفاصله در نخستين از ] متکلمون
 )۹۲(».دهندواکنش خود به طور عام از خود نشان می

 
کنند که عقل مورد خود خيال می«دهد ک هرچند متکلمون، فارابی ادامه می

اگر بر مقدمات . . . نظر آنها همان عقلی است که ارسطو از آن صحبت کرده 
آنها بدون استثنا منظورشان عکس   ةيابيد که همميبحث آنها دقيق شويد در 

برند اما از يک چيز نام می] در سخن[آنها به اين شيوه . عامه است  ةالعمل اولي
خالصه آنکه اشعری به طور کامل ) ۹۳(».منظورشان چيز ديگری است] درعمل[

 .عقلگرايی معتزله را طرد کرد
 

مرجعيت مطلق شريعت در   ةدربار[ود خ  ةعالوه براين، اشعری با پروراندن نظري
ـّت و تعـين پديده  ة، ديدگاه قاطع ديگری را نيز دربار]حقوق و اخالقيات ها علي

و اصالت ) دترمينيسم(اين ديدگاهی بود مبتنی بر جبرگرايی . بر کرسی نشاند

                                                
 :ذکر شده توسط پاينز در پيشگفتار او بر کتاب ابن ميمون، در اينجا -  ۹۲

Shlomo Pines, "Introduction" to Maimonides, The Guide of the Perplexed 
(Chicago: Chicago University Press, 1963). 

 همان -  ۹۳
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که طبق آن ) occasionalismاوکيژناليسم  (ها خدا در سببيت پديده  ةاراد
 .کندخود عالم را لحظه به لحظه اداره می  ةخواست و ارادخداوند با 

 
معادل مناسبی در فارسی  occasionalismتوضيح مترجم ــ برای گرايش [

عليت است که در حقيقت نافيِ  مفهوم   ةای دينی دربارنداريم اما مقصود نظريه
ور ها معتقدند عليت و سببيت در طبيعت و به طاوکيژناليست. باشدعليت می

کلی در ميان چيزهای طبيعی، و در ميان ذهن انسان و چيزهای طبيعی، 
خدا است که دو چيز را چنان مجاور   ةوجود ندارد، بلکه تنها خواست و اراد

. ديگری است» علت«کنيم يکی دهد که ما به اشتباه تصور میيکديگر قرار می
طون و ارسطو همانطور که در بخش های پيشين ديديم ديد يونانی، در افال

طبيعت به مفهوم عليت باور دارد که طبق آن هر رويداد ناشی   ةهردو، در پهن
. دهدمتقدم بر خود است که وجود آن پديده را توضيح می) يا عللي(از علتی 

ديويد   ةخدا به عنوان خالق عليت، آنرا از نظري  ةدر اوکيژناليسم باور به اراد
 .]کندیعليت نيز متمايز م  ةهيوم دربار

 
استدالل عقليِ  او از ابتدا تا انتها و   ةطبق اين ديدگاه، عامليت انسان ــ هم قو

از خدا، » کسب«هم اعمال او ــ اکتسابی است، يعنی اين عامليت خود از راه 
اکتساب تا اندازه ای به معتزلی های   ةآموز). ۹۴(پيشاپيش متعين شده است

ها به نظريه ای قوی در ، اما نزد اشعریگرددقرن هفتم و هشتم ميالدی برمی
ـُن خدا در  طبق ديد . شودها تبديل میپديده  ةهم]  ةادار[دفاع از عامليت و تعي

هر عمل واحد از دو عامل برمی. . . اعمال انسانها خلق شده است «اشعری، 
خيزد، يکی از اين دو عامل خدا است که خالق عمل است، ديگری يعنی انسان، 

خدا در مورد اعمال انسان ] طبق اين ديدگاه[کند؛ و می» کسب«اش را عامليت

                                                
 :د به انسيکلوپديای اسالم، در اينجانگاه کني» کسب«ی برای آموزه - ۹۴

"Kasb" in EI2 4: 690-694. 
 ۸۴کتاب مونتگمری وات، ذکرشده در پانوشت  ۱۹۲همچنين نگاه کنيد به ص 

 :کتاب هری ولفسون، در اينجا ۷۱۹-۶۶۳همچنين نگاه کنيد به صص 
Harry Wolfson, The Philosophy of Kalam (Cambridge, Mass: Harvard University 
Press, 1976), pp. 663-719. 
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. . گذارددارای عامليتی است که انسان در واقعيت به شکل عامل آنرا به اجرا می
.«)۹۵( 

 
، پس از اشعری تبديل به ]يا عامليت اکتسابی انسان[» کسب«  ةهمين آموز

ها از اشعری  ةتوسط هم يک مفهوم بنيادی علم کالم شد و به درجات مختلف
مند شدند تئولوژی اسالمی است، قرن دهم تا قرن پانزدهم که اوج سيستم

گيرد، اما اعمال انسان از خدا سرچشمه می  ةبه عبارت ديگر، هم). ۹۶(تکرار شد
شود که بتواند اين اعمال را دارای اراده و قدرتی می] نامعلوم[انسان به نحوی 

 ).۹۷(خداوند است  ةی که در اصل همان ارادبه اجرا بگذارد، اعمال
 

تحول اين نظريه که از سوی محققانی چون مونتگمری وات و هری ولفسون و 
دهد که متکلمون خود دچار ديگران مورد مطالعه قرار گرفته، نشان می

سردرگمی بزرگی شده بودند در اين خصوص که هم انسان و هم خدا را به طور 
در پايان، قدر قدرتيِ  . کردنداعمال انسانها معرفی میهمزمان مسؤل افعال و 

به عنوان (مسؤوليت انسان   ةشود اما درجخدا به طور کامل تثبيت می
 .ماندناروشن باقی می) موضوعی حقوقي

 
اينکه انسان بايد پاسخگوی اعمالی باشد که عليه خدا و ديگران مرتکب شده، 

  ةای دربار] حقوقي[کلی، هيچ نظريه شود اما فراتر از اين حکم پذيرفته می
  ةای دربارو هيچ نظريه) negligenceنگ لی جنس (مسامحه و قصور 

                                                
 ۸۴کتاب مونتگمری وات، ذکرشده در پانوشت  ۱۹۲نگاه کنيد به ص  -  ۹۵
 ۹۴کتاب ولفسون، ذکرشده در پانوشت  ۷۱۹-۶۶۳نگاه کنيد به ص  - ۹۶

 ۷۹همچنين نگاه کنيد به کتاب گارده و آناواتی، ذکر شده در پانوشت 
در کتاب اصلی اش تشريح شده ) al-Iji(چهاردهم اإليجی ی قرن همين آموزه توسط متکلم برجسته - ۹۷

ی صبرا، در نگاه کنيد به مقاله. ی تحليلی عميق از بنيادهای متافيزيکی نجوم يونانی استاست که دربرگيرنده
 :اينجا

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 کنيد به فصل پنجم کتاب حاضر
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زند، کاری که به ديگران صدمه میمسؤوليت اعمال ناشی از کوتاهی و ندانم
افعال که   ةدر مورد هم«موضع صريح اشعری اين بود که، ). ۹۸(شودتدوين نمی

آنها است، خدا دارای قدرتی است که   ةب کنندخدا خالق آنها و انسان کس
 )۹۹(» .انگيزدانسانها را به انجام آن افعال برمی

 
مبرا خواهد ] اخالقی و حقوقي[اما اگر جبر در کار باشد، انسان از مسؤوليت 

نيز، يعنی عدالت در قبال سرنوشت » عدالت«شد، و صفت ديگر خدا يعنی 
جهانی صحبت کنيم ـچه ما از دادگاههای اينگيرد، انسان، مورد ترديد قرار می

مسؤول ] در تحليل نهايي[زيرا اگر انسان . پاداش و جزای اخروی  ةچه از محکم
اعمال خود نباشد، مجازات او ناعادالنه است؛ و برعکس، اگر برخی انسانها در 
زندگی دچار عذاب و محروميت شوند، اين ناقض همان عدالتی است که خدا 

اگر خدا نيک و عادل [= » تئوديسي«  ةمسأل. جرای آن مسؤول استدر قبال ا
] است و مدير امور جهان، چرا تاريخ عالم لبريز از شرارت و بی عدالتی است؟

اخالق   ةو فلسفاسالمی) اتيکز(کند، و اخالقيات عملی هيچ راه حلی پيدا نمی
يک   ةر زمينتوانند به جلو حرکت کنند و پيشرفتی دنمی) مورال فيالسوفي(

تئوری سيستماتيک نيت يا قصديت، نظير آنچه پيتر آبه الر در قرن دوازدهم 
 ).۱۰۰(شوددر غرب تدوين کرد، در اسالم حاصل نمی

 
 

، ]عليت يا روابط علت و معلولي[فورمول بندی نهايی اسالمی برای اين مسأله 
ـّيمتافيزيک ع(علت و معلولی   ةکه به طور کامل منجر به حذف رابط از ) ل

تالش ابن رشد برای . های انسانی می شد، توسط غزالی ارائه گشتموقعيت
 :غزالی نوشت. ابطال ديدگاه غزالی به جايی نرسيد

                                                
کتاب مشترک ليپمن، مکانويل، و  ۵۶- ۴۵ی تعريف اسالمی جرم و افعال مجرمانه، نگاه کنيد به صص درباره - ۹۸

 : يروشالمی، در اينجا

Matthew Lippman, Sean McConville, and Mordachai Yerushalmi, Islamic 
Criminal Law and Procedure (New York: Pragaeger, 1988), pp. 45-56 

 ۹۴کتاب ولفسون، ذکرشده در پانوشت  ۵۵۲ذکر شده در ص  -  ۹۹
 :کتاب بنيامين نلسون، در اينجا ۲۲۳نگاه کنيد به ص  - ۱۰۰

Bejamin Nelson, On the Road to Modernity, ed. Toby Huff (Totowa, NJ: Rowman 
and Littlefeld, 1981), p. 223. 
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طبق اعتقاد ما، ارتباط ميان چيزی که معموالً علت شمرده می شود و چيزی «

که معموالً معلول تلقی می گردد، ارتباطی ضروری نيست؛ هريک از اين دو 
يز دارای فرديت خود است و با ديگری تفاوت دارد؛ تصديق يا تکذيب، وجود چ

يا عدم يکی از آن دو، نبايد متضمن تصديق يا تکذيب، وجود يا کذب ديگری 
نيست، سيری معلول ] آب[به شمار آيد ــ مثالً، رفع تشنگی معلول آشاميدن 

تاب، مرگ خوردن نيست، سوختن معلول تماس با آتش، نور معلول طلوع آف
زنی، شفا معلول استعمال دارو، و قضای حاجب معلول مصرف معلول گردن

اين ارتباطات ميان دارو، نجوم، علوم، و صنايع که به طور   ةمسهل نيستند؛ هم
زيرا ]. واجد روابط ضروريِ  علت و معلولی نيستند[تجربی مشاهده می شوند 

قبليِ  خداوند است که آنها را در   ةها خود مبتنی بر ارادارتباط ميان اين پديده
تواليِ  خود خلق کرد، نه به اين لحاظ که اين رابطه به خودی خود الزم است و 
نمی تواند منقطع شود ــ برعکس، اين توانانی در يد خداوند است که سيری را 

زدن؛ و يا اينکه تداوم زندگی را بدون خوردن موجب شود، مرگ را بدون گردن
ها صدق ارتباط  ةو همين اصل در مورد هم. ردن ممکن سازدعالرغم قطع گ

 )۱۰۱(».می کند
 

تأثير روانی چنين موضع تئولوژيکی را، که در گزارشات پزشکی گنيزه در قاهره 
، می توان در رفتار و گفتار ]مرکز اسناد خطی يهودی در قاهره[ثبت شده 

پروفسور . نمودند پزشکانی مشاهده کرد که نسخه می نوشتند و دوا تجويز می
                                                

 :کتاب ابن رشد، در اينجا ۳۱۶ذکرشده در ص  -  ۱۰۱
Averroes, Tahafut al-Tahafut, trans. Simon Van den Bergh (London: Luzac, 
1954), p. 316 . 

ا تا همين امروز نزد نويسندگان مسلمانی چون سيدحسين نصر می بينيم؛ پذيرش بی قيد و شرط اين آموزه ر
 :مثالً در اين کتاب

Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam (New York: New 
American Library, 1968), pp.307ff. 

 .و ساير آثار نصر
زی و اندونزی، مرسوم است که اعمال آينده را با به همين شيوه، امروزه در کشورهای مسلمان، از جمله مال

 .مشـروط می کنند) اگر خدا بخواهد(» انشااهللا«عبارت 
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به ندرت پيش می آمد که به هنگام «گزارش می دهد که، » اس دی گوتين«
بر باالی نسخه نوشته می شد . نسخه نوشتن، اين خصلت خداترسی بروز نکند

بسم اهللا "طبابت با عبارت   ة، يا نسخ"به برکت خدا اين دارو مصرف شود"
  ةآغاز می شد و تقريباً در هم) به نام خدای بخشنده و مهربان" (الرحمن رحيم

يعنی در صورتی " [انشااهللا مؤثر واقع شود"موارد با اين گفته خاتمه می يافت، 
تنها از خدا بايد سپاسگزار "؛ يا ]که خدا بخواهد اين دارو کار خواهد کرد

 )۱۰۲(»".بود
 

به دو شاخه تجزيه «طبق پژوهش فضل الرحمن، تئولوژی پس از اين دوران، 
که از لحاظ صوری خصلت منطقی داشت و اين ) جزمي(دگماتيک   ةشد، شاخ

 )۱۰۳(»].عرفان[دوم، حکمت نظری صوفيانه   ةهمان علم کالم بود؛ و شاخ
 

علت و معلول فقط [عنصر جزمی در علم کالم همان برداشت اوکيژناليست 
 را حفظ کرد که طبق آن انسان از قابليت تفکر و عمل] خدا است  ةناشی از اراد

کالم همچنين می . محروم شده بود] خدا  ةمستقل از اراد[بديع و خالقانه 
عقل در حقيقت نمی تواند اصول جهانشمول را «خواست نشان دهد که، 

هيچ تعهدی از عقل برنمی آيد، بلکه «، و همانطور که غزالی گفته بود، »دريابد
 ) ۱۰۴(».تعهدات از شريعت ناشی می گردند

 
  ةتمامی حوز«بق پژوهش فضل الرحمن، کالم موفق شد، در تحليل نهايی، ط

متافيزيک را در انحصار خود درآورد و اجازه ندهد که تفکر ناب در صدد وارسي 
 ) ۱۰۵(».ِ عقالنی طبيعتِ  کائنات و سرشت انسان برآيد

                                                
 :نگاه کنيد به کتاب دو جلدی اس دی گوتين، در اينجا - ۱۰۲

S. D. Goitein, A Mediterranean Society, 2 vols. (Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1968-71), 2:254. 

 
 

 ۸۲از کتاب فضل الرحمن، ذکر شده در پانوشت  ۱۰۷نگاه کنيد به ص  - ۱۰۳
 ۱۰۶فضل الرحمن، همان، ص  - ۱۰۴
 

 ۱۰۷فضل الرحمن، همان، ص  - ۱۰۵



 آيا اسالم می تواند غيرسياسی شـود؟                                                 نوشتهء  عبدی کالنتری

 
های فلسفه باعث شد که تئولوگ  ةدار غزالی دربارهای دامنههرچند بحث

فلسفه و منطق آشنا شوند تا   ةبا کارکردها و موارد استفاد ایمسلمان تا اندازه
، بايد تأکيد کرد )۱۰۶(به عنوان سنگ محک اعتبار استداللها از آنها بهره گيرند

که غزالی موفق شد نقش فلسفه را به عنوان علمی استداللی و اثباتی نابود 
وان عامل روابط خدا به عن  ةاراد[تعبير اوکيژناليست او «به همين شيوه، . کند

به طرز مهلکی ) ۱۰۷(»های تجربيِ  علوم اثباتيفرضپيش  ةدربار] علت و معلولي
 .کيشان پايين آوردارزش علوم طبيعی را در چشم راست

 
اين اوصاف، مشاهدات فلسفی به شکل کجدار و مريز در اسالم دوام   ةبا هم

نی که به کالم روی آورد، هم در شکل صوفيانه و هم در مکاتب محدود فيلسوفا
تئولوگ [فضل الرحمن معتقد است که در آثار فخرالدين رازی . آورده بودند

ـُني بود که سنت فلسفی پس از قرن دوازدهم ادامه پيدا ) م ۱۲۰۹وفات ] (س
. طيف خارق العاده وسيعی «های فخرالدين رازی، او می نويسد در نوشته. کرد
 )۱۰۸(».برای کاربرد عقل ارائه شد. . 
 

اما فخرالدين رازی و ساير نويسندگانی که پس از قرن سيزدهم ميالدی به کار 
پرداختند، عليرغم اينکه می خواستند از فلسفه دفاع کنند، در مهمترين 

همان مواضع سنتی و ارتدکس را «مسايل مربوط به تئولوژی و جزميات، 
 ) ۱۰۹(».پذيرفتند

 
                                                

 :صبرا، در اينجا. ی. نگاه کنيد به مقاله آ - ۱۰۶
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. ی منگاه کنيد به مقاله -  ۱۰۷
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. 

 ۱۲۱فضل الرحمن، همان، ص  - ۱۰۸
 ۱۲۲فضل الرحمن، همان، ص  - ۱۰۹
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  ةحمل«رد و غالب اوقات منجر به، تنش ميان فلسفه و سنت دينی ادامه پيدا ک
می شد که سرانجام با يورش کامل ابن » شديد سنت گرايان به تفکر مستقل

فضل   ةبنا به گفت. عقلی خاتمه پيدا کرد  ةبه فلسف) م ۱۳۲۸- ۱۲۶۳(تميـّیه 
های ارزش  ةشريعت و تبرئ  ةتحکيمِ  دوبار«الرحمن، اساس ديدگاه ابن تميه، 

حتا از «، برداشت ابن تميه از کالم، »اف ای پيترز«  ةا به گفتبن). ۱۱۰(بود» ديني
هنگامی که ابن تميه می ) ۱۱۱(».برداشت غزالی نيز تاريک انديشانه تر است

را تحليل کند، او، » هماهنگی ميان حقيقتِ  سنت و برهان عقلي«خواست، 
ب خصومت و به اين ترتي) ۱۱۲(»سختگيرانه از فيلسوفان و تئولوگها انتقاد کرد«

يکی از نتايج مهم چنين برخوردی، . شديد ميان فلسفه و دين را تداوم بخشيد
تنها در اواخر قرن . االزهر در قاهره بود  ةی مدرس»حذف فلسفه از مواد درسي«

نوزدهم بودکه در اثر ورود مدرنيته، در اين مرکز آموزشی، فلسفه از قدغن 
 ).۱۱۳(بيرون آمد

 
 

 گيرينتيجه
علمی، بايد تصوير متافيزيکی   ةهای انديشسيستم  ةکامل و توسعبرای فهم ت

های انديشگی تحقق گسترده تری را بررسی کنيم که در داخل آن گفتار واره
های عقلی انسان، و عقالنيت يکی از مهمترين منابعی که قابليت. می پذيرند

ی دينی و هامسـتتر در طبيعت، در آن به تصوير درآمده، عبارت است از آموزه
تصاوير متافيزيکی از طبيعت و انسان؛ [هايی چنين برداشت. حقوقيِ  هرتمدنی

به نحوی بنيانی تصويری که انسان از خود دارد را ] انسان شناسی فلسفی ـ م
شکل می دهند و از همين طريق قوای عقليِ  او را می پرورانند يا برعکس 

المی مربوط می شود، معماران تا آنجا که به تمدن عربی اس. محدود می سازند
                                                

 ۱۱۱فضل الرحمن، همان، ص  - ۱۱۰
 ۸۵از کتاب پيترز، ذکر شده در پانوشت  ۲۱۰نگاه کنيد به ص  - ۱۱۱
 ۱۲۳فضل الرحمن، همان، ص  - ۱۱۲
ی اسالمی مرسوم نبود، و دانشگاه االزهر با اين عمل در اساساً تدريس فلسفه در يک دانشکده. همانجا - ۱۱۳

 حقيقت خود را  

 ۳۰از کتاب مکديسی، ذکر شده در پانوشت  ۷۷نگاه کنيد به يادداشت ص . همساز با ساير مدارس نمود
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علم کالم . های عقلی انسان را شديداً به بند کشيدندحقوقی و کالمی، ظرفيت
تک عامليت عقليِ  نهفته در تک  ةو فقه، به اتفاق يکديگر و به طور اخص، ايد

انسانها را مردود دانستند و در عوض بر اين پافشردند که انسان بايد حد خود را 
، و به اين خيال باطل )تقليد(سنت و مرجعيت را پی گيرد  بشناسد و طريق

سر ] حکمت االهي[نيفتد که قادر است از اسرار طبيعت بيرونی و نص مقدس 
به مرجعيت در عبارت ) submission(شکل ديگر طاعت و تسليم . در بياورد

مشهود است که می گويد آموزش و تفسير موجود را قبول کن، » بالکيفه«
] از حکمت کار[فقط خدا «اين باور، گهگاه با عبارت . »ش که چرابدون پرس«

کالم و فقه اسالمی اين اعتقاد را تبليغ کردند که . بيان می شود» خبر دارد
حکمت خداوند و اجماع علما مقامی برتر از عامليت انسانی دارد و حاضر نشدند 

ـُهر تأييد بزنند که عقل انسانی خود می تواند منبع مستقلی برای  بر اين ايده م
به نظر می رسد چنين اعتقادی مربوط باشد به اين . حقوق و اخالقيات باشد

] انسان  ةعامليت مستقل اراد[واقعيت که در فقه اسالمی، منطق قصديت 
هرچند قصديت يا نيات دينی در مناسک مذهبی به (توسعه پيدا نکرده است 
ای مربوط به مسؤوليت ه، و بنابراين، سايه روشن)رسميت شناخته شده

اساس قانون مربوط به قصور )  legal liability(حقوقی ] فردي[
)negligence (در فقه اسالمی پرورده نشده است. 
 

ای مسلمانان به ديدگاه عقلی نزديک شدند، در کار تنها موردی که تا اندازه
در  اما بازهم عامليت انسانی فاقد قدرت بدعت و خلق. معتزله ديده می شود

پس از . دينی و اخالقی تليقی شد و در نتيجه درهای اجتهاد بسته ماند  ةانديش
غزالی، بزرگ ترين انديشمندان فلسفی در تمدن عربی اسالمی، از چند استثنا 

های عقلی انسان تشکيک کردند و منطق اثباتی که بگذريم، همواره در توانايی
رجعيت بی ) fideismئيسم ـ فيده (را خفيف داشتند؛ آنها بر تقدم ايمان 

عقل نزد آنان منحصر می شد که . چون و چرای سنت و شريعت تأکيد کردند
به استفاده از منطق قياسی، و هرگز اين نظر مورد قبول واقع نشد که عقل می 
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. تواند بدون ياری از وحی و کالم، خود مستقالً راهش را به حقيقت بيابد
 ).۱۱۴(عت و گاه الحاد دانسته شدنوآوری در مسايل دينی، معادل بد

 
های الحادی می هراسيدند و می خواستند جلو مسيحيت و غرب نيز از بدعت

  ةآنرا بگيرند، اما تا جايی که به پژوهش عالم طبيعی مربوط می شد، حيط
 .های فکری گشوده شد و رو به گسترش نهادجديد و قدرتمندی از آزادی

 
بران فکری قرون وسطا در اروپا به طور برعکس همتايان مسلمان خود، ره

اخص خود را توانمند می ديدند که از طبيعت رمزگشايی کنند؛ آنها متون 
مندانه سازمان دادند و به محک داوری عقلی دينی و حقوقی خود را سيستم

قرن دوازدهم انکشاف پيدا می ] نوزايی فرهنگي[سپردند و درحاليکه رنسانس 
پايين   ةست همان چيزی بود که انسان را از حيوانات ردنزد آنها، عقل در. کرد

اين . های واقعيت را ممکن می نمودحيطه  ةتر متمايز می ساخت و واکاويِ  هم
ها اعالم حوزه  ةديدگاه البته آزاد انديشی صد در صد بدون حد و مرز را در هم

د شکوفا ای را تدارک ديد که در آن استقالل فکری بتواننمی کرد اما زمينه
های عقليِ  انسان و خداوند، شود؛ و به همان درجه از اهميت، با ادغام ظرفيت

اضافه بر . ای است برای اثبات رفعت االهیمدعی شد که قوای عقلی بشر مائده
اين، منابع متعددی وجود داشتند که انتظام عقالنی طبيعت و عقالنيت انسانرا 

ها و مفسران متون نی و تئولوگاز يک سو، رهبران فکری دي. می ستودند
ِ  طبيعت و انسان را که در رسال » تيمائوس«  ةکانونی، همان تصوير عقالني

متافيزيکی از ] عقلي[با پذيرش اين تصوير . افالطون بود با آغوش باز پذيرفتند
های بينيِ  دينيِ  خود، رهبران فکری اروپا در قرنجهان و ادغام آن در جهان

ِ  برداشتی از انسان و ظرفيتدوازدهم و سيزد های او هم، تبديل به معماران
مضافاً، روحانيان مسيحی اين سنت انجيلی . شدند که به نحوی يگانه عقلی بود

را داشتند ــ يا دقيق تر اين سنت را اخذ کرده بودند ــ که طبق آن انسان 

                                                
 :ی برنارد لوئيس، در اينجانگاه کنيد به مقاله -  ۱۱۴

B. Lewis, “Some Observations on the Significance of Heresy in the History of 
Islam,” Studia Islamica 1 (1953): 43-63. 
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ِ  سرکوب نشدنی است که می تواند در مو رد واجد آن نوع از عامليت عقلي
با ). »وجدان«يعنی همان (مسايل اخالقی به داوريِ  صائب دست پيدا کند 

آنکه ممکن است يک فرد مسيحی مطلع نيز به راه خطا در غلطد ــ و اعتراف 
در پيشگاه يک انسان واالتر می تواند در اين خصوص مرهمی باشد ــ اين اصل 

نی است که می بدون قيد و شرط پذيرفته شده بود که انسان مخلوقی عقال
های کنش اخالقی به کار تواند و بايد قابليت های عقلی خويش را در حيطه

 .گيرد
 

الر، يک سيستم کامالً تازه از در دست متفکران قدرتمندی نظير پيتر آبه
ــ شروع به شکل گرفتن  casuistryحسابرسيِ  اخالقی ــ اصول اخالقی   

قطه نظر قصديت، حتا می شد از در چارچوب اين سيستم نوين، و از ن. کرد
الر ــ که نمی توان داخل جزميات مسيحی چنين ادعا کرد ــ همانند آبه

را در تصليب عيسا مسيح مقصر دانست زيرا آنها فاقد » عهد جديد«يهوديان 
 ).۱۱۵(نيت و قصد آسيب رساندن به خدا بودند

 
ان باور آوردند که خالصه، رهبران فکری قرون وسطا در اروپا به تصويری از انس

گری فلسفی و تئولوژيک آنچنان مشحون از عقل و عقالنيت بود که انديشه
ای اعجاب انگيز از پژوهش و تحقيق شد که نتايج و عواقب آن تبديل به حوزه

  ةهای پذيرفته شده نبود، با همبينی و در حيطهبه هيچ وجه قابل پيش
اين   ةگذشته از اين، هم]. انگراياز سوی سنت[های ابراز شده نارضايتی

آموزشی در مغرب   ةکنکاشهای فلسفی و تئولوژيک در داخل مکانهای برگزيد
تئولوژی مسيحی به واقع بر . در دانشگاهها، به وقوع می پيوست يزمين، يعن

ها دوخت اما همزمان به او يک سلسله ای تازه از حاالت و انگيزهتن انسان جامه
در فصل بعدی اين . عطا کرد که مرزی نمی شناختهای عقالنی از ظرفيت

های عقلی اين موضوع خواهيم پرداخت که چگونه اين ظرفيت  ةکتاب به مطالع
                                                

 ۴۷کتاب بنيامين نلسون، ذکر شده در پانوشت  ۲۲۳نگاه کنيد به ص  -  ۱۱۵

 :السکومب، در اينجا. ای. همچنين نگاه کنيد به کتاب د
D. E. Luscombe, Peter Abelard’s Ethics (London: Cambridge University Press, 
1976). 

 آيا اسالم می تواند غيرسياسی شـود؟                                                 نوشتهء  عبدی کالنتری

طبيعت به کار گرفته   ةحقوق و نيز مطالع  ةبه رسميت شناخته شده در مطالع
های حقوقی، ها، و شخصيتها به شکل مفاهيم، قدرتشد و چگونه اين برداشت

 .اجتماعی تبديل شدندبه نهاد 
 
 

  پايان
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