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مدخل
دين و فرهنگ در بسيارى از جوامع چنان به هم پيوسته است كه جداسازى آن دو از هم دشوار
و ناممكن مىنمايد  ،از اين رو كنش و واكنش دينها و فرهنگها بر يكديگر بسـيار پيييـده بـه
نظر مىرسد  ،به ويژه در ايران كه از ديرباز اين دو مقوله به گونهاى در هم تنيده است كه تصور
هر يك  ،ديگرى را تداعى مىكند؛ دانش پرورى و دين مدارى ايرانيـان بسـيار ديرپـا و همپـاى
تاريخ آنهاست .
ايرانيان در گستره فرهنگ و دانش  ،سابقهاى طوالنى دارند  .آنان با تالشهاى خستگىناپـذير ،
گذشته درخشانى را آفريدند و در فرهنگ انسانى  ،نقش ِ عمدهاى را ايفا كردند  .آريايىها چهـار
هزار سالِ پيش با آداب و رسوم خاص در ايران زندگى مـىكردنـد  .مادهـا داراىِ آثـار هنـرى و
علمى و عنوانهاى حكومتى و سياسى بودند  ،سپس هخامنشيان  ،فعاليتهـاى علمـىِ خـود را
گسترش دادند  .در زمانِ ساسانيان رشتههـاى گونـاگونِ علمـى از قبيـلِ پزشـكى  ،رياضـيات ،
موسيقى  ،فلسفه و ديگر علوم رونق گرفت و در مدائن  ،جندىشاپور و برخى شـهرهاى ديگـر ،
مراكز علمىِ جديد و مهمى بهوجود آمد .
هردوت مىنويسد« :نخستين ملتى كه دانشمندانش پيش از مصرىها و حتى پيش از يونـانىهـا
به تعليم فلسفه پرداختند و مدارسى براى آموزش آن تأسيس كردند  ،ايرانىها بودند  (».هـانرى
كربن  ،ص ) 133
آنان در روزگارى كه در سرزمينهاى ديگر براى جنس مؤنث ،ارزش چندانى قائل نبودند ،زنان و
دختران خود را به دانش اندوزى توصيه مىكردند .در يك متن پهلوى ،اين عبـارت آمـده اسـت
كه:
زن و فرزند را از تحصيل هنر باز مدار تا غم و اندوه به خانه تـو راه نيابـد و در آينـده پشـيمانى
نبرى (اخالق ايران باستان ،ص .)30
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اين امر با تأكيد بيشترى در ونديداد نير آمده است زن و فرزند ابايـد بـه كسـب دانـش و هنـر
فراخواند و فرزندان را اعم از پسر و دختر به دبستان فرستاده( .ونديـداد قسـمت چهـارم ،قطعـه
.)00
اين قومِ دانشدوست و حقيقتطلب  ،به محضِ آشنايى با اسالم و تعمّق در آمـوزههـاىِ الهـى ،
عقالنى و انسانى آن  ،با آغوش باز آن را پذيرفتند و در رشد و گسترش شاخههاى مختلفِ علـوم
آن كوشيدند  .جنبه عدالتخواهىِ اسالمى و مبارزه با تبعيض  ،از ويژگىهاى جذّاب ديگرى بود
كه ايرانيان را مجذوب خود ساخت  .اين پذيرش به هيچرو تحميلى و از سَرِ زور نبود بلكه جنبه
اختيارى داشت و با روح و فطرت آنان هماهنگ بود؛ دليـل آن ايـن اسـت كـه پيشـترها اديـان
ال در هنگـا ِم تسـلط
ديگرى در كشورشان فعاليت داشـتند  ،امـا از پـذيرش آن  ،تـن زدنـد؛ مـث ن
سلوكيان  ،مردم ايران به دينِ يونانى  ،بىاعتنايى كردند  ،يا در دوره بعـد از اسـالم و در هنگـام
سلطه مغوالن  ،با وجود ارعاب و ترس و شمشير  ،نه تنها دينِ مغوالن را نپذيرفتند بلكه پـس از
چندى آنان را هم جذبِ اسالم كردند .
وزشِ نسيمِ آزادى بخش اسالم بر ايران و تالقىِ دو فرهنگِ ايرانـى و اسـالمى مناسـباتِ ديـن و
فرهنگ را بههمراه داشت و ثمرات ميمون و مباركى براى بشر به بار آورد  .اين فرهنگِ ايرانـى ـ
اسالمى پويا  ،غنى و گسترده بود؛ بهطورى كه مرزهاى جغرافيايى را درنورديد و در شمال افريقا
هند و حتى اروپا راه يافت .
بررسىِ اين مناسبات و چگونگىِ خدماتِ متقابل ايران و اسالم از بايستههاى پژوهشى روزگار مـا
است  ،از همينرو «دبيرخانه دينپژوهان كشور» با دعوت از متفكران و انديشوران  ،غوررسى در
اين موضوع را وجه همّتِ خويش قرار داد و در سلسله مقالههايى كه اينك پيشروىِ شـما اسـت
زواياى اين مهم را كاويد  .اميد كه حضرت حق را خشنود سازد و پژوهشگران را در عرصـههـاى
گفتمان دين و فرهنگ  ،يارى رساند .
در پايان از همه پژوهشگرانى كه با ارسال مقاله  ،در ايـن همـايش دينـى ـ فرهنگـى مشـاركت
كردهاند  ،بهويژه از هيئت علمى و شوراى برنامهريزى دينپژوهان كه زحمت بررسـى و داورى را
بر خود هموار ساختهاند سپاسگذارى مىكنم و اجر همگان را به خداى بزرگ واگذار مىكنم .

محمد جواد صاحبى
دبير شوراى برنامهريزى دينپژوهان كشور
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دين و فرهنگ
دكتر سيد حميدرضا طالقانى
مقدّمه
دين و فرهنگ از مقوالت سهل و ممتنعِ علوم اجتماعى و جامعهشناسى است كـه همگـان آن را
ظاهرا به سادگى درك مىكنند  ،اما هر گاه بخواهيم تعريف درست و جامع و مـانعى از ايـن دو
مقوله ارائه كنيم  ،دشوارى آن آشكار مىگردد .
در اين مطالعه  ،سه محور اساسى را دنبال مىكنيم :ابتدا تحت عنوان دين و دينبـاورى در پـى
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يافتن تعريف گويايى از دين خواهيم بود و ضمن آن نقش دين را در تأسيس تمدنهاى انسـانى
گزارش مىكنيم  .پرسشهايى نظير« :آيا عصر دين و دينباورى به سر آمده است؟ چـالشهـاى
فرا روى دين و دينبـاوران در عصـر جديـد چيسـت؟ تجربـه حـذف يـا انـزواى ديـن از عرصـه
تأثيرگذارى اجتماعى در عصر جديد  ،چه نتايجى را به دست داده است؟ جايگزينهـاى انديشـه
دينى در دوران روشنگرى و عصر مدرنيته چيست و چه فرايندهايى را در زندگى انسـان معاصـر
بهدنبال داشته است؟ آيا دين در عصر جديد نيز يك ضرورت است و در اينصـورت كـاركرد آن
چيست؟» از جمله پرسشهايى است كه در اين محور  ،بررسى مىشود .
سپس تالش مىكنيم تعريف جامع و مانعى از فرهنگ ارائه كنيم  ،در اين راستا پرسشهـايى را
پاسخ خواهيم داد كه از جمله آنها مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
«آيا در غرب  ،تعريف واحدى از فرهنگ ارائه شده است؟ رويكرد انسان جديد به مقوله فرهنگ
چيست؟ يك نظام فرهنگى  ،از چه ويژگىهايى برخوردار است؟ چنـين نظـامى چـه اهـدافى را
دنبال مىكند؟ آيا در انديشه جامعهشناسان اروپايى و امريكايى  ،تعريف واحدى از فرهنگ ارائـه
شده است؟ و . ». . .
و سرانجام در اين مقاله به نسبت ميان دين و فرهنگ خواهيم پرداخت كـه آيـا در نگـرشهـاى
مختلف  ،اين نسبت يكسان ارزيابى شده است؟ و آيا اصوالن همه اديان  ،به يك نسبت در ساخت
نظام فرهنگى تأثيرگذارند؟
روش اين پژوهش و مطالعه  ،كتابخانهاى است .
 . 1دين و دينباورى
مقصود از دين  ،آيين الهى و توحيدى است كه خداوند در طول تـاريخ خلقـت  ،آن را از طريـق
پيامبرانش  ،به انسان عرضه فرموده است .
ترديدى نيست كه در همه تاريخ تمدن انسان  ،دين همواره حضـور و نقشـى فعـال داشـته و از
عناصر اصلى تمدنساز بهشمار مىرود  ،اما در عصر مدرن  ،دين و دينباورى به چـالش كشـيده
شده و بسيارى از كسانى كه مفتون مظاهر رنگارنگ و فريبنـده مـدنيّت جديـد و دنيـاى تجـدّد
شدهاند  ،خورشيدِ دين را در حال غروب مىدانند  .بسيارند كسانى كه صعود انسان به قلـههـاى
بلند دانش تجربى و تكنولوژى نوين را بهمعناى بىنيازى انسان جديد از دين و دينباورى قلمداد
مىكنند  .دين در اين نگاه  ،پديدهاى مربوط به فرهنگ و تاريخ گذشته انسان است كه هميون
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بسيارى ديگر از پديدههايى كه اكنون منسوخ شدهاند  ،واپسـين لحظـات زوال و غـروب آفتـاب
عمرش را سپرى مىكند .
در اين نگاه  ،دين گرچه در گذشته تاريخ  ،نقـش مهمـى در تأسـيس تمـدن انسـانى و انتظـام
زندگىِ اجتماعى انسان داشته است  ،اما اكنون بهدليل وجود جايگزين مناسب  ،كارايى خـود را
از دست داده و نبايد در حيات انسان معاصر  ،نقشى را جست و جو كنـد  ،در غيـر ايـنصـورت
بسان خرافه  ،مانع اعتالى انسان خواهد بود  .اكنون بسيارند پژوهشگرانى كه در غـرب  ،مقولـه
دين را در حوزههاى جامعهشناسى  ،تاريخ و روانشناسى مطالعه مـىكننـد  ،امـا نـه بـه عنـوان
ضرورت كاوش در حقانيت دعاوى دينى و بالمآل افزايش بهرهمندى انسان امـروز از آمـوزههـاى
مفيد آن  ،بلكه به عنوان واقعيتى كه در گذشته زندگى انسان  ،نقشهايى را ايفا كرده است .
انسان متجدّد در سدههاى اخير  ،جايگزينهاى بسيارى را براى دين معرفى كرده اسـت كـه بـه
پندار او انسان را از نيازمندى به آسمانِ وحى  ،مستغنى مىسازد! غرض ما از پـرداختن اجمـالى
به اينجايگزينها  ،تعريف و تبيين آن نيست؛ زيرا از موضوع اين مقاله خـارج اسـت امـا چـالش
اينجايگزينها با تعريف ايمان دينى و كاركرد آن و بحرانهايى كه غرب در دويست سال گذشته
 ،با حذف دين از عرصه زندگى اجتماعى  ،بدان مبتال شده  ،مىتواند ما را به مفهـوم روشـنى از
دين و آثار و نتايج ايمان دينى رهنمون سازد .
الف ) اصالت عقل بشرى
راسيوناليزم 3از قرن  31ميالدى در اروپا  ،بـهوسـيله رنـه دكـارت فرانسـوى (  3134ـ ) 3414
پايهگذارى شد و پس از او فيلسوفانى هميون باروخ اسپينوزا (  3411ـ  ) 3411و اليبنيتس (
 3404ـ  ) 3134آن را تداوم بخشيدند  .ايمانوئـل كانـت (  3110ـ  ) 3340سـرانجام مرزهـاى
عقلنظرى را درنورديد و به نقادى آن پرداخت و نتيجه گرفت كـه عقـلنظـرى از اثبـات وجـود
خداوند قاصر است  .او همينين شناخت انسان از واقعيتهاى تجربى را ممتنع دانسـت و اعـالم
كرد كه ادراك ما از اشياى خارجى  ،صرفا در قالب مقوالت ذهنى و مفاهيم عقلى ما  ،امكانپذير
است  .او بدينترتيب  ،راهيابى انسان به درك حقيقت اشيا را ـ آن چنانكه هست ـ مورد ترديد
قرار داد .
فالسفه عقلگرا در غرب جديد  ،با وجود ارائه تفاسير و رهيافتهاى گوناگون از هستى  ،در يك
. Rationalism
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چيز اتفاقنظر داشتند و آن «بىاعتبارى الهيات وحيانىِ مبتنى بر متون مقدس» بـود  .آنـان بـه
زعم خود كوشيدند تا الهيات عقالنى را بهعنوان جايگزينى براى آموزههاى جهان شناختى ديـن
معرفى كنند .
به هر حال  ،پيامد راسيوناليزم  ،ابراز وجود و اعالم موجوديت دهها مكتب مختلف فلسفى بود كه
در تحليل مبانى و اصول جهان هستى  ،از تضاد و تنافر برخوردارند و هيچيك نتوانسـتند انسـان
امروز را به وحدت جهانبينى و تلقى واحدى از هستى رهنمون كنند  .در اين ميان  ،آنچـه در
مسلخ راسيوناليزم قربانى شد  ،اعتبار آموزههاى دينى در زمينههاى فلسفى و جهانشناختى بود
1
.
ب ) اصالت تجربه

1

جريان فكرى تجربهگرايى  ،گرچه به موازات جريـان عقـلگرايـى در غـرب توسـعه يافـت  ،امـا
بهزودى انديشههاى فلسفى را تحتالشعاع رشد سريع خود قرار داد و به جريانى فراگيـر تبـديل
شد  .فرانسيس بيكن (  3143ـ  ، ) 3414جان الك (  3411ـ  ، ) 3140جرج بـاركلى ( 3431
ـ  ) 3111و ديويد هيوم (  3133ـ  ، ) 3114از پايهگذاران اين جريان فكرى در غرب محسـوب
مىشوند .
تجربهگرايى كه از كارامدى استقرا به جاى استدالل قياسى آغاز شده بود  ،سرانجام بـه اصـالت
انحصارى حسّ و تجربه  ،براى نيل به معرفت تبديل شد و حواس پنجگانه انسان را مبنا و ريشه
همه دانشهاى بشرى دانست  .بدينترتيب انديشمندان تجربهگرا  ،در برخورد بـا تعـاليم مـاورا
الطبيعى اديان  ،حداقل ال ادرىگرى را پيشه ساختند زيرا از طريق تجربه حسى  ،نمىتوانسـتند
صحت و يا سقم اين آموزهها را تحليل كنند  ،اما چيزى نگذشت كه پوزيتيويسـم افراطـىِ قـرن
بيستم  ،از دلِ جريان تجربهگرايى زاده شد و مستقيما بـا ديـن و آمـوزههـاى آن  ،بـه تعـارض
برخاست .
اينان براى شناخت گزارههاى معنادار  ،تحقيقپـذيرى تجربـى را بـه عنـوان تنهـا معيـار كشـفِ
حقيقت تحليل كردند و بدينسان  ،آموزههاى دينى  ،از آن جهت كه بهگونه تجربى تحقيقپذير
 .مايكل پترسون و ديگران  ،عقل و اعتقاد دينى  ،ترجمه احمد نراقى و ابراهيم سلطانى  ،فصل سوم و
هفتم .
. Empiricism
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نيست  ،گزارههاى بىمعنا و فاقد اعتبار شمرده شد .
پوزيتيويستها سرانجام مدعى شدند كه گزارههاى دينـى و هـم گـزارههـاى متـافيزيكى و هـم
گزارههاى اخالقى  ،از معناى معرفتبخش تهى بوده و اصوالن ارزش پژوهش ندارند .
بدينترتيب  ،جريان تجربهگرايى نيز در قالب دهها مكتب مختلـف تجربـى  ،سـرگردانى انسـان
غربى را در برخورد با مكاتب گوناگون فلسفى و عقلگرا افزود  ،اما هر دو دسته در يك چيـز بـه
توافق رسيدند و آن اين كه شناختهاى فراعقلى و فـرا حسّـى و از آنجملـه معـارف وحيـانى و
شهودى انسان  ،فاقد ارزش و اعتبارند .
سرگردانى معرفتى انسانِ مدرن
با حذف ديـن و معـارف وحيـانى از قلمـروى معرفـت و دانـش بشـرى  ،انسـان جديـد در يـك
سرگردانى و تحير معرفتى گرفتار شد  .انسان تجربهگرا با وجود دستيابى بـه دادههـاى علمـى و
اطالعاتى فراوان  ،بر اساس اصول فلسفه كانت بر اين باور است كـه ميـان عـالم واقـع و دنيـاى
معرفتبشرى  ،شكافى عميق وجود دارد بهگونهاى كه انسان قـادر نيسـت بـه هـيچ شـناختى از
اشياى خارجى ـ آنگونه كه هستند ـ دست يابد .
مدرنيزم فلسفى  ،در حوزه دانش تفسير و يا هرمنوتيك  ،تصريح كرد كه هرگز نمىتوان به فهم
درستى از منطق ديگران؛ اعم از سخن شفاهى و يا متون مكتوب دست يافت .
بنابراين انسان غربى به ناچار علىرغـم برخـوردارى از يافتـههـا و باورهـايى از هسـتى  ،همـواره
مىبايست در حقانيت آن ترديد كند؛ زيرا اين يافتهها فقط از آنجهـت بـراى او مفيدنـد كـه بـا
قالبهاى ذهنى و پيشفرضهاى شخصى او تطابق و هماهنگى يافتهاند  ،نه آن كـه بـا واقعيـت
خارجى هماهنگى داشته باشند  .بنابراين محصول اصلى رويكرد جديد غرب به عقـل و تجربـه ،
در عين كوتاه كردن دست انسان از معارف ثابت و مـتقن وحيـانى  ،جـايگزينى تحيّـر فكـرى و
سرگردانى فلسفى است  .بدينترتيب جريان جديد  ،نه تنها معرفتى نـوين را جـايگزين معـارف
وحيانى نكرد بلكه ال ادرىگرى و تحير را براى او به ارمغان آورد .
تحيّر اخالقى ـ روانى و . . .
شاه بيت عملى و رفتارى تعاليم اديان الهى  ،اخالق انسانى و فضايل نفسـانى و كـردارى اسـت .
تحيّر معرفتى انسان مـدرن  ،از آن جهـت كـه بـا حـذف معـارف وحيـانى  ،بـه عنـوان مبـانى و
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زيرساختهاى انديشه دينى همراه بود  ،حكمت عملى دين را كه عالىتـرين هـدفش  ،تـأمين و
شكوفايى اخالق و منش متعالى و مقدس براى انسان است  ،به چـالش كشـيد  .عـالوه بـر آن ،
متفكران غربى تالش كردند كه در عرصه فلسفه اخالق نيز نگرش نوينى را به عنـوان جـايگزين
فلسفه اخالق وحيانى پايهگذارى كنند .
نسبىگرايى اخالقى كه نزد غربيان  ،اصلى پذيرفته شده در فلسفه اخالق شناخته شد  ،فضـايل
انسانى را تابعى از لذت و سود تعريف كرد و ناهنجارىهاى اخالقى و تربيتى را دامنگيـر انسـانِ
مدرن نمود  .اكنون بسيارند نظريهپردازانى در غرب كه به قواعد فطـرى و ذاتـى انسـان در بعـد
اخالق و منش انسانى دستبرد زده و رذيالنهترين رفتارها را با معيار لذت و سود  ،اخالقى معرفى
مىكنند  .در جايى كه سود و لذت  ،تعيينكنندهترين عناصـر بـراى توجيـه رفتارهـاى انسـانى
محسوب شود  ،همجنس بازى  ،كامجويى از كودكان و حيوانات  ،استفاده از داروهـاى تـوهمزا ،
مصرف مشروبات الكلى و مواد مخدر  ،آزار جنسى و  . . .توجيه عقالنـى مـىيابـد و پيامـد آن ،
تزلزل خانواده  ،كاهش آمار ازدواج  ،افزايش جرم و جنايت و  . . .خواهد بود كـه اكنـون انسـان
مدرن با آن دست به گريبان است  .محصول دو بحران معرفتى و اخالقى  ،بروز ناهنجـارىهـاى
روانى در جوامع توسعه يافته است  .اينگونه جوامع از حيث آلودگى به انواع فشـارهاى روانـى ،
افسردگى  ،اضطراب و استرس و انواع بىقرارىهاى روحى و روانى  ،حرف اول را در دنياى امروز
مىزنند  .احساس پوچى و بىهويتى  ،باعث شده است كه آمار خودكشى در اين جوامع  ،بهطور
سرسامآور افزايش يابد  .مطالعات آمارى و نظرخواهىهايى كه به تكرار در كشورهاى غربى انجام
مىشود  ،نشان مى دهد كه قشر عظيمـى از مـردم غـرب  ،نسـبت بـه آينـده اميـدى نداشـته و
0
احساس شكست و ناكامى در زندگى  ،آنان را رنج مىدهد .
آثار و تبعات نامطلوب دين ستيزى انسان مدرن  ،بههمين موارد اندك خالصه نمىشود  ،لـيكن
هدف ما از ورود به اين عرصه  ،تبيين همه اين عـوارض نيسـت بلكـه از ايـن رهگـذر  ،تعريـف
مناسبى از اين را جست و جو مىكنيم .
دين و كاركرد آن
با مطالعه عميق در احوال انسان مدرن و آزمايشگاه دويست سـاله غـرب در برخـورد بـا ديـن و
 .دونالد مكنيو  ،روانشناسى استرس  ،ترجمه عباس چينى  ،ص. 145
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سرانجام بحرانها و سرگردانىهايى كه دامنگير آن است  ،مفهوم دين و كاركرد آن براى ما بـه
خوبى روشن مىشود:
الف ) معرفت دينى
دين مجموعه تعاليم آسمانى و وحيانى است كه منابع متعددى را براى كسب معرفـت و ارضـاى
تمايالت و نيازهاى شناختى انسان  ،بهرسميت مىشناسد .
دين گرچه به حس و تجربه بها مىدهد و انسان را به تالش تجربى تشويق مىكنـد  ،امـا منـابع
معرفتى را به آن محدود نمىداند و عالوه بر آن  ،دو منبع مهم وحى و عقلِ كلـى را نيـز مـورد
تأكيد قرار مىدهد  .اديان الهى بر اين نكته پاى مىفشـرند كـه بسـيارى از حقـايق موجـود در
هستى  ،بهگونه حسى و تجربى  ،تحقيقپذير نيستند و انسان براى درك اين حقـايق  ،نيازمنـد
يك نقطه اتكاى معرفتى استوار و خطاناپذير است تا به مجموعهاى كامل و منسجم از معـارف و
حقايق هستى راه پيدا كند  .حقيقت وجود خداوند و صفات او  ،ماهيت جهان هستى  ،چيسـتى
انسان و سعادت و كمال او  ،پيشينه هستى و سرانجام آن و  . . .از جمله اين حقايقاند كه تنها با
اتكاى به وحى دستيافتنى است  .اين حقايق هرگز در قالب تجربه حسى در نمـىآينـد و ظـرف
حسّ  ،به ناچار در اين عرصهها  ،ال ادرى و خنثى است  ،اما دين عالوه بر وحى  ،بـه عقـل نيـز
اصالت مىدهد  .دين مىگويد در وجود انسان  ،حقيقتـى نهفتـه اسـت كـه او را بـه درك امـور
فراتجربى توانمند مىسازد  .عقل كلى  ،محمل تحكيم مبانى نظرى باورهاى دينى است كـه بـه
عنوان يك استعداد درخشان در انسان  ،به وديعه گذاشـته شـده اسـت  .بـدينترتيـب پـذيرش
حقايق وحيانى  ،از نوع قبول تحميلى و تسليم چشم و گوش بسته انسـان نيسـت بلكـه ايمـانى
اقناعى است كه به عقد قلبى و يقين و عشق به اين حقايق منجر مىشود .
مهمترين نتيجه تحقق ايمان دينى  ،صعود به قله مشاهدات باطنى و درك يقينى حقايق متعالى
است كه بهكلى ترديد و تحيّر و شكاكيت معرفتى را از دل و جان انسان مىزدايد و نظام معرفتى
عاشقانه و عارفانهاى را به او ارزانى مىدارد .

ب ) اخالق دينى
اخالق دينى  ،نتيجه منطقى و معقول معرفت دينى است  .دين متولى تعريف رابطـه انسـان بـا
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خداست  .خداوند مبدأ و مقصد هستى است و آنچه هست از او است و سلسله هستى بهسوى او
روانند و در اين ميان  ،انسان به عنوان گل سر سبد هستى و عالىترين نمـود خلقـت  ،از حيـث
صفات ذاتى و وجودى  ،نزديكترين موجودات به خداوند و صفات او است و بـههمـين دليـل از
عقل و اراده و قدرت انتخاب برخوردار است  .انسانِ ديـنبـاور  ،بـا اختيـار و انتخـاب عاقالنـه و
معرفتى خويش  ،خداوند را بهعنوان كمال برتر و مطلق  ،هم در بعد فكر و انديشه و هم از جهت
صيرورت و مقصد برمىگزيند و براى رسـيدن بـه او  ،شـالودهاى مقـدس از بايـدها و نبايـدهاى
رفتارى و اخالقى را قلبا مىپذيرد  .در نگرش دينى  ،اخالق  ،تابعى از سود و زيان و لذت نيست
 ،بلكه تابعى از صيرورت كمالى به سوى خداسـت و خداونـد  ،حقيقتـى واحـد اسـت كـه بـراى
رسيدن به او  ،نزديكترين راهها  ،پيروى از بايدها و نبايدهايى است كه متن وحى تعيين فرموده
است  .اين پيروى  ،اخالق متعالى انسانِ دين باور را تعيين كرده و بـاب شـريعت را پيشـروى او
مىگشايد  .ريا  ،وسواس  ،شك و ترديد  ،فقدان اراده و نيت و  . . .كه از مصـاديق سـرگردانى و
تحير و سرگشتگى اخالقى اسـت  ،آفـت سـير الـى اللّـه در مسـير طريقـت و شـريعت اسـت و
بدينترتيب انسان مؤمن در زندگى خويش نيز به مشيى ثابت و واحد دست مىيابد و از سـر در
گمى و تحير مىرهد .
ج ) دين باورى و تعادل روحى ـ روانى
از سوى ديگر  ،نوع نگاه انسان مؤمن به زندگى  ،هرگز اجازه نمىدهد كه او به بحرانهاى روحى
و روانى مبتال شود .
در نگرش دينى  ،انسان موجودى است كه خداوند او را براى قرب خويش برگزيده و براى نيل به
اين كمال  ،او را درميان دو ظرفيت بىحدّ و غير متناهى  ،مخيّر ساخته است  .عقل را به عنوان
پيامبر باطنى در نهاد او سرشته است و پيامبران ظاهرى را نيز در طول تـاريخ زنـدگىاش بـراى
هدايت و تعالى او در سير الى اللّه و قرب الهى فرستاده است  ،از سوى ديگر او با نفس سـركش
اماره در درون خويش كه او را بـه تبـاهى  ،فسـاد  ،لـذتطلبـى  ،سـودجويى  ،ظلـم و خيانـت
مىخواند  ،درگير است  .اين دوگانگى  ،مقتضاى انتخـاب و اراده او اسـت  .هـم فطـرت و عقـل
باطنى و هم شريعت و پيامبر ظاهرى او را به سعادت و كمال مىخوانند  .گرچه نفس امـاره نيـز
مصائبى را در ارائه تصويرى نادرست از هستى و وجود و استعدادهاى انسان تحميل مىكند  .در
اين نگرش  ،انسان قادر است با تكيه بر هدايت باطنى و ظاهرى  ،همـه ناماليمـات و مصـائب را
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پشتسر گذاشته و آن را پلكان صعود خويش قرار دهد  .در نگاه شريعت  ،نقمت  ،عدمى است و
خير و نعمت  ،وجودى  .نقمت وجود عينى و باالستقالل ندارد و ناشى از فقـدان خيـر و نعمـت
است  .در اين نگرش  ،نقمت  ،پلكان كمال بوده كه خداوند آن را در عـالم اسـباب و مسـببات ،
سببى براى كمال انسان قرار داده است  .بال  ،مصيبت  ،گرفتارى  ،شدايد  ،غم  ،سختى  ،درد و .
 . .همه و همه اسباب كمال آدمى است:
« ولنبلونّكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من االمـوال واالنفـو و المّمـرات وبشّـر
الصابرين» 1حتما مىآزماييم شما را ـ در اين دنيا ـ به چيزى از ترس و گرسـنگى و كاسـتى از
اموال و جانها و ميوهها و بشارت باد صاحبان تحمل و پايدارى را .
در منطق پيامآور مكتب ما  ،بال براى دينداران  ،درجه و كمال است« :البالء للوالء درجة» .

4

و در نگرش رئيس مذهب ما « ،خداوند آن گاه كه بندهاى از بندگانش را دوست بـدارد  ،او را در
دريايى از سختىها و ناماليمات غرق مىكند»  .شايد از آن جهت كه در كوران حوادث  ،آبديده
شده و با قدرت و اراده  ،اسباب تعالى خويش را فراهم سـازد« :انّ اللّه إذا اَحَـب عبـدا غَتُـه
بالبالءِ غَتّا»

1

آيا مؤمن با اين منطق و نگاه دينباورانه  ،دچار يأس  ،سرخوردگى  ،نااميدى  ،احساس پـوچى ،
بىهويتى  ،ناكامى در زندگى و شكست مىشود؟ براى مؤمن كه زندگىاش در رابطه عاشقانه بـا
خدا بهعنوان عالىترين منبع كمال و فوز و رسـتگارى خالصـه مـىشـود  ،هرگـز مجـالى بـراى
احساس نااميدى و غربت و شكست باقى نمىماند  .او تنهايى و غربت اين جهانيش را بـا انـس و
خلوت كردن با خدا التيام مىبخشد .
امروزه به عنوان يك اصل پذيرفته شده علمى  ،اعتقاد دينى و گرايش مذهبى  ،بـاالترين عامـل
تأمين تعادل و آرامش روحى و روانى شناخته شده و در كشورهاى توسعه يافته نيز دينباورى را
3
براى درمان سرگشتگىها و بحرانهاى روحى و روانى توصيه مىكنند .

بقره. 155 /
محمدباقر مجلسى  ،بحار األنوار  ،چاپ كمپانى  ،ج  ، 15ص . 53
.محمدباقر مجلسى  ،بحار األنوار  ،چاپ كمپانى  ،ج  ، 15ص  ، 55به نقل از كافى.
. Carl G.yuny, Modern Man Search of a Soul, P.284.
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نتيجهگيرى
دين عبارت از آيين الهى و توحيدى است كه خداوند از آغاز آفرينش انسان  ،آن را ضرورتا براى
هدايت آدمى و نيل به نجات و رستگارى و تأمين نيازهاى حياتى او اعم از اقناع معرفتى  ،تأمين
ثبات و تعالى اخالقى و رفتارى  ،برخوردارى از تعادل روحى و روانى و دهها نياز ديگر  ،از طريق
پيامبرانش به بشريت عرضه فرموده بهگونهاى كه بدون آن  ،انسان به تحيّر معرفتـى و احسـاس
پوچى و بىپناهى و سرگشتگى و بحرانهاى اخالقى و انواع بيمارىهـاى روحـى و روانـى مبـتال
مىشود .
-2فرهنگ
در دنياى معاصر و پس از رنسانس  ،آن گاه كه جهان غرب  ،مطالعات و پـژوهشهـاى پيرامـون
مسائل اجتماعى را با گستردگى بسـيار مـورد توجـه قـرار داد  ،بـهشـدت تحـت تـأثير جريـان
تجربهگرايى 3قرار گرفت  .پوزيتيويسم قرن بيستم نيز كه بر همه شـاخههـا و موضـوعات مـورد
مطالعه سايه افكند  ،نمودِ پيشرفته و افراطى تجربه گرايى بود  .بههمين دليل  ،مقولـه فرهنـگ
نيز هميون دين  ،مورد بىمهرى واقع شد و كمتر توجهى را به خـود برانگيخـت؛ زيـرا تحقيـق
پذيرى آن به گونه تجربى  ،مورد ترديد و يا ممتنع مـىنمـود  ،لـذا ايـن مقولـه نيـز در فضـاى
حاكميت علم به معناى  ، Scienticismمجال رشد و شكوفايى نيافت .
بىشك فرهنگ مقولهاى غير مادى است در حالى كه تجربهگرايى و پوزيتيويسم  ،بر عينيـت و
كميت استوار است  ،اما اين مقوله چيزى نيست كه با كم توجهى انسان معاصـر  ،بـه فراموشـى
سپرده شود؛ زيرا از مهمترين شاخصههايى است كه از ديرباز در متن تمدنهـاى كهـن  ،كـانون
انديشههاى اجتماعى بوده است .
مفهوم فرهنگ در غرب
بسيارى برآنند كه مفهوم فرهنگ در غـرب  ،ريشـه دينـى دارد و منشـأ واژه  Cultureرا لغـت
 Culteبه معناى پرستش مىدانند  ،گرچـه برخـى نيـز آن را از مصـدر  Cultiverبـه معنـاى
كاشتن پنداشتهاند  .به هر حال قرابت و همراهى تنگاتنگ فرهنگ و دين در تاريخ زندگى انسان
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موجب شد كه رويكرد انسان معاصر به مقوله فرهنگ نيز تحوالت مختلفى را تجربه كند .
از اواسط قرن هجده ميالدى  ،فرهنگ را در مقابل طبيعت 34بهكار بردند  .بـدينترتيـب انسـان
معاصر در اولين رويكرد خود  ،براى فرهنگ اعتبار ماورا الطبيعى قايل شد اما در عصر روشنگرى
 ،فرهنگ به هر چيزى اطالق مىشد كه انسان را از حيوان و گياه و جماد و در يك كالم  ،سـاير
موجودات متمايز كند .
سرانجام با محور قرار گرفتن  Cultiverبه معناى كاشتن و پـرورش دادن  ،بـهعنـوان ريشـه و
مأخذ فرهنگ (  ) Cultureتالش كردند كه آن را با «پيشرفت» 33كه يكـى از اصـول مدرنيتـه
31
است  ،توضيح دهند .
31
رويكرد فرانسويان در عصر جديد به مقوله فرهنگ  ،با مفهـوم «تمـدن» كـه يكـى از مبـانى
نهضت روشنگرى فرانسه بود  ،فاصلهاى نداشت  ،با اين تفاوت كه تمدن را اجتماعى و فرهنگ را
شخصى و فردى قلمداد مىكردند .
ادوارد برونت تايلر انگليسى (  3311ـ  ) 3331ضمن تأييد نگرش فرانسويان به مقولـه فرهنـگ
مىنويسد:
«فرهنگ يا تمدن  ،در مفهوم قوميتشناسى آن؛ عبارت است از مجموعهاى متشكل از شناخت ،
باورها  ،هنر  ،اخالق  ،حقوق  ،آداب و ديگر عادتها و ملكات اكتسابى انسان  ،بهعنوان عضوى از
30
يك جامعه» .
تعريف كاركرد گرايانه از فرهنگ
سپس جامعهشناسان بر آن شدند كه متناسب با رشد علم  ،تعريفى علمى و تجربـى از فرهنـگ
تبيين كنند  .از جمله آنان؛ برونيسالو مالينفسكى (  3330ـ  ) 3301جامعهشناس انگليسى بود
كه كتاب ارزشمندى به نـام نظريهاى علمى از فرهنـگ نوشـت و در آن فرهنـگ را از زاويـه

. Nature
. Progres
. Cuche, Denys; lA Nation de culture dans sciences sockales; P.9 ; P.9.
;syneD
. Civilization

1 . Tylor, Edward Brunette; (Primitive Culture - London, 187), la Civilization primitive; paris,
Reinwald, 1876 - 1878, 2 vol, P.1.
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فنكسيوناليزم و يا كاركردگرايى بررسى كرد  ،او مىنويسد:
«فرهنگ  ،خواه ابتدايى و يا پيييده  ،كلّيتى اجتماعى شامل؛ ابزارهاى مـادى و امـور غيرمـادى
حيات انسان نظير اعتقادها و انديشهها و ملكات و عادتها است كه انسان را بـه مقابلـه بـا امـور
31
محسوسى كه با آن مواجه است  ،توانمند مىكند» .
در اين تعريف  ،فرهنگ به همه زندگى انسان تعمـيم مـىيابـد؛ زيـرا در آن  ،هـم انديشـههـا و
اعتقادهاى فردى مورد توجه قرار گرفته و هم كنشهاى اجتمـاعى  .فرهنـگ در ايـن تعريـف ،
تنظيمكننده روابط انسانها با يكديگر و بـا محـيط پيرامـون آنهـا اسـت  .مالينفسـكى  ،نقـش
اساسى فرهنگ را در پيوستن فرد به جامعه مورد توجه قرار مىدهد  .جالب آن كه او بـا وجـود
موضع كاركردگرايانه خود  ،بندهاى نگاه كمى و عينى به فرهنگ را گسسته و از امور غيرمـادى
يا به عبارتى معنوى زندگى نيز در تعريفِ خود مدد مىجويد .
شايد همين رويكرد بود كه باعث شد پس از جنگ جهانى دوم  ،مردم شناسان  ،فرهنـگ را بـه
عنوان يكى از مهمترين موضوعات  ،در تحليلهاى كاركردگرايانه رشته مردمشناسى  ،به كار برند
.
تعريف نظامگرايانه از فرهنگ
در اين نگاه  ،بهطور صريح و مشخص  ،دوباره فرهنگ و دين  ،در كنار يكديگر مطرح شد بـراىِ
مثال «پارسونز» كه شخصيتى نظامگرايا سيستميست بود  ،نقش فرهنـگ  ،مـذهب و مقدسـاتِ
دينى و اجتماعى را در يك نظام فرهنگى  ،مورد تحليل موشكافانه قرار داد .
«كليفورد گيرتز» اين نوع ديدگاه نظام گرايانه را به خوبى توضيح مىدهد  .در تعريف او فرهنگ
 ،نظامى است كه از عناصر و ابعاد مختلف تشكيل شده ليكن ارتباط آنها با يكديگر چنان است
كه يك كليتِ تام را بهوجود مىآورد  .او ويژگىهاى يك نظام فرهنگى را در سـه قالـب بررسـى
مىكند:

الف ) پيونددهنده بودن فرهنگ
. Malinowski, Bronislaw; Une theorie scientifique de la culture (1944); 1968, PP.35-36.
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فرهنگ باعث پيوندهاى اجتماعى است  .افراد يك جامعه  ،بازيگرانى هسـتند كـه تعامـل ميـان
آنها  ،به ناچار وابسته به كُدهايى از معانى است كه روابط بين معنا و معنا بخـش  ،بـين آنهـا
وجود داشته باشد .
ب ) ارزشى بودن فرهنگ
فرهنگ  ،خود به خود  ،قانونساز است و اهداف و جهات فعاليتهاى اجتماعى را درميـان افـراد
جامعه مشخص مىكند .
ج ) جامعيت فرهنگ
فرهنگ همه عناصر زندگى اجتماعى را تحت پوشش نوعى انسجامِ منطقى كه ناشـى از كُـدهاى
معنايى خاص است  ،وحدت مىبخشد  .او معتقد است كه فرهنگ  ،با تحميل شبكهاى از معانى
34
و تبيينهاى مشترك  ،همه كنشها و روابط به وجود آورنده يك جامعه را انسجام مىبخشد .
«گى روشه»؛ جامعهشناس فرانسوى نيز عمالن از ديدگاههـاى نظـام گرايانـه در تعريـف فرهنـگ
جانبدارى مىكند  .او براى يك نظام فرهنگى  ،سه هدف و فعاليت ويژه را مشخص مىكند:
الف ) ساختن جامعه
او معتقد است كه بدون وجود فرهنگ  ،جامعه تشكيل نمىشود؛ زيرا كليه عناصر مـادى روابـطِ
اجتماعى  ،توسط يك نظام فرهنگى  ،تحت قالب تعابير نمادين و سمبليك  ،پـى در پـى توليـد
شده و تفسير مىشوند و استحكام و معنا مىيابند  .علت اصلى پيوند فرد با جامعه  ،همين شبكه
مشترك است كه «گىروشه» آن را جامعهپذيرى مىنامد .
ب ) تأثيرگذارى روانى و اجتماعى
فرهنگ  ،الگوها و نمونههاى مؤثرى را دراختيار فرد مـىگـذارد و او تحـت تـأثير ايـن الگوهـا از
قوانين رفتار اجتماعى خاص پيروى مىكنـد  .او پـنج عنصـر اساسـى را در جهـتدهـى كـنش
1 . Geertz, Cliford; The Interpretation of Cultures; New York, Basic Books, 1973, in partick
La Comte / Bernard Denni; Sociologie politique; PUG, 1991, P.65.
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اجتماعى مؤثر مىداند:
 1ـ الگوهاى فرهنگى
اين الگوها  ،قوانينى واضح و مشخصاند كه در هر جامعه  ،فعاليت هر يك از افراد را به گونـهاى
استوار مىسازد كه براى سايرين قابل درك و پذيرش باشد .
 2ـ نقشها و وظايف اجتماعى
اين نقشها مجموعهاى از وظايف كنشى است كه ساختار واحدهاى مختلف اجتماعى را در قالب
يك جامعه تعريف مىكند مثل وظايف فرزندان نسبت به پدر و مـادر و يـا وظـايف پـدر و مـادر
نسبت به فرزندان .
 3ـ احكام ممبت و منفى
اين احكام به نقشهاى اجتماعى  ،ضرورت و الزام مىبخشد  ،اعم از ايـن كـه در قـانون جامعـه
تصريح شده باشد و يا اينكه به صورت قرارداد اجتماعى  ،متداول باشد .
 4ـ ارزشها و هنجارها
رابطه هر يك از اعضاى جامعه با كل آن  ،ناشى از پيوند قلبى او با الگوها و نقشهاى پيش گفته
است  .فرد با قبول عقالنى و معنوى اين اصول و قوانين  ،از آن تبعيت مىكنـد و ايـن تبعيـت ،
بهقدرت هنجارى الگوها و نقشها مىانجامد .
 5ـ نمادها يا سمبلها
زندگى اجتماعى مبتنى بر فرهنگ  ،خود به خود نشانهها و جلوههايى از حقايق پنهان فرهنگـى
را بهوسيله عالمتها و رمزها متبلور مىسازد كه اين عالئم  ،فرد را به مدلول رهنمون مىكنـد .
نمادها به خوبى با ارزشها و هنجارها ارتباط دارند و آن را توضيح مىدهند .
با اين ويژگىهاى پنجگانه  ،فرهنگ به عنوان انسجامدهنده و ناظم روابط اجتماعى و فعاليتهاى
جمعى خودنمايى مىكند و مراتب و درجات جامعه را مشخص مىسازد .
ج ) تعريف انسانى
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فرهنگ با ارائه تفسيرى مشخص و نظاممند از انسان  ،فضاى زندگى فرد و جامعه را انسانى كرده
و او را از همه موجودات ديگر هستى متمايز مىكند  31.بدينترتيب درنگاه «گىروشـه»  ،اصـوالن
نبايد بين فرهنگ و دين  ،فاصلهاى متصور بود؛ زيرا دين نيز عالوه بر ارائـه الگوهـاى رفتـارى و
فكرى  ،نقشها و وظايف فردى و اجتماعى را تعريف مىكند و حاوى احكام مثبـت و منفـى در
همه كنشهاى فردى و اجتماعى است و ارزشها و هنجارهـاى ويـژهاى را مشـخص مـىكنـد و
متناسب با آن  ،سمبلها و نمادهاى گوناگونى را ارائه مىنمايد .
البته اين چيزى نيست كه «گىروشه» در بيان خود بدان تصريح كرده باشد بلكه بايد تعريـف او
را از دين بررسى كرد .

تعريف امريكايىها و اروپاييان از فرهنگ
انديشوران امريكايى  ،فرهنگ را به فرهنگ سياسى  ،اقتصادى  ،دينى و  . . .تقسيم كردنـد و در
اين ميان به فرهنگ سياسى  ،توجه ويژه معطوف داشتند  ،اما طبيعى بـود كـه جامعـهشناسـان
اروپايى كه همينان به انديشههاى «وبر» و «دوركيم» پاىبند بودند  ،از اين دستهبندى استقبال
نكنند .
اروپاييان ترجيح مىدادند كه مفهوم واحد و منسـجمى را از فرهنـگ مطـرح سـازند  .سـرانجام
عدهاى از جامعهشناسان اروپايى  ،در همراهى با جامعهشناسان انگلوساكسن  ،به جامعـهشناسـى
تاريخى فرهنگ توجه كردند و در اين راستا فرهنگ و دين را مترادف و يا همسو و همـراه  ،بـه
تفسير نشستند  .اينان ريشه فرهنگ را دين و مذهب انگاشته و نقش مذاهب را در شـكلگيـرى
حوزههاى فرهنگى و حتى نظامهاى سياسى بررسى كردند  .اينان معتقد بودند كه قلب يك نظام
فرهنگى  ،هدفگيرى ارزشى آن است كه با دين و مذهب  ،رابطه مستقيم و اجتنابناپذير دارد .
بدينترتيب بسيارى از اروپاييان نيز سـرانجام بـر تفسـيرهاى كمّـى و عينـى و پوزيتيويسـتى از
فرهنگ غالب آمده و در عين بها دادن به اعتبارِ كاركرد گرايانه فرهنـگ  ،ريشـه و مبنـاى آن را
معنوى و دينى انگاشتند .
نتيجهگيرى
1 . Schemeil Yves; "Les cultures politiques" in Madelein Grawitz et Jean Leca; Traite de
science politique; vol 3, paris, PUF, 1985, chap. IV.
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فرهنگ كليتى فردى و اجتماعى؛ شامل انديشهها و اعتقادها  ،آداب و رسوم و عادتها  ،اخالق ،
هنر  ،حقوق  ،ارزشها  ،الگوها  ،احكام و نمادها است كه با جامعيتى ويژه  ،همه عناصـر حيـات
انسانى را اعم از امور مادى و معنوى دربر گرفته و با ايجاد تفاسير مشترك در اين زمينهها  ،همه
كنشهاى فردى و اجتماعى و روابط پديدآورنده يك جامعه را انسجام و استحكام مىبخشد .
فرهنگ و دين در تاريخ زندگى انسان  ،همواره قرابت و همراهى داشتهاند  ،جز در عصر مدرنيته
كه همه مقوالت  ،تحتالشعاع مادىگرايى و كميتنگرى امپريسيسم واقع شد  ،اما اين رويكـرد
چندان دوام نيافت و حتى كاركرد گراها نيز سرانجام گستره مفهومى فرهنگ را عالوه بـر فـرد و
جامعه  ،شامل امور مادى و غيرمادى زندگى انسان تلقى كردند  .نظامگرايان  ،از اين هـم فراتـر
رفته و عمالن مفهوم دين و فرهنگ را يكسان انگاشتند  .در نگرش جامعهشناسان اروپـايى  ،ديـن
ريشه فرهنگ محسوب شد و از آن به عنوان قلب يك نظام فرهنگى تعبير كردند .
 . 3رابطه دين و فرهنگ
در بخش پيشين اين مقاله  ،قرابت و نزديكى دو مقوله دين و فرهنگ  ،موجب شـد كـه ضـمن
بررسى ديدگاههاى گوناگون  ،اعم از كاركردگرايى و نظامگرايى  ،ناخودآگاه به مقوله رابطه دين و
فرهنگ نيز توجه كنيم  ،اما اكنون در ادامه مطالب قبل  ،انديشههايى را كـه مسـتقيما بـه ايـن
مقوله توجه كرده است  ،ارزيابى مىكنيم:
الف ) ديدگاه دور كيم  ،وبر و آيزنشتاد
در انديشه دوركيم و ماكس وبر  ،فرهنگ و دين  ،رابطهاى تنگاتنگ دارنـد  .دوركـيم در كتـاب
صور اوليه حيات مذهبى ، 33ظهور دين و مذهب را به دوره مشخصى از بلوغ اجتماعى منـوط
مىداند كه با آن  ،تداوم اين بلوغ تضمين مىشود و ظهور دين در اين دوره  ،نشـانه موجوديـت
بلوغ اجتماعى است .
«آيزنشتاد» نيز از اين انديشه استقبال كرده و در ريشهيابى نظامهاى فرهنگى جهان  ،نقطه آغاز
همه آنها را با پيدايش مذهب توجيه مىكند؛ مذاهبى كه بين عوالم الهوت و ناسوت  ،تفكيـك

. Durkheim, E; Les Formes elementaires de la vie religieuse (1912); 1991.
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قائل شدهاند  33.اما او نگرش مذاهب مختلف به نوعرابطهاى كه ميان الهوت و ناسوت برقرار است
را متفاوت مىانگارد كه همين امر نيز به تفاوت فرهنگها انجاميده است .
وى بر اين باور است كه مذاهب  ،از جهت نوع رابطهاى كه بين نظم استعاليى يا آسمانى و نظـمِ
زمينى ترسيم مىكنند  ،به سه دسته تقسيم مىشوند:
اول :مذاهبى كه براى زمين و آسمان  ،اسـتقالل و دوگـانگى قائلنـد و ايـن دو را كـامالن از هـم
تفكيك مىكنند  .اين اديان  ،رفتار دينى را از رفتار دنيوى جدا دانسته و معتقدند كه انسـان در
رفتار دنيوى مىبايست به عقل و خرد خود تكيه كند و اصوالن دين در اين عرصه  ،ورودى ندارد .
اين گونه اديان  ،فرهنگى ويژه را پديد مىآورند كه در آن معيشت انسان  ،ناشى از خردورزى او
است  .دينِ كنفوسيوس از اين جمله است كه براى مـذهب  ،حـق ويـژهاى در نظـارت بـر امـور
دنيوى قائل نيست .
دوم :مذاهبى كه آسمان را ناظر مطلق بر زمين قلمداد كرده و عالمان دينى را نماينـده آسـمان
در زمين مىشناسند كه با نظارتى آمرانه  ،امور دنيوى را كنترل مىكند  .هندوئيزم از اين جمله
است .
سوم :اديان ابراهيمى شامل يهوديت  ،مسيحيت و اسالم كه در آنها نظم زمينى موظف اسـت
همواره خود را به نظم آسمانى ارتقا بخشد  .در اين اديان  ،الگوى متعالى از نظم آسمانى ترسيم
مىشود كه انسان مىبايست همواره تعالى و صعود به آن را در كانون توجـه خـود قـرار دهـد و
درنتيجه اين گونه جوامع  ،همواره در پويايى و تحركاند  .او معتقـد اسـت كـه ايـن نظـامهـا ،
14
تكثرگرا هستند؛ زيرا در آن نخبگان سياسى و دينى  ،از يكديگر جدا هستند .
ب ) ديدگاه «برتران بديع»
«برتران بديع» ديدگاه «آيزنشتاد» را در مورد تكثرگرايى اديـان نـوع سـوم  ،مـورد انتقـاد قـرار
مىدهد و در عين حال معتقد است كه موضـع يهوديـت و مسـيحيت و اسـالم  ،در برخـورد بـا

1 . Eisenstadt, S.N.; "Cultural Traditions and Political Dynamics: The origins and Modes of
Ideological Politics", British Joumal of sociology; vol 32, No 2, june 1981, PP. 155-181.

1 . Eusenstadt, SN.; "Cultural Orientations, Institutional and social Change: Comparative
Analysis of Triditonal Civilization" American Journal of sociology; vol 85, 1985, PP. 841-869.

32

آسمان و زمين نيز يكسان نيست  .او در كتاب دو دولت 13تصريح مىكند كه با مطالعـه تـاريخ
مسيحيت  ،هرگونه اعتقاد به يگانگى امور دنيوى و امور آسمانى را در اين دين منتفـى خـواهيم
دانست  .او معتقد است كه آموزههاى دينى مسيحيت نيـز دوگـانگى ايـنگونـه امـور را توضـيح
مىدهد و نظريه «دو شمشير» را شاهدى بر اين مدعا اقامه مىكند .
اما موضع دين اسالم كامالن متفاوت است  .بديع مىگويد كه اسالم در جامعهاى ظهـور كـرد كـه
دوره گذار از جامعه قبيلهاى به جامعه شهرى را تجربه مىكرد و اين دين خود  ،مسـئوليت ايـن
گذار را عهدهدار شد و در همه حوزههاى انسانى؛ اعم از اقتصاد و سياست و فرهنـگ و حقـوق و
جنگ و  . . .مداخله كرد  ،بهگونهاى كه كمترين دوگانگى و فاصلهاى بين امور دينـى و آسـمانى
با امور دنيوى و زمينى  ،در آن قابل تصور نيست  .او معتقد است كـه «مونيسـم» يـا وحـدانيت
اسالمى  ،تناسب ويژهاى با جهانبينى اسالم دارد و هرگز قابل جمع با دوگانگى دين مسـيحيتِ
امروز نيست  .وى مىگويد بههمين دليل در دنياى اسالم  ،سياست هرگز به استقاللى كه غـرب
از آن برخوردار شده  ،دست نيافت و جوامع اسالمى همواره با پويايى و تحول متناوب  ،از سلطه
و شورش  ،دست به گريبان بودهاند  .مسلمين  ،نظمهاى زمينـى اعـم از سياسـى و اقتصـادى و
فرهنگى را بنا بر اعتقادات و آرمانهاى خود  ،با نظم آسـمانى مقايسـه كـرده و درصـورت عـدم
تطابق  ،مشروعيت آن را مخدوش ارزيابى مىكنند  .اين حكومتها فقط در صورتى ادامه حيات
مىدهند كه با اعمال زور و سركوب  ،سلطه خود را تحكيم بخشند در غير اينصورت با شـورش
مردم مواجه خواهند شد  ،اما در جوامع غربى كه بنيـان مشـروعيت نظـم دنيـوى  ،بـر اسـتوانه
عقالنيت و خرد مادى استوار شد  ،در عرصه تحوالت اجتماعى  ،تقاضا جاى شـورش را گرفـت .
بديع معتقد است كه در جوامع اسالمى  ،همواره تناوب سلطه و شورش ادامه خواهد يافت مگـر
آن كه نظام دينى بتواند الگويى مشخص براى مشروعيت نظامهاى سياسى جهان اسالم به وجود
آورد كه در همه سرزمينهاى اسالمى  ،موردپذيرش واقع شود .
بدينترتيب براى تعريف رابطه فرهنگ و دين در هـر جامعـه  ،بايـد اصـول فرهنگـى هـر نظـامِ
اجتماعى را بهطور جداگانه بررسى كرد و از اين راه  ،فرهنگ خاص آن جامعه را تعريـف نمـود .
بنابراين نمىتوان نگرش اسالم و يهوديت و مسيحيت امروز را كـه از اصـول فرهنگـى متفـاوتى
نسبت به هم برخوردارند  ،به يكديگر تعميم داد .
 .برتران  ،بديع  ،دو دولت  ،ترجمه دكتر احمد نقيب زاده .
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ج ) ديدگاه «پاركين»
«پراكين» اين موضوع را بهطور متفاوت مىنگرد  .او ديـدگاه «مـاكس وبـر» را كـه معتقـد بـود
جامعهشناسىِ سياسى فرهنگ يعنى شرايط سياسى خاص ايجاب مىكند كه يك فرهنگ در آن
جامعه  ،بر فرهنگهاى ديگر غلبه يابد  ،تأييد كرده و آن را تكميل مىكند  .مـاكس وبـر بـراى
اثبات مدعاى خود  ،پيروزى پروتستانيزم در اروپاى شمالى را شاهد گرفته و مىگويد ال اقل يكى
از داليل اين پيروزى  ،هوادارى شاهزادگان اين منطقه از مذهب جديد بود تا بـه ايـن وسـيله از
قيد و بند كليسا به مركزيت امپراتورى رم ـ ژرمن رهايى يابند  .پاركين نيز بـر ايـن نكتـه پـاى
مىفشرد و مىگويد كه يك نظام ارزشى  ،به عنوان ركن اصلى نظام فرهنگى  ،نمىتوانـد بـدون
حمايت يك قدرت نهادينه  ،امكان توسعه و بقا يابد  ،اما او بـه عكـس ايـن موضـوع نيـز تأكيـد
مىكند و مىگويد كه نظام سلطه نيز با قبوالندن ارزشهاى خـود بـه افـراد زيـر سـلطه همـراه
است ، 11بـراىِ مثـال امپراتـورى ساسـانى  ،مـذهب زرتشـت را آنچنانسـاخت كـه در خـدمت
قدرتسياسى قرار گيرد و بتواند ايران را در برابر امپراتورى رم و چين  ،به وحدت و انسجام نايل
سازد  ،در حالى كه امپراتورىهاى يادشده نيز هر يك مبتنى بر يك ايدئولوژى مذهبى بودند .
د ) ارزيابى ديدگاههاى وبر و پاركين
بديهى است كه ديدگاه ماكس وبر و هم پاركين  ،نمىتواند در همه مـوارد صـادق و منطبـق بـر
واقعيت باشد؛ زيرا بسيارى از نظامهاى فرهنگى و دينـى  ،برخاسـته از مـردم و طـى يـك نبـرد
خونين با قدرت حاكمه به وجود آمدهاند و تسلط و اقتدار آن  ،ناشى از ارائه و خواست مردم بوده
است  .اصوالن جنبشهاى ايدئولوژيك؛ نظير بعثت انبيا و بسـيارى ديگـر از انقـالبهـاى دينـى ،
همواره از اين دست بودهاند  .بنابراين گرچه شرايط سياسى خاص  ،مىتواند به غلبه يك فرهنگ
بر فرهنگهاى ديگر كمك كند  ،اما بسيارى از نظامهاى ارزشى  ،صرفا مبتنى برخواست و اراده
مردم و بدون حمايت يك قدرت نهادينه  ،امكان توسعه و بقا يافتهاند و در عين حال  ،اين مردم
بودهاند كه در بسيارى از مقاطع تاريخ  ،نظام حاكم را به قبـول ارزشهـاى فرهنگـى خـود وادار
ساختهاند  ،در حالى كه در انديشه ماكس وبر  ،اين ارزش و قـدرت نفـوذ فرهنگـى نيسـت كـه
1 . Parkin, F.; Class, Inequalical order: Social Stratification in capitaliste and conmmunist Societies; P. 81.
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چيرگى آن را بر ديگر فرهنگها موجب مىشود بلكه صرفا شرايط سياسى خـاص پيـروزى يـك
فرهنگ را موجب مىشود و در انديشه پاركين نيز ارزشهاى فرهنگى  ،همـواره تـابعى از نظـام
سلطه قلمداد شده و استقالل انسانى و آرمانى آن  ،مورد بىمهرى قرار گرفته است .
نتيجهگيرى
نظامهاى فرهنگى جهان  ،به اعتراف جامعهشناسان  ،با پيدايش دين پايـهگـذارى شـدهانـد امـا
تأثيرگذارى اديان مختلف بر روند شكلگيرى فرهنگ اجتماعى متفاوت بوده است  .اصوالن اديانى
كه تنها به اعتقاد دينى مستقل از امـور دنيـايى اصـالت دادهانـد  ،تنهـا در بععـد نظـرى انديشـه
اجتماعى مؤثر بوده و نقش تعيين كنندهاى در حيات مادى جامعه ايفا نكردهاند  ،گرچـه بخـش
مهمى از فرهنگ اجتماعى  ،شامل نگرش فلسفى و جهانبينـى انسـانهـا اسـت كـه در تعريـف
فرهنگ  ،از آن به باورها و اعتقادها تعبير مىشود .
اما از آن جا كه اديان الهى  ،به فرد و جامعه  ،اصالت دادهانـد و اصـوالن نگـرش جامعـهشـناختى
اينگونه اديان  ،بر «اصالت آميخته فرد و جامعه» مبتنى است و احكام و تعاليم اينگونـه اديـان
نيز به جنبه خاصى از حيات انسانى محدود نمىباشد  ،بىترديد موجوديت هر فرهنگ اجتماعى
و تحوالتى كه در طول تاريخ حياتش تجربه مىكند  ،در ايـنگونـه جوامـع  ،تـابعى از تعـاليم و
آموزههاى دينى است اما اين بدان معنا نيست كه هر فرهنگ اجتماعى  ،الزاما با دين وآموزههاى
آن  ،رابطه و هماهنگى تام دارد؛ زيرا فرهنگ اجتماعى  ،با تأثيرپذيرى از عوامل گوناگون سياسى
 ،اخالقى  ،اقتصادى  ،روانى و  . . .تحوالت چشمگيرى را تجربه مىكند كه چه بسا با آموزههاى
دينى  ،تطابق و هماهنگى تام نداشته باشد  .مهم اين است كه خاستگاه اديـان الهـى  ،تأسـيس
شالوده اجتماعى مبتنى بر فرهنگِ دينى است كه در آن  ،همه آموزههاى متعالى پيـامبران  ،در
قالب عادتها و ملكات فردى و اجتماعى  ،بهطور عينى و رفتارى تبلور يابد و انديشهها  ،عادتها
 ،آداب و رسوم  ،اخالق  ،هنر  ،حقوق  ،ارزشها  ،الگوها  ،احكام و نمادها را عينا پوشش دهد .
فرهنگ دينى در اين فرايند  ،به جنبه خاصى از حيات اجتماعى محدود نشـده و همـه نيازهـا و
ابعاد زندگى انسان  ،اعم از معنوى و مادى را در برمىگيرد .
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دين و فرهنگ بر پايه متون باستانى ايرانى
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دكتر فاروق صفىزاده( بورهكهيى )
واژههاى انسان  ،دين  ،جامعه و فرهنگ؛ را گرچه به لحاظ مفهومى مىتوان از هم متمايز كرد ،
در واقعيت  ،ارتباطى بسيار نزديك  ،قطعى و عينى بين آنها وجود دارد  .هيچ فرهنگـى بـدون
دين و جامعه نمىتواند وجود داشته باشـد و هـيچ ديـن و جامعـهاى  ،بـدون فرهنـگ نيسـت .
همينين بدون فرهنگ  ،اساسا انسان ـ به معنايى كه معموالن مىشناسيم ـ وجود نخواهد داشت
 .جامعه  ،نظامِ روابط متقابلى است كه انسانها بين خود برقرار مىكنند و فرهنگ  ،شيوه زندگى
 ،ارزشها  ،عادتها و رسوم و كاالهايى كه توليد مىكنند  .اين ارتباط جدا نشدنى  ،ما را بـر آن
مىدارد تا در بررسى مفهوم فرهنگ به تطور و دگرگونى آن  ،به موازات تغيير و تحـولى كـه در
جامعه و نظامهاى اجتماعى روى مىدهد  ،توجه كنـيم  .از ايـن منظـر  ،شـناخت فرهنـگ هـر
جامعه  ،مستلزم توجه به جنبههاى پيشينى و كنونى است  .جنبههاى پيشينىِ فرهنگ  ،آداب و
رسوم و سنتها را بازمىتاباند و جنبههاى كنونى  ،فرهنگ نو و ويژگىهاى آن را كه در جامعـه
تبلور مىيابد  ،مىشناساند .
مفهوم فرهنگ با اين تعبير  ،گسترهاى از پديدهها و مجموعـهاى از رخـدادها اسـت كـه امـروزه
تحليلگران رشتههاى گوناگون  ،از جامعهشناسى و انسانشناسى گرفته تا تـاريخ و نقـد ادبـى ،
بدانها توجه دارند .
فرهنگ در زبان فارسى  ،اسم مصدر «فرهنجيدن» به معناى ادب كردن و دانش آموختن است .
فرهنگ  ،مبدل «فرهنج» است و در تكلم هم گاهى به كار مىرود  .در پهلوى فَرَهنگ است و در
«كارنامه اردشير بابكان» مكرر به كار برده شده  .در پهلوى فرهنگستان به معناى مدرسه آمده .
همينين فرهنگ  ،فعل امر از مصدر فرهنجيدن به معناى ادب كردن و دانش آمـوختن اسـت .
معناى فرهنگ در «سنسكريت  ،به معناى بههم رسيدن و جمع شدن اسـت  .پرسـنگ نيـز بـه
معناى مباحثه آمده است .
در زبان التين  ،فرهنگ culture:برگرفته از واژه التينىِ  culturaاست و در خـالل سـالهـاى
جديد  ،در بسيارى از زبانهاى اروپايى  ،حضورى درخور داشته است  .بعضـى از مفـاهيم اصـلى
 culturaكه ابتدا به معناى «پروردن» يا «به چيزى مانند گياهان يا جانوران  ،گرايش داشتن»
بود  ،در نخستين كاربردهاى اين مفهـوم در زبـانهـاى اروپـايى وجـود داشـت  .از اوايـل دهـه
شانزدهم  ،معناى اوليه «كولتورا» رفته رفته از حـوزه كشـاورزى و دامپـرورى خـارج شـد و در
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مفهوم پيشرفت انسان  ،از كشت محصوالت تا فرهيختگى ذهن  ،به كـار رفـت  .بـا ايـن حـال ،
كاربرد اين واژه  ،به معناى فرايندى همگانى  ،يا فرآورده چنين فرايندى  ،از اواخر سده هجدهم
و اوايل سده نوزدهم باب شد  .اين واژه نخست در زبانهاى فرانسوى و انگليسى كـاربرد يافـت .
سپس در اواخر سده هجدهم از فرانسه به آلمان رفت و بعدها به شكل  Kulturنوشته شد .
از اوايل دهه نوزدهم  ،واژه فرهنگ را مترادف و در مواردى  ،متضاد واژه تمدن به كار مىبرند؛ با
اين حال كاربرد دو واژه فرهنگ و تمدن در زبانهاى انگليسى و فرانسه  ،با هم تداخل پيدا كرده
است :هر دو به صورتى فزاينده در شرح فرايند پيشرفت انسان و فرهيختـه شـدن و يـا متمـدن
شدن كاربرد دارند؛ اما اين دو واژه در زبان آلمانى متضاد يكديگرند  .چه تمدن ( zivilisation
) مفهومى منفى پيداكرده و فرهنگ (  ) Kulturaمفهومى مثبت .
واژه تمدن به ادب و تزكيه رفتار مربوط بود  ،حال آن كه فرهنگ بيشتر در مفهوم فرآوردههاى
فكرى  ،هنرى  ،و روحى كه فرديت و خالقيت انسانها طى آنها بيان مىشد  ،به كار مىرفت .
در اواخر سده هجدهم و اوايل سده نوزدهم  ،اصطالح فرهنگ عموما در آثارى كاربرد داشت كـه
در پى تنظيم تاريخهاى جهانى پيشرفت انسان بودند  .در اين آثـارِ تـاريخى  ،اصـطالح فرهنـگ
معموالن در معناى فرهيختگى  ،پيشرفت و عزت خصايص جسمانى و روحانى فرد يا افراد به كـار
مىرفت  .لذا تاريخهاى فرهنگ  ،نمايانگر عقيده روشنگرى در ماهيت و قابليت رو به رشـد دوره
نوين بودند  .حال آن كـه در همـان زمـان  ،مفهـوم مثبـت فرهنـگ ( رشـد نبـوغ و گسـترش
استعدادهاى انسان ) را نيز مىرساندند .
مفهوم فرهنگ را در اواخر سده هجدهم و اوايل سده نوزدهم چنين برشمردهاند :فرهنگ  ،فرايند
گسترش وافزايش استعدادهاى بشرى است؛ فرايندى كه بـا جـذب و فراگيـرى آثـار پـژوهش و
هنرى  ،به آسانى شكل مىگيرد و در پيوند ماهيت رو به رشد دوره نوين است .
مفهوم فرهنگ  ،پيوند تنگاتنگى با گسترش انسانشناسى داشت  .چندان كه گاهى ادامه اين دو
را يكى مىدانستند  .انسانشناسى  ،يا دست كم  ،يكى از شاخههاى مهم انسانشناسى  ،همـان
بررسى تطبيقى فرهنگ است  .بر پايه ديدگاه «اى  .بى  .تيلور» اسـتاد انسـانشناسـى دانشـگاه
آكسفورد  ،فرهنگ را مىتوان مجموعه به هم پيوستهاى از باورها  ،آيـينهـا  ،قـوانين  ،اشـكال
گوناگون دانش و هنر و مانند آن تلقى كرد كه تك تك افراد به عنـوان اعضـاى جامعـهاى ويـژه
آنها را فرا مىگيرند و مىتوان با روش علمى به بررسى آنها پرداخت .
فرهنگ  ،سلسله مراتب اليه اليه ساختهاى معنا دار است و دربرگيرنـده عملكردهـا  ،نمادهـا و
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نشانهها  ،كششها  ،لحظههـا  ،لحظـههـاى جعلـى  ،نقيضـههـا و نيـز گفتـههـا  ،مكالمـههـا و
خودگويىها است  .ما هنگام تجزيه و تحليل فرهنگ  ،وارد اليههاى شكافته معنا مىشويم و بـه
توصيف و باز هم توصيف عملكردها وتجاربى كه د رنزد هر توليد كننده  ،دريافت كننده و تحليل
كننده اين عملكردها و تجـارب در زنـدگى روزانـه  ،معنـادار هسـتند  ،مـىپـردازيم  .تجزيـه و
تحليلهاى فرهنگ يعنى نوشتههاى قومنگارانه انسانشناسان همان تفسيرند؛ اما به گونهاى ديگر
 ،گزارشهايى منظم از جهان هستند كـه افـراد سـازنده آن  ،دقيقـا آنهـا را تشـريح و تحليـل
مىكنند  .قوم نگاران  ،گفتمان اجتماعى را مىنگارنـد  .بـدين ترتيـب  ،قـوم نگـاران  ،گفتمـان
اجتماعى را از صورت يك رخداد گذار و موقتى خارج و آن را به متنى مانـدگار و دقيـق تبـديل
مىكنند .
فرهنگ  ،الگوىِ معانى نهفته در صورتهاى نمادين  ،از جمله عملكردها  ،گفتهها و هر موضـوع
معنادار است و افراد  ،با توسل به آن مىتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند و تجارب؛ تصورات و
عقايد خود را به يكديگر انتقال دهند .
فرهنگ را مىتوان به چند وجه زير تقسيم نمود :فرهنگ درونى شده  ،فرهنگ نمادى  ،فرهنگ
نهادى و فرهنگ متبلور .
اگر اين تقسيم بندى را بپذيريم  ،مىتوان فرهنگ را واقعيتى دانست كه در چهار شـكل تجربـه
مىشود :درون ( تجربه بىواسطه )  ،نمادها ( ازطريق تجربه درونـى و تجربـه نمـاد بـه صـورت
تجربى )  ،نهاده و آثار ( ابزار ) .
مفهوم فرهنگ  ،از نگاه حوزه و گستره فرهنگ  ،كـل حـوزه زنـدگى انسـان را دربرمـىگيـرد و
مفهومى ويژه علوم اجتماعى نخواهد بـود  ،بلكـه فرهنـگ  ،از موضـوع كـار فالسـفه گرفتـه تـا
انسانشناسان  ،تا روانشناسان و خالصه  ،علماى رشتههاى مختلف را شامل مىشود كـه هـدف
تمام بررسىها  ،دستيابى به معانى است .
خرده فرهنگها و دين
گروههاى اجتماعى مانند :طايفه  ،تيره  ،عشيره  ،قبيله  ،ايل  ،گروههاى مكانى و محلى  ،ماننـد
مردم يك ناحيه يا ده  ،گروههاى شغلى  ،خويشاوندى  ،اقليتهاى مـذهبى و بـارخره قشـرهاى
مختلف اجتماعى يك جامعه  ،هر كدام فرهنگ كوچك ويژهاى دارند كه در درون چارچوب گروه
اجتماعى خاص آنها مطرح است  .به طور كلى  ،هويت و شكل اختصاصى فرهنگ در هر يك از
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اين گروهها  ،خُرده فرهنگ يا پاره فرهنگ نام دارد  .پاره فرهنـگهـا را در طبقـات و قشـرهاى
اجتماعى يك جامعه شهرى ويا روستايى نيز مىتوان مشاهده كرد .
فرهنگهاى سنتى نيز فرهنگهايى هستند كه اساسا بر پايه سنت پديد مىآيند و سنت شـامل
انتقال تمامى تجربيات نوع زندگى و نظم ارزشها در خالل نسلها است .
فرهنگهاى سنتى داراى پايگاههاى اجتماعى  ،مراتب اجتماعى  ،باورها  ،شـيوههـاى رفتـارى ،
شكلهايى از اقتدار  ،عادتها و رسم خاص و متمايز از فرهنگ جديـد هسـتند  .معمـوالن ايسـتا
هستند و به طور محسوس در جهت ترقى تطور نمىيابند .
بنابراين فرهنگ يك جامعه تشكيل شده است از :هنرهـا  ،اعتقادهـا  ،ديـن  ،اخـالق  ،صـنايع ،
فنون  ،قوانين  ،سنن و معارف و آداب و رسوم و عادتها .
دين  ،ارتباط تنگاتنگى با فرهنگ دارد  .واژه دين يك واژه اوستايى است كه وارد زبان عربى نيز
شده است  .اصل اين واژه دَاِنا به معناى وجدان آمده  .برخى آن را به خود  Egoمعنا كردهانـد .
دَاِنا  ،مركز اخالق است  .كسى كه به فرمان وجدانش رفتار كند  ،از راه اخـالق دور نمـىشـود و
وجدانش آرام و سربلند مىباشد  .برعكس آن كه وجدانش را نديـده گرفتـه و زيـر پـا بگـذارد و
اخالق را رها كند؛ دَاِنايش رنج مىبيند و آلوده مىشود  .بناب به يشتها  ،دَاِناى 11هـر كـس در
سر پل چينوت ( صراط در اسالم ) به انتظار روان صاحبش مىايسـتد  .وجـدان شـخص اشـو و
نيكوكار  ،به چهره دوشيزهاى زيبا ظاهر مىشود و هـر آدمـى از راه وجـدانش بـه بهتـرين و يـا
بدترين محيط راهنمايى مىشود  .آن چه در اين باره در «يشت» آمده  ،بايد نمادين گرفت كـه
به هر دو  ،نمايانگر وظيفه و كار دَاِنا در ساختن شخصيت فردى است .
دين يك سلسله اصول وجدانى  ،اخالقى  ،انسانى و مردمى است  .هر چه را كه وجـدان تأييـد و
تصويب كند؛ مانند راستى و درستى  ،تقـوا و پارسـايى  ،گذشـت و فـداكارى  ،مهـر و محبـت ،
برادرى و برابرى و  . . .دين در تمام ادوار يكسان و تغييرناپذير است  .اصـول ديـن مـورد تأييـد
تمام اديان جهان است و هيچ كدام از آنها اصول اخالقى مذكور را انكار و يا نفى نكـرده اسـت؛
اما مذهب از ريشه ذَهَبَ يعنى رفتن گرفته شده است بـه معنـاى راه و روش  ،رسـم و عـادت ،
آداب و سنن .
مذهب  ،برخالف دين  ،بنابه اقتضاى زمان و مكان و محيط  ،قابل تغيير است .
هريك از اديان بزرگ جهان  ،يكى از اصول اخالقى را بر ساير اصول ترجيح داده و آن را الگـوى
. daênã
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دين خود شمردهاند  .در دين زرتشتى  ،اصل «اشا» بر ساير اصول برتـرى داده شـده اسـت  .در
اسالم  ،اصل برادرى و برابرى ساير اصول را تحتالشعاع خود قرار داده است  .در مسيحيت  ،مهر
و محبت و در مذهب بودا  ،فداكارى در راه ميهن و دين بر ساير اصول وجدانى و اخالقى برترى
داده شدهاند .
«اشا» 10در آيين زرتشت  ،به مفهوم راستى و پـاكى گرفتـه شـده و داراى مفـاهيم زيـر اسـت:
راستى و درستى  ،پاكى و پرهيزگارى  ،از خود گذشتگى و فداكارى  ،شهامت و جوانمردى  ،داد
و انصاف  ،ميانهروى و اعتدال  ،نظم و انضباط  ،هنجار هستى و سامان در هر چيزى  .واژه «اشا»
 ،داراى كليه صفات نيك انسانى بوده و به كار بستن آن در زندگى مىتواند بشر را به سوى ترقى
و تكامل و سعادت و خوشبختى برساند  .به همين جهت «اشو» زرتشت در گاتاها  ،درينا  ،هات
 ، 44از هستى بخش يكتا ودانا چنين آرزويى دارد ـ اى مزدا! به وسيله اشا  ،چه وقت تو را ديده
 ،به تو نزديك شده و سرانجام به وصال تو نايل خواهم شد .
سوره مقدس اشم و هو  ،مفهوم اشا را مىنماياند كه هر زرتشتى  ،بايد چندين بار در روز به طور
مكرر هنگام نماز و نيايش تكرار كند:
اشم و هو هيستم استى asem wohu wahistem asti
اوستا استى اوستا اَهمايى austa asti oosta ahmayi
هى يَت اشايى وهيشتايى اشم hiyat asayi wahistayi asem
گذشته از اصل اشا  ،يعنى راستى و پاكى و شهامت و جوانمردى  ،يازده اصـل ديگـر كـه اگـر از
آنها پيروى شود  ،انسان را به درجه كمال رسانيده و با خوشبختى در اين جهـان و رسـتگارى
در جهان ديگر هم قرين خواهد ساخت .
اين يازده اصل به شرح زير است:
 3ـ توحيد مطلق و ايمان به اين كه اهورامزدا  ،هستى بخـش دانـا  ،آفريننـده تمـام كاينـات و
سرچشمه همه نيكويىها است و او را شريك و انبازى نيست  .مضامين گاتاها صراحت كامل بـر
توحيد مطلق دارد .
 1ـ اعتقاد به دو اصل ضدين  ،نيك و بد يا سپنتا و انگره مينو  ،انديشـه سـازنده و ويرانگـر دو
اصلى كه در عين الزم ملزوم يكديگر بودن  ،مدام با هم در پيكارند  .در گاتاها چنين آمده است:
دو گوهر همزادى كه در عالم تصور بهوجود آمدند :يكى نيكى است در انديشه و گفتار و كردار و
. a_1ã
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ديگرى بدى  .مرد دانا بايد نيك را برگزيند نه زشت را  .فرشـته و اهـريمن در انديشـه و وجـود
انسانى است  .هر فردى بايد سعى كند بر هواى نفس خود چيره گـردد  .انديشـه خـود را از هـر
آلودگى پاك كند و استعدادهاى ذاتى خود را پرورش دهد تا بتواند بر نيـروى پليـد و اهريمنـى
غلبه پيدا كند؛ چون نويد داده شده كه سرانجام نيكى بر بدى و نـور بـر ظلمـت چيـره خواهـد
گرديد  .هر فرد زرتشتى وظيفه دارد چون سربازى عليه نيروى شـر بـه طـور مـداوم و پـىگيـر
بجنگد و به فيروزىِ «سپنتامن» كمك كند .
 1ـ آزادى عقيده و بيان و آزادى گزينش راه نيك و بد و حتى كيش و آيين خـويش  ،هـر فـرد
زرتشتى بايد هر كارى را از روى عقل و خرد و ضمير روشن انجام دهد و بـه عاقبـت كـار نيـك
بينديشد  ،زيرا كيفر و پاداش مترتب بر آن كار را بايد متحمل گردد .
 0ـ مسئوليت هر فرد در قبال آزادى و پاسخ گويى به نتايج حاصله از كار نيك و بد خويش  ،در
كيش زرتشت شفيع و واسطهاى وجود ندارد تا در روز واپسين از شخص حمايت كند .
 1ـ عقيده به جاودانى روان پس از مرگ و فناشدن جسم  ،روان پاسخ گوى نيك و بـد شـخص
خواهد بود .
 4ـ عقيده به بهشت و دوزخ و ومكافات و مجازات نيكان و بدان  .از ديدگاه تاها؛ بهشـت و دوزخ
منشى و روانى است و با آن چه كه در آردى ويران نامه ذكر شده  ،تفاوت فاحشى دارد  .اشـو
زرتشت مىفرمايد :وهيستم منو 11يا وهيستم انكهو 14:يعنى بهترين انديشه و راحتترين وجدان
و مرفهترين زنـدگى بهشـت اسـت و اچيسـتم منـو(  ) acistem manoو اچيسـتم انكهـو يـا
دژانكهو(  ) dêzankhuيعنى :بدترين انديشه  ،ناراحتترين وجدان و كثيفترين زنـدگى دوزخ
است .
 1ـ ايمان به پيغمبرى اشو زرتشت و اين كه از جانب خداوند مأمور ارشاد بشر بوده و به او وحى
و الهام مىشده است .
 3ـ عقيده به روز واپسين و رستاخيز معنوى نه جسمانى .
 3ـ عقيده به مراحل ششگانه رسايى و وظيفه هر فرد در تالش براى نيل به كمال و رسايى .
 34ـ عقيده به موعود زمان يا سوشيانت :يعنى نجاتدهنده بشرى كه هر چند وقت يك بار براى
رهايى مردم ظهور خواهد كرد تا عدل و داد را مستقر و مردم را متوجه يكتا پروردگار و راستى و
. wahistem mano
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پاكى سازد .
 33ـ عقيده برگشت انسان به سوى خدا ـ ما پرتوى از نور خدا هستيم و پـس از مـرگ نيـز بـه
سوى او بازخواهيم گشت« :انالِلّه و انا اليه راجعون» .
كهنترين يادگارى كه از شيوه زندگانى و پرستش آرياييان به دست است  ،همان كتابهاى ويدا
و گاتاها است  .آرياييان هند و ايران  ،كه نخست در يك جا با هـم مـىزيسـتند  ،نـاگزير داراى
كيشى يكسان و همانند بودهاند و ساليان دراز  ،پس از جدايى و جايگزينى در سرزمينهاى جدا
از هم  ،باز بر همان آيين بودهاند  .كتابهاى ويدا  ،عبارتند از :ريگ ويدا(  ، ) rig widaيـاجور
ويدا(  ، ) yayur widaساما ويدا و آتهروا ويدا(  . ) atihro widaهر ويدا به دو گروه سامهيتا
 ،يعنى مجموعه سرودها و براهمنها (  ) Birahmanaيا گزارش سرودهاى ويدا بخش مىگردد
 .هر براهمن خود به دو گروه آرانياكا و اوپانيشاد بخش مىشود آرانياكاها درباره نيايش و ستايش
و انديشه درونى يا اوبا يساناكاندا است و اوپانيشادها در شناسايى خدايان و حكمت آنها و دانايى
بىكران يا جناناكاندا مىباشد .
ويدا را روى هم رفته اَپَااُورشيا(  ) apaoworsiyaيا منيوى ( غير انسانى ) مىنامنـد  ،زيـرا بـه
گمان هندوان  ،اين سرودها زاييده انديشه انسانى نيست و از جهـان منيـوى فروفرسـتاده شـده
است  .واژه ويدا از ريشه ويد  ،به معناى دانستن است .
ريگ ويدا كهنترين بخش ويدا است كه هم از روى ديرينگى و هم از نظر ارزش نبشتههـاى آن
براى بررسى آيين آرياييان بسيار گرانمايه است  .به گفته «ماكس مولر» ايـن بخـش بـىگمـان
كهنترين سندى است كه از اقوام هند و اروپايى به دسـت آمـده و از  31تـا  31سـده پـيش از
ميالد مىباشد  .به گفته «رام موهان روى»  ،خدايان ودايى  ،مظاهر تمثيلى خداى يگانه اسـت .
سرودهاى ريگ ويدا  ،همه در شكوه و توان خدايان نيك است .
«او روبينلو»  ،عارف بزرگ و دانشمند معاصر هند  ،مىگويد:
«خدايان ريگ ويدا  ،حقايق روانى انسانند  .او اظهار مىدارد :ريگ ويـدا  ،مـدركى اسـت كـه از
دوران باستان انديشه انسانى به ما رسيده است  .در آن هنگام علوم معنوى زير پرده صور مـادى
اصنام و رموزى كه معناى ويدا را از توده مردم مىپوشاند  ،و به فرهيختگان آشكار مىسـاخت ،
پنهان شد ».
«سرمونير ويليامز» مىگويد:
«مذهب ويدايى  ،پرستش پديدههاى طبيعت مانند آتش  ،خورشيد و باران است  .اين پديدههـا

43

گاهى به سانِ خدايى نمودار مىگردد و شايسته پرستش مىشوند  ،و گاهى همانند يك مفهـوم
كلى خداى يگانه درمىآيد ».
وارونا  ،خداى آسمان بيكران؛ از كهنترين خدايان نژاد آريا است  .ريگ ويـدا وارونـا را بـه صـف
اسورا يعنى بزرگ نامزد كرده است  .او را ويشوادرستا(  ) wisva daristaيا ظاهر در همـه جـا
نام نهاده است  .او است كه زمين و آسمان را پايدار ساخت و سامان و خوشبختى جهان را پديد
آورد و براى هميشه نگـاهدارنـده پيمـان و شكسـتدهنـده پيمـان شـكنان اسـت  .دربارگـاه او
بزرگترين گناه دروغ است  .از اين رو نام او در بيشتر سرودهاى ويدايى با نام خداى فروغمنـد
ديگرى به نام «ميترا» همراه است و ميترا  ،وارونا خوانده مىشود  .ميتـرا وارونـا  ،هـر دو داراى
يك انديشه هستند و سامان جهان و قانون راستى را هر دو نگهبانند .
ميترا خود خداى پيمان  ،ياور رستگاران و نگهبان خستگىناپذير و دارنده چراگاههـاى گسـترده
است  .او خورشيد غروبناپذير است كه همه چيز را مىبيند و همه جا حاضر است وهزار گوش و
هزاران چشم دارد  .ميترا همينان كه پيمان شكنان را به كيفـر مـىرسـاند  ،بـه درسـتكـاران
مهربان وپاداشدهنده است .
رسنو(  ) rasnoو سروش  ،از براى يارى او در زير فرمانش هستند  .نيروى اعجازآميز «وارونـا را
مايا يعنى جادو نام نهادهاند  .خدايان ديگرى نيز در ويـگ ويـدا و آيـين ويـدايى وجـود دارنـد ،
هميون :ايندرا :پادشاه خدايان  ،آگنى :خداى آتش و . . . .
در همين روزگاران است كه زرتشت  ،پيامبر باستانى ايران و نخستين و آخرين پيامبر نژاد بزرگ
آريا  ،پيام خويش را آشكار ساخت و بشر را به شاهراه يكتاپرستى راهبرى نمود .
به نوشته :ژ  .دومزيل ،
«زرتشت به راستى نخستين مصلحى است كه به تبليغ يگانهپرستى و عظمت خداوندى پرداخت
وبه خداى يگانه و توانايى كه كبريايى او بيش از خدايان ديگر است  ،معتقد شد  .تعاليم اخالقى
و خداشناسى زرتشت  ،با جهانبينى نوينى كه همانا وسعت نظر و تعميم مبارزه خير و شر است
 ،همراه مىباشد ».
زرتشت با تهور شگفتآورى  ،آداب مذهبى را از اصل دگرگـونى سـاخت  .وى نـه تنهـا مراسـم
قربانى را منع كرد  ،بلكه ريختن شراب بر خاك و رسم سوما را نيز كه در نزد هنـد و اروپاييـان
بسيار محترم بود  ،از آداب مذهبى حذف كرد  .آيين زرتشت بر پايه انديشه نيك  ،گفتار نيك و
رفتار نيك استوار است .
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زرتشت  ،در ميان آرياييان  ،از سوى خداوندى توانا  ،و بىيـارو يـاور و بـىنيـاز كـه آفريننـده و
نگاهبان جهان است  ،به نام اهورا مـزدا  ،بـراى راهنمـايى مـردم برانگيختـه شـد و همـه گـروه
پروردگاران آريايى را از كرسى خدايى به زير آورد و بر شيوه پرستش آيين كهن خرده گرفـت و
نشان بطالن برآن نهاد و خدايان بىشمار را فريفتار و آيين كهن يعنـى :ديوينايـا ديـويز را دروغ
پرستى ناميد و مردم را به پرستش يگانه خداوندگار جهان :اهورا مزداى شكوهمند فروغمند و به
پيروى از آيين خود  ،كيش پاك مزديسنامزا خواند .
اهورا مزدا  ،يگانه خداى توانا و داناى زرتشت است كه جهان را به نيروى انديشه خود پديد آورد
و خود نيز با توانى بىكران بر سازمان آفرينش سـامان بخشـيده و فرمـان مـىرانـد  .او خداونـد
دادگرى است كه بر پايه دادگرى  ،دو نيروى ناسازگار و وارونه پديدارندگى و تباهى يا آفرينش و
نيستى  ،يا نيكى و بدى يا افزايش و كاستى را خود در سازمان آفرينش خويش به كار مىبرد .
شاعر و فيلسوف بزرگ هندوستان؛ «رابنيدرانات تاگور» مىگويد :بـزرگتـرين پيشـامد تـاريخى
ايران  ،همان پيدايش مذهب زرتشت است  .او نخستين كسى است كه انديشه استوار و معنـوى
با روشى آشكار از براى دين برقرار نمود و درآنِ واحد مردم را به پرستش خداى يگانـه رهنمـون
گشت و بنيادى جاودانه از براى نيكى و رسايى پىريزى نمود .
دانشمند امريكايى «ويتنى» گفته است:
«ايران در زمان كهن  ،براى جهان قانون وضع نمود و مذهب پديد آورد  .اين مذهبى اسـت كـه
در اوستاى زرتشت بيان شده است ».
كتاب زرتشت گاتاها است  .كتاب اوستا  ،كتاب مهريان است نه زرتشت  .اوسـتا پـيش از گاتاهـا
سروده شده و گاتاها مصادف است با بعثت زرتشت  .گاتاها سرودهاى خود زرتشت است  .گاتاها
خود بر چنـد بخـش اسـت :گاتـاى اَهونَـوَد ( سـرور ) ، ahunawadگاتـار اُسـتَوَد ( تندرسـتى
) ، ostawedگاتاى سپنتمد( روان پاك )  ، sipantmadگاتاى وهو خشَترَ( توان نيك ايـزدى
) ، wohu xasatraگاتاى وهيستوا( بهترين خواسته و نيكوترين ثروت ). wahistv
سرودهاى گاتاها  ،نخستين كوشـش روشـن و گويـا بـراى بِـه سـاختن و نـوكردن دل مردمـان
دربردارد  .اين سرودها به راستى در منش  ،يكه و بىهمتاست و مـنش هرگـز پيـر نمـىشـود .
گاتاها كهنترين سند دين درونى است كه جوينده و آزماينده انديشه و گفتار و رفتار است .
بهشت و دوزخ معنوى  ،نخستين بار در جهان در گاتاها بيان شده اسـت  .زمـانى كـه مـردم در
چنگال ترسهاى كودكانه يك آينده پر از بيم و هراس گرفتار بودند  ،زرتشت اين راستى جاويد
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را بر زبان راند كه پاداش بهشت و كيفر دوزخ تنها از درون است .
اين نخستين بار در داستان دين و منش است كه هنر را از خود هنر پاداش و زشـتى و بـدى را
خود زشتى و بدى كيفر است  .كيفرى كه از برون است ؛ كيفر نيست  ،بلكه ستم است و پاداشى
برونى  ،به راستى پاداش نيست  .بهشت زرتشت  ،انديشه و گفتار و كردار پاك است .
زرتشت مىفرمايد:
«من براى تو اى اشا  ،اى راستى و براى تو اى بهمن  ،اى منش نيك  ،و براى تو مزدا اهورا  ،اى
خداى جان و خرد و از براى كسانى كه آرميتى به پارسايى و دوستارى شهر جاودانى را مىآرايد
 ،سرودهايى مىسرايم كه كهن تا كنون نسروده است ».

هات  22ـ بند . 3
اينك اى مزدا از سوى تو مىگويم  .بايد به دانا نيز گفته شود  .كه سرانجام دروغ كار اندوه است
و سرنوشت راستكار خرسندى  .بىگمان شادى از آن او است كه اين پيام را به دانا بياموزد .

بند  2ـ هات . 51
اى مزدا! اينك در نماز دستها را برافراشته  ،بـيش از هـر چيـز خرسـندى منيـوى افزاينـده را
خواستارم و مىخواهم همه كارهاى خود را از روى راستى و پاكى انجام دهم و خـرد خـود را بـا
منش نيك تو دمساز سازم تا روان آفرينش را خشنود گردانم .

بند  1ـ هات . 22
آفريدگار يگانه زرتشت  ،بىآغاز و بىانجام است ( هات  13ـ بند  . ) 1او هميشه همـان بـوده و
همواره همان خواهد بود  .او تغييرناپذير است  .او توانا  ،تواناترين  ،دادگـر  ،دادگرتـرين اسـت .
اهورا مزدا  ،آفريننده جهان خاكى و جهانهاى منيوى است و سامان آفرينش را نيز هم او پديـد
آورده .

هات  31ـ بند ، 2
اهور امزدا آفريننده نظم و سامان سراسر آفرينش و جهان هستى و آفريدگار كل است  .او راستى
 ،سازنده منش نيك  ،بخشنده خرد پاك و انديشه روشن است  .او آفريننده رسايى و جـاودانى ،
بخشاينده نيكىها و افزونىها است  .او خدايى راست و پيمانشناسى است كه خشـم و كـين در
دادگاه او راه ندارد و آفريدگان او نيز بايد چنين باشند  .او تواناى بىمانندى اسـت كـه هـر چـه
بخواهد  ،انجام مىدهد  .و داناى بىكرانى است كه همواره از نهان و آشكار جهان آشكار است .

( هات  43ـ بند . ) 1
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اى اهورا مزدا! از هر كار آشكار و پنهان كه درخور سزا است و از هر كردار زشت هرچنـد بسـيار
كوچك كه شايسته بزرگترين كيفر است  ،توبه دستيارى راستى آگاهى و با ديدگان روشن خود
نگهبانى .
فلسفه گاتاها  ،يكتاپرستى پاك است و برخالف برخى ديدگاههاى غلط  ،آيين مزدينـا  ،دوگانـه
پرستى نيست  ،بلكه در همه گاتاها خداوند يكتاى هستى بخش داناى بزرگ حضور چشمگيـرى
دارد  .در آيين زرتشت  ،اهورا مزدا؛ آفريدگار كل و فرمانرواى آفرينش و نيك و بـد در دسـت او
است و انسانها به خواست و به كام در پهنه زندگى  ،ميان نيك و بـد خـود بـه آرامـى يكـى را
برمىگزينند  .سراسر گاتاها ستايش خداوند يگانه مىباشد  .ستايش زرتشت در گاتاهانـه از روى
ترس و واهمه و نه براى نياز و پاداش است  .او از روى دوستدارى و دلدادگى به نيـايش برمـى
خيزد .
انديشه زايش و مرگ  ،يكى از نخستين انديشههاى فلسفى ايرانيان بود  .به مرگ مىانديشـيدند
و آن را نوعى تولد ديگر مىپنداشتند  .از اين رو درگذشتگان را به شكلى كـه كـودك در شـكم
مادر دارد  ،با پاها و دستهاى جمع شده بر بروى سينه به خاك مىسپردند تا به همان گونه كه
به اين دنيا آمدهاند  ،به دنياى ديگر وارد شوند .
در ايران باستان براى انسان  ،قائل به تن و چند گونه نيروى منيـوى بودنـد  .تـن همـان وجـود
مادى انسان است  ،نيروهاى منيويى انسان  ،بنابه اوستا  ،يسن  ، 14بند م  ،پنج نيرو است:
اهو :نيروى زيست است كه با تن به هستى مىآيد و با آن نابود مىشود  .وظيفـه آن نگهـدارى
تن و تنظيم زيست طبيعى است .
دئنا :پس از درگذشت انسان  ،در جهان ديگر  ،دين بر روان مرد پرهيزگار چون دختـرى زيبـا و
درخشان ظاهر خواهد شد و او را راهنما خواهد بود و بر مرد بدكار  ،چون زنى پتيـاره درخواهـد
آمد و كردار بدِ او را بر وى خواهد نمود  .در اوستا  ،معنى وجـدان و دريافـت روحـانى انسـان را
دارد  .اين نيرو را آغاز و انجامى نيست و اهورامزدا آن را در تن انسان مىنهد تا او را از نيكويى و
زشتى كردار خويش آگاه سازد و نيكى را بستايد و بدى را نكوهش كنـد  .اگـر انسـانى بـر ايـن
نيروى درونى دست يابد  ،هرگز به بدى دست نخواهد برد .
بئوره(  :) baozaنيروى درك و حسن انسان است كه پس از مـرگ زنـده مـىمانـد و بـه روان
مىپيوندد  .اين نيرو همينين حافظه  ،هوش و قوه تميز را اداره مىكند .
اورون(  :) ovrwanaمسئول كردار انسان است و گزينش خوب و بد بر عهده او اسـت  .پـس از
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مرگ  ،پاداش پادامزه دوزخ را دريافت مىدارد  .روان مرد پرهيزگار به فرَوَشى او مىپيوندد و در
بهشت بهسر مىبرد  ،ولى روان دوزخى مرد به تنهايى در دوزخ رنج و ستم مىبيند .
فَرُوشى (  :) firavasiدر اوستا و در متنهاى پهلوى  ،تنها سخن از فروشـى پرهيزگـاران زن و
مرد و دالوران است  .فروشىها وظيفه مهم دفاع عمومى عليه اهريمن و اعمال دالورانه در دفـاع
از خويشان ونزديكان را برعهده دارند  .با توجه به وظايف متعددى كـه در زمينـه دفـاع؛ بركـت
بخشيدن و همكارى با اورمزد در امر نگاهدارى جهان بر عهده فروشىهـا اسـت  .مـىتـوان بـاور
داشــت كــه در مرحلــهاى بســيار كهــن  ،اقــوام ايرانــى بــه فروشــىهــا بــه عنــوان روان نياكــان
مىنگريستهاند و بعدها روان و فرد هر كدام از يكديگر جدا گشته  ،دو چيز مستقل شدند .
بهشت در آيينهاى ايرانى چهار طبقه دارد :طبقه اول بهشت كه مكان انديشه نيـك اسـت  ،در
كره ستارگان  .طبقه دوم در فلك ماه است كه جايگـاه روانهـايى هسـتند كـه از گفتـار نيـك
پذيرايى مىكنند و طبقه سوم طبقه خورشيد است كه به فرمانروايان خوب پـاداش مـىدهنـد و
طبقه چهارم گرودمان است كه بهمن روان را به حضور اورمزد مىبرد .
بهشت ستاره پايه و از آن فراز است و دوزخ زير رويه زمين است  .بهشت روشن  ،خوش بـوى و
فراخ و همه آسايش و همه نيكى است و دوزخ تاريك  ،تنگ  ،متعفن و بىآسودگى و همه بـدى
است  .براى دوزخ هم سه طبقه تعيين شده كه جايگاه دارندگان انديشه بد  ،گفتار بد و كردار بد
است كه به ترتيب  ،دژمت  ،دوژخت و دژورشت نام نهادهاند  .هر روان  ،متناسب با اعمال خـود
مكافات سختى مىبيند  .او به جهان ديوان  ،بدان جهان تاريك مـىرود كـه از تـاريكى سـاخته
شده است كه زاده تاريكى است .
زروانيان به نوعى قيامت معتقد بودهاند و فرجام جهان را فانى دانستهاند  .سرنوشت انسان توسط
جدال ميان برجهاى دوازده گانه و سيارات هفت گانه از رمز ازل تعيين مىگردد .
زروان به يكسان پدر نيك و بد است  .همينان كه جسما روز و شب است  ،اخالقا نيز نيك و بد
است .
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براى تعريف دين و فرهنگ ابتدا بايد بدانيم هر كدام چه نقشى در زندگى انسانها داشته و دارند
 .اگر خواص و آثار چيزى شناخته شود  ،در آن صورت ممكن است بتوانيم آن را معرفى كنيم .
نقش دين در جوامع ابتدايى و پيشرفته
بتها و موجوداتى كه پرستش مىشوند بيرون از شمارشاند  .ولـى نقـش مشـترك بـين آنهـا
برقرار كردن اتحاد بين پرستندگان است  .رب النوعها  ،بتهـاى خـانوادگى و قبيلگـى در نظـام
اجتماعى مربوط  ،وحدت آفرينانـد  .امّـا محـيط زنـدگى شـامل نيازمنـدىهـا و رفـع خطـرات
ناشناختهاى است كه با تصوّر الهههاى قدرتمند براى هر يك و تأثيرگذارى روى آنها بـه شـكل
قربانى كردن مىبايست تحت كنترل بشر قرار گيرد .
در اين ميان توجه به خورشـيد  ،برتـر از تصـوّر الهـههـايى بـود كـه خودسـرانه مـىسـاختند و
مىپرستيدند؛ به خصوص كه بسيارى متوجّه تأثير نور خورشيد بـر رشـد گياهـان هـم شـدند و
مجموعا سبب شد كه اكثر جوامع نقش خورشيد را به عنوان مهمتـرين عامـل در زنـدگى درك
كردند  .در سراسر مشرق زمين تمايل به پرستش خورشيد شديد بـود  .بعضـى ايـن جسـارت را
داشته و اين نظريه را اظهار كردهاند كه آريايىهاى اروپايى با آريايىهاى آسيايى در مهاجرتشان
از حوالى درياى مازندران از نظر روحى به دو تيپ مشخص تقسيم شدهاند :آنها كـه بـه خيـالِ
تفوّق بر منبع نور بودند به طرف غرب  ،كه جايگاه اختفـاىِ خورشـيد مـىدانسـتند بـه حركـت
درآمدند و آنها كه فكر تفوّق در ذهنشان نبود عاشقانه به پيشواز آن به طرف شرق بـه حركـت
درآمدند  .با توجه به اين كه هر دو در پى نيازمندىهاى خود مىشدند  ،ولى رسيدن به چنـين
«هدفى ناآگاه» را به دو طريق در ذهن داشتند :يكى با عشق و پرستش و ديگرى كشف و تفوق .
درباره آريايىهايى كه به سوى شرق رفتند مىخوانيم :صبح زود هر روز با تطهير كردن  ،رو بـه
خورشيد ايستادن  ،رفاه و معيشت خود را درخواست كردن از  3144قبل از ميالد تـاكنون كـار
اقوام هندو آريايى است كه از راه آسياى مركزى و ايران به هندوستان مهاجرت كردهاند  .اينهـا
با آن اقوام آريايى كه به هندو اروپايى معروفند و در حدود  3144تا  1444سال قبل از ميالد از
آسياى مركزى به سوى يونان  ،ايتاليا و اروپاى شمالى و غربى مهاجرت كردند از يك نژادند .
«برهمنى و ودايى  ،دين پيروزان هند و آريايى است  .فرهنگهاى بـومى كـه از مغلوبـان بـود ،
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پرورش اديان جاينى و سپس بودايى را موجب شد كه بهكلى با دين ودايى فرق دارد» .

11

نقش پيروزى و شكست در جهانبينى دينى
پيروزى و شكست همان طور كه در روحيه انسان مؤثر است  ،اثرات درجه دومش را بر اديـان و
جهان بينى مىگذارد .
يك مقايسه ساده نشان مىدهد كه فاتحان و شكست خوردگان دو گونه تمايل عقيدتى از خود
نشان مىدهند  .اين را بعضى فقط به حساب اديان مىگذارند  .در صورتى كه عينا همين دو نوع
قضاوت را در يك دين واحد نيز مىشناسيم  .بدين ترتيب كه در دين  ،روحيات خود را منعكس
مىخواهند تا آن را با خود منطبق سازند:
دين ودايى و روحيات حاكم بر آن
ارزش وجود انسانى را بر اين كره خاكى تصديق مىكند  .و اظهار مىدارد كه زندگى مىتواند پر
از خوشى باشد  .به دنبال تحقق شرايط انسانى است  .اين زندگى را به عنوان تنهـا زنـدگى روى
زمين نگاه مىكند  .از مشاركت در آيينهاى دينى جانبدارى مىكند .
مبتنى بر وحدت و توحيد است  .واقعيت ( حقيقت ) غايى را پويا و خالق مىپندارد .
دين جاينى و روحيات حاكم بر آن
ارزش وجود انسانى بر كره خاكى را نفى مىكند  .اظهار مىدارد كه زندگى سراسر رنـج و تعـب
است  .به دنبال رهايى از شرايط انسانى است  .ايـن زنـدگى را بـه عنـوان يكـى از زنـدگىهـاى
بىپايان روى زمين نگاه مىكند  .از رياضت كشى و كنارهگيرى جانبدارى مىكند .
مبتنى بر دوگانه گرايى ( ثنويت ) است  .حالت نهـايى ( جيـواى آزاد و رهـا شـده ) را سـاكن و
13
بىحركت مىپندارد .
دين  ،طرحى براى شكل صحيح مبارزه و شكست و پيروزى
دين عمالن روش كلّى مبارزه و پيروزى را مىآموزد  .از آن جا كه يك مبارزه عام در جهان حاكم
 .ريچارد بوش و ديگران  ،جهان مذهبى  ،ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهى  ،ص. 141
 .ريچارد بوش و ديگران ،جهان مذهبى ،ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهى ، ،ص. 187
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است و هيچ پديدهاى اعم از مادى و معنوى ،جماد  ،نبات و حيوان  ،جديـد يـا قـديم وجـودش
بدون مبارزه قابل تصوّر نيست و اعمال انسان در اين ميان به طريق اوّلى با مبارزه همراه اسـت .
نقش دين در اين ميان آموزش مبارزه به انسان است .
موجودات ذى حيات مبارزه خود را به طور طبيعى و غريزى و هميشه به طور يكنواخت و قابـل
پيش بينى صورت مىدهند ولى در انسان اضافه بـر آن  ،آمـوزش نيـز نقـش بزرگـى در شـكل
مبارزهاش و شكست و پيروزىاش داشته و دارد  .انسان مبارزهاش را با طرح و نقشـه و شـناخت
راهكارها و استراتژى همراه مىكند و مبارزهاى پيييده و غير قابل كنترل  ،غير قابل پيش بينى
 ،همراه با مشكالت و امكانات عديده به پيش مىبرد كه موجب سلب هرگونه اعتماد و همكـارى
را مى تواند فراهم سازد  .چه بسا در كوران مبارزات و شرايط  ،امكانات زندگىاى را مىتوانست و
مىتواند محو كند  ،همان طور كه به سوزاندن خانه و خرمن جنگل مىپرداخت امروزه بـا بمـب
اتم بهسراغ هم مىروند  .ضمنا در مبارزات جنسى  ،عواطف انسان و دستيابى به امكانات مختلف
نيز بسيار متنوّع و متغيّر و تا حد غير طبيعى مىتواند شكلهاى مضر به خود بگيـرد  .در مـورد
تهيّه خوراك نيز همين طور  ،دامنه مبارزات و درگيرىها ميدان وسيعى را در برابر انسـان قـرار
داده كه همه اينها بدون نظم و انضباط متناسب ممكن نبوده و نيست .
اين مجموعهاى است كه خواه ناخواه تشكيالتى مىبايست برآيد و عهدهدار آن شود  .اين ديدگاه
 ،دين به عنوان دستورالعمل  ،راهنما و تعيين مبناى صحيح و غلط در اين بازى كـه مـا مبـارزه
مىناميم پا به ميدان گذاشت و داورى را هم به عهده گرفت .
دين و اتحاد ماده و معنا
مــاده و معنــا يــك وحــدت را تشــكيل مــىدهــد و جــدايى آنهــا خــود شيســوفرنى اســت و
شيسوفرنىهايى هم از انواع مختلف به دنبال دارد  .برقرار داشتن تعادل ماده و معنا بزرگتـرين
هنر است و كسى به آسانى قادر به حفظ آن نيست  .ايـن درسـت حسـاستـرين و خطيرتـرين
ميدان مبارزاتى است كه مىگويند بشر را در آن ميدان نمىتوان بـه حـال خـودش واگذاشـت .
درك و تضمين و ميزان  ،الزم است تا بتواند سعادت يا شقاوت را نشان دهد تا شخص يا جامعه
مغلوب كشش يكى از اين دو عنصر به ظاهر متضاد نگردد  ،بلكه در اين ميدان مبارزى بلنـدنظر
و هدف شناس و پيروزى خواه و مستقل باشد  .نه رها كردن هر يك و نه غرق شدن در هر يـك
را بر حسب قدرت و زمان وجه همت خود قرار دهد  .كه در اين صـورت شكسـتگى و جـدايى و
تجزيه روحيه اجتماعى را در پى خواهد داشت و اين همان بيمارىهاى جدايى ماده از معناست .
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آنها كه فقط به معنا توجه دارند  ،ضعف مادى  ،آنان را نابود خواهد كرد و آنهـا كـه فقـط بـه
ماده توجه دارند  ،فقدان معنا  ،امكانات استفاده صحيح از ماده را از آنـان سـلب خواهـد كـرد و
هردو در برابر خطرات داخلى روحى و خارجى اجتماعى و محيطى مغلوب خواهند شد  .تروريسم
انتحارى در عين حال هشدار است و يكى از عالئم بيمارى جدايى ماده از معنا است براى هر دو
طرف  .و انسان را به ياد عوامل انحطاط رم مىاندازد؛ تماشاچيان و گالدياتورهـا! بنـابراين نقـش
دين در اين موارد نيز تأثيرات متعادل كننده داشته است  .و بازى را با دستورها و قوانين شـكل
فوق انسانى داده است  .فيلسوف رواقى مبنا را طبيعت مىنامد و اديـان بـزرگ  ،مبنـا را خـالق
طبيعت قرار مىدهند  .به هر حال معتقدند بشر بايد قضاوت را به مأخذى مافوق متكى سازد  ،تا
اين كه عدم تعادل او را از پاى درنياورد  .مبارزه از شكل طبيعىاش خارج مىشـود  ،اگـر فقـط
يك طرف برنده هميشگى و طرف ديگر بازنده هميشگى باشد  .براى اين كه اين بازى ( مبارزه )
ادامه يابد يعنى زندگى بشر ادامه يابد  ،يـا بايـد دسـتورها و قـوانين بـازى تصـحيح شـود  ،كـه
«كمونيسم» نتوانست و يا بايد مغلوبين از آن بازى و قوانين نامتناسبش سر باز بزنند  .كه شاهد
آن هم بوديم .
تفاوت رم غربى و رم شرقى در اين بود كه در رم غربى ماديت زياد و معنويت كم بود  .در حالى
كه رم شرقى ماده را با معنويت مسيحى همراه كرد  ،به همين سبب هزار سال بيش از رم غربى
باقى ماند  .ميزان ماده و معنا در سياستِ منتج به عمل تعيين مىشـود  ،نـه در قـانون اساسـى
مكتوب و يا اعالم مواضع سياسى تبليغاتى .
دين  ،مبناى فرهنگ
اعم از اين كه دين را از منبع الهى بدانيم يا از منبع انسانى و اين كه خورشيد و ماه را بپرسـتيم
يا خداى ابراهيم را  ،دين مبناى فرهنگ در انسان آموزشپذير بوده است .
بدون داشتن مبنا  ،امكان قانونمند كردنِ مبارزات زندگى وجـود نداشـت  .بنـابراين فرهنـگ و
مدنيت شكل نمىگرفت  .همان طور كه بدون مبنا قرار دادن چيزى مثل خورشيد و ماه  ،تاريخ
وجود نداشت  .هم اكنون نيز در بين اقوام مختلف  ،رابطهاى نسـبى و مسـتقيم بـين فرهنـگ ـ
تمدن و معتقدات آنان وجود دارد  .براى تنظيم روابط بين انسانها كه به طـور غريـزى مبـارزه
جويانه است مسلما بدون داشتن مبنايى  ،همين كه از حد عواطف خانوادگى و حاكميـت آن پـا
فراتر مىگذاشتيم  ،دچار مشكل و توقف مىشديم  .آن چه باقى مىماند مبارزهاى غريزى بود كه
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به مبارزه حساب گرانه در سطح وسيع تبديل شدنى نبود  .براى رسيدن به اين مرحله  ،مبنـاى
صحيح و غلط و خوب و بد و مجاز و ممنوع الزم بود؛ به عبارت ديگر  ،نياز به قانون مدار كـردن
مبارزه داشتيم تا بتوان از امكانات استفاده كرد  ،مبارزه را هدفدار كرد  ،گروهها را گرد هم آورد ،
برخوردهاى درونى را كمتر كرد  ،هماهنگى را بيشتر و عالئم و زبـان و عـادت و ادب يكسـان و
شبيه به هم داشت  ،درجه تفاهم را باال برد تا احساس همبستگى و فداكارى بـراى جمـع زيـاد
شود و خودخواهىهاى زيان آور مهار گردد .
آيينهاى قبيلهاى هم موفق به چنين اهدافى شدند ولى دينهاى بـزرگ از ايـن فراتـر رفتنـد و
مبناى «ازلى و ابدى و ناشناخته» ارائه دادند و با ديدگاه يكسان به همه ملتها و سياست فراگير
جهانىِ خود  ،نه تنها خواهان وحدت عقيده در جهان شدند بلكه به سؤالهاى علت وجود  ،علت
زندگى  ،هدف زندگى  ،زندگى و مرگ و سؤالهاى ديگـر پاسـخ دادنـد  .بـا پـوچى بـه مبـارزه
برخاستند و بدين ترتيب شروع و پايان عمر افراد بشر را معنا بخشيدند و مسئله مجاز و ممنـوع
را كه تنظيم كننده روابط اجتماعى است بر پايهاى محكم و منطقى قرار دادند  .به ايـن ترتيـب
بشر توانست نيروهاى طبيعىاش را در سطح وسيع سامان دهد و اسـتعدادهايش را بـه فعاليـت
بگمارد  ،بدون اين كه اصل مبارزه و شكست و پيروزى منع شده باشد  .بنابراين در نظامى قانون
مدار  ،آزادى عمل و آزادى مبارزه كه ضرورىترين آثار حيات است در حد ممكن عملى شد .
تعريف دين
بنابراين مىتوان گفت« :دين  ،مبناى تاريخى فرهنگ است»  .بهرهمند شدن از دين در زمان ما
منوط به اجتهاد خالق است كه تحوالت متناسب زمانى و مكانى را اعمال كند  .بـراى ايـن كـار
بايد از جامعهشناسى و روانشناسى استفاده شود و همينين شناخت دقيقترى از سبك و سطح
مبارزات جارى در غرب و شرق الزم است .
فرهنگ
براى آن كه بتوانيم فرهنگ را تعريف كنيم بايد ابتدا عملكرد و اثرات آن را بشناسـيم  .دو لغـت
فرهنگ و تمدن را معموالن در همسايگى يكديگر به كار مىبرند و اين ناشى از تجانس زياد آنهـا
است  .در فارسى  ،فرهنگ به معناى عزم و اراده پيـروز شـدن اسـت  .و تمـدن گويـاى شـهر و
شهرنشينى و هر آن چه با آن مرتبط اسـت مـىباشـد  .شـهر مركـز علـم  ،تجـارت  ،صـنعت و
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همينين بسيارى از امور اجتماعى و ادارههاى دولتـى و وزارتخانـههـا و ديـد و بازديـد سـفراى
خارجى و محل اتخاذ تصميمات سياسى است و نشان از مركز ثقـل امـورى اسـت كـه مبـارزات
مختلف در سطوح باال در آن جريان دارد  .از اين ديد  ،اين دو لغـت مكمـل يكديگرنـد  .تمـدن
جنبه مادى و فيزيكى و فرهنگ گويايى نيمه معنوى و ذهنى مبارزات در هر زمينه از فعاليتهـا
مىباشد  .فرهنگ همانطور كه از نام آن برمىآيد  ،عزم و آهنگ پيروزى كردن اسـت و تمـدن
بهرهگيرى از پيروزىهايى است كه فرهنگ شرايط آن را فراهم ساخته است .
لغت كلتور (  ) Culturدر زبانهاى اروپايى معادل فرهنگ در زبان فارسى است  .ايـن لغـت از
ريشه  Cultدر زبان التين كه در رم باستان بدان تكلم مىكردند  ،به معناى عبادتى است كه به
طور منظم در اوقات معين انجام شود  .از عبادتهايى كه معموالن بـا قربـانى كـردن همـراه بـود
نتيجه و پاداشى هم انتظار مىرفت و احتماالن چون كشت و زرع نيز براى اروپاييان كـه تـازه بـه
زراعت روى آورده بودند و مىبايست كاشت و برداشت و همينين رسيدگىهـاى الزم بـه موقـع
رعايت گردد و تابع نظم زمان باشد تا در نهايت محصول مطلوب به دست آيد  ،مفهوم اين لغـت
بر كشاورزى تعميم داده شد و آن را نيز «كولتور» ناميدهاند  .همينين مىتواند براى توجه دادن
مردم در به دست آوردن آذوقه به وسيله كار و كوشش  ،به جاى بىعملى و توسل به خـدايان و
تقديم هدايا كه در عوض آن نعمتهاى فراوان انتظار داشتند بوده باشد  .روى آوردن به زراعت و
كشت دانه و برداشت چندين برابر بىشباهت به هديه و قربـانى كـردن بـراى خـدايان و انتظـار
دريافت چندين برابر آن نيست  .به هر حال اين لغت كلتور دليلـى بـراى ادعـاى كشـاورزى بـه
عنوان «سنگ بناى توسعه صنعتى» نمىتواند باشد و اين يك نتيجهگيرى نادرسـتى اسـت كـه
بعضا كردهاند  .البته روى آوردن انسانها به كشاورزى مرحله مهمى از رشد فرهنـگ يـك ملـت
محسوب مىشود  ،چيزى كه غرب سه هزار سال ديرتر از شرق بدان پرداخت .
لغت كلنـى ) (Kolonieبـه معنـاى مسـتعمرات نيـز از همـين ريشـه اسـت  .رم باسـتان بـه
مستعمرات اروپايى خود كشاورزى مىآموخت و اين مستعمرات را «كلونيا» مىناميـد  ،كـه نـام
شهر كلن يادگارى از آن زمانها است .
در قرون اخير از لغت «كولتور» براى آموزش و پرورش استفاده شده است كه آن هم باز اشاره به
هر دو عمل دارد  ،هم ديندارى آموختن به فرزندان و هـم رسـيدگى كـردن و رشـد نسـلهـا را
ممكن ساختن و نتيجه مطلوب حاصل كردن است .
ولى مزيت لغت «فرهنگ» در زبان فارسى بر لغت «كولتور» در زبانهاى اروپايى» در اين اسـت
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كه اشاره صريح به اصل مبارزه دارد؛ فرّ آهنگ .
مبارزه در تاريخ انديشه ايرانى  ،چه در دوران ماقبل اسالم و چـه در دوران اسـالم اصـل جهـان
بينى ما را تشكيل مىداده است  .منتها تحليلهاى غلط موجب درك غلط از مبـارزه مـىشـود .
مبارزه  ،ركنِ اصلى فطرت طبيعت است  .دين زرتشـتى جهـان را ميـدان مبـارزه اهـورا مـزدا و
اهريمن مىداند  .اسالم تصريح دارد كه زندگى مبارزه در راه عقيده است  .نـه تنهـا انسـانهـا و
حيوانات در حال مبارزهاند  ،بلكه در واقع چيزى در جهان وجود ندارد كه خارج از ميدان مبارزه
باشد  .مبناى وجود بر مبارزه است  .از ذرات اتم گرفته تا كرات در تالش و كوششى فطرى قرار
دارند و هر آن چه هست در حال حركت و تحول است و اين خود الزمهاش مبـارزه اسـت  .ايـن
مبارزه را در موجودات زنده اعم از نباتات يا حيوانات با وضوح بيشتر مـىبينـيم  .بـراى درسـت
كردن خاكِ برگ  ،وقتى زوايد گياهى را كه قابل تجزيـه هسـتند روى هـم مـىريـزيم ( كـوت
مىكنيم ـ كمپست هاوفن درست مىكنيم ) پس از چندى در شرايط مناسب در هر سانتى متر
مكعب خاك برگ به دست آمده تا  11هزار موجود زنده مـىيـابيم كـه بـه فعاليـت مشـغولند .
موجوديت آنها همراه مبارزه و نتيجه مبارزه است .
آن خاك  ،رشد گياهان جديد را ممكن مىسازد كه دوباره مبـارزهاى ديگـر نمايـان مـىشـود .
مبارزه قطع شدنى نيست  .انسانها نيز به شكل انفرادى و اجتماعى در حال مبارزهاند  .مبـارزه ،
شكست يا پيروزى  ،خواه به طور آگاه و فعال و يا ناآگاه و منفعل مشغله هميشگى انسانها است
13
 .لغتِ فرهنگ اشاره به عزم پيروز شدن در مبارزات زندگى دارد .
انسانِ انديشور هر كارى كه بخواهد شروع كند ابتدا بايد عزم و اراده پيروز شدن در آن كار را در
خود بهوجود آورد  .اين مساوى است با بهوجود آوردن فرهنگ آن كار  .اگر كسى امروزه بخواهد
يك متر پارچه ترمه از آن نوع كه «غياث الدين على  ،نقشبند يزدى معروف» در زمـان صـفويه
مىبافت  ،توليد كند چون فرهنگ آن را ندارد ممكن نيست  .بنابراين عزم پيروز شدن در چنين
كارى را هم نمىتواند داشته باشد  .اگر آدم جسورى پيدا شـد كـه شـرايط و لـوازم و وسـايل و
تدبيرات و سامان كار و معلومات و حوصله و روحيه در خود و نياز هنرى آن را و درك و حرمت
آن را در جامعه بهوجود آورد  ،آن وقت خواهيم گفت فرهنگ آن كار را بـهوجـود آورده اسـت و
مىتواند آن شخص در هدفش پيروز گردد .
 .ر  .ك :مرتضى رهبانى  ،به فرهنگ شرق و غرب  ،تحليل تاريخ از ديدگاه روانشناسى .
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پيروزىهاى بزرگ تاريخ مرهون فرهنگى است كه براى هدف مربـوط شـكل داده شـده اسـت .
خواست و اراده و طرح و نقشه و به حساب آوردن امكانات و روحيه افراد در ايـن لغـتِ فرهنـگ
منعكس است  .اگر فرهنگِ كارى آماده باشد انجام آن كار امكانپذير است .
شكست يا پيروزى نتيجه مبارزه است  .پس ما اگر مىبينيم از پيـروزىهـاى علمـى  ،هنـرى ،
صنعتى  ،كشاورزى و دامدارى  ،بازرگانى  ،اقتصادى  ،سياسى يا پيروزى يك فيلم  ،يك نمايش
 ،يك كتاب  ،يك فرد يك سياست صحبت مىشود  ،بدين معنا است كه در همه اين بخـشهـا
مبارزهاى صورت گرفته است  .ما حتى از پيروزى در عشق  ،در ازدواج و در زندگى به طور كلـى
صحبت مىكنيم .
بزرگترين آرزوى ما براى دوستان پيروزى است  .پيروزى و موفقيت ما را خوشحال مـىكنـد و
شكست و عدم موفقيت  ،موجب بدحالى و دلسردى مىشود  .معموالن براى سـال نـو هـم آروزى
پيروزى مىكنيم و از اينگونه مفاهيم در همه جا مىشناسيم و به كار مـىبـريم  .منتهـا چـون
عموميت دارد متوجه اشارهاش به مبارزه نيستيم .
استقالل فرهنگ
اين كه آيا با از دست دادن استقالل سياسى و اقتصادى مىتوان استقالل فرهنگ را حفـظ كـرد
يا اين كه فرهنگ نيز مورد تجاوز قرار خواهد گرفت سؤالى است كه با كمك تاريخ شـايد بتـوان
جواب داد .
سازگارى ايرانى 14شهرت دارد و در آن مىخوانيم كه مردم ما فاقد احساس مليت هسـتند  ،از
وطن خود آن طور كه بايد دفاع نمىكنند  ،در مقابـل دشـمن هميـون سـاقه گياهـان ضـعيف
بىمقاومتند  ،خم مىشوند و سيل را از سر مىگذرانند  ،بردبار شلخته  ،وارهيده  ،دچار تفرقـه ،
معتقد به قضا و قدرند و در كارهاشان متمايل به «زور و زود» هستند  .اينگونه قضاوتها اخيـرا
رواج يافته است و از حوزه گفت و گوى سبك تحقيقاتى هم خارج شده و نقل مجلـس خـاص و
عام شده است  .زمانى كه آن را به عنوان يك نظر تحقيقى خواندم  ،طبعا با حوصله و طورى كه
الزمه بررسى است با آن رو به رو شدم  ،گرچه غمگينكننده بود  ،چهره در هم نكشيدم و حتى
خوشحال هم بودم كه بارخره نظرى است بيان شده از طـرف دل سـوختهاى كـه بايـد روى آن
 .كتابى است از مهندس بازرگان .
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مطالعه كرد و عيار آن را سنجيد هميون يك تز  ،و آنتى تز آن را در برابر قرار داد تا به حقيقت
نزديك شويم  .امّا پيش از آن كه به اين نتايج برسيم كسانى آمادهتر بودند و آن را در بوق و كرنا
كردند و كسانى هم بر مبناى آن كتابها به چاپ رسانده و در آنها تئورىهايى مبنى بر همـين
نظريه ارائه دادند و با ظواهرى علمى كه براى تبليغات هم قابل استفاده بـود  ،افكـار عمـومى را
متوجه خود كردند و با همين سبك در دانشگاهها نفوذ كرده دانشجويان را مخاطب قرار دادند .
به هر حال از ميان تحليلهاى ضد و نقيضى كه در مورد فرهنگ و تمدن ايرانى شـده اسـت آن
چه تا به حال نشان مىدهد اين است كه عوامل ثابتى پس از اين همه حوادث تاريخى به جـاى
باقى مانده است  .حتى بعضى اعتقادات اصول مذهبى از قبل از اسالم همينـان در اسـالم بـاقى
مانده از جمله :اصل عدالت  ،اصل پاداش هـر كـار  ،اصـل مبـارزه  ،رد برتـرى نـژادى ـ ايـنهـا
چيزهايى هستند كه تفاوت ما و اروپا را نيز تعيين مىكنند ـ به همين علت بردگـى بـه معنـاى
رومى و يا اروپايى هرگز در اينجا وجود نداشت  ،چه در دوران اسالم و چه قبل از آن  .حرم سرا
و غالمان اخته شده داشتيم ولى من آن را از اصول فرهنگ شرق نمىدانم  .آن مربوط به دربـار
است نه به ملت « .شاهخدايى» بيمارىِ خاص خودش را داشت .
از خصوصيات ديگر مثبت و منفى فرهنگ ايرانى بايد مرادجويى  ،عرفـان  ،رؤيـا گـرى  ،آرمـان
خواهى كه گاه نامشخص و مجهول است  ،انتظارات بـيش از معمـول و غيـر واقـعبينانـه  ،عـدم
اعتدال در فكر  ،عدم اتكاى به عقالنيت  ،پاندولى بودن در رفتار و عواطف كه از قطبى به قطـب
ديگر مىتواند نوسان كند  ،نام برد .
با توجه به اين كه با همسايگان مهاجم  ،حتى با مغولها دست دوستى داديـم و بـه حاكميـت
آنان تن در داديم و با روس و انگيس سازگارى نشان داديم ولى تا كنون عزم و اراده پيـروزى را
از فكر خود بيرون نكردهايم و در هر فرصت رفتار و شيوه استقاللطلبى آشكار و مخفى خـود را
اعمال كردهايم  ،اين بدان معنا است كه تا حدودى استقالل فرهنگ خود را در همه كورانهـاى
حوادث حفظ كردهايم  .پس اين «سازگارى ايرانى» امرى ظاهرى است  .ايرانى در اصول سازگار
نداشته است  .او رؤياى فرهنگ خودش را از ذهن بيرون نكـرده اسـت  .آن را در برابـر مغـول از
دست نداد  ،در برابر روس و انگليس و امريكا هم از دست نداد  .ولى معلوم نيست در برابر هجوم
تأثيرهاى فرستندههاى ماهوارهاى  ،فيلمهـاى ويـديويى و سـى دى و اينترنـت هـم بتوانـد دوام
بياورد  .چون اينجا ديگر تأثير بر روى بيهها مطرح است؛ بيههـاى مدرسـهاى! تـا زمـانى كـه
هجوم خارجى بر افراد رشد يافته بود  ،جامعه تا حدودى در امان بود  .حاال به عكس شده اسـت
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بيهها بيشتر در معرض تهاجم فرهنگى هستند  .در اين صورت امكان آن هسـت كـه يـكبـاره
چشممان را باز كنيم و نسلى با فرهنگى مخروبه و نامتجانس در برابر خود بيابيم .
شكلگيرى فرهنگ يك جامعه
در طول قرنها افكار  ،نظريات  ،تصوّرات و عقايد مختلف از ميان افراد جامعه در حـال طلـوع و
افول دائمى است  .اگر بعضى از آنها باقى بماند  ،به دليل تناسب آن با شرايط داخلى و خارجى
آن جامعه است  .اگر هم اين شرايط را نياز بناميم  ،يعنى به تناسـب نيازهـاى داخلـى ذهنـى و
خارجى محيطى باقى مانده درست است  .بنابراينجامعهاى كه در طول تاريخ از طريـق سـعى و
خطا  ،عناصر و عوامل فرهنگى خود را انتخاب كرده و با آن زندگى كرده است  ،نبايد اجازه دهد
به يك باره آن را تعويض كرده با فرهنگى ديگر جايگزين كنند  .اگر چنين اتفاقى بيفتد  ،نظيـر
آن است كه موجودى را از شرايط زيست محيطى خودش خارج كرده در شرايط ديگر قرار دهيم
 .اين عمل مىتواند به مرگ و نابودى يا زيانهاى فراوانى كه قابل پيش بينى نيست منجر شود .
مرغ خانگى را نمىتوان به سادگى به مرغ وحشى تبديل كرد  ،چه رسد به تبديل آن بـه مـاهى
دريا  .تبديل يك فرهنگ ايرانى به يك فرهنگ مثالن اروپايى  ،به تعويض لباس شـباهت نـدارد .
اروپايى خصوصيات فرهنگ قابيلىاش را از زمان يونان و رم به ارث برده است و امروز هم بـا آن
زندگى مىكند  .و نظام كارش را بر آن ترتيب داده است  .ما خصوصيات هابيلى فرهنگ خود را
از دوران شكوفايى تمدنهاى بينالنهرين و مصر و هند داريم؛ صحبت از چهار هزار سال قبـل و
بيشتر است  .اين كه تبديل و تغيير فرهنـگ بـه ايـن سـادگى نيسـت را اروپاييـان بـه خـوبى
مىدانند؛ با وجود اين اگر رضا شاه را تشويق مىكنند كه يك شبه دستور اروپايى شدن همگانى
را صادر كند  ،مسلما از نادانى نبوده است  .اين دستور از آن اروپايى آمده است كه بـراى تغييـر
يك قانون سالها بحث و تحقيق مىكند  ،ديدگاههاى افراد جامعه و متخصصين را جويا مىشود
 .تغيير قانون طالق در آلمان در دهه هفتاد قرن اخير  ،مدتها در دستور كار مجلس بود  ،همه
جا بحث و نظر روى آن انجام مىگرفت  ،از دانشگاهها خواهـان تحقيقـات مـىشـدند و بـارخره
تغييرات با اكثريت كمى به تصويب رسيد و در اجرا هم حوصله كافى به كار برده شد كـه مبـادا
تزلزلى فرهنگى در جامعه و در نتيجه در مردم بهوجود آيد  .با توجه به اين كه ضـرورت تغييـر
قانون  ،خود مبتنى به تغيير آداب و عادتها و روش و روحيات و بينش جديدى بود كه در ملت
بهوجود آمده بود وگرنه نيازى هم به تغيير قانون نداشت!
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تعريف فرهنگ
«فرهنگ حاصل مبارزه انسانها با محيط داخلى و خارجى در طول تاريخ اسـت و بـهنوبـه خـود
عاملى مهم در مبارزات و شكست و پيروزى جامعه است» .
عناصر تشكيلدهنده فرهنگ مانند دين  ،فلسفه  ،جهان بينى  ،هنر  ،مدها و مدلهاى تربيتى ،
عوامل اقتصادى و غيره دائما رو به تخريب و سازندگى و تحولانـد  ،بـه طـورى كـه حاصـل آن
مىتواند انحطاط  ،توقف يا رشد جامعه باشد  .ضمن اين كه ما عامل اصلى شكلدهنده فرهنـگ
خود هستيم  ،در مورد تأثيرات عوامل خارجى كه عناصرِ صحنه مبـارزه را تشـكيل مـىدهنـد ،
نبايد اغراق يا چشم پوشى كنيم .
اگر مبارزات اقتصادى  ،علمى  ،صنعتى  ،تجارى  ،اجتمـاعى  ،سياسـى  ( ،نـه جنـگ روانـى ) ،
ورزشى و غيره جريان صحيح و طبيعى خود را بيابـد و اگـر از نظـر تربيتـى بيـههـا بـا اهـداف
متناسب با استعدادهاى خود مجهز شده باشند و به شكلى درگير مبارزات الزم بشوند  ،نـه تنهـا
مشكالت تربيتى و خطرات انحرافات آنان كمتر مى شـود بلكـه ايـن خـود تضـمينى بـراى رشـد
عمومى در كشور خواهد بود .
در اين نوشته مىبايست به تعريف فرهنگ و دين مىپرداختم ولى با عرض معذرت نمىتـوانم از
بيان مسائل پيرامونى موضوع صرفنظر كنم .
كارهايى كه در اين مدت مىبايست در مورد فرهنگ انجام گيرد صورت نگرفته است  .اگـر هـم
كارى مىشود بسيار ضعيف و ناپخته و با نياز زمان مطابقت ندارد  .از سبك نامگذارىها مىتوان
به نامشخص بودن اهداف پى برد« :پوشش دادن خبرى» «رسانههاى عمومى» «توسعه فرهنگى
و سياسى» به جاى رشد فرهنگى و سياسى  .اين نوع «گفتمان» نشان از تعطيـل كـار  ،روحيـه
مصرفى به جاى توليدى و درونى شدن مبارزه در محيط پرواربندان است  ،نه مسئوليت و قبـول
مبارزه در صحنههاى زندگى جهان امروز .
نامشخص بودن و عدم مواجهه با مسائلِ اساسى مساوى است با بىعملى  .و ايـن از خصوصـيات
زمان كنونى است  .فيلمهاى خارجى بسيار خوب هميون آنشرلى و بابـا لنـگ دراز و بسـيارى
ديگر كه مىتواند رشد فرهنگ را موجب شود فراوانند ولى ما انتخاب را برحسـب چـه مقياسـى
انجام مىدهيم؟ انتخاب معكوس را در بسيارى از امور شاهديم و اين اتفاقى نيست .
در چنين شرايطى  ،نقش دين موقعى مىتواند اميدواركننده باشد كه ديندارى به طور اصولى بـا
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معلومات جديد روانشناسى و جامعهشناسى مجهز گردد و طبق آن نيز تحول ايجاد كند  .بـراى
اين كار بايد دعواى «دستور يا انديشه» را به تفاهم «دستور با انديشه» تبديل كرد  ،چيزى كـه
نهايتا پس از قرنها مبارزه اين دو در جهان بارخره به تفاهم و همكارى اين دو انجاميده اسـت .
البته متوليان دين مىتوانند تحولپذير باشند و خود بايد بـه طـور فعّـال ـ نـه منفعـل ـ نقـش
تغييردهنده جامعه را ايفا كنند  ،به شرط آن كه از صحت  ،سبك و برنامه مبارزات فرهنگى كـه
در پيشرو قرار داده مىشود اطمينان حاصل كنند  .اصالح طلب هم نبايد از كسى انتظـار چـك
سفيد داشته باشد .

منابع
 . 3رييارد بوش و ديگران  ،جهان مذهبى  ،ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهى  ،دفتر نشر فرهنگ
اسالمى 3111 ،ش .
 . 1رهبانى  ،مرتضى  ،فرهنگ شرق و غرب  ،تهران  ،نشر نى 3113 ،ش .
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فرهنگ؛ نسبيّت يا يگانگى؟!
محمد رضا كاشفى
فرهنگشناسى
گذشتگان با «فرهنگ» مىزيستند و در آن غوطه مىخوردند « .فرهنگ» را به كار مىبسـتند و
در توسعه و تعديل آن مىكوشيدند؛ ولى هرگز از نفسِ «فرهنگ» نمىگفتند  .از آن هنگام كـه
بشر به نوآورى روى آورد ـ البته نو شدن نه به معناى آن كه صرفا از گذشته فاصله بگيرد  ،بلكه
عالوه بر فاصله گرفتن  ،از آن فراتر رود و حتى از آن بيرون آمده و به نقد و بررسىاش بكشـد ـ
سعى كرد كه از حقيقت و ماهيت هر آنچه كه با او مىزيسته يا به كـارش مـىگرفتـه  ،بيـرون
آمده و از خود آن بگويد  .تمامى معارفى كه با پسوند «شناسى» در عرصه انديشه ظاهر گشت ،
و امدار اين نوع تفكر و به عبـارت ديگـر مولـود ايـن رويكـرد تـازه بـود؛ ماننـد :ديـنشناسـى ،
اخالقشناسى  ،معرفتشناسى  ،جامعهشناسى و . . . .
«فرهنگ» نيز به عنوان يكى از اصيلترين عناصر در زندگى بشر از اين امر مستثنا نشد؛ هر چند
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ايــن رشــته ماننــد رشــتههــاى ديگــر هنــوز بايــد راه زيــادى را طــى كنــد؛ امــا در عــين حــال
«فرهنگشناسى» ـ كه به تحليل و بررسـى «فرهنـگ» و مباحـث پيرامـون آن مـىپـردازد ـ از
رشتههاى ديگر نوپاتر بوده و محتاج به كندوكاوى بيشتر است  .چند صباحى است كه در ذيـل
اين عنوان  ،مسائل و مباحثى طرح مىشود كه هر يك به نوبه خـود  ،مجـالى وسـيعتـر از يـك
نگاشته تفصيلى مىطلبد  ،چه رسد به يك نوشتار كوتاه  .يكى از اين موضوعات  ،نسـبىگرايـى
فرهنگى و يگانگى آن است  .اين موضوع هنگامى كه در ساحتِ مبحث «دين و فرهنـگ» طـرح
مىشود؛ خود را جدىتر  ،مهمتر و عميقتر نشان مىدهد؛ زيرا دينى كه داعيه جهانى بودن دارد
فرهنگى را به بشر معرفى كرده كه مىتواند در سرتاسر زمين گسترده شود و همه انسانها را بـا
هر نژاد و مليتى و هر اقليم جغرافيايى و هر آداب و رسومى به سوى يك فرهنگ بخوانـد؛ مـثالن
فرهنــگ اســالمى كــه منشــأ  ،محتــوا و هــدف خــود را از اســالم الهــام مــىگيــرد  ،بــه دليــل
جهانشمولىاش بر آن است كه:
اوالً :امكان دارد همه انسانها در هر نقطه از كره خاكى متلّبس به اين فرهنگ شوند؛ ثانيا :اين
فرهنگ برترين  ،بهترين و موجهترين فرهنگهاى جهان است  .اين موضوع ديدگاه نسبىگـروى
فرهنگى را برنمىتابد؛ زيرا نسبىگروى معتقد است كه جامعههاى متبـاين و مختلـف الهويـا را
نمىتوان به يك جامعه واحد با فرهنگ و نظام ارزشى واحد تبديل كرد؛ امكان ندارد كـه بتـوان
پارهاى از امور و شئون يك جامعه را به جامعهاى ديگر سرايت داد  ،هر فرهنگى فقط بـا جامعـه
خود متناسب است .
كلودى ستروس (  ، ) 3343مردم شناس  ،انسان شناس و فيلسوف فرانسوى  ،انديشـه تشـكيل
يك فرهنگ واحد جهانى را پندارى خام و باطل مىداند  13.يا اسوالد شپنگلد (  3314ـ ) 3334
معتقد است كه هر فرهنگى خصلت خاص خود و جهانبينىِ خاص خـود را دارد و داراى فلسـفه
اساسى مشخصى نسبت به زندگى  ،هنر  ،علم  ،و مذهب است  ،آن چنان كه تفاهم متقابل ميان
دو فرهنگ متفاوت ميسر نيست  11.در يك برايند كلى  ،مـردمشناسـى و جامعـهشناسـى قـرن
بيستم معتقد به نسبى بودن و بىطرفى در ارزشگذارى فرهنگها هستند و مباحث آنهـا نوعـا

 .استروس كلودى  ،نژاد و تاريخ  ،ترجمه ابوالحسن نجفى  ،صص  63ـ .67
 .پوالرد سيدنى  ،انديشه ترقى تاريخ و جامعه  ،ترجمه حسين اسد پور پيرانفر  ،صص  178ـ . 194
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درباره فرهنگها است نه فرهنگى خاص .
براى آن كه روشن شود مىتوان فرهنگى يگانه در جهان داشت  ،بايد نخست معناى «فرهنـگ»
را بازشناخت  ،سپس مبانى نسبىگرايى فرهنگى را نقد كرد و آن گاه وحدت و يگانگى فرهنـگ
را تقدير كرد؛ زيرا انديشه مقابل «فرهنگ» را از معناى اصلى خويش تهى ساخته و نسبىگرايى
فرهنگى را بر مبناى معرفت شناختى خاص بنيان نهاده و به تحليـلِ انسـان شناسـانه وحـدت و
يگانگى فرهنگ واقف نگشته است .
مفهوم فرهنگ
از نشانههاى بسيار و آثار و نوشتههاى فراوان مسلم شده است كه بشر از ابتـداى زنـدگى تـا بـه
امروز  ،عقايد  ،انديشهها و احساسهاى روشنى در باب آرمانهايى ـ كه بايستى آنها را به دست
آورد و نهادِ انسانى يعنى انسان بودن او را در برابر حيوان بودن سامان دهد ـ دارا بوده است  .اين
نوع فعاليتها به عنوان يك بعد اساسى در مقابـل بعـد طبيعـى محـض انسـان ـ كـه عبـارت از
كوششهاى گوناگون در باب به دست آوردن وتنظيم و رفاه زندگى معمـولى اسـت ـ بـه شـمار
مىرود  .ما اين ويژگى انسان را «فرهنگ» مىناميم؛ يعنـى «فرهنـگ» از ديـدگاه مـا «ويژگـى
زندگى انسان يا جنبههاى جداكننده انسان از حيوان است» .
اگر به تعاريف گوناگونى كه در ذيل واژه «فرهنگ» چه در غرب و چه در ايران مطرح شده است
 ،دقت شود  ،روشن مىگردد ويژگىها و عناصر و مختصاتى كـه در تبيـين «فرهنـگ» بـه كـار
گرفته شده  ،مختص زندگى انسان در برابر زندگى حيوان است  10.در واقـع  ،آدمـى بـه خـاطر
11
ويژگىهاى خاص خويش است كه فرهنگ را مىآفريند  ،آن را انتقال مىدهد و وامىسپرد .
تعريفى كه در اين مقال از «فرهنگ» پيشنهاد شد با معناى لغوى اين واژه نيز قرابت دارد؛ زيـرا
تمامى تعاريفِ لغت شناسان بزرگ ايران حاكى و نمادى از همان ويژگى و جنبـه خـاص آدمـى
 .جانسون لزلى  ،منتقدان فرهنگ از ماتيو آرنولد تا ريموند ويليامز  ،ترجمه ضياء موحد ،
صص. 13، 12
 .در باب تعاريف فرهنگ نگ :داريوش آشورى  ،تعريفها و مفهوم فرهنگ  ،ص ،42مجيد محمدى  ،درآمدى بر جامعهشناسى و
اقتصاد فرهنگ در ايران امروز  ،صص  . 22 ،21چنگيز پهلوان  ،فرهنگشناسى  ،صص 491 ، 57 ، 19 ، 18 ، 4، 3؛ على اكبر
دهخدا  ،لغت نامه دهخدا  ،ذيل ماده فرهنگ؛ حسين عميد  ،فرهنگ عميد  ،ذيل ماده فرهنگ .

 .چنگيز پهلوان  ،فرهنگشناسى  ،ص91؛ محمدتقى جعفرى  ،يادنامه استاد شهيد مرتضى مطهرى ،
ص. 311
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است كه در«ادب» « ،خِرد»  ،دانش  ،تعليم و تربيت  ،معرفـت  ،هنـر  ،صـنعت  ،حكمـت و . . .
تجلى مىيابد  14.به عبارت ديگر  ،فرهنگ  ،باطنِ اين تعاريف است  .ايـن توصـيفات مـىتواننـد
مثل سايه كه نشانى از نور است  ،حكايت از فرهنگ كنند  ،ولـى بايـد توجـه داشـت كـه آنهـا
فرهنگ نيستند و با تحليل و تفسير آنها نمىتوان معنـاى فرهنـگ را دريافـت  ،بلكـه تنهـا بـا
بررسى ويژگىهاى خاص انسان كه او را از حيوان متمايز مىسازد مىتـوان حقيقـت فرهنـگ را
درك كرد  .بايد توجه داشت كه جامعه ونهادها و عملكرد افراد آن  ،بستر نشو و نماى «فرهنگ»
است نه خود «فرهنگ» .
بنابراين  ،شناخت «فرهنگ» مستلزم شناخت هدف انسان و رفع نيازهاى وى در قلمرو :طبيعت
 ،ماورا طبيعت  ،نفس خويش و انسانهاى ديگر است؛ به بيان ديگر  ،شـالوده فرهنـگ نگـرش
انسان به خود  ،محيط پيرامون خود  ،جهان خاكى و جهان برين است كه مبتنى بر آن ارزشها
 ،گرايشها و آنگاه كردارهاى خود را صورت مىبخشد  .چگونگى اين شناخت و به عبارت ديگر
نگرش انسان در اين چهار ساحت در شكل و محتواى بسـيارى از جنبـههـاى زنـدگى اثـر قابـل
توجهى دارد  .ناگفته نماند كه بسيارى از انديشوران غربى نيز به اين امر توجه داشته و مبتنى بر
نگرش و شناخت خويش از انسان و هدف و رفع نيازهاى وى در چهار قلمروى فوق «فرهنگ» را
11
تعريف كردهاند .
بر اين اساس «فرهنگ» داراى سه نظام وابسته به يكديگر مىباشد كه از آنها به اجزاى متشكله
فرهنگ (  ) the components of cultureياد مىشود .
الف ) نظام شناختها و باورها
اين نظام به مثابه شالودهاى براى فعاليتهاى بشر در زمينه تفكر و انديشه اسـت و از تصـورات ،
باورها  ،آموزهها و شيوههاى استداللى در زمينه تفسير جهان هستى  ،انسـان  ،چگـونگى رابطـه
انسان با محيط پيرامون خود و هدف از زندگى بشر تشكيل يافته است .
ب ) نظام ارزشها و گرايشها
 .محمد حسين بن خلف تبريزى ،برهان قاطع  ،ج ، 3ص1481؛ غالمحسين مصاحب  ،دايرة المعارف فارسى  ،ج ، 2ص. 1891
 .نگ :گزاديه دوپويى  ،فرهنگ و توسعه  ،مترجمان فاطمه فراهانى و عبدالحميد زرين قلم  ،ص51
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اين نظام بيانگر ارزشها واعتقاد به آنها است  .در اين ساحت ميان مطلوب و نامطلوب  ،خـوب
وبد  ،پسند و ناپسند  ،روا وناروا در قالب گذارههاى ارزشى  ،اخالقى و حقوقى به معنـى عـام آن
مرزبندى مىشود .
ج ) نظام رفتارها و كردارها
اين نظام متشكل از تمامى آموختههايى است كه هماهنگسازى رفتار آدمى با افعال ديگـران را
براى انسانها ممكن مىسازند  .در اين قلمرو آموزههاى دو نظـام اول بـه مرحلـه ظهـور و بـروز
مىنشيند؛ بدين بيان كه با توجه به نوع بينش و گرايش آدمى  ،رفتار  ،آداب فردى و اجتمـاعى
پى ريخته مىشود  .در واقع  ،در اين ساحت با توجه به نوع گزينش نظام شناختهـا و باورهـا و
13
نظام ارزشها و گرايشها  ،آموزههاى عملى وفنون رفتارى ترسيم مىگردد .
براى توضيح بيشتر اركان فرهنگ مثالى ذكر مىكنم  .در يـك جامعـه دينـى  ،فرهنـگ الهـى
خاصى حاكم است كه هر سه نظام فوق را دارد  .در اين فرهنگ اين باور وجود دارد كه معنويت
 ،كمال مطلوب و نهايت زندگى او است و اين كمال در پرتـو مراقبـت و تـالش و بادقـت در بـه
كارگيرى و بهرهورى به اندازه ازهمه مواهب جسمى و روحى براى انسان حاصل مىشود  .در اين
بينش  ،انسان رو به سوى خدا دارد كه كمال مطلق و سرچشمه همه خوبىها و ارزشهـا اسـت؛
اين است كه از تن بهره مىگيرد اما به اندازه  ،نه همه وقت  ،نه همه جـا و نـه بـا همـه كـس .
مبتنى بر اين بينش  ،اين ارزش شكل مىگيرد كه «پوشش» بـراى انسـان يـك امـر مطلـوب ،
شايسته و ارزش و در واقع يك حريم است  .بر اساس اين نظام بينشـى و ارزشـى  ،در فرهنـگ
دينى كميّت و كيفيّت اين پوشش در نظام رفتارها تبيين و مشخص مىگردد كه چه تن پوش و
13
لباسى متناسب با چنين شناخت و باورى از انسان و چنان ارزشى از پوشش جسم مىباشد .
بنابراين  ،فرهنگ در ساختههاى مادى و معنوى انسان اثر گذاشته و بسته به نوع نگرش انسـان
به چهار ساحتى كه در فرازهاى قبل اشاره شد  ،اين ساختهها به صورت «نمودى» از آن «بـود»
يعنى «فرهنگ» جلوه مىكنند  .اين اندوختههاى مادى و معنوى بشر «نمودِ» فرهنگ به شـمار
مىروند نه «خودِ» فرهنگ؛ از ايـن رو نمـىتـوان صـرفا بـا بررسـى نمودهـا و ابـزار خودنمـايى
 .نگ :محمدرضا كاشفى  ،دين و فرهنگ  ،در دست انتشار  .فصل اول فرهنگشناسى  ،مبحث اركان و
اجزاى فرهنگ .
 .براى تبيين بهتر اين مثال نگ :و  .ولمر  .جاناى « .پوشاك دينى در مشرق»  ،ترجمه مهرانگيز اوحدى ،
مندرج در كتاب فرهنگ و دين  .هيئت مترجمان  ،صص  472ـ . 491
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«فرهنگ» مانند :موسيقى  ،شعر  ،ادبيات  ،معمارى  ،هنرهـاى تجسـمى و نمايشـى  ،صـنعت ،
آداب و علوم تجربى و انسانى و  . . .به كنه «فرهنگ» پى برد؛ بلكه تنها با بررسى آن سـه نظـام
پيش گفته و نقد و بررسى آنها مىتوان به جوهر «فرهنگ» يك جامعه دست يازيد  ،هـر چنـد
اين نمودها  ،نشانههايى از آن حقيقت دارند وتا اندازهاى ما را به اركان اصـلى و اجـزاى اساسـى
فرهنگ يك جامعه رهنمون مىكردند ولى بايد توجه داشت كه آنها فقط نشانه و نموداند .
با تحول ژرف در اجزاى متشكله يك فرهنگ نمود مادى و معنوى آن ـ يعنى تمدن ـ نيز تغييـر
اساسى خواهد كرد؛ 04چنان كه پس از رنسانس ( قرن چهاردهم و پانزدهم ميالدى ) با تغييرات
جدى در نظامهاى باور  ،ارزش و رفتار تحوالت جديد و تازهاى در اندوختـههـاى مـادى ( علـوم
تجربى ) و ساختههاى معنوى ( علوم انسانى ) رخ داد 03و يا با ظهور اسـالم  ،فرهنـگ اسـالمى
پديدار گشت  ،اين فرهنگ كه از جهانبينى  ،هستىشناسـى  ،جامعـه نگـرى و انسـانشناسـى
خاص اسالم نشئت مىگرفت  ،پيروانش را به سوى ايجاد تمدنى بزرگ كشاند  ،تمـدنى كـه بـه
حدى در عظمت قرار گرفت كه آگاهى از همه ابواب و احاطه بر همه انحاى آن بـه واقـع دشـوار
01
است .
با توجه به كالبدشكافى مفهوم «فرهنگ» مىتوان گفت« :دين» و «فرهنگ» قرابتـى تنگاتنـگ
دارند؛ زيرا هر دو به امر انسان پرداخته و در پى رفع نيازهاى وى در نسبتش با طبيعت  ،ماوراى
طبيعت  ،خود و انسانهاى ديگر است  .به اعتقاد ما  ،دين مجموعـه حقـايق هماهنـگ از نظـام
اعتقادى  ،ارزشى و عبادى است كه براى هدايت و تعالى انسان در دو قلمروى فردى و اجتماعى
وى  ،توسط رسوالن الهى از جانب خداوند در قالب وحى ارسال گشـته اسـت  01.براسـاس ايـن
تعريف  ،اركان دين در سه نظام جاى دارد :نظام اعتقادى  ،نظام ارزشى يا اخالقى و نظام فقهى .
از اين رو  ،دين با ظهور خود  ،فرهنگ خاص و نوينى را به جامعه بشرى عرضه داشته و انسانها
را بدان فرامىخواند  .در حقيقت با پديد آمدن دين  ،تحول مفيد و ثمربخشى در انديشـه و روح
 .فرهنگ و دين  ،و .ولمر .جان اى« ، .نسبت فرهنگ و تمدن» ،ترجمه مهرانگيز اوحدى ،صص . 491-472
 .محمدرضا كاشفى ،مسيحيت و فرهنگ در غرب ،فصل دوم و سوم.
 .براى آگاهى بيشتر نگ :جرجى زيدان  ،تاريخ تمدن اسالم  ،آدم متز  ،تمدن اسالمى در قرن چهارم هجرى .زرين كوب عبدالحسين
 ،كارنامه اسالم .
 .فرهنگ و دين  ،فصل دوم  ،دينشناسى  ،مبحث «تعريف دين ».
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انسان بهوجود مىآيد  .دين در اين راستا طرز تفكر انسانها را در جهـت واقـعبينـى نـو كـرده ،
اخالق و تربيت آنها را بهبود بخشيده  ،سنتها و نظـامهـاى كهنـه و دسـت و پـاگير آنهـا را
برانداخته و به جاى آنها نظامهايى زنده  ،پايا و پويا جايگزين ساخته و ايدهاى عـالى بـه آنهـا
الهام مىنمايد و در پرتو چنين تحولى  ،زندگى اقتصـادى بهبـود يافتـه و اسـتعدادهاى علمـى ،
فلسفى  ،فنى  ،هنرى  ،ادبى و در يك كالم اندوختههاى مادى و معنوى( يعنى تمدن ) شـكفته
مىگردد  .اين واقعيت تنها ديدگاه ما نيست بلكه كاتوليكها نيز در شـوراى دوم واتيكـان بـدان
تصريح كردهاند« :دين فرهنگ را شكل داده و فرهنگ به مردم هويت بخشيده است و بـه بيـان
00
ديگر  ،نياز انسان به كالم متعال الهى خميرمايه فرهنگ است ».
با دقت در حقيقت و ماهيت «فرهنگ» مىتوان اذعان كرد كه« :فرهنگ» به معناى وجه امتياز
جوامع از يكديگر نيست  ،تا بگوييم دو جامعه نمىتوانند يك فرهنگ داشته باشند؛ «فرهنگ» به
مفهوم آداب و رسوم محلى نبوده و اين دو از عناصر اصلى «فرهنگ» به شمار نمىروند تا مدعى
شويم كه آداب و رسوم به اقتضاى نژاد  ،زبان و مسائل زمين شناختى و جغرافيـايى بـهكلـى بـا
يكديگر متفاوت بوده و نمىتوان آنها را يكدست نمـود؛ «فرهنـگ» بـه اندوختـههـاى مـادى و
معنوى ( يعنى تمدن ) فروكاسته نمىشود تا به معناى پيشرفت مادى تلقى گشته و از وجه نظر
و نگرش تهى و با تفاوت در تكنيك غير همسان و گوناگون جلوه نمايد؛ 01دين نقـش محـورى و
تأثيرگذارى بر جوهره فرهنگ دارد  ،نه آن كه تنها به صـورت يكـى از عناصـر فرهنـگ قلمـداد
گشته و به دليل گوناگونى فرهنگها اين عنصر تبعى نيز مختلف الهويا بوده و نتواند در همسانى
04
و يكدست كردن فرهنگها نقشآفرين باشد .
نسبىگرايى فرهنگى )(cultural relativism
نسبىگرايى فرهنگى يا نسبيت فرهنگى به ما مىگويد :خوب و بد خواندن مسائل بر اساس يـك
 .ليلى مصطفوى كاشانى  ،سياستهاى فرهنگى واتيكان [ ،نامه پژوهش ويژه غربشناسى ]صص ،114
 115و مسيحيت و فرهنگ در غرب  ،فصل پنجم .
 .رضا داورى  ،مبانى نظرى تمدن غربى  ،صص  113ـ  ،115چنگيز پهلوان  ،فرهنگشناسى صص  . 491 ، 57 ، 26مسيحيت و
فرهنگ در غرب  ،فصل اول  ،دين و فرهنگ  ،فصل اول  ،مبحث «فرهنگ در غرب» ؛ على شريعتى  ،بازشناسى هويت ايرانى  ،اسالمى
 ،ص. 42

 .دين و فرهنگ  ،فصل چهارم .
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مالك كلى صحيح نيست بلكه ديدگاههاى فوق ( معيارهاى درست و نادرست يا نيك و بـد و يـا
حق وباطل ) بايد در بافت و زمينههايى كه ظهور پيدا مىكنند مورد ارزيابى قرار گيرند  .ممكـن
است آنچه در يك جامعه «درست» است در جامعهاى ديگر «نادرست» باشد .
بايد توجه داشت كه نسبيت فرهنگى با تنوع فرهنگها متفـاوت اسـت؛ زيـرا  ،در مقولـه تنـوع
فرهنگها بحث بر سر تنوع و تكثر واقعى و خارجى فرهنگها اسـت  .در مبحـث تنـوع و تكثـر
فرهنگها ما به توصيف وضع واقع مىپردازيم  .ولى صحت و درستى هر يك از آنهـا را توجيـه
نمىكنيم و تنها يك گزارش مردم شناسانه (  ) anthropolgicاست و تنـوع فرهنـگهـا يـك
گزارش توصيفى (  . ) descriptiveبه همين دليل است كه مدعيان نسـبىگـروى فرهنگـى ،
چنان كه گزارش اجماى آن عنقريب خواهد آمد  ،از مبانى فلسفى هنجارى سود بردهاند  .به هر
روى  ،اگر كسى نسبيت فرهنگى را به عنوان يك هنجار بپذيرد بىگمان نمىتواند مدعى يگانگى
فرهنگ شود  .يكى از لوازم اين نگرش تأثير فرهنگ در دين و قالب خوردن دين به فرهنگى كه
در آن پديد مىآيد  ،است  .به عنوان مثال  ،جى  .سى  .هردر(  ) j.c.Herderيكى از فيلسوفان
آلمانى واز طرفداران نسبىگروى فرهنگى معتقد بود كه هيچ فرهنگى مابعـدتر يـا متعـالىتـر از
ديگرى نيست  .فرهنگها فقط با هم تفاوت دارند  .از اين رو  ،بايد دين را نسبت به فرهنگى كه
01
در آن ظهور پيدا مىكند  ،مورد مالحظه قرار داد .
از آنجا كه اين رويكرد چندى است كه در جامعه مـا وارد شـده اسـت و نسـبت ديـن اسـالم و
فرهنگ را به خصوص در جامعه ايرانى به چالش خوانده است  ،توجه به مبانى و نقـد و بررسـى
آنها ضرورى است  ،عالوه بر آن كه تنها با نفى نسبىگرايى فرهنگى است كه مىتـوان يگـانگى
فرهنگ را تقرير كرد .
در عصر رنسانس به سه دليل مسئله نسبىگرايى و به تبع آن نسبىگرايى فرهنگى قوت گرفت:
الف ) رخدادهاى اجتماعى و سياسى مانند گسترش فتوحات استعمارى اروپاييان يا مسافرتهاى
دانشمندان مغرب زمين به شرق و نيم كره جنوبى كه باعث آشنايى و كشف گونههاى متنوعى از
فرهنگها شد .
ب ) گسترش رفتارهاى مسيحى؛ پديد آمدن انواع جديد و گوناگونى از رفتارهـاى مسـيحى كـه
پس از دوران اصالح دينى صورت پذيرفت زمينه را براى پذيرش تنوع فرهنگها و كمـى بعـدتر
 .محمدى  ،مجيد  ،دين  ،اين جا ،اكنون ،تهران  ،قطره  ،چاپ اول ،1377 ،ش  ،ص.12
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نسبىگرايى فرهنگى فراهم آورد .
ج ) بسط و ايجاد نظريههاى تازه در علوم انسانى؛ پس از رنسانس اين فرضـيه در علـوم انسـانى
قوت گرفت كه باورهاى تحت تأثير شرايط فيزيكى و روانشناختى قرار داشته و از اين رو بسـته
به شرايط گوناگون  ،باورها متفاوت  ،متغير و در نتيجه نسبىاند؛ مـثالن پـى پربيـل( p.pierre
) Bayelيكى از فيلسوفان بزرگ غرب معتقد بود رفتار اخالقى [ نظـام و جـز سـوم از اجـزاى
فرهنگ ]از علل طبيعى مثل تعليم و تربيت نشئت مىگيرد و نه از اعتقادهـاى دينـى [باورهـا و
گرايشها ]از اين رو  ،دنبال آن بود كـه نشـان دهـد قهرمانـان انجيـل هماننـد داوود  ،رهبـران
مسيحى مانند كالون  ،لوتر  ،افراد مقدس و پاپها در طـول تـاريخ مسـيحيت از جهـت ماهيـت
انسانى خود به نحو اخالقى عمل كردهاند نه بـه علـت باورهـاى دينـىاى [فرهنـگ دينـى ]كـه
داشتهاند  03.ناگفته نماند كه نسبىگرايى فرهنگى نقطه مقابل يگانگى فرهنگ مسيحى بود و در
واقع براى حذف فرهنگ دينـى از جامعـه و جـايگزين سـاختن فرهنـگ انسـانى بـه جـاى آن ،
03
مىكوشيد .
نسبىگرايى فرهنگى ريشه در مبانى فلسفى خاص دارد كه مىتوان آن را از سـه زاويـه رهيـابى
14
كرد:
 1ـ نسبىگرايى مفهومى
اين مبنا حاصل كاوشهاى سنتى و جديد در زبان و واژگان است و زبانشناسـى و فلسـفه علـم
معاصر آن را تقويت كرده است  .بر طبق اين ديدگاه زبانهاى گوناگون ملتها حاصـل دنياهـاى
مختلف ( واقعى و ذهنى ) بوده اسـت  ،از ايـنرو  ،گـروههـاى مختلـف داراى مقولـهبنـدىهـا ،
ساختهاى زبانى  ،معانى بيان و دايرههاى مفهومى گوناگونى بـراى لغاتنـد  .منشـأ ايـن تفـاوت
چارچوبهاى كامالن متفاوت براى تحليل جهان است  .در چارچوب اين تفاوتها است كـه مـثالن
مفاهيم فرهنگ دينى مطرح مىشوند .
 .برگرفته از «مقاله مدخل نسبىگرايى (  ») relutivismبه قلم ريچارد اچ پاپكين در دايرة المعارف دين  ،ويراسته ميرچا الياده  ،ترجمه
مجيد محمدى در كتاب دين  ،اين جا  ،اكنون  ،تهران ،قطره ،چاپ اول ،1377 ،ص .11
 .همان  ،ص. 12
 .تمامى اين مبانى از مقاله پاپكين در منبع پيشين اخذ شده است .
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بنابراين  ،در چارچوب هر فرهنگ خاصى كه قرار بگيريم با مجموعهاى متفاوت از مفاهيم مواجه
مىشويم  ،بر اين مبنا مفهوم رستگارى مثالن در فرهنگ اسالمى در چارچوب مفهومى متفاوتى از
نجات ( ) salvationدر فرهنگ مسيحى قرار دارد  .شايد در چارچوب ترجمه بتوان اين دو واژه
را به يكديگر بازگرداند ولى دايرههاى مفهومى آنها بر يكديگر منطبق نيستند  .نتيجه آن كه ما
با فرهنگهاى نسبتا گوناگونى مواجهايم كه هر كدام در چارچوب مفاهيم همان فرهنگ درك و
فهم مىشوند .
در واقع  ،اين تفكر مبتنى بـر يـك نحلـه خـاص تفسـيرى اسـت كـه گـاهى واژه هرمنوتيـك(
 ) Hermeneuticsنيز بر آن اطالق مىشود  .عصاره مباحث در اين نحله آن است كه يك متن
در جريان فرهنگها و سنتها نمودهاى مختلفى دارد و پيامهاى متناسب با آن فضاى فرهنگـى
را تحويل مخاطبان خود مىدهد  .در واقع مخاطبان و فضاهاى ذهنى و شـرايط فرهنگـى آنهـا
است كه به متن  ،معنا مىبخشد  .از اين رو  ،هر كس هرچه از متن درك كند  ،اگر متناسب بـا
فضاى فرهنگى او باشد  ،درست خواهـد بـود  .ايـن رويكـرد توسـط انديشـمندان گونـاگون بـه
شكلهاى متفاوتى تفسير شده است كه طرح ديدگاه و نقد هر يك بـه صـورت مسـتقل در ايـن
نوشتار ممكن نيست؛ بنابراين به نقدهايى كه به صورت كلى مىتوان بر اين رويكرد وارد دانسـت
13
 ،بسنده مىكنيم .
اوالً :آيا گريزى از يك تفسير خاص هست و مىتوان تفاسير ديگرى داشت يا تفسير ديگر را نيز
فهميد؟ يا اين كه آدمى مجبور است  ،چنان تفسير كند و بفهمد كه بـا اطالعـات وى همخـوان
باشد؟ آيا اين جبر در فهم  ،معيار درستى و نادرستى است؟ به نظر مىرسد محدوديت شـناخت
بشر تنها مبين وجود تعدد معرفتهاى بشر نسبت به واقعيت است ولى معيار درستى و نادرستى
نخواهد بود  .بايد توجه داشت كه يك پديده يا يك متن  ،واقعيت معينى در خود دارد كـه اگـر
انسان به آن دست يابد  ،به فهم درست رسيده و در غير اين صـورت بـه راه خطـا رفتـه اسـت .
بنابراين  ،مىتوان گفت هرچند فهم هـاى متفـاوتى از يـك پديـده يـا مـتن  ،در جريـان تغييـر
اطالعات بيرونى و تحول سنت بهوجود آمده باشد نمىتوان همه اين فهمها را در موقعيت خاص

 .در اين باب منابع ذيل مفيد است :بابك احمدى  ،ساختار و تأويل متن  2 ،جلد  ،تهران  ،نشر مركز  ،چاپ
دوم 1372ش  .همو  ،ترديد  ،مركز چاپ اول  1374 ،ش ؛ديويد كوزنز هوى حلقه انتقادى  ،ترجمه مراد فرهادپور  ،تهران  ،انتشارات
كيل با همكارى انتشارات روشنگران  ،چاپ اول 1371 ،ش؛ مهدى هادوى  ،مبانى كالمى اجتهاد  ،قم  ،مؤسسه فرهنگى خانه خرد  ،چاپ
اول  1371 ،ش .
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خويش درست تلقى كرد و همه تفاسير را فهم واقع و كشف حقيقت در ظرف خاص خود خواند؛
بلكه بايد اذعان كرد كه همه يا بسيارى از آن فهمها  ،غلط بـوده و بـه اشـتباه نـام فهـم بـر آن
11
گذاشته شده است .
ثانيا :اگر هر فرد محدود و محصور در حصار افق معنايى خود باشد  ،راه مفاهمـه و گفـت و گـو
بسته خواهد شد؛ زيرا الزمه اين نگرش پذيرش انديشههاى جداجدا و تكه تكهاى است كه هـيچ
راهى براى ارتباط با يكديگر ندارند  ،حال آن كه ما نظارهگر گفتو گو ميان انديشمندان مختلف
از مكاتب گوناگون با فرهنگهاى متفاوت از جوامع متمايز بر سر اساسىتـرين مسـائل و اصـول
حيات بشرى هستيم .
ثالما :نسبيت فهم  ،مستلزم شكاكيت ساختارى در معرفت و زوال «يقين» در حوزه علم اسـت .
با حفظ نسبيت  ،اصل حقيقت و واقعيت نيز در قالب ذهنيت انسان به صورت يك امر فرضـى و
مشكوك درمىآيد  ،عالوه برآن كه نسبت به اعتبارات ذهنى ديگر انسانها نيز گرفتـار ترديـد و
شك مىشود اگر مفهوم هر پديدهاى به تناسب جايگاه تاريخى و پيش فرضها و شـرايط ذهنـى
فاعل فهم تعيين شود  ،هيچ كس به متن واقع  ،دست نمىيابد حتى هيچ كس به مـتن فهمـى
كه ديگران از واقع دارند و باالتر به متن پيامى كه از ديگران به او القا مىشود  ،نمـىرسـد بلكـه
همگان در حاشيه متون و پيامهايى نشستهاند كه بر آنها وارد مىشود و كار آنها تنهـا قرائـت
11
متن از حاشيه آن است و اين همان شك مطلق درباره همه معارف بشرى است .
 2ـ نسبىگرايى اعتقادى
نسبىگرايى اعتقادى بر اين فرض متكى نيست كه تقابلى ميان اعتقادات وجود نـدارد يـا مـا بـا
منظومههاى متفاوتى از اعتقادات مواجهايم  ،بلكه بر اين فـرض متكـى اسـت كـه هـيچ مبنـاى
عقالنى براى مقايسه يا طبقهبندى يا ارزشگذارى آنها وجود ندارد  .بر فرض هم كه دسـتگاهى
عقالنى براى ارزيابى و ارزشگذارى داشته باشيم  ،معلوم نيست كه اصـول آن مـورد نظـر همـه
فرهنگها باشد؛ مثالن بر اساسِ ديدگاه فرهنگى سنتى اديان  ،هيچ نـوع رسـتگارى در بيـرون از
 .مهدى هادوى  ،مبانى كالمى اجتهاد  ،ص . 229
 .محمدرضا كاشفى  ،نسبيت فرهنگى مبانى و نقدها  ،قبسات  ،سال چهارم  ،شماره چهارم  ،زمستان ، 78
صص  82ـ . 84
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چارچوب دين خود آنها وجود ندارد  .اما با پذيرش نسبىگرايى اعتقادى برخى از اديـان امـروز
قائل به نجات و رستگارى در ديگر اديان نيز هستند  .نتيجـه ايـن نسـبىگرايـى اعتقـادى و در
نتيجه نسبىگرايى فرهنگى  ،عدم برخوردهاى خشونتزا در ميان پيروان اديان [ يا فرهنگهـاى
10
دينى متفاوت] با عنوان كشاندن افراد با غل و زنجير به بهشت يك دين است .
اين مبنا در واقع مدعى تكثر حقايق است  .در مبناى اول شايد عدهاى معتقد باشند كه حقيقت
وجود دارد ولى ما به آن دسترسى نداريم؛ از اين رو  ،هركسى هر چه مىفهمند همان درسـت و
حق است  .اما مبناى دوم ديدگاه ديگرى را مطرح مىكند و آن اين كه در بـاطن هـم حقـايق ،
كثيرند؛ زيرا اوالن :ما اصالن معيار عقالنى براى تعيين حق و باطل نداريم  ،ثانيا :بر فـرض هـم كـه
معيارى به دست آوريم  ،اين معيار داراى اصولى نيست كه مقبول همه فرهنگها باشد .
اين دو مدعا كه در گفتار «رييارد  .اچ  .پاپكين» از تئوريسينهاى نسبيت فرهنگى آمده است ،
مبتنى بر تلقّىِ خاصـى از دو مقولـه معرفـت شـناختى مهـم يعنـى «حقانيـت يـك اعتقـاد» و
«عقالنيت» آن است  .حقانيت يك اعتقاد يعنى حقى كه انسانها پس از طى انـواع فراينـدهاى
تشخيص و شناسايى به آنها دست يافتهاند  .عالوه بر آن كه اين حق روشمند نيز هست؛ يعنـى
شخص از روش يا روشهايى استفاده و به مدد آنها  ،حق را كشف مىكند  .حق روشمند داراى
سه پيامد مهـم اسـت  ،اول آن كـه «روش»  ،معيـار تميـز حـق از باطـل اسـت  ،دوم روش يـا
روشهاى كشف حقيقت  ،عينى است و عينيت بدين معنا كه روشها عمومى يا همگانىاند  ،نـه
خصوصى  .سوم آن كه عينيت روش  ،ضامن عينيت حق است و عينى بودن حق به دو معناست:
الف ) حق به روش عينى به دست آمده است  ،ب ) مىتوان از حق به روش عينـى دفـاع كـرد .
اين دو معنا مانعا الجمع نيستند .
از سوى ديگر  ،نظام اعتقادى از دو نوع اعتقاد تشكيل مىگردد 3 :ـ اعتقادهاى مستنتج  ،يعنـى
عقايدى كه از ساير اعتقادات اسـتنتاج شـدهانـد  1 .ـ اعتقادهـاى پايـه  ،يعنـى عقايـدى كـه از
اعتقادات ديگر استنتاج نشدهاند  .بنابراين  ،مىتوان اذعان داشت كه در يك نظام اعتقـادى  ،دو
نوع «حق» وجود دارد :حق مستنتج و حق پايه  .حق مستنتج بر روش استدالل مبتنى اسـت و
حق پايه مبتنى بر فرايندهاى ادراكىِ بديهى و اعتمادپذير  .مثالن يك بار شخص خود  ،درِ كالس
را مىگشايد و معلم را در كالس مىبيند و از اين رو  ،معتقد مىشود كه «هـم اكنـون معلـم در
 .مجيد محمدى  ،دين  ،اين جا  ،اكنون  ،صص . 16، 15
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كالس است»  .و يك بار مبتنى بر يك سلسله اعتقادات بديهى ديگر مثل اين كـه «هـم اكنـون
كالس درس مطابق معمول تشكيل شده است» و «معلم شخص بسيار منضـبط و وقـتشناسـى
است» به اين نتيجه مىرسد و معتقد مىشود كه «هم اكنون معلم در كالس است»  11.اما ابـزار
كشف «حق» يادآورى در باب آن چيست؟ پاسخ آن است كه «عقل» ابزار كشف و داورى اسـت؛
بنابراين  ،ما به «عقالنيت» در تلقى از «حقانيت» و رسيدن به آن نيازمنديم  .در اينجاست كـه
بسته به نوع اثبات حق و به كارگيرى عقل و تفسير خاص از آن  ،نسبىگرايى اعتقادى يـا نفـى
آن شكل مىگيرد .
دست كم سه تلقى متفاوت از عقالنيت عرضه شده اسـت كـه نمـىتـوان در ايـن مجـال بـه آن
پرداخت  14،اما نسبىگرايى اعتقادى مبتنى بر عقالنيت حداقلى يا عقل گرايى انتقـادى اسـت (
 ، ) critical rationalismدر چارچوب عقل گرايى انتقادى  ،كـه فرصـت طـرح تفصـيلى آن
وجود ندارد  ،روش واحد لزوما به نتايج واحد نمىانجامد؛ زيرا مجموعه پيش فـرضهـا و مبـادى
شخص يا اشخاص به كار برنده روش لزوما يكسان نيست؛ از اين رو  ،تنوع در مبادى [بـه فـرض
كه روش واحد باشد  ].در نتيجه حاصل از آن روش تأثير مسـتقيم دارد  .از سـوى ديگـر  ،اگـر
«حق مستنتج» را محصول استنتاج معتبر از مقدمات و مبـادى صـادق بـدانيم  ،در آن صـورت
چون مبادى و پيش فرضهاى مقبول اشخاص و جوامع متنوع است [پذيرش و موجه بودن تنوع
اعتقادات پايه] نتيجه حاصله نيز متنوع و متكثر خواهد بود  .بنـابراين  ،حـق مسـتنتج  ،متكثـر
است و اين تكثر عقالن مجاز و قابل دفاع است .
به بيان ديگر  ،نسبىگرايى اعتقادى مهم از مبانى و اصول عقل گرايـى انتقـادى اسـت؛ زيـرا بـر
اساس اين ديدگاه نمىتوان معيارى را براى ارزشيابى نظامهاى اعتقادى گوناگون و بـه عبـارتى
فرهنگهاى متفاوت فراهم آورد؛ چرا كه «حق» همان است كه هر شخص يا اشخاص يا گروه بر
طبق اعتقادات پايه خود آن را استنتاج كردهاند و اين اعتقادهاى پايه  ،متنوع بـوده و اعتقـاداتى
نيست كه مورد تصديق همگان باشد  .همينين بر فرض كه معيارى هم داشته باشيم چون ايـن
معيار خود نيز از ديدگاههاى گوناگون تحليل و تبيين مىگردد و حق بودن يا نبودنش بستگى به
 .نگ :احمد نراقى «،درباره مبادى پلوراليسم دينى»  ،كيان  ،ش  ، 41بهمن و اسفند  76ش  ،صص . 19، 18
 .دين ،اينجا ،اكنون  ،صص  21 ،21؛ مايكل پترسون و ديگران  ،عقل و اعتقاد دينى  ،ترجمه احمد نراقى و ابراهيم سلطانى ،
صص  86 ، 76 ، 72ـ . 225
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پيش فرضهاى معرفت شناختى در مسئله «حقانيت» و «عقالنيت »در عقـل گرايـى انتقـادى
دارد  ،مورد قبول همگان نخواهد افتاد و در نتيجه  ،باز نسبىگرايى اعتقادى به عنوان يك نظريه
11
بر قوت خود باقى خواهد ماند .
13
نسبىگرايى اعتقادى مبتنى بر يكى از تقديرات نظريه مبناگروى (  ) foundationalismدر
باب چگونگى نشان دادن صدق يك گزاره [توجيه (  ]) justificationاسـت كـه «مبنـاگروى
مدرن» نام گرفته است  .بر طبق اين قرائت  ،پايه بودن در شمار اوصاف روانى و نفسـانى باورهـا
است و مالك مبتنىبودن يا نبودن يك باور بر بـاورى ديگـر  ،وضـعيت ذهنـى شـخص اسـت .
بنابراين  ،گزارههاى پايه نسبت به افراد متفاوتند  ،گزارهاى مىتواند براى من پايه و خود موجـه
باشد  .در حالى كه براى شما چنين نباشد و بالعكس  .حتى اين امكان هست كه يك باور در نزد
شخصى واحد در شرايط خاصى پايه و رعدَ شرايط ديگرى غير پايه باشـد  .در واقـع  ،طبـق ايـن
13
تقرير پايه بودن باورها امرى نسبى است .
اما اين قرائت مواجه با اشكالهاى عديدهاى است:
اوالً :مبناگروى مدرن در غرب يكى از قرائتهاى مبناگروى است و تنها تقرير نمـىباشـد؛ بلكـه
تقريرهاى ديگرى وجود دارد كه خود را در قبـال نسـبىگرايـى و شـكورزى مـىدانـد  ،ماننـد
مبناگروى سنتى يا مبناگروى كالسيك ( . ) classical Foundationalism
ثانيا :الگوى مبناگروى مدرن در تعيين و تبيين قضاياى پايه عام نيست؛ مثالن باورهاى پايه دينى
مانند باورهاى پايه حسى نيستند؛ زيرا كه اگر اختالف نظرى درباره باورهـاى پايـه حسـى باشـد
مىتوان با انجام آزمونى اين اختالف را حل يا كاهش داد ولى باورهاى پايـه دينـى قابليـت ايـن
چنين آزمونى را ندارند  .بنابراين  ،نفس وجود باورهاى پايه بديل  ،موجب ترديد در پايـه بـودن
آنها مىشود .
ثالما :انحصار باورهاى پايه بر امور حسى و حافظه وضعيت روانى خاص ديگران  ،مـدعايى بـدون
دليل و حداقل قابل مناقشه است؛ زيرا بر اساس ديدگاه متفكران اسالمى كه نظريه مبناگروى را
 .احمد نراقى  ،عقل و اعتقادى دينى ،ص  21؛ نسبيت فرهنگى مبانى و نقدها  ،صص  85ـ . 89
 .برخى ازمترجمان واژه بنيانانگارى را معادل (  ) foundationalismقرار دادهاند  .نگ :عقل و اعتقاد دينى  ،ص. 223
 .نگ :محمدتقى فعالى  ،درآمدى بر معرفتشناسى دينى و معاصر  ،صص  211ـ  234؛ عقل و اعتقاد دينى ،
ص  228؛ الوين پالنتينجا  ،فلسفه دين ،ترجمه و توضيح محمدسعيدى مهر  ،ص. 11
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پى گرفتهاند  ،قضاياى بديهى و پايه منحصر به موارد فوق نيست  .انديشمندان اسالمى هر چنـد
در شمارش بديهيات با يكديگر اختالفنظر دارند ولى در اين نكته موافق انـد كـه قضـاياى پايـه
منحصر به موارد ياد شده نيست بلكه فطريات  ،وجدانيات  ،مجربات  ،متواترات و حدسيات نيز از
قضاياى پايه قلمداد شده است .
رابعا :به نظر مىرسد نسبى گروى در باورهاى پايه مبتنى بر نسبىگرايى در فهم است و چنـان
كه در فرازهاى قبل تبيين گشت نسبىگرايى در فهم سر از شكاكيت برمىآورد و قابـل خدشـه
است .
خامسا :بسيارى از متفكران معتقدند كه ما پـارهاى باورهـاى پايـه داريـم كـه مـورد تصـديق و
پذيرش همگان است  ،مانند استحاله اجتماع و ارتفاع نقيضين؛از اين رو  ،مىتوان مبتنى بر ايـن
باورها قضاياى ديگرى را اثبات كرد كه هم صادق باشد و هم همه فهم و هم جميـع عـاقالن در
همه زمانها آن را قانعكننده بيابند .
سادسا :آيا اثبات حقانيت نظام اعتقادى فقط مبتنى بر عقالنيـت اسـت؟ آيـا راه ديگـرى بـراى
كشف حق وجود ندارد؟ به اعتقاد ما آموزههايى خرد گريز ـ نـه خـرد سـتيز ـ داريـم كـه بـراى
داورى در حق بودن يا نبودن و يا اثبات حقانيت و به عبـارتى در  ،توجيـه و تـدليل اعتقـاد مـا
توانمندند  .در تفكر و انديشه اسالمى تنها ذهن انسان عاقل نيست كـه بـه گونـهاى انحصـارى ،
عينيات جهان خارج را درك و تعقل مىكند؛ بلكه وحى  ،به عنوان حقيقتى مافوق ذهن انسان ـ
نه مخالف و ضد آن ـ نقشى اساسى در درك عينيات و كشف حقايق و اثبات آن بر عهـده دارد .
آموزههاى وحيانى منبع واقعيات و حقايق مطلقىاند كه درباره آنها ترديـدى وجـود نـدارد و از
44
اين جهت تابع نسبيت نيستند  ،بلكه همه فهم و همهپذير مىباشد .
 3ـ نسبىگرايى ارزشى
يكى ديگر از مبانى نسبىگرايى فرهنگى  ،نسبىگرايى ارزشى است  .اين مبنـا در فرهنـگهـاى
دينى قابل مشاهدهتر است؛ زيرا به عمل فردى و اجتماعى مربوط بوده و افراد مستقيما با آنهـا
درگيرند  .به عنوان مثال  ،مسلمانان با ايمان و معتقد از خوردنِ گوشت خوك به خاطر محرمات
دينى پرهيز مىكنند ولى مسيحيان  ،منعى در خوردن آن نمىبينند  .هندوها خـوردن گوشـت
 .نگ :نسبيت فرهنگى مبانى و نقدها  ،صص . 91 ، 89
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گاو را مجاز نمىدانند ولى مسلمانان آن را مباح و حالل مىدانند .
در نسبىگرايى ارزشى هميون نسبىگرايى اعتقادى بحث بر سر انكار تقابلهاى ارزشى يا عـدم
وجود بنيادهاى ارزشى در يك نظام هنجارى نيست؛ بلكه سخن آن اسـت كـه مبنـايى اخالقـى
براى توجيه يك نظام بر نظام ديگر وجود ندارد  ،عالوه بر آن كه به دليل عدم ثبات رفتار ارزشى
 ،قائل شدن به اين نوع نسبىگرايى آسانتر از نسبىگرايى اعتقادى است .
«رييارد  .اچ  .پاپكين» معتقد است كه مثالن غيرمشروع دانستن حكم اعدام توسط واتيكان ناشى
از نوع پذيرش نسبىگرايى ارزشى در چارچوب كليساى كاتوليك است  .به نظر وى  ،ايـن حكـم
ناشى از ديدگاههاى امروزى انسانها نسبت به حقوق بشر است و اين نكته را روشن مىكند كـه
كليسا به بازيافت موادى از متون مقدس اقدام كرده است كه اين ايده امروزين را تأييـد كننـد .
رساله جديد كليساى كاتوليك در باب عدم مشروعيت مرگ افراد ( حكم اعدام ) به بند پنجم ده
43
فرمان حضرت موسى در باب منع انسانها از قتل يكديگر استناد مىكند .
مسئله نسبيتِ اخالقـى يـا ارزشـى (  ) ethical relativityيكـى از مسـائل معرفـتشناسـى
گزارههاى اخالقى است  .مقصود از اين رويكرد آن است كه هيچ اصل اخالقـى و ارزشـى ثـابتى
وجود ندارد و تمام آنها حتى اصول كلى احكام ارزشى مانند حسن عدل و قبح ظلم بـر حسـب
فرهنگ خاص  ،تمايل و سليقه افراد دسـتخوشِ تغييـر و تحـول اسـت  .از ايـن رو  ،بـه اعتقـاد
طرفداران اين نگرش  ،نمىتوان در مقام داورى ميان دو طرف معـارض در خصـوص يـك حكـم
اخالقى  ،از درستتر بودن يكى از آنها سخن گفت  41.اما اين مبنا نيز قابل مناقشه است؛ زيرا:
اوالً :نسبى گروى اخالقى و ارزشى مبتنى بر برخى نظريههاى معناشناسى جمالت اخالقى قابل
توجيه است؛ مانند ديدگاههاى طبيعت گرايى تجربى با تمام شاخههاى فرعى زيست شـناختى ،
روان شناختى و تكاملى خود كه مفاهيم اخالقى را به مفاهيم طبيعى ـ كه با ابزار حس و تجربه
درخور آزمون و بررسىاند ـ فرومىكاهند  .اما بر اساس نظريههاى ديگر مانند نظريههاى فلسفى
و الهياتى نسبى گروى اخالق قابل توجيه نيست؛ مثالن در ديدگاه فلسفى  ،خوبى و بدى در رديف
معقوالت ثانيه فلسفى است  .اين معقوالت مفاهيمى هستند كه ما بازاى خارجى و وجود مستقل
ندارند  ،بلكه بهوجود موضوعشان موجودند  .اين دسته از مفاهيم با تحليل عقلى از امور خارجى
 .مجيد محمدى  ،دين  ،اينجا  ،اكنون  ،صص . 17، 16
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انتزاع مىشوند و وجودى جدا از وجودِ منشأ انتزاعشان ندارند؛ مانند مفهوم عليـت و معلوليـت .
وقتى گفته مىشود «آتش علت حرارت است» و «حرارت معلول آتش است» چنين نيسـت كـه
در عالم وجود غير از آتش و حرارت  ،دو چيز ديگر هـم وجـود داشـته باشـند بـه نـام عليـت و
معلوليت  .در عالم همان آتش است كه به لحاظ رابطه خاصى كه با حرارت دارد  ،مفهوم علت از
آن انتزاع و بر آن حمل مىگردد  .بنابراين  ،علت اگر چه وصف براى آتش موجود است  ،چنـين
نيست كه يك وجود مستقل داشته باشد و بر آتش عارض شـده باشـد و بـه اصـطالح عروضـش
خارجى باشد؛ بلكه اين ذهن است كه وصف ياد شده را انتزاع و بر آتش حمل مىكند  .خوبىهـا
و بدىها نيز به اين معنا  ،هم ذهنى است و هم عينى .
براساس اين تحليل  ،حسن و قبح  ،ذهنىاند؛ زيرا ذهن ما آنها را انتزاع مىكند و محصول يك
مقايسه و تأمل عقلى ما است اما عينى نيز هستند چون ما آن را از واقعيات عالم انتزاع مىكنيم
و فرض و پندار و قرارداد در آن دخالتى ندارد كه هر جا بخواهيم اعتبار كنيم و هر جا بخـواهيم
اعتبار نكنيم تا تابع ذهن ما باشند و نسبى  .چنان كه ما با ديدن آتش و لحاظ رابطـه و نسـبتى
كه با حرارت دارد مفهوم فلسفى «علت و معلول» را برداشت مىكنيم  ،با توجه بـه نسـبتى كـه
ميان اعمال اخالقى ما با تأثيرى كه در ارتقا يا انحطاط ما دارند  ،مفهـوم خـوب و بـد را انتـزاع
مىكنيم  .بر طبق اين قرائت ما يك ويژگى واقعى و عينـى داريـم كـه عبـارت اسـت از ارتبـاط
تكوينى ميان «اخالق و اعمال» ما با سعادت و كمال  ،درك «فضيلت و رذيلت» نتيجه مالحظه
همين ويژگى واقعى است و از همين واقعيت عينى است كه به انتـزاع ذهنـى «حسـن و قـبح»
مىرسيم  .از اين رو  ،ارزشها از نسبيت خالصى مىيابند؛ زيرا بايستگىها ريشه در دانستگىهـا
دارد؛ به عبارت ديگر  ،اخالق با واقعيت انسان و جهان و كمال پيوند مـىخـورد و از آنجـا كـه
انسان نوع واحدى است و كمال اين نوع نيز واحد و ثابت است و قوانين هستى و واقعيت ثابت و
41
تغييرناپذير است  ،روابط رفتار اختيارى انسان با اين كمال نيز از ثبات برخوردار خواهد بود .
ثانيا :اعتقاد به نسبى گروى ارزشى با وجدان و ارتكاز انسان نامأنوس و غريب است  .آيا مىتوان
پذيرفت كه اخالق ابوذر به همان اندازه موجه است كه اخالق معاويه؟!
ثالما :هر چند نسبىگروى اخالقى قائل به ترجيح يك نظام ارزشى بر نظام ارزشى ديگـر نيسـت
چون معتقد است مبنايى براى ترجيح وجود ندارد؛ ولى آيا طرفداران اين نظريـه هييگـاه رفتـار
 .نگ :محمدتقى مصباح يزدى  ،دروس فلسفه اخالق  ،صص . 192 ،189
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اخالقى و ارزشى ديگران را نقد نمىكنند؟! مسلم است كه نقد  ،غير از رجحان است؛ اما پرسش
اين است كه مطابق اين رويكرد هيچ مبنايى براى نقد رفتـار ارزشـى و اخالقـى ديگـران وجـود
نخواهد داشت  .بله اگر هرچه شخص خوب مىداند  ،براى او خوب باشد  ،تنها يـك مبنـا بـراى
نقد وجود خواهد داشت :عدم توفيق ما در انجام آن چه به زعم خود نيك مىدانستيم؛ اما در اين
صورت اعتقادات اخالقى «آدولف هيتلر» به لحاظ اخالقى با اعتقـادات «عيسـى» و «بـودا» هـم
40
عرض خواهند بود .
رابعا :اگر نسبيت ارزشى درست مىبود  ،هيچ گونه تكامل اخالقى ممكن نمىشد  .شرط آن كه
اشخاص در اعتقادهاى اخالقى خود پيشرفت كنند  ،اين است كه براى آنهـا امكـان اشـتباه در
عرصه اعتقادات اخالقى وجود داشته باشد و نيز اين امكان باشد كه يـك مجموعـه از اعتقـادات
اخالقى از مجموعه ديگر برتر باشد  .اما اگر هر چه يك شخص يا يك گروه نيك مىداند  ،بـراى
41
آنها نيك باشد  ،اين كار ناممكن مىشود .
خامسا :كسانى كه از نسبيت گرايى ارزشى دفاع مىكنند  ،غالبا مبنايشان ايـن اسـت كـه ايـن
نسبيت موجب «تسامح»است  ،خير جامعه را مىافزايد يا موجب بقاى نسل مىشود [مانند عدم
مشروعيت اعدام كه در كالم پاپكين مطرح شد  ].اما اين فقـط طـرح مجـدّدِ ارزشهـاى عينـى
اخالقى است؛ زيرا فحواى اين مدعا چيزى نيست جز آن كه بعضى ارزشهـا برتـر از ارزشهـاى
ديگرند؛ مثالن تساهل بهتر از عدم تساهل است  .بقاى نسلها بهتر از نـابودى آنهـا اسـت  .اگـر
مدافعان نسبيت گرايى اخالقى چنين چيزى را به صورت فحـوايى بپذيرنـد ـ كـه مـىپذيرنـد ـ
چگونه پذيرش آن را توجيه مىكنند و حال آن كه بـر طبـق ديدگاهشـان هـيچ مبنـايى بـراى
44
تحسين اين فضايل كه بيش از ساير ارزشهاى ديگر كه آنها را مىپسنديم  ،وجود ندارد .
سادسا :نسبىگروان اخالقى از توجه به اين نكته غافلند كـه در ميـان فرهنـگهـاى مختلـف ،
توافق اساسى در امور خوب و بد وجود دارد و اين توافقها بـه قـدرى زيـاد و اصـولى اسـت كـه
تفاوت فرهنگها در قياس با توافق اساسى آنها كم اهميت مىباشد  .كـدام فرهنـگ اسـت كـه

 .عقل و اعتقاد دينى  ،ترجمه احمد نراقى ،و ابراهيم سلطانى  ،ص . 163
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قتل را مذموم نداند؟ يا تجاوز به عنف و افعال جنسى سو ديگر را تجويز كند؟ 41حاصل آن كه ،
هيچ يك از مبانى فلسفى يعنى نسبىگروى مفهومى  ،نسبىگروى اعتقادى و نسبىگروى ارزشى
 ،نتوانست توجيه معقول ومقبولى براى نسبيت فرهنگى به دست دهد .
گفتنى است كه نسبىگرايى فرهنگى در غرب نيز منتقدانى داشته است؛ اين منتقدان معتقدنـد
كه:
اوالً :شواهد مربوط به تفاوتهاى فرهنگى امكان وجود باورها و نگرشهاى مشترك ميان اكثر يا
همه فرهنگها را نفى نمىكنند .
ثانيا :اطالعات واقعى در باب اين تفاوتها  ،امكان بهتر يا صحيحتر بودن يك نظام باور نسبت به
ديگرى را از پيش چشم حذف نمىكنند .
ثالما :هنوز فيلسوفان به بحث در اين نكته مىپردازند كه آيا تبيينهاى محلـى در بـاب شـواهد
مربوط به باورهاى مردم گواه ارزش  ،صحت يا نادرستى اين باورهايند يا خير؟

43

وحدت و يگانگى فرهنگ
صرف كالبد شكافى حقيقت فرهنگ و نقد مبانى نسبيت فرهنگى  ،وحدت و يگانگى فرهنـگ را
اثبات نمىكند؛ از اين رو بايد با تقريرى موجّه و معقول آن را مدلّل ساخت  .بـه دليـل كوتـاهى
فرصت تنها دو تقرير از دو متفكر معاصر را تقديم مىكنيم:
تقرير اول
در جاى خود مستدل شده است كه انسان ماهيت واحدى دارد؛ از اين رو  ،انسانهـا داراى يـك
سلسله حاالت ثابت و مشتركاند كه مىتوانـد منشـأ يـك رشـته نظـامهـاى تكـوينى و قـوانين
تشريعى و مشترك باشد  .از طرفى در زيستشناسى و روانشناسى ـ چه فردى و چه اجتمـاعى
ـ نه اختالف تكوينى موجود ميان افراد و اصناف انسـانهـا را دليـل بـر عـدم وجـود نظـامهـاى
مشترك در ميان آنان مىگيرند و نه وجود قوانين مشترك را دستمايه نفى تفاوتهاى فردى و
صنفى مىكنند؛ بلكه هم اشتراك را مىپذيرند و هم تفـاوتهـا را قبـول دارنـد  .از ايـن رو  ،در
جامعهشناسى نيز اختالف تكوينى موجود ميان گروهها و قشرهاى اجتماعى و جامعههـا را نبايـد
 .نگ :رونالد .م كوين « ،اخالق و دين » ،ترجمه صادق الريجانى  ،در كتاب فرهنگ و دين ؛ صص . 31 ،28
 .نگ :نسبيت فرهنگى مبانى ونقدها همان  ،صص 76ـ . 98
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شاهدى بر نبود قوانين و نظامهاى مشترك در ميان آنها گرفت  ،و از سوى ديگـر نبايـد وجـود
قوانين و نظامهاى مشترك را دستاويز تفاوتها كرد ـ كه به صورت مسلم اين تفـاوتهـا وجـود
دارد  .ـ گروهها و جامعههايى كه در كره زمين هستند و خواهند بود  ،على رغم وجوه اختالفـى
كه با يكديگر دارند  ،جهات اشتراك نيز دارند كه قوانين جامعه شناختى متكفل بيان آنها است
.
بر اساس اين تقرير  ،همين جهات مشترك در انسانها مىتواند خاسـتگاه يـك نظـام ارزشـى و
شناختى و رفتارى معين و واحد نيز باشند؛ زيرا تنها نظامى معتبر و صحيح است كـه ريشـه در
حقايق و واقعيتها داشته باشد و تنها از آنها تغذيه كند  .وقتى واقعيات و تكوينياتى هست كه
همه انسانها در آن مشتركند  ،چرا نتوان نظام ارزشى  ،شناختى و تشـريعىِ معتبـر  ،صـحيح و
معينى داشت كه بتواند همه آدميان را به خير و سعادت و كمال رهبرى كند؟
بنابراين  ،حق اين است كه تكوينيات مشترك ـ كه يكى از مهمترين و اصلىترين مالكات اعتبار
و صحت يك نظام شـناخت  ،ارزش و كـردار بـه شـمار مـىرود ـ منشـأ ارزشهـا و تشـريعيات
مشتركى مىشود كه يك نظام ارزشى و شناختى را مىسازد  .اين نظام بـه دليـل ثبـات  ،همـه
زمانى و همه مكانى بودن  ،منشأ و مالك اعتبار و صحت آن  ،هميشه  ،در همه جا و براى همـه
جامعهها خوب است  ،و ساير نظامها و فرهنگها بسته به ميزان اختالف و تباعـدى كـه بـا ايـن
فرهنگ دارند  ،بد و منفى خواهند بود .
پس  ،اوالن :فرهنگها را ـ كه متشكل از همين نظامهاى شناختى  ،ارزشى و كـردارى هسـتند ـ
مىتوان با يكديگر مقايسه كرد و در باب بهتر بودن هر يك از آنها نسبت به ديگرى سخن گفت
 .ثانيا :مىتوان يك فرهنگ واحدى را تصور كرد كه ثابت  ،دائمى و قابل تسرى و انتقال به همه
جامعهها باشد  .حاصل آن كه  ،اين فرهنگ متشكل از نظامهـاى شـناختى  ،ارزشـى و كـردارى
است كه از وجوه اشتراك تكوينى انسانها نشئت گرفته و چون طبيعت و ذاتيات جامعه چيـزى
جز طبيعت و ذاتيات انسان نيست  ،مخالف با طبيعت و ذاتيات هيچ جامعهاى نخواهد بـود و بـر
43
همه جوامع قابل تطبيق مىباشد .
تقرير دوم
 .محمدتقى مصباح يزدى  ،جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن  ،صص  146ـ . 149
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در جاى خود ثابت شده كه انسان  ،نوع واحد است  ،نه انواع  .از طرفى مبرهن شده كه انسان به
حكم فطرت و طبيعت خود اجتماعى است؛ يعنى يكى از گـرايشهـاى فطـرى انسـان ميـل بـه
زندگى جمعى مىباشد تا آنجا كه گاهى گفته مىشود« :انسـان حيـوان اجتمـاعى اسـت»  .بـه
عبارت ديگر  ،اجتماعى بودن انسان و به صورت جامعه درآمدن او  ،و داراى روح جمعى شـدنش
از خاصيت ذاتىِ نوعى او سرچشمه مىگيرد  .نوع انسان براى اين كه به كمال اليق خـود ـ كـه
استعداد رسيدن به آن را دارد ـ برسد  ،گرايش اجتماعى دارد  .در واقع  ،روح جمعى انسـان بـه
منزله وسيلهاى است كه نوع انسان را به كمال نهايى خود مىرساند  .بنـابراين  ،تكيـه گـاه روح
جمعى  ،روح فردى و به عبارت ديگر فطرت انسانى انسـان اسـت كـه هييگـاه تغييـر و تبـديل
نپذيرفته و هميشگى و همه جايى است .
بنابراين  ،انضمام اين دو مطلب به يكديگر يعنى 3 :ـ انسان فطرتا اجتمـاعى اسـت 1 .ــانسان ،
نوع واحد است  .اين نتيجه گرفته مىشود كه جامعههاى انسـانى نيـز ذات  ،طبيعـت و ماهيـت
يگانه دارند؛ به عبارت ديگر  ،از آنجا كه روح جمعى متكى بر فطرت انسانى انسان اسـت و ايـن
فطرت داراى ذات  ،طبيعت و ماهيت يگانه مىباشد؛ جامعههـاى انسـانى نيـز مـىتواننـد ذات ،
طبيعت و ماهيت يگانگى داشته باشند .
وقتى تصور چنين جامعهاى ـ كه با فطرت همه انسانهاى روى زمين سازگار بوده و تمام جوامع
بشرى را تحت پوشش خود قرار مىدهد ـ تصورى معقول و مدلل است  ،مىتـوان بـراى چنـين
جامعهاى  ،فرهنگى تصور كرد كه با ترسيم نظامهايى در ساحت باور  ،گرايش و كردار جوابگو و
هدايتگر آن جامعه عالى و يگانه بوده و به دليل يگانگى و وحدت آن جامعـه  ،خـود يگانـه و بـر
14
همه جوامع بشرى قابل تطبيق باشد .
در اينجا پرسش اساسى وجود دارد مبنى بر اين كه  ،اگر وحدت و يگانگى فرهنگ امر معقول ،
موجه و مدلّلى است چرا ما در تاريخ از گذشته تا كنون شاهد تكثر فرهنگهـا هسـتيم و سـراغ
نداريم كه اين امر يعنى يگانگى فرهنگ در جهان به وقوع پيوسته باشد؟ آيا اين عـدم وقـوع بـه
جهت امتناع ذاتى آن نيست؟
پاسخ اين پرسشِ ظريف بنا بر تقرير اول آن است كه :اين كه هنوز جامعـههـا آن نظـام واحـد و
فرهنگ يگانه را نپذيرفتهاند  ،به اين معنا نيست كه آن فرهنـگ يگانـه اساسـا امكـان فراگيـر و
 .مرتضى مطهرى  ،مقدمهاى بر جهانبينى اسالمى  ،ج  ، 2صص  41ـ . 51
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جهانشمول شدنش را فاقد است؛ بلكه انسانها خود كوشش نكردهاند كه در اصول و كليـات آن
فرهنگ يگانه اشتراك يابند و با توجه به معقول بودن آن  ،مىتوان توقع داشت كـه بـا كوشـش
13
انسانها خصوصا انديشمندان و نخبگان جامعه به آن فرهنگ واحد دست يازيد .
اما بر اساس تقرير دوم  ،پاسخ آن است كه :بنابر نظريه اصالت فطرت و اين كه وجـود اجتمـاعى
انسان و زندگى اجتماعى او [روح جمعى جامعه] وسيلهاى است كه فطـرت نـوعى انسـان بـراى
وصول به كمال نهايى خود انتخاب كرده است  ،بايد گفت جامعهها  ،تمدنهـا و فرهنـگهـا بـه
سوى يگانه شدن  ،متحدالشكل گرديدن و درنهايت امر در يكديگر ادغام شدن سير مـىكننـد و
11
آينده جوامع انسانى  ،جامعه جهانى واحد تكامل يافته است .
به نظر مىرسد تصور ايجاد «جامعه آرمانى» كه هميشه تعدادى از دانشمندان و متفكران جهان
را مجذوب و شيفته كرده است و هر كدام طرحى را براى آن دادهاند و با نامهاى گونـاگون از آن
ياد كردهاند [ افالطون و فارابى :مدينه فاضله  ،آگوستين :شهرخدا  ،تامس مور :المكـان ( ناكجـا
آباد يا هيچ كجا ) آرمان شهر ( يوتوبيا )  ،توماسـوكامپانال :شـهر آفتـاب يـا خورشـهر ]11شـاهد
ديگرى بر معقول و موجه بودن تصور رسيدن به يك فرهنگ يگانهاى است كه بـر همـه جوامـع
قابل تطبيق بوده است و با تحليل و تبيـين اركـان آن مـىتـوان نسـبت بـه نزديكـى يـا دورى
فرهنگهاى موجود به آن  ،فرهنگها را ارزيابى و ارزشگذارى كرد .
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تعامل دو فرهنگ ايرانى و شيعى در روند
تاريخ ايران
دكتر ابوالفضل نبئى
بررسى فرهنگِ ايرانى در تاريخ كهنسال و پرفراز و نشيب آن نشان مىدهد با وجود جنگهـا و
شكستها و پيروزىها و غلبه اقوام متعدد با فرهنگهاى مختلـف  ،فرهنـگ قـوى و بـا اصـالت
ايرانى نه تنها در فرهنگهاى اقـوام چـه از غـرب و چـه از شـرق مسـتحيل نگشـته  ،بلكـه آن
فرهنگها را نيز تحت تأثير خود قرار داده است .
زمانى كه اجداد ما ايرانيان در دورههاى آغازين تاريخ با اقـوامى چـون كلـده و بابـل و آشـور در
ارتباط سياسى و فرهنگى بودند بالطبع تبادل فرهنگى و تمدنى داشتند امّا در اين تبادل برتـرى
از آن اقوام آريايى بود؛ زيرا بزرگترين پشتوانه فرهنگهـا را اعتقـادات شـامل مـىشـود  .ديـن
زرتشتى از جمله قديمىترين اديان است كه تعلق به ايرانيـان دارد و مـىتـوانيم آن را از اديـان
الهى و آسمانى بدانيم و كتاب معتبر آن «اوستا» مملوّ از دستورهاى قوى اخالقى و ايمانى است
 .در اين دين  ،جهان متكى بر دو موجود است :اهورا و اهريمن  .اهـورا انسـان را بـه پـاكىهـا و
نيكىها و اهريمن به ناپاكىها و پليدىها فرا مىخواند  .اين دو عامل دائما در نبردند .
چه عواملى سبب تقويت اهورامزدا و چه عواملى سبب ضعف اهريمن مـىشـوند و تـالش انسـان
براى پيروزىِ اهورامزدا بر اهريمن از وظايف و تكاليفِ دينى است  .ايرانى اين افتخار را دارد كـه
از اول مؤمن و معتقد به خداى بزرگ بوده و ـبرخالفِ ساير مللِ همسايه ـ بت و بت پرسـتى در
عقايدش راه نيافته است .
دين و ديندارى با وجود اينكه از جمله فرهنگهاى فطرى است ولى خرد  ،منشأ فرهنـگهـاى
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ثانوى است  .بنابراين بايد گفت فرهنگهاى منشعب از دين در نزد ايرانيان نيز از اصالت خاصـى
برخوردارند  .به چند نمونه از آن اشاره مىشود كه در فرهنگ ملى و مـذهبى مـا تعامـل آنهـا
بسيار مشهود است كه از ويژگىهاى فرهنگ مردم ديروزى و امروزى ايرانى است .
يكى از اين موضوعات  ،زمان سنجى و موضوع نوروزِ باستانى و بهرهبردارى از آن جهت تشخيص
ايام خاص براى نيايش و انتقال آن از آيينى ملى ـ مذهبىِ زرتشتى به آيينى شيعى ـ اسـالمى و
يافتن رنگ اسالمى و صورت ملى و مذهبى است  .ديگرى ايدئولوژى و جهان بينى و آيينى ايران
باستان منشعب از دين زرتشتى و ادامه آن در آيين شيعى موضوع «سوشيانس» و ظهور مهـدى
موعود( عج ) است .
قبل از اينكه به توضيح اين دو موضوع ملى و دينى بپردازم الزم مىدانم به اجمـال بگـويم كـه:
ايرانيان طرفدار تشيع شدند  .و گرايش ايرانيـان بـه مـذهب تشـيع و دوسـتدارى و عالقمنـدى
خاندان عصمت و طهارت از كجا ناشى شده است؟
اگر چه در مورد گرايش ايرانيان به مذهب شريف تشيع داليـل مختلـف ذكـر مـىشـود  10.امّـا
برداشتِ حقير اين است كه در اواخر حكومت ساسانيان زمانى كه موبدان زرتشتى ماننـد رجـال
سياسى آن عصر دچار انحراف شدند و از اداره امور دينى جامعه عاجز ماندند و بىعدالتى و عدم
تساوى و تبعيض جامعه را فراگرفت و مردم در سرگردانى بهسـر مـىبردنـد و بـه دنبـال دينـى
مىگشتند كه با محتوا و اخالق قوى بتواند هدايت جامعه را به عهـده گيـرد و سـعادت را بـراى
افراد فراهم سازد تا اينكه نداى انسانساز اسالم به گوش آنها رسيد  .اين دين با محتواىِ قوىِ
اخالقى و عدم تبعيض و تساوى حقوق انسانها و فضيلت انسانها بر اساس تقوا و پرهيزكـارى و
آزادى و وارستگى  . . .ايرانيانِ شيفته عدالت را مجذوب خود سـاخت  .مـردم بـه ايـن ديـن واال
عالقه نشان دادند و با طيب خاطر به آن گرويدند  .امّا چند صباحى نگذشت كه كارها به دسـت
بنىاميّه افتاد و فاتحان اموى بر امور ايرانىها مسـلط شـدند و تبعـيض نـژادى را دوبـاره اعمـال
كردند و ميان مسلمانِ عرب و غير عرب  ،فرق قائـل شـدند و ايرانيـان را مـوالى خطـاب كـرده
نوكران خود ناميدند و حقوق اجتماعى را از آنان گرفتند  .بدين ترتيب  ،وضع ايرانيان به مراتب ،
بدتر از دوره ساسانى گشت  ،هر كجا شكايت بردند با شقاوت مواجه شدند تا اينكه بـه فاتحـان
اوليه و مسلمانان واقعى روى آوردند و به آنان گفتند :كجاست آن عدالت و شفقّتِ اسـالمى كـه
 .ر.ك :عالمه محمد حسين طباطبائى ،ظهور شيعه ،به ضميمه مصاحبه هانرى ُكربن و عالمه طباطبائى ،شيعه در اسالم.
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شاهانِ ما را بدان دعوت كرديد  .در جواب گفته شد:
اسالم از دست افراد سالم و پرهيزكار بيرون رفته است  ،اشخاص ناباب و بـه ظـاهر مسـلمان بـر
امت اسالمى حاكم گشتهاند و  . . .مردم  ،سراغِ مردان صالح و سالم و پرهيزكار را گرفتند  .گفته
شد :على و اوالد او پرهيزكارترين و صالحترين فرد براى اداره امور مسلمانها بودند كه متأسـفانه
كنار گذاشته شدند  .مردم ديندار و عدالتخواه گفتند مـا قيـام مـىكنـيم و از علويـان حمايـت
مىكنيم و آنان را براى داشتن حكومت صالح به قدرت مىنشانيم  .از اين تاريخ و بـدين طريـق
ايرانيان دوستدار علويان شدند و در راه آنان نهضتهاى پرشورى برپا ساختند .
به همت ايرانيانِ دوستدار علويان و مذهب تشيع چندين دولـت قبـل از دولـت شـيعى مـذهبى
صفوى بهوجود آمد :علويـان مازنـدران ( آل بويـه ) سـربداران و در دولـت ايلخانـان مغـول نيـز
«اولجايتو» به طرفداراى اين مذهب برخاست  .تا اينكه در آغاز قرن دهم هجرى (  ) 341شـاه
اسماعيل صفوى با رسميت دادن به مذهب شيعى و شمشـير زنـى در راه آن  ،دولـت صـفوى را
بنياد نهاد و براى تقويت آن توسط خود او و جانشينانش به توسعه فرهنگ شيعى همت گماشته
شد و درنتيجه فرهنگى در عهد صفوى بر جامعه ايرانى حاكم گشت كـه اختصـاص بـه مـذهب
شيعى داشت  .اين فرهنگ اغلب با فرهنگ ملى و باستانى ايران مشابهتهايى دارد كه در طـول
تاريخ  ،شيعيان براى مشخص كردن و جداسازى خود از فرهنـگ عـرب و نزديكـى بـه فرهنـگ
ايرانى اتخاذ كرده است  .از آن جمله حمايت از گويش به زبان فارسى  ،اتخـاذ گـاه شـمارى بـه
شيوه ايرانى  ،اعمال آداب و رسوم ايرانى از جمله حمايت از نوروزِ باستانى و  . . .تـا ايـنكـه بـه
مرور فرهنگ ملى به صورت فرهنگ شيعى خودنمايى كرده و تعامل اين دو فرهنگ  ،راه گشاى
سير سياسى و تأمينى استقالل كشور ايران شـده اسـت و اگـر تعامـل ايـن دو فرهنـگ نبـود از
استقالل ايران نيز خبرى نبود .
اكنون برمىگرديم به اصل صحبت خود و ذكر دو نمونه از موضوعات فرهنگ ملى و شيعى يعنى
زمان سنجى در نزد ايرانيان ديروزى و امروزى .
چنان كه مىدانيم نوروز باستانى و آغاز سال از اعياد ملـى و مـذهبى مـا ريشـه در اعيـاد ديـن
زرتشت  ،و آيين ايران باستانى دارد  .آنهايى كه با گاهشمارى و علم تقويم نگارى آشنايى دارند
از اهميت نوروز نيز باخبرند  .تقويمهايى كه در ازمنه تاريخى بر اساس نوروز ايرانى بنيان يافتـه
ارزش علمى و معنوى خاصى دارند  .كه معلَهم از فرهنگ اصيل و پر محتواى مردم ايران اسـت و
مىدانيم كه تقويم امروزى  ( ،هجرى شمسى ) نيز برپايه ارزش و اعتبار اسالمى و ايرانـى خـود
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استوار است؛ زيرا مبدأ آن ( هجرت ) يكى از وقايع مهـمّ تـاريخ اسـالم  ،يعنـى هجـرت پيـامبر
بزرگوار اسالم از مكّه به مدينه و تشكيل دولت اسالمى و آغاز تحول سياسى در دين مبين اسالم
است و آغاز سال در آن ( نوروز ) همان نوروز مرسوم در تقويم مزديسنايى و ايران باستان و چـه
اسامى ماهها از فروردين و ارديبهشت گرفته تا اسفند از هر يـك در آيـين ايـران باسـتان داراى
مفاهيم و معانى مذهبى است و از اصالت آنها همين بس كه در طول تاريخى بيش از سه هـزار
ساله خود چه قبل از اسالم و چه در دوره اسالمى بر حيات پر ارزش فرهنگى خود ادامه مىدهد
 .در اهميّتِ فرهنگى و تاريخى نوروز و پيدايش و قدمت آن در شاهنامه فردوسى مىخوانيم:
به جمشيد بر  ،گوهر افشاندند
مر آن روز را روزِ نو خواندند

سرِ سالِ نو  ،هرمزِ فرودين
برآسوده از رنج تن  ،دل زكين

بزرگان به شادى بياراستند
مى و جام و رامشگران خواستند

چنين روز فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان يادگار

از زمانى كه دين زرتشتى در ايران رونق يافت نوروز جنبه دينى به خود گرفـت؛ زيـرا توجـه بـه
فرايض دينى  ،لزوم دقّت در اوقات را سبب گرديد  ،نوروز يعنى روزى كه پايان اعمـال مـذهبى
سال گذشته و آغاز فرايض سال نو را مشخص مىكرد  ،مورد توجـه قـرار گرفـت و آن «هرمـزد
روز» از فروردين ماه بود كه گفتار فردوسى در اشعار فوق  ،اهميت آن را نشان مىدهد و نوروز ،
عنوانِ اولين روز سال دينى زرتشتيان را پيدا كرد .
در جامعه مذهبى زرتشتى ايران قبل از اسالم  ،همميهنان ما در اين روز به نيايش مىپرداختنـد
11
امروز ما در «اوستا» و «يشتها» نيايشهاى مربوط به ايام نوروزى را مىخوانيم .
با ورود اسالم بهسرزمين ايران  ،انتظار مىرفت نوروز ديگر به دست فراموشى سـپرده شـود امـا
برعكس چنان كه تاريخ گواهى مىدهد نوروز نه تنها در دوره اسالمى حياتى تازه يافت بلكـه بـا
ارزشهاى اسالمى وفق داده شد و مورد توجه و حمايت مسلمانان نيز قرار گرفـت  .امـروزه هـم
نوروز تنها عيدى است كه زرتشتيان و مسلمانان ايرانى تقريبا يكنواخت به استقبال آن مىروند .
 .ر .ك :ابراهيم پورداود  ،يشتها  ،كتاب  ، 9فصل121؛ آرتور كريستن سن  ،ايران در زما ِن ساسانيان  ،ترجمه
رشيد ياسمى  ،صص . 187 ، 186
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آنان با نيايشهاى اوستايى و اينان با ادعيّه اسالمى و تالوت آياتى از قـرآن  ،حلـول سـال نـو را
گرامى مىدارند  .اينكه رمز بقاى نوروز و گراميداشت آن در چيست مقولهاى اسـت ديگـر  ،امّـا
بهطور اجمال بايد گفت موقعيت نجومى آنكه اعتدال طبيعى است چه در اعتدال خريفى ( كـه
گويا در آغاز امر  ،موقع آن به عللى در اعتدال خريفى بوده است ) و چه در اعتـدال ربيعـى كـه
امروزه در آن قرار دارد براى زمان سنجى بهترين مبدأ مىتواند باشد  .با توجه به اينكه تنظـيم
تقويم از اول در هر نقطهاى از جوامع بشرى اكثرا با مسائل مذهبى در ارتباط بوده است و بـراى
تنظيم برنامههاى مذهبى اقدام به ايجاد تقويم مذهبى مىنمودند و اكنون نيز اكثـر تقـويمهـاى
14
عالم ريشه مذهبى دارند .
تقويم ايران قبل از اسالم برمبناى نوروز يك تقويم دينى بود  ،امّا تقويم كشاورزى نيز محسـوب
مىشد؛ زيرا آغاز آنكه با اعتدال ربيعى همراه بود موبدان زرتشتى با اعمال روشى كه امروزه بـه
آن «كبيسه» مىگوييم ضمن اينكه اوقات دينى را كنترل مىكردنـد محـل نجـومى آن را نيـز
ثابت نگه مىداشتند  .در نتيجه  ،فصول سال نيز مشخص مـىشـد  ،همينـين موسـم كشـت و
برداشت محصول و پرداخت ماليات در اين تقويم روشن بود  .امّا با ظهـور ديـن مبـين اسـالم و
ورود آن به ايران و سقوط ساسانيان و رايج شدن تقويم هجرىِ قمرى  ،تقويم مزدسينا از ميـان
برداشته شد  .امّا از آنجايى كه تقويم هجرى قمرى يك زمان سنجى مختص مذهبى بود با امور
مالى و كشاورزى سروكار نداشت در نتيجه  ،دولت اسالمى به مرور زمان به تقويمِ مالى هم نيـاز
پيدا كرد در نتيجه اهميّت تقويم ايران باستان را در اين مورد دريافت و به كارگيرى نوروز ناچار
گشت  ،امّا عدم رعايت دقيق در محاسبات نجومى مانع از آن شد كه نوروز از محل نجومى خود
دور افتد و يك چند در اين تقويم نابسامانىهايى رخ دهد  .در دورههاى بعد با تالش دانشمندان
ت حكـيم عمـر خيـام
ايرانى اين مشكالت حل شد  .از آن جملـه ابـداع تقـويم جاللـى بـه همّـ ِ
11
نيشابورى .
جنبه تشريفاتى نوروز  ،كه پادشاهان ايرانى در آن روز بر تخت مىنشستند و بار عام مىدادنـد و
 .تقويم اوستايى مزدسينا مشهور در ايران باستان يك تقويم دينى بود  ،تقويم ميالدى امروزى كه يك تقويم جهانى و بين المللى
مىباشد يك تقويم دينى است تا سياسى و از ميالد حضرت مسيح عليهالسالم و از يك واقعه دينى حكايت مىكند  ،همين طور تقويم هجرى
قمرى و يا هجرى شمسى جهان اسالم مبدأ و مأخذ دينى دارد و حكايت از يك واقعه دينى در اسالم مىكند و يا ساير تقويمهاى ملل مختلف
 .ر .ك :نبئى  ،ابوالفضل ،تقويم و تقويم نگارى در تاريخ .
 .براى آگاهى از اين مسائل ر .ك :تقويم و تقويم نگارى در تاريخ .
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هدايايى رد و بدل مىشد  ،سبب شد كه توجه خلفاى بنى اميه و بنى عباس را بـه خـود جلـب
كند و خلفا خواستند در چنين روزى روش سالطين ايرانى را پيش گيرند و از آنان در نمايانـدن
جاه و مقام خويش تقليد كنند و خالفت با سلطنت درآميزند نتيجتا زمينه براى احياى تشريفات
نوروزى فراهم گشت .
احياى نوروز در اين دورهها بيشتر جنبه سياسى داشت تا جنبه زمـانسـنجى  .ايـن مسـئله از
لحاظ تاريخ سياسى قابل بررسى است  .احياى نوروز هم از لحاظ قيامكنندگان ايرانى برضد خلفا
جهت گرايش به سنن ايرانى جهت فراهم كردن استقالل ايرانى و هم از نظر خلفاى بنى اميـه و
بنى عباس از لحاظ شهرت و اعتبار درخور اهميت بود  .آنهايى كه در گوشه و كنار ايران قيـام
مىكردند براى اينكه نهضت خويش را ملى جلوه دهند  ،خود را مـدافع و مـروج آداب و سـنن
متروك باستانى و احياكننده فرهنگ ملى ايران معرفى كردند و عيد نوروز و جشن مربوط به آن
را در قلمرو و حاكميت خويش برپا داشـتند  ،از حملـه مـرداويج از سـالطين آل زيـار و بعـدها
آلبويه و سـالجقه و صـفويه و سـايرين همـين راه را رفتنـد  .بـارخره نـوروز بـه خـاطر جنبـه
زمانسنجى و تشريفاتى در دوره اسالمى طرفدارانى يافت؛ بـه خصـوص در دولـتهـاى شـيعى
مذهب هميون صفويه  .كشور مسلمان و شيعه مذهب ايران بنا به عالقه متين و استوار به ديـن
مبين اسالم  ،نوروز خويش را نيز رنگ اسـالمى داد و عقايـد باسـتانى در خصـوص نـوروز را بـا
احاديث و اخبار اسالمى درآميخت و آن را مطابق بـا روز خلقـت عـالم و آدم  ،نشسـتن كشـتى
حضرت نوح عليهالسالم بر خشكى و بعثت رسول اكرم صلىاهللعليهوآله و واليـت حضـرت علـى
عليهالسالم ( روز غدير ) و حتى روزى كه حضرت قائم آل محمد ( مهدى عـج ) ظهـور خواهـد
كرد يكى دانستند .

اخبار مربوط به نوروز و فضايل آن را در كتابهاى عالمه محمد باقر مجلسى يعنـى بحار األنوار
و زاد المعاد مىخوانيم .

13

مجلسى بزرگترين متفكّر و صاحب نظر جهـان تشـيّع در قـرن يـازدهم هجـرى قمـرى در زاد
المعاد فضيلت نوروز و اعمال مربوط به آن را بيان مىدارد كه در زمانهاى قبل و بعد از او نيز از
طرف علماى شيعى عصر مورد تأييد بوده است  ،چون محمد بن على بن شهرآشوب ( متوفاى به
سال  ) 133در اثر خود به نام مناقب آل ابىطالب بعضى از همين سخنان را به روايت از امـام
 .ر .ك :محمدباقر مجلسى  ،بحاراألنوار  ،ج  ، 59باب  ، 22زادالمعاد  ،صص  528ـ . 531
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جعفر صادق عليهالسالم نقل مىكند  13.عالمه مجلسى بعد از نقل قـول از حضـرت امـام جعفـر
صادق عليهالسالم در فضيلت نوروز به اعمال اين روز اشاره مىكند با اين عبارت كه حضـرت بـه
معلّى فرمود:
«كه چون نوروز شود غسل كن و پاكيزهترين جامههاى خود را بپوش و به بهترين بوهـا خـود را
خوشبو گردان و در آن روز  ،روزه بدار پس چون از نماز پيشين و پسين و نافلههاى آنهـا فـارغ
34
شدى چهار ركعت نمازبگزار و بعد از نماز به سجده شكر برو و اين دعا را بخوان . ». . .
مجلسى غير از فضايل و اعمالى كه براى نوروز و تحويل سال نقل مىكند براى ايام هفته كه هـر
سال  ،نوروز در يكى از آنها واقع مىشود سعد و نحس وارد دانسته و حكمى آورده است كه در
33
فرهنگ ما درخور توجه است .
با تعبير تشيّع از نوروز اين عيد در فرهنگ امروزى اجتماع ما غيـر از عيـد ملـى و جشـن آغـاز
تحويل سال  ،از اعياد و يا مجموعهاى از اعياد مقدس اسالمى و مذهبى بهشمار است  .از زمـانى
كه نفوذ تشيّع در ايران رو به فزونى نهاد و به خصـوص از زمـان صـفويه كـه دولـت شـيعى بـه
حاكميت نشست و از آن تاريخ  ،مذهبِ تشيّع مذهب رسمى ايران شناخته شـد  ،نويسـندگان و
گويندگان در اعصار مختلف در نثر و نظم خويش اين روز را با روز غدير و همينين آغاز خالفت
حضرت على عليهالسالميكى گرفتند  .دانشمند بزرگ  ،مرحوم ذبيح اللّه صفا مىنويسد:
«توافق نوروز با زمان جلوس حضرت على عليهالسالم به واليت و خالفت كه غدير خم با هميون
زمانى مصادف بوده است ( غدير خم در سال  34هجـرى مطـابق بـا  13حـوت و روز چهـارم از
خمسه مسترقه و بارخره نزديك به فروردين ماه و اول نوروز بوده است ) و نيـز برخـى جلـوس
على عليهالسالم به خالفت را كه  33ذيحجه سال  11هجرى قمرى اتفاق افتاده است بـا نـوروز
31
جمشيدى مصادف مىدانند».
از گويندگان دورههاى مختلف  ،شاعرانى چون قاآنى شيرازى و سيد احمد هاتف اصفهانى اشـعار
نغزى دارند كه ابياتى از آن را در اين مورد مىآوريم  ،قاآنى شيرازى در منقبت مظهـر العجايـب
 .ابن شهر آشوب  ،مناقب آل ابى طالب  ،جزء ثالث  ،ج ، 4صص . 139 ، 318
 .مجلسى  ،زادالمعاد  ،ص. 531
 .ر .ك :موالنا المحقق المجلسى  ،كتاب مستطاب ملهمه  ،به همت سيد احمد كتابچى  ،صص. 41 ، 39
 .ر .ك :ذبيح ّ
للا صفا « ،جشن نوروز» مجله مهر  ،سال  ، 2شماره  ، 2ص . 168
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اسداللّه الغالب على بن ابى طالب عليهالسالم گويد:
رساند به او صبا مژده بهار امروز
بديع نيست دال گر جهانيان هستند
به كام اهل سعادت دميد گل از شاخ
رسد به گوش دل اين مژدهام ز هاتف غيب
به جاى خاتم پيغمبران به استحقاق
به رغم دشمن ابليس خر پديد آمد
نشست صاحب مسند فراز مسند حق
به گرد نقطه ايمان كشيد بار دگر
رسيد با خطر موج كشتى اسالم
به ممكنات زآغاز دهر تا انجام

 .حبيب قاآنى شيرازى  ،ـ ديوان اشعار  ،صص  451ـ . 452
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زتوبه  ،توبه نمودم هزار بار امروز
بديع آنكه نشست بست هوشيار امروز
به چشم اهل شقاوت خليد خار امروز
كه گشت شير خداوند شهريار امروز
گرفت خواجه كرّوبيان قرار امروز
زآستين خفا دست كردگار امروز
شگفت فخر و بپژمرد عيب و عار امروز
مهندسِ ازلى آهنين حصار امروز
به بادبانى لطف تو بركنار امروز
31
جالل بار خدا گردد آشكار امروز

و يا سيد احمد هاتف در شعر غرّايى در نسبت نوروز به خالفت على عليهالسالم چنين گويد:
نسيم صبح عنبر نبير شد بر توده غبرا
زفيض ابرِ آزارى  ،زمينِ مرده شد زنده
به پاسخ نارون گفتنش كز اطفال چمن بگذر
همايون روز نوروز است امروز و به فيروزى

زمين سبز نسرينخيز شد چون گنبد خضرا
زلطفِ باد نوروزى  ،جهانِ پير شد بعرنا
كه امروز امهات از شوق در رقصند با آبا
3
بر او رنگ خالفت كرده شاه الفتى مأوا

چون نوروز جنبه مذهبى پيدا كرد و جز اعياد و ايام خاص مذهبى درآمد  ،ادعيه خاصى نيـز بـراى چنـين روزهـاى مـذهبى
ضرورت نمود:
يا مقلب القلوب واالبصار  ،يا مدبر الليل والنهار  ،يا محول الحول واالحوال  ،حول حالنا الى احسنالحال .

1

بدين وسيله چنان كه مالحظه مىكنيم نوروز كه يك سمبل ملّى فرهنگى ايران قبل از اسالم به شمار مىرفت سمبل فرهنگى
مذهبِ مقدسِ تشيّع نيز شد و در حمايت از همديگر در تاريخ ملى و مذهبى ما نمونه بارز  .مىباشند  .تنگى وقت بيش از اين
اجازه بسط اين موضوع را نمىدهد و در خانه اگر كس است  .يك حرف بس است .
اما در مورد سخن دوّم ما كه يك فرهنگ ملى و مذهبى در هر دو دوره تاريخ ايران يعنى قبل از اسالم و بعد از اسالم مىباشد
و در دين زرتشتى و اسالم شيعى از اركان مهم اعتقادى قرار گرفته است  .موضوع سوشيانس در آيين زرتشتى و ظهور مهـدى
موعود ( عج ) در آيين شيعى است .
«سوشيانس» يا «منجىِ عالم بشريت» در آيين زرتشتى جاى خاصى دارد  ،بنا به اعتقاد زرتشـتيان ايـن فرشـته نجـات روزى
ظهور خواهد كرد و پليدىها را از جهان خواهد زدود  .در اين روز  ،نور بر ظلمت و اهورامزدا بر اهـريمن فـائق خواهـد آمـد و
حتى مكانهايى را نيز در اين مورد در خبر آوردهاند از آن جمله در منطقه درياچه هامون در سيستان و يا درياچه چييست در
آذربايجان  .زرتشتيان منتظرِ چنين روزىاند  .همينطور در آيين تشيّع  ،منتظر قائم آل محمد و مهدى موعود ( عج ) هستيم
 .همين اعتقاد را كه اجداد ما در عهد گذشته داشتند و ادامه مىدادند ما در دين مبين اسالم و آيين شيعى دنبال مـىكنـيم .
البته انتظار يك نوع آمادگى و خود را مهيا ساختن براى يك مبارزه حق عليه باطل منشأ اعتقادات و مبارزه عليه بىعـدالتى و
ناحقىها است  .باز تعامل اين دو فرهنگ ملى و مذهبى  ،باعثِ جويايى و پويايى جامعهها است .

 .سيد احمد هاتف اصفهانى  ،ديوان اشعار  ،صص . 33 ،32
 .زاد المعاد.
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تعامل دو فرهنگ ايران كهن و اسالم
در قلمروى معمارى
رجبعلى لباف خانيكى
در حدود  3444سال پيش كه زيستگاههايى در ابعاد نسبتا كم و با ديوارهاى خشـت و گلـى در گـنج دره هرسـين كرمانشـاه
ساخته شدند معمارى دائمى در ايران آغاز شد 3و حدود  0444سال طول كشيد كه اين معمارى با تغييراتى نـه چنـدان زيـاد
تقريبا در تمامى ايران رواج يافت .
اينك ثمرات كاوشهاى باستانشناسى اين امكان را فراهم آورده است كه بتوان پيشينه ايران را در نقاط مختلف ايران از جمله:
تپه گوران لرستان ( حدود  3444سال پيش )  ،تپه زاغه قزوين ( حدود  1444سال پيش )  ،تپه يحيى كرمان ( حدود 1144
سال پيش )  ،تپه سيلك كاشان ( بيش از  1444سال پيش )  ،و تپه گودين همدان ( حـدود  0344سـال پـيش ) مطالعـه و
1
بررسى كرد .
با گذشت زمان كه جوامع بشرى گسترش يافت و داد و ستدهاى اقتصادى و فرهنگى رونق گرفت  ،روابط اجتماعى پيييدهتـر
شد و معمارى ايران در زمانها و مكانهاى مختلف به مقتضاى امكانات و سليقههاى متفاوت تغيير و تحول يافت  .معمار ايرانى
در گذر زمان تجربيات زيادى را از ملل مجاور و معاصر خود كسب كرد و حاصل خالقيتها و ابتكارات خود را به ديگر ملتهـا
ارائه نمود  .اينك آثار معمارى به جاى مانده از قرون و اعصار گذشته كه محصول آن تجربيات مىباشند  ،به مثابـه آينـههـايى
1
هستند كه ذات و ماهيت زمان احداث خويش را تجلى مىدهند .
با شكلگيرى شهرها در حدود هزاره سوم پيش از ميالد ( نظير شهر سوخته سيستان ) و توجه به آرمان خواهى  ،تنوعطلبى و
تجمل گرايى  ،تحول در معمارى شتاب بيشترى گرفت و معبدها و كاخهاى با شكوه بنيان نهاده شدند  .بنياد نظام حكـومتى
متمركز در ايران رونق سريع پايتختها و ايجاد تأسيسات الزمه شهرها را به دنبال آورد و جبروت و خـود نمـايى پادشـاهان و
اميران بر پيكره قصرها و كاخها تجلى يافت كه براى انجام سفارش ساختن آن ابنيه سبكها و روشهاى چشمنـواز كشـورهاى
متمدن مجاور به عاريت گرفته شده با سبك سنتى معمارى ايران تلفيق گرديد و در هـر دوره فـرم خاصـى از معمـارى شـكل
گرفت  .در آغاز سده هفتم ميالدى معمارى ايران مرحله تكاملى خود را مىپيمود و استفاده از طاق ضربى و گنبد و ايوان و گچ
 .ر  .ك :فيليپ  .اى  .ال  .اسميت  ،بازتاب چهار فصل حفارى تپه گنج د ّره ،ترجمه عادل فرهنگى ،شماره  ،19، 18ص. 211
 .ر  .ك :كيهان علمى  ،س  ، 1ش« 9خانه و زندگى» رجبعلى لباف  ،صص 21ـ . 23
 .ر  .ك :زيگفريد گيدئين  ،فضا  ،زمان و معمارى  ،ترجمه منوچهر مزينى  ،ص . 38
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برى و نقاشى ديوارى كه از قرنها پيش آغاز شده بود رواج داشت  .مجموعه عناصر معمارى آن دوران را مىشـد در مجموعـه
كاخهاى سالطين ساسانى از جمله فيروز آباد  ،سروستان و بيشاپور مشاهده كرد  .كاخ تيسفون يا مدائن يكى از آن كاخها بود
3
كه برخى بنيادش را به دوران اشكانيان نسبت مىدهند .
در اين مجموعه عظيم كه تاالر اصلى آن  33متر درازا و  14متر پهنا داشت  ،پوششهاى هاللى مرتفع و طاقهاى نـيم دايـره
جايگزين پوشش و طاق مسطح دوران هخامنشى شده بودند و از آن جا كه ستونها مثل دوران گذشته نقشى در حمل سـقف
به عهده نداشتند از فضاى كارامد زير سقف به كناره ديوارها كشيده شدند و فضاى داخلى كـاخهـا را گـچبـرىهـاى عـالى يـا
1
موزائيك زينت مىدادند .
به نظر آندره گدار:
«ساختمانهاى اصلى معمارى ساسانى هم مانند هخامنشيان كاخهاى شاهنشاهى بود و اصرار داشتند كه مانند آنها شاهنشاه
1
را در آپاداناى خود مانند خدايى كه از آسمان فرود آمده نشان دهند» .
چنين وضعيتى بر معمارى ايران دوران ساسانى حكمفرما بود كه اسالم در عربستان طلوع كرد و حضرت محمّد( ص ) در سال
0
 434ميالدى عهدهدار رسالت اين دين مبين گرديد  .خانه پيامبر( ص ) در مدينه كه نخستين مسجد نيز به شمار مىرفـت ،
1
بناى سادهاى بود با ديوار گلين و پوششى از شاخ و برگ خرما در زيراندودى از گل بر فراز تنههاى خشك نخل .
نقشه اين خانه  ،الگو و شالوده نوعى معمارى گرديد كه سالهاى متوالى در بخشى از سرزمينهاى قلمروى اسالم بـا تكيـه بـر
سنتهاى محلى  ،به عنوان معمارى اسالمى شناخته شد  .مسجدهاى فهرج دامغان  ،رى  ،دماوند  ،شوشتر  ،اصفهان و نائين از
اين الگو تبعيت كردند 4و در بخشى ديگر بناهاى باقى مانده از دوران گذشته تغيير شكل يا تغيير كاربرد يافت و بـا شـرايط و
بينش جديد وفق داده شد و الگوى ديگرى براى احداث بناهاى اسالمى دوران بعد از خود گرديد و آن معبدها و آتشكدههـايى
1
بودند كه در آغاز دوران اسالمى تبديل به مسجد شدند .
 .دكتر عيسى بهنام « ،طاق كسرى كجا و چگونه ساخته شد»  ،هنر و مردم  ،ش . 46 ، 45
 .على سامى « ،معمارى ايران در عهد ساسانى مدائن » هنر و مردم  ،ش . 166 ،165
 .اندره گدار  ،هنر ايران  ،ترجمه دكتر بهروز حبيبى  ،ص. 232
 .برخى مسجد قبا را نخستين مسجد اسالم دانستهاند از جمله آقاى عباس سعيدى در كتاب بينش اسالمى و پديدههاى جغرافيايى  ،ص. 35
 .ارنست كورنل  ،هنر اسالمى  ،ترجمه مهندس هوشنگ طاهرى  ،ص. 12
 .دكتر اكبر تجويدى « ،تداوم در معمارى ايران» ،هنر و مردم ،ش . 111
 .دكتر عبدالحسين زرين كوب  ،كارنامه اسالم  ،ص. 146
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در ايران تحول معمارى و تبديل آن به معمارى اسالمى به سادگى انجام گرفت  ،زيرا معمارى مذهبى ايران پيش از اسـالم بـا
ديگر اقوام و ملتها تفاوت داشت  .ايرانيان به جاى پرستش ارباب انواع  ،خداى يگانـه را مـىپرسـتيدند و مبـدأ يگانـهاى كـه
آفريدگار جهان است از همان آغاز به معمارى سنتى و مذهبى ايران هيئتى شبيه معمارى اسالمى داده بود  .احتراز ايرانيـان از
ساختن پيكرههايى به عنوان ربالنوع كه در اديان ديگر رواج فوقالعاده داشت توجه معماران و آرايشگران بناهاى مذهبى را به
طرف شكلهاى انتزاعى و مجرد و نقوش هندسى سوق مىداد  .هرگز شنيده نشده است در يك بناى مذهبى ايرانى پيكـرهاى
به عنوان بت مورد پرستش قرار گرفته باشد حتى متصديان نيايشگاهها براى آن كه توجـه پرسـتندگان از خداونـد بـزرگ بـه
سوى عوامل ديگر انحراف نيابد از هرگونه طبيعتنگارى در بناهاى مذهبى خوددارى مىكردند و به جاى آن از پييك و ختايى
و عوامل تزئينى ديگر بهره مىگرفتند  .چنين انديشهاى براى گروندگان به دين اسالم ناآشنا نبود  .بسيارى از چهارطاقىهـاى
ساسانى كه تبديل به مسجد شدند هسته اوّليه مساجد را بنيان نهادند و براى تبديل آنها به مسجد تنها تغييـرى كـه حاصـل
شد  ،يكى از دهانههاى چهارگانه كه با سمت قبله سازگارى مىكرد مسدود گرديد و در آن محرابى ايجـاد شـد و بـدين گونـه
3
طرح مساجد چهارطاقى تكميل گرديد .
بر بناهايى كه بعد از اسالم در ايران بنيان گرفتند به هر حال بايد فرهنگ اسالمى پرتو مىافكند كه اين مهم عالوه بر نقشه بنا
در تعبيه عناصرى چون محراب و مقصوره امعان نظر معمار بود گذشته از آن بناهاى دوران اسالم با دگرگونى و تظاهر عناصـر
ديگرى نيز از بناهاى پيش از اسالم ايران بازشناخته شدند  .از جمله :صورى كه نقش آنها از نظر اسالم مجاز نبود 1جاى خود
را به تزئينات هندسى و گياهى و خط دادند  ،ايوان را كه پارتها از خراسان به مغرب ايران آورده بودند و بعدها تاالر بـار عـام
ساسانيان شده بود 1بر يك سوى يا دو سوى يا چهار سوى مسجدها و مدرسهها استوار شدند يا بر سمت قبله زمينـى وسـيع و
0
محصور  ،محرابى را در خود جاى داده عرصه مؤمنين نمازگزار شد و مصلى نام گرفت .
گنبدها بر فراز مقصودهها و محرابها برافراشته شدند و با ارتفاع زياد و تناسب اجزاى منظـره جـذاب و سـحرآميزى بـه خـود
گرفتند 1پديده گنبد كه دست آوردن دوران اشكانى است  ،بعد از اسالم با اتكاى به تجربيات فنى و منظره خوش فرم و زيباى

 .دكتر اكبر تجويدى « ،تداوم در معمارى ايران»  ،هنر و مردم  ،ش. 111
 .ر  .ك :دكتر زكى مح ّمد حسن  ،تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم  ،ترجمه مح ّمد على خليلى  ،صص . 81 ،89
 .آندره گدار  ،هنر ايران  ،ص . 351
 .ر  .ك :آندره گدار  ،آثار ايران  ،ج ، 2ترجمه سروقد مقدم  ،صص 298ـ. 311
 .دكتر زكى مح ّمد حسن  ،تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم  ،ص . 52
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3

خود شكلى شكوهمند به بناهاى دوران اسالمى داد .
منارهها كه به اعتقاد برخى از برجهاى آتش ساسانيان الهام گرفته بودند 1اينك يا به عنوان مأذنه مورد استفادهاند 1و يـا بـراى
زينت بنا برافراشته شده و از قرن نهم هجرى در بيشتر مسجدها بر كناره ايوان مقصـوره بـرآورده مـىشـدند  0.منـارههـا در
1
معمارى اسالمى اين نقش را نيز به عهده داشتند كه نگاه را به باال بكشانند و عظمت را القا كنند .
و در نهايت مسجد كه بارزترين تجلىگاه بينش اسالمى بود عبادتگاه مسلمين شد كه همه عناصر معمارى اسالمى را در خـود
داشت و از آن جا كه به عنوان كانونى جهت عبادت  ،آموزش  ،قضاوت و ارتباطات اجتماعى محسوب مىگرديـد خـواه نـاخواه
4
مركز توجه مسلمين نيز بود و در استحكام و پيرايش آن نهايت اهتمام مصروف گرديد .
تفاوت معمارى اسالمى با معمارى ايران پيش از اسالم چندان چشمگير نبود بلكه عمدهترين تفـاوت منظـر و لباسـى بـود كـه
اسالم بر ساختمانهاى ساسانى پوشانيده و خواست مفهومى به آن بدهد كه معمارى اسالمى را نسبت به وضـع پيشـين خـود
متمايز سازد  1.از جمله:
 3ـ مقرنس كه از تعدادى سطوح برآمده و فرورفته تشكيل شده و از دوران مادها در ايران شـناخته شـده بـود  3،در معمـارى
اسالمى ايران از جهت كثرت استعمال حائز اهميت قرار گرفت  .در قرون اوّليه اسالم مقرنسهـا سـاده و در انتهـاى ديوارهـا و
گوشوارههاى زير گنبد ايجاد مىشدند  .اين نوع مقرنس را مىتوان در مقبره شاه اسماعيل سامانى ( اواخر قرن سوم هجرى ) ،
گنبد قابوس ( اواخر قرن چهارم هجرى ) و مسجد جامع نائين ( اوايل قرن چهارم هجرى ) مشـاهده كـرد  .در قـرن پـنجم و
ششم هجرى كه از ادوار درخشان هنر معمارى است مقرنس تحول شديد يافت و در گوشوارههاى زير سقف تاالرها جز عوامل
اصلى تزئينى واقع شد و از آن دوران بهبعد مدام نقش اساسى را جهت زينت بخشى ابنيه به عهده گرفت  .مقرنس را كه برخى
 .دكتر پرويز ورجاوند « ،استمرار هنر معمارى و شهرسازى پيش از اسالم در دوران اسالمى»  ،هنر و
مردم  ،ش . 181

 .مهندس پرويز نيلوفرى « ،نظرى اجمالى به معمارى ايران در عهد باستان » ،معمارى ايران  ،ج ، 1گردآورى آسيه جوادى  ،ص. 32
 .دكتر عباس زمانى « ،منار و مناره تزئينى»  ،هنر و مردم  ،ش 121و محمود فاضل « ،پيدايش مناره در اسالم»  ،هنر و مردم  ،ش . 78 ،77
 .دكتر زكى مح ّمد حسن  ،تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم  ،ص . 52
 .دكتر عباس زمانى  ،هنر و مردم  ،ص. 121
 .ر  .ك :دكتر عباس سعيدى رضوانى  ،بينش اسالمى و پديدههاى جغرافيايى  ،صص 36ـ . 45
 .آندره گدار  ،هنر ايران  ،ص . 343
.ر .ك :به هنر ايران  ،رمن گيرشمن  ،ماد و هخامنشى  ،ترجمه عيسى بهنام  ،صص  ، 86شكل . 111
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به «استاالكتيت» تشبيه كردهاند  ،با هدف تزئينى و ايجاد سايهروشن و القاى خطوط مختلف شكل گرفته و با نمايى از گچبرى
3
يا نقاشى يا كاشىكارى بر گوشوارهها  ،انتهاى ديوارها  ،مدخل تاالرها  ،سقف ايوانها و درگاهىها مىنشينند .
 1ـ پيچ تزئينى  ،عنصرى هنرى است كه در ايران بيش از  0444سال سابقه دارد  1.مرحوم دكتر عباس زمانى شاهد مثالهاى
مثالهاى فراوانى از آن مربوط به دوران پيش از اسالم آورده است  ،به اعتقاد نامبرده پيچ تزئينى مىتوانـد برگرفتـه از مظـاهر
طبيعت چون گردباد  ،جريان رودخانه  ،پيچ و خم درهها  ،جهش آب از منافذ كوهها  ،صعود شعلههاى آتش و بخار آب  ،حلقه
زدن خزندگان يا پييش زلف و طره گيسويى باشد  .پيچ تزئينى در دوره اسالمى به عنوان عنصرى هنرى عمده همـواره مـورد
توجه هنرمندان بوده و در نبش قوس ايوانها و محرابها  ،نبش خارجى طرفين ديوار ايوانها و نبش قوسهاى داخلى تاالرها
به كار رفته 1و شايد مثل اسليمى اين هدف را هم دنبال مىكرده كه نگاهها را از زمين به آسمان معطوف نمايد .
 1ـ طرح اربسك يا اسليمى كه تقريبا در همه آثار دوران اسالمى به كار رفته و برخى آن را پديدهاى صرفا اسالمى دانستهاند ،
0
پيش از اسالم نيز كم و بيش رواج داشته ولى نوع مشخص آن را از ابداعات دوران ساسانى دانستهاند .
اربسك غالبا يك موضوع تزئينى گياهى و به عبارت ديگر نمودار طرح درخت يا ساقه و يا شاخه آن است كه در تركيـب كلـى
يك مجموعه پيييده سر در هم و پيوسته و در عين حال منطقى و هماهنگ را القا مىكند  .گاه اربسك يك موضـوع تزئينـى
قرار دادى و در حقيقت نتيجه تخيّل و تصوّر هنرمند است و گاه هنرمند در ترسيم اربسك طرح جانوران يا اعضاى بدن آنها را
كه داراى پيچ و خم است مورد توجه قرار مىدهد و مثالن از بدن مار يا خرطومِ فيل الهام مىگيرد  .با توجه به اين مـوارد و بـر
حسب موضوع  ،اربسك را نامهاى گوناگونى است از جمله :طوريقى  ،طومارى  ،مارى و خرطوم فيلى .
طرح اربسك از آغاز دوران اسالمى تقريبـا در همـه آثـار و رسـتههـاى هنـرى ايـران مـورد توجـه بـود و در معمـارى عمـدتا
كاشىكارىها و گچبرىها را زينت داده است  .اين عنصر هنرى به اندازهاى در تزئين آثار دوران اسالمى حضور داشته كه عنوان
«اسليمى» را كسب كرده است  1.طرحهاى اسليمى در تعقيب خود مىتوانند نگاهها را به عالم باال بكشانند .
 0ـ خط يا كتيبه كه بر سطوح داخل و خارج بنا نقش مـىبسـتند ريشـه در گذشـتههـاى دور دارنـد  .از دوران ايالمـىهـا و
هخامنشىها كتيبههايى كه بر سنگها و عمدتا كناره راهها نوشته مىشدند به مثابه رسانههاى گروهى بودند كه اخبار مهـم را
 .ر  .ك :دكتر عباس زمانى « ،مقرنس تزئينى در آثار تاريخى اسالمى ايران»  ،هنر و مردم  ،ش . 116
 .دكتر عباس زمانى« ،پيچ تزئينى در آثار تاريخى اسالمى ايران» هنر و مردم ،ش.113 ،112
 .همان .
 .دكتر عباس زمانى  ،هنر و مردم  ،ش  113 ،112به نقل از :سيمين دانشور و دكتر س  .م ديماند  ،راهنماى
صنايع اسالمى  ،ص. 36

 .دكتر عباس زمانى « ،طرح اربسك و اسليمى در آثار تاريخى  ،اسالمى ايران» هنر و مردم  ،ش . 126
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توسط كاروانيان به گوش جهانيان مىرسانيدند امّا كتيبه در بناها ظاهرا به منظور ذكر نام سفارشدهنـده و هنرمنـد يـا قيـد
تاريخ يا ثبت كلمهها و عبارتهاى مقدسِ مذهبى چون مدح خدا و رسول( ص ) و ائمه( ع ) و آيات سور قرآن كريم بودند  ،امّا
در بسيارى موارد آن خطوط عالوه بر مضمون  ،جنبه تزئينى نيز به خود مىگرفتند  3 .و در كنار گل و بوتهها و اتصال به آنها
منظره زيبايى بهوجود مىآوردند  .از آن جا كه به كمك خط مفاهيم مذهبى و قرآنى ثبت مىشد اين پديده هميشه به عنـوان
عنصرى مقدس و محترم مورد توجه هنرمند بود و بهمنزله شاخصترين موضوع هنرى ـ معنوى فرهنگ اسـالمى رويـه ديـوار
اماكن مقدس اسالمى را زينت مىداد .
خطى كه براى اين منظور در آغاز مورد استفاده واقع مىشد  ،خط كوفى بود كه انواع گوناگون داشت از جمله :كـوفى سـاده ،
كوفى گوشهدار ( معقّلى )  ،كوفى گلدار ( مورّق )  ،كوفى گل و برگدار ( مذهّد )  ،كوفى گرهدار ( معقّد ) و كوفى پيينـده (
معشّق )  ،جايگاه كتيبهها معموالن محرابها  ،ساقهگنبدها  ،سطح داخلى پاكار گنبدها  ،ازاره ديوار 1ايوانها  ،رويه جرز طرفين
ايوانها و پيشانى ورودىها و ايوانها و درگاهى بودند در آغاز خطوط كوفى به كمك آجرهاى تراش و كمى برجسته از زمينـه
بر ديوار نقش مىبستند امّا در دورههاى بعد اين خطوط بر لوحههاى گيى و كاشى نوشته مىشدند يا به كمك قطعات كاشـى
بر زمينه آجرى نگاشته مىشدند كه با زمينه هم سطح بودند .
 1ـ گچبرى نيز از جمله فنونى بود كه ريشه در هنر ايران پيش از اسالم داشت  ،از جمله معلوم شده است كه ايرانيـان از دوره
ساسانى در هنر گچبرى مهارت كامل داشتهاند و گچبرىهاى زيباى بناى آتشكده بنديان درگز كه اخيرا كشف و كـاوش شـده
است بهترين دليل اين امر است .
امّا در دوره اسالمى هنرمند ايرانى با دستهاى توانمندِ خود بهترين نمونه گچبرى را از خود به يادگار گذاشـتهانـد  .نخسـتين
هنرنمايى ايرانيان در دوران اسالمى بر محراب مسجد نايين از مسـاجد اوليـه اسـالم بـاقى مانـده اسـت  .از ويژگـىهـاى كـار
هنرمندان مسلمان ايرانى ريزه كارىهاى آنها بود كـه اشـكال را بـدون اسـتفاده از قالـب بـا آالت مخصـوص روى گـچ حفـر
مىكردند و به همين علت است كه گچبرىهاى ايرانى از روح ماللت آور و يكنواختى كه در گچبرى قالبى ديده مىشود خـالى
بود .
موضوع گچبرىها شاخ و برگ  ،نقوش هندسى  ،نقوش النه زنبورى و كتيبههاى خط كوفى بودند و صحنه هنرنمايى هنرمندان
1
محرابها و مقرنسها و رويه داخلى ديوار ابنيه اسالمى بود .
 4ـ كاشى كارى با وجودى كه اين عنصر معمارى  ،هنرى قديمى در ايران است و سابقه آن به دوران ايالمىها و هخامنشـيان
 .دكتر زكى مح ّمد حسن  ،تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم  ،ص. 293
 .دكتر عباس زمانى  ،هنر و مردم  ،ش. 128
 .ر  .ك :دكتر زكى مح ّمد حسن  ،تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم  ،صص . 56 ،55
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برمىگردد  ،امّا مىتوان گفت كه اين عنصر در دوران اسالمى به نهايت ظرافت و زيبايى خود رسيد و تجلى گاه هنر و فرهنـگ
اسالمى شد  .كاشى به حدى در ابنيه و ساختمانهاى مذهبى و غير مذهبى ايران بعد از اسالم متداول گرديـد كـه نمـىتـوان
بقعه يا عمارت يا كاخى را بدون اين كه آجرهاى كاشى آن را زينت نداده باشد بـه تصـور آورد  .در اوايـل  ،اسـتفاده از كاشـى
منحصر به ابنيه بزرگ و مهم بود  ،ولى در اواخر قرن ششم هجرى ساختن كاشـى ترقـى زيـادى كـرد و از شـهر كاشـان كـه
مهمترين مركز ساخت كاشى بود به ساير شهرهاى ايران فرستاده مىشد  .زيباترين نوع كاشى  ،كاشى معرّق بود كه ساخت آن
از قرن هفتم هجرى آغاز و در دوران تيموريان به كمال رسيد و بعد از كاشى معرق كاشى هفت رنگ ساخته شد كه صـالبت و
3
مرغوبيت كاشى معرق را نداشت و هر چه از دوران اوليه ساخت آن گذشت متأسفانه از مرغوبيت آن كاسته شد .
ناگفته پيدا است كه عناصر معمارى اسالمى منحصر به اين مختصر نيست و ذكر تمام ويژگىها و عظمتهـايى كـه معمـارى
ايران در فرهنگ اسالم كسب كرد مثنوى پر حجمى خواهد شد كه در اين مقاله جاى آن نيست .
به هر حال در پيدايش معمارى اسالمى «اين موفقيت ايرانيان مسلمان بود كه استعداد خود را براى توسعه بناهايى بـا زيبـايى
خارقالعاده را به كار انداخته و در نتيجه ساختمانهايى سبك با احساس عميقتر و متنوعتر و عظمت بيشتر از پيشينيان خود
بهوجود آوردند»  1.در دوران اسالمى به جاى معابد  ،مساجدى كه در تمامى شهرها و روسـتاها بـه فراوانـى سـاخته شـدند از
سويى مجمع مؤمنان و مصالى موحدان و از سوى ديگر تجلىگاه هنر اسالمى در انواع و اقسام آن گرديدند .
بقاع متبركه عمدتا از چهار تاقىهايى دوران پيش از اسالم الهام گرفته بودند  .بر فراز مدفن امامان و پاكان و معصـوم زادگـان
استوار شدند تا دل سوختگان و شيفتگان آل على( ع ) را در خود گرد آوردند و به دلها جال بخشند .
كاروان سراها كه نشانههاى ايثار و فتوت و ايمان سازندگان آن بودند از هزاران سال پيش بر كنار راهها وجود داشـتند  ،امّـا در
راههاى زيارتى كاروان سراهايى ساخته شدند كه زائران را به خود مىخواندند و فضا و تزئينات آنهـا نيـز متناسـب بـا حـال و
هواى زائران بود .
تفكيك و تميز هنر معمارى شيعه امرى مشكل است فقط مىتوان اظهار نظر كرد كه پس از دوران تيموريان و به خصوص بعد
از شاهرخ تيمورى در اكثر قريب به اتفاق بناها فرهنگ شيعه خاص متجلى مىباشد .

 .همان  ،ص. 57
 .ارتور پوپ  ،معمارى ايرانى  ،ترجمه مهندس رضا بصيرى  ،ص. 74
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همگرايى دو فرهنگ ايرانى و شيعى
على شمو
اسالم  ،دين ما و ايران ميهن ما است و به هر دوى آنها افتخار مىكنيم  .ما مسلمانانِ ايرانى به اسالم به حكم اينكه دين مـا
است اعتقاد و ايمان داريم و شديدا به آن عشق مىورزيم  .و اين مسئله از آيين هر ملت و قومى جز الينفك و جداناپـذير آن
ملت محسوب مىگردد  ،و نه تنها در نزد آن ملت از ارزش و احترام برخوردار مىباشد بلكه نزد ساير اقوام و ملتها نيز جايگاه
رفيع و بلندى را دارا مىباشد .
به ايران هم به حكم اينكه ميهن ما است مهر مىورزيم  ،زيرا وطن و تمدن هر ملتى حكايت از فرهنگ و تمـدن آن مردمـان
دارد  ،و در چنين فضايى  ،آداب و رسوم و فرهنگها  ،هويت و شخصيت انسانها را شكل مىدهد  .از اين منظر ايران اسالمى
كه با آن همه فرهنگ و تمدن كهن و اصيل داراى قدمت و سابقه طوالنى است كه مايه فخر و افتخار و محبوب دلهاى همـه
ايرانيان مىباشد  .ما ايرانيان به اين مرز و بوم از دو نظر ارزش زيادى قائل هستيم :نخست  ،به اعتبار مذهبى مـان و ديگـر بـه
اعتبار احساسات و حبّ ميهنىمان؛ از اين رو سخت عالقهمنديم مسائلى را كه از يك طرف به آن چـه بـه آن ايمـان و اعتقـاد
داريم و از طرف ديگر به آن چه به آن مهر مىورزيم پيوند دارد  ،روشن درك كنيم و تكليـف خـود را در آن مسـائل بـدانيم .
عجين گشتن فرهنگ اصيل ايرانى با فرهنگ و تمدن اسالمى باعث گرديد تـا هـر ايرانـىِ مسـلمان هييگـاه در خـود دو نـوع
احساس متضاد را حس نكند  ،زيرا هيچ تعارضى را ميان احساسات مذهبى با احساسات ملّى  ،مشاهده نمـىكنـد؛ بـه عبـارت
ديگر  ،ايران از زمانى كه به اسالم گرويده و مسلمان شده است تمام افكار و عقايد و سنتهاى خود را نيـز بـا آن تطبيـق داده
است و تحت تأثير آيين بزرگ الهى يعنى اسالم قرار گرفته است  ،اين تأثيرپذيرى  ،براى ملت ايـران و تمـدن كهـن و اصـيل
ايرانى  ،خوش يمن و با بركت تلقى مىشود  .ايرانيان همين كه دين مقدس اسالم را به عنوان آخرين و كاملترين ديـن الهـى
براى ملت و جامعه خود مفيد دانستند با آغوش باز اسالم را پذيرفتند و قرنها با خوشى و خرمى در سايه اسالم در وطن خود
ايران  ،زندگى كردند  .اين مسئله خود گواه و نشان از فرهنگ و منطق قوى ايرانيان دارد كه در تالش  ،براى بهبود و كيفيـت
فرهنگ و تمدن خويش عالقه شديدى را نشان داده است .
مرحوم مطهرى مىنويسد:
دو مطلب قطعى است :يكى اين كه ايران قبل از اسالم از خود داراى تمدنى درخشـان و بـا سـابقه بـوده و ايـن تمـدن سـابقه
طوالنى داشته است؛ ديگر اين كه اين تمدن در دوره اسالمى مورد استفاده واقع شده است» .
ايشان سپس به نقل از ب .ز  .مناشه مىنويسد:
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«ايرانيان بقاياى تمدن تلطيف شده و پروردهاى به اسالم تحويل دادند كه بر اثر حياتى كه اين مذهب در آن دميد جـان تـازه
3
گرفت» .
و در جاى ديگر مىنويسد:
«در روايات اسالمى خلق و روحيه ايرانى مورد ستايش قرار گرفته است  ،مخصوصا از دو جهـت :بـىتعصـبى و آزاد فكـرى  ،و
1
ديگر دانشدوستى» .
از ابتداى دوره هخامنشى كه آغاز تاريخ ايران است حدود  11قرن مىگذرد  ،اين سرزمين كهن و با تمدن  ،حدود يازده قرن را
پيش از اسالم گذرانده و باقى آن حدود چهارده قرن را هم با آيين اسالم سپرى كرده كه هم اكنون نيز ادامه دارد  .لذا تـاريخ
ايران باستان با تاريخ اسالم ممزوج و تركيب شده است به طورى كه ممكن نيست اين دو تاريخ از يكديگر جدا شوند .كسى كه
واقعا به وطن خود ايران عالقه دارد بايد به تاريخ ايران اسالمى الاقل با همان چشم نگاه كند كه به ايران باستان مىنگرد .
چنان كه گفته شد اسالم از تاريخ و مليت ما ايرانيان به هيچ وجه قابل تفكيك نيست  ،زيرا اگر بنا باشد ايـن دو تـاريخ از هـم
جدا گردد در آن صورت از ذخاير تاريخى و ميراث گران قد ِر گذشتگان ما بـه جـز چنـد كتيبـه و يـك قسـمت داسـتانهـا و
افسانههاى ملّى و يك اوستاى شكسته بسته با اوراق پراكنده چيز ديگرى باقى نخواهد ماند  .اما با ايـن همـه آن چـه تـاكنون
باعث گرديد تا موجوديت و هويت فرهنگ اين كشورِ متمدن محفوظ بماند و راه پرفراز و نشيب زندگانى را كم و بيش بر آنها
هموارتر نمايد اوالن :فرو رفتن در دل اسالم و ثانيا :تالش و كوشش دانشمندان و انديشمندان دوره ايران اسـالمى بـوده اسـت و
بس  ،دانشمندانى چند نظير ابن سينا و فارابى و شيخ اشراق و ديگران  ،كه با آن آثار علمى و فكرى دقيق و عميق خودشان ،
در احياى فرهنگ غنى ايران  ،باستان و بسط و گسترش آن كوشيدهاند و آن را رنگ و لعاب تازهاى در قالب فرهنـگ اسـالمى
دادهاند  .به طورى كه تالش و علم گسترىِ اين دانشمندان سبب شده تا فرهنگ ايـران باسـتان بـه دسـت تـاريخ و فراموشـى
سپرده نشود بلكه باعث گرديد تا الهام بخش بسيارى از گويندگان و نويسندگان كشورهاى جهان نيز واقـع گـردد تـا فرهنـگ
باستانى در قالب فرهنگ ايرانى ـ اسالمى  ،يا درستتر بگوييم ايرانى ـ شيعى همينان به حيات خويش ادامه دهد .
يكى از دانشمندانى كه نقش بسزايى در اين راه از خود ايفا نمود و از احيا كنندگان فرهنگ ايرانى ـ اسالمى نيز ملقـب گشـت
فيلسوف و حكيم الهى شيخ اشراق «شهابالدين سهروردى» است كه اكنون درباره افكار و انديشه و نقش او در احياى فرهنگ
فلسفىِ ايران باستان در قالب فرهنگ فلسفى اسالمى  ،به قضاوت و داورى مىنشينيم .

 .مرتضى مطهرى  ،مجموعه آثار  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ج  ، 14ص . 331
 .مرتضى مطهرى  ،مجموعه آثار  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ج  ، 14ص . 268
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سهروردى و پيوند دو فرهنگ
شيخ ابوالفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش بن اميرك سهروردى ـ شيخ مقتول ـ يكى از فيلسـوفان شـهيرِ ايرانـى و مؤسـس
مكتب اشراقى است  .وى به سال  103هجرى در «سهرورد» از آبادىهاى نزديك «زنجان»  ،به دنيا آمد  .در مراغه و اصـفهان
به تحصيل فقه و كالم و فلسفه پرداخت و سپس راهى نواحى غربى ايران و سرزمينهاى ديار بكـر و سـوريه گرديـد  .در ايـن
سفرها ـ كه با سير معنوى و سلوك مقامات عشق توأم بودـ به ديدار مشايخ صوفيه نايل آمد و از تعليم و تربيت آنـان بهـرههـا
برد  .سرانجام به حلب رسيد و به درخواست ملك ظاهر پسر صالح الدين ايوبى  ،در آن جا مانـدگار شـد  .در حلـب بـه علـت
صراحت لهجه و انديشههاى فلسفىاش از طرف قشرىمذهبان و روحانى نمايان تكفير شد و به فتواى آنان در  131هجـرى در
سن  13سالگى به شهادت رسيد  .از انگيزه قتل او به درستى اطالعاتى در دست نيست  ،ولى گفته مىشود بيشتر بـه خـاطر
اظهار اصول اعتقادىاش بوده است  ،چه او مكرر در آثار خود گفته است كه هر چند نبوت ختم گرديد ولى واليت بـدان معنـا
كه ما در روح مذهب شيعه درمىيابيم هنوز پايدار است  3.آن چه از مطاوى اسناد و مدارك تاريخى برمىآيد روشنگر آن است
كه سهروردى در اين گيرودار دستخوشِ عواقب منازعه شديد فاطمى و اهل تسنن شده بود  .شايد همين اعتقاد كلـى وى بـه
مسئله واليت موجب گرفتارى و قتل او شده بود  .بههر حال اين فيلسوف ايرانى و مسلمان در مدت كوتاه عمر خويش خدمات
شايسته و درخور ستايش به جامعه اهل علم انجام داد  .گذشته از آثار و افكار ارزشمند اين فيلسوف ايرانى مىتـوان او را احيـا
كننده فرهنگ فلسفى ايران باستان نيز لقب داد؛ زيرا او تنها كسى است كه توانسته ميان دو فرهنگ مختلط پيوند برقرار نمايد
.
شيخ اشراق احيا كننده و پيونددهنده دو فرهنگ فلسفى ايرانى ـ اسالمى است  .دانشمندان ايرانى با همان زمينههـاى فكـرى
كه از رسوم و فلسفه ذوقى ملت خود داشته در تحقيقات و تتبّعات اسالمى وارد مىشوند  .نهايت  ،همان طور كه شيخ اشـراق
اشاره كرده اصوالن روح شرقى  ،روح ذوقى است و آن طور كه بناى كار مشائيان است فكر نمىكردهاند و خود را مقيد و محدود
در چارچوب منطق خشك نوع ارسطويى نكردهاند و بلكه فلسفهاى كه در ايران معمول بوده همان نوع عرفان و فلسـفه ذوقـى
1
بوده است كه شيخ اشراق از آن دفاع كرده است .
همان طور كه قبالن متذكر شديم شيخ شهاب الدين سهروردى يكى از مهمترين فيلسوفان دوره اسالمى است  .كمتر فرد ايرانى
اهل علم را سراغ داريم كه از نام و انديشه و افكار سهروردى اطالعى نداشـته باشـد  .شـيخ اشـراق صـاحب و مؤسـس مكتـب
«حكمت اشراق» است؛ حكمتى كه نقطه تالقى و كانونى است كه در آن حكمت زرتشت و افالطون و حكمـت مشـا و عرفـان
اسالمى و وحى و سنت دينى به هم رسيده است و با ابداعات خود سهروردى تركيـب و انتظـام يافتـه اسـت و از ايـن جهـت
 .سيد حسين نصر  ،منتخبى از مقاالت فارسى درباره شيخ اشراق  ،ص . 129
 .سيد جعفر سجادى  ،شهاب الدين سهروردى و سيرى در فلسفه اشراق  ،ص . 45
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مىتوان شيخ اشراق را احيا كننده فرهنگِ فلسفىِ دوره ايران باستان در قالبِ فرهنگ فلسفه اسالمى ـ شيعى قلمداد كرد .
از جمله سرچشمههاى افكار سهروردى انديشههاى دينى ـ فلسفى ايران پيش از اسالم اسـت شـيخ اشـراق بـه حكمـت ايـران
باستان عالقه شديد داشته و خود را احياكننده آن مىدانسته ـ چنان كه خواهد آمد ـ شيخ از يك طرف مـىنگـارد :در ميـان
ايرانيان گروهى بودند به حق راه نماينده و به عدل كار كننده  ،حكيمان ناماننده به مجوس ـ كه حكمت نورى شـريف آنـان را
كه ذوق افالطون و فيلسوفان پيش از او بر آن گواه است ـ در كتاب حكمة االشراق حياتى دوباره بخشيديم « .وكانـت فـى
الفرس امة يهدون بالحق وكانوا يعدلون . ». . .

3

و از طرف ديگر در سخن از پيشينه تاريخى حكمت اشراق و سير تحول آن به دو جريان باستانى اين حكمت يعنى مكتبهاى
1
يونانى و ايرانى اشاره مىكند و خود را وارث هر دو جريان مىداند .
آشنايى سهروردى با آرا و عقايد ايران پيش از اسالم
شايد اين سؤال به ذهن خواننده خطور نمايد كه شيخ اشراق چگونه به آرا و عقايد ايران باستان دسترسى يافت؟
براى پاسخ به اين پرسش  ،راههايى كه براى دسترسى شيخ اشراق به منابع و عقايد ايران باستان امكـانپـذير بـوده اسـت بـه
اجمال بيان مىكنيم .
 -3ارتباط سهروردى با زرتشتيانى كه تا آن زمان در گوشه و كنار ايران فراوان بودهاند و نيز استفاده از تعليمات و روايات سينه
به سينه آنان راه را براى محققى هميون سهروردى را كه در تالش براى به دست آوردن عقايد ايران باستان بود  ،هموار كرد .
 -1دسترسى سهروردى به كتابها و رسالههايى كه تا آن هنگام از زبان پهلوى به عربى و فارسى برگردانده شده بود .
 -1از طريق عرفان اصيل ايرانى كه به تصديق محققان جهات مشترك و وجوه تشابه فراوانى با تعليمات زرتشت دارد .
توضيح اينكه علت پرداختنِ سهروردى به حكمت باستان و عالقهاش به حكيمان ايران باستان صرفا به اين جهت بـوده اسـت
كه به نظر وى آنان نيز اشراقى بوده و به وحدت مبدأ عقيده داشتهاند چنان كه خود نوشته اسـت :در ايـران باسـتان فرزانگـان
بلندپايهاى بودهاند كه از سوى خداوند رهبرى مىشدند  ،اين فرزانگان با مجوسان و مغان بهكلى تفـاوت داشـتند  ،مـن اصـل
عقايد آنان را كه اصل نور بود و تجربه افالطون و اسالفش نيز آن را به مرحله شهود رسانيده بـود در كتـاب خـود موسـوم بـه
حكمهاالشراق احيا كردم و در اين راه كسى بر من پيشى نگرفته است» .

1

 .شمس الدين محمد شهرزورى ،شرح حكمة االشراق [،سهروردى] تصحيح حسين ضيائى ،پژوهشگاه
علوم انسانى و مطالعات فرهنگى تهران 1381 ،ش ،ص .23
 .سهروردى  ،مفارحات  ،صص. 53 ،52
 .شرح حكمة االشراق  ،ص .11
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سهروردى از خردمندان و فرزانگان پيش از اسالم كه معتقد به تصفيه باطن و تهذيب نفس و تفسـير جهـان هسـتى برمبنـاى
قاعده نور و ظلمت بودهاند به طور عام به «حكيمان فهلوى» تعبير مىكند و به همين جهت زير عنوان «فهلويه» از كسانى نام
مىبرد كه بر اساس تاريخ و سنت قرنها پيش از پناه آوردن تنى چند از حكيمان نوافالطـونى  ،در دربـار انوشـيروان سـامانى
مىزيستهاند  .سهروردى با تذكر سنت فلسفى ايرانى و تأويل اساطير ايران مىكوشد تا از ظواهر تاريخ و حوادث تاريخى فراتـر
رود و به بنيادىترين ساختار آن تفكر كه از وراى قرون و اعصار تداوم پيدا كرده است  ،دست يازد و با اين كار روحى تـازه در
كالبد جهان بينى فرزانگان ايران بدمد .
توجه به تاريخ باطنى و معناى باطن تاريخ است كه ما را قادر مىسازد تا به خويشاوندى و همدلى سهروردى با حكيمان فهلوى
و وحدت و جوهره فلسفه شيخ با حكمت فرزانگان ايران قديم پى ببريم و بازتاب حكمت خسروانى را در انديشههاى او مشاهده
كنيم  .اساس حكمت اين فرزانگان تفسير جهان هستى بر مبناى قاعده نور و ظلمت و اعتقاد به تصفيه باطن و تهذيب نفس و
رهايى آن از بند ظلمات و پيوستن به سرچشمههاى زندگى و درياهاى نور حقيقى است كه محور اصلى انديشه سهروردى نيـز
چيزى جز اين نيست .
دكتر نصر در اين باره مىنويسد:
«سهروردى در حالى كه خود از بزرگترين عارفان و متفكران اسالمى است نخستين كسى بود كـه دربـاره حكمـت پهلـوى و
خسروانى انديشيد و امروزه كه اين گرايش به سوى فرهنگ ايران باستان  ،در نهادِ جامعه ايرانى ديگر بار زنده شده است جدال
سخت بين اين دو جنبه مختلف در تمدن ايران درگير است  ،سهروردى كسى بود كه دو فرهنگ باستان ايرانى و اسالمى را در
يك سطح فكرى با يكديگر پيوند داد  .سهروردى تنها به يك نوع تلفيق نپرداخت بلكه پا را به مراتب از آن فراتر نهاد چنان كه
در قسمتهاى آخر كتاب عقل سرخ يا الواح عمادى مشاهده مىكنيم كه در آن جا سـهروردى داسـتانهـاى شـاهنامه را
پيش كشيده و پس از گفتوگو درباره آنها ناگهان به آوردن آيات قرآنى مىپردازد و بر آن است كه معنـاى درونـى و تـأويلى
اين داستانها و آن آيات قرآنى يكى است و آن گاه هدف هر دو را نشان دادن فضائل معنوى و انسانى قلمداد مىكنـد  .ايـن ،
هماهنگ كردن به اندازهاى با ظرافت و چيرگى انجام مىگيرد كه هر كس با اندك تأملى پى خواهد برد كه هـدف سـهروردى
داستانپردازى نيست بلكه برتر از آن گفتوگو از نوسازى و احياى تفكرى است كه در انديشـه او زنـده اسـت  .سـهروردى بـا
3
چنين انديشهاى توانسته است مكتبى جاودان كه با زمان و مكان سركهنگى ندارد به وجود آورد» .
يكى ديگر از افكار و سرچشمههاى انديشه سهروردى كتاب و سنت است .شيخ اشراق به دنبال تلفيق فلسفه و ديـن پـا پـيش
مىنهد و قرآن كريم و احاديث نبوى را سرچشمه الهام بخش فلسفه مىداند و بر تمسك به كتاب و سنت كه حاكى از انديشـه
اسالمى او است پا مىفشارد  .چنان كه مىنويسد:
 .سيد حسين نصر  ،منتخبى از مقاالت فارسى درباره شيخ اشراق  ،ص. 127
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«احفظ الشريعة فانها سوط اللّه بها يسوق عباده الى رضوانه كل دعوى لم تشهد بها شواهد الكتاب والسنة فهى من
تفاريع العبث و شعب الرضث من لم يعتقم بحبل القرآن غوى . ». . .

3

دانشمند و محقق فرانسوى «هانرى كربن» در اين باره مىنويسد:
«شيخ اشراق با توجه به نيت تجديد حكمت فرزانگان ايران باستان  ،پيوندى برقرار مىكند كه با توجه به آن  ،انديشه ايرانى ـ
1
يا درست بگوييم انديشه پيامبرى ايرانى ـ از امت ابراهيم جدايىناپذير مىگردد» .
و همو در جاى ديگرى مىنويسد:
«نقشى كه سهروردى به عنوان ميانجى ميان اسالم و حكمت ايران زرتشتى بازى كرد در واقع همان نقشى اسـت كـه سـلمان
1
پارسى ميان جماعت ايرانى و اهل بيت پيامبر بازى كرده است  .او حكمت باستان ايران را با فلسفه اسالمى تلفيق كرد» .
بازخوانى فرهنگ فلسفى ايرانِ باستان توسط شيخ اشراق
با توجه به نوشتههاى سهروردى و نيز شارحان او مىتوان گفت كه حكمت نورىِ حكيمانِ فهلوى داراى خصوصيات زير است:
 1ـ رمز انديشى و استفاده از شيوه تمميل رمزى
تفسير جهان هستى بر مبناى قاعده نور و ظلمت  ،يعنى اعتقاد به دو عالم مينوى و مادى« :و على هذا يبتنى قاعدة الشرق
فى النور والظلمة التى كانة طريقه حكماء الفرس كما اخبر الحكيم الفاضل والنبى الكامل زرادشت عنها حيث قـال:
العالم ينقسم بقسمين :مينوى هو العالم النورانى الروحانى و گيتى هوالعالم الظلمانى .

0

 2ـ اعتقاد به ذوات ملكوتى در عالم انوار
الف ) اداره امور جهان زيرين به وسيله فرشتگان عالم برين يا ارباب انواع كه مدبران و نگهبانان عالم مادى تلقى مىشوند؛ مثالن
رب النوع يا فرشته موكل بر آتش ارديبهشت است و از آنِ آب خرداد و از آنِ نباتات مرداد:
 .سهروردى  ،حكمة التصوف  ،فصل . 1
 .هانرى كربن  ،فلسفه ايرانى و فلسفه تطبيقى  ،ترجمه جواد طباطبائى .
 .داريوش شايگان ،آفاق تفكر معنوى در اسالم ايرانى هانرى كربن ،ترجمه باقر پرهام  ،انتشارات علمى
فرهنگى  ،ص .211
 .دكتر صمد موحد ،سرچشمههاى حكمت اشراق  ،ص ، 131به نقل از حكمة االشراق ،صص. 157 ، 11
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«و حكماء الفرس كلهم متفقون على هذا حتى ان الماء كان عندهم له صاحب صنم من الملكوت وسموه خرداد  ،وما
لالشجار سموه مرداد و ماللنار سموه ارديبهشت» .

3

ب ) مراتب پيدايش موجودات و اين كه مراتب ظهور همانند چراغى است كه از چراغى ديگر روشنى گيرد و يا اشراقاتى اسـت
مستمر از سرچشمه نور ازل  ،بىآن كه چيزى از آن بكاهد:
«زعم الحكيم الفاضل زرادشت ان اول ما خلق من الموجودات بهمن ثم ارديبهشت ثم شهريور ثم اسفندار منذ ثم
خرداد ثم مرداد و خلق بعضهم من بعض كما يوخذ السراج من السراج من غير ان ينقض من االول شىء» .

1

 3ـ چگونگى پيدايش كمرات عالم هستى بر مبناى قاعده «الواحد اليصدر عنه االالواحد»
الف ) تعبير از نخستين آفريده اهور امزدا يا نخستين پرتو نوراالنوار به «بهمن» كه هم مظهر خرد و دانايى الهى ( عقل ) اسـت
و هم مصادر اول:
«ان اول حاصل بنوراالنوار واحد وهو النور االقرب والنور العظيم وربما سماه بعض الفهلويه بهمن».

1

ب ) بزرگداشت انوار و نيايش خورشيد به عنوان واالترين مظهر روشنايى و فروغ ايزدى در عالم محسوس:
«واالنوار كلها واجبة التعظيم شرعا من نور االنوار» .

0

ج ) قول به ادوار و اكوار يا بازگشت دورانى حوادث و امور عالم:
«اعلم ان نقوش الكائنات از ال وابدا محفوظة . ». . .

1

د ) تعبير از عقول و نفوس به فرشتگان و انوار:
«من العقول وهى مالئكة اللّه الكروبيّون وانواره» 4والنفوس هى ماهياتها ايضا انوار مجردة وقابلة النوار قدسـيه علـى
مايرى الحكماء الخسروانيون».

1

 .حكمة االشراق ،ص. 157
 .شرح حكمة االشراق  ،ص. 321
 .حكمة االشراق  ،ص. 128
 .همان  ،صص 151ـ . 157
 .همان  ،ص. 237
 .سه رساله از شيخ اشراق  ،اللمحات  ،ص . 156
.سهروردى ،حكمة االشراق  ،ص. 147
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ه ) نفس :جوهرى نورانى ( مجرد ) و ملكوتى است و قابليت پذيرش انوار قدسى و وصول به عالم ملكوت را دارد:
«فانها ( النفو ) جوهر نورانى كمابرهن عليه الفهلويون وقابلة النوار قدسية على مايرى الحكماء الخسروانيون» .

3

 4ـ قول به حصول معرفت از طريق كشف و شهود
الف ) لزوم تصفيه باطن و تزكيه نفس و سلوك معنوى براى بهرهمند شدن از اشراقات عالم قدس:
«الن حكمتهم كشفية ذوقية فنبت الى االشراق الذى هو ظهور االنوار العقلية ولمعانها وفيضانها باالشـراقات علـى
االنفو عند تجردها و كان اعتماد الفارسيين فى الحكمة على الذوق والكشف» .

1

ب ) مقصد نهايى اين مسير و سلوك مشاهده ذوات ملكوتى و روشنىهاى دنيوى و بهرهمند شدن از فيض خره است:
«فعو ليفع له حظفة يرى النور الساطع فى عالم الجبروت  . . .واالضواء المينويه ينابيع الخره والـراى التـى اخبـر
عنها زرادشت . ». . .

1

حاصل مطلب اينكه سهروردى در ميان تمام حكماى اسالمى از اهميت و مقامى خاص برخوردار است  ،زيرا وى در يـك افـق
معنوى  ،نوعى پيوند ميان دو ميراث مختلط بهوجود آورد تا بهره آن به ثمر رسيدن هفت قرن تفكـر اصـيل اسـالمى و ايرانـى
بوده است او تأثير تفكر و تعقل فرهنگ فلسفى ايران باستان را بر فرهنگ فلسفه اسالمى و در انديشـه خـود بـه خـوبى نشـان
مىدهد و بر اين باور بود كه حكمت ايرانباستان در تفكرات دينى ما نيز قابل تطبيق مىباشد  .هر چند درباره انديشه حكمت
باستان برسهروردى انتقادها و خردهگيرىهايى صـورت پذيرفتـه اسـت  ،امّـا ايـن انتقـادات از ارزش كـار و تـالش سـهروردى
نمىكاهد او با مطرح كردن اين مسائل دست كم محققان ايرانى و غير ايرانى را وادار كرد تا دوباره در حكمت ايـران باسـتان و
تاريخ تمدن كهن و اصيل ايرانى تأمل كنند  .بنابراين  ،تعامل دو فرهنگ فلسفى باستانى و اسالمى سبب شد تا انديشـه شـيخ
اشراق شكل بگيرد و براى نسل بعد از خود گره گشا واقع گردد .

 .سهروردى ،هياكل النور  ،ص . 89
 .شرح حكمة االشراق  ،ص. 12
 .هياكل النور  ،ص. 115
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الگوهاى عرفى شدنِ جوامع با تأكيد بر موردِ «ايران»
دكتر علىرضا شجاعى زند
نظريات و بحثهاى مطرح شده پيرامون «عرفى شدن» از اين حيث كه بر كدام يك از اضـالعِ مسـئله متمركـز شـده باشـند ،
حداقل در سه دسته متمايز از يكديگر قابل تشخيصاند  .از اين سه تنها يك دسته به بررسى «اسـباب و علـل عرفـى شـدن»
مىپردازد و دو دسته ديگر يا به تشريح و توضيح «خودِ فرايند» و يا به بررسـى «پـىآمـدها»ىِ آن پرداختـه اسـت  3.ادبيـات
موجود در باب علل و عوامل عرفى شدن الاقل از دو ناحيه محل تأمل و اشكال است:
1
 -3تئورىهاى مطرح در اين باب به شدت متأثر و ملهم از عوامل وقوع اين فرايند در غرب مسيحى است .
( آركون (Berger 3341 & 3311, Glasner 3311 Martin 3313 Wilson 3331, Hamilton 3331,3334و لذا
در تعميمِ نتايج به ديگر شرايط تاريخى و سنتهاى دينى دچار نارسايىهاى جدى مىباشد؛ هر چند كه از جرئت تعميمدهى و
1
پيش گويىهاى فرا تاريخى و فرا منطقهاى فراوانى برخوردار است .
1ـ اين تئورىها به رغم كثرت و تفصيل  ،غالبا در تميزگذارى ميان سه بسـتر وقـوع ايـن فراينـد  ،يعنـى «ديـن» « ،فـرد» و
«جامعه» دچار اِجمال و اِهمال است و غالبا ميان عوامل منجر به «عرفى شدن دين» « ،عرفـى شـدن فـرد» و «عرفـى شـدن
0
جامعه» تفكيك و تمايز روشنى برقرار نمىسازد .
لذاست كه مشاهده مىشـود نظريـات تبيـينكننـده عرفـى شـدن  ،بـدون رعايـت هرگونـه مالحظـات تـاريخى و فرهنگـى و
تميزگذارىهاى ضرورى ديگر  ،صرفا به معرفى زمينههاى عمومى و بيان برخى علل و عوامل مشترك بسنده كردهاند؛ در حالى
كه تبيين علل عرفى شدن جوامع  ،نيازمند بسط و تفصيل بيشتر و دستهبندى دقيقتر از «اديان» و از «جوامـع» و بـه طـور
كلى از «موقعيتهاى مختلفى» است كه در معرض و ابتالى اين فرايند قرار گرفته يا مىگيرنـد  .بـه عنـوان مثـال كسـانى از
صاحبنظران كه با دقت بيشترى به مسئله پرداختهاند و بهوجود گونه گونى در الگوهاى عرفى شدن نيـز اذعـان نمـودهانـد ،
 .براى تفصيل در اين باره  ،نگاه كنيد به :شجاعى زند  ،ع  .ر  .عرفى شدن :دين  ،فرد  ،جامعه .
 .براى مثال رابرتسون آن را يك نظريه «غربْ محور» مىشناسد و از (Secularization theory) Western
 Centeredـ مىگويد كه «تصويرى غربى» ) (Western imageجهانى است كه ريشه در پندارهاى اساسا مسيحى دارد  .نگاه كنيد
Rebuttal".
 .براى مشاهده نمونهاى از تعميمدهىهاى بىپايه و بىمحابا  ،نگاه كنيد به :كيوپيت  ،د  .درياى ايمان
مقدمه .

 .براى تفصيل در اين باره  ،نگاه كنيد به :شجاعى زند  ،ع  .ر  .عرفى شدن :دين  ،فرد  ،جامعه .

113

بهLechner, F. J. " The Case Against Seculariztion: A:

همينــان بــه عموميــت و تخطــىناپــذيرى آن اصــرار دارنــد  .لخنــر كســى اســت كــه ضــمن تأييــد «قــوم محــور بــودنِ»
)(Ethnocentericاين نظريه  ،مىپذيرد كه «مسير» « ،نحوه» و «نتايج» اين فراينـد  ،بـه موقعيـتهـاى خـاص محلـى آن
وابسته است؛ با اين حال به عمومى و فراگير بودنِ اين فرايند  ،اعتقاد سختى دارد و به همـينرو  ،در برابـر انتقادهـاى مطـرح
شده  ،به دفاع نظرى از آن برخاسته است  (Lechner 3333) .ويلسون نيز ضمن پذيرفتنِ تفاوت الگو  ،مسير و تجليـات آن
در جوامع مختلف و حتى امكان وقوع واژگونگى در روند اين پديده  ،معتقد است كه هيچ كدام از اين شـواهد  ،نـافى و نـاقضِ
صيرورتِ كلى عرفى شدن در سطح كالن نيست  .او با بررسى اجمالى وضع اين فرايند در مناطق و جوامع مختلف جهان  ،بـه
اين نتيجه رسيده است كه گرچه عرفى شدن در جوامع مختلف با افت و خيزهايى همراه است و حتى در بعضى از كشـورهاى
آسيايى و خصوصا در خاورميانه با مقاومتهاى سختى مواجه شده است  ،امّا همينان به راه خويش ادامه مىدهد (Wilson .
)3331
اين مقاله در صدد آن است تا با كمك شاخصهاى متمايزكننده اديان و جوامع و ارائه و معرفى گونههاى متنوعى از هر يك از
آنها  ،نشان دهد كه:
3ـ حتميت وقوع اين فرايند را براى تمامى اديان و تمامى جوامع نمىتوان به راحتى اثبات كرد  3.يعنى علل و عوامل شـناخته
شده در اين باب  ،قابليت تعميميندانى ندارند .
1
1ـ فرايند عرفى شدنِ جوامع  ،حسبِ عوامل مختلفى چون جوهرِ دينِ رايج در آن جامعه  ،ساخت اجتماعى و شرايط تاريخى
و بافت فرهنگى آن  ،الگوهايى متفاوت و بعضا منحصر به فردى را عرضه مىدارند .
انواع دين
اديان را به اعتبارهاى گوناگون  ،دستهبندى كردهاند  .آن چه كه در بحث عرفى شدن اهميـت دارد و مـىتوانـد مـالك دسـته
بندى اديان مختلف قرار گيرد  ،حيَّزِ دنيوى و نشوه اجتماعى دين است؛ لذا مناسبترين شاخص براى گونهشناسـى ديـن كـه
پاسخگوى چنين بحثى باشد  ،بررسى نحوه نگرش دين به دنيا و ميزان اهتمامى است كه به عرصـه حيـات اجتمـاعى دارد  .از
اين حيث مىتوان اديان جهانى را در كلىتـرين وضـعيت  ،در دو گونـه «تجـزىگـرا» و «انـدماجى» از يكـديگر بازشـناخت .
رابرتسون مىگويد غالب جامعهشناسان اين واقعيت را پذيرفتهاند كه جوامع بر حسب اين كه دين جارى در آن  ،چه خصـلتى
 .ويلسون صراحتا اذعان مىنمايد كه «عرفى شدن» يك مفهوم غربى است و به فرايندى داللت دارد كه
كردن فرايند  ،مىپذيرد كه صورت و مسير آن در جوامع و اديان مختلف  ،از تنوع و گوناگونى برخوردار است  .الكمن نيز كه
در غرب رخ داده است  .او ضمن «عمومى» قلمداد
ِ
بندى دينى در جوامع اروپايى و امريكايى پرداخته است  ،به اين نتيجه مىرسد كه نظريه «تك
به بررسى مقايسهاى يافتههاى حاصل از مطالعات ميدانى در باره كاهش يا زوال پاى ِ
جوامع مدرن نمىتوان به سادگى پذيرفت  .نگاه كنيد به:
بعدى» ) (One dimentionalـ عرفى شدن را حتى در مورد
بعدى» و «يك
خطى» ) (Unileanierو «يك
ِ
ِ
ِ

"Wilson, B. "Secularization
"n nyn yR dy nenrn _Tay sya nny ni caw aa " .T ,nwahesnn

 .ديويد مارتين در بحث پيرامون الگوهاى مختلف عرفى شدن  ،عالوه بر عامل تكثر يا انحصار مذهبى  ،به ديگرى چون :خصلت ذاتى سنتهاى دينى رايج در آن جامعه هم توجه
كرده است  .نگاه كنيد بهMartin,D.A.A General Theory Of Religion:
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داشته باشد  ،حداقل دو نوع متفاوت پيدا مىكند  .نـوع نخسـت  ،جامعـهاى اسـت كـه در آن  ،ديـن در بهتـرين حالـت و در
گستردهترين صورت خويش  ،موقعيت نهادى را در كنار ديگر نهادهاى اجتماعى و عرفى اشغال خواهد كـرد در حـالى كـه در
جامعه نوع دوم  ،دين در تمامى اجـزا و عرصـههـاى آن حضـور تأثيرگـذار دارد  .او جامعـه نخسـت را داراى «ديـن نهـادى»
) (Institutional Religionو جامعه دوم را داراى «دين تسرى يافته» ) (Diffuse Religionمىخواند (Robertson :.
) 3314 10وبر نيز در دسته بندى خود از اديان  ،دو دين «رستگارى» و «شريعتى» را از هم تفكيك مىكند  .تعريفى كه او از
اين دو نوع ارائه مىدهد  ،تا حدى با گونهشناسى «تجزىگرا  /اندماجىِ» ما انطباق دارد  .وبر مىگويـد كـه ديـنِ رسـتگارى ،
معطوف به آخرت است و عموما زندگى دنيا را خوار مىشمارد؛ در حالى كه دين شريعتى و مناسكى به دنيا ارج مىگذارد و در
صدد همسازى با آن است  ( .فروند  /نيك گهر  33 :3141ـ  ) 333چيزى نزديك به همين گونهشناسـى را بـه نحـو ديگـرى
تحت عنوان اديان «تك بعدى» و «دو بعدى» معرفى كردهاند  .حديثى منسوب به رسول اكرم( ص ) به همين جنبه متفـاوت
در بعضى از اديان اشاره ضمنى دارد« :كانَ اَخى موسى عَينُه اليمنا عَميا و اَخـى عيسـى عَينُـه اليسـرى عَميـا و اَنَـا
ذُوالعَينَين  3.برنارد لوييس بىآن كه قصد ارائه گونـه شناسـى خاصـى را از اديـان داشـته باشـد  ،در مقايسـه ميـان اسـالم و
مسيحيت به همين تفاوتها اشاره مىكند  .او مىگويد تلقى مسيحيان غربى در دوره مدرن و ميانه از دين چنين بـوده اسـت
كه به بخش و قسمتى از حيات تعلق دارد و براى امورى خاص مقرر شده است  ،لذا از ديگر بخشهـاى حيـات  ،قابـل تجـزى
است  .آنها در حالى همين تلقى را از اسالم انتظار دارند كه اسالم اساسا چنين دينى نيست  ( .لوييس/بهروزلك ) 14 :3113
اسالم يك دين قانونگرا  ،فراگير و همه جانبه است؛ نه به معناى رسمى  ،بلكه به اين معنـاى اخالقـى كـه اللّـه يـك خـداى
دربرگيرنده همه جانبه است و مىتواند قواعدى را براى هر جنبه از زندگى  . . .مقرر دارد  ( .ترنر  /وصالى ) 331 :3113
گونهشناسى ديگرى كه وبر و ديگران هم بدان اشاره كردهاند  ،با شاخصه «اينْ دنيايى» ) (This - Worldlyو «آنْ دنيـايى»
) (Other - Worldlyبودنِ رويكرد اديان صورت گرفته است  .ايـنگونـهشناسـى بـه رغـم وضـوح ظـاهرىاش  ،در مرحلـه
مصداقيابى دچار اغتشاش و آشفتگى غير قابل توجيهى است  .به عنوان مثال وبر مدعى است كه اسالم كـمتـر از مسـيحيت ،
رويكرد اين دنيايى دارد 1و هودسون برخالف او معتقد است كه اسالم  ،يهوديت و آيين زرتشت  ،اين دنيايىتر از مسـيحيت و
مانويت مىباشند (Robertson 3314 : 34) .
يافتن مأخذ اين
 .حضرت امام اين روايت منسوب به رسول اكرم ص را در كتاب س ّرالصلوة  ،صفحه  92آوردهاند  .بنده به رغم جست و جوى فراوان در منابع حديثى  ،موفق به
ِ
روايت نشدم  .خود ايشان نيز در سخنرانى  6مهر سال  1356در نجف اشرف  ،ضمن استفاده از اين روايت  ،ترديدشان را با اين عبارت ابراز فرمودهاند كه . . . « :من نمىتوانم
تصديق كنم  ،من نقل مىكنم از آنهايى كه نقل كردهاند  . ». . .ايشان پس از نقل روايت مىفرمايند« :آنهايى كه مىخواهند تأويل كنند  ،مىگويند چون تورات بيشتر توجه به ماديات
و امور سياسى و دنيوى داشته است  . . .و در كتاب حضرت عيسى ( ع ) توجه به معنويات و روحانيات بيشتر بوده است  ،از اين جهت «عين يسرا»يش كه عبارت از طبيعتش
است  ،عَميا بوده است ـ البته من نمىتوانم بگويم اين از پيغمبر صادر شده  ،لكن گفتهاند اين را ـ يعنى توجه به اين جهت «يسار» كه عبارت از «طبيعت» است  ،نداشته و كم داشته
است و او هم به حسب شريعتش  ،توجهش به ماديات زياد بوده « .و انا ذوالعينين» هم جهات معنوى و هم جهات مادى  .شما احكامش را كه ببينيد  ،شهادت بر اين مطلب است» .
نگاه كنيد به :صحيفه امام  ،ج  ، 3صص . ) 226 ، 227
 .در اين باره همچنين نگاه كنيد به :ترنر  ،ب  ،ماكس وبر و اسالم  ،ص . 241
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رابرتسون در توجيه اين اختالفنظر فاحش در تشخيص و مصداقيابى  ،به دو عامل اشاره كـرده اسـت :يكـى مقطـع تـاريخى
متفاوتى كه هر يك از اين دو در استناد و ارجاع مدعاى خود مدِّنظر داشتهاند 3و ديگرى آن كه ايفـاى نقـش فعـال در تغييـر
جهان از سوى يك آيين را به خطا به داشتنِ رويكرد اين جهانى آن منتسب كردهاند  .در حـالى كـه آن چـه مسـيحيت را بـر
خالف اسالم به يك آيين آن جهانى مبدل ساخته اسـت  ،تأكيـد آن بـر «رازگرايـى» ) (Mystererismو داشـتنِ مناسـبات
«تقابلى» ) (Paradoxicalبا دنياست (lbid : 33 - 1) 1.
پس «اندماجى» بر حسب آنچه گفته آمد  ،صفتِ آن دسته از اديانى است كه ميان دنيا و آخرت نقارى نمـىبيننـد و نسـبتِ
معارض و صورتِ نقيضى ميانشان برقرار نمىسازند؛ بلكه آنها را دو بخش مكمل از حيات انسان و دو نشئه متفـاهم از هسـتى
0
عالَم برمى شمرند 1كه جمع ميان آنها نه تنها ميسر است  ،كه توصيه شده و طرحـى بـراى آن ارائـه گرديـده شـده اسـت .
برخالف اينگونه  ،اديان «تجزىگرا» تنها به تقابل ميان دنيا و آخرت قائلند و مواليان خويش را در انتخابى بس دشوار به سوى
آخرت مىخوانند  ،چرا كه بهاى درك يكى  ،ترك ديگرى است  1.از دين يهود  ،زرتشت و اسالم 4به رغم تفاوتهاى مهمشان
آنجهانى مسيحيت به دوره كالسيك و قرون وسطى نظر دارد  ،منظور وبر از ْ
 .در حالى كه هودسون در مدعاى خويش درباره رويكرد ْ
آنجهانى بودن آن  ،مسيحيت پروتستانى
امريكايى مىباشد  .جالب است كه هيچ يك از آنها به جوهر اصلى و آموزههاى نخستين مسيحى كه مبلّغ و مروج يك رويكرد كامالً ْ
آنجهانى بود  ،استناد نجستهاند  .براى تفصيل
نگاه كنيد به(Robertson, R. The Sociological Interpretation Of Religion (P p. 91 -2):
 .آشفتگى و اغتشاش در اينگونهشناسى و مصداقيابى تا آنجا است كه خود رابرتسون در مقاله ديگرى درباره مناسبات ميان دين و دولت  ،اسالم و مسيحيت را به جهت داشتن
رويكرد ْ
اين جهانى در مقابل هندوئيسم و بوديسم مىنشاند  .نگاه كنيد بهRobertson, R. "Church - State Relations in Comparative Perspective" :
 .تيليش كه نگاه اندماجى به امور قدسى و عرفى و به ساحات دينى و دنيوى را توصيه مىكرد  ،الهيات خود را «جامعنگر» ناميد  .تمامى تالش او آن بود كه اين الهيات را در
كردن مجدد مسيحيت از جوهر
درون همان سنت مسيحى ـ پروتستانى ترويج نمايد و به پيش ببرد  .اين عزم و تالش كه در ميان متألهين جديد مسيحى كم هم نبوده است  ،جز با جدا
ِ
نخستين و قلب آن به آيينى بديع و تفاوت با آنچه مسيح ع آموخت  ،به ثمر نمىنشيند  .در عين حال بايد توجه داشت كه در دنياى جديد  ،نه مسيحيت و نه مسيحيان  ،ديگر از آن
آمادگى و شرايط مساعدى كه در امپراتورى روم مقدس پديد آمد و آيين مسيح ( ع ) را در يك دوره هزار ساله مبتالى به دنيا كرد  ،برخوردار نيستند  .براى تفصيل درباره «الهيات
گريز» مسيحيت نگاه كنيد به :كيوپيت  ،د  .درياى ايمان .
جوهر «دنيا
جامعنگر»  ،نگاه كنيد به :براوئر  ،ج  .سى  .آينده اديان و درباره ماهيت و
ِ
ِ
 .حضرت على ع در نهجالبالغه دو رويكرد متفاوت نسبت به دنيا را معرفى مىكنند و در معرفى رويكرد مقبول كه در آن جمع ميان دنيا و آخرت ميسر است  ،مىفرمايندَ :و
َللا اليَسأ ُل ّ
الحظَّي ِن َمعا َو َملَ َك الدّا َري ِن َجميا  ،فَاَصبَ َح َوجيها ِعند ّ
للا فَيَمنَعُهُ ( نهجالبالغه  ،حكمت . ) 269
عا ِم ٌل َع ِم َل فِي الدُّنيا لِما بَعدَها . ..فَاَح َر َز َ

 .توضيحات وورسلى در اين باره بسيار گويا و راهگشا است  .شايد بتوان با استفاده از عبارت وى در تعريف اين رهيافت كه آن را
 otherworldly ...معرفى كرده است  ،رهيافت «تجزىگرا» را  Dissociationismاطالق كرد  .نگاه كنيد بهWorseley, p. "Religion as a Category" :ووهد و هيالس از اين نوع اديان كه به
نام «اديان تفاوتى» ) (Religions Of Differenceياد مىكنند  .ديگران هم مثل رابرت بال و مرديت مك گوئر نيز به نحوى به اين قبيل اديان
تجزى ميان خدا و انسان تمايل دارند  ،با ِ
تمايزى تصريح كردهاند  .براى تفصيل نگاه كنيد بهWoodhead, L. & p. Heelas (Pp. 27 , 33 - 41) Religion in Modern Times :
اصطالح  more totalرا به كار مىبرد و در وصف آن مىگويد :دينى است « ،كثيراالبعاد» ) (A Number Of Dimentionsكه «برنامه عمل» )(Blue Print
 .ارنست گلنر درباره اسالم ،
ِ
سپردن «كار قيصر  ،به قيصر» وجود دارد .
دارد و مطالباتش مرزى نمىشناسد و مدعيانش به نهادهاى مشخصى محدود نمىگردد  .برخالف آن  ،در مسيحيت تمايلى جدى براى
ِ
داشتن يك رابطه «اندامى» در )(Organic
ت
نگاه كنيد به Gelner, E. "A Pendulum Swing Theory Of lslam" :رابرتسون به نقل از دونالد اسميت  ،مىگويد« :اسالم و هندوئيسم به جه ِ
ِ
ساختارهاى «غير متمايز» ) (Non differentialمقابل مسيحيت و بوديسم قرار مىگيرند  ».نگاه كنيد به:
بودن
جامعه و دارا
ِ
ِ
The dissociation between thiswordly and

"Robertson, R. "Church - State Relations in Coparetive Perspective
دينى اشتمالى» )(An all - encompassing religious Worldview
لخنر نيز از يك «جهانبينى
ِ
"Lechnet, F. J. "The Case Against Seculariztion : A Rebuttal

سخن مىراند كه شايد اشاره به نوعى از اديان اندماجى باشد  .نگاه كنيد به:

نفس زندگى است و هيچ امرى از شمول و اطالق آن خارج نمىماند » .نگاه كنيد به :نصر  ،ح  .جوان مسلمان
حسين نصر اسالم را دين تمام زندگى مىداند و مىگويد« :اسالم  ،همانا
ِ
و دنياى متجدد صص  ) 8 ،7همچنين نگاه كنيد به :براوئر  ،ج  .سى  .آينده اديان ،پل تيليخ صص  36 .و  131ـ  132و شجاعى زند  ،ع .ر  .راز عرفى شد ِن دين در جوامع
مسيحى .
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 ،به عنوان مصاديقِ اديانِ داراى رهيافت اندماجىنام بردهاند و بوديسم  3،مسيحيت 1و آيين مانى 1را كه قائل به نكوهيده بودنِ
امتزاج نور ظلمت بود  ،از اديان تجزىگرا به شمار آوردهاند .
شاخصههاى مكمل ديگرى نيز براى دستهبندى اديان بنابر اعتبار مورد نظرِ ما در اين بحث وجود دارد كه بىارتباط بـا ويژگـىِ
«اندماجى  /تجزىگرا» نيست  .مثلِ «فردى  /جمعى» بودنِ آموزههـاى يـك ديـن و «رسـتگارى طلـب  /آرمـانگـرا» 0بـودنِ
جهتگيرىهاى غايى آن  .اديانِ آخرتگرا و دنياگريز  ،نوعا مروج آموزههاى به شدت فردى و درونگرايانـهانـد؛ در حـالى كـه
اديان اندماجى و دنياپذير  ،عالوه بر فرد  ،نسبت به مسائل جامعه مؤمنان نيـز حساسـند  .در مقابـلِ اهتمـامِ آخـرتگرايانـه و
دغدغه نجات فردى كه از خصلت رستگارى طلبِ اديانِ تجزىگرا برمىخيزد  ،دنياپذيرى و توجه به مصـالحِ جمعـى در اديـان
اندماجى  ،صبغه ايدئولوژىگرايانه نيز به آنها بخشيده است .
گونه اخير  ،راه نجات و رستگارى بشريت را از مسير آبادِ دنيا و اصالحِ جامعه انسانى مىجويد .
انواع جامعه
جامعه در پيوند با دين  ،سه صورت محتمل به خود مىگيرد:
3ـ صورت فرضى و تقريبا محالى كه در آن هيچ نوع تعلقِ خاطر دينىِ تأثيرگذار بر حيات «فردى» و «اجتماعى» وجود ندارد و
هيچ نوع اثرِ نمايانى از آن در نگرش  ،تمايالت و رفتارهاى فردى و گروهى اعضاى آن جامعه مشاهده نمىشود  .اين نوعِ نادر را
«جامعه غير دينى» مىناميم كه ممكن است برخى جوامع به شدت عرفى شده  ،مصداق قريب آن باشند .
مسيحيان نخستين با آن  ،نگاه كنيد به:
ى بوديسم اوليه و تشبيه رويكرد
ِ
 .درباره ماهيت «تجزىگرا» ِ
"Robertdon, R. "Church - State Relation ...

 .چسترتون در كتاب ) Orthodoxy (1918تغبير رسايى از ويژگى تمايز مسيحيت دارد  .او مىگويد« :مسيحيت همچون شمشيرى است كه جدا مىكند و آزاد مىسازد  .هيچ فلسفه
ديگرى جز مسيحيت چنين خدايى كه از جداسازىها مشعوف مىگردد  ،به بشريت عرضه نداشته است  .ا ّما در مسيحيت ارتدكسى  ،جدايى ميان انسان و خدا « ،مقدس است؛ چراكه
يك امر ذاتى است  ».او در اثبات تلقى خويش به اين عبارت از كتاب مقدس استناد مىجويد كه« :خيال نكنيد من آمدهام تا صلح به زمين بياورم؛ من آمدهام تا شمشير بياورم  .آمدهام
تا پسر را از پدر  ،دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر جدا سازم  ».متا  34 :11براى تفصيل  ،نگاه كنيد به:
Woodhead, L. & P. Heelas (Pp. 27, 33 - 41) Religion in Modern Times

 .مانويان به دو اصل «نور» و «ظلمت» و سه ْدور يا نشئه اعتقاد داشتند  .بر اساس اين اعتقاد  ،در نشئه نخست  ،خير و شر از هم جدا بودند؛ در نشئه وسطى يا كنونى  ،خير
و شر به هم آميختهاند؛ ا ّما سرانجام در نشئه بازپسين  ،مجددا آن دو از هم جدا شده و بشريت نجات مىيابد  .آنان برخالف آيين زرتشت كه جهان مادى را آفريده خداى نيكى مىدانستند
خداى شر مىشناختند و به پيروان خويش توصيه مىنمودند كه از آن دورى گزينند  .براى تفصيل در اينباره  ،نگاه كنيد به :زرين كوب  ،ع  .ح  .تاريخ مردم ايران
 ،آن را مخلوق
ِ
 ،كشمكش با قدرت ،ص  441؛ رضى  ،هاشم  ،تاريخ مطالعات دينهاى ايرانى ،ص  231؛ وامقى  ،ايرج  ،نوشتههاى مانى و مانويان صص . 41 ،36 .
 .در اين كه بتوان ويژگى اخير  ،يعنى «آرمانگرايى» يا ايدئولوژيك بودن را به آيين زرتشت نيز نسبت داد  ،محل ترديد و تأمل است  .تعاليم زرتشت به علت تهى بودن از
آموزههاى نجاتبخش و آرمان هاى بلند اجتماعى و پذيرفتن و توجيه ساخت اجتماعى حاكم و همچنين آميزش طوالنى مدت با طبقات حكومتگر در ايران و برخى عوامل تاريخى
دانستن برخى از
ديگر  ،به طور كلى فاقد اين ويژگى است و تا كنون هيچ خصلت ايدئولوژىگرايانه از پيروان آن در سرزمين مادرى و در مهاجرت ديده نشده است  .منتسب
ِ
ت وجود خصلت ايدئولوژىگرايى در
مثب ِ
جنبشهاى شعوبى و حركتهاى استقالل خواهانه قرون دوم و سوم در شرق ايران و در مقابله با خالفتهاى اموى و عباسى به ايشان نيز ِ
اين آيين نمىباشد .
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1ـ نوع شايع و نسبتا رايجى كه در آن ايمان و پاى بندىهاىِ «فردى» به دين  ،چهره خاص و متمايزى به حيات «اجتماعىِ»
3
آن جامعه مىبخشد و ساخت و مناسبات درونى آن را تا حدى متأثر مىسازد  .در واقع اين تأثيرگذارىِ محدود و غير مستقيم
را «افرادى» انجام مىدهند كه حاملِ بعضى از نگرشها  ،ارزشها  ،و هنجارهاى بازمانده دينى به آن دسته از سـپهرهاى غيـر
دينى و نهادهاى اجتماعى هستند كه در آن حضور و فعاليت دارند « .اجتماعِ مؤمنان» اصطالح تا حدى بـزرگنمـايى شـده از
همين نوعِ نسبتا رايج است كـه حسـبِ «سـاخت دينـىِ» ) (Religious Structurآن جامعـه  ،يعنـى «انحصـارى بـودن»
) (Monopolisticو «غلبه داشتنِ يك دين» ) (Predominate Of One Religionدر آن و يا متعـدد بـودنِ اديـان و
1
«متكثر بودنِ پيروىهاى دينى» ) ، (PluralisticOf Religious Positionحداقل دو صورت متفاوت به خود مىگيرد .
1ـ «جامعه دينى»  ،نوع سوم از انواع جوامع  ،حسبِ نسبتِ نزديكترى است كه با ديـن برقـرار مـىنمايـد  .ايـن نـوع كـه از
مصاديق آن در ادوار متأخرِ تاريخ به ميزان زيادى كاسته شده است  ،معرِّفِ جامعهاى است متشكل از مؤمنانِ پاىبنـد كـه بـر
ترازِ آموزههاى دين  ،تشكيل يا اداره مىشود  .در اين نوع جوامع  ،تمامى مساعى بر آن است كه الگوى آرمانى يك دين خاص
 ،بىكم و كاست در حيات فردى و اجتماعى آن جامعه پياده گردد  .ما در بحثهاى آتى نشـان خـواهيم داد كـه اطـالق ايـن
عنوان با چنين مواصفاتى كه گذشت  ،براى اديانِ «تجزىگرا» چندان روايى ندارد .
«جامعه دينى» براى آنها مصداق شرايطى است كه در آن  ،كارگزاران و متوليان دين ( قديسين و كشيشـان ) در قالـب يـك
سازمان و نهاد قدرتمند مثل كليسا  ،نقش و جايگاه مسلط و تعيينكنندهاى را در جامعه احراز مىكنند .
صورتها و انواع سه گانه فوق به عبارتى «تيپ ايـدهآلِ» جوامـع در خصـوص ديـن اسـت كـه در واقعيـت بـر روى طيفـى از
كاملترين پيوند ميان دين و جامعه تا ضعيفترين بستگى و ارتباط ميان آن دو مشاهده مىشود  .شدت و ضعفِ بستگىِ دينىِ
جوامع  ،عملى مهم و تأثيرگذار در شكلدهى به الگوهاى عرفى شدن است كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت  .بديهى است كه
نوع نخستِ اينگونهشناسى  ،يعنى «جامعه غير دينى» از انواع مورد نظر اين بررسى كه «الگوهاى عرفى شدنِ جوامـع» اسـت
بيرون افتد  ،چرا كه عرفى شدن پديدهاى است ناظر به دين و معطوف به ديندارىهاى فردى و جمعى و لذا بسـتر وقـوعِ آن ،
جوامعى است كه از حداقل تأثيرات ديندارى  ،بركنار نمانده باشد .
عرفى شدن به معناى فرايندى است كه طى آن قلمرو و عرصههاى تجاولِ «دين» بهتدريج مسخّر «عرف» مىگـردد و ديـن را
ناقالن فردى بر ديگر
اجتماعى تمايز يافته ،اَعمال ارزشها و هنجارهاى دينى ،تنها به صورت «غير مستقيم» ) (Indirectو توسط حامالن و
 .پارسونز معتقد است كه در يك نظام
ِ
ِ
نهادها مانند اقتصاد ،سياست ،فعاليتهاى اوقات فراغت و آموزش و غير آن اثر مىگذارد .نگاه كنيد به:
)Mcguire, B. M. Religion : The Social Context (P. 229

ت عرفى شدن  ،نگاه كنيد به:
 .براى تفصيل درباره اثر «تكثر» يا «
انحصار» دينى بر الگوهاى متفاو ِ
ِ
Martin, D. A. A General Theory Of Religion

رولند رابرتسون در كتاب بر اساس دو متغير « اقرار دينى» ) (ReligiousPositionو «تصلب  /انعطاف»
) (Rigid Flexiblityچهارگونه از انواع جوامع را در پيوند با دين برشمرده است  .ما در بحثهاى آتى با استفاده آزاد از اينگونهشناسى  ،توضيحات بيشترى را ارائه خواهيم داد .
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گام به گام و مرحله به مرحله به «حاشيه اجتماع» و به «درون فرد» و «خلوت معابد» مىراند .
مهمترين و شناخته شدهترين تجليگاه اين فرايند  ،بستر «اجتماع» است؛ ليكن جلوههاى ديگر اين فرايند را در خودِ «دين» و
در «فرد» نيز مىتوان مشاهده كرد  .بعضا فرايندهاى موازى و مساعد در دو عرصه دين و فرد است كه موقعيت آن را در عرصه
جامعه نيز تحكيم مىبخشد  .لذا با اين كه تفكيك و تميز اين سه عرصه وقوع از يكديگر با دشوارى و صعوبت همراه است و به
همين رو غالبا مورد غفلت و اِهمال قرار مىگيرد  ،ليكن تشخيص و تميزگذارى ميان آنها در بحـث از الگوهـاى عرفـى شـده
مفيد و بلكه الزم است .
از تركيب انواع دين كه در اين جا دو نوع «تجزىگرا» و «اندماجى» آن اعتبار شد و انواع جامعـه كـه بـه سـه نـوع «اجتمـاع
مؤمنان چندْدين» « ،اجتماع مؤمنان يكْدين» و «جامعه دينى» اشاره گرديد  ،ششگونه جامعه مطـابق شِـماى زيـر متصـور
است:
 3ـ اجتماع مؤمنان چند دين
اديان تجزىگرا 1 :ـ اجتماع مؤمنان يك دين
 1ـ جامعهدينى ( حكومت كليسا و روحانيون ـ ) Hietocracy
 3ـ اجتماع مؤمنان چند دين
اديان اندماجى 1 :ـ اجتماع مؤمنان يك دين
 1ـ جامعه دينى ( حكومت شرع و قانون الهى ـ ) Theocracy
مطالعه تجربه عرفى شدن در جوامعِ مختلف نشان مىدهد كه اين فرايند از الگوهاى متفاوتى تبعيت كرده اسـت  .يعنـى هـر
يك از اين جوامع به مثابه مصداق مطابقى از يك گونه  ،مسيرى متفاوت از جوامعِ ديگر كه مصاديق گونههاى ديگر بـودهانـد ،
پيموده است يا خواهد پيمود  3.ما در زير با اشاراتى به روندِ تاريخى  ،بسترِ اجتماعى و وضعِ ديندارى بعضى از جوامع نمونـه ،
تالش خواهيم كرد كه الگوهاى متنوع عرفى شدنِ جوامع را حسبِ نوع دين و نوع جامعه با تفصيل بيشترى معرفى كرديم .
 1ـ «اجتماع مؤمنانِ» چنددينِ تجزىگرا
اينگونه به اعتبارى مستعدترين بستر براى عرفى شدن جامعه است و حداقل سه زمينه موافق و مساعد براى تحقق آن فـراهم
 .شناخته شدهترين مطالعات تطبيقى در اين چارچوب  ،كارهاى ويلسون و الكمن است كه در آن « ،تحوالت ديندارى» ) (Changes Of Religious Commitmentدر امريكا و بعضى
از جوامع اروپايى  ،مورد بررسى و مقايسه قرار گرفته است  .نگاه كنيد به:
Wilson, B. "Religion in Secular Society
"c nan yR y nenrn _ Tay sya nny ni caw aa" .T ,nwahesnn
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مىآورد « .اجتماع مؤمنان» را ما عنوان جوامعى قرار داديم كه در آن چيزى جز ديندارى فردى از آحاد آن انتظـار نمـىرود و
آنان نيز فضا و امكانى بيش از اين از جامعه خويش مطالبه نمىنمايند  .اين انتظار فروتنانه در مؤمنان و محدوديت پـذيرى در
حيطه عمل و قلمروى دين  ،مؤيدات نقلى و كالمى فراوانى نيز در اديان تجزىگرا دارد و به عنـوان تكليفـى مسـئوليتآور در
خالصسازى دين و پالودن ايمان  ،بر عهده پيروان گذارده شده است 3عالوه بر اين دو زمينه مساعد  ،فراينـد عرفـى شـدن در
جوامعى كه هيچ يك از اديانِ رايج در آن  ،از اكثريت قاطع و حكمكنندهاى برخوردار نيستند  ،كمتر با مانع مقـاومى برخـورد
مىكند  .وجود تكثر دينى در يك جامعه  ،عموما به يكى از دو طريق زير به عرفى شدنِ جامعه مـدد مـىرسـاند :يـا از طريـق
دامن زدن به تعصبات حاد  ،باعث تشديد منازعات مذهبى و مشغول شدن مؤمنان به يكديگر و در نتيجه تغافل از مسائل كالن
اجتماعى مىگردد و يا با رواج نوعى تساهل و مداراى دينى  ،از به روى كار آمدن يـك مـديريت و يـك نظـام عرفـى در اداره
جامعه به عنوان تنها راه حل سامان بخش و خاتمه دهنده منازعات  ،حمايت مىنمايد  .رابرتسـون در گونـهشناسـى خـويش ،
مسير نخست را سرنوشت جوامعِ «رقـابتى متصـلب» ) (Competative Rigidو مسـير دوم را سرنوشـت جوامـعِ «رقـابتى
منعطف» ) (Competative Flexibleدانسته است  (Robertson 3314 : 343 - 1 .برگر مىگويد :دولتِ تعرفى در اين
جوامع همان نقشى را در برابر گروههاى دينى رقيب بازى مىكند كه در عرصه اقتصاد آزاد ميان طرفهـاى رقابـت بـه عهـده
1
مىگيرد .
به عالوه  ،فرضِ متغير «چندْدينى» به عنوان عاملى مؤثر در تقويت و تشديد فرايند عرفى شدن از آن رو اسـت كـه بـا متنـوع
شدنِ جهانبينىهاى منبعث از اديان مختلف در يك جامعه « ،منابع مشروعيت» و «نظام ارزشىِ» حاكم نيز متعدد و چندپاره
مىگردد  .برگر مىگويد« :شرايط متكثر»  ،مقبوليت و اعتبارِ خدشهناپذيرِ همه آنها را تحليل مىبرد و جهانبينىهاى رقيـب
را «نسبى» مىسازد و اديان را از موفقيتهاى پايدار گذشتهشان پايين مىكشد (Mcguire 3333 : 111) .
چنان كه در فوق و به نقل از رابرتسون اشاره شد  ،اجتماع مؤمنانِ چنددينِ تجزىگرا  ،حسبِ روادارى روح «تساهل و مـدارا»
يا «تقابل و سختگيرى» الاقل در دو دسته مجزا قابل تفكيكاند و مصـاديق مختلفـى را در ميـان كشـورهاى جهـان شـكل
دادهاند  .امريكا  ،كانادا و استراليا مصاديق يك جامعه رقابتىِ منعطفند كه هيچ كليساى رسمى يا غيـر رسـمى در آنهـا غلبـه
تامى ندارد و پيروان مذاهب ) ، (Denominationsفِـرَق ) (Sectsو آيـينهـاىِ ) (Cultsمختلـف در نـوعى همزيسـتىِ
)(Coexistanceمسالمتآميز با يكديگر به سر مىبرند  .لخنـر از اصـطالحِ «جامعـه داراى بـازار دينـى بـاز» (An Open
)religious marketplaceبراى معرفى نمونهاى از اين مصاديق استفاده كرده است  (Lechner 3333) .رابرتسون  ،لبنان
 ،ايرلند شمالى و هلند را مصاديق نوع دومِ جوامع چندْدينِ تجزىگرا با مناسبات رقابتىِ متصلب  ،شمرده است؛ چرا كه بـدون
 .براى تفصيل نگاه كنيد به:

"Wilson, Bryan. "Secularization : The lnherited Model

 .برگر  /مصطفوى كاشانى . 1376 ،
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ت آشـكار و پنهـان در ميانشـان جـارى اسـت كـه بـه
غلبه قاطع هيچ يك از اديان موجود  ،چنان مرزبندىِ متقابلى  ،به صور ِ
«ستونى شدن» ) (Clumnizationو «چندپارگىِ» ) (Compartmentalizationساخت اجتماعى اين جوامع منجر شده
است؛ در حالى كه حضور يكديگر را رسما و ظاهرا پذيرفتهاند و در مناسبات جارى همديگر را تحمل مىكنند (Robertson .
)3314 : 343 - 1
در گونه نخست كه بارزترين چهره آن جامعه امريكا  ،پس از پشتِسر گذاردنِ دوره شكلگيرى است  3،هيچ نوع مانع جدى بر
سر راه عرفى شدن جامعه وجود ندارد  ،در عين حال جامعه عرفى شده نيز هيچ اصرارى بـر «عرفـى كـردن ديـن» و «عرفـى
كردن فرد» ندارد  ،چرا كه قدسى ماندنِ دينِ بركنار از اجتماع و دينى مانـدنِ فـرد  ،بـدون هرگونـه تبلـور و جلـوه بيرونـى ،
كمترين خدشهاى بر وقوع اين فرايند و كوچكترين لطمهاى به دامنگير شدنِ آن وارد نمىسازد  .چنـان كـه گسـترشِ اِقبـال
دينى در مردم امريكا و افزايش انواع جرگههاى نوظهور دينى در آن جامعه هيچ گاه به حساب دينى شدنِ جامعه گذارده نشده
و به عنوان عارضهاى جدى و آسيب رسان به اين فرايند قلمداد نگرديده است  .بديهى است كه وضـعيت در گونـه دوم از ايـن
الگو تا حد زيادى متفاوت بود و از نوع اديان و مذاهب رقيب  ،سابقه و زمينههاى تاريخى منازعـاتِ فيمـابين و تلقـى آنهـا از
نحوه توزيع امكانات و موقعيتها تأثير مىپذيرد .
 2ـ «اجتماع مؤمنانِ» يك دينِ تجزىگرا
مصداق چنين جامعهاى  ،اكثر كشورهاى مسيحى اروپا  ،اعم از كاتوليك و پروتستان در اوان عصر جديدند  .قـرون وسـطى در
تاريخ اروپا با به بار نشستن ثمرههاى دو جريان موافق و متعاقب هم در اين قاره  ،يعنى «رنسانس» و «اصالحطلبى دينى» بـه
انتهاى راه خويش رسيد و با خاتمه آن  ،عمرِ «عصرِ ايمان» كه در آن طى يك هزار سال تالش شد تا «شهرِ خدا» در زمين بنا
گردد  ،بهسر آمد  .مسيحيانِ گذر كرده از دروازههاى رنسانس و اصالح طلبىِ دينى  ،بـا خـاطرات ناخوشـايندى كـه از اِصـرار
كشيشان بر دينى كردنِ جامعه به هر طريق ممكن و تالش كليسا در كسب قدرت فائقه از هر راه را داشتند  ،بـه ايـن نتيجـه
رسيدند كه با تركِ دعاوىِ اجتماعى و واگذاردنِ امور دنيا به متوليانِ عرف  ،تنها به حفظ و ترويج «ديندارىِ فردى»  ،پااليش و
«صفاىِ باطنى» و نماياندنِ راهِ نجات و «رسـتگارىِ اُخـروى» اكتفـا نماينـد  .لـذا آرمـان برپـايى «جامعـه مقـدس مسـيحى»
) ، (Respublica Christianaاز اين پس به انديشه سامان بخشى به «اجتمـاعى مؤمنـان» تقليـل پيـدا كـرد و «اجتمـاع
مؤمنان» نيز بهتدريج در اِطار كليساى ملى و محلى و مراسم صبح يكشنبه محصور ماند .
تلقى جديد از ايمان مسيحى به زودى عناصر موافق و آموزههاى مؤيد خويش را از متون مقدس شكار كرد و به جوهر راستين
 .ظاهرا در تاريخ غرب به جز در مقطع قرون وسطى كه دين  ،نفوذ و كنترل سختى بر نهادهاى سياسى  ،آموزشى و حقوقى داشت  ،كشور اياالت متحده امريكا نيز در برهه
دينى پيوريتنى در اين مقطع  ،بخشهاى مهم هر اجتماعى به شمار مىآمدند و
شكلگيرى  ،از چنين زمينهاى ـ البته با برخى تفاوتها ـ برخوردار بوده است  .سازمانها و تجمعات
ِ
در عرصههايى چون تعليم و تربيت  ،سياست  ،امور حقوقى و پزشكى و  . . .نفوذ چشمگيرى داشتند  .نگاه كنيد به:
)Mcguire, B. M. Religion : The Social Context (P. 223
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مسيحى  ،آن چنان كه در پيام عيسى تجلى داشت و در تعاليم رسوالن و تفسير آباى كليسا ظهـور پيـدا كـرده بـود  ،مجـددا
دست يافت  .مسير عرفى شدن براى چنين جوامعى كه نيمى از راه را با برخى حوادث مسـاعد تـاريخى و پشـتيبانى جريانـات
اجتماعى ـ سياسى موافق پيموده بودند  ،بسيار هموار و كوتاه مىنمود و لذا در تجربه تاريخى عرفى شدن  ،الگوى متفـاوتى را
شكل داد .
روند عرفى شدن در اين قبيل جوامع  ،از طريق كاسته شدن از اهميتِ اجتماعِ داوطلبانه مؤمنان تكميل شد و خود را در نزول
نرخ «عضويت كليسايى» ) ، (Church Membershipكاهش ميزانِ «حضور در مراسمِ» ) (Church Attendanceصبح
يكشنبه و تغافل و ترديد در عقايدِ ارتدكسى 3نشان داد؛ شاخصههايى كه توجه جامعهشناسان دين و پژوهشگران اين حوزه را
در غرب به سوى خود جلب كرده است  .روآورى و تمسك به اين شاخصها خصوصا دو شاخص نخسـت  ،نـه فقـط بـه دليـل
كميّتپذيرى و سهولت سنجش آنها بوده است  ،بلكه از مقتضيات و خصوصيات خاص آن الگو نشئت مىگيرد .
تمايل نهاد دين و سازمان كليسايى در به كارگيرى هر چه بيشتر ابزار و روشهاى مدرن و استمداد از جذابيتهاى روزآمد به
منظور جلب توجه مخاطبان و جذب اعضاى بيشتر و باال بردن ميزان حضور و فعاالنهتر كـردنِ مشـاركتهـا را يكـى ديگـر از
1
پمسيرهاى عرفى شدن در اين الگو برشمردهاند .
براى اين الگو نيز حسبِ مصاديق واقعى  ،دو گونه متفاوت را شناسايى كردهاند كه رويه «تساهل  /سختگيرىِ» كليساىِ غالب
 ،معيار تميز ميان آنها است  .اسپانيا  ،ايتاليا  ،روسيه و انگليس  ،جوامع به لحاظ پيروىِ دينى يكپارچهاند با ايـن تفـاوت كـه
ظاهرا در سه مورد نخست  ،سختگيرىِ بيشتر و مجالِ كمترى براى اقليتهاى دينى و مذهبى وجود دارد  ،امّا در انگلستان با
وجود يك كليساى واحد و رسمى  ،اقليتهاى دينى و مذهبىِ ديگر  ،از آزادى نسبتا بـيشتـرى در پيـروى از عقايـد و انجـام
اَعمال مذهبى خويش برخوردارند و تبعيض دينى در حق آنان كمتـر روا مـىرود  (Robertson 3314 : 33 - 341) .طبعـا
همين ميزان از تفاوت  ،الگوهاىِ عرفى شدنِ آنها را متأثر مىسازد .
 3ـ «جامعه دينى» در اديان تجزىگرا
از آن جا كه اديان تجزىگرا برحسب آموزههاى نخستين  ،اعتنايى به دنيا نداشته و تكليفى براى مسائل اجتماعى مؤمنان مقرر
نكردهاند  ،لذا شكلگيرى الگويى به نام «جامعه دينى» در آن دشوار به نظر مىرسد  .با اين حال آميزشِ ناخواسته مسـيحيان
 .منظور از عقايد ارتدكسى  ،اعتقاد به مقوالت و مفاهيم ماوراءالطبيعى مورد تأييد كليساى رسمى است؛ مثل اولوهيت عيسى  ،باكرگى مريم مقدس  ،حيات پس از مرگ و . . .
.
كردن تبليغات دينى كه از آن
تر دامنه مخاطبين و تأثيرگذارتر
 .درباره استفاده از تكنولوژىهاى
ِ
ِ
ارتباطى پيشرفته توسط سازمانها و نهادهاى دينى به منظور گسترشهر چه بيش ِ
به  Televanglismنام برده شده
است  ،نگاه كنيد به:
)Roberts, Kaith A. Religion in Sociological Perspective (chap. 15
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با عنصر قدرت در امپراتورى رومِ مقدس و روآورى حريصانه ارباب كليسا به سوى دنيا در طول دوران مشهور به قرون وسطى با
هدف تشكيل «جامعه مسيحى» و جارى ساختن اَحكام كليسايى در حق مردمان  ،صورتهـايى قريـب بـه همـين مضـمون را
متبادر مىسازد  3.اين الگوى نه چندان سربلند و موفق  ،چنان آثار عميق و ماندگارى در ذهن و روح انسان غربى و مسيحى و
بر صفحههاى تاريخ اروپا باقى گذارده است كه با آوردن نام «جامعه دينى» بالفاصله اين تجربـه ناخوشـايند بـه ذهـن متبـادر
مىگردد و به خاطر مىآيد .
الگوىِ مسيحىِ جامعه دينى به دليل فقدان يا قلّتِ تعاليم اجتماعى در اين آيين و در اختيار نداشتنِ اُسوه و الگوى قابل اتكا در
سيره بنيانگذاران آن  ،بهسرعت تبديل به حاكميت كليسا و همه كارگى كشيشان گرديـد  .در ايـن دوران  ،تشـخيص پـاپ و
فتواهاى صادره از سوى شوراهاى اسقفى و تمايالت و سليقههاى كشيشان محلى  ،حكـم امضـاى شـده مسـيح( ع ) و اعتبـارِ
فرمان الهى را داشت و تنها دعكترين قابلِ اِتّباع در اداره جامعه مسيحى به شمار مىآمد  .دينى بودنِ جامعـه در ايـن الگـو  ،از
طريق نقش و جايگاهى است كه «نهاد دين» در جامعه به عهده مىگيرد و حسبِ تأثيرى است كه بر ديگر سپهرها و نهادهاى
غير دينى باقى مىگذارد .
آنچه به عنوان الگوى عرفى شدنِ جامعه در اين تجربه تاريخى رخ داده و معرفى شـده اسـت  ،همانـا سـلب تـدريجى اقتـدار
اختيارات كشيشان از عرصه عمومى و آزادسازى سياست از يوغ سلطه كليسا است  .به حاشيه رفتن دين  ،جدايى دين و دولت
و كاهشِ جدى در كاركردهاى كليسا و وظايف كشيشى و تنازل چشمگير در جايگاه و رتبه اجتماعى آنان  ،شواهد و مقارنـات
گويايى از وقوع اين فرايند است كه مورد اشاره متفكران اجتماعى و جامعهشناسـان قـرار گرفتـه اسـت  .اصـطالحِ «تمايزيـابى
ساختى» ) (Structural Differentiationيا «تمايزيابى نهادى» )(Institutional Defferentiationكـه در معرفـى
تلويحى يا صريح همين فرايند  ،مورد استفاده جامعهشناسان مختلف  ،از اسپنسر  ،دوركيم و تونيس تا آلفورد  ،برگر  ،ويلسون
 ،لخنر  ،ويلم و ديگران قرار گرفته است 1اشاره به همين شرايط دارد .
 1ـ «اجتماع مؤمنانِ» چند دينِ اندماجى
جوامع چند دين را به اعتبارى مىتوان جوامع «متكثر» (pluralistic) 1قلمداد كرد؛ چرا كه چند جهانبينى متفاوت يا نسبتا
متفاوت در آن جريان دارد  .در مقابل  ،در جوامعِ يك دين  ،وجـود جهـانبينـى و نظـام ارزشـى واحـد  ،آن را «يكپارچـه»
 .براى تفصيل در اين باره  ،نگاه كنيد به :شجاعى زند  ،ع  .ر  .آنك مسيح  . . .اينك انسان . . .

 .براى تفصيل در اين باره  ،نگاه كنيد به :شجاعى زند  ،ع  .ر  .عرفى شدن :دين  ،فرد  ،جامعه .
تدريجى فرهنگ عمومى و فروپاشى نظام ارزشى مشترك رخ داده است  ،به اعتبارى
 .جوامعى را كه در آن تقويت و رشد خرده نظامهاى فرهنگى و ارزشى  ،همراه با زوال
ِ
يدى عرفى شدن جوامع دانسته است  ،ناشى از مشاهده همين
جوامع چن ْددين و متكثر برشمرد  .شايد اين كه برگر  ،رشد
مىتوان مصداق
ِ
پلوراليسم بينشى و ارزشى را عامل كل ِ
ِ
همسانى و قرابت  ،ميان «تكثر فرهنگى ـ ارزش» «تكثر دينى» بوده باشد  .نگاه كنيد به:
)Wcguire, B. M. Religion : The Social Context (P. 233
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)(Monolithicو «تكقطبى» ) (Monopoliseساخته است  .متغيرِ «تكثر  /يكپارچگى»  ،عامل بسـيار مهمـى در بـروز و
چگونگى جريانيابىِ فرايند عرفى شدن به شمار مىآيد .
جغرافياى سياسى جهان امروز كه مرزهاى ملى ممالك مختلف را مبناى جداسازى جوامع از يكديگر قرار داده است  ،به نحوى
شكل گرفته كه اغلبِ كشورها از نوعى وحدت دينىِ درونى برخوردارند  .با اين كه تقريبا هـيچ كشـورى بـه عنـوانِ جامعـهاى
بهكلى فاقد اقليتهاى دينى وجود ندارد  ،امّا در صورت حضور اكثريتى قاطع از پيروان يك دين  ،مىتـوان آن را يـك جامعـه
«يك دين» ) (Monopolyيا «تقريبا يك دين» ) (Near Monopolyبه شمار آورد  .مكگوير و پيتر برگر معتقدند كه در
چنين جامعهاى  ،اقليتهاى ديگر آيين بهتدريج جذب جريان غالب شده و به همكارى و همزيستى فراخوانـده مـىشـوند و در
صورت مقاومت  ،در انزوا و فشار اجتماعى سختى قرار مىگيرند (Mcguire 3333 : 111) .
معهذا در كره زمين  ،جوامع يا كشورهاى معدودى نيز وجود دارند كه هيچ يك از پيـروان اديـان مختلـف در آن از اكثريـت
غالب و تعيينكنندهاى برخوردار نمىباشد و نمىتوان بىآن كه در حق اديان ديگر ظلمى روا رود  ،آن جامعه را با قاطعيت بـه
نامِ يكى از اديان جارى در آن ناميد  .اين دسته از جوامع كه مصداق آن كشورهايى چون مالزى  ،نيجريه  ،لبنان  ،يوگسـالوى
سابق و تا حدى هند مىباشد  ،با اختالفاتى از هم  ،نمونه جوامع «چندْدين» به شمار مىروند  .با قدرى تسامح مـىتـوان ايـن
الگو را به جوامعى كه نه تنها از «تكثر دينى» بلكه از نوعى «تكثر مذهبى» برخوردارند  ،تسرى داد؛ آن گاه كشـورهايى چـون
افغانستان  ،پاكستان  ،عراق و يمن را نيز كه جمعيت آن از پيروان مذاهب و فِرَق مختلف اسالمى تشكيل يافته است  ،مىتوان
از مصاديق «اجتماعِ مؤمنانِ چند دينِ اندماجى» برشمرد .
نكته قابل ذكر اين است كه جوامع داراى تكثر دينى ـ نه تكثر مذهبى ـ كه يكى از طرفهاى مدعى و قابل توجه آن  ،پيـروان
اديان اندماجى مثالن اسالم هستند  ،پيروان اديان ديگر را نيز ناخواسته به سمت برداشتى اندماجى و دنياپذير از آيـين خـويش
وادار مىكنند  ،چرا كه متوقف ماندن در تلقى تجزىگرايانه و آخرتى از دين  ،بهسرعت موقعيت اجتماعى اين دسته را به نفـع
جمعيتهاى دينى رقيب  ،تضعيف مىنمايد  .الگوى عرفى شدن در جوامعِ داراى تكثر دينى يا تكثر مذهبى از دو مسير عمـل
مىكند:
 ) 3توافق ضمنى بر سر تشكيل يك حكومت عرفىِ غير ملتزم و غير وابسته به هيچ يك از اديان جارى در آن جامعه  ،پـس از
پشتِ سرگذاردنِ يك دوره طوالنى از منازعات حاد دينى و مذهبى براى به دسـت گـرفتن انحصـارى قـدرت و اِعمـال نوبـهاى
تعصبات سخت در حق پيروان اديان و مذاهب رقيب .
 ) 1روادارى روح تساهل و مدارا در حق ناهمكيشان و قبول نوعى تسامح و تنازل در باب عقايد و شرايع دينى خـويش و كنـار
گذاشتنِ داعيههاى ايدئولوژى مآب از دين به منظور فراهم آوردن بسترى مساعد براى همزيستى و تفاهم در ميان آحاد جامعه
 ،صَرفنظر از هرگونه تعلق و دلبستگىِ دينى .
فرايند عرفى شدن در اين قبيل جوامع به دست شستن از آرمان تشكيل حكومت دينى  ،تغيير مالكهاى همبسـتگى و جابـه
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جايى در مرزبندىهاى گروهى مىانجامد  .در واقع مهمترين اثر اين فرايند در حوزه دين با «نوگرايى» )(Renovationism
و بازخوانى مجدد آموزههاى دينى و در نگرشهـا و تمـايالت فـردى از طريـق رشـد «عقالنيـت» ) (Rationalityو تقويـت
تمايالت «فايده جويانه» ) (Utilitarianismنمايان مىگردد .
 2ـ «اجتماع مؤمنانِ» يك دين اندماجى
اجتماع مؤمنان يك دينِ اندماجى  ،همواره نطفه حركتهاى احيايى و رشد و تقويت تمايالت مؤمنانه را در بطن خود پـرورش
مىدهد  .در چنين جوامعى اين زمينه وجود دارد كه هر نوع نارضايتى و مطالبهاى  ،سمت و سو و صبغه دينى به خود گرفته و
موجب تحكيم هر چه بيشتر موقعيت دين در آن جامعه گردد  .لذا در قياس با ديگر نمونههاى برشمرده شده  ،چنين به نظـر
مىرسد كه سرشارترين ظرفيت و پرشورترين استعداد براى معكوس كردن فرايندهاى عرفى شدن در اين قبيل جوامـع وجـود
دارد؛ يعنى در جامعه پيروان اديان اندماجى كه هنوز موفق به تحقق سياسى ـ اجتماعى آيين خويش نگرديدهاند  .تنها در يك
صورت مىتوان تمايل و شتاب اجتماع مؤمنانِ اديان اندماجى براى تشكيل جامعه دينى را كاهنده فرض كرد و آن در صـورتى
است كه دولت و نظامِ عرفىِ حاكم  ،بدون هرگونه تعرض و بىاعتنايىِ آشكار به معنويات و اعتقاداتِ دينىِ رايج  ،با كارآمدى و
توانمندى بااليى بتواند مقدمات و ملزومات الزم براى انسجام  ،اعتدال و توسعه فراگير در آن جامعه را چنـان فـراهم آورد كـه
زمينههاى هرگونه حسرت و نارضايتى و در نتيجه انقالب و آرمان خواهى از ميان برود  .اگر چنين فرضى تحقـق يابـد  ،يعنـى
يك «دولتِ عرفىِ كارآمده» ) (Sufficiated Secular Stateبى هيچ استمدادى از آسمان  ،مسير شكلگيرى جامعه سالم
را كشف كند و تحقق آن را در دورنماى حركت خويش  ،محتمل و امكانپذير سازد  ،آن گاه در نخستين گام  ،پـس از عرفـى
كردنِ «جامعه» « ،فرد» و «دينِ اندماجى» را نيز عرفى خواهد كرد « .عرفى شـدن جامعـه» بـدان اسـت كـه ديـن  ،جايگـاه
فرانهادى خويش را ترك گفته و به يك موقعيت نهادى و حتى كمتر از آن بسنده كند و «عرفى شدنِ فرد» از آنجا است كه با
برآورده ديدنِ بخشى از آرمانهاى اجتماعى خويش كه تا پيش از اين  ،تنها از طريق تشـكيل «جامعـه دينـى» قابـل حصـول
مىدانست  ،به اين دستاوردها قانع گردد و در قرائت و انتظارِ ايدئولوژيك از دين ترديد روا داشته و با بازنگرى در متون دينى ،
در شموليت و قطعيت الاقل آموزههاى سياسى و اجتماعى آن تجديدنظر نمايد « .عرفى شدنِ دين» محصـول همـين تجديـد
نظرهاى اساسى در دين به منظور بازشناسى و تقويت تواصى مربوط به ايمان فردى و امور باطنى است .
 3ـ «جامعه دينى» در اديان اندماجى
عرفى شدن براى چنين جوامعى كه دين در آن از شأنى واال و جايگاهى بىرقيب برخوردار است و نقش و حضور آن در تمامى
عرصههاى حيات اجتماعى و در تمامى امور فردى آشكار و محرز است  ،چالشى «حاد» « ،پردامنه» و «طوالنى» را در پى دارد
 .شدت اين چالش به عمق رسوخ دين در ساخت و مناسبات اجتماعى و ميزان ريشهدارى در فرهنـگ و ارزشهـاى پايـدار آن
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جامعه بستگى دارد و دامنه آن به گستره قلمروى مورد ادعا و تصاحب شده از سوى دين  ،حجم و نسبت ديندارانِ ثابت قدم و
مؤمنان راسخ نيز تعيين كننده طول مدت منازعهاى است كه در جريان است و شايد هيچ گاه هم بهسرانجام نخواهد رسيد  .با
تمام اين احوال « ،عرفى شدن» و كشاكشهاى بىوقفه آن را بايد از پديدههاى همزاد و مخاطرههاى هميشگى جوامـع دينـى
دانست .
از مشخصات ويژه الگوى عرفى شدن در اين جوامع آن است كه اين فرايند غالبا از سـوى «جريانـات عرفـى سـاز» كـه وجـود
جوامعِ دينى را تهديدى براى «صلح و پيشرفت جهـانى» بـه شـمار مـىآورنـد  ،مـورد حمايـتهـاى جـدى قـرار مـىگيـرد .
پشتيبانىهاى نظرى و تبليغاتى و حتى سياسى ـ مالى از اين فرايند  ،آن را از حالت طبيعى و خود به خودى خارج كرده و بـه
يك مواجهه انديشيده و اراده شده از دو سو بدل مىسازد  ،لذا اطالق «فرايند» بـا معنـاى فـرا ارادىِ مسـتتر در آن  ،بـر ايـن
سلسله تحوالت قصد شده  ،با قدرى تسامح و عدم دقت همراه است در خوش بينانهترين حالـت  ،شـايد بتـوان از آن بـه يـك
3
«برنامه ـ فرايند» ) (Project - Processتعبير كرد .
يكى از مصاديق مشهور از الگوهايى كه با فشار از سوى اين قبيل جريانها و با تصميمات سياسى نخبگان دولتى و غير دولتى ،
به عرفى كردنِ صورى و رسمى يك جامعه منجر گرديده است  ،نمونه كشور تركيه مىباشد كه ترنر در يك فصل از كتابش آن
را به عنوان مدل «عرفى شدنِ» معرفى كرده است  ( .ترنر  /وصالى  ) 3113صورى و تحميلى بودنِ يك «وضعيت عرفى شده»
) (Secularized Conditinاز آن جا احراز مىگردد كه جامعه  ،در اولين فرصتى كه بيابد  ،واكنشهاى معكوسى را از خود
بروز مىدهد  .ويلسون ضمن صحّهگذاردن بر تأثير عرفىكننده جريانهاى ايدئولوژيكِ عرفىساز  ،معتقد است كه اثر آنهـا در
قياس با فرايندهاى گستردهتر تحوالت ساختارى در جوامع مثل توسعه صنعتى و رشد شهرنشينى  ،چنـدان عميـق و بنيـادى
نيست  (Wilson 3331) .در حالى كه ويلسون با معارض ديدنِ ديندارى و توسعه  ،مـدعى اسـت بسـط توسـعه صـنعتى در
كشورهاى عقبمانده به دامن گستر شدنِ فرايند عرفى شدن در اين جوامع كمك كرده و خواهد كرد  (Lbid) ،ما ميان ايـن
دو واقعه  ،يعنى «توسعه يافتگى» و «عرفى شدن»  ،ربط علّى و نسبتى ضرورى نمىبينيم  .به نظر مـىرسـد كـه ويلسـون در
«تعميم» آنچه كه در بستر اجتماعى سرزمينهاى مسيحى و در الگوى توسعه غربى رخ داده  ،دچار خطا گرديده است  .چـرا
كه روح «تجزىگراى» حاكم بر ايمان مسيحى و توسعه غربى  ،لزوما قابل تعميم به اديان ديگر  ،خصوصـا اسـالم نيسـت و راه
دستيابى به الگوهاى متوازن و جامعنگر توسعه كه تمامى ابعاد وجودى انسان را به نحو متالئمترى دربر بگيـرد  ،بـه روى بشـر
بسته نشده است .
از آن جا كه دينِ اندماجى در جوامعِ دينى  ،نقش و مسئوليت سنگينى را پذيرفته و با در اختيار گرفتنِ حكومت  ،داعيه بـس
بزرگى درباره ايجاد «جامعه سالم» و پرورش «انسانهاى كامل»  ،يا الاقل رهسپارى به سوى چنـين اهـدافى را مطـرح كـرده
 .درباره تأثير ايدئولوژى عرفگرايى ) (Secularismبر فرايند عرفى شدن ) ، (Secularizationنگاه كنيد
به:

"Wilson, B. "Secularization
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است  ،اتفاقا نبرد سرنوشت ساز و نهايى ميان «عرف» و «دين» در جبهه توسعه و «كارآمـدى» 3رخ خواهـد داد و توانـايى يـا
ناتوانىهاى دين در راه بردن جامعه به سوى آرمانهاى اجتماعى و دنيوى و نيل به برخى از اهداف ميانى  ،تعيين كننده چهره
پيروز و مشخص كننده خصوصيات اين فرايند از حيث شدّت و شتاب و عمق و گستره عرفـى شـدن خواهـد بـود  .منحصـر و
محدود شمردنِ منازعه ميان دين و عرف به «كارآمدى» بدين معنـا نيسـت كـه در چنـين جـوامعى  ،منـاظرههـاى نظـرى و
مجادلههاى كالمى و فعاليتهاى تعليمى ـ تبليغى به كلى تعطيل يـا بـىاثـر اسـت و تمـامى اسـتعدادها و نيروهـا در ميـدانِ
كارآمدى بسيج شده و تجمع كردهاند؛ بلكه با اين تأكيد  ،مىخواهد «نقش» تعيين كننده و سرنوشت سازِ پيروزى يا شكسـت
در اين جبهه را كوشزد نمايد  .نقشى كه البته به پشتوانههاى محكم اعتقادى و برهانهاى متقنِ نظرى هم نيازمند اسـت چـه
در غير اين صورت دچار يك «عملگرايىِ» ) (Pragmatismمفرط خواهد گرديد .
طرح آرمان بلندى چون ايجاد «جامعه سالم» به منظور پرورش «انسانهاى كامل» از سوى اديان اندماجى  ،مـدهاى خطيـرى
است كه دين را درگير يك «آزمون تاريخىِ» دشوار مىنمايد و به تبعِ آن دو نقش و مسئوليت سنگين بر دوش «حكومتهاى
دينى» در اين الگو قرار مىدهد :نخست « ،اداره» بسامان و بهينه جامعه  .دوم « ،هدايتِ» اعتقادى و اخالقى مردم و كمك به
«تعالى بخشىِ» معنوىِ آحادِ آن  .در عين حال بايد به اين حقيقت مهم توجه داشت و اهالى و متوليان چنين جوامعى را بدان
تنبّه داد كه توسعه و پيشرفت در اين دو حيطه  ،الزم و ملزوم هم است لذا اين دو برنامه در يك روند پلكـانى بايـد چنـان بـه
دنبال هم به پيش روند كه همواره «اولى» بستر ساز «دومى» گردد؛ چرا كه بهبود و گشايش در اوضاع عمـومى ( اجتمـاعى ،
اقتصادى  ،سياسى و فرهنگى ) است كه بهطور طبيعى  ،موانـع بيرونـىِ هـدايتپـذيرى و حلـول و حفـظ ايمـان را برطـرف و
مقتضاى در پيش گرفتنِ يك زندگى مؤمنانه را فراهم مىآورد  .بديهى است كه بىكسبِ توفيق در به انجام رسانيدن مأموريت
نخست  ،انتظارِ موفقيت در عهدهگذارىِ رسالت ثانى را بس نابجا مىسازد و هرگونه سرمايهگذارىِ تبليغى ـ ارشادى و استمداد
از احتجاجهاى كالمى و برهانى و تمسك به ابزارها و ترفندهاى القايى را بىحاصل و ناتوان مىنمايـد و نمـىتوانـد حتـى ايـن
مقاومترين الگو را از آسيبرسانى امواج سهمگين و بنيانكنِ عرفى شدن در امان بدارد .
چنين به نظر مىرسد كه برخالف نظر ويلسون كه توسعه و رفاه را زمينهساز عرفى شدن فرد و جامعه مىدانست  ،تنها پس از
رخنه افتادن در سدِّ كارآمدى دين در اداره جامعه است كه فرايندهاى موازىِ «عرفى شدنِ فرد» و «عرفـى شـدنِ ديـن» نيـز
مجال و زمينه پيدا كرده و به راه مىافتند و به جريان اصلى سيالب عرفى شدن مىپيوندند  .اهميـت «كارآمـدى» در الگـوى
«جامعه دينى» از آن جهت است كه اين الگو  ،بستر به فعليت رسانيدنِ تمامىِ ايدههاى نظرى دين و عينيت بخشيدن به همه
درآوردن كامل و درست برنامهها محدود نمىشود؛ بلكه
 .الزم به ذكر است كه «كارآمدى» ) (Secularismدر اين جا مفهوم موسعى دارد و تنها به توانايىهاى عملى در به اجرا
ِ
بودن جهتگيرى و اولويتبندىهاى ملحوظ شده در آن  ،قابليت و كارايى ساختارها و مديريتها
بودن برنامهها و هماهنگ
عالوه بر آن  ،قوت و صحت سياستها  ،سنجيده و عملى
ِ
ِ
بودن كارگزاران و مجريان و باألخره تمامى عوامل و عناصر برپا دارنده و پيشبرنده يك نظام را دربرمىگيرد  .اين مفهوم از «كارآمدى»  ،نقش
 ،شايستگى  ،سالمت و مردمى
ِ
ت نظامهايى را كه عالوه بر پشتوانههاى مردمى و قانونى از تأييد و
تعيينكنندهاى در حفظ و تحكيم «مشروعيت» يك نظام مردمى را دارا است و فقدان آن مىتواند حتى مشروعي ِ
تمشيت دينى نيز برخوردارند  ،به خطر اندازد .
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مدعياتى است كه در پهنه تاريخ از موضع اُپوزيسيونى مطرح كرده است و با تشكيل جامعه دينى و در اختيار گرفتنِ حكومت ،
فرصت عملى ساختنِ تمامى آنها را به دست آورده است  3.به عالوه در دفاع از يك ايده عملى و در اثبات حقانيتِ يك «آرمان
اجتماعى» هيچ منطقى مصابتر و هيچ برهانى مجاب كنندهتر از تحقق عينى و توفيـق عملـى آن حقيقـت نيسـت  .اهميـت
كارآمدى از اين حيث نيز قابل اِحراز است كه توسعه  ،رفاه و آسايش انسانها فىنفسه  ،از اهداف اصـيل يـك ديـن انـدماجى
بهشمار مىرود .
گفتنى است اگر چه تثبيت و تداوم پديده عرفى شدن در الگوى جوامع داراى اديان اندماجى  ،مشروط به بقا و تقويـت همـان
عوامل عرفى كنندهاى است كه در فوق بدان اشاره شد  ،ليكن به دليل پتانسيل موجود در اين قبيل اديان و خواستههـاىِ بـاز
تجديدشونده در پيروان آن  ،قرار و استمرار اين فرايند در اينگونه جوامـع  ،همـواره وضـع لغزانـى دارد و امكـان بـروز حالـت
«واژگونگى» ) (Reversalو معكوس شدنِ روند  ،رخدادى هميشه محتمل است  .نظريهپردازان عرفـى شـدن  ،امكـان بـروز
چنين پديدهاى را در جوامع داراى ساخت دينى متكثر و پيرو اديان تجزىگرا  ،مثل مسيحيت نيز منتفى ندانستهاند و از آن به
عنوان «واكنشهاى بنيادگرايى» ) (Fundamentalist) (Reactionsيـا جريانهـاى «احياگرايـان» ) (Revivalismيـاد
كردهاند  (Lechnet 3333) .در عين حال بايد توجه داشت كه انگيزه  ،سمت و سو و ماهيت آنها بـا آنچـه كـه در الگـوى
جوامع دينىِ اديان اندماجى محتمل دانسته شد  ،به كلى متفاوت است .
در اين كه «كارآمدى» مهمترين معيار ارزيابىِ توفيق يك دينِ اندماجى مثل اسالم است و جدىترين عامل اِقبال به سـوى آن
و گوياترين نشانه استوارى آموزههايش در شرايط كنونى بهشمار مىرود  ،ظاهرا ترديدى نيست  ،با اين حال احراز «كمالِ» آن
هنوز محتاج فراز ديگرى است؛ زيرا اين انتظار نيز وجود دارد كه اين آيين به مثابه يك دينِ كامل و تمام  ،نظام و الگوى بديع
و منحصر به فرد خويش را هم براى اين منظور عرضه نمايد  .بـه عاريـت گـرفتنِ مـدلهـاى ديگـران و اقتنـاع بـه سـازههـا و
ساختارهاى موجود و اكتفا نمودن به بعضى تركيبهاى ناهمگون ،به صِرف وارد كردنِ برخى تغييرهاى نـاقص و پـس و پـيش
كردنهاى جزئى  ،نمىتواند توفيقاتِ كار را از آنِ جامعه و حكومت اسالمى كند و شأن و مرتبتى بـراى ايـن آيـينِ مـدعى بـه
ارمغان آورد  .البته منظور آن نيست كه چنين دينى براى آن كه همه چيز را به نام خود ثبـت نمايـد و بـىنيـازيش بـه ديگـر
مكاتب را به اثبات رساند  ،بايد خط بطالن بر تمامى تجربهها و دستاوردهاى بشرى بكشد و خود را از تمامى آنچه بشر ،طـى
هزاران سال فراچنگ آورده  ،محروم سازد 1و همه چيز را از نو آغاز كند .
 .به اعتقاد حقير ،كالم آن فرزانه فريد كه از اوج تعهد و از عمق شناخت نسبت به «دين» و «جامعه» برمىخاست ،ناظر به همين معنا بود كه :اگر اين نظام شكست بخورد ،اسالم
شكست خورده است .ايشان مىفرمايند« :اگر حفظ اسالم جزء فريضههاى بزرگ است ...،حفظ اين جمهورى اسالمى از اعظم فرايض است ».نگاه كنيد به :صحيفه نور ،ج  ،15ص
.213
 .بديهى است كه دستاوردهاى بشرى در حوزه فرهنگ و تمدن و حتى علم و تكنولوژى اختصاص به
يك كشور و مردم ندارد  ،بلكه ميراث تمامى بشريت است  .آنچه جوامع را در اين باب از يكديگر متمايز مىسازد « ،ميزان دسترسى» به اين مواهب و «الگوهاى بهرهبردارى»
آوردن هر يك از اين دستاوردها يكسان نبوده است  ،ا ّما تبادل  ،تعامل  ،تعاضد ميان سرزمينها و تردد و تداخل گسترده مردمان به
از آن است  .اگرچه سهم جوامع مختلف در پديد
ِ
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در عين حال دينى چون اسالم  ،به مثابه يك مكتب جهان شمول و فراگير و يك دينِ صاحبِ داعيـه  ،نـاگزير و ملـزم اسـت ،
سازهها و ساختارهاى فريدى را كه منبعث از نگاه معرفت شناختى  ،هستىشناختى و انسانشناختى آن است و به سوى اهداف
و آرمانهاى متفاوتى جهتگيرى شده و بر تراز معيارها و اصول ارزشىِ خاصى استوار گرديده است و بر روى هـم يـك «نظـام
3
جامع» را شكل مىدهد  ،ارائه نمايد.
نتيجه اين كه  ،مجراىِ ديگرى براى عرفى شدنِ جوامعِ دينى  ،هميون موردِ ايران وجود دارد كه البته بـىارتبـاط بـا مسـئله
«كارآمدى» هم نيست  .اين مجرا همانا نسخهبردارىهاى منفعالنه و بىدخل و تصرف از «شيوه زندگى» « ،مدلهـاى زيسـت
اجتماعى» و «الگوهاى توسعه و پيشرفت»  ،ساخته و پرداخته جوامعِ عرفى است 1.تأثير اين امر بر عرفـى سـازىِ ايـن قبيـل
جوامع  ،چيزى فراتر از تأثيرهاى ناشى از عامل شناخته شدهترِ «وابستگى» است و آثار آن را بيشتر بايد در نتيجهگيـرىهـاى
منطقىِ حاصل از خودِ موضوعِ «دنباله روى» و خصلت تجزىگراى اين الگوها جعسـت  .مـدعاى ويلسـون در «تعمـيم» تجربـه
تاريخى غرب مسيحى به ديگر جوامع و اديان را در صورتى مىتوان معخطِى قلمداد كرد كه آنها به نسخه خويش عمل كننـد
هرگونه نسخهبردارى بىدخل و تصرف از الگوهاى غربى در شيوه ديندارى و در برنامههاى توسـعه  ،همـان سرنوشـتى را رقـم
خواهد زد كه ويلسون و ديگران پيشبينى كردهاند .
از همين اصل فوق كه البته نيازمند بحثهاى مكفى و اقناعى بيشترى است  ،مىتوان معيارهايى براى تشخيص ميزانِ «عرفى
شدگىِ» بطئى و آرام جوامعى كه خود را يك جامعه دينى مىشناسند و مىشناسانند  ،به دست داد:
ـ «اهداف و غاياتى» كه چنين جامعهاى را در سرلوحه برنامههايش قرار داده و «عمالن» تالش مىكند تا به آنها نزديك شود يا
دست يابد  ،كدامند و بر چه مبنايى برگزيده شدهاند؟ آيا ملهم از آرمانهاى مورد توصيه ديناند؟ منشأهاى ديگـرى دارنـد يـا
كامالن اقتباسىاند؟
ـ در مقاطع و مواردى كه جامعه در موضع انتخاب ميان دو هدفِ غيرقابلِ جمع قرار مىگيرد و يا در برابـر دو راه حـل و روشِ
امكان تعيين سهم هر يك از اقوام و ملل از اين همه را دشوار ساخته است؛ لذا طرح هرگونه دعوى برترىجويانه  ،چيزى
هم و اشاعه و نشر يافتهها و دانستهها در سراسر عالم ،
ِ
ت بيمارگونه و نژادپرستانه  ،آن هم به بهاى تحقير و تحريم ديگران نمىباشد .
جز فرعوني ِ
 .البته همين مقدار جهتگيرى و مداخله ايجابى در ارائه الگوى نظام اجتماعى  ،برخالف نظريهاى است كه براى دين  ،تنها نقش سلبى و مرزگذار در ايجاد جامعه مطلوب قائل
است  .بر اساس اين ديدگاه  ،دين تنها حق دارد  ،مغايرت و عدم مغايرت برنامههاى توسعه مأخوذ از علوم جديده و كپى شده از كشورهاى توسعه يافته را با ارزشهاى نهايى كتاب
و سنت بررسى و اعالم نمايد و نه بيشتر  .نگاه كنيد به :مجتهد شبسترى  ،م  .ايمان و آزادى ،ص . 89 ،
 .الگوى توسعه سرمايه دارى كه الگوى فائق و پر رونق و جاذبه جهان كنونى است ،الاقل از چهار نقيصه يا به اعتبارى ،از چهار غفلت اساسى در رنج است:
الف ـ غفلت در صيانت از محيط زيست طبيعى و بيگانگى با«طبيعت».
وجودى انسان ،خصوصا «معنويت».
ب ـ غفلت از ديگر ابعاد و نيازهاى
ِ
ج ـ غفلت و بىتفاوتى نسبت به حال و روز همنوعان و به فراموشى سپردن مقوله «عدالت».
د ـ غفلت از ديگر حوزههاى حيات اجتماعى ،خصوصا «فرهنگ».
طرح الگوهاى بديل هم وجود
نظرى
اگر به واقع اين چهار غفلت وجود دارد و به عنوان نقصان و خللى در ساختار الگوى توسعه سرمايهدارى به شمار مىرود ،پس امكان الاقل
ِ
ِ
حل ممكن براى آينده جوامع معرفى كرد.
دارد و بر اين اساس نمىتوان نظام حاكم موجود را تنها نسخه عالج و تنها راه ِ
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معارض واقع مىشود  ،مالك و معيارهاى غايى تشخيص و گزينش و ترجيح يكى بر ديگرى كدام است؟
ـ آيا بر تصميمها و عملكردها  ،اصول و ضوابطى حاكم است؟ منشأ آنها چيست و اعتبار و قدرت عملشان چقدر است و چـه
نوع «مصالحى» و تا چه ميزان مىتواند بر آنها تأثيرگذارد؟ آنها را تعطيل نمايد يا مغفول گذارد؟
اين سه معيارِ تشخيص و تعيين ميزان «عرفى شدگى»  ،مبتنى بر تلقى و تعريفى خاص از اديان اندماجى و بـهطـور مشـخص
اسالم است  .فرض اين تعريف بر آن است كه اين دين الاقل از سه جنبه «هدفگذارى» « ،مسيريابى» و «شروط حين عمل»
 ،الباقتضا  ،بىتفاوت و خنثى نمىباشد و براى خود مالكها و ادعاهايى دارد كه در عين حال از بسيارى جنبههـا «بـىبـديل»
است و آثار و نتايجِ بس متفاوتى را به منصه ظهور مىرساند  .همينان كه اشاره شد  ،اين بحث مستلزم تفصيل بيشترى است
كه بايد به مجال و مقال ديگرى سپرد  ،ليكن قبل از به خاتمه بردنِ اين مقال  ،مخاطبان را در برابر يكى از پرسشهاى اساسىِ
اين بحث قرار مىدهيم كه:
اثرِ عينىِ اعتقاد بهوجود «دنياى ديگر» و «روز حساب» بر حيات «فردى» و «جمعى» مؤمنان به چنين آيينى چيسـت و چـه
تفاوت قابل ذكر و مشاهدهاى با زندگىِ غير معتقدان به آن و با زندگى معتقدان به اديان تجزىگرا دارد؟ به عبارت ديگـر ايـن
عقايد بنيادى از يك دين اندماجى  ،چه تأثيرهاى شگرف و تعيينكننـدهاى بـر «مناسـبات اجتمـاعى» « ،سـاختار جامعـه» و
3
«الگوى توسعه و پيشرفت» آن باقى گذارده يا خواهد گذارد .
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تعامل عرف و شرع در فرهنگ ايران
آيتاللّه محمد ابراهيم جناتى
مقدّمه
پيش از ورود به بحث بايد يادآور شوم كه موضوع حاضر  ،بسيار گسترده و داراى ابعاد گوناگون است؛ لذا بررسـى تفصـيلى آن
نياز به وقت وسيع دارد  ،چون انجام چنين كارى با نبود وقت كافى امكانپذير نيست ولى با اين وصف از بـاب الميسور يجب
ان ال يترك بالمعسور و ما ال يدرك كله ال يترك كله  ،الزم دانستم اشارهوار برخى از ابعاد آن را ارائه دهم:
1ـ نقش عرف در قانونگذارى ملتها
بىترديد عرف و عادت در تاريخ قانونگذارى ملتها داراى نقش مهمى بوده است گرچه امروز از نگاه آنها از اهميت آن كاسته
شده است  ،ولى با اين وصف هنوز اثر حياتى در ميان آنها دارد و در تعديل و تفسير و تأييد قوانين به كار گرفته مـىشـود و
رابطه قانون را با زمانهاى پيشين و پسين حفظ مىكند .
بجا است نقش عرف را در قوانين برخى ملتها بيان كنيم:
الف ) در ايران
در ايران پيش از اسالم بسيارى از امور زندگىِ متعارفِ مردم تبديل به عرفها و عـادتهـاى ثـابتى در جامعـه ايـران شـد؛ بـه
گونهاى كه بر طبق اين عرفها در طول قرنها قسمتى از قوانين دولتى تصويب مىشد؛ از آن جمله  ،تقسيم جامعه ايرانى بـه
كشاورزان  ،پيشهوران  ،جنگاوران  ،دبيران و دانشمندان  .اين تقسيمبندى عرفى مبناى يكى از مبانى قـانونگـذارى در ايـران
باستان در طول سه امپراتورى بود:
3ـ امپراتورى جهانى هخامنشى؛
1ـ امپراتورى پارتى اشكانى؛
1ـ امپراتورى ساسانى .
ب ) در رم
در رم عرف و عادت از مصادر و عناصر اصلى قانونگذارى محسوب مىشد و براى نخستين بار در الواح دوازدهگانـه بـه صـورت
قانون فراهم شد و تا زمان «ژوستيتين» مورد اعتبار بوده است و از او نقل شـده كـه مـىگفـت« :قـانون نامـدوّن آن اسـت كـه در عـرف
ناپسنديده باشد» .
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ج ) در فرانسه
در فرانسه عرف و عادت پايه قانون اياالت شمالى را تشكيل مىداد تا زمان ناپلئون اين اهميت براى عرف ادامـه داشـت  ،ولـى
پس از تدوين وى اهميت قانون و نيز قوانين ديگرى كه پس از وى تدوين شد از بين رفت و تنها در مواردى از امور بازرگانى و
معامالتى به كار مىرفت و صاحبان انديشه امروز فرانسه به عرف و عادت توجه نمىكنند و درباره آن چيزى نمىنويسند .
د ) در امريكا و بريتانيا
در امريكا و بريتانيا عرف عام از داليل قانونگذارى بشمار مىرفت گر چه بيشتر عادتهاى كهن امـروزه بـه گونـه رويـههـاى
قضايى درآمده است بهطورى كه ناديده گرفتن آنها مورد منع است .
ه ) در جزيرة العرب
پيش از ظهور اسالم  ،عرف و عادت پايه كليه مظاهر زندگى عرب در همه ابعاد آن بود  ،چون قانون مدوّنى در مسائل بازرگانى
 ،اجتماعى و سياسى نداشتند  ،ولى بعد از پديدارى اسالم از راه نخستين پايه شناخت ( كه قرآن كريم است ) و دومـين آن (
كه سنت رسول خدا و اوصياى او است ) براى برخى از موضوعات و مسائل اجتماعى احكام امضايى ارائـه شـد و بـدين وسـيله
عرف و عادت اگر چه به گونه مطلقى كه پيش از اسالم مطرح بوده از دست دادهاند ولى به گونه مقيّـد در شـرع اسـالم داراى
نقش بودهاند  ،زيرا ما:
اوالً :با مراجعه به تاريخ مىبينيم كه رسول خدا سنتهاى درست مردمان جزيرهالعرب در هنگام تكوين و انتشار آيين اسالم را
امضا فرموده است اين امضا در بيشتر موارد با قيود و شروطى از سوى شرع همراه بوده است .
ثانياً :تقرير رسول خدا را در برابر برخى از عادتهاى عرب چه پيش از فتوحات اسالمى و چه بعد از فتوحـات آن مـىبينـيم ،
همينين مشاهده مىكنيم كه او در مقابل همه عرف و عادتهاى نيكو و پسنديده آنان سـكوت مـىكـرد و بـه ديـده رضـايت
مىنگريست و از اين رو همه آنها جز سنتهاى اسالمى قرار گرفتند .
ثالما :مالحظه عرف در صدور بخشى از احكام شرعى در فقه اسالمى .
رابعاً :ابتناى بعضى احكام شرعى در فقه بر عرف جامعه .
خامساً :موكول شدن تشخيص برخى از موضوعات احكـام شـرعى بـه عـرف كـه بخـش قابـل تـوجهى از احكـام فقهـى را در
برمىگيرد و نيز جز اينها گويا است كه عرف و شرع از پيوند و انسجام كامل برخوردارند و برخى از فقهاى جامعـه اسـالمى در
زمان تابعان تابعين به عرف در فقه اسالمى اهميت داده و به آن استحكام بخشيدهاند .
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مناسب است كه بيانات آنان را از كتابهاى فقهىشان بياوريم از آن جمله:
الف ) «المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً؛ آنچه در عرف شناخته شده همانند شرطى است كه شرعان در چيـزى شـرط شـده
باشد» .
ب ) «المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً؛ مشروطِ عرفى همانند مشروط شرعى است» .
ج ) «العادة المطردة تنزل منزلة الشرط؛ عادتى كه شايع است در حكم شرط قرار مىگيرد» .
د ) «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم؛ آنچه كه بين بازرگانان معروف مىباشد همانند شرط آنان است» .
ه ) «العرف بين التجار كالمشروط بينهم؛ آنچه كه بين تجار متعارف است همانند شرط بين آنان است» .
و ) «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص؛ تعيين از راه عرف همانند تعيين از راه نص است» .
ز ) «المابت بالعرف كالمابت بالنص؛ آنچه به عرف ثابت مىشود همانند چيزى است كه به نص ثابت مىشود» .
ح ) «استعمال الناس حجة يجب العمل بها؛ آنچه كه مردم مورد عمل قرار مىدهند معتبر است و بايد بر طبـق آن عمـل
3

شود ) .
حتى برخى از فقهاى جامعه اسالمى در زمان تابعين  ،عرف را به عنوان يكى از عناصـر و منـابع و پايـههـاى شـناخت معـارف
اسالمى در كنار كتاب و سنت مطرح و احكام فقهى اجتهادى بسيارى را بر آن مبتنى كرده است و نخستين كسى كه عـرف را
در زمان تابعين به اين عنوان در فقه اجتهادى مطرح كرده است ابوحنيفه پيشواى مذهب حنفيه مىباشد  ،اما برخـى ديگـر از
فقهاى جامعه اسالمى مانند فقهاى شيعه اگر چه آن را در برابر عناصر اصلى استنباط مانند كتاب و سنت اجماع و عقـل دليـل
مستقلى ندانستهاند ولى براى آن در امور ذيل قائل به نقش و تأثير هستند:
3ـ وسيله كشف مقصود گوينده در باب داللتها و قرائن حاليه و مقاليه؛
1ـ ثبوت حكم شرعى بر عرف متداول بر طبق خصوصياتى كه خود شارع در آن منظور كرده است؛
1ـ تعيين موضوع در مواردى كه شارع حكمى را بر آن مترتب كرده است مانند فقير كه آن را موضوع براى گرفتن زكات قـرار
داده است  .براى تعيين او بايد به عرف مراجعه كرد و اين به اختالف اشخاص و مكانها و زمانها مختلف مىشود .
2ـ معناى عرف و عادت
عرف و عادت بر روش و شيوهاى اطالق مىشود كه همه مردم و يا گروهى از آنان بدان خو گرفته و آن را روش خود ساختهاند
 .عرف و عادت در طول تاريخ نقش بزرگى را در تطور زندگى اجتماعى انسانها و رويدادهاى نو بـه نـوى پديـدههـاى مـدنيت
 .ر .ك :المنافع  ،صص 324 ، 318؛ رساله نشرالعرف صص  ، 15 ، 4المبسوط؛ الغنيه؛ فلسفة التشريع فى
االسالم .
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بشرى داشته است عرف و عادت به معناى مذكور در همه شئون جامعه مدنى حقوقى ارتباطى اخالقى اجتماعى وجود داشته و
دارد .
3ـ تحول عرف و عادت با تحول زمان و مكان
عرفها و عادتها مانند ساير پديدههاى اجتماعى با اختالف زمان و مكانهاى گوناگون تحول و تغيير و تبدل مىيابد و در هـر
زمان و مكان به شيوه خاصى خودنمايى مىكند و در نتيجه  ،قانون و حكم خاصى را دارا مىشود و حتـى ممكـن اسـت در دو
مكان در يك زمان با دو روش پديدار گردد در مكانى آن زشت و ناپسند بهشمار آيد و در مكان ديگر پسنديده محسوب گردد .
حال با اين مقدمه سرّ تعامل عرف و شرع را در ضمن چند بخش بيان مىكنيم:
سرّ تعامل عرف و شرع
1ـ تعريف تعامل عرف و شرع
تعامل عرف و شرع عبارتند از :پذيرش موضوعات و احكام عرفى در شرع  ،منتها در برخى از آنها بهطور مشروط كه اين بخش
مهمى از احكام فقهى را دربرمىگيرد و در برخى ديگر از آنها بهطور غير مشروط كه اين بخش نيـز داراى مـوارد بسـيارى در
فقه است .
 . 2بيان مبناى تعامل
مبناى تعامل بين عرف و شرع عبارتند از :است از سازگار بودن عرف با مقاصد و طرق مورد پسند شارع و تنها بر اين پايه است
كه شارع عرف را پذيرفته و بين آنها تعامل و هماهنگى پديد مىآيد .
 . 3بيان منطقههايى كه بين عرف و شرع داد و ستد واقع مىشود
مناطقى كه بين عرف وشرع داد و ستد واقع مىشود عبارتند از:
الف ) معامالت عام كه عبارتند از :روابط افراد بشر در سطح عمومى كه واليات و اقضيه و سياستها را هم شامل مىشود .
ب ) معامالت خاص كه روابط خريد و فروش  ،اجاره  ،صلح  ،رهن  ،نكاح و غيره را دربرمىگيرد .
ج ) موضوعات عرفى احكام وضعى و تكليفى .
د ) موضوعات و قيود و شروط عرفى عبادات مانند فقر در باب زكات و استطاعت در باب حج البته شارع در حج برخى از شروط
را در آن اعتبار كرده است .
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4ـ بيان شرايط تعامل عرف و شرع
شرايط تعامل عرف و شرع عبارتند از:
الف ) اعتبار عرف متداول در زمان داد و ستد  ،زيرا حكم در اين صورت تنها مبتنى بر آن مىباشد  .پس عرف زمان گذشـته و
يا عرف زمان بعد در آن تأثير ندارد بر اين اساس اگر در شهرى انواع مختلف ارز وجود داشته باشد يا بهوجود آيد ارز مطلق در
معامالت به نقد و ثمن عرف متداول همان زمان بازگشت مىنمايد و چنان چه پس از وقوع معامله تغييرى در عرف پديـد آيـد
تأثيرى در معامله نخواهد داشت .
ب ) عرف در صورتى اعتبار دارد كه شرطى بر خالف آن نشده باشد كه در اين صورت اعتبارش را از دست مىدهد  ،زيرا عرف
به منزله شرط ضمنى است و با وجود شرط صريح از طرف فروشنده و يا خريدار ديگر زمينهاى براى آن باقى نمىماند و نبايـد
از آن پيروى شود .
ج ) استمرار عرف از زمان تشريع تا اين زمان  ،پس اگر احكامى كه بر اساس عرف در آن زمان تشريع شده است در صورتى كه
آن متحول شود ديگر نمىتوانيم بر اساس آن  ،آنها را بيان كنيم بلكه بايد مطابق عرف جديد در صورتى كه با مقاصـد شـرع
سازگارى داشته باشد بر اساس ادله شرعى آنها را بيان نماييم .
د ) شيوع عرف در تمام بالد؛ بدون اين نمىتوان حكم را بر اساس آن به گونه كلى بيان كرد پـس اگـر شخصـى در منطقـهاى
زندگى مىكند كه عرف آن با عرف منطقهاى ديگر فرق مىكند نمىتوان حكم را به گونهاى كلى و عام بيان كرد و بايد مطابق
عرف هر يك بر اساس ادله حكم را بيان نمايد .
به عنوان مثال همه مىدانيم ربا به عنوان معامله نه به عنوان قرضى در چيزهايى كه با وزن و پيمانه داد وستد مىشـود حـرام
مىباشد  ،ولى در چيزهايى كه با شمارش داد وستد مىشود مباح و حالل است  .روشن است كه اجناس از حيث معدود بـودن
و نبودن در عرف بالد و مكانها متفاوت مىشود زيرا در عرف بلد و يا مكانى ممكن است جنسـى بـا وزن و يـا پيمانـهاى و در
مكان و يا بلد ديگرى عددى و شمارهاى محسوب شود  ،در اينگونه موارد چون موضوع از نظر شرايط و ويژگىها در دو مكان و
يا دو بلد با هم اختالف و تفاوت دارند بايد حكم در هر بلد و مكانى مطابق عرف آن بيان شود  .پس هرگاه در بلدى جنسى بـه
وزن و يا پيمانه به فروش برسد بايد حكم به حرمت فروش آن به زيادتر شود چون معامله شرعا ربـوى محسـوب مـىشـود  ،و
هرگاه همان جنس در بلدى ديگر به شمارش به فروش برسد بايد حكم به مباح بودن فروش آن به زيادتر نمود چـون در ايـن
صورت معامله شرعا ربوى محسوب نمىشود .
ه ) عدم مخالفت عرف با نص در صورت مخالفت عرف با نص  ،ديگر تعامل بين آنها ممكن نمىباشد چون عـرف مخـالف بـا
نص مردود است و نمىتواند با شرع ارتباط داشته باشد مانند معامالت ربوى كه در عرف جاهلى از قسم داد و سـتدهاى مجـاز
بوده اما شرع آن را نفى كرده و در هيچ زمينهاى آن را روا ندانسته است .
با شرايطى كه بيان شد  ،در صورتى كه بر عرفى حكمى مترتب شود و آن احراز نگردد و يا تحـول در آن پديـد آيـد بـراى آن
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حكم جايگاهى نيست به دليلِ نبودِ موضوع آن  ،كه عرف است و نيز اگر عرف در تمام بالد شيوع نداشته باشد نمىتوان حكـم
آن را به گونه كلى بيان كرد بلكه بايد حكم آن را منحصر كرد به همان بلدى كه عرف خاص در آن قائم است و نيز اگر عرف با
نص كتاب و سنت مخالفت داشته باشد براى آن اعتبارى نيست و نمىتوان حكمى را بر اساس آن بيان كرد .
عرف و عادت در زندگى همه انسانها در هر بلدى كه زندگى مىكنند وجود داشته و هميشـه محـيط و اقـوام و مليـتهـا در
تكوين آن نقش داشتهاند ولى شرايط زمان و مكان در تحول آن نقش داشته و بدين جهت به گونههاى مختلفى در بستر زمان
تحول و دگرگونى يافته است و بدين جهت بايد احكامى كه مبتنى بر عرف در زمانى بوده است در هر زمان بايد فقيه آن را در
مقام بيان حكم مورد مالحظه قرار دهد در صورتى كه آن با شرايطى كه دارد استمرار داشت حكم را بر آن مترتب نمايـد و در
صورتى كه در آن عرف با ويژگىها و شرايط آن تحولى پديد آيد آن حكم را بر عرف جديد مترتب نكند به دليل تحول موضوع
بلكه بايد آن گونه كه ادله شرعى اقتضا مىكند حكم را براى آن بيان كند .
موارد تعامل عرف و شرع
اينك موارد مشخصى از تعامل عرف و شرع به گزارش ذيل به عنوان نمونه ارائه مىشود:
الف ) در معامالت ( داد وستدها )
ب ) قضا
ج ) نفقه زن
د ) عقود
ه ) ديه
و ) غنا و نيز جز اينها كه نيازى به بيان آنها نيست .
الف ) معامالت بر اساس عرف
3ـ اعتبار عرف در معامالت در جايى است كه بازرگانى چيزى را بفروشد و لى از نقد و نسيه آن اسمى به ميان نيـاورد اگـر در
عرف بازرگانى اين باشد كه بايد مشترى تمام ثمن و يا قسط معلومى را در هر ماه و يا كمتر و يا بيشتر از يك ماه به فروشنده
بپردازد بايد بر اساس عرف عمل كند .
1ـ اگر كسى را بركارى كه داراى اجرت است وادار كند ولى مقدار آن را براى كارگر تعيين نكند در اين صورت بايد صاحب كار
اجرت كارگر را بر اساس عرف بپردازد كه در اصطالح فقهى موسوم است به اجرة المثل .
1ـ چيزهايى كه در باب بيع به تبع مبيع به ملك مشترى منتقل مىشود و در صورت اختالف بين فروشنده و خريدار بايد بـه
عرف مراجعه و بر اساس آن اختالف را رفع كرد .
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0ـ تخليه مغازههايى كه مورد اجاره قرار گرفته است .
اگر مالك مغازهاش را اجاره دهد ولى زمان تخليه را بيان نكند و عرف و عادت در مورد اجاره بر اين باشد كه مستأجر بايد پس
از گذشت يك سال و يا كمتر و بيشتر مجددان آن را اجاره و يا تخليه نمايد بايد بر طبق عرف عمل كند  ،زيـرا نوعـان اجـارههـا
مبتنى بر متعارف زمان است .
ب ـ قضا بر اساس عرف
پيامبر صلىاهللعليهوآله بر اساس عرف قضاوت كرد ابن عازب مىگويد :داخل باغى شدم و خرابى در آن پديد آمد از رسول خدا
سؤال كردم او از عادت و عرف مردم در نگهدارى باغها پرسيد به او عرض شد :عرف جارى اين است كه صاحبان باغها شبهـا
3
از آنها حراست مىكنند و صاحبان مواشى روزها از آنها حراست مىكنند  ،رسول خدا بر طبق عرف قضاوت نمود .
در عرف زمانهاى پيشين اينگونه بود كه مرد پيش از همبستر شدن مهريه را به زن مىپرداخت و بر اين اساس در صورتى كه
بين زوج و زوجه در قبض زوجه مهر را پس از همبستر شدن اختالف شود به اين كه زن به مرد بگويد پيش از همبستر شـدن
آن را پرداخت نكردهاى و مرد بگويد آن را پرداخت نمودهام  ،قاضى دعواى زوج را بر دعواى زوجه مقـدم مـىداشـتند  .سـببِ
تقديم قول زوج بر قول زوجه بر اساس همان عرف و عادتى است كه در زمان صدور روايات متداول و رايج بين مردم بوده و آن
پرداخت مهريه به زن پيش از همبستر شدن مرد با او بوده است  ،ولى در اين زمان كه چنين عرفى به دليل تحـول آن وجـود
ندارد طبعان قول زوجه مقدم مىشود زيرا موافق با اصل است .
ج ) تعيين نفقه بر اساس عرف
در شرع نفقه زوجه بر زوج است  ،ولى تعيين آن از حيث كميت و كيفيت در هر زمانى بايد متناسب با عرف همان زمان معين
شود؛ زيرا در شرع همان را پذيرفته و ميزان خاصى براى آن قرار نداده است در برخى از روايات اگر چه تحديـد شـده ولـى آن
ناظر به مقدار متعارف زمان صدور روايات بود و بيانگر يك حكم كلى براى نفقه نيست .
د ) در بعدِ عقود
در عرف  ،مردم در زمان پيش از اسالم  ،در مراسم عقد دختر سكوت وى را به عالمت رضايت او دانسته و به آن بسنده نموده
و او را به عقد درمىآوردند و به همين مبنا در فقه اسالمى در زمان تشريع و زمان صحابه و تابعين سكوت وى را نشانه رضايت
او دانسته و عقد را اجرا مىكردند  ،مورخان نقل كردهاند :زمانى كه حضرت امير ـ عليهالسالم ـ به خواستگارى حضرت فاطمـه
 .مجله امان  ،ص . 164

139

زهرا رفت رسول خدا به فاطمه فرمود:
على درباره تو سخن مىگويد  ،وى سكوت كرد  ،حضرت از اتاق بيرون آمد  ،سه مرتبه فرمود :اهللاكبر و گفت« :صمتها رضاها
 ،سكوت او نشانِ رضايت او است» سپس وى را به عقد حضرت على درآورد  3.اين نص مبتنى بر عرف آن زمـان بـوده اسـت .
البته در اين زمان كه چنين عرفى وجود ندارد تا زمانى كه دختر به زبانِ خود  ،رضايت خويش را اعالن نكند عاقد نمىتواند او
را به عقد كسى درآورد .
ه ) در مورد ديه
در روايت عبدالرحمان بن حجاح نقل شد:
«كانت الديه فى الجاهليه مأة ابل فأقرها رسول اهلل ثم انه فرض علي اهل البقر مأتى بقرة و فرض علي اهـل لشـاة
الف شاة ثنية و علي اهل الذهب الف دينار و علي اهل الورق عشرة آالف درهم و علي اهل اليمن الحلل مأتى حلة

1

در زمان جاهليت ديه صد شتر بود و رسـول خـدا آن را مـورد تأييـد قـرار داد و پـس از آن بـر گـاوداران دويسـت گـاو و بـر
گوسفندداران هزار گوسفند و بر صاحبان طال هزار مثقال و بر صاحبان دراهم مسكوك ده هزار درهم و بر مردم يمن دويسـت
حله يمانى  ،واجب نموده است .
اين روايت با توجه به روايات ديگر نياز به بحث فقهى اجتهادى دارد كه بيان آن از حوصله اين مقال خارج است .
و ) در مورد غنا
برخى از فقها مانند صاحب جواهر خواستهاند غناى حرام را از راه عرف مشخص نمايـد  ،او در كتـاب گرانقـدرش مـىنويسـد:
«الغناء كيفية خاصة موكولة الى العرف» 1و مانند محقق اردبيلى كه 0مىنويسد :آنچه را كه عرف غنا بداند حرام است و نيز
شهيد ثانى در مسالك 1و شيخ يوسف بحرانى در كتاب حدائق 4و فاضل مقداد در التنقيح الرائع .
 .ابن سعد  ،طبقات  ،ج ، 8ص . 94
 .وسائل  ، 29/1 ،از ابواب ديات النفس  ،حديث . 1
 .جواهر الكالم  ،ج  ، 22ص . 46
 .مجمع الفائدة والبرهان  ،ج  ، 8ص . 57
 .مسالك االفهام  ،ج  ، 2ص . 323
 .حدائق  ،ج  ، 18ص . 111
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ولى ما بر اين باوريم كه نمىتوان از راه عرف يك معناى مشخص و ثابت را درباره غنا ارائه داد  ،زيرا به اختالف بـالد بلكـه در
يك بلد اختالف دارد و عالوه همواره با تغيير شرايط زمانى و جغرافيايى  ،فرهنگى و اجتماعى انسانها متغير مـىشـود  .ديـده
مىشود كه آواز و لحنى نزد مردمى غنا و آواز حرام به حساب مىآيد و نزد مردمى ديگر  ،مباح و حالل است  ،آوازى براى قوم
و ملتى طرب انگيز و هيجان انگيز است و براى قوم و ملت ديگر مكروه و ناپسند .
از اين رو  ،ما بر اين باوريم كه از راه عرف و عادت ـ كه در آن اختالف وجود دارد ـ نمىتوان معناى مشخص و ثابت و جامع و
مانعى براى غنا مشخص كرد  ،بلكه از نگاه ما بايد از راه كتاب و سنت و از نگاه ديگران از راه لغت آن را مشخص كنيم .
سخن آخر
عرف و عادت در جامعه بشرى يك مصدر و منبع بيرونى و يا به تعبير ديگر امضايى براى قانونگذارى اسالم به حساب مىآيد و
هر گونه عرفى كه سازگار با مصالح جوامع باشد و با مبانى شرعى منافات نداشته باشد يك مأخذ قانونى شمرده مىشـود و هـر
عرفى كه با مصالح جامعه سازگارى نداشته باشد هييگاه نمىتوان آن را به عنوان يك منبع و مبناى قانونى و يا حكـم شـرعى
پذيرفت .

 .التنقيح  ،ج ، 2ص. 11
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تعقل وحيانى ثمره تعامل دو فرهنگ شيعى و ايرانى
استاد مهدى هادوى تهرانى
مقدّمه
فرهنگها در گذر زمان با هم درمىآميزند و گونههايى تازه از فرهنگ را رقم مىزننـد  .تعامـل فرهنگـى فراينـدى مسـتمرّ در
تاريخ است كه دستاورد آن در اسناد و مدارك تاريخى ثبت مىشود و در علوم  ،هنر  ،آداب  ،رسوم  ،عقايد  ،نهادهاى اجتماعى
و سياسى نمود پيدا مىكند .
فرهنگ ايرانى قبل از ورود اسالم به اين سرزمين از پيشينهاى پرتوان برخوردار بود كه زمينه پذيرش داوطلبانه اسالم را در اين
مرز و بوم فراهم كرد و در ادامه اين سير فرهنگى به زالل مكتب اهل بيت عليهمالسالم رسيد و اين مذهب كه تجلّى اسالم ناب
است  ،گسترش عمومى يافت .
ميوه ميمونِ تعامل فرهنگ ايرانى و فرهنگ شيعى صورتى بارور از خرد ورزى و عدالت خواهى بود كه مـىتـوان آن را «تعقّـل
وحيانى» يا «خردِ خدايى» نام نهاد .
اين نوشتار گزارشى گذرا از چگونگى شكلگيرى اين ثمره مبارك در گذر تاريخ است  .بىشك پـرداختن بـه شـاخههـاى ايـن
درخت تناور مجالى مفصّل و فرصتى فارغ مىطلبد و از حدود يك مقاله خارج است .
اجتهاد
تالش براى كشف روشمند عناصر دينى كه امروز از آن به اجتهاد ياد مىشود  ،امرى است كه ابتداى ظهور اسـالم آغـاز شـده
است .
يك دين نياز به شناخت دارد و اين شناخت روشىمىطلبد كه بايد مورد پذيرش آن دين قرار گيرد  .با ايـن وصـف  ،شـناخت
اسالم هنگامى مقبول است كه به شيوهاى پذيرفته شده از سوى اسالم صورت گيرد .
مسلمانان از آغاز ظهور اسالم به گونهاى فطرى تالشى را براى شناخت اسالم آغاز كردند  .سادهترين و معمولترين شيوه براى
اين كار مراجعه مستقيم به پيام آور اسالم حضرت رسول اكرم صلىاهللعليهوآله بود  .ولى گاه مواردى پيش مـىآمـد كـه يـك
مسلمان نياز به مطلبى دينى پيدا مىكرد و راهى براى مراجعه در آن زمان به آن جناب نداشت  .در اينجا او تالش مىكرد بـا
بهرهگيرى از دانشهاى قبلى خود در مورد اسالم مشكل فعلى خويش را حل كند و اجتهاد نمايد  .ايـن اجتهـاد در عرضـه بـه
رسول اعظم اصالح مىشد .
داستان تيمّمِ ابوذر از اين موارد است  .وى نياز به غسل پيدا مىكند و آبى براى غسل نمىيابد  .او مـىدانسـت كـه در هنگـام
نبودن آب  ،خاك جايگزين آن مىشود و به جاى «غسل» مىتواند تيمّم كند ولى نمىدانست چگونه  ،با يـك محاسـبه سـاده
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پاسخ سؤال خود را يافت چون در غسل آب بايد به همه جاى بدن برسد  ،پس در تيمّم بايد خاك به همه جـاى بـدن تمـاس
پيدا كند  .با اين نتيجهگيرى در خاك مىغلتد و به گمان خود تيمّم مىكند! رسول اكرم صلىاهللعليهوآلههنگـامى كـه از ايـن
مطلب مطّلع مىشود  ،مىخندد و به طنز مىفرمايد« :ابوذر اين كار  ،كار انسان نيست  . ». . .و سپس شيوه صحيح تيمّم را به
3
ابوذر آموزش مىدهد» .
افراط و تفريط
در شناخت دين  ،مانند هر امر ديگرى  ،افراط و تفريطهايى وجود داشته و دارد  .گروهى بر «نص» اصرار داشتند و اين تأكيد
منتهى به نصگرايى افراطى و انكار هرگونه تعقل و تفكرى گرديد  .ظاهرىهاى سنّى و اخبـارىهـاى شـيعى نمونـهاى از ايـن
1
جريان افراطى بودند البته ظاهرىگرى در قرن دوم هجرى ظهور كرد 1و اخبارىگرى در قرن يازدهم بروز يافت .
در مقابل دستهاى به عقل روآوردند و آن قدر بر تعقّل پاى فشردند كه گويا همه دين را مىتوان با محاسبات عقلى كشف كرد .
قياسىهاى سنّى  ،مانند ابوحنيفه ( 34ـ  314ق ) از اين قبيل بودند  .البته چنين امـرى در فرهنـگ شـيعى بـه عنـوان يـك
جريان تا روزگار معاصر بروز و ظهور پيدا نكرد  .اين تفكر در صدر اسالم با عنوان «اجتهاد» يا «اجتهاد به رأى» معروف شـد و
امروزگاه پويايى اجتهاد به آن تفسير مىشود .
اهل بيت و اجتهاد
اهل بيت عليهمالسالمبه عنوان ادامهدهندگان طريق رسالت با افراط و تفريط در فهم دين به مبارزه پرداختنـد  .از يـك سـو ،
قياس را انكار كردند و اجتهاد به رأى را باطل شمردند  .امام صادق عليهالسالم به ابوحنيفه فرمود :قياس نكن  ،زيرا اولين كسى
كه قياس كرد  ،ابليس بود  0.و از سوى ديگر  ،اكتفا به ظاهر و ترك دقـت در متـون را نفـى و اصـحاب خـود را بـه تعمّـق در
سخنان خويش يا آيات الهى ترغيب نمودند  .از اين رو  ،وقتى زراره از امام باقر عليهالسالم مىپرسد :از كجا دانستى و گفتى كه
در وضو بخشى از سر و پا مسح مىشود  .حضرت عليهالسالم بدون اظهار ناراحتى از چنين سؤالى و بدون استناد به علم غيبـى
خود  ،به توضيح كيفيت استنباط ويژگىهاى وضو از آيه وضو 1مىپردازد و با اين روش عمالن شيوه استنباط صحيح را بـه زراره
ر .ك :ح ّر عاملى  ،وسائلالشيعه  ،ج  ، 2صص  978 - 976كتابالطهارة  ،ابواب تي ّمم  ،باب  ، 11حديث . 9 ، 8 ، 5 ، 4، 2
مالك بن أنس  97ـ  179ق بر كفايت احاديث براى استنباط اصرار داشت و احمد بن حنبل ( 164ـ  241ق) از چهرههاى بارز اين تفكر محسوب مىشد  .داود بن على بن داود
ظاهرى (م  271ق) افراطىترين شخصيت اين جريان بود .
امين استرآبادى (م  1121ق ) سلسله جنبان اين حركت بود .
ر .ك :ح ّر عاملى  ،وسائل الشيعة  ،ج  ، 18ص  ، 2كتابالقضاء  ،ابواب صفات القاضى  ،باب  ، 6حديث . 4
مائده. 6 /
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آموزش مىدهد .
امامان معصوم عليهمالسالم با نفى تفسير ظاهرى آيات تجسيم اين انديشه باطل را انكار و تفسير صحيح اين آيات را بر اسـاس
1
نگاهى عقالنى تبيين مىكنند .
با اين وصف  ،آنان در عين پذيرش عقل و خرد  ،محدوديتهاى اين ابزار ادراكى را نيز گوشزد و حوزههـايى از ديـن را كـه بـا
عقل مستقل راه به آنجا وجود دارد  ،باز نمودند و زمينههايى را كه عقل نياز به وحى دارد  ،تبيين كردند .
ورود اسالم به ايران
اسالم در زمان خليفه دوم به ايران وارد شد  .روح عدالتخواه ايرانيان آنان را شيفته اين آيين عدالت نمـود  .ايرانيـان نـه نـژاد
پرست بودند  ،نه متعصّب از اين روى  ،عربيّت پيام آوران اسالم يا آيين نياكان ايران  ،آنان را از پذيرفتن اسالم بازنداشت .
توانايىهاى فرهنگى فرزندان اين سرزمين به سرعت دانشمندانى را به جهان اسالم معرفى كرد كه در زمينههاى گوناگون علوم
اسالمى صاحب اثر و نظر بودند .
با اين كه اكثريت آورندگان اسالم به ايران چندان با مكتب اهل بيت عليهمالسالمآشنا نبودند  ،اما خيلى زود پيروان اين انديشه
در اين مرز و بوم گسترش يافتند  .در نيمه قرن دوم هجرى عباسيان با تكيه بر همين گرايش شعار اطاعت از «الرضـا مـن آل
محمد صلىاهللعليهوآله» را مطرح كردند و ابومسلم خراسانى چهره برجسته اينصحنه در ايران به هواداران فراوان دست يافت ،
به گونهاى كه مورّخان  ،قيام عباسيان را جنبشى شيعى ايرانى بر ضد امويان شمردهانـد  1.البتـه بنـى عبـاس «الرضـا مـن آل
محمد »3را دستاويزِ حكومت خويش قرار دادند و با بهرهگيرى از اشتياق ايرانيان به مكتب اهلبيـت علـيهمالسـالم پايـههـاى
سلطه خود را پىريزى كردند و سپس بر امامان معصوم عليهمالسالمظلمى روا داشتند كه اگر افزون بر ظلم بنـى اميّـه نبـود ،
كمتر هم نمىنمود .
گرايش ايرانيان به مكتب اهل بيت
اما چرا ايرانيان به اهل بيت عليهمالسالمرو آوردند با آن كه جهانِ سنّى  ،عالمانِ نام آور فراوانى در بين ايرانيان داشتند؟
پاسخ اين سؤال را در چهره عدالتخواه امامان معصوم عليهمالسالمو خردورزى مكتبشان بايد جست و جـو كـرد « .عـدالت و
عقل» در تشيع  ،ايرانيان را شيفته خود ساخت  ،زيرا فرهنگ ايرانى  ،فرهنگى عدالت خواه و خرد ورز بود .
ر .ك :ح ّر عاملى  ،وسائل الشيعة  ،ج  ، 1ص  ، 291كتاب الطهارة  ،ابواب الوضوء  ،باب  ، 23حديث . 1
ر .ك :فيض كاشانى  ،نوادر األخبار  ،صص  95ـ . 112
ر .ك :رسول جعفريان  ،تاريخ ايران اسالمى  ،دفتر اول  ،ص. 264
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عدالت ايرانيان را نهتنها مىتوان در داستانهاى عدالت شاهان ايرانى  ،مانند انوشيروان عادل كه شايد چندان هم با واقع مطابق
نباشد  ،جست و جو كرد؛ بلكه آن را در آثار باستانى اين سرزمين هميون تخت جمشيد نيز مىتوان يافت  .در حالى كه اهرام
مصر را بردگان به زور شالق مىسازند  ،تخت جمشيد را كارگران با دريافت مزد بنا مىكنند و اين نكته سرّ ظرافتى اسـت كـه
در تخت جمشيد ديده مىشود و آن را در اهرام نمىتوان يافت!
ايرانيان و علوم اسالمى
خردورزى ايرانيان مجال بروز خود را در علوم يافت  .اصول فقه كه آيين اجتهادِ روشمند را نشان مىداد  ،هر چند در بين غير
ايرانيان سنّى اولين تأليفات خود را يافت  ،اما به هدايت معصومان عليهمالسالممسيرى ديگر در بين شـيعه يافـت و سـپس در
دست تواناى فقيهى ايرانى و شيعى انسجامى شايسته پيدا كرد  .عدّة االصول شيخ طوسى از چنان اتقان و توسـعه برخـوردار
بود كه قرنها  ،بلكه تا امروز اصول فقه شيعه را تحت تأثير قرار داد و اين دانش را به پايه و مايهاى در ميان شيعيان رساند كه
3
اگر تمام تأليفات جهان سنّى را در اين زمينه با مصنّفات شيعيان مقايسه كنيم  ،قطره در برابر دريا است!
علم كالم كه در فضايى سنّى شكل گرفت  ،در آثار ارزشمندِ ايرانيان شيعى به قوام عقلى رسيد و ستارگان آسـمان خردمنـدى
چون خواجه نصيرالدين طوسى  ،راه را بر كالم عقلى هموار كردند و تعقّل فلسفى را در پرتو وحيانى به بلوغ خويش رساندند .
در اين ميان فلسفه كه تجلى خرد ناب بود  ،جايگاه ويژهاى داشت و ايرانيان شيعى توانايىهـاى عقلـى خـود را در آن بـه اوج
ظهور رساندند و به گفته استاد شهيد مرتضى مطهرى:
1
«سهم ايرانيان در فلسفه بيش از هر شاخه علمى ديگر است» .
قلّه اين امر در حكمت متعاليه صدرايى تجلّى يافت كه عرفان  ،قرآن و برهان گرد آمدند و عقل و وحى و شهود به هم رسيدند
.
ايران سرزمين تشيع
ايرانيان در سختترين شرايط تاريخى دست از مكتب اهل بيت عليهمالسالم برنداشتند و شهرهاى قم  ،كاشان  ،آوه  ،تفـرش ،
1
رى  ،ورامين  ،آمل  ،سارى  ،گرگان  . . . ،در تاريكترين لحظات تاريخ تشيع بر اين آيين استوار ماندند .
اين سخن را در مراكش به دو دانشمند معاصر سنى دكتر محمد كمالالدين امام از كشور مصر و دكتر
محمد توفيق رمضان البوطى از كشور سوريه گفتم و دكتر امام كه مجموعه آثار اصولى شيعه را جمعآورى كرده است  ،آن را صد در صد تأييد كرد .
ر .ك :شهيد مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ص . 116
ر .ك :رسول جعفريان  ،تاريخ ايران اسالمى  ،دفتر دوم  ،صص  341ـ . 342
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صفويه در بستر همين باور به قدرت رسيدند و حكومت مقتدر خويش را پايهريزى كردند و صفحاتى درخشان در صحيفه علم و
هنر را رقم زدند و بدين سان تشيع در اين سرزمين استوار ماند و باليدن گرفت .
گمان باطل
برخى پنداشتهاند چون ايرانيان به «فرّه ايزدى» باور داشتند  ،مسير تشيع را برگزيدند و فره ايزدى ايرانى را در امامـت امامـان
معصوم عليهمالسالم جست و جو كردند  .در حالى كه اگر اين گمان ناروا روا بود  ،بايد آنها به دنبال يك ايرانى مىگشـتند و
مثالن سلمان فارسى را امام خويش قلمداد مىكردند نه على و اوالدش عليهمالسالم كه خاندانى كامالن عربى بودند .
ايرانيان نه عربيّت را مانع يافتند و نه ايرانيت را شرط  .آنها عـدالت و عقـل را در علـى و اوالدش مشـاهده كردنـد و فرهنـگ
عدالتخواه و خردباور خويش را در پيروى از مكتب اهل بيت عليهمالسالم به شكوفايى رساندند .
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زرتشت و تأثير وى در تحوالت تمدن غرب و عرفان تشيع
دكتر بهرام طوسى
بشر موجودى متجاوز و زورگو است  ،به همين جهت همه پيامبران و متفكران جهان براى اصالح وى نهايت تالش را كردهانـد؛
در آن ميان  ،دين مبين اسالم بر مساوات و تأمين عدالت  ،تأكيد فـراوان كـرده و تمـام جوانـب آن را گوشـزد نمـوده اسـت .
زرتشت پيامبر  ،ارائهكننده اولين دين توحيدى  ،افكار بلندِ محبت و انسانيت و توحيد و يگانگى را براى اولين بار در جهان ندا
داد؛ به طورى كه تأثيرات عميقى در تكامل تمدن يونان و رم قديم و در افكار و رفتار واالى ايرانى و اثرات ريشـهاى در عرفـان
جهان و عرفان اسالمى به جاى گذاشت  .با بررسى حقايق تاريخى مربوط مىتوان به ارتباطهاى اديـان و مـذاهب پـى بـرده و
پاسخ مناسبى به متعصّبانى چون نخست وزير ايتاليا و اريانافاالنيىها داد .
زرتشت و تأثير افكار او در جهان
انسان از قديمترين ايام به عنوان موجودى خودخواه و فرصتطلب و زورگو شناخته شده  .تاريخ كشورهاى جهان پر از جنگ و
خونريزى و تجاوزهاى شرمآور است  .در طول تاريخ  ،پيامبران  ،عالمان  ،متفكران  ،فالسفه  ،انبيا  ،عارفان و ساير بزرگان براى
نجات بشر راههاى زيادى را ارائه داده و براى خير و بركت بشريت و براى نابودى ظلم و ستم و جنگ و خونريزى تالش كردهاند
 .اكثر آنان راه از ميان بردن اختالفات را در اين دانستهاند كه بشر قبول كند كه همه از هر نژاد و هر رنـگ و هـر قـوم بـا هـم
يكسان هستند .
قرآن كريم مىفرمايد:
«يا اَيهَاالناس انّا خَلَقناكُم منْ ذَكَرٍ وَ اُنمى وَ جَعَلناكُم شعوبا و قبائلَ لتَعارَفُوا انُ اكَرمَكُم عندَاللّه اَتقيكم»« 3اى مـردم
ما شما را از مردى و زنى آفريديم و به شعبهها و قبيلهها تقسيم كرديم تا بشناسيد يكديگر را به درستى كه گرامىتـرين شـما
نزد خداوند پرهيزگارترين شما است» .
خداوند براى هيچ بشرى هيچ گونه امتيازى از نظر رنگ پوست  ،نژاد  ،قبيله  ،قوميت  ،مال و توانگرى و حتى دين و مـذهب و
مسلك قائل نشده است مگر در تقوا و ميزان راستى و درستكارى  .اين از عظمتهاى دين مبين اسالم است كـه حتـى بـراى
خود و براى مسلمانان امتياز جداگانه قائل نشده است هر كس با تقواتر باشد نزد خداوند عزيزتر است  .حتى شـرط مسـلمان و

 .حجرات . 13 /
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متّقى بودن را قبول و احترام به ساير اديان گذشته قرار داده است 3و امتياز افراد را در ميزان رحم و مروت و انصاف و عشـق و
انسانيت آنها دانسته است  .به عقيده مسلمانان و اهل عرفان دين مبين اسالم ضمن قبول همه اديان  ،مكمل آنها نيز هست
جالب اينجا است كه بدانيم براى اولين بار زرتشت بود كه توحيد و يگانگى بشريت را در جهان اعالم كرد .
ظهور زرتشت در آذربايجان غربى ايران و به روايتى نيز در حوالى بلخ و خوارزم بوده اسـت و در مـورد سـال ظهـور وى شـرق
شناسان اروپايى از  444تا  3444پيش از ميالد اشاره كردهاند ولى آشتيانى به  1144قبـل از مـيالد اشـاره كـرده اسـت  1.در
حالى كه همايون فرخ آن را تا  4444سال پيش از ميالد مىداند .
زرتشت پيامبر در سرتاسر گاتاها روى سخنش مردم است و همه پيروان راستى و پيـروان دروغ و همـه مـردم جهـان را مـورد
1
خطاب قرار مىدهد  .عظمت زرتشت در همين امر است .
آشتيانى مىنويسد:
«نه سخن از آرياها است و نه اشاره به ايرانيان  .هيچ گروه و قوم خاصى داراى امتياز نيست  .پيام زرتشـت عـام اسـت و اهـورا
مزدا نيز خداى همه عالميان مىباشد ( جالب اينجا است كه براى قوم ويشتاسپه ( قوم و قبيله خود زرتشت ) نيز برترى قائل
0
نشده و حتى بدان اشاره هم نكرده است» .
توضيح اين كه تا زمان زرتشت دين  ،جنبه قومى و طايفهاى و ناحيهاى داشت و «پلىتئيسم» يـا پرسـتش خـدايان متعـدد و
ارباب انواع در سرتاسر دنيا رايج بود و هر قبيله و قوم و گروه بـراى خـود خـدا  ،بـت  ،يـا اصـنامى خـاص داشـتند و آنهـا را
مىپرستيدند  .هر گروه و قومى براى خود خدايى و رسوم دينى خاصى قائل بودند ولى زرتشت براى اولين بـار از يـك خـداى
خالق عالم « ،اهورامزدا 1يعنى «مهين دادار هستى بخش» يا «هستى بخش و داناى بزرگ» سخن گفته است  4.زرتشت همـه
مردم دنيا را يكى مىديد .
در فصل پنجمِ كتابِ دين بشر  ،تحت عنوان پيامبر كه بـه زرتشـت اختصـاص دارد  ،شـاعر حكـيم بلندپايـه هنـد «تـاگور»
مىنويسد:
 .بقره . 4 /
 .جاللالدين آشتيانى  ،زرتشت  ،مزديسنا و حكومت  ،صص  51ـ . 81
 .همان .
 .همان ،ص .123
 .اهوره از اسره گرفته شده كه در ادبيات قديم و ديك نيز يك نام مطلق روحانى بوده نه موجودى جسمانى به معناى جان و هستى بخش ،مزدا نيز از دو كلمه مز به معناى بزرگ
كه در فارسى مس و مه شده است  ،و دا به معناى دانش بخشيدن و آفريدن تشكيل شده است .
 .جالل الدين آشتيانى  ،زرتشت  ،مزديسنا و حكومت  ،ص . 123
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«با ظهور آن ( دين زرتشتى )  ،دين از مرحله افسانه و جادو بيرون شده و به مرحله روحانيت و اخالق معنوى در آمد» .

3

در هات  11/1چنين آمده است:
«كسى كه با انديشه و گفتار و كردار و بازوان خويش با بدكاران پيكار كند و نقشه آنان را عقيم سازد و يا آنان را به راه راسـت
رهبرى نمايد  ،به درستى چنين شخصى درخواست پروردگار را انجام داده و به خداوند جان و خرد عشق مىورزد» .
مهرداد بهار مىنويسد:
«بر اساس دين زرتشتى هرمزد يا اهور امزدا نشانه نور و پاكى و روشنايى و خوبى است و اهريمن نشـانه تـاريكى  ،تبهكـارى و
پتيارگى و يك نبرد دائمى ميان اين دو جريان دارد و وظيفه همه مردم و انسانها است كه اهورا مزدا را يارى كنند تا بـدى از
1
دنيا رخت بربندد و نيكى پيروز شود» .
زرتشت در آغاز گاتاها توضيح مىدهد كه فقط در سايه اعمالى كه متكى به راستى اسـت مـىتـوان خـدا را خشـنود سـاخت .
انديشه نيك و خرد پاك بهترين وسيله براى نزديك شدن به خدا است  .تنها در پرتوى راستى است كه مـردم مـىتواننـد بـه
سعادت دست يافته و پاداش دنيوى و اخروى يابند  .او در اولين قدم با صراحت تمام رشوه و فديه و هديه ( قربانى ) و شعائر و
تشريفات و نماز به خاطر نياز را كه وسايل خشنودى خدايان جامعه بود  ،طرد مىنمايد .
در هات  11/34چنين آمده:
«همه خوبىهاى زندگى زرتشت  ،آن چه به راستى بوده و آن چه كه هست و آن چه خواهد بود  .اى مزدا  ،از مهر خودت بـه
ما بخش و به يارى منش پاك و نيروى معنوى و راستى بيفزاى و خوشبختى را براى تن» .
به طور كلى حرف زرتشت يك چيز است كه مىگويد  .راه در دنيا فقط يكى است و آن راستى است  ،ديگران همه بيراههاند .
و اين درست  ،حرف قرآن كريم است كه مرتب بر «اهدنا الصراطَ المستقيم» دارد .
زرتشت  ،خوبى و سعادت بشر را در راستى و درستى دانسته و در واقع سابقه و اساس عرفـان و عشـق و مهـر و محبـت را در
تعليمات سائوئى  ،بودا  ،كنفسيون و زرتشت بايد جستوجو كرد  .كه انسانيت و عاطفه و راستى از انسان به انسان فراتر برده و
به همه موجودات سرايت مىدهند؛ يعنى به هر چيزى كه «او» خلق كرده است:
«اين آبها و زمينها و گياهها را مىستاييم  .اين مكانها و روستاها و چراگاهها و سرزمينها و آبشخورها را مىستاييم و دارنده
1
اين سرزمينها را مىستاييم  ،آن اهورامزدا را» .

 .شفق  ،رضازاده  ،زرتشت از نظر تاگور  ،ص . 33
.پژوهشى در اساطير ايران  ،صص  1ـ . 8
 .يسنا  6 ،بند . 15
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به دريا بنگريم دريا ته وينم
به صحرا بنگرم صحرا ته وينم
به هر جا بنگرم كوه و در و دشت
3
نشان از قامت زيبا ته وينم
و فى كل شىٌ لُه آياتَدّل على انّهع واحدٌ
ناچار بايد قبول كنيم كه رگههايى از افكار بلند زرتشتى در وحدت وجود ابنعربى نيز به چشم مىخورد  .آلبرت آوى در تاريخ
مختصر فلسفه اروپا مىنويسد:
«زرتشت يا زرتشترا در فضاى انديشه و تفكّر قدرتى عظيم نشان داد كه تـأثير ژرفـى در آينـدگان كـرد  .عمـدتا وى در همـه
جريانات عالم كه يك پيكار دائمى ميان نيك و بد  ،راستى و كژى مشاهده مىكرد  .عبريان مفهوم شيطان را به عنوان دشمن
بزرگ يَهعوَه  ،از همين جريان گسترش دادند و پس از آن مفهوم شيطان مسـيحى نيـز از مـذهب يهـود برآمـد  .عالقـهمنـدى
1
زرتشت در وقف خود به راستى و نفرت از دروغ و نادرستى يكسره به دانش و فلسفه يونانى انجاميد» .
دكتر فرهنگ مهر مىنويسد:
«دانشمندان نامدار يونان با دين و فلسفه زرتشت آشنا بودهاند و درباره آن سخن گفتهاند  .قديمترين سند موجـود در حاشـيه
كتاب الكيبيادس (  ) Alcibiadesافالطون است كه برگردان آن به فارسى چنين است :و گفته شده كه زرتشت در حـدود
شش هزار سال پيش از افالطون مىزيسته است  . . .زرتشت دانش جهانى خود را از روان نيكويى  ،يعنى از بينش واال آموخت
1
. ». . .
در همان صفحه از كتاب مىخوانيم:
0
و از شاگردان پروديكوس همسفر سقراط ياد شده است كه آنها نسخهاى از آموزشهاى زرتشت را در دسترس داشتهاند» .
1
بودايى يكى از سرچشمههاى الهام تصوف ايران شده است .
بدين ترتيب مالحظه مىكنيد كه جايگاه افكار عالى انسانى و تمدن و درستى و راستى و فلسفه و منطق در ابتدا مشرق زمـين
 .بابا طاهر عريان همدانى  ،ديوان اشعار .
 .تاريخ مختصر فلسفه در اروپا  ،ص . 11

 .ديدى نو از دينى كهن  ،ص . 116
 .همان  ،صص . 117 ، 116
 .سعيد نفيسى  ،سرچشمه تصوف در ايران  ،ص . 21

151

بوده و از اينجا به غرب راه يافته است  ( .گفتار آلبرت آوى دانشمند شرق شناس انگليسى مبين اين ادعـا اسـت )  .و در ايـن
ميانه در ايجاد اين تفكرات عالى زرتشت پيامبرى كه پدران ايرانيان منجمله فارسها و تاجيكها پيروان راستين او بودند سهم
بيشترى را دارا است .
امروز بعد از قرنها جنگ و خونريزى و تجاوز و قدرتنمايىهاى بىشمار بايد براى بشر ثابت شده باشد كـه از جنـگ و اعمـال
زور كارى ساخته نيست و بايد انسان راه گفتوگو و تبادل افكار و دست برداشتن از تعصب را در پيش بگيـرد تـا شـايد روزى
جهان روى صلح و آرامش را ببيند  .وگرنه اگر بشر بخواهد به همين روال  ،زورگويى و خودخواهى تعصب پيش برود كـارى از
پيش نخواهد برد مگر كندن گور خود!
تاريخِ همه كشورها پر است از جنگ و نبردهاى خانمان برانداز و كارهايى كه انسان خود از بازگويى آنها شرم دارد و اين كـار
هنوز هم متأسفانه ادامه دارد ولى بايد عاقبت روزى برسد كه آدم به واقع آدم شود و ذرهاى رحم و انصاف پيدا كند و در حالى
كه به معتقدات خود پايبند است به ديگران نيز حق بدهد و الاقل مختصرى برايشان و براى عقايد و افكارشان احترام قائل شود
 ،آنگاه است كه مىتوان اميدوار بود كه خورشيد خوشبختى بر عالم پر آشوب ما نور افكنده است .
دين يهود و همينين مسيحيت مردم را به درستى و درستكارى دعوت مىكنند  .از حضرت عيسى نقـل اسـت كـه عشـق و
محبت به ديگران را به نهايت رسانده بود و از جنگ و خونريزى و خشونت  ،حتى با كسانى كه وى را آزار مـىدادنـد  ،بيـزارى
مىجست تا بدان پايه كه مىفرمود اگر كسى سيلى به گونهات نواخت  ،طرف ديگر صورتت را پيش بياور .
اين همه  ،با بزرگى روح قرابت و نزديكى دارد  .يا فلسفه مقاومت منفى كه به رهبرى «مهاتما گاندى» بزرگ اسـتقالل كشـور
پهناور هندوستان را توسط مردمى با دست خالى در برابر امپراتورى سر تا پا مسلح وقت تضـمين كـرد و اسـاس همـان تفكـر
عميق مقاومت توأم با مدارا است كه از تراوشات ذهن پر بار «تا گور» بود .
در دين اسالم و قرآن كريم همه جا به گذشت و ايثار و فداكارى و عشق و محبت اشاره شده است  .اسـالم همـه اديـان را بـه
وحدت دعوت مىكند و الزم است به اين جنبه مهم دين بيشتر از ساير جنبههاى آن اهميت داد .
در عرفان نيز كه با نگاهى ژرف به عمق دستورهاى الهى و اهداف عالى دين مىنگرد  ،همه جا سخن از دوستى و مودّت و ايثار
براى ديگران و عشق به همه عالم و موجودات عالم است  .يك عارف همه انسانها را يكسان مىنگرد؛ چه افراد هممسلك خود
را و چه اهل ساير اديان و فرقهها را .
بر سر در خانقاه ابوالحسن خرفاتى نوشته شده بود :هر كس درين سراى آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد  .چـه آن كـه در
محضر خداوند به جان ارزد بر سفره بوالحسن به نان ارزد .
اين است نهايت راهى كه زرتشت  ،فالسفه  ،متفكران و پيامبران الهى ارائه دادهاند  .جنگ و نفرت براى چه؟ آيـا بهتـر نيسـت
بشر در يك محيط دوستانه و برادروار در امنيت و صفا زندگى كند تا در جنگ و نا امنى؟
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به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از او است
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از او است
و نيز سوخته دل ديگرى فرموده است:
پيش ما سوختگان كعبه و بتخانه يكى است
حرم و دير  ،يكى مسجد و ميخانه يكى است
پير پيمانه كشان گفت كه در مذهب عشق
مست و هشيار يكى عاقل و ديوانه يكى است
و در مخزن األسرار نظامى گنجوى مىخوانيم:
عمر به خشنودى دلها گذار
تا ز تو خشنود شود كردگار
سايه خورشيد سواران طلب
رنج خود و راحت ياران طلب
در دستانى كن و درمان دهى
تات رسانند به فرماندهى
گرم شو از مهر و زكين سرد باش
چون مَه و خورشيد جوانمرد باش
هر كه به نيكى عمل آغاز كرد
نيكى وى روى بدو باز كرد
گنبد گردنده از روى قياس
هست به نيكى و بدى حقشناس
اينگونه اشعار انسانى و اين طرز تفكرِ لطيف ايرانى ـ اسالمى  ،در سايه عرفان و درك ماهيت دين بهوجود آمده است .
عرفان كه خود طرز نگرش و توجه به عمق دين و اهداف انبيا است  ،عبارت است از :تمركز بر جنبههاى سبحانى دين اسـالم
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يعنى لطافت  ،ظرافت  ،مهر و محبت و عشق؛ عشق واقعى  ،عشق به پروردگار و عشق بـه همـه موجـودات  .تكـوين و تكامـل
عرفان اسالمى و حتى عرفان ساير اديان مستقيما تحت تأثير طرز تفكر ايرانى بوده است  .اين افكار مقدمات نهضـت شـعوبى و
عشق به خاندان على ـ عليه السالم ـ و تشيع را پايهريزى كرد  ،كه اين خود بحث جداگانهاى را مىطلبد .
بنابراين  ،دين توحيدى ايرانى و افكار ايرانى هم در ايجاد تمدن يونان و رم تأثير مستقيم داشته و هـم در ايجـاد و شـكوفايى
تمدن بزرگ و بىنظير اسالمى  ،و به طور غيرمستقيم  ،از طريق تمدن اسالمى در ايجاد رنسانس يا تجديـد حيـات كالسـيك
اروپا .
اگر امروز افرادى مانند نخستوزير ايتاليا از روى تعصب و سياسـت و امثـال اريانافـاالنيى  ،روزنامـه نگـار بازنشسـته  ،از روى
جهتگيرىهاى حساب شده يا اشاره به بعضى كارهاى سياسى روز و كارهاى به حساب خودشان تروريستى و يا بـا اشـاره بـه
بعضى عواملى كه در اثر سياستهاى امپرياليستى و استعمارى باعث عقب ماندگى چند صد سال اخير جوامع مسـلمان شـده ،
اسالم و مسلمان را عقب مانده معرفى مىكنند بايد به اين حقايق و واقعيتهاى موجود تاريخى توجـه كـرده و از گفتـار خـود
اظهار شرمندگى و استغفار بنمايند .
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نقش ايرانيان در شكلگيرى فرهنگ اسالمى در ايران
تا پايان قرن چهارم هجرى
سيد عالء الدين شاهرخى
مقدّمه
سرزمين باستانى ايران از ديرباز محل زيست اقوام مختلفى بوده است  .مهاجرت آريايىها به اين سرزمين فرصـت جديـدى در
رشد و شكوفايى اين مردم قرار داد ؛ زيرا امكان تبادل فرهنگى و حتّى نـژادى نـوينى فـراهم گرديـد  .البتـه موقعيـت ويـژه و
استراتژيك ايران موجب گرديد تا همواره به عنوان حلقه اتصال بين فرهنگهاى مختلف انجام وظيفه نمايد  .ورود اقوام و ملـل
مختلف به اين سرزمين در اشكال و انواع مختلف داراى نتايج و عوارضى بوده است كه از جمله آنها بهـرهمنـدى از تجـارب و
فرهنگهاى ساير ملتها است  .نقش تاريخى فرهنگ ايـران زمـين  ،تعامـل و تبـادل فرهنگـى بـين شـرق و غـرب و جـذب
ارزشهاى فرهنگى ساير اقوام و ملتها است  .البته ايرانيان نيز بر فرهنگ و ساير ملل تأثيرگذاردند و هنگـام جـذب بعضـى از
عناصر فرهنگهاى ديگر  ،آگاهانه عمل كرده و خود  ،آن جنبههاى مثبت را با تغييـر و تحـوالت الزم و منطبـق بـر نيازهـا و
خواستههاى خود پذيرفتند .
نقطه عطف مهم در تاريخ فرهنگ و تمدن ايران زمين  ،ورود مذهب اسالم است  .در حقيقت ورود اسـالم بـه ايـن سـرزمين ،
دوره جديدى در تمام ابعاد حيات مردم آن ديار گشود  .نكته جالب و قابل توجه در تاريخ ايران بعد از اسالم  ،تمايز مردم ايران
بين اسالم و حاكميت ظالمانه بنى اميه و بنى عباس است  .ايرانيان اسالم را بـهتـدريج پذيراگشـتند و بـالطبع از نظـر فكـرى
تأثيرات فراوانى از آن پذيرفتند  ،اما پس از چندى با تمام قوا وارد حوزه سياسى و فرهنگى جهان اسـالم شـدند و خـود نقـش
عمده و فعّالى ايجاد نمودند  ،كه بايد به دقت مطالعه و بررسى شود  ،تا بتوان كمّ و كيف اين روند را بيشتر و كاملتر شناخت
.
دو قرن اول هجرى بستر تعامل فرهنگ اسالمى و ايرانى است  .فرهنگ برآمده از تعامل و تبادل اين دو فرهنگ كـه در طـول
اين ايام شكل گرفت داراى ويژگىها و خصوصياتى گرديد كه ديگر شكل كامل فرهنگ ايران عصر ساسانى نبود همان طور كه
ماهيت عربى نيز نداشت بلكه هويت مستقلى يافت  .فرهنگ و تمدن ايرانى كه از نقاط قوت متعددى از جمله غنا و بهرهمندى
از ساير فرهنگهاى بشرى برخوردار بود در فضاى جديدى كه ديدگاههاى بىمحتوا و نابخردانه طبقـاتى را كنـار زده بـود وارد
مرحله تازهاى از حيات خويش گرديد  .ايرانيان در اولين فرصت  ،آنچه را در ميدان رزم از دسـت داده بودنـد در ميـدانهـاى
علمى و فرهنگى جبران نمودند  .آنها در زمينه باروركردن فرهنگ و علوم اسالمى نقش اساسى ايفا كردند و چنـدان در ايـن
امر اهتمام ورزيدند كه بىترديد در بسيارى از زمينهها بر ديگران پيشى گرفتند .
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تحليل و بررسى جايگاه ايران و ايرانيان در فرهنگ اسالمى از جهات مختلف ارزشمند است  .آن عده كه اسالم را بر اين مـردم
تحميلى مىدانند  ،نقش مؤثر و سرنوشت ساز ايرانيان را در گسترش علوم اسالمى چگونه ارزيابى خواهند نمود؟
گروه ديگرى كه ايرانيان را دنباله روى اعراب معرفى مىنمايند در پيشگامى اين مردم بر عربها در بسيارى از علوم اسـالمى و
حتّى ادبيات عرب چگونه سخن خواهند گفت؟ و جوانانى كه با گذشته درخشان سرزمين خود  ،بعضان آشنايى الزم را ندارند بـا
توفيقات و علل آن به نحوى ملموس آشنا خواهند گرديد .
فصل اول:
الف ) تبيين موضوع پژوهش
عنوان اين پژوهش «بررسى نقش ايرانيان در شكلگيرى فرهنگ اسالمى در ايران تا پايان قرن چهارم هجرى» اسـت  .تبيـين
اين موضوع يك تبيين تاريخى است اما گستردگى فرهنگ ـ كه در مبحث مربوط بحث خواهد شد  ،خواه نـاخواه پديـدههـاى
مؤثر و متعدد را مطرح خواهد نمود .
در آغاز  ،نبردهاى مسلمانان عرب با ايرانيان  ،كشور ايران يكى از امپراتورىهاى قدرتمند عصر خود محسـوب مـىگرديـد  .در
همان زمان  ،فرهنگ مردم ايران نيز يكى از كهنترين و ريشهدارترين فرهنگها بود  .با اين كه نتيجه ايـن نبردهـا سـرنگونى
امپراتورى ساسانى و غلبه اعراب بر ايرانيان بود و اين قوم مغلوب تا صدها سال بعد نتوانست استقالل سياسى خود را بازيابد  .با
اين حال از نظر فرهنگى  ،شاهد فعاليتهايى گسترده و بىنظير از جانب آنان هستيم به گونهاى كه پـس از چنـدى ايـن قـوم
مغلوب بود كه توانست شكست سياسى خويش را تبديل به پيروزى فكرى و فرهنگى نمايد .
مردم ايران كه تا آن زمان  ،مذهب هيچ قوم غالبى را نپذيرفته بودند  ،نسبت به اسالم به گونهاى ديگر عكسالعمل نشان دادند
 ،البته اين موضوع به تفصيل در اين پژوهش  ،بررسى مىشود  ،اما ايرانيان نه تنها اسالم آوردند بلكـه بـيشتـرين نقـش را در
ميان تمام ملل مسلمان در رشد و گسترش علوم مختلف اسالمى ايفا كردند  .ابن خلدون مورخ نامدار عرب در اين راستا چنين
اظهار نظر مىكند:
«بيشترين دانشوران اسالمخواه در علوم شرعى و چه در دانشهاى عقلى بجز در موارد نادرى غير عربانـد و اگـر كسـانى از
آنها يافت شوند كه از حيث نژاد عربند از لحاظ زبان و مهد تربيت و مشايخ و استادان عجمى هسـتند بـا ايـن كـه مـذهب و
صاحب شريعت عربى است  ،صاحب علمِ نحو «سيبويه» و پس از او «فارس» و به دنبال آن «زجاج» بود و همه آنـان از لحـاظ
نژاد ايرانى به شمار مىرفتند  . . .همينين بيشتر دانندگان حديث كه آنها را براى اهل اسالم حفظ كرده بودند ايرانى بودند .
3
 . .به هرحال عالمان علوم شرعى نيز اكثران ايرانى بودند» .
 .ابن خلدون  ،مقدمه ابن خلدون  ،صص  6ـ . 1154
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اين پژوهش  ،مطالعهاى توصيفى است كه در ضمن آن به چگونگى ورود اسالم به ايران  ،روند اسالمپذيرى ايرانيان و همينين
نقش عنصر ايرانى اعم از دانشمندان  ،وزرا  ،دبيران و حتّى دهقانان در حفظ و صيانت اسالم و حتّى خالفت اسـالمى پرداختـه
مىشود  .البته حضور گسترده و متنوع اين عوامل مختلف كه بسيار مؤثر نيز بودند  ،موجب گرديد تا ايرانيان در شـكلگيـرى
فرهنگ اسالمى در سرزمين خود حضورى فعال داشته باشند  .اين موضوع با اين كه از طرف بزرگان و اساتيدى پيش از ايـن ،
مطالعه و بررسى شود اما همگان بر اين امر تصريح نمودهاند كه ضرورت دارد از زواياى مختلف باز هم در آن پژوهش و تحقيق
انجام پذيرد  ،بسا در آينده قضاياى ديگر نيز دريافت گردد .
ب ) هدف  ،انگيزه و ضرورت انجام پژوهش
گذشت ايام و ورود به عصر تكنولوژى نه تنها از ارزش مباحث مربوطه به فرهنگ نكاسته است بلكه به عللى چند  ،اين موضوع
بيشتر مورد توجه قرار دارد  .در واقع هيچ جامعهاى بىفرهنگ نيست و ارزش هر جامعه به فرهنگ آن است  ،حتّى مـىتـوان
گفت تفاوت جامعهها در تفاوت فرهنگها خالصه مىشود  .فرهنگ  ،بازتاب معنويات و شعور و خودآگـاهى اجتماعـات بشـرى
مىباشد  .فرهنگ الگوى رفتارى ميان افراد در جامعه  ،اصول اخالقى  ،عرف و عادتها  ،خصلتهاى قومى و بومى  ،انگيزهها ،
شيوههاى زندگى خصوصى و عمومى و در يك كالم هويت ملتها را مشخص مىكند .
اهميت مطالعات فرهنگى با توجه به نقش بىدليل فرهنگ در حيات انسـان  ،كـامالن هويـدا و آشـكار اسـت  .تحـوالت بسـيار
گسترده و اساسى در سدههاى اخير اين ضرورت را دو چندان كرده است  .دگرگونىهاى عميقى كه در عرصههاى مختلف علوم
تجربى در غرب انجام پذيرفت  ،موجب گرديد تا در قرن نوزدهم و بيستم ميالدى ملل ديگر نيز تأثيرات فراوانى از اين رهگـذر
بپذيرند  .ظهور انديشههاى فلسفى  ،اقتصادى  ،اجتماعى و سياسى متأثر از غرب در بين اين ملل شاهدى بر اين مدعا اسـت .
بسيارى از جوامع غيرغربى  ،بدون توجه به تفاوتهاى ماهوى خود با ملل مغرب زمين  ،به تقليد محض از آنهـا پرداختنـد و
بالطبع از اين رهگذر متحمل ناماليمات و تالطمهاى ناشى از تحوالت ناخواسته گشتند .
چنين به نظر مىآيد كه مهمترين عللِ ناكامى در كشورهاى در حـال توسـعه  ،كوشـش نخبگـان حكـومتى در الگـوبردارى از
انديشه و شيوههاى رشد و توسعه تقليدى بيگانه بوده است  .ايـن گـروه بـا بـىعنـايتى بـه فرهنـگ و ارزشهـاى بـومى تنهـا
كوشيدهاند مصرفكننده انديشه ديگران باشند  ،بدون آن كه در فرآيند انتقال چيز درخور توجهى بـا ديگـران مبادلـه كننـد .
نتيجه محتوم چنين نگرشى در دراز مدت ركود انديشه و الجرم تسليم فرهنگ به هنجارهاى بيگانه بوده است .
از آن جا كه مقوله فرهنگ  ،امرى پويا و مستمر است  ،شناخت وضعيت فعلى فرهنگ ايران تـا حـدودى منـوط بـه آگـاهى از
پيشينه و سير تاريخى و نقش افراد برجسته در آن خواهد بود  .فرهنگ ايرانى ـ اسالمى هميون ديگر فرهنـگهـاى اصـيل و
بامحتوا ملهم از ويژگىهاى محيط جغرافيايى  ،جهانبينى و نگرش  ،خواستهـا و آرزوهـا  ،غـمهـاى مشـترك  ،احساسـات و
اعتقادهاى مردم اين سرزمين است  .هر قدر ملتى از گذشته تاريخى و فرهنگى خويش آگاهى بيشتر و عميقترى داشته باشد
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 ،بدون شك با قاطعيت و ايمان بيشترى براى حفظ موجوديت و اعتبار خود تالش خواهد كرد .
ورود اعراب مسلمان به ايران موجب گرديد تا دولت چهارصد ساله ساسانى از سرير قدرت فرو افتد  .با استقرار مهاجمان  ،فضـا
و شرايط نوينى در ايران مستولى گشت  .تحليل اين اوضاع و شرايط به گونههاى مختلف و گاه متضادى انجام پذيرفته اسـت .
برخى با بها دادن به يك عنصر و كمتوجهى به عناصر ديگر صورتى غيرواقعى از فرهنگ ايران را به تصوير مىكشند  .البته اين
امر به اشكال مختلف و بعضان از ناحيه افراد مخالف اما به طريقى مشابه انجام پذيرفته اسـت  .عـدهاى بـا شـيفتگى نسـبت بـه
فرهنگ غربى به پايمال كردن فرهنگ برجسته ايرانى اسالمى پرداختند  ،گروهى ديگر با غير اسالمى قلمداد كردن هر آن چه
خاستگاه صرفان اسالمى ندارد به مخالفت با آداب و رسوم و ديگر اجزاىِ فرهنگ ملى ايرانى اقدام نمودند  .ديگرانى كـه بـه حـد
افراط داعيه باستانگرايى در سر داشتند نيز همه مصايب و مشكالت را از ناحيه اعراب دانستند و راه درمان را در پـااليش هـر
آن چه به عرب مربوط است  ،پنداشتند .
حقيقت امر كدام است؟ اين پژوهش پاسخگوى اين پرسش خواهد بود كه آيا ايرانيان در شكلگيرى فرهنگ اسالمى در ايـران
نقشى ايفا نمودند و در صورت مثبت بودن پاسخ به تشريح اين نقش خواهد پرداخت .
در ضمن مباحث مربوط در اين پژوهش بالطبع پاسخ به ديگر پرسشهاى مرتبط نيز داده خواهد شد  ،به عنـوان مثـال چنـان
چه حضور گسترده و فعال ايرانيان در پايهگذارى و گسترش فرهنگ و تمدن اسالمى اثبات گردد آيا جايى براى ترديد در عدم
عالقه ايرانيان به اسالم وجود خواهد داشت؟ متأسفانه در هنگام طرح اين موضوعات  ،بعضى افراد عمدان و يا سهوان دچـار خلـط
مبحث مىشوند  .كار بنىاميه و يا در بعضى موارد بنىعباس در سركوب ايرانيان اقدامى از جانب مسلمانان قلمـداد مـىگـردد
حال آن كه در بسيارى از موارد ايرانيان مورد تعدى و تجاوز  ،خود مسلمان بـوده انـد  ،ضـمن ايـن كـه عـدم مشـروعيت ايـن
خاندانها از طرف بسيارى از صاحبنظران غيرقابل ترديد است .
تحليل غير تحميلى بودن دين اسالم ـ در قرون اوليه هجرى ـ در هنگام ورود مسلمين و پس از آن در عدم حمايت ايرانيان از
جنبشهاى ارتدادى كامالن روشن مىگردد با اين حال مردم  ،اسالم را پذيرفتند در شرايطى كه خود داراى فرهنـگ و تمـدنى
پيشرفتهتر از اعراب بودند و در شرايط جديدى كه پس از سقوط ساسانيان به دست آمده بود بهتدريج حضـور خـود را آشـكار
نمودند .
در هر حال بايد اذعان نمود انجام پژوهشهايى از اين قبيل  ،كارى بس دشوار و سنگين است  ،اميد است پژوهشگرانى دانشور
و متبحر پاى در اين ميدان نهند و هركدام به نوبه خويش در راستاى روشـن نمـودن بعضـى از ابعـاد فرهنـگ درخشـان ايـن
سرزمين باستانى گامى به پيش نهند  .از اين طريق در آيندهاى نه چندان دور شاهد پژوهشهاى متعددى باشيم كه نـه تنهـا
نكات قوت و ضعف فرهنگ خويش را بهتر دريابيم بلكه نسل جوان ما نيـز بـر جنبـههـايى از داشـتهـا  ،ويژگـىهـا و هويـت
گذشتهاش بيشتر آشنا گردد .
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ج ) فرضيهها و تعريف مفاهيم
سرزمين ايران داراى تاريخ و فرهنگى با شكوه و داراى اصالت و قدمت است  .در زندگانى مردمى كه در طى چنـد هـزار سـال
گذشته در اين سرزمين زيستهاند  ،زمانهاى محـورى (  ) Ascherzeitو نقـاط عطـف  ،اوج (  ) Culminotionو گـذار (
 ) Transitionتاريخ مهمى وجود داشته است  .وجود اين توانايىها و قابليتها آن گاه بعينه تجلى مىيافت كه شرايط بـراى
اين امر فراهم مىگرديد  .با عنايت به آنچه ذكر گرديد  ،فرضيات اين پژوهش عبارتند از:
فرضيه يك  :بسيارى از ساختارهاى اجتماعى (  3) Sociat Structuresفرهنگ ايران بعد از اسالم نيز به كاركرد خود ادامه
دادند .
فرضيه دو  :انتشار دين اسالم در ايران نه تنها سيستم كاستى موجود در اين سرزمين را دچار ضـعف و انحطـاط نمـود بلكـه
شرايط مشاركت فعال اقشار متوسط و محروم جامعه را در فعاليتهاى درخشان علمى و فرهنگى فراهم نمود .
فرضيه سه  :با عنايت به نقش بىبديل ايرانيان در فرهنگ و تمدن اسالمى  ،مىتوان دريافت نمود كه هر دو از بستر فرهنگى
مشتركى برخوردار بودهاند و هر دو لوازم ترقى و شكوفايى را براى يكديگر فراهم نمودند و در ايـن ميـان ايرانيـان بـيشتـرين
خدمت را در شكوفايى فرهنگ در جهان اسالم تقبل نمودهاند .
در اين پژوهش مفاهيم متعددى مورد استفاده قرار خواهند گرفت كه طبعان به تعريف موارد مهم آنها خـواهيم پرداخـت  .واژه
فرهنگ اهميت و كاربرد بيشترى نسبت به ساير واژهها در اين پژوهش دارد لذا ابتدا به آن مىپردازيم .
مفهوم «فرهنگ» از رايجترين مفاهيم مورد استفاده در جوامع است  ،اما در تعريف آن  ،تنـوع چنـان زيـاد اسـت كـه موجـب
پيييدگى و ابهام خاصى در معناى اين واژه شده است  .گفته مىشود در نيم قرن اخير  ،بيش از سيصد گونه تعريف مختلف از
فرهنگ شده است  1.به منظور آشنايى بيشتر با واژه فرهنگ بهتر است ابتدا معناى لغوى و جايگاه آن را به اختصار در متون و
ادب فارسى بررسى كنيم  ،سپس به معانى اصطالحى اين واژه بپردازيم .
در كتابهاى لغت معانى مختلفى براى فرهنگ ارائه گرديده است از آن جمله چنين آمده است:
فرهنگ ( ف  ،ه ) مركب از «فر» كه پيشاوند است و «هنگ» از ريشه «ثنـگِ» اوسـتايى بـه معنـاى كشـيدن و فـرهيختن و
1
فرهنگ مطابق است با ريشه ادوكا و ادور  ،در التين به معناى كشيدن و نيز به معناى تعليم و تربيت است .
در بسيارى از متون فارسى اعم از نثر و نظم  ،واژه فرهنگ استفاده شده است كه البته بررسى تفصيلى آنها خارج از حدود اين
 .ساختارهاى اجتماعى از عناصر عمده هر فرهنگ هستند  .ساختار اجتماعى تا حدودى نمايشگر فعاليت و ارتباط متقابل نقشها است ولى در عين حال حقوق و تكاليف
سازمانيافته ميان افراد و گروهها را نيز مشخص مىكند  .ر .ك :علىاصغر كاظمى  ،بحران جامعه مدرن  ،زوال فرهنگ و اخالق در فرايند نوگرايى .
 .احمد حسينى كازرونى « ،ارتباط فرهنگ عامه با فرهنگ عمومى»  ،فصلنامه فرهنگ عمومى  ،تهران  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  ، 1373 ،شماره پنجم  .ص. 42
 .علىاكبر دهخدا  ،لغت نامه دهخدا  ،ج  ، 37ص . 227
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پژوهش است  .با اين كه مفهوم اين واژه در تمامى اين متون يكسان نيست  ،اما اكثران به معناى تربيت  ،دانـش و هنـر اسـت .
نكته جالب اشتراك در بعضى معانى فرهنگ در دوران قبل و بعد از اسالم است  .نگاهى بر موارد اسـتعمال ايـن واژه در متـون
فارسى بعد از اسالم  ،گوياى ارتباط و نزديكى معانى آن با موارد به كار رفته آن در قبل از اسالم است .كثرت موارد اسـتعمال
اين واژه در زبان و ادبيات فارسى چنان است كه بىترديد مىتوان «فرهنگ» را يكى از مقوالت مهم و اساسى در ادبيات فارسى
دانست  .نهايتان بايد ديد آيا مىتوان در يك استنتاج كلى  ،وجه اشتراكى در استعمال واژه فرهنگ در زبانهاى مختلف يافـت؟
در پاسخ اين پرسش  ،اين گونه اظهار نظر شده است :مىتوانيم بگوييم كه كلمه فرهنگ و مـرادفهـاى آن در لغـت و ادبيـات
اقوام و مللى كه از تمدن برخوردار بودهاند  ،وجود داشته و جامع همه آن معانى  ،كاشتن و استعداد از زراعت و زندگى حيوانى
3
تا رسيدن به مجموع مظاهر زندگى فكرى و هنرى و شكل ظريف شده آن بوده است .
فرهنگ  ،عالوه بر تعاريف لغوى از بعد مفهومى نيز داراى تعريف متعدد است  .دانشمندان علوم انسانى همـواره بـراى دريافـت
درست مقولههاى انسانى پناه به مفاهيم و مدلهاى ديگرى بردهاند تا بتوانند اين مقولهها را بهتر بشناسند  .در واقع هر كدام از
متفكران  ،با توجه به نحله خاصى و براى تبيين واقعيات اجتمـاعى و انسـانى اطـراف خـويش بـه تعريـف ويـژهاى از فرهنـگ
پرداختهاند كه با تعاريف ديگران گاه متفاوت و حتّى متضاد است  .بررسى اين تعاريف خود مىتواند پژوهشى مستقل باشد  ،اما
به طور كلى دو رويكرد به تحليل فرهنگ وجود دارد :رويكرد نخست كه در آثار «آگبرن» « ،هرسكوتيس» و «لسلى وايت» به
چشم مىخورد بر نقش الگوها در فرهنگ تأكيد دارد و شناخت يك فرهنگ را از طريق بررسـى الگوهـاى مختلـف فرهنگـى و
مقايسه آن با الگوهاى مختلف ديگر پيش مىبرد  .نگرش دوم بر ساخت اجتماعى فرهنگ تأكيد مىورزد و بـا بررسـى سـاخت
1
اجتماعى در شناخت فرهنگ مىكوشد .
به نظر لسلين وايت «فرهنگ همانند زبان است  .زبان بدون وجود انسان بقايى ندارد ولى در عين حـال زبـان داراى سـاخت و
فراگردهاى لغوى و نحوى و آواشناسى خاص خود است  .همين طور فرهنگ نيز به انسان وابسته است  .اما در عين حال غرض
1
انسان به عنوان يك كميت زيستى به رفتارهاى فرهنگى فالن گروه يا قبيله ربطى ندارد» .
«راد كليف براون» فرهنگ را فرايندى مىداند كه از راه آن در يك گروه يا طبقه اجتمـاعى معـين زبـان  ،باورهـا  ،تصـورات ،
0
پسندها  ،دانشها  ،چيرهدستىها و انواع عرفها دست به دست از شخصى به شخصى و از نسلى به نسلى فرا داده مىشود .
واژه مهم ديگر اين پژوهش  ،اسالم است  .اسالم در لغت اين گونه معنا شده است:
 .محمدتقى جعفرى  ،فرهنگ پيشرو  ،ص . 8
 .جهانگير معين  ،نظريه فرهنگ  ،تهران  ،ص . 18
columbia university, 1975, P.8.

1. White, lesline. The concept of cultural systems. New York.

 .داريوش آشورى  ،تعريفها و مفهوم فرهنگ  ،ص . 21
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3

تسليم شدن  ،منقاد شدن  ،گردن نهادن  ،داخل شدن در صلح و آشتى  ،داخل شدن در دين اسالم  ،مسلمان شدن .
در واقع اسالم دينى است كه بر تسليم بودن در مقابل مشيت خداوند واحد يا اللّه و قبول وحدانيت او استوار است  .دين اسالم
دين تسليم در مقابل اللّه  ،يعنى آن واقعيت متعالى است كه همه مراتب ديگر واقعيت از او نشئت مىيابـد و همـه چيـز بـه او
بازمىگردد  .در واقع «اسالم» و «دين»  ،همانا نفس زنـدگى اسـت و در لحظـه لحظـه آنچـه مـا انجـام مـىدهـيم  ،آنچـه
1
برمىسازيم  ،آنچه مىانديشيم و آنچه احساس مىكنيم جريان دارد .
اسالم را  ،به معناى كلى آن  ،مىتوان گفت كه معنايى شامل سه درجه دارد  .هر چيـز در جهـان مسـلمان اسـت  ،يعنـى بـه
خواست خدا گردن نهادن است  . . .دوم اين كه همه مردمانى كه به اراده خود قانون مقدس وحى را پذيرفتهانـد مسـلمانند ،
بدين معنا كه اراده خود را به آن قانون و شريعت تسليم مىكنند  . . .معناى سوم اسالم از لحاظ معرفت و فهم خالص است  ،و
آن معرفت تأملى و عرفانى است كه در سراسر تاريخ اسالم به عنوان برترين و جامعترين معرفت شناخته شـده اسـت  .عـارف
1
بدان معنا مسلمان است كه سراسر وجود او به خدا تسليم شده است  ،وجود فردى جداگانهاى از خود ندارد .
د ) سابقه تاريخى موضوع اين پژوهش
پژوهشگرانِ غربى در طرح مطالعات نوين در ارتباط با ملل مشرق زمين از جمله ايران پيشقدم بودهاند  .اين تأليفات بـيشتـر
مربوط به قرن نوزدهم و قرن بيستم ميالدى است  .براساس شواهد موجود اكثر پژوهشهايى كه در زمينـه فرهنـگ و تمـدن
شرق انجام گرفته است توسط دو گروه از غربيان بوده است:
 3ـ مردم شناسان كه بيشتر به كشورهاى افريقايى و امريكاى جنوبى سفر كردهاند .
 1ـ سياحان و سفرنامهنويسان كه بيشتر به كشورهاى اسالمى  ،بهويژه ايران آمدهاند .
اين مطالعات و تحقيقات در غرب منجر به شكلگيرى دو پديده به اصطالح فرهنگـى و علمـى تحـت عنـوانهـاى «مطالعـات
مردمشناسى» و «سفرنامه نويسى» شد  .اين تحقيقات  ،مىتواند به عنوان سنگ بناى حضـور برنامـهريـزى شـده اسـتعمار در
شرق نيز مورد ارزيابى قرار گيرد .
اين دسته منابع داراى ديدگاهى غيرايرانى هستند  .به نظر اين نويسندگان  ،هر چه فاصله فرهنگى از فرهنـگ و تمـدن غـرب
بيشتر بوده است  ،آن فرهنگ عقب ماندهتر است و بالعكس  .قديمترين از اينگونه تأليفات توسط خاورشناسان كمپـانى هنـد
شرقى به نگارش درآمد  .در واقع دوران رونق ايران شناسى با روزگار اعتالى قدرت سياسى و نظـامى اسـتعمار همزمـان شـد .
 .حسن عميد  ،فرهنگ فارسى عميد  ،ج  ، 1ص . 163
 .حسين نصر  ،جوان مسلمان و دنياى متجدد  ،ترجمه مرتضى اسعدى  ،ص . 7
 .حسين نصر  ،علم و تمدن در اسالم  ،ترجمه احمد آرام  ،ص . 21
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بديهى است وجود تعصب و گرايش غرضآلود موجب گرديد تا ايران شناسان غربى از درك حقيقت و گـوهر فرهنـگ ايرانـى ،
مخصوصان تعيين سهم آن در سير تكامل فكرى غرب بازمانند  .ديگر نويسندگان و متفكـران غـرب نيـز بـه پيـروى از آنـان در
قضاوتهاى خود راجع به شرق دچار خطاها و بىانصافىهاى بسيار شدند  .چنان كه از كتابهـاى فراوانـى كـه دربـاره تـاريخ
انديشه سياسى نوشته شده است  ،فقط يكى از آنها نوشته «جرج كاتلين» به تأثير زرتشتىگـرى بـر فلسـفه سياسـى يونـان
3
باستان بهويژه بر آراى افالطون اشاره كرده است .
گروه ديگرى كه به مباحث مربوط به تاريخ فرهنگ وتمدن ايران پرداختهاند  ،ايـرانشناسـان بلـوك شـرق ( شـوروى سـابق )
هستند  .اين گروه از نويسندگان نيز با ديدگاهى غيرايرانى و با نگرش ماركسيستى به تحليـل و بررسـى وقـايع پرداختـهانـد .
ايرانشناسان شوروى به ريشههاى اقتصادى تحوالت تاريخى و به وضع زندگى تودههاى مردم توجه بيشتر نمودهاند  ،كه البته
در نوع خود سبب طرح مباحثى جديد در تاريخ فرهنگ و تمدن ايران نيز شده است .
نگارش تاريخ فرهنگ و تمدن در ايران به تقليد از نويسندگان غربى و عمدتان پـس از جنـگ جهـانى دوم رواج يافـت  ،ايـن در
حالى است كه نگارش تاريخ در ايران بهويژه بعد از اسالم از سابقه و جايگاهى برجسته برخوردار است  .در واقع اصطالح تـاريخ
ميان مسلمانان  ،شامل سال تولد و وفات و به دنبال آن حوادثى بوده است كه عنصر زمان در آن نقش دارد  .تاريخ فرهنگى با
اين كه از اساسىترين مباحث تاريخى است  ،چندان مورد توجه نويسندگان تاريخ اسالم نبوده است  ،چنين موضوعاتى معموالن
نه در شكل مباحث تاريخى بلكه در قالبى ديگر  ،در منابع ادبى مطرح شدهاند  .منابعى كه در تاريخ شعر و شـاعرى و نيـز بـه
هدف بيان موضوعات مهم انسانى و اجتماعى تدوين شدهاند  ،حاوى بخش مهمى از اطالعـات فرهنگـى هسـتند  .كتـابهـاى
تاريخ عمومى كه بسيارى از آنها را ايرانيان از قرن سوم به بعد نوشتهاند دربردارنده اطالعاتى سودمند در اين بارهاند .
ه ) روش پژوهش
موضوع اين پژوهش  ،در دايره موضوعات تاريخى است  .لذا اين پژوهش  ،تاريخى است  .در يك تحقيق تاريخى هدف بازسازى
گذشته به صورتى منظم و عينى از طريق جمع آورى اطالعات  ،ارزشيابى  ،تلفيق اسناد و مدارك به منظور بنا نهادن حقـايق
و رسيدن به نتايج قابل دفاع است  .با اين حال به منظور فهم ارتباط بين عوامل مختلف از آن جمله مشاهير و معاريف فرهنگى
ايران بعد از اسالم و فرهنگ اسالمى ضرورت دارد تحليل مناسب نيز انجام شود  .البته قسمت عمده ايـن تحقيـق بـه صـورت
كتابخانهاى است  .در بسيارى از نوشتههاى تاريخى  ،علمى  ،فلسفى  ،دينى  ،ادبى  ،هنرى و سياسى ايران بعد از اسالم نكـات
ارزشمند پراكندهاى در رابطه با موضوع مورد بحث وجود دارد كه آنها نيز مورد استفاده قرار مىگيرد .
وجود بعضى حب و بغضها و يا تفاخرات بـىجـا در تحليـل جايگـاه ايرانيـان در فرهنـگ اسـالمى  ،موجـب نگـارش مطالـب
 .حميد عنايت  ،شش گفتار درباره دين وجامعه  ،ص . 42
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غيرمنصفانه و گاه مغرضانه در بعضى منابع شده است  ،به منظور دستيابى به واقعيتهـا و زدودن اشـتباهات  ،حتّـى االمكـان
تالش مىشود از روش تطبيقى و مقارنهاى در اين موارد استفاده شود .
فصل دوم :ورود اسالم به ايران
 . 1آغازگر شكلگيرى فرهنگ نوين ايرانى ـ اسالمى
ايران در آستانه ورود اسالم
ساسانيان  ،آخرين سلسله شاهنشاهى ايرانى قبل از اسـالم هسـتند  .در اكثـر دوران حاكميـت ايـن خانـدان  ،ايـران يكـى از
تواناترين كشورهاى جهان بود  .هنگامى كه اردشير بابكان در سال  110ميالدى  ،پيروزمندانه بر آخرين پادشاه اشكانى شوريد
 ،هدفش اين بود كه بنا بر حكم تقدير ايران زمين را يك خدايى كند؛ يعنى حكومت متحدى در سراسـر آن برپـا سـازد  .ايـن
اقدام در اردشير در راستاى احياى دين زرتشت تأثير فوق العادهاى در كم كردن قدرت ملوك الطوايفى؛ به جاى مانده از عصـر
پارتيان  ،داشت .
دين زرتشت در زمان پارتيان و قبل از آن هم در زمان مقدونىها قدرت خود را از دست داده بود  ،زيرا پارتيان اين دين را كنار
گذاشته و به پرستش ماه و آفتاب پرداخته بودند و در نتيجه آتشكدهها رو به ويرانى نهاده و در بسيارى از نقاط آتـش مقـدس
خاموش گرديده بود و احترام و نفوذ «مغها» را به حالت اوليه برگرداند و طى فرمانى به علماى دينى و مبلغين احكام مـذهبى
دستور داد كه جز نزديكان خاص پادشاه درآيند و از هر جهت مورد توجه مخصوص شاهانه قرار گيرنـد  .پيـرو ايـن فرمـان ،
دهات و اراضى زيادى به آنها داد  3.در نتيجه اين اقدامات پرستش ماه و آفتاب ازميان رفت و آثار آن منهـدم گرديـد و تمـام
1
افراد ملت به پيروى از تعليمات آيين قديم زرتشت پرداختند .
اردشير عالوه بر اين اقدام كه قدم بزرگى در راه وحدت ملى و كم كردن قدرت ملوكالطوايفى بود و موجب شد كه نقطه اتكاى
ملت بهطور كلى مذهب و مقامات مذهبى باشد  ،در ساير شئون هم اقداماتى كرد كه هدف تمام آنهـا ايجـاد وحـدت ملـى و
برانداختن استقالل ناقص ملوك الطوايفى بود كه قدرت آنها هميشه مىتوانست خطرى براى قدرت مركزى بهوجود بياورد .
از جمله اين اقدامات تشكيل ارتشى بود كه فرماندهان واحـدهاى آن در نقـاط مختلـف مملكـت از حكومـت مركـزى دسـتور
مىگرفتند و اين قدرت به خوبى مىتوانست بر اوضاع مسلط و اعمال قدرتهاى محلى را كنترل نمايد .
انجام اين اقدامات گسترده نمىتواند بيانگر رضايت كامل مردم از حاكميت ساسانيان باشد  .دليل اين موضوع آن اسـت كـه در
1 . Gibbon,E. The Decline and fall of the Roman Empire. London E.M.Slib. 1911.P196 P196.
london.

 .سرپرسى سايكس  ،تاريخ ايران  ،ترجمه فخرداعى گيالنى  ،ص. 534

163

كمتر از بيست سال پس از پادشاهى اردشير  ،جنبش مانويان در ايران به اوج خود رسيد  .ضعف و ناتوانى تعدادى از پادشاهان
ساسانى  ،جنگهاى طوالنى با روم و اجحاف و ظلم حاكمان موجب گرديد تا عموم مردم ناراضى گرديده و حاكميت ساسانى از
درون دچار تباهى گردد  .خسرو انوشيروان تا حدودى توانست بر اين كالبد بىجـان  ،نيرويـى بدمـد  .سـلطنت وى ايـنگونـه
توصيف شده است« :ظهور خسرو اول كه در تاريخ به لقب ( انوشيروان يعنى جاويدان روان ) معروف است مطلع درخشانترين
دوره عهد ساسانى است  .فرقه خطرناك مزدكى مغلوب و سركوب شده بود  .در داخله صلح حكمـروا بـود  ،لكـن ايـن صـلح و
آرامش حزنآور ملتى بود كه در اثر اغتشاشهاى طوالنى كه در همه طبقات جامعه تأثير داشت  ،فقير و خسته و ناتوان شـده
3
بود .
دوران خسرو انوشيروان آخرين اوج توسعه كشورى و لشكرى ايران باستانى و در واقع عصـر طاليـى نظـم و انضـباط سـازمان
حكومت ساسانيان هم بود و به همين عنوان نيز خاطره درخشانى در اويل دوران اسالمى و فرهنگ عهد اموى و عباسى از خود
باقى گذاشت  .اين سازمان در حقيقت از عهد اردشير و شاپور بنيان گرفت و قسمتى از آن ميراث عهد پارت بود كه همـراه بـا
1
دستگاه ادارى قوم به ساسانيان انتقال يافته بود .
با مرگ انوشيروان انحطاط ساسانيان آغاز گرديد  .بهتدريج كار به جايى رسيد كه در اواخر حاكميت اين خانـدان ماننـد اواخـر
دوره اشكانيان  ،هريك از سرداران و استانداران در گوشـه اى علـم خودمختـارى برافراشـتند و سراسـر امپراتـورى را بـه آتـش
تجزيهطلبى و انقراض كشاندند  .در ميان كسانى كه در اين مدت به سلطنت رسيدند هركس توانست  ،شاهزادگان و نزديكـان
دربار سلطنتى را از ميان برد تا مدعى سلطنت در مقابل او نباشد  .در ايران قبـل از اسـالم  ،هفـت خـانواده مشـهور اشـراف و
طبقات پنج گانه مردم بودند كه امتيازاتى داشتند حال آن كه عامه مردم از آن محروم بودند  .در اين اوضاع  ،اشـراف خـود را
صاحب اختيار مردم و رعايا مىدانستند  .وضع كشاورزان در برابر اشراف مالك به هيچ وجه با بردگان فرقى نداشت  ،عالوه بـر
آن امتيازات برجستهاى هم از جهت حقوق اجتماعى ميان مردمان شهرى و روستاييان و رعايا موجود بود  .در جامعه مقـررات
كاست مانندى تسلط داشت؛ كاست يعنى قشرهاى غيرقابل نفوذ اجتماعى و هركس در قشرى به دنيا بيايد  ،الزم است تا آخر
عمر در همان به سر ببرد و حق انتقال به قشرهاى ديگر را ندارد  .در اين شرايط  ،ظلم و ستم به حد زيـادى آن هـم بـهطـور
وحشيانه رواج پيدا كرد .
اعتراضها و شكايتهاى روزافزون مردم نـه تنهـا اثـر نداشـت بلكـه موجـب خشـونت و سـختگيـرى بـيشتـرى نسـبت بـه
شكايتكنندگان مىشد  .اين ظلم و ستم به گونهاى اعمال شد كه واليت هـاى مختلـف در ايـران يكـى پـس از ديگـرى عليـه
حكومت مركزى سر به عصيان برداشتند  .خسرو پرويز آخرين شاهنشاه مقتدر ساسانى نيز توانست كارى از پيش ببرد  .وى در
 .آرتور كريستين سن  ،ايران در زمان ساسانيان  ،ترجمه رشيد ياسمى  ،ص . 121
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آغاز به موفقيتهاى شگرفى بهويژه در نبرد با روميان دست يافت  .او نه تنها مناطق مهمى از روم را تصرف نمود  ،بلكه خزائن
پادشاه روم را نيز به چنگ آورد  3.ولى اين پيروزىها ديرى نپاييد  .شكستهاى متعدد سـپاهيان وى چنـدان ادامـه يافـت تـا
1
سرانجام حتّى پايتخت وى غارت شد .
سرانجام اين وقايع قتل خسرو پرويز به دست پسرش شيرويه بود  .قاتل پدر چند ماهى بيش سـلطنت نكـرد وى در آغـاز كـار
هيجده تن از برادران خود را به قتل رساند  .آن گاه بيمار شد و جهان را بدرود گفت  .در ايـن هنگـام  ،كـه طـاعونى هولنـاك
سرزمين ايران را ويران مىساخت  ،فرزند خردسال شيرويه كه هفت سال بيش نداشت جانشين پدر گشت ولى شهر براز ( شهر
وراز ) را در تيسفون كه پايتخت بود محاصره نمود و مردم آن را به قتل رسانيد و خود به جاى او نشست  1.در طول چهار سال
يازده نفر به سلطنت رسيدند اما پس از مدت كوتاهى در آغوش مرگ فرو رفتند .
اين تبدالت پى در پى رشته كارها را از هم گسست و ناامنى زايدالوصفى بر كشور استيال يافت و گردانندگان اقتصاد شـهرها و
روستاها در سختى و هرج و مرج عظيمى افتادند و دهگانان گزندهاى فراوان ديدند بدين ترتيب  044سال سـلطنت در مـدت
چند سال بهكلى نابود گرديد  .در تمام اين مدت دشمن پشت دروازههاى كشور شاهنشاهى با اصرار و ابرام روزافزون مىغريد و
0
دودمان ساسانى را كه محكوم به زوال و نيستى بود  ،تهديد مىكرد .
در حقيقت دولت ساسانى در اين مدت سليمان مردهاى بود كه تكيه بر عصاى افسانهاى اما موريانه خورده خويش داشت و هر
1
تندبادى كه از كران صحرايى برمىخاست مىتوانست آن پيكر فرتوت و بىرمق را خاك و خرد كند و به مفاك هالك بسپارد .
همه اين شرايط موضع مسلمانان را تقويت نمود و با سقوط تيسفون به دست اينان  ،آخرين فصل انحطاط و تبـاهى حاكميـت
ساسانى به سر آمد  ،دين پيوسته به اين حكومت نيز از چنين سرنوشتى بىنصيب نماند  .در اين شرايط اسالم كه با شعارهاى
برابرى و برادرى و شيوههاى استداللى و احساسى به ميدان آمده بود  ،پس از چندى جاى آن را گرفت و با حاكميـت معنـوى
خود  ،عصر نوينى را در ابعاد مختلف حيات مردم ايران زمين  ،بهويژه فرهنگ آنان گشود .
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 . 2نگاهى به فرهنگ ايران قبل از اسالم
الف ) علم و دانش
بيان تفصيلى اين موضوع از حوصله اين پژوهش خارج است  ،اما بنا بر ضرورت  ،به اختصـار در ايـن ارتبـاط توضـيحاتى بيـان
مىگردد  .ايران به واسطه موقعيت خاص جغرافيايى و اين كه بر سر راههاى مهم تجارى و سياسى قرار داشته اسـت از ديربـاز
محل زندگى اقوام مختلفى بوده است كه با سايرين بهويژه همسايگان روابط داشتهاند  .لذا با استناد به ايـن عوامـل  ،فرهنگـى
عميق و غنى در اين سرزمين نضج يافت  .تشكيل امپراتـورى قدرتمنـد هخامنشـى و سـپس اشـكانيان و در پايـان ساسـانيان
موقعيت ممتازى براى رشد فرهنگ اين مردم فراهم نمود  .حسن ابراهيم حسن دانشمند مصرى معتقد است« :دولت ايـران بـا
امپراتورى چين و هندوستان روابط نزديك داشت و به سبب تماس با تمدن هندوچين در راه علـم و معرفـت پيشـرفتى بسـزا
3
كرده بود .
با اين كه عموم مردم ايران از نعمت سوادآموزى محروم بودند  ،با اين حال بعضى از اقشار حاكم مىتوانستند از تعلـيم و تعلـم
بهرهمند گردند  .عدهاى از نجيبزادگان در دربار با جوانان خاندان سلطنت به قسمى از تعاليم نايل مىشدند و در تحت رياست
آموزگار اسواران تعليم مىيافتند  .خواندن و نوشتن و حسـاب و چوگـان بـازى  ،شـطرنج  ،سـوارى و شـكار را در آن جـا فـرا
1
مىگرفتند  ،ولى بايد توجه داشت كه قبل از هر چيز  ،نجيبزادگان برداشتن و به كار بردن سالح را مىآموختند .
در دوران خسرو انوشيروان كه اوج قدرت شاهنشاهى ساسانى بود  ،وضعيت علمى  ،فرهنگى و هنرى ايران پيشرفت مىكنـد و
به ترجمه منابع مختلف پرداخته مىشود  ،زيرا در اين عهد  ،وى دست به اصالحات مهمى مىزند و چون دولتى مقتدر ايجـاد
نمود و به تبع آن وضعيت كشور رو به بهبود و پيشرفت مىگذارد  .بـالعكس در اواخـر حكومـت ساسـانيان بـهويـژه در زمـان
حكومت خسروپرويز  ،كه تجملگرايى او مشهور است  ،پيشرفتهاى علمى و فرهنگى ايرانيان متوقف مىگردد ؛ زيرا عالقه بـه
اسراف و تجمل جاى علم و دانش را مىگيرد .
نمىتوان از علم و دانش در ايران سخن به ميان آورد و مراكز علمى و آموزشى جندىشاپور را مطرح ننمـود  .در ايـن مؤسسـه
علمى هم مسيحيان يونانى و سريانى بودند و هم دانشمندان زرتشتى و هندى و ساير دانشمندان پيروان ديگر اديان  ،ولـى بـا
اين حال نه روحانيان مسيحى توانستند بر اين مؤسسه تأثير بگذارند و نه زرتشتيان و طرفداران ساير اديان و آنچه از مدرسـه
جندى شاپور باقى ماند  ،صرفان جنبه علمى داشته نه كالمى و تعليمات آن هم آميختهاى از تجارب علمـى و عملـى سـه ملـت
يونانى  ،ايرانى و هندى و شايد ساير ملل بود  ،به اين دليل بود كه پيشرفت علم پزشكى در اين آموزشـگاه بـه مراتـب بهتـر و
بيشتر از مدارس مسيحى روم و آسياى غربى بوده است  .در عصرى كه تعصبات دينى و مذهبى ملل را به جان هـم انداختـه
 .حسن ابراهيم حسن  ،تاريخ سياسى اسالم  ،ترجمه ابوالقاسم پاينده  ،ص . 244
 .ذبيح ّ
للا صفا  ،خالصه تاريخ سياسى  ،اجتماعى و فرهنگى ايران  ،ص . 172
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بود و در عصرى كه چنين موانع بزرگى در راه پيوند يا مبادله فرهنگى بين ملتهاى جهان وجـود داشـته  ،آموزشـگاه جنـدى
شاپور درهاى خود را به روى دانشمندان و طالبان علم از هر كيش و مذهبى كه بودهاند  ،بازگذارد و همه را بـىآن كـه نـادانى
3
تعصب دامنگيرشان شود به سوى يك هدف واقعى سوق داده است .
ب) هنر
در جنبههاى مختلف هنر نيز ايرانيان به پيشرفتهايى نايل شده بودند بهويـژه آن كـه بـا همسـايگان خـود ارتباطـات فـراوان
داشتند  .در دوره ساسانى  ،نقاشى نيز مانند ديگر هنرها در حال تكامل و ترقى بود  .مهمترين مكتب نقاشـى پـيش از اسـالم
مكتب پيروان مانى است كه در اكتشافات تورفان از بالد تركستان شرقى آثارى از آن ديده مىشود  .آثارى كه از نقاشى ايرانى
در عهد ساسانى به دست آمده است خاصه در كندهكارىها اين نكته را روشن مىسازد كه توجه نقاشان آن دوره به طبيعـت و
1
مناظر طبيعى و شبيهسازى بوده است .
موسيقى نيز در ايران قبل از اسالم مورد توجه فراوان بوده است  .در دوران حاكميت ساسانيان به موسـيقى و موسـيقىدانـان
اهميت فراوانى داده شد  .موسيقىدانان در دربار شاهان از جايگاه ويژهاى برخوردار بودنـد و بـه طبقـاتى تقسـيم مـىشـدند .
پادشاهان ساسانى چون اردشير  ،بهرام گور و خسروپرويز به موسيقى توجه زيادى داشتند  .موسيقى عهد ساسـانى و آالت آن
در دوره اسالمى يعنى از دوره خلفاى اموى به بعد نيز نفوذى آشكار داشت و اين امر از طريق ايرانيان حاصل شده بود .
جنبه ديگرى از هنر ايرانى  ،معمارى است  .معمارى ايران قبل از اسالم به نحـو شـگرفى پـس از اسـالم نيـز اسـتمرار يافـت .
قديمترين ابنيه ساسانى همگى تقريبان روى نقشه واحدى بنا شدهاند كه بسيار بسيط و ساده هستند  .كـاخهـاى مزبـور كـه در
شكل  ،مربع مستطيل هستند عمومان در طول شرقى و غربى ساخته شده و مدخل بنا يعنى سرسرا يا طاق بلند عالى درسـت و
در وسط واقع است بهطورى كه آن يك خاصه برجسته كاخ مىباشد و اين طرز حتّى در ابنيه مذهبى و مسكونى فعلـى ايـران
هم ديده مىشود و ديگر از خصايص و مميزات  ،تعداد اطاقهاى مربعى شكل است كه معلوق و گنبدى و هر كدام به ديگـرى
1
راه داشته يعنى تو در تو بوده است .
چنان چه عالوه بر موارد مذكور از هنر ايران به ساير جنبهها نيز نظر افكنيم درخواهيم يافت  ،در آنهـا نيـز ايرانيـان سـرآمد
روزگار خويش بودهاند  .اين نيز چندان از نظر دور نمىنمايد  ،زيرا ايرانيان با برخوردارى از هـوش سرشـار خـويش  ،موقعيـت
ممتاز جغرافيايى  ،ارتباط گسترده با ساير ملل و اقتدار سياسى و نظامى داراى موقعيت ممتازى بودهاند .
 .مح ّمد محمدى  ،فرهنگ ايرانى پيش از اسالم  ،ص . 285
 .ذبيحللا صفا  ،خالصه تاريخ سياسى  ،اجتماعى و فرهنگى ايران  ،ص . 51
 .سايكس  ،تاريخ ايران  ،ص . 648
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ج ) زبان و ادبيات
عمومان احتمال داده شده كه زبان رسمى ايرانيان در دوره ساسانيان پهلوى بوده است و بايد دانست كه لفظ پهلوى بيشتـر در
خط است نه در لغت و زبان  .تاريخ اوليه اين زبان و تكلم به آن تا چهارصد پيش از ميالد است و آخرين كتابى هم كـه در آن
نوشته شده متعلق به قرن نهم ميالدى است  .يكى از چيزهاى شگفتآورى كه در اين زبـان وجـود دارد آن اسـت كـه آنچـه
خوانده مىشود كامالن غير از آن چيزى است كه نوشته شده است  .ارتباطى كه بين پهلوى ساسانى و فارسى امروزى وجود دارد
3
اين است كه پهلوى زبان مهجور و متروك ايرانى مىباشد كه پيش از ورود عرب به آن تكلم مىكردند .
البته زبان فارسى از زبانهايى است كه على رغم تسلط اعراب بر سرزمينى ديگر به حيات خود ادامه داد و به نوبه خود تأثيرات
فراوانى را از زبان عربى پذيرفت  .از علل عمده تأثيرپذيرى زبان فارسى  ،عدم وجود واژه معادل در بعضى از واژههاى جديد بود
 .اين نكته نبايد از نظر دور بماند كه لغات و اصطالحات عربى با تغييراتى در زبان فارسى پذيرفتـه شـدهانـد و قواعـد و اصـول
لهجههاى ايرانى در اين مورد تسلط خود را حفظ كردهاند .
سرانجام اين كه در تحليل فرهنگ ايران قبل از اسالم نظرات مختلفى ارائه شده است و براسـاس ديـدگاههـاى گونـاگون از آن
تجليل و يا انتقاد شده است  .چنين به نظر مىآيد كه چشم فروبستن از توانايىها و قابليتهاى فرهنگى اين ملـت متمـدن در
آن ادوار كارى بس ناعادالنه است اما ضعفها و ايراداتى عمده نيز به نظر مىآيد  .مطالعه زنـدگى مـردم ايـران در پايـان دوره
ساسانيان نشان مىدهد كه ترقى و پيشرفت مادى در سطح علم و آگاهى آن روزگاران در اين كشور  ،به مرزى رسيده بود كـه
بدون ايجاد تغييرات بنيادى در اساس تفكر فرهنگى و نظام و ساختار اجتماعى  ،امكان توسعه در اينجامعه وجود نداشت .
 . 3ورود اسالم به ايران و سرآغاز حيات نوين فرهنگى
الف ) ايرانيان و اسالم
رسول گرامى اسالم مبناى دعوت خويش را بر هدايت همه انسانها به عبوديت خداوند متعال اعالم نمود و براى نيـل بـه ايـن
منظور تفاوتى بين عرب و غير عرب نايل نشد  .ايشان پس از هجرت به مدينه  ،در فرصت مقتضى ساير اقوام و ملل را نيـز بـه
پذيرفتن دين اسالم دعوت نمود  ،از آن جمله فرستادهاى نـزد خسـروپرويز اعـزام فرمـوده  ،او و مـردمش را بـه ديـن اسـالم
فراخواندند  .گفته شده است كه چون نامه به خسرو رسيد و ارشى از چرم بود  . . .آن را پاره پاره كرد  ،پس رسول خدا گفـت:
1
خدا پادشاهىشان را  ،پراكنده سازد .
سابقه آشنايى ايرانيان با اسالم به زمان حيات رسول اكرم صلىاهللعليهوآله برمىگردد  .نمونه مجسم اين موضوع را مىتوان در
 .سايكس  ،تاريخ ايران  ،ص . 45
 .يعقوبى  ،ابن واضح احمدبن ابى يعقوب  ،تاريخ يعقوبى  ،ج ، 2ص. 77
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چهره سلمان فارسى  ،صحابى برجسته پيامبر صلىاهللعليهوآله مشاهده نمود  ،وى بعـدها توانسـت سـهم بزرگـى در گسـترش
اسالم در ايران  ،ايفا نمايد  .گذشته از سلمان اولين ايرانيانى كه به دين اسالم گرويدند  ،ساكنان يمن بودند  .بيش از پنج هزار
ايرانى در عصر خسرو انوشيروان به يمن اعزام شده بودند  .اعراب آنها را ابنا االحرار ( آزاد زادگان ) مىخواندند .
سالها بعد  ،آن هنگام كه پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله در سال ششم هجرى ساير افراد و سالطين را بـه ديـن اسـالم دعـوت
نمود  ،خسروپرويز پس از دريافت نامه ايشان  ،عالوه بر اسائه ادب به اين نامه  ،پيكى به يمن ارسال نمـود تـا در اسـرع وقـت
نسبت به اعزام پيامبر صلىاهللعليهوآلهبه ايران اقدام نمايد  .نمايندگان حـاكم ايرانـى يمـن  ،بـاذان  ،بـه مدينـه جهـت انجـام
مأموريت خويش وارد شدند و به حضور پيامبر صلىاهللعليهوآلهرسيدند  ،پس از چندى پيامبر صلىاهللعليهوآلهخبر كشته شدن
خسروپرويز را داد اين نمايندگان با بازگشت به يمن و تصديق اين خبر پس از چندى به نبوت پيامبر اسالم يقين يافتند .
ديگر ايرانيانى كه در زمان حيات پيامبر اسالم به دين وى گرويدند  ،اهالى بحرين مىباشند  ،با اين كه فاصله آنها بـا مدينـه
دورتر از فاصله با تيسفون ( مدائن ) بوده است با اين حال تصميم به پذيرفتن اسالم گرفتند و حاكم ايرانى آنها به نـام «سـى
بخت» ماليات نقدى را به مدينه ارسال نمود  3.پس از رحلت رسول گرامى اسالم و در زمان خليفه اول  ،مسلمانان با علـم بـه
ضعف قدرت ساسانيان و انحطاط اين حاكميت به مرزهاى ايران يورش بردنـد  .ايرانيـان در بعضـى مـوارد از خـود مقاومـت و
سرسختى نشان دادند كه اين امر طبيعى است  ،اما آنچه در اين ميان قابل توجه و عنايت اسـت شـواهد عديـدهاى حـاكى از
عدم مقاومت و حتّى همكارى با مسلمانان است .
در نبرد قادسيه افرادى از مردم ايران در پيروزى اعراب مسلمان تأثير داشتند چنان كه سربازان ديلمى از جنگ كناره گرفتنـد
و پس از پيروزى مسلمانان به آنها پيوستند  .چنين وضعى يعنى كمك افراد پايين اجتماع به مسلمانان در شوشتر و سمرقند
و ساير بالد ايران نيز نقل شده است  .تعدادى از ايرانيان حتّى به منظـور ادامـه فتوحـات مسـلمانان بـه آنهـا پيوسـتند و در
گشودن بعضى از شهرهاى ايران فعاليت نمودند  .بالذرى مىنويسد:
1
«سپاهيانى كه يزدگرد از اصفهان براى سركوبى عربها گسيل داشت سر به شورش برداشتند و به دين اسالم در آمدند» .
وجود عالقه به همكارى در بين تعدادى از ايرانيان با اعراب مسلمان و يا اشتياقى كه تعدادى از آنها در پذيرفتن دين اسـالم
از خود نشان دادند  ،مىتواند به عنوان اسنادى گويا در عالقه ايرانيان به دين اسالم و تنفر آنها از حاكميـت ساسـانى مطـرح
گردد  ،پس نمىتوان علت مغلوب شدن ارتش ساسانى را تنها ضـعف ايـن خانـدان دانسـت  .ايـن موضـوع از جانـب بعضـى از
صاحبنظران نيز مطرح شده است  ،از آن جمله جرجى زيدان چنين مىگويد:
«به عقيده ما موجب پيشرفت اعراب تنها اخالل اوضاع ايران و روم نبود  ،چه اگر چنان بـود  ،بايـد يكـى از ايـن دو دولـت بـر
 .احمدبن يحيى بالذرى  ،فتوح البلدان  ،تصحيح رضوان مح ّمد رضوان  ،بيروت  ،ص. 86
 .احمدبن يحيى بالذرى  ،فتوح البلدان  ،تصحيح رضوان مح ّمد رضوان  ،بيروت  ،ص . 382
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ديگرى فايق آمده و فرصت ندهد كه يك ملت كوچك ناتوانى از صحراهاى خشك بر آنان بتازد و كارشان را بسازد» .
3
آرى اختالل امور داخلى ايران و روم يكى از علل پيشرفت اعراب بود ولى پيشرفت آنان جهات عمده ديگرى داشت .
ب ) گسترش اسالم در ايران و پايهريزى مبناى تحوالت فرهنگى آينده
پس از پيروزى در نبرد قادسيه  ،اعراب در عراق و بخشهاى فتح شده ايران باقى ماندند  .آنها چهارماه پـس از فـتح مـدائن ،
شهر پادگانى كوفه را تأسيس كردند و نيروهاى خود را در آن جا نگاه داشتند به موازات پيروزىهـاى بعـدى  ،نيروهـايى را در
نهاوند  ،دينور و بهتدريج ساير مناطق مستقر كردند كه اين حضور در استمرار و تثبيت فتوحات بسيار مؤثر بود  .توسعه تسلط
اعراب مسلمان بر ايران به تنهايى عامل پذيرش دين اسالم از طرف مردم ايران نبود ؛ زيرا اعراب به دين و آداب و رسوم مـردم
كارى نداشتند و فقط از آنها جزيه مىگرفتند .
با اين كه در نيمه نخست قرن اول هجرى  ،بيشتر مناطق سرزمين ايران به تصرف مسلمانان درآمـد  ،بـا ايـن حـال پـذيرش
اسالم در بين ايرانيان روند كندترى داشت و مدت زمان بيشترى طول كشيد  .در هر صورت ايرانيـان اسـالم را بـا اراده خـود
برگزيدند  .براى آگاهى يافتن از علل گسترش اسالم در ايران كه خود يكى از مهمترين وقايع اين سرزمين باستانى اسـت الزم
است نكاتى را يادآور شويم .
يكى از مراكزى كه در اشاعه و انتشار دين جديد نقش مهمـى ايفـا كـرد  ،مهاجرنشـينهـاى عـرب بـود  .اسـكان سـپاهيان و
خانوادههايشان در يك ناحيه يا شهر نهتنها آنجا را به پايگاه نظامى مهم مسلمانان بدل مىساخت  ،بلكه مقدمهاى بـود تـا در
آيندهاى نزديك آن محل  ،به يكى از مراكز تعليم اسالمى مبدل گردد و هميون بخارا به صورت گاهواره تمدن نوين ( اسالم )
1
درآيد .
هر چند توسعه دين اسالم در يك ناحيه همواره با حضور قبايل عرب در آن جا ارتباط مستقيم نداشت  ،اما اغلب به ميزانى كه
اسكان اعراب در منطقه خاص تمركز بيشترى مىيافت  ،تأثير اسالم نيز بيشتر بود  .خوزستان نمونهاى از اينگونه مناطق بود
 .از آن جا كه اعراب حتّى پيش از ظهور اسالم نيز در آن جا حضورى هرچند ضعيف داشتند  ،پيشرفت اسالم در ايـن منطقـه
1
سريعتر از پيشرفت آن در داخل ايران بود .
تأثير عوامل ديگر در گرايش ايرانيان به اسالم انكارناپذير است  ،از جمله اين عوامل  ،مسائل اعتقادى و فكرى است  .به رغم آن
كه مردمان زرتشتى ايران به ثنويت و دوگانهپرستى قائل بودند  ،اما دست كم از دو جهت نوعى همفكـرى بـا اعـراب مسـلمان
 .جرجى زيدان  ،تاريخ تمدن اسالم  ،ترجمه على جواهر كالم  ،ص . 43
 .ريچارد ن فراى  ،بخارا دستاورد قرون وسطى  ،ترجمه محمود محمودى  ،ص. 35
 .ريچاردن فراى  ،عصر زرين فرهنگ ايران  ،ترجمه مسعود رجبنيا  ،ص . 127
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داشتند :نخست آن كه مىتوانستند اعتقاد به اهورامزدا و اهريمن را با تغييرى به اعتقاد به خدا و شيطان تبديل كننـد  .دوم و
مهمتر آن كه سخت به معاد  ،بهشت و دوزخ اعتقاد داشتند .
نبايد غفلت كرد كه در نگاه جامعهشناسانه  ،حمله اعراب به ايران  ،نوعى حمله بدويان به تمدن شهرى بود كـه از درون تهـى
شده و توان مقابله با اعراب را نداشت  .خوشبختى ايرانيان در آن بود كه بدويان جديد  ،همراه خود كتابى داشـتند قـرآن كـه
مىتوانست الهام بخش تمدن نوينى باشد و اشتباهات گذشته را اصالح كند  .دو قرن به درازا كشيد تـا ايرانيـان بـا قـرآن خـو
گرفتند و در مسير تمدنسازى قدم گذاشتند  3.آنچه در قالب حاكميت چند صد ساله ساسانى و مؤبـدان بـر سـرزمين ايـران
شكل گرفته بود بهتدريج رنگ باخت و حكومت اسالمى و ارزشهاى نوين در اينجامعه قدم به قدم مطرح گرديد  .در طى اين
سالها همان طور كه متذكر شديم هيچ گونه حركت تحميلى گسترده از جانب مسلمانان عليه زرتشتيان به كار گرفته نشد  .از
خالل پارهاى منابع جغرافياى تاريخى هميون «صورة االرض» ابن حوقل معلوم مىشود آيين زرتشت تا قرنهاى بعـد نيـز در
برخى نقاط ايران خصوصان نواحى مركزى و جنوبى داراى نفوذ بوده و آتشكدههـا نيـز فعـال بـودهانـد وى در ايـن بـاره چنـين
مىگويد:
«در فارس آتشكدههاى بسيار نيز وجود دارد و تنها از طريق ديوان مىتـوان بـه آنهـا آگـاه شـد ؛ زيـرا شـهرى و ناحيـهاى و
1
روستايى نيست مگر آن كه آتشكدههاى فراوان دارد .
پذيرفتن ساير اديان الهى از جانب اسالم و دادن آزادى به پيروان آنها به عنوان اهل كتاب كه شامل مجوسها نيـز مـىشـد ،
خود عاملى گرديد تا مردم ايران آن گاه كه خود اراده نمودند اسالم را به عنوان دين خـويش برگزيننـد  ،نـه ايـن كـه در زيـر
شكنجهها و كشتارها بر آنها تحميل گردد  .در مورد وضعيت مذهبى شـيراز بعـد از اسـالم چنـين گـزارش شـده اسـت « . .
.مجوسان در آن جا بىنشانه راه مىروند  . . .آداب گبران به كار برده مىشود  . . .بازارها آذينبندى مىشود» 1در طى زمان بـر
عالقه و ارادت ايرانيان نسبت به اسالم و گرايش آنان به دين مقدس اسالم افزوده گرديد و پيروان اديان ديگر كاهش يافتند .
در دورانى كه خلفاى اموى از اسالم دور شدند و انحرافات در دستگاه آنان رويداد و به سوى تعصـبات قـوى روى آوردنـد و در
همه جا اعراب را بر موالى برترى دادند  ،ايرانيان آنان را از تخت خالفت به زير كشيدند و در همـان حـال كـه داراى اسـتقالل
سياسى شده بودند  ،با اين كه توانايى احياى آيين قديمى خويش را داشتند نه تنها وفادارى خود را بـه اسـالم حفـظ نمودنـد
بلكه قدرت سياسى را نيز به كسانى دادند ( عباسيان ) كه مدعى قرابت با پيامبر صلىاهللعليهوآله بودند .
لذا مىتوان ادعا نمود ايرانيان  ،هنگامى به فكر استقالل سياسى افتادند كه از حكومتهاى عربى و اين كه آنها يـك حكومـت
 .رسول جعفريان  ،تاريخ ايران اسالمى  ،از پيدايش اسالم تا ايران اسالمى  ،ص .146
 .ابوالقاسم مح ّمد ابن حوقل  ،صورة االرض  ،ترجمه جعفر شعار  ،ص. 43
ّ
عبدللا مقدسى  ،احسن التقاسيم فى معرفة االقاليم  ،ترجمه علينقى منزوى  ،ص. 641
 .ابوبكر
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واقعان اسالمى باشند صد در صد مأيوس شدند .

3

فصل سوم :شكوفايى فرهنگ اسالمى و جايگاه ايرانيان در آن
 . 1فراهم شدن شرايط مناسب جهت اهتمام ايرانيان به دانش و علم
ايرانيان با اين كه از صدها سال پيش از ظهور اسالم داراى حكومتى مقتدر بودند و توانسته بودند در عرصههاى مختلف سياسى
 ،اجتماعى  ،فرهنگى و اقتصادى به پيشرفتهاى مهمى نايل گردند  ،اما موانعى وجود داشت كه در طول ايـن سـالهـا اجـازه
رشد و بهرهبردارى از بسيارى استعدادها را از آنها گرفت  .وجود سيستم كاست و عدم امكان تحصيل و علمآموزى اكثر اقشـار
جامعه  ،لطمات جبران ناپذيرى بر پيكره ايران زمين وارد نمود  .با ورود اسالم به ايران  ،ايرانيان بهتدريج با دين اسالم و تعاليم
آن آشنايى حاصل نمودند كه از آن جمله تأكيد اسالم بر آموختن دانش بود .
علم و دانش در اسالم از جايگاه ويژهاى برخوردار است  .با اين كه اسالم در سرزمين حجاز بر پيامبر صـلىاهللعليـهوآلـه وحـى
گرديد و در اين سرزمين خواندن و نوشتن بسيار محدود بود  ،با اين حال بـيشتـرين تأكيـدات در كـالم وحـى و معصـومين
عليهالسالمدر اين راستا نقل شده است  .اولين كالمى كه بر پيامبر صلىاهللعليهوآلـه وحـى گرديـد «اقـرأ» بـود بـه عـالوه در
گفتارهاى بزرگان دين آمده است كه:
«فراگيرى علم بر هر مسلمانى واجب است» « 1.فراگيرى علـم  ،راه ورود بـه بهشـت اسـت» « 1.و قلـم دانشـمندان  ،از خـون
0
شهيدان برتر است» .
حتّى محققين  ،قرآن را از ريشه «قرأ» و مصدر مىدانند و معناى آن خواندن است  .به تعبير ديگر قرآن از نظر لغوى و هـم از
نظر تعليماتى مفهوم خواندن را دارد و اين بخش عظيمى از اركان تعليم و تربيت مىباشد  .بنـابراين اسـاس و مبـانى تعلـيم و
تربيت اسالمى و نيز مرجع آن قرآن  ،خواندن است كه ستون اصلى آموزش و پرورش است .
در قرآن كريم «علم» و مشتقات آن  133بار به كار رفته است و اگر مفـاهيمى ماننـد رأى  ،بصـيرت  ،تفقـه  ،تعقـل  ،فكـر و
مشتقات آنها را نيز مورد توجه قرار دهيم معلوم مىشود كه  3033بار در قرآن از اين كلمات استفاده شده اسـت كـه بيـانگر
عمق توجه تعاليم دينى به علم و دانش و اهميت فراگيرى آن مىباشد  .با تأكيدى كه در قرآن و حديث بر كسب دانش شده و
 .مرتضى مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ج ، 1ص. 95
 .مح ّمدباقر مجلسى  ،بحاراألنوار  ،ج  ، 1ص . 197
 .همان  ،ص . 179
 .مح ّمد بن يعقوب كلينى  ،اصول كافى  ،ترجمه سيد جواد مصطفوى  ،ج  ، 1ص . 46
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سرمشقهايى كه در اين زمينه توسط بزرگان از متقدمان و بهويژه معصومين عليهالسالم و شاگردان خاص ايشان عرضه گرديد
 ،مسلمين كوشيدند تا هر صورتى از دانش را كه با آن مواجه مىشوند جهت استفاده كسب نمايند .
مسجدها  ،منبرها  ،مجلسهاى درس فقه و حديث و ادبيات و تفسير و تاريخ و كالم و عقايد و اخالق و سياست و طب و . . . .
همگى در درون جهان خفته آن روز  ،كانون علم و دانش و مهد تنور فكرى و اعتالى انديشه بود  .در ايامى كه در تمـام اروپـا
جهل و نادانى حاكم بود  ،تحت تعاليم و ارزشهاى اسالمى در شهر نيشابور در شمال شرقى ايران در هنگام حضـور علـى بـن
موسى الرضا عليهالسالمامام هشتم شيعيان هزاران نفر هنگام سخنرانى ايشان و نقل حديث  ،گفتههاى او را يادداشت مىكردند
 .بدين گونه علم و دانش در سرتاسر شهرها و روستاهاى قلمروى اسالم رواج يافت  .روحيه دانشطلبـى در همـه سـرزمينهـا
سيطره جست  .مراكز علمى و كتابخانهها و مدرسهها بنياد نهاده شد  ،يا ايـن كـه مراكـز علمـى مهـم روزگـاران باسـتان كـه
ميراثدار مكاتب يونان و اسكندريه و پيش از آنها مكاتب مصر و بابل و علىالخصوص ايران بود در اختيار مسلمين قرار گرفت
 .شهرهايى مثل انطاكيه  ،رعها  ،حران و جندىشاپور جز داراإلسالم شد  .در اواخر دوران امويان و اوايل استيالى عباسيان بـه
مدد مردانى از مردم اين شهرها و برخى مراكز ديگر كار ترجمه متون از زبانهاى باستان به عربى آغاز گرديد .
همان طور كه پيش از اين متذكر شديم على رغم وجود موانع و محدوديتهاى طبقاتى و محروميت بسـيارى از مـردم عـامى
ايران از آموختن علم  ،اين كشور در بسيارى از علوم  ،فنون و دانشها حتّى در قبل از اسالم پيشتاز بوده است  .محققان بيگانه
بر اين نكته تأكيد كردهاند و در اين باره گفتهاند« :ايرانيان نخستين ملتى بودند كه امپراتورى جهانى بـهوجـود آوردنـد و روح
عدالت و آزادمنشى را كه تا آن زمان بر بشر مجهول بود  ،بسط و اشاعه دادند»  3.پروفسور پوپ نيز مىنويسد:
«فنون كشاورزى و فلزكارى و مبانى انديشههاى دينى و فلسفى و نوشتن علم اعداد و نجوم و رياضـى از سـرزمينى كـه امـروز
1
خاورميانه خوانده مىشود آغاز گشت و سرچشمه بسيارى از اين امور فرهنگى از فالت ايران بود» .
ابن خلدون نيز معتقد است:
«ايرانيان بر شيوهاى بودند كه به علوم عقلى اهميتى عظيم مىدادند و دايره آن علوم در كشور ايشان توسعه يافتـه بـود  ،زيـرا
دولتهاى ايشان در منتهاى پهناورى و عظمت بود و هم گويند كه اين علوم پس از آن كه اسكندر  ،دارا را كشت از ايرانيان به
1
يونانيان رسيده است» .
در هر حال تمامى شواهد و قرائن حاكى از برتريت تمدن و فرهنگ ايرانى نسبت به بسيارى از ملل ديگـر از آن جملـه اعـراب
است در اين صورت در مواجهه بين ايرانيان و اعراب طبعا فرهنگ و تمدن برتر بر ديگرى تأثيرات بيشترى نهاد  .با ايـن حـال
 .رومن گيرشمن  ،ايران از آغاز تا اسالم  ،ترجمه مح ّمد معين  ،ص. 121
 .حميد نيرنورى  ،سهم ايران در تمدن جهان  ،ص . 4
 .ابن خلدون  ،مقدمه ابن خلدون  ،ص . 1111
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اعراب حامالن دين اسالم به ايران بودند  .ورود دين اسالم بزرگترين هديه براى مردم ايران بود زيرا محدوديتهاى گذشته از
بين رفت  .همگان نه تنها مىتوانستند به كسب علم و دانش بپردازند  ،بلكه آن حتّى به عنوان يك فرضيه و وظيفه الهى تلقى
گرديد  .بدين گونه پس از زمانهايى طوالنى كسب دانش براى هر ايرانى امكانپذير گرديد .
 2ـ يكّه تازى ايرانيان در عرصه دانش و فرهنگ
مردمى كه على رغم محدوديتهاى فراوان و ممانعت حاكميت از شركت عمومى آنان در روند علم و دانشآموزى توانسته بودند
خود را به عنوان يكى از طاليه داران فرهنگ و تمدن بشرى جلوهگر نمايند  ،از فرصت به دست آمـده نهايـت بهـرهبـردارى را
نمودند  ،آنها پس از تحمل ضربات نظامى اعراب  ،بهتدريج خود را با شرايط جديد وفق دادند  .ديرى نگذشت كه ايرانيان نـو
مسلمان در اخالق  ،آداب  ،زبان  ،سياست و دانش تازيان تأثير كردند  .آنها چون مردمى صاحب نظر و متفكر و اهل بحـث و
تحقيق بودند در گفتوگوهاى دينى شركت جستند  ،اين اقدام سبب توجه مسلمين به مباحث فلسفى و كالمى شد .
ايرانيان اهل علم و دانش در فلسفه و رياضى دستى داشتند با شروع نهضت ترجمه در عهد عباسى و ايجاد خزانا الكتب يا بيت
الحكمه  ،كه ظاهرا به دستور هارون الرشيد و به سعى برامكه تأسيس شده بود  ،بسيارى از كتـب علمـى و فلسـفى بـه همـت
فضالى ايرانى از پهلوى به عربى درآمد و موجب تحولى بزرگ و انقالبى عظيم در فرهنگ و تمدن اسالمى گرديد .
الف ) نقش مهم دبيران ايرانى در شكلگيرى فرهنگ ايرانى ـ اسالمى
آشنايى نويسندگان و دبيران ايرانى با زبان عربى براى اعراب و ايرانيان داراى منافع فراوانى بود و سنگ بناى فرهنگ اسالمى ـ
ايرانى را فراهم نمود  .مقدمات و مراحل اساسى و بنيادين اين جريان در همان دو قرن اول هجرى فراهم گرديد  .دو قرنى كـه
ميان سقوط دولت ساسانى از يك سو و پيدايى فرمانروايىهاى مستقل ايرانى در دوران اسالمى از جانب ديگر واقع شده اسـت
در تاريخ ادب و فرهنگ ايران مقام ارجمندى دارد  .اين عهد را براى آنكه ميان دو دوره ساسانى از يك سو و احياى سنتهاى
ايرانى به دست سالطين غيرعرب از جانب ديگر واقع شده است  ،دوره فترت خواندهانـد  .ايـن نـام بـه معنـاى اصـطالحى آن
صحيح است ولى از جهت لغوى با حقيقت تطبيق نمىكند؛ زيرا اين دو قرن براى ايرانيان از جهت فرهنگ و ادب دوره جوش و
3
خروش و جنبش و تكاپو است و همين تالشها و فعاليتهاى ارزنده سبب پايدارى فرهنگ ايرانى شد .
در اين روند و جريانى كه دبيران ايرانى نقش مهمى در آن ايفا كردند  ،بعضى از آنها درخشش بيشترى داشتند حتّـى بعضـا
به عنوان محور اين جنبش فرهنگى مطرح گرديدند  .دبير خردمند ايرانـى عبدالمجيـد كاتـب ( مقتـول بـه سـال  311ه ) را
نخستين نثرنويس بزرگ صاحب سبك در زبان عربى دانستهاند كه شيوه انشا و ترسّل او بيانگر نفوذ فرهنگ ايـران در ادبيـات

 .ناصرالدين شاه حسينى  ،سير فرهنگ در ايران  ،ص . 142
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عرب مىباشد  3.وى اطالع از تاريخ ايران را يكى از لوازم نويسندگى دانسته و آن را با حفظ اشعار و لغـت عـرب برابـر شـمرده
است  1.اقدام ابن مقفّع براى حفظ آثار فرهنگى پهلوى ( كه از طريق ترجمه آنها به زبان عربى صورت گرفـت ) نيـز بـه ورود
1
عناصر فرهنگى جديد به ادب عربى انجاميد .
با كوشش آگاهانه دبيران و ديوانساالران خردمند ايرانى  ،خداينامكها  ،پندنامكها  ،داستانهاى بزمـى  ،رزمـى و اخالقـى ،
آيين نامكها و ديگر آثار فرهنگى پهلوى كه نقل آنها به زبان عربى با مانع و محدوديتى مواجـه نبـود  ،در فرهنـگ و تمـدن
اسالمى جايگاهى ويژه يافتند و در اعتال و بالندگى فرهنگ جديد بـه صـورتى شـگرف مـؤثر واقـع شـدند  .نتيجـه ديگـر ايـن
فعاليتها  ،ايجاد زمينه مناسب جهت حركت رو به رشد ايرانيان در عرصههاى فكـرى و فرهنگـى در حكومـت اسـالمى بـود .
همينين با فعاليتهاى مجدانه نخبگان ايرانى و بهويژه دبيران كه آغازگر اين جريان بودند  ،ايرانيـان شكسـت در ميـدانهـاى
نظامى را با پيروزى در عرصههاى انديشه  ،فرهنگ و تمدن تعويض نمودند .
با ترجمه ايرانى به زبان عربى  ،تدريجا انديشهها و باورهاى ايرانى يا به كالم ديگر فرهنگ ايرانى در فرهنگ عربى اسالمى نفوذ
كرد  ،تا بدانجا كه عهد اول عباسى را مىتوان روزگار نفوذ فرهنگ ايرانى در ادب عرب دانست  .به نظـر زريـن كـوب  ،نقـش
فرهنگ اشرافى عهد ساسانى در پيدايش آنچه در عهد اول عباسى به عنوان ادب مايه امتياز كاتبان بزرگ و وزراى نامدار عصر
محسوب مىشد  ،اهميت ميراث اخالقى و تربيتى فرهنگ زبان پهلوى را در آنچه در بازمانده رسايل آن عصر حتّـى در شـكل
0
منقوالت عربى آنها منعكس بود  ،نشان مىدهد .
نمىتوان آمادگى فرهنگپذيرى در جامعه اسالمى را ناديده انگاشت  ،زيرا اين امر  ،تسهيلكننده ترجمه آثار ديگر ملل به زبان
عربى بود و مخالفتها را كم اثر مىنمود  .افزون بر آن  ،بسيارى چنين مىانديشيدند كه مىبايد براى دفاع از عقايد اسالمى در
برابر انديشههاى بيگانه  ،با آن افكار آشنا و به آنها مجهز شد  .محصول اين جريان  ،گسترش دامنه علم كالم و زايش دانشـى
بود كه به آن فلسفه اسالمى گفته شد .
كار ترجمه از زمان منصور عباسى  ،يعنى نيمههاى قرون دوم هجرى آغاز شد  .كهنترين ترجمهها  ،ترجمه كليله و دمنـه و
نيز برخى از آثار نجومى و رياضيات از جمله كتاب المجسطى از بطلميوس و كتاب اقليدس بود  .از جملـه كتـابهـايى كـه
توجه ويژهاى به آنها صورت گرفت  ،آثار طبى است كه بيش از همه از زبان سريانى و توسط مسيحيان منطقه عراق به عربـى
 .فراى  ،ن  .ريچارد گردآورنده  ،تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه  ،ترجمه حسن انوشه  ،ص . 495
 .ذبيح ّ
للا صفا  ،تاريخ ادبيات در ايران  ،ج  ، 1ص . 184
 .حسينعلى ممتحن  ،نهضت شعوبيه  ،ص . 251
 .عبدالحسين زرين كوب  ،از گذشته ادبى ايران  ،ص. 34
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ترجمه مىشد  .حركت ترجمه در دوران هارون گسترش بيشترى يافت و اين به دليل حمايت برامكه از مترجمـان و عالمـان
3
اين دوره بود .
از ميان آثار نثر پهلوى عصر ساسانى  ،آيين نامكها از لحاظ موضوع و محتوا داراى تنوعى چشمگير بوده از آداب جنگ  ،قواعد
انواع بازى  ،نحوه غذا خوردن  ،آداب لباس پوشيدن و ديگر رسوم و عادتهاى متداول صحبت مىكردند .
نامهنگارى از جمله مواردى بود كه ضرورت تدوين آداب مربوط به آن در ايران باستان مورد توجه اهل قلـم قـرار گرفتـه و بـه
تأليف رسالهاى با عنوان اندر آيين نامك نپشتن انجاميد  .اين رساله كه به زبان پهلوى در عهد ساسانيان فراهم آمـده اسـت
1

اهميت نامهنويسى و ظرافت پيشه دبيرى را در جامعه ساسانى نشان مىدهد .
بنابر آنچه كه ذكر گرديد دبيران نقشى قابل توجه در شكلگيرى فرهنگ ايرانى ـ اسالمى داشـتهانـد  .آنهـا پـس از سـقوط
ساسانيان  ،با اين كه كارگزاران دولت ساسانى بودند  ،براى حفظ مناصب ديوانى خود در نظام جديد به فراگيرى زبان و كتابت
عربى و ساير اطالعات كه به فهم بيشتر و بهتر آن زبان منتهى مىشد  ،پرداختنـد  .از جانـب ديگـر اعـراب مسـلمان پـس از
تصرف قلمروى ساسانيان « ،طبيعى بود كه در امر اداره آن و به منظـور اجتنـاب از كسـر عوايـد و اهتمـام در توسـعه خـزاين
غنيمت يافته نيز از ميراث تجربه و فرهنگ قوم تا جايى كه معارض با سيرت و سنت كيش و نژاد خود آنها نباشـد هـم بهـره
1
گيرند» .
با روى كار آمدن عباسيان  ،وزيران و دبيران ايرانى در امور ديوانى خالفت حضورى قدرتمند يافتند  .اتكاى آل عباس بر قدرت
ايرانيان به تغيير پايتخت از دمشق به بغداد در نزديكى تيسفون انجاميد  .در آن حال خلفاى عباسـى تحـت تـأثير كـارگزاران
ايرانى خويش به شيوه ملك دارى ساسانى متوجه شدند  .همينين تشريفات خاص و شكوه و جالل دربار ساسانى حكومتگران
جديد را مجذوب و به احياى سنن فرهنگى و مراسم باستانى ايرانيان ترغيب كرد  .از اين رهگذر بود كه به مرور فرهنگ ايرانى
و از آن جمله  ،اصول و فنون دبيرى ايرانيان باستان در ادب عربى جايگاهى ممتاز يافت .
ب ) جايگاه مراكز آموزشى ايران در شكلگيرى فرهنگ ايرانى ـ اسالمى
تالش پى گير و مجدانه فرهيختگان و نخبگان ايرانى در تطابق و بناى فرهنگ اسالمى در ايران معمـوالن در مراكـز آموزشـى و
مدارس متمركز بوده است  .در اين مراكز آموزشى  ،ايرانيان زرتشتى و غير زرتشتى و حتّى در بعضى موارد افرادى از ملل ديگر
نيز حضور داشتهاند  .از مهمترين مراكز فرهنگى كه در تكوين فرهنگ اسالمى در ايران و حتّى در تمدن اسالمى نقش بـارزى
 .رسول جعفريان  ،تاريخ ايرانى اسالمى از پيدايش اسالم تا ايران اسالمى  ،ص . 324
 .عبدالحسين زرين كوب  ،از گذشته ادبى ايران  ،ص . 55
 .همان  ،ص. 32
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داشت  ،جندى شاپور است  .بناى اين شهر به شاپور اول نسبت داده شده است  .در مورد جايگاه ممتاز اين شهر چنين گزارش
شده است« :شهر به سبك قسطنطنيه ساخته شده است  ،اولين كسانى كه در بيمارستان شهر  ،پزشكى ياد مىدادنـد اطبـاى
رومى بودند  .اين گروه به جوانان شهر  ،طب تعليم مىدادند  .رشد علم پزشكى رو به افزايش بود و همواره علم پزشـكى رونـق
داشت تا اين كه اين اطبا معروف شدند  .در بيستمين سال سلطنت انوشيروان همه اطبا به دستور پادشاه گرد آمدند و مسائلى
در مورد پزشكى ميان آنها مطرح بود  .اگر كسى درباره اين مسائل قدرى فكر كند به فضيلت اين پزشكان و تخصص آنها پى
3
مىبرد .
در جندى شاپور در كنار تدريس علوم يونانى  ،فرهنگ هندى نيز تدريس مىشد  ،بعضى هندىها اين علوم را به زبان پهلـوى
تدريس مىكردند  .جندى شاپور پس از ورود اسالم به ايران تا قرنها به فعاليت خود ادامه داد  .از اين شهر در نيمه دوم قـرن
چهارم هجرى به عنوان شهرى آبادان و داراى وفور نعمت ياد شده است  1.در اين دانشگاه عالوه بر تـدريس طـب  ،مدرسـهاى
هم در فلسفه و حكمت و رياضيات و نجوم وجود داشته است  .همينين عالوه بر جندى شاپور  ،مراكز علمى ديگرى در ايـران
موجود بود كه پس از اسالم  ،بهتدريج به محل فعاليتهاى علمى ترجمهاى و ديگر فعاليتهاى فرهنگى نوين قرار گرفت .
 3ـ جايگاه ممتاز فرهيختگان ايرانى در توسعه فرهنگ اسالمى
چنين به نظر مىرسد كه ايرانيان در قرن اول هجرى بيشتر نقشِ انفعالى در فرهنـگ و تمـدن اسـالمى ايفـا نمودنـد امـا در
حقيقت در طى اين سالها  ،مقدمات و پيشزمينههاى حضور گسترده آنان در آينده فراهم مىگرديد  .يكى از عناصر فرهنگى
مساعد براى توسعه در ابعاد مختلف  ،اعتقاد به برابرى انسانها و رعايت حقوق ديگران است  .منظور از اين برابرى  ،اين اسـت
كه بدون دليل  ،هيچ تفاوتى بين انسانها قائل نشويم و انسانها را براساس زادگاه و يا طبقه خاص تقسيم بندى نكنيم .
پندار طبقهبندى انسانها براساس زادگاه خانوادگى در جوامع سنتى وجود داشته است  ،اين ايده اساسى در جوامع مختلف بـه
اشكال متنوع در جداسازى اقشار مردم دخيل بوده و نقشهايى خاص را به عهده هر گروه از جمعيت مىگذاشـته اسـت  .ايـن
انديشه تبعيضآميز باعث مىشد كه عدهاى از افراد جامعه در فرآيندِ تحوالت اساسى اجتماع خـويش دور گذاشـته شـوند  .در
اين بين عدهاى از نيروهاى كارآمد حذف شده و احتماالن طبقهاى كه خود را ممتاز مىدانست نيروى خود را صرف حذف آنهـا
مىكرد  .اوضاع و شرايط ايران قبل از اسالم و بهويژه عصر ساسانيان داراى چنين وضعيتى بود .
همان طور كه قبالن نيز متذكر شديم با درخشش نور اسالم در ايران  ،اين گونه افكار دچار تزلزل و فروپاشى گرديد  .كسانى كه
با الفباى تعليم اسالم آشنايى داشته باشند  ،به روشنى مىدانند كه از ديدگاه اسالم  ،انسانهـا برابرنـد  .اسـالم رنـگ  ،نـژاد ،
 .جمالالدين قفطى  ،تاريخ الحكما ،ص . 133
 .مؤلف نامعلوم ،حدود العالم من المشرق إلى المغرب  ،به كوشش منوچهر ستوده  ،تهران  ،دانشگاه تهران  ، 1341 ،ص. 139
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جنس و مواردى ديگر از اين قبيل را مالك امتياز فردى بر ديگران نمىداند  ،در قرآن كريم آمده است« :اى مردم  ،ما شـما را
از مرد و زنى آفريديم و شما را به صورت نژادها و تيرههاى گوناگون قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد  .همانا گرامىتـرين شـما
3
نزد خدا پرهيزگارترين شما است» .
قرآن عليه هر گونه تقليد در سنتهاى جاهلى و جمود فكرى موضعگيرى كرده است و همينين تسليم شدن عقـل بشـرى را
در برابر اساطير و افسانهها يا نظرات ديگران بدون تعقل و تأمل مردود دانسته است  .هدف اسالم از ترويج اين آزادى فكرى آن
است كه عقل استداللى را در جان مسلمانان رشد دهد  1.در بيش از سى آيه در قرآن  ،انسان به تفكر دعوت شده است و يا به
1
پيامبر صلىاهللعليهوآله  ،استداللى براى اثبات حقى يا از بين بردن باطلى را مىآموزد .
نتيجه اين كه اسالم با آزادى انديشه نيز موافق است  ،زيرا آزادى انديشه فرع بر دعوت به تعقل و حاكميت روحيه علمى است
.
برقرارى حاكميت اموى در سراسر خالفت اسالمى هم نتوانست مانعى جدى در اين روند نوظهور در ايران مانعى ايجـاد كنـد .
بعضى اشخاص و جريانها در ايران تبعيض و ظلم امويان را بهانهاى براى مبارزه با اسالم قرار دادند اما هرگز با اسـتقبال عامـه
مردم مواجه نگرديده و نهايتا راه به جايى نبردند  .مردم ايران نه تنها پذيرش و يا سازگارى با اسالم را در پـيش گرفتنـد بلكـه
عموما با اعراب نيز توافق نمودند  .مراودههاى نظامى و در كنار آن تماسهاى بازرگانى به عـالوه هـم جـوارى دو نـژاد عـرب و
ايرانى  ،رفته رفته تأثير خود را در جنبههاى فرهنگى نيز بر جاى گذاشت  .هرچند در برخى نقاط بوميان از استقرار اعـراب در
كنار خود چندان خشنود نبودند و تنشهايى ميان ايشان با اعراب بروز مىكرد  0.اما در مجموع بـراى اغلـب مردمـان منـاطق
مفتوحه  ،برترى اعراب در آغاز كار چيزى بيش از تغيير پادگانهاى انتظامى نبود و در ادامه زندگانى و نهادهاى اجتماعى آنان
وقفه زيادى ايجاد نكرد  .ايشان حضور اعراب را در كنار خود پذيرفته و آن را مذموم نمىشـمردند؛ مـثالن ديـدگاه مـردم سـغد
نسبت به اعراب اين بود كه:
1
«اين قوم با ما آميختهاند و با آنها ماندهايم و از ما ايمن شدهاند و ما نيز از آنها ايمن شدهايم» .
قرن دوم هجرى براى ايرانيان ثمرههاى فراوان دربرداشت آنها توانستند اموىها را سرنگون كرده و بنـى عبـاس را بـه قـدرت
 .حجرات . 13 /
 .مح ّمدباقر صدر  ،مدرسه اسالمى  ،ترجمه كاظمى  ،صص  2ـ . 151
 .مح ّمدحسين طباطبايى  ،تفسير الميزان  ،ج  ، 5ص . 393
 .ابوسعيد عبدالحى گرديزى  ،زين االخبار تاريخ گرديزى  ،تصحيح عبدالحى حبيبى  ،ص. 231
 .طبرى  ،تاريخ الرسل و الملوك  ،ج  ، 3ص . 596
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برسانند  .ايرانيان با تشديد نظامى و سياسى اقتدار خويش را به رخ جهان اسالم كشيدند  ،امـا حركـت اساسـى و گسـترده از
جانب فرهيختگان ايرانى مطرح گرديد  .آنها با كالم و قلم خويش بسيارى از مسلمانان را محسـور خـود سـاختند  .بعضـى از
آنها نيز با ورود به دستگاه خالفت و پذيرفتن مشاغلى حكومتى  ،امكان ديگرى براى طرح افكـار خـود در سـطحى گسـترده
فراهم نمودند  .در چنين شرايطى  ،ايرانيان با اتكاى به غناى فرهنگى و تمدن ديرينه خود و قابليتهايى كه داشتند  ،در روند
تعامل بين فرهنگ ايرانى و اسالمى بسيار پرتالش و فعال ظاهر گرديدند .
همان طور كه در صفحات پيشين اشاره نموديم يكى از مصاديق تالشهاى فرهنگى ايرانيان بعد از اسالم  ،عرصه فعاليـتهـاى
علمى بود  .آنها توانستند گوى سبقت را از ساير مسلمانان در اين ارتباط بربايند  .دانشمندان عـرب نيـز بـر ايـن امـر صـحه
گذاردهاند  .ابن خلدون مىگويد:
«در صنايع شهرنشينان ممارست مىكنند و عرب از همه مردم دورتر از صنايع مىباشد  ،پس علوم هم از آيينهاى شـهرياران
به شمار مىرفت و عرب از آنها و بازار رايج آنها دور بود و در آن عهد مردم شهرى عبارت از عجمان ( ايرانيـان ) يـا كسـانى
مشابه و نظاير آنان بودند از قبيل موالى و اهالى شهرهاى بزرگى كـه در آن روزگـار در تمـدن و كيفيـات آن ماننـد صـنايع و
پيشهها از ايرانيان تبعيت مىكردند چه ايرانيان به علت تمدن راسخى كه از آغاز تشكيل دولت فارس داشتهانـد بـر ايـن امـور
استوارتر و تواناتر بودهاند  ،چنان كه صاحب صناعت نحو «سيبويه» و پس از «فارسى» و به دنبال آن «زجاج» بود و همه آنـان
از لحاظ نژاد ايرانى به شمار مىرفتند  ،ليكن تربيت آنان در محيط زبان عربى بود و آنان زبان را در مهد تربيت آميزش با عرب
3
آموختند و آن را به صورت قوانين و فنى درآوردند كه آيندگان از آن بهرهمند شوند» .
 4ـ رهآورد فرهنگى ايرانيان در تعامل با اسالم
گاه و بىگاه كه مقاله يا كتابى در تبيين دستاورد تماس ايرانيان با اسالم مىخوانيم براساس نوع نگـرش و ديـدگاه نويسـنده ،
موضوع ارزيابى شده و تحليلها در آن راستا ارائه مىگردد  .ساير سؤالهاى مرتبط نيز به همين منوال پاسخ داده مىشود  .بـه
عنوان مثال نگرشى كه ورود اسالم را به ايران عامل مهمى در جهت ارتقا و شكوفايى فرهنگ ايرانى در بستر اسالم مـىدانـد ،
فرضيه امكان شكوفايى فرهنگ ايرانى بدون آشنايى با اسالم را متحمل نمىداند و بالعكس .
اما بهتر آن است كه اين موضوع بدون بعضى حب و بغضها و تنها در چـارچوب كشـف حقـايق تـاريخى مربوطـه  ،مطالعـه و
بررسى شود  .بايد بر اين نكته تأكيد نمود كه ايرانيان از اسالم چه چيزهايى گرفتند و بـه جهـان اسـالم  ،خصوصـا فرهنـگ و
تمدن اسالمى چه دادند؟ مطرح شدن شخصيتها و نوابغ علمى در ايران از قرن سوم هجرى به بعد آيا اتفاقى بود؟ و يا امكانات
و شرايط مناسب براى رشد و شكوفايى استعدادها در اين سرزمين فراهم شده بود و آن در سايه اسالم بود .
 .ابن خلدون  ،مقدمه ابن خلدون  ،ص . 1151

179

در باب نحوه گفتمان فرهنگ ايرانى با اسالم  ،توجه به چند موضوع حائز اهميت است :اول اين كـه پـذيرش آيـين زرتشـت از
جانب مسلمانان به عنوان يكى از مذاهب اهل كتاب موجب گرديد  ،در كلّ  ،پيروان اين مذهب در انجام مراسم  ،آداب و رسوم
 ،اعتقادها و ساير جنبهها آزادى عمل يابند  ،اين شرايط  ،موقعيتى را ايجاد نمود تا در گذشـت زمـان و بـهتـدريج بـين ايـن
فرهنگ و اعراب مسلمان تبادل فرهنگى انجام پذيرد  .دوم نوع نگرش دين اسالم است كـه در آن اصـل بـر صـلح  ،آرامـش و
ارزشمدارى است اين نوع تلقى موجب مىشد تا افكار  ،آداب و رسوم  ،باورها  ،مراسم و ساير جنبـههـاى فرهنگـى مناسـب و
شايسته به حيات خويش ادامه دهند  ،نه اين كه هر آنچه مربوط به ايران و فرهنگ ايرانى است پايمـال و مـورد حملـه قـرار
گيرد  .لذا با اين كه نتيجه جنگهاى ايرانيان و اعراب مسلمان به نفع مسلمين خاتمه يافت  ،فرهنگ ايرانى امكان ادامه حيات
و حتّى رشد و بالندگى را در شرايطى استثنايى و منحصر به فرد نيز به دست آورد .
تحول و دگرگونى فرهنگى روندى تدريجى و آرام دارد و پديدههاى فرهنگى در حالت عادى استمرار مىيابند  .چنين بـه نظـر
مىرسد كه وقتى بنا بر شرايط و ضرورتهاى زندگى اجتماعى  ،پديدهاى فرهنگى زاييده مىشود  .هميـون قـانون اينرسـى (
ماند ) در فيزيك و نظير مفهوم «نيروى عادت» كه ما را وامىدارد راههاى رفته را ادامه دهيم و از گزينش راههاى جديد دورى
گزينيم و مفهوم اصطالحى «خودمختارى كنشى» (  ) Functional Autonomyيعنى تداوم يك رفتار در غيـاب انگيـزش
ابتدايى و اصلى در روانشناسى 3تمايل دارد كه تا حد امكان به حيات خود ادامه دهد  .از آن جا كه اين امر خود نتيجه شرايط
و داليل عميقتر و غالبا ناآشكار فرهنگى بوده است  ،پس با تغييرات جديد و سطحىتر كه گاه به شكل مكانيكى و بـرونزا بـر
فرهنگ حادث شده باشد  ،عناصر كهنتر در همان قالب و هيئتِ پيشين و يا در قالب هيئتهاى مستتر و جديد كـه در وهلـه
اول قابل تشخيص و شناسايى نيستند و در كنار زايشهاى نوين فرهنگى ـ در حوزه مقدس در همزيستى كاملكنندهاى بـاقى
مىمانند .
به نظر مىرسد برخى از اشيا و امور و مكانها و زمانها و نهادهاى مقدس كهن با قرار گرفتن در كنار اشيا و امور و مكانهـا و
زمانها و نمادهاى مقدس آيينها و مذاهب جديد كه جوانتر و نيرومندتر مىباشند  ،هم از سويى به تقويت و ريشهدار كـردن
عناصر مسلما جديد پرداخته و خود نيز هميون قرار گرفتن آهن در كنار آهنربا خواص خـود را كـم و بـيش تثبيـت كـرده و
حتّىاالمكان خود را ابدى مىسازند  .طبيعتا اين ابدى سازى به وسيله خود اين امور انجام نمىشود بلكه به شكلهاى گوناگون
در بسترى تاريخى از طريق نمادهاى فرهنگى و فرهنگ پذيران و از نسلى به نسل ديگر  ،از آيينهاى كهنتر به نـوتر  ،بنـا بـر
1
اصول يادگيرى و انتقال مثبت (  ) Positive Transferاشاعه پيدا مىكند .
احيانا غالب اين اعمال به صورت ناخودآگاه در درون يك فرهنگ و در طول تاريخ اتفاق مىافتد  ،امـا گـاه اعمـال آگاهانـه بـه
 .مان  ،نرمان  .ل  .اصول روانشناسى  ،ترجمه محمود ساعتچى  ،تهران اميركبير  ، 1352 ،ج  ، 1ص . 466
 .مان  ،نرمان  .ل  ،اصول روانشناسى  ،ترجمه محمود ساعتچى  ،تهران اميركبير  ، 1352 ،ج  ، 2ص . 198
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وسيله نوآوران فرهنگى و يا نوآيينان  ،در محتوابخشى جديد به قالبهاى كهن و يا پيوند زدن خالف آنها با يكديگر و برعكس
گاه ريختن محتواى كهن در قالبهاى نوين نقش داشتهاند .
براساس آنچه ذكر گرديد شاهد استمرار بسيارى از عادتها  ،آداب و رسوم و جنبههايى ديگر از فرهنگ ايران پـس از اسـالم
هستيم  .حتّى بعضا تاكنون نيز از آنها ماندهاند كه مواردى از آنها به منطقهاى خاص تعلق دارند و بعضى جنبه عمومىتـرى
دارند از قبيل عيد نوروز  .از اين طريق  ،استمرار جنبههايى از فرهنگ و تحول و تغيير جنبههـايى ديگـر از فرهنـگ در بسـتر
چند قرن اول ورود اسالم به ايران انجام پذيرفت .
بهتدريج از تماس فرهنگ ايرانى با فرهنگ اسالمى ـ عربى جريان جديدى تبلور يافت كه نتيجه آن وحدت فرهنگى بود  ،اما از
آن جا كه دگرگونى فرهنگى روندى تدريجى و آرام دارد  ،از قرن سوم به بعد شاهد نتايج اين جريان هستيم  ،زيرا در دو قـرن
اول هجرى  ،جامعه ايرانى تا حدودى دچار حيرت و گيجى ناشى از اين برخورد و در حال انتخاب راه جديد بـود  .بـه عبـارت
3
ديگر جامعه هنوز شكل جديد خود را نيافته بود .
 5ـ تركيب فرهنگ ديرينه ايرانى و افكار فرهنگساز اسالم
الزمه تأكيد بر نقش منحصر به فرد ايرانيان در شكلگيرى فرهنگ اسالمى در جهان اسالم و بهويژه در ايران  ،پاسخ گويى بـه
ابهامها و پرسشهاى متعددى است كه ممكن است حول اين موضوع مطرح شود  .در صفحههاى پيشين تا حـدودى بـه ايـن
مطلب پرداختيم  .در اينجا و در تكميل بحث فوق ضرورت دارد به توانمندى فرهنگى ايرانيان و تالش آنها در فضاى مناسب
و ويژهاى كه پس از ظهور اسالم براى آنها فراهم شده بود نيز اشاره كنيم .
درست است كه امپراتورى قدرتمند ساسانى در هنگام ظهور اسالم دچار اضمحالل درونى شده بود و در عرض چند سال از پاى
درآمد  ،اما در واقع ايران آن روز وارث مدنيتهاى كهنى بود كه در تمامى صفحات بينالنهرين و آسياى غربى تـا دامنـههـاى
سند و پنجاب و استپهاى آسياى ميانه شكل گرفته بودند و ميراث مشترك تمامى ساكنان اين خطه وسيع تلقى مىشـد  .در
راستاى حفظ و استمرار اين امپراتورىها  ،سازمانهاى عريض و طويلى بهوجود آمد  ،طبقات خاصـى شـكل گرفـت  ،مشـاغل
جديدى مازاد بر گله دارى و كشاورزى شناخته شده و جمع قابل توجهى از صنعتگران و اهل حـرف بـه زمـره اربـاب ثـروت و
مكنت و به تبع صاحب نام اضافه شده بودند .
پيشرفت فنون كشوردارى همراه با توسعه و ترقى سازمان ديوانى ايران  ،جمعيت قابل اعتنا و سنجيده و تربيت شـده ادارى را
به صحنه مهمات مملكت كشانيده و اختيارات مربوط به نظم و نسق امور دبيران را بدانان سپرده بود  .اين قشر  ،كه خواهناخواه
از زمان تأسيس نهاد دولت و حكومت در ايران مصدر خدمات مهم و قابل اعتناى كشورى بودند  ،از ميان مرفهترين  ،آگاهترين
 .على شريعتى  ،بازشناسى هويت ايرانى ـ اسالمى  ،ص. 31
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3

 ،باسوادترين و شايسته اعتمادترين مردم ايران انتخاب مىشدند و كارآمدترين مسئوليتها را نيز بر عهده داشتند .
آنچه در قالب فرهنگ و تمدن ديرپاى ايرانى ثمره تجربه صدها سال زندگانى اين مردم بـود در تعـاطى بـا فكـر و فرهنـگ و
جهاننگرى اسالمى نتايج ارزشمندى براى جهان اسالم و جامعه ايرانى به دنبال داشت  .دين اسالم بـه عنـوان دينـى جـامع و
كامل پاسخ گوى نيازهاى مختلف بشر بوده است  .اين دين نه تنها از نظر فكرى بلكـه از جهـات عملـى دربردارنـده قـوانين و
اصولى است كه همواره فراهمكننده رشد و پيشرفت انسانها بوده است  .رويكرد ويژه اسالم در راستاى قواعد حكـومتى سـبب
شده است كه بگوييم دين اسالم يك دين كامالن سياسى است  ،به اين معنا كه كاربست احكـام و تعـاليم آن شـرايط و اسـباب
خاصى را مىطلبد و بالفاصله تبعات دنيوى معينى به دنبال مىآورد  .بسيارى از احكام اسالمى و قرآنى هميون احكام مربـوط
به فى  ،خمس  ،زكات  ،جهاد و نظاير آن  ،هيچ يك احكامى نيست كه انفرادا و در خأل و خلوت فرد قابل اعمال باشد .
نخستين هسته جامعه اسالمى كه در جزيرهالعرب شكل گرفت هنوز يـك جامعـه مـدنى نبـود  ،امـا تفكـر سـامانمند در بـاب
روشهاى راهبرد جامعه اسالمى با مدنى شدن اين جامعه بر اثر تماس و داد و ستد با جوامع مدنى آن روزگار  ،از قبيل ايران ،
شكل گرفت  .عربهايى كه به ايران مهاجرت نمودند پيشقراوالن اين ارتباطات بودند  .عربهاى خراسان تا حدود زيادى رنـگ
ايرانى به خود گرفتند  ،از جمله همسر ايرانى داشتند  ،شلوار مىپوشيدند  ،نوروز و مهرگان را جشن مىگرفتند  ،زبان فارسـى
را مىفهميدند و حتّى بدان سخن مىگفتند  1.حتّى در ناحيهاى مانند قم كه اعراب  ،على رغم ميل بوميان خود را بـر ايشـان
تحميل كردند  ،آنان را از شهر راندند و تا اواخر عهد امويان نيز هيچگونه تقاربى بين اعراب آن ناحيه و ايران مالحظه نمىشـد
 1.پس از مدتى تحت تأثير فرهنگ محلى قرار گرفته و فارسى زبان شدند  .ابن حوقل مىگويد:
0
«در قرن چهارم هجرى همه مردم قم بىاستثنا شيعه و اغلب آنان عرب و زبانشان فارسى بود» .
فرهنگ پذيرى اعراب از ايرانيان عالوه بر جنبههاى زبان  ،پوشاك و خوراك بيشتر از همه در زمينههاى ديوانى و ادارى بـود .
رؤسا و بزرگان عرب گرايش خاصى به طرز زندگى اشراف و اعيان ايرانى داشتند و آن را گاهى نيز بر عادات خودشـان تـرجيح
مىدادند  .در اين ميان تقليل درآمد اعراب مهاجر به واسطه پايان فتوحات در اوايل قرن دوم هجرى و در نتيجه كاهش امـواج
مهاجرت و تنزل پايگاه اجتماعى ايشان به عالوه شعلهور شدن اختالفات قبيلهاى ميان آنها  ،هر يك به عنوان عاملى مهـم در
نزديكتر كردن مهاجرين به بوميان مؤثر واقع افتاد  .عنصر ديگرى كه در مطالعه نقش ايرانيان در شكلگيرى فرهنگ اسالمى
 .رضا شعبانى  ،مبانى تاريخ اجتماعى ايران  ،ص . 124
 .غالمحسين يوسفى  ،ابومسلم سردار خراسانى  ،ص . 53
 .برت فراگنر « ،تقارب اعراب به محيط ايرانى در دوران خلفاى عباسى»  ،مجله بررسىهاى تاريخى  ،تهران  ،سال سيزدهم  ،ش  ، 3ص . 124
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قابل دقت است  ،عدم پيروى كوركورانه و بىچون و چرا از فاتحان است  .لذا ايرانيان  ،عرب نشـدند حـال آن كـه قبطـىهـا و
بربرها از نظر هويت و زبان  ،دنبالهرو عربهاى فاتح شدند  .آشورىها  ،قبطىها و بربرها قرنها قبل از ظهور و گسترده شـدن
فتوحات اسالم استقالل سياسى خود را از دست داده بودند و لذا هنگام درآميختن با اسالم چيزى براى مسامحه در شكل دادن
به سنتهاى سياسى تمدن يا امپراتورى وسيع و جديد اسالمى نداشتند  .ولى وضع ايران متفاوت بود :سنتهاى شاهنشاهى و
3
سياسى كهن ايرانى از هجوم عربها جان به در برده بود .
در هر حال يكى از نتايج حضور گسترده عناصر ايرانى در سطح مديريت خالفت اسالمى و در عرصه ترجمه  ،تأليف و پـژوهش
عدم تقليد و پيروى كامل از فرهنگ فاتحان عرب بود  .بلكه اعراب نيز پس از مدتى زندگانى در ايران متـأثر از فرهنـگ ايـران
شدند  .ضمن اين كه نمىتوان از تأثيرات فراوان فرهنگ اسالم و قرآن بر فرهنگ ايران نيز غفلت نمود .
 6ـ فرهنگ ايرانى ـ اسالمى در قرن چهارم دستاورد تعامل ايرانيان با اسالم
در روند اسالم پذيرى ايرانيان  ،بهويژه در دو قرن اول هجرى  ،تأسى به «سلمان فارسى» ديده مىشود  .مردم با توجه به نيـاز
درونى و حقطلبى  ،اسالم را به عنوان گزينه برتر انتخاب مىكردند  .مـواردى كـه در بسـتر تحميـل و اجبـار اگـر هـم انجـام
مىگرفت نمىتوانست پايدار باشد  .شايد اين امر بهترين دليل بر ارادت بعدى اين مردم به حضرت محمد صلىاهللعليـهوآلـه و
خاندان او باشد و در مقابل آنها نسبت به ابوسفيان و فرزندانش ( حاكميت بنى اميه ) بيزارى مىجستند  ،سرانجام حاكميـت
امويان نيز به دست ايرانيان سرنگون گرديد .
نه تنها اوضاع اجتماعى و اقتصادى و سياسى ايران با ملل عرب متفاوت بود بلكه از نظر اعتقادى هم تفاوتهايى آشكار به نظـر
مىآيد  ،زيرا از قرن سوم به بعد نهضتهاى شيعى در ايران قدرت چشمگيرى يافتند  ،بعضى هم توانسـتند حكومـت تشـكيل
دهند  ،از اين رو از نظر فرهنگى نيز تفاوتهاى قابل توجهى بين فرهنگ اسالمى ايرانى با فرهنگ عربى اسالمى وجود داشت .
برخى از نويسندگان به قدرت رسيدن خاندان شيعى ايرانى آل بويه را در قرن چهارم هجرى قمرى يكى از مهمترين نقطههاى
1
عزيمت در احياى سنن شاهنشاهى ايرانى در تاريخ اسالم دانستهاند .
محققان ديگرى از قبيل برنارد لوئيس اگرچه اهميت اقدامات آل بويه را در احياى بسيارى از آداب و سـنن شاهنشـاهى كهـن
ايرانى  ،به خصوص تعبير «شاهنشاه» را ناديده نمىگيرند  1.با اين حال معتقد هستند كه حتّى هنگـامى كـه در عهـد امويـان
صرفاحاكمان جز محلى از ميان خود ايرانيان انتخاب مىشدند نيز وجود عالئق ملى و ايرانى در ميان همان حاكمانِ جز نيـز
1. Ibid. pp.47 - 49.
1. Ibid. pp. 47 - 49.
2. Lewis, Bernard.politics and war in the legacy of Islam. Oxford. oxford u.p.,1979,p.168.
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كامالن مشهود و محسوس بوده است .
تعامل فرهنگى ايرانيان با اسالم يك سويه نبود  .درست است كه آنها جنبههايى از فكر خويش را حفظ نمودند و پس از اسالم
بعضى از آنها تدريجا به عنوان اليههاى فرهنگ ايرانى ـ اسالمى استحكام يافتند اما خود نيز تأثير پذيرفتند  .ايرانيان نيز على
رغم محافظهكارى در حفظ اعتقادات و رسوم كهن  ،عالوه بر پذيرش ديانت اسالم از برخى عناصر فرهنگى اعراب از جمله زبان
عربى بهره گرفتند  .هر چند نفوذ زبان عربى بيشتر به سبب قرآن بود  ،اما در هر حال زبان فارسى تا حد زيادى از عربى متأثر
شد و به عنوان عاملى مهم در حفظ وحدت و يكپارچگى مردم اين خطه  ،اداى وظيفه نمود .
با ورود اعراب و اسالم به ايران  ،جامعه بسته و كم ارتباط ساسانى جزئى از يك فرهنـگ و تمـدن بـاز و جامعـهاى بـا تحـرك
اجتماعى گسترده شد كه وارث تمامى تمدنهاى قبل از خود  ،اعم از يونانى  ،سامى  ،سريانى  ،ايرانـى  ،رومـى و غيـره بـود .
ديگر مرز غير قابل نفوذ زبانى يا خاكى عمالن وجود نداشت و هر ايرانى به عنوان عضـوى از جهـان اسـالم مـىتوانسـت بـه هـر
سرزمين اسالمى ديگر به منظور زيارت  ،تجارت  ،كسب علم و يا . . . . . .هجرت نمايد  .اين امر الجرم سبب گفتمان منطقى و
تأثير متقابل فرهنگى و دينى ميان فرهنگ ايرانى و اسالمى گرديد .
در پايان الزم است مجددا به نقش اساسى و مهم ايرانيان مسلمان در شكلگيرى فرهنگ اسالمى در جهان اسالم و به خصوص
در ايران اشاره كنيم  .آنها در زمينه بارور كردن فرهنگ و علوم اسالمى نقش اساسى ايفا كردند و با عالقه به ديـن جديـد در
بسيارى از زمينهها از اعراب جلو افتادند  .هم اينان بودند كه به عنوان حلقه واسط  ،در تفكيك اسالم از عرب و سازگار كـردن
انديشههاى ايرانى و اسالمى و ارتقا و اعتالى آن نقش مهمى ايفا كردند  .آنها شرايط جديد را با گذشته باستانى پيوند زدنـد .
فرهنگى كه آنان پيشگامى آن را عهده دار شدند  ،فرهنگى فقط عربى نبود بلكه فرهنگى ايرانى ـ اسالمى بود .
نتيجهگيرى
فرهنگ و تمدن از اساسىترين مباحث مربوط به حيات بشريت است و ضرورت دارد براى شناخت زندگى نوع بشر در گذشـته
مطالعات و پژوهشهايى انجام پذيرد  .ايرانيان از جمله اقوام بشرى هستند كه از گذشـتهاى طـوالنى و پـر اهميـت برخـوردار
بودهاند  .تشكيل حكومتهاى مركزى و امپراتورىهاى قدرتمند در اين سرزمين دوره جديدى در ابعاد مختلف زندگانى مـردم
اين سرزمين گشود و بالطبع از نظر بعد فرهنگى نيز دستاوردهاى مهمى براى آنان به ارمغان آورد .
طلوع دين آسمانى اسالم در سرزمين عربستان  ،طليعه آزادى فكرى و حيات جاويدان براى همه انسانها و بهويژه محرومان و
ستمديدگان بود  .مسلمانان در آغاز دهه دوم هجرى به سرزمينهاى خارج از عربستان يورش بردند  .امپراتـورى ساسـانى كـه
صدها سال در برابر انواع دشمنان داخلى و رقباى قدرتمند خارجى پايدارى نموده بود  ،نتوانست در مقابل حمـالت مسـلمانان
3. Ibid.p.166.
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پايدارى نمايد  .ورود اسالم به ايران تنها تغيير حاكميت سياسى را به دنبال نداشت  .بلكه در تمامى ابعاد حيـات مـردم ايـران
تحوالت شگرفى به وجود آمد  .با اهميت خاصى كـه اسـالم بـه انديشـيدن و تفكـر و آمـوختن علـم داده و بـا از بـين رفـتن
محدوديتهاى سابق  ،زمينههاى الزم براى شكوفايى فرهنگ ايرانى ـ اسالمى فراهم گرديد .
ايرانيان على رغم شكست در ميدانهاى نظامى و سياسى  ،از فضاى باز فكرى كه با ورود اسـالم در ايـران ايجـاد شـد نهايـت
استفاده را بردند  .بهرهمندى آنان از فرهنگ و تمدنى برجسته و داراى قدمت زمينه و پشتوانه ارزشـمندى بـراى آنـان فـراهم
نموده بود  .نياز اعراب حاكم به عناصر و تشكيالت ادارى ايرانى  ،فرصت مقتضى را در اختيار ايرانيان نهاد تـا از ايـن موقعيـت
استفاده نموده و در منصبهاى حساس دستگاه خالفت بهويژه در عصر اول عباسيان راه يابند .
آنچه گفته شد گوياى اين واقعيت است كه ورود اسالم به ايران و سرنگونى حاكميت ساسانيان هرگز برابر با اضمحالل فرهنگ
ايرانى و تسلط فرهنگ اعراب بر اين سرزمين نبود  .اين كه چرا فرهنگ ايرانى توانست به حيات خود ادامه دهد و بهتـدريج بـا
بهرهمندى از غناى مكتب اسالم راه تكامل و پيشرفت را طى نمايد  ،موضوعى است كه نياز به غور و بررسى فراوان دارد  .ايـن
پژوهش كه در نهايت پاسخگوى ابعادى از اين ابهامات بوده است بهطور خالصه بعضى از ايـن داليـل را بـه شـرح ذيـل اعـالم
مىدارد .
ورود اسالم به ايران به معناى زير و رو كردن فرهنگ ايرانى از ريشه و اساس نبود  .تلقى مسلمانان از زرتشتيان به عنوان يكى
از پيروان اهل كتاب  ،خواه ناخواه براى آنان حاشيه امنى فراهم نمود تا در پناه آن آداب و رسوم  ،باورهـا  ،روابـط اجتمـاعى و
ديگر ابعاد حيات فرهنگى خويش را حفظ نمايند  ،آنها حتّى با پذيرش اسالم نيز ممكـن بـود بسـيارى از آن جنبـههـا را در
زندگى خود استمرار بخشند  .همينين مردم زرتشتى ايران كه تا دهها سال پس از ورود اسالم اكثريت جامعه ايرانى را تشكيل
مىدادند پس از آشنايى مختصر با اسالم از چند جهت آن را به اعتقادات خود نزديك ديدند  ،آنهـا اعتقـاد بـه اهـورا مـزدا و
اهريمن را نزديك به اعتقاد به خدا و شيطان ديدند  ،همينين در باورهاى مربوط به جهـان آخـرت  ،همسـانى گسـتردهاى بـا
باورهاى اسالمى يافتند  .اين اعتقادها و ديگر آميزههاى انعكاس يافته از اين اعتقادهـا  ،در فرهنـگ مـردم تجلـى مـىيافـت و
بالطبع امكان تفاهم و دستيابى به مشتركات فرهنگى را مقدور مىساخت .
ورود اعراب مسلمان به ايران موجب گرديد تا بدويان با فرهنگى به مراتب برتر از فرهنگ خـويش تمـاس حاصـل نماينـد  .در
هنگام تعامل فرهنگهاى مختلف با يكديگر  ،فرهنگ برتر ديگر فرهنگها را بيشتر تحت تأثير قـرار مـىدهـد كـه عمـالن نيـز
همين امر اتفاق افتاد  ،اما اعراب  ،حامل كتاب آسمانى «قرآن» بودند  .ايرانيان هوشمند و رها شده از سيستم كاست بهتـدريج
با قرآن آشنا شدند و ضمن تلفيق فرهنگ خود با اين كتاب آسمانى  ،فضاى جديدى فراروى فرهنگ خود گشودند .
از نظر فكرى تعاليم اسالم  ،فضاى نوينى در برابر فرهنگ ايرانى گشود  .نكته مهم اين بود كه اكثر مردم ايران  ،در بستر جبـر
فيزيكى و ابوسفيان وار اسالم را نپذيرفتند  .بلكه اين گرايش در بستر زمان و حاصل گفتمان منطقى اين مردم با ديـن جديـد
بود  .در گفتمان اسالم  ،ضمن احترام به حقوق ملى  ،قومى  ،نژادى  ،زبانى و  ، . . .انگارههاى جهان شمولى نهفته بود  ،رفتـار
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امام على عليهالسالم و گفتمان فرزندانش ناظر بر اين معانى بود  .بعدها مردم ايران با عملكـرد خـاص خـويش كـه در مقـاطع
مختلف تاريخى آشكار گرديد  ،نشان دادند نه تنها از نظر فكرى  ،بلكه از نظر فرهنگى در جهان اسالم پيشتاز هسـتند  .آنهـا
پس از بازيابى قدرت سياسى از دست رفته خويش  ،هرگز براى اعاده حاكميت شاهنشاهان و اعاده آيين و رسوم كهن باستانى
خود اقدام نكردند .
ايرانيان با وجود پذيرش اسالم  ،از نظر فرهنگى به تقليد كامل از اعراب مسلمان نپرداختند و با گذشت زمان هر دو بر يكديگر
تأثير نهادند  .تشكيالت و سازمانهاى ادارى ايرانى در خالفت اسالمى به كار گرفته شد  .رؤساى عرب گرايش به طرز زنـدگى
اشراف و اعيان ايرانى يافتند  .بهتدريج اعرابى كه به ايران مهاجرت نمودند  ،زبان فارسى را ياد گرفته و به آن سخن گفتند  .در
جنبههايى ديگر از قبيل پوشاك  ،آداب و رسوم و حتّى خوراك نيز از ايرانيان تقليد نمودند .
در گفتمان فرهنگى ايرانيان با اسالم و اعراب روندى يك سويه حاكم نبود  .ايرانيان نيـز علـى رغـم محافظـهكـارى در حفـظ
اعتقادات و رسوم كهن  ،عالوه بر پذيرش ديانت اسالم از برخى عناصر فرهنگى اعراب از جمله زبان عربى بهره گرفتنـد  .زبـان
فارسى تا حد زيادى از عربى متأثر گرديد و به عنوان عاملى مهم در جهت حفظ وحدت و يكپـارچگى مـردم ايـن ديـار  ،اداى
وظيفه نمود  .از طرف ديگر  ،سقوط حكومت ساسانى موجب گرديد تا مردم ايران از جامعه بسته و تقريبا محدود و تحت فشار
و تحميل رهايى يابند و امكان تماس آزادانهتر با ساير اقوام و ملل را به دست آورند  .نتيجه اين تعامل فرهنگى  ،بهرهمند شدن
از تجارب ساير فرهنگها و تمدنها بود  ،زيرا جامعههاى مستقر در بين النهرين ( عراق ) و شام و عربستان وارث تمـدنهـاى
قبل از خود اعم از يونانى  ،سامى  ،سريانى  ،ايرانى و رومى بودند .
تجربه دو قرن نخستين هجرى در تعامل گفتمانهاى آزاد و نامحدود بين تمدن و فرهنگ ايرانى و تمدن و فرهنگهاى ديگر ،
نتايج پرثمرى براى ايرانيان دربرداشت  .آنها با رهايى از محدوديتهاى گذشته و با انرژى رها شده خـويش بـه پيشـگامى در
فرهنگ اسالمى پرداختند  .ايرانيان تازه مسلمان در زمينه باور كردن فرهنگ و علوم اسالم نقش اساسى ايفا كردند و با عالقـه
به دين جديد در بسيارى زمينهها بر اعراب پيشى جستند .
دانش پژوهان  ،محققان و فرهيختگان ايرانى با درك جامع و كامل از شرايط و موقعيت عصر خـويش بـه عنـوان طاليـه داران
فرهنگ اسالمى پديدار گشتند  .هم اينان بودند كـه بـه عنـوان حلقـه واسـط  ،در تفكيـك اسـالم از عـرب و سـازگار كـردن
انديشههاى ايرانى و اسالمى و ارتقا و اعتالى آن نقش مهمى ايفا نمودند  .فرهنگ اسالمى كه بدينسـان در ايـران در دو قـرن
اول هجرى رشد و نمو يافت و در دو قرن بعد ثمره آن پديدار گشت  ،داراى هويتى ويژه بود و گذشـته باسـتانى را بـا شـرايط
جديد پيوند زد  .اين فرهنگ به دست تواناى متفكران ايرانى در متن آيين حيـات بخـش اسـالم پـرورش يافـت ولـى ارتبـاط
چندانى با اعراب نيافت .
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مواجهه فرهنگ و تمدن ايران با ظهور و ورود اسالم
محمد رمضانپور
مقدّمه
براى بررسىِ مواجهه فرهنگ و تمدن ايرانى با ظهور و ورود اسالم الزم است ايران را در آستانه ظهـور اسـالم ببينـيم  .تحليـل
وضعيت ايران به لحاظ فرهنگى  ،سياسى و اقتصادى در فاصله يكصد سال قبل از طلوع اسالم ما را به صورت عميق به موضوع
مورد بحث نزديك مىكند .
همينين روابط ايرانيان و عربها قبل از اسالم اهميت خاصى دارد تا اين شناخت ما را به ذهنيت متقابلِ ايرانيان و عربها بـه
هم آگاهتر كند  .قطعا ايرانيان تصورى از عربها داشتهاند و عربها نيز تصورات خاص نسبت به ايرانيان داشتهاند كه در خـالل
مطالب تاريخى مىتوان پى گيرى كرد و در نهايت  ،برترى فرهنگى هر يك را از ديدگاههـاى خـاص بررسـى كـرد و ايـن كـه
عربها با برترى سياسى پس از ظهور اسالم چگونه در ايران رفتار نمودند و ايرانيان چگونه با اسالم از طرفـى و بـا عـربهـاى
دعوت كننده به اسالم از طرف ديگر برخورد نمودند و نقش فرهنگ و تمدن ايرانـى در تشـخيص مـدعيان اسـالم و دينـداران
واقعى چگونه بود و حداقل تا دو قرن بعد از ظهور اسالم وضعيت چگونه شد .
فصل اول :ايران در آستانه ظهور اسالم
الف ) فرهنگ و تمدن ايرانيان
وضعيت اقليمى ايران كه آن را به عنوان يك اَبَرقدرت در سطح جهان آن روز مطرح كرد كه به اعتراف متخصصين در تمدن و
فرهنگ شايد بتوان مهمترين عامل را به نيروى انسانى باهوش ارتباط داد  .هر اقليمى و سـرزمينى كـه داراى نيـروى انسـانى
كارآمد باشد مىتواند از آب و خاك مستعد تمدن و قدرت به هم زند و ايران و ايرانيـان برتـرى خـود را در دنيـاى آن روز بـر
جهانيان ثابت نمودند كه اين حقيقت در همه تاريخها نمودار است .
اين برترى ايرانيان در نزد تاريخ نويس مغربى كه بسـيارى او را پـدر جامعـهشناسـى مـىداننـد نيـز مخفـى نمانـده اسـت  .او
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون مغربى است كه در اثر مهم خويش مقدمه ابن خلدون بر برتـرى ايرانـى بـر عـرب اعتـراف
نموده است  .وى با آن كه خود عرب است عنوان فصل  11كتابش اين است« :اكثر حامالن دانش در اسالم ايرانيان هسـتند» .
ايــن امــر بــراى ابــن خلــدون از عجــايبى اســت كــه واقعيــت دارد و در همــين فصــل كتــاب از پيــامبر بزرگــوار اســالم
صلىاهللعليهوآلهحديثى را مىآورد كه آن حضرت فرمودند:
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اگر دانش در دورترين نقطه آسمان باشد مردمى از ايران ( فارس ) آن را بهدست مىآورند» .

3

ب ) علم و دانش ايرانيان
دهها هزار تن اسيرانى كه در زمان شاپور اول و پس از پيروزى او بر والدين به ايـران آورده شـدند شـامل تعـدادى مهنـدس و
دستورز بودند كه در ايجاد ساختمانها و پلها و سدها و از آن طريق انتقال برخى عناصر فرهنگى نقش مؤثرى داشتند .
در عصر ساسانى جامعه ايرانى به صورت يك سيستم باز درآمد  .افزون بر تماسهاى نظـامى و معـامالت تجـارى كـه از پـيش
وجود مىداشت  ،در اين عهد فعاليت مسيحيان و بهويژه نَسْطوريان در ايران افزايش يافت .
در رها و نصيبين و جندى شاپور  ،مدارس و مراكز علمى ايجاد گشت و همراه با اينها فعاليتهايى در جهت ترجمه كتابها از
هندى و يونانى به پهلوى و بعدها به سريانى ـ عربى آغاز گرديد .
در زمان خسرو اول  ،انوشيروان  ،وقايع ديگرى در جامعه ايران رخ داد كه در روند رشد علوم در ايران آن زمـان و روزگارهـاى
پسين بىتأثير نبود  .در سال  113م «ژوستىنين» امپراتور بيزانس مكتب آتن را تعطيل كرد و در پى آن تعدادى فيلسـوف و
انديشمند كه شمارشان به هفت نفر مىرسيد به دربار ايران آمدند  .اين اشخاص مدتى در جنـدىشـاپور ماندنـد ولـى پـس از
چندى به ديار خويش بازگشتند .

اقدام ديگرى كه در زمان انوشيروان به عمل آمد گسيل داشتنِ برزويه پزشك به هندوسـتان بـراى تهيـه نسـخهاى از كتـاب
كليله و دمنه بود  .برزويه اين مأموريت را با موفقيت به انجام رسانيد و آن كتاب را به ايران آورد و خود نيز بابى نخسـتين بـر
آن افزود .

1

ج ) ايرانيان و نجوم و موسيقى
از جامعه علمى ايران عصر ساسانى نام دانشمندان چندانى به جاى نمانده است  .امّا مىدانـيم كـه در ايـن عصـر فعاليـتهـاى
چشمگيرى در ستارهشناسى و نجوم انجام مىشده است .
زيج شهريار كه بعدها مأخذ بسيارى از دانشـمندان دوران اسـالمى قـرار گرفـت در ايـن عصـر تـدوين گرديـد  .نيـز كتـاب
جغرافياى شهرهاى ايران از تأليفات اين دوره است  .از بزرگمهر نيز شرحهايى بر يك كتاب نجومى از واليس رومى به جاى
مانده و از نوشتارى به نام اندرزگر تأليف «ذاذان فرخ» نيز در تذكرههاى تاريخى نام برده شده است .
عصر ساسانى از لحاظ پيشرفتهايى كه در موسيقى حاصل گرديد نيـز دوران پرثمـرى بـوده اسـت  .علـم موسـيقى نظـرى و
نوازندگى در زمان خسروپرويز رونق بسيار يافت  .موسيقى دانانى كه نامشان از آن دوره به جاى مانده است عبارت بودهانـد از:
 .ابن خلدون  ،عبدالرحمن بن محمد  ،مقدمه تاريخ ابن خلدون  ،ج  ، 1چاپ مؤسسه اعلمى للمطبوعات ،بيروت  ،لبنان .
 .دكتر مهدى فرشادى  ،تاريخِ علم در ايران  ،ج ، 1ص. 751
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باربد ( فهلبذ ) نكيسا  ،رامتين  ،بامشاد  ،آزادورچنگى و سركش كه سرپرست موسيقىدانان دربار بـه شـمار مـىآمـده اسـت .
گوشهها و دستگاههايى كه توسط موسيقىدانان عصر ساسانى ساخته و پرداختـه شـد و ابداعاتشـان در زمينـه آالت موسـيقى
بعدها به صورت گنجينهاى گرانقدر در اختيار موسيقىدانان دوران اسالمى قرار گرفت .
چنان چه ايجاد ارتباطات فرهنگى و تبادالت فكرى و برگردان آثار به زبانهاى گوناگون را معيارهايى مثبت براى يـك محـيط
مساعد فرهنگى بدانيم بايد بگوييم كه عصر ساسانى علىرغم تضادها و جنگها و نابسامانىهاى متعدد روىهـم رفتـه دورانـى
پربار و زاينده بوده است .
در اين دوران فرهنگهاى شرقى و غربى در مراكزى مثل جندىشاپور و رها و نصـيبين و حـرّان بـا يكـديگر تالقـى كردنـد و
3
انديشمندان متعددى به ديدار يكديگر توفيق يافتند .
در اين مقاله بر آن نيستيم كه شاهدها و نمونهها بر صدق اين مطلب آوريم كه اگر كسـى خواسـت كـافى اسـت بـه برخـى از

كتابهاى معرفى شده در آخر اين مقاله مراجعه فرمايد  .و تنها با ذكر جملهاى از كتاب معروف تاريخ تمدن اسالم و عـرب
نوشته گوستاولوبون فرانسوى (  3303ـ  ) 3313اشاره كنيم كه:
«اعراب پس از انقراض دولت ساسانيان در ايران خود را با يك تمدن كهنسال و ريشهدارى در اين مملكت روبهرو ديدند  ،و از
1
اين رو استفادههاى زيادى از آنان كرده فنون بسيارى را اقتباس نمودند» .
د ) خداشناسى و آزادانديشى ايرانيان
مردم ايرانزمين با تكيه بر تمدن و فرهنگ غنى كه داشتند در برابر افكار و عقايد و آداب و رسوم گزينشى عمل مىكردند و به
زودى سره را از ناسره تشخيص مىدادند و اگر گاهى فشار حكومتها مشكالتى براى آنان پيش مـىآورد امّـا در نهايـت فشـار
افكار عمومى سياستمداران را نيز متقاعد مىكرد  .آن چه از تاريخ اواخر ساسانيان برمىآيد وجود دينهاى الهى و توحيدى در
ايران است كه طرفداران خاص خود را داشت  .اگر چه به علّت تاريخنويسان ضد ايرانى كه خواستهاند نسبت بـه ديـن و آيـين
ايرانيان دشمنى ورزند و اينان را خرافهپرست يا  . . .جلوه دهند باز بايستى اعتراف كنيم كـه آيـين ايرانيـان در آسـتانه ظهـور
اسالم از بت پرستى اعراب برتر بوده است  .رواج مسيحيت و يهوديت و حتـى ديـن زرتشـت در ميـان مـردم ايـران نشـان از
دينهاى الهى و توحيدى است كه با ظهور اسالم مردم ايرانزمين بسيار زود دين اسالم را با دين گذشته خود نزديك ديده و با
فهم برترى دين مبين اسالم به زودى مسلمان مىشوند و چون اسالم هييگاه اكراه و زور را در ديـن روانمـىداشـت اگـر ايـن
تاريخ علم در ايران  ،ج  ، 1صص . 76 ، 75
 .دكتر مهدى فرشادى ،
ِ
 .گوستاولوبون  ،تمدن اسالم و عرب ترجمه سيد هاشم حسينى  ،انتشارات كتابفروشى اسالميه  ،تهران،
 1358ش  .ص . 218
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فرهنگ باال و تشخيص آيين برتر از آيين خوب در ايرانزمين نبود هييگاه پذيرش دين اسالم بـدين سـرعت در ميـان ايـران
صورت نمىگرفت  ،چون بودند بسيارى از سرزمينها كه با ورود اسالم بر دين گذشته خود پافشارى كردند و اسالم و مسلمين
تنها مجبور به اخذ جزيه و ماليات بودند نه اين كه خواسته باشند يا اسالم اجازه دهد كه به زور آيين اسالم را تحميل نمايند .
وجود دين مسيح در ايران و حضور كليسا و عدم احساس خطر توسط شاهان ساسانى از اين حضور با آن كه با روم مسيحى در
رقابت و گاهى جنگ بودند در تاريخ اين سرزمين گواهى صدق بر ادعاى ما است  .در نامهاى كه امپراتور قسطنطين براى شاپور
اول مىفرستد و در آن وى را از نيكخواهىاش نسبت به مسيحيان تهنيت مىگويد و از رونق و افزايش مـداوم كليسـاها ابـراز
3
شادمانى مىكند اين مدعا را ثابت مىكند .
اگر در پيش بينى قرآن كريم در سوره روم دقت كنيم  ،آن جا كه فرمايد:
«روميان مغلوب ( فارسيان ) شدند  ،در جنگى كه به نزديكترين زمين ( به ديار عرب ) واقع شد و آنها پس از مغلوب شـدن
1
به زودى بر فارسيان باز غلبه خواهند كرد . ». . .
از اين كه اين خبر براى مسلمين اهميت داشته است و در شأن نزول آن نيز مفسران بر آن اشاره مىكنند كه چون مسـيحيان
دين الهى هستند و پيروزى آنان بر سردمداران بىدين ساسانى موجب شادى دينداران مىگردد و اين خبـر غيبـى عليـه بـت
پرستان است نبايستى چنين پنداشت كه مردم ايران  ،دين پايينتر از دين مسيح داشـتهانـد بلكـه چـون حاكمـان ايرانـى در
آستانه ظهور اسالم به هيچ دينى اعتقاد نداشتهاند و موبدان زرتشتى نيـز بـه فسـاد كشـيده شـده بودنـد و بـه عنـوان بـازوان
پادشاهان بىلياقت در آزار و اذيت توده ديندار مردم ايران مىكوشيدند اين خبر مژدهاى بود براى همه دينداران واقعى چـه در
سرزمين حجاز و نواحى آن و چه در سرزمين ايران؛ به عبارت ديگر از تاريخ چنين برمىآيد كه زمينه پـذيرش افكـار آسـمانى
پيامبران الهى در ميان مردم ايران آن چنان قوى بوده است كه اگر فشار حكام ساسانى و مؤبدان فاسد همدست اين حكام نبود
مردم به مسيحيت كه قبل از اسالم آخرين دين الهى بود روى مىآوردند با آن كه مسيحيت نيز بسيار انحراف از حقايق اوليـه
آن يافته بود كه امپراتور روم نيز از همين زمينه توانست بر ايران غلبه كند و بعدها با ظهور اسالم مردم ايرانزمـين بـه خـوبى
دريافتند كه دين واقعى اسالم است و آن را با جان و دل پذيرا گشتند و سلمان فارسى در مكتب اسالم چه اين كه در مقايسه
بين آيين آتشپرستى با مسيحيت  ،مسيحيت را اختيار كرده و به سرزمين شام مىآيد امّا همين كه افكار آزادى بخش اسـالم
1
به گوشش مىخورد خود را به حجاز رسانده و آيين اسالم اختيار مىكند و جز اهل بيت پيامبر صلىاهللعليهوآله مىشود .
چون بناىِ مقاله بر اختصار است شواهد ديگر را به شما خوانندگان ارجمند حواله مىدهيم و با مراجعه به منابع و مآخذ دست
 .هوار  ،كلمان  ،ايران و تمدن ايرانى ،ترجمه حسن انوشه  ،ص .181
 .روم . 3 ،2 / ،

 .نقل شده است كه پيامبر صلىللاعليهوآله فرمودند« :سلمانُ

ِمنّا اهلالبيت؛ سلمان از ما اهل بيت وحى است» .
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اول همراه با توجه به اين ديدگاه صدها نمونه و گواه را خواهيد يافت .
سلمان نمونهاى از زندگى ايرانى و فرهنگ باالى او
سلمان  ،زندگى و تاريخيه حيات پيش از اسالم خود را اين گونه بيان كرده است  .در روستاى «جى» اصـفهان دهقـانزادهاى
بودم كه در آيين مجوس خيلى زحمت كشيدم  ،هميشه مواظب آتشى بودم كه مىافروختم و نمىگذاشتم كه خاموش شود .
پدرم باغى داشت روزى مرا به آنجا فرستاد  .در راه به كليساى مسيحيان رسيدم  .صداى نمـاز و نيـايش آنهـا مـرا مجـذوب
ساخت با ديدن نيايش آنان گفتم اين دين بهتر از آيين ما است .
و در اين باره بحث و گفتوگويمان با پدرم به مشاجره كشيد  .تا اين كـه مـرا زنـدانى كـرد و پاهـايم را بـه زنجيـر بسـت بـه
مسيحيان پيغام دادم كه من دين آنان را برگزيدم و هرگاه قافلهاى از شام بر آنان وارد شود مرا با خبر سازند تا همراهشـان بـه
شام بروم .
و چنين كردم از بند پدر گريخته و به حضور اسقف كه رئيس كليسا بود رسيدم و به عبادت و درس پرداختم .
با جانشين اسقف كه به امور آخرت راغبتر و در دين كوشاتر بود دوست شدم  ،محبّت مـن نسـبت بـه او ديـرى نپاييـد زيـرا
مرگش فرا رسيد .
قبل از فوت او راهنمايى خواستم كه مرا به خدمت كسى توصيه كند و او مرا به مردى در «موصل» راهنمايى كرد .
و براى آينده امور دين خود سراغ عابرى در «نصيبين» رفتم  .به آن شخص گفتم پس از خود مرا به التزام و خدمت چه كسى
سفارش مىكنى؟ گفت :تو در عصرى زندگى مىكنى كه بعثت پيامبرى بر اساس آيين حقّ ابراهيم عليهالسالم نزديك است .
آن پيامبر به سرزمينى داراى نخلستان كه بين دو بيابان سنگالخ واقع شده است هجرت مىكند  .اگر توانسـتى خـود را بـه او
برسان و از نشانههاى او اين است كه صدقه نمىخورد  ،ولى هديه قبول مىكند  .و ميان دو كتف او نشانه نبـوت نقـش بسـته
است .
بارخره پس از سالهايى چند از بعثت به مدينه هجرت كـرد  .در قُبـا ميـان طايفـه «بنـى عمـروبن عـوف» فـرود آمـدم و از
گفتوگوى مالك خود با يكى از عموزادگانش پىبردم كه آن پيامبر كه در جستوجويش هستم همو است .
شبانه مخفيانه خود را به قُبا خدمت پيامبر صلىاهللعليهوآله رساندم و پس از مشاهده آن نشانهها به پايش افتـادم و گفـتم بـه
پيامبرى و رسالتت ايمان آوردم تو فرستاده خدا و خاتم پيامبرانى  ،تو بشارتدهنده و چراغ فروزانى .
سپس داستانِ سرگذشت خويش را براى آن حضرت بازگو كردم و پيامبر صلىاهللعليهوآله فرمودند :تاكنون نامت «روزبه» بـود
من تو را «سلمان» مىنامم  .و فرمودند :سلمان منّا اهل البيت؛ سلمان از ما اهل بيت است» .
و پس از مسلمان شدن چون برده بودم از شركت در جنگ بدر و احد محروم ماندم  .و به پيشنهاد پيامبر صلىاهللعليهوآلـه بـا
صاحب و مالك خود مكاتبه كردم و به عنوان يك مسلمان آزاد در جنگ خندق و ساير جنگها شركت كردم .
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سلمان  ،الگوى يك مسلمان كمال جو و پاك و وارسته و خود ساخته است  .ارزشهاى متعـالى بسـيارى را در وجـود خـويش
جمع كرده و فضيلتهاى گوناگونى را دارا است؛ از جمله «علم» كه پيامبر صلىاهللعليهوآلـه فرمودنـد :اگـر ديـن در ثريّـا بـود
سلمان به آن دسترسى پيدا مىكرد .
واليتِ سلمان :منظور از واليت شناخت و معرفت و محبّتى است كه انسان را به امام بر حق مطيع سازد  .اين صفت را سلمان
به تمام معنا در خود داشت  ،وى درباره حضرت على عليهالسالم عقيده خاصى داشت و يكى از دوازده نفرى بود كه در مسجد
و در حضور همه با يادآورى سفارشها و توصيههاى پيامبر از حق على عليهالسالم كه حق امت بود دفاع كرد و دومـين نفـرى
بود كه در حضور خليفه وقت به پاخاست .
زهد سلمان :دل بستن به حيات دنيوى و آزاد بودن از تعلّقات و وابستگىها به دنيا  ،اسير شدن در برابر جاذبههـاى فريبنـده
زندگى  ،و بىارزش دانستن «دنيا» در برابر آخرت و سعادت جاودانه و معنويّت و  . . .مجموعا ارزشى اسـت كـه مـىتـوان نـام
«زهد» را بر آن گذاشت .
او در زهد و عرفان و پارسايى هم به مقام بلندى رسيده بود كه الگو و نمونه شناخته مىشد  .و به زهدش مثل مـىزدنـد و در
ستايش از كسى كه به روح تقوا و پارسايى رسيده باشد به عنوان «سلمان عصر» ياد مىكنند .
هميو سلمان در مسلمانى بكوش
اى مسلمان تا كه سلمانت كنند
سلمان خانه نداشت و هرگز دل به خانهسازى نمىداد  .با اصرار يكى از دوستان  ،شخصى براى سـاختن خانـهاى كوچـك كـه
هنگام ايستادن سر به سقف بخورد و هنگام خوابيدن پا به ديوار برسد  ،اجازه داد .
عبادت سلمان :عبادت سلمان هم  ،چون زهد و تقوايش در حدّ اعال بود و آن چه به عبادت او ارزش بيشترى مىداد  ،علم و
آگاهى او بود  .چرا كه عبادت آگاهانه و پرستش از روى بصيرت و فهم عميق دين به مراتب ارزشـمندتر از عبـادت سـطحى و
ظاهرى است و ارزش عبادت هركس به اندازه شعور و فهمش است .
كرامات سلمان :كارهاى شگفت و اعمال خارقالعاده و آگاهىهاى خاصى كه در بعضى از بندگان خالص خداوند يافت مىشود
و نشانه پيوند معنوى يك انسان با خدا است كرامت ناميده مىشود .
سلمان به خاطر ايمان فراوان و تقوا و قرب و عبادت و عرفان از كرامت هم برخوردار بود  .كراماتى كه درباره او نقل شده :يا به
صورت پيشگويى از حوادث آينده و مقدّرات افراد است  .يا دعاهايى كه به استجابت مىرسيده و بروز كارهايى اعجازگونـه كـه
همه نشانه تعالى روح او بوده است .
و اعطاى اين كرامتها در سايه قابليّت و استعداد خاصّى است كه داشته و به بركت همنشينى و اسـتفادههـايى كـه از پيـامبر
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صلىاهللعليهوآله و حضرت على عليهالسالم بوده است مىباشد .
سلمان به افتخار اسالم نايل گشت  ،توسط پيامبر صلىاهللعليهوآله آزاد شد و مدتى حاكم مدائن بود و در همه حـال گـامى از
راه دين كنار نرفت .
وفات او را كه عصاره فضيلتها و كماالت بود در سال  11هجرى وعدهاى در سال  11هجرى مىدانند .وى در حالىكه  311يا
 114يا  114سال از عمرش مىگذشت  ،با فرجامى نيك و عاقبتى خداپسند به ديدار حق شتافت .
لغو نژادپرستى و طبقاتى در اسالم
قرآن كريم در آياتى به مواردى اشاره مىفرمايد كه خوشبختانه مفسران نيز بدان پرداختهاند و آن برترى ايرانيان بـر عـربهـا
است نه به خاطر نژاد كه اسالم و قرآن ارزش را فقط به تقوا مىداند و هرگونه امتياز طبقـاتى را لغـو نمـوده اسـت آنجـا كـه
فرمايد:
« يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ واُنمى وجعلناكم شعوبا وقبائِل لتعارفوا  ،ان اكرمكم عنداللّه اتقيكم ان اللّه عليم
خبير؛»

3

«اى مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله گردانيديم تا همديگر را بشناسيد  .همانـا در
نزد خداوند با تقواترين شما گرامىترين شما مىباشد  ،همانا خداوند دانا و آگاه است» .
همينين مىفرمايد:
«انما المؤمنونَ اِخوةٌ فَاَصْلِحوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ واتّقواللّه لَعَلُكُمْ تُرْحَمونَ»
همانا مؤمنان با همديگر برادرانند پس بين برادران ايمانى خود آشتى دهيد و از خداوند بترسيد تا شايد مورد رحمـت خداونـد
1
قرار گيريد» .
عجم و مردم ايران در قرآن كريم
قرآن كريم در آياتى با توجه به نظر غالب مفسران مردم فارس ( ايران ) را تمجيد مىكند و آنان را به داليلى باالتر از عدهاى از
عربها معرفى مىكند كه اين خود بهترين گواه بر مدعاى ما است .
در ذيل آيات زير اين نكته آمده است:

 .حجرات . 13 /
 .حجرات . 11 /
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الف ) «الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» «آنانكه به آنان كتاب داديم از قبل از آن ( قرآن ) و آنان به آن ( قرآن
) ايمان آورند» .
مرحوم شيخ طوسى در تبيان اشاره كرده است كه اين آيه در مورد سـلمان فارسـى و چنـد نفـر ديگـر اسـت  3.همينـين در
تفسيرهاى فخر رازى  ،قرطبى و  . . .اشاره شده است .
چنين برداشت مىشود كه اشخاصى مانند سلمان ايرانى يا عدهاى از يهوديان يا مسيحيان طبق كتاب قبلى كه تورات و انجيل
است و به آن ايمان داشتند سراغ پيامبر صلىاهللعليهوآله را گرفته و پس از آشنايى با دين واقعى و آخرين دين خدا به اسالم و
قرآن ايمان آوردند كه چون دوبار ايمان آوردند دوبار نيز اجر و پاداش خواهند برد .
«يا ايها الذين امنوا مَنْ يَرتد منكم عن دينه فسوف ياتى اللّه بقوم يحِبّهمْ ويحِبُّونَه اَذِلّةٍ على المؤمنين اَعِـزُةٍ علـى
الكافرين يجاهدون فى سبيل اللّه وال يخافون لَوْمَةَ الئمٍ ذلك فضل اللّه يؤتيه من يَشاء واللّه واسِعٌ عليمٌ».

1

«اى كسانى كه ايمان آورديد هر كس از شما از دين خود برگردد پس به زودى خداوند مىآورد مردمى را كه آنهـا را دوسـت
بدارد و آنها نيز او ( خداوند ) را دوست بدارند در برابر مؤمنين خاضع و فروتن و در برابر كافرين بزرگ و عزيزند ،در راه خـدا
جهاد مىكنند و از سرزنش سرزنش كنندهاى نترسند اين فضل خداوند است كه به هر كس كـه بخواهـد بدهـد و خـدا داراى
رحمت زياد و دانا است» .
عدهاى از مفسران از جمله مرحوم بيضاوى در تفسير خود اشاره كرده است كـه منظـور از آن قـوم  ،ايرانيـان ( اهـل فـارس )
مىباشد  ،زيرا در اين مورد از پيامبر صلىاهللعليهوآله پرسيده شد حضرت دست مبارك بر شانه سلمان فارسى زدند و فرمودند
1
از قوم او مىباشند .
همينين ذيل آيات زير نيز به مناسبتهايى اشاره شده است:
ـ محمد « : 13 /وان تتولوا يستبدل قوما غيركم . ». . .
ـ بقره « : 41 /ان الذين امنوا والذين هادوا و . ». . .
ـ جمعه « : 1 /وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم».
برترىِ تمدنى و فرهنگى ايرانيان
 .شيخ طوسى  ،التبيان فى تفسير القرآن  ،ج ، 8ذيل آيه  52سوره قصص .
 .مائده . 54 /
 .بيضاوى  ،انوارالتنزيل و اسرارالتأويل  ،ذيل آيه  54سوره مائده.

197

با توجه به اوضاع جهانى در آستانه ظهور اسالم ،برترى ايرانيان در امور حكومت و مملكتدارى  ،جنگ  ،ذوقِ هنـرى و سـليقه
لباس پوشيدن  ،آداب غذا خوردن و وقار و شخصيت  ،مورد قبول همگان است» ؛ به قول گيرشمن؛
«فرهنگ و تمدن ايرانىِ عصر ساسانى  ،همينان و بيش از هميشه فرهنگى دهنده است تا گيرنده  .شعاع هنرش تا آتالنتيـك
را زير انوار خود مىگيرد و به صورت موج نوين فرهنگ ايرانى ـ بودايى تا چين مىرسد .
مذاهب پيدايش يافته در خاك ايران كه در اروپا و افريقا با واكنش مواجـه مـىشـوند  ،بـه آسـياى مركـزى نفـوذ مـىكننـد .
تشكيالت سپاهش  ،موجب سوار نظام عَصر قرون وسطايى اروپا مىشود و تشكيالت ادارىاش تا دربار شارلمانى نفوذ مىكند»
3
.
مردم ايران در يك نگاه كلى از جنبههاى اقتصادى  ،سياسى و هنرى و به عبارت بهتر تمـدن و فرهنـگ آنقـدر شـناخت بـاال
داشتند كه با ظهور و ورود اسالمى به صورت صحيح برخورد نمودند آن گونه كه شايسـته آن دسـتورهاى رهـايىبخـش بـود .
اسالم واقعى را با آغوش باز پذيرفتند و به خوبى دريافتند كه اين آيين بهتر از آيينهاى گذشته خود و حتى از مسيحيت آنان
را به كمال واقعى سوق مىدهد و با آن كه ايران در اثر آشنايى با روم از مدتى قبل مسيحيت را بهتر از آيينهاى خود مىديد و
داشت بهتدريج جاى پاى مسيحيت در ايران باز و محكم مىشد امّا با بعثت پيامبر خاتم صلىاهللعليهوآلـه ايرانيـان بـا برخـورد
منطقى با دين مبين اسالم بهتدريج اين دين را با كمال ميل پذيرفتند و موجب گسترش آن شدند .
شايد بتوان چنين احتمال داد كه خداوند بزرگ اگر دين اسالم را در ايران و توسط پيامبرى از ايران اعالم مىكرد ايرانيـان بـه
سرعت آن را مىپذيرفتند ولى عربها به علّت تعصّبِ خاصى كه داشتند ( تعصب جاهلى ) به آن عناد ورزيده قبول نمىكردند
 ،زيرا فرهنگ و تمدنى نداشتند يا سابقهاى در تمدن نداشتند كه مسائل را به خوبى بررسى و تحليل نمايند 1و چـون خداونـد
بزرگ  ،دينى را به عنوان دين اسالم كه مىخواهد رحمت براى عالميان باشد آن هم دين خاتم و آخرين دين و بـا معجـزهاى
جاودانه كه قرآن كريم است در آن محيط عارى از فرهنگ و تمدن براى بشريت به ارمغان فرستاد تا هـم آن بهانـه تعصـبى از
عربها گرفته شود و هم بهانهاى براى ياوهسرايان بىدين نباشد كه گويند دين اسالم در محيط تمدن و فرهنگ ايران كه شايد
برترين تمدن و فرهنگ آن زمان را دارا بوده است ساخته و پرداخته مردم ايران مىباشد  .به عبارت ديگر اگر پيامبر اسـالم در
طول عمر خويش خط ننوشته است نه آن كه اين استعداد را نداشته است كه همگان او را اگر به عنوان پيامبر صلىاهللعليهوآله
ندانند او را نابغه مىخوانند بلكه تا بهانه از دشمنان دين خارج گردد كه چگونه پيامبرى كه خط ننوشته است اين قرآن عظيم
و كريم را تواند بياورد و اينها همه براى هدايت بيشتر مردمان است كه روزنهاى براى گمراهى نباشد مگر آن كه از روى عناد
زير بار هدايت نروند و االّ اگر هر كس كه اهل منطق و تحليل باشد به راحتى به حقانيت دين اسالم پىبرد و قـرآن را معجـزه
 .ر .ك :گيرشمن  ،رومن  ،تاريخ ايران از آغاز تا اسالم  ،ترجمه محمد معين ،بخش آخر ،ص .427
 .در اثبات اين نظر مىتوانيد به فصل دوم اين مقاله مراجعه فرماييد كه شهادت قرآن كريم و نهجالبالغه نيز در آن آمده است .
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جاويد بداند  .خوشبختانه آينده تاريخ اسالم نيز اين را اثبات كرد ايرانيان بودند كه دين اسالم و حتى زبان عربى را به احتـرام
قرآن  ،ترويج و نشر دادند و آن قدر رشد آنها زياد بود كه در هر علمى ـ حتى علوم اسالمى ـ سرآمد بودند .

وقتى يك ايرانى مسلمان به نام «سلمان محمدى» به درجه اهل بيتى پيامبر صلىاهللعليهوآلهنايل مىآيد سلمان منـا اهـل
البيت  ،هنگامى كه او حاكم مدائن است و به سان پيامبر با سادگى حكومت عادالنه دارد و او بسيارى از كارهـاى عـربهـا را
مطابق با دين نمىداند و آنان را نصيحت مىكند و توجهى به توبيخ سردمداران سياسـى عـرب كـه از ديـن فاصـله گرفتـهانـد
نمىكند و تنها سرمشق خود را پيامبر صلىاهللعليهوآله و اهل بيت و على عليهالسالممىداند  ،اين خود دليلى است محكـم بـر
اين كه ايرانى به دور از تعصب در برابر دين رهايى بخش پذيرش با بررسى و منطق داشته باشد و اين كه دين در عربستان يـا
ايران است براى او ارزشى ندارد  ،بلكه محتواى دين و حقانيت آن مطرح است .
اين كه پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآله يك عرب است در نظر سلمان و هر ايرانى مسلمان ارزش ندارد كـه خـوب مـىدانـد كـه
همان پيامبر صلىاهللعليهوآله فرمايند:
«ال فَضْل لعربى على عجمى اال بالتقوى؛ 3هيچ فضلى براى عرب بر عجم نيست مگر به واسطه تقوا»
و خوب مىفهمد كه اين دين  ،همه را در پيشگاه خدا يكسان مىداند و تنها كرامت و بزرگى را به تقوا مىدهد كه آن هم براى
همگان است  ،امّا اگر برعكس جايگاه دين اسالم و پيامبر خاتم جايى ديگر بود عرب اين را نمىفهميد يا بر او گران مـىآمـد (
همان گونه كه در طول حكومت بنى اميّه نشان دادند ) و خداوند چه نيكو انتخاب فرمود تا زمينه هدايت بيشتر باشد .
فصل دوم  :عربهاى قبل از اسالم
عربهاى قبل از اسالم در نگاه قرآن كريم  ،نهج البالغه و روايات
اين كه عربهاى قبل از اسالم قابل مقايسه با ايرانيان نيستند در آن ترديدى نيست و اين را تاريخ اعتراف مىكند و به نژاد هم
برنمىگردد بلكه عربها به لحاظ تمدن و فرهنگى كه داشتهاند قابل مقايسه نيستند و ايـن نكتـه مـورد تأييـد قـرآن كـريم ،
نهجالبالغه و بسيارى از احاديث و روايات است .
قرآن كريم در سوره توبه كه در مدينه نازل شد نسبت به بسيارى از عربهايى كه پيام نورانى آن حضرت را نفهميدند با شدت
و حدّت برخورد كرده است و حتى اين سوره بدون «بسم اللّه الرحمن الرحيم» نازل شده است تا برائت الهى از اين قوم كافر و
مشرك و عنود اعالم گردد  .علّت اين همه پيمان شكنى و كفر و نفاق و آزار و اذيّت مسلمانان و پيامبر عظيمالشأن آنهم پس
از سالها دعوت و تبليغ جز نشانهاى از فرهنگ بسيار پايين اينها نيست  .تا آنجا كه قرآن كريم در آيه  31سوره مباركه توبه
چنين مىفرمايد:
 .تحف العقول و سيره ابن هشام به نقل از كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران ،استاد مرتضى مطهرى ،انتشارات صدرا 1368 ،ش.
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«االعراب اَشَدُّ كُفرَا و نفاقا واجْدر اَالّ يعلموا حدودَ ما انزل اللّه على رسوله واللّه عليمٌ حكيمٌ * و من األعـرابِ مـن
يَتّخِذُ ماينْفِقُ مَغْرَما ويَتَربص بِكُم الدّوائِرَ عليهم دائِرَةُ السَوْءِ واللّه سميع عليمٌ * ومن االعراب من يومن باللّه واليوم
اآلخر» . . .
تفسير شيخ طوسى از اعراب در قرآن كريم
مرحوم شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن طوسى در تبيان در ذيل تفسير آيه
«االعراب اَشَدّ كفرا ونفاقا واجدر اال يَعْلموا حدود ما انزل اللّه على رسوله« *» . . .خداوند بزرگ در ايـن آيـه خبـر داده
است از اعرابِ تندخو و خشِنى كه خداوند و رسول او را بدرستى نمىشناسند  ،اينها در شدت كفر و نفاق و انكار نعمـتهـاى
الهىاند و نفاق اينان از ديگران بيشتر است»  .گفته شده است كه منظور از نزول آيه به اعرابى است كه در اطراف شهر مدينه
از قبيله اسد و غطفان  ،بودند كه كفر آنان شديدتر بود  ،زيرا آنها دورتر و خَشِنتر از اهل شهرها بودنـد ( اقصى و اجفى من
اهل المدن ) و زيرا آنان دورتر از شنيدن قرآن و حشر و نشر با اهل دانش و فضل بودند و گفته مىشود كه مرد عربى آنگـاه
كه عرب باشد و در سرزمينها سكونت داشته باشد و اعرابى به كسى گفته مىشود كه در باديهها ( نه شهرها و سـرزمينهـاى
3
آباد ) سكونت داشته باشد» .
توضيح:
هر چند مرحوم شيخ طوسى با كلمه قيل ( گفته شده است ) اعراب را به عربهاى باديهنشين تفسـير مـىكنـد و بـه صـورت
«قيل» دليل بر ضعف اين برداشت است  ،امّا اگر فرض كنيم كه بدون ترديد منظور از اعراب در سوره توبه كه در شـش آيـه (
09، 09ـ ) 129، 199تكرار شده است اعراب باديهنشين و بيابانگرد مىباشند اين خود گـواهى بـر گفتـار مـا اسـت كـه چـون
عربهاى باديهنشين نسبت به عربهاى شهرنشين فرهنگ و تمدن پايينترى دارند اينها به كفر و نفـاق نزديـكترنـد و ايـن
مقايسه براى خود عربهاى شهرنشين نسبت به ايرانيان متمدنتر و با فرهنگتر نيز صادق است .
توصيف جعفر بن ابى طالب از عربهاى قبل از اسالم
واژه اعراب در سوره احزاب آيه  ، 14سوره فتح آيه  33و  ، 34سوره حجرات آيه  30عالوه بر سوره توبه نيز آمده است .
 .شيخ طوسى  ،التبيان فى تفسير القرآن  ،ج  ، 5ذيل سوره توبه  121 / ،ـ . 91
 .محمد فؤاد عبدالباقى  ،المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم  ،ترتيب توسط محسن بيدار فر .
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1

اين اعتراف كه شبه جزيره عربستان به جز قسمت جنوبى آن ( يمن ) آن هم به خاطر عمران و آبادانى كمى كه داشت بيشتر
مردم عربستان صحرانشين بودند و با شهرنشينى آشنا نبودند كه نويسنده عرب زبان مصرى ( دكتـر محمـد حسـين هيكـل )
گويد:
«مردم عربستان صحرانشين بودند و با شهرنشينى آشنا نبودند  .در يكجا سكونت نمىگرفتند و در جستوجوى چراگـاه تـازه
دائما در حركت و سفر بودند و بدين وسيله روح سركش و صحرا گرد خود را راضى مىكردند  .چنان چه غالب آنها هنوز هـم
پس از شانزده قرن با تمدن خو نگرفتهاند و به صحرانشينى روزگار مىگذرانند  .بنـاى زنـدگى صحرانشـينى بـر قبيلـه اسـت .
قبايلى كه دائما در حركت و سفرند مانند مردم متمدن تابع نظم و قانون نيستند و افراد و خانوادهها و قبايل آنها هر كدام در
3
كار خود استقالل دارند» .
جعفر بن ابوطالب در جواب نجاشى پادشاه حبشه در وصف مردم عربستان چنين گفت:
«اى پادشاه ما مردمى گمراه و نادان بوديم  ،بتها را مىپرستيديم  ،مردار را مىخورديم  ،كارهاى زشت مرتكب مىشديم  ،بـا
خويشان و همسايگان خود بدى مىكرديم  ،زورمندان ما ناتوانان را نابود مىكردند  .چنين بوديم تا خداى پيغمبرى بما فرستاد
كه از ما بود و نسب او را مىشناختيم و به صداقت و امانت و عفت وى اطمينان داشتيم  ،ما را به عبادت خداى يگانه خوانـد و
1
از پرستش بتها و سنگها منع كرد و . ». . .
وصف عرب قبل از اسالم از نهج البالغه
«اِن اللّه بَعَمَت محمدا صلى اللّه عليه واله وسلّم نذيرا لِلعالَمين وامينا على التنزيل  ،و انتم مَعْشَر العرب علـى شَـر
دينٍ  ،وفى شَر دارٍ .
معنيخون بين حجارةٍ خُشْنٍ وحَيّاتٍ صعمٍّ تشرَبعونَ الكَدِرَ وتأكُلُونَ الجَشِبَ  ،وتَسْفِكُون دِما َكُمْ  ،وتقطعون ارحامَكُمْ  ،االصنامع فيكُمْ
منصوبهٌ واالثامع بِكُمْ مَعْصعوبَاٌ؛»
خداوند متعال  ،محمد صلىاهللعليهوآله را تبليغكننده بر عالميان و امين براى فرستادن قرآن و رسالت  ،مبعوث نمـود  .در آن
حال شما گروه عرب  ،داراى بدترين دين بوديد و در بدترين جامعه زندگى مىكرديد .
در ميان سنگهاى سخت و غارهاى ناشنوا سكنا داشتيد  .آبهاى تيره مىآشاميديد  ،و غذاى خشن مىخورديد  ،و خونهـاى
يكديگر را مىريختيد  ،و از خويشاوندان خود قطع رابطه مىنموديد  .بتها در ميان شما ( براى پرستش ) نصب شده و گناهان
 .محمد حسين هيكل  ،زندگانى حضرت محمد صلىللاعليهوآله  ،ترجمه ابوالقاسم پاينده  ،مؤسسه انتشارات سوره
تهران  ، 1375 ،ص . 121
 .همان .
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و انحرافها سخت به شما بسته بود .

3

وصف ايرانيان در روايات اسالمى
در روايات اسالمى خلق و روحيه ايرانى مورد ستايش قرار گرفته است  ،مخصوصا از دو جهت :بىتعصبى و آزاد فكرى و ديگر ،
دانشدوستى .
در آيه كريمه:
«و لو نزلنا على بعض اال عجمين فقرأه عليهم ماكانوا به مؤمنين» يعنى اگر قرآن را بر فردى از عجم فـرو مـىفرسـتاديم
اينان ( اعراب ) هرگز ايمان نمىآوردند .
امام صادق عليهالسالم فرمود:
آرى اگر قرآن بر عجم نازل شده بود  ،عرب به آن ايمان نمىآورد ولى بر عرب نازل گشت و عجـم ايمـان آورد و ايـن فضـيلت
عجم است  1.همينين امام صادق عليهالسالمفرمود:
آن كس كه اسالم را از روى رغبت و ميل پذيرفته است بهتر است از آن كه اسالم را از روى ترس پذيرفته است  .منافقانِ عرب
1
از روى ترس اسالم را پذيرفتهاند و ايمانشان حقيقى نيست  .امّا ايرانيان به ميل و رغبت خود اسالم را پذيرفتهاند» .
شايد بتوان ادعا كرد كه هنر پيامبر اسالم به عنوان آخرين پيامبر اين بود كه اين قوم با تمدن پايين  ،را كه هميشه در قتـل و
غارت بودند  ،هدايت كند و اتحاد و برادرى در ميان آنان حكمفرما نمايد  .اگر پيامبرى بتواند چنين معجزهاى صورت دهد خود
دليل بر حقانيت آن حضرت مىباشد و هدايت متمدنها آسانتر خواهد بود .
فصل سوّم :روابط عربها و ايرانيان قبل از اسالم
اعراب از قرن سوم ميالدى تا نيمه دوم قرن ششم ميالدى
با بر افتادن قرارگاههاى نظامى عرب در قرن سوّم  ،دوره تاريخى جديدى در تحول اعراب آغاز شد كه مّدت سه قرن تـا طلـوع
اسالم طول كشيد  .خاور نزديك تازهاى منقسم شده ميان سه قدرت بزرگ ايران و بيزانتيوم و حِمْيَر بر صحنه ظاهر شد  ،كـه
در آن دين عامل قطعى تازهاى بود .
 .نهجالبالغه  ،خطبه . 26
 .تفسير صافى و سفينة البحار ،ماده عجم ،نقل از تفسير على بن ابراهيم قمى .
 .مرتضى مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،مجموعه آثار  ،ج  ، 14ص 129؛ محدث قمى ،
سفينهالبحار  ،ص  692و . 693
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اعراب كه اين سه كشور نيرومند خاور نزديك آنان را احاطه كرده بود  ،در جنگهاى ميان ايـن سـه قـدرت تحـت الحمايـه و
دستيار آنها بودند  .لخميان براى ايرانيان  ،غسانيان براى بيزانتيوم  ،و كِندَه براى حِمْيَر  .همه اين سه گروه از لحاظ فرهنـگ
در تحت نفوذ مدارهايى بودند كه در آنها گردش مىكردند  ،و مهمترين تأثير فرهنگى از ناحيه دين بود  .اين دورهاى بود كه
در آن مسيحيت  ،و به درجه كمترى از يهوديت  ،در ميان اعراب گسترش يافت  ،و حيره و نجـران بـه صـورت مراكـز بزرگـى
درآمدند كه از آنجا دين مسيح ميان اعراب انتشار پيدا مىكرد  .سه گروه عربى كِنْدَه و لَخـم و غسّـان  ،در ايـن دوره صـحنه
تاريخ عرب را اشغال كرده بودند  ،و در جنگهاى آن زمان  ،خصوصا در هنگام بر آمدن شاهان مشهورشان  ،حارث بـن عمـرو
كِندى ( متوفاى در  113ه ) و منذربن نعمان لخمى (  10ـ  ) 141و حـارث بـن جَبَلَـه غسّـانى (  43ـ  ) 113نقـش عمـده
داشتند  .تاريخ آنان به صورت زنده و گيرا با اشعار شاعران عرب پيش از اسالم كه سلسلههاى لخمى و غسّانى آنـان را تشـويق
مىكردند  ،ثبت شده و به يادگار مانده است .
با وجود قدرت و كارايى نظامى  ،اين گروهها در واقع همان كه بودند باقى ماندند  ،يعنى در پناه قدرتهاى بزرگ و كمكهـاى
آنها بودند  ،آن گاه كه اينها به سقوطشان تصميم گرفتند؛ از ميان رفتند  .در مورد غسانيان و لخميان چنين شد  ،و نزديك
پايان قرن ششم قدرت آنها به دست خداوندگاران بيزانسى و ساسانى ايشان محدود شد  .كندَه نيـز كـه در حيـات عربسـتان
درونى و بدويان آن نقشى داشت  ،در همين قرن تجزيه شد و به جنوب بازگشت كه از همانجا برخاسته بـود دوره كشـورهاى
تحتالحمايه عرب كه در دنبال دوره كاروانشهرهاى عرب شمال پيش آمد كه نماينده آنها «تدمر» در قرن سوم بود  ،بـدين
ترتيب خاتمه يافت  .سقوط كشورهاى تحتالحمايه نتيجه تأثير قانونى بود كه بر حيات چنين تشكيالت ناپايدار در تاريخ شبه
جزيره عربستان حكومت مىكرد .
همزمان با طلوع و افول كشورهاى تحتالحمايه عرب  ،جهان ديگرى در شرف پيدايش بود كه معرّف نقطه عزيمت تـازهاى در
تحول تاريخ عرب است  .آن جهان همان عربستان درونى و متشكل از بدويانى بود كه در مـدار سـاكنان و مانـدگاران حجـاز ،
خصوصا مكه در گردش بودند .
اين شهر ( مكه ) كه به آرامى در بخش ايمن جاده عربستان غربى در حال رشد بود تـا بـا همدسـتى بـدويان نجـد  ،در حـال
تجديد قدرت اعراب بود و بزرگترين اوج را در تاريخ اعراب پس از سقوط «تدمر» فراهم آورد .
 . . .دوره جنگاورى اعراب پس از زمانى بود كه سوارى با اسب را آغاز كردند و همان دوره قهرمانى پـيش از اسـالم عربسـتان
است كه به نام روزهاى عرب ( ايامالعرب ) معروف شده است  .مفهوم خاص معرودَت ( مروّت  ،مردانگى ) در اين دوره به كمال
خود رسيد كه مقارن با ظهور مفهوم معروفتر «اسب سوارى» بود  .ولى مهمتر و اساسىتر از آن پيدايش زبان قديمى عربى . .
 .بود .
 . . .كه به عنوان يك زبان ميانجى ( العربيه ) بوده است كه سطح آگاهى اعراب را از وحـدت و هويـت آنـان بـاالتر بـرد و بـه
پيدايش حس ملّى نيرومندى در ميان آنها كمك كرد .
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حجاز هم به لحاظ اقتصادى ( راه بخور ) و راه بينالنهرين به عربستان غربى و هم به لحاظ فرهنگى ( مسـيحيّت در نجـران و
يهوديت در يثرب ) كه مكه هم كاروانشهر بود و هم شهر مقدس اهميت يافت و قُصَىّ ( آغـاز قـرن  4م ) جـدّ چهـارم پيـامبر
3
صلىاهللعليهوآله پايهگذار آبادانى مكه به عنوان «جمهورى بازرگانى» بزرگ عربستان در قرن ششم بوده است» .
«در طول تاريخ عربها در اكثر ايام دست نشانده و گماشته ايران بودند  .اگر هم گاهى به عنوان غارت به كناره دريـاى فـارس
آمدهاند به زودى ادب مىشدهاند؛ همانند ادبى كه شاپور نمود .
بزرگان حيره در درگاه يزدگرد اول دست نشانده ايران به شمار مىآمدند  .در روزگار نوشيروان نيز تازيـانِ سـرزمين هامـايمن
همانند تازيان حيره خراجگذار و دستنشانده ايران بودند .
از طرفى وضعيت جغرافيايى و خشك بودن باديههاى ريگزار نجد و تهامه جاذبهاى براى كشاندن ايران به اين مناطق نداشـت .
و هر منطقهاى از عربان كه ارج و بهايى داشت اگر از آن روم نبود در زير نگين ايران بود .
از شاعران عرب كسانى چون اعشى  ،به درگاه خسرو مىآمدند و از ستايش شاهنشاه مال و نعمـت و فخـر و شـرف بـه دسـت
مىآوردند  1.و هرگز به خاطر كسى گذر نمىكرد كه روزى تخت پادشاهى ايران به دست اعراب افتد .
1
عربستان به خاطر همين وضعيت آب و هوايى تا قبل از اسالم در آنجا تمدنى ظهور نكرده بود .
«در تواريخ هست كه وقتى كمبوجيه پادشاه هخامنشى لشكر به مصر برد اعراب را واداشت كه در باديه براى سپاه او آب تهيـه
1
كنند 0و در برخى از جنگهايى كه ايرانيان با يونانىها كردهاند نيز اعراب جزو سپاه ايران به شمار مىآمدهاند .
رقابت دولتهاى روم و ايران موجب پيدايش دولتهاى غسان و حيره شد غسان در كنار باديه شام بـود و دولـت روم آن را در
برابر ايران علم كرده بود  .حكومت ايران نيز دولت حيره را در كنار باديه عـراق بـه وجـود آورده بـود تـا هـم در آن حـدود از
اصطكاك مستقيم دو دولت جلوگيرى كند و هم در جنگ با روم مدد كار ايران باشد  .البته نفوذ ايران به همه قبايل و طوايـف
4
و بزرگان عرب در روزگار ساسانيان وجود داشت  .گذشته از اينها يمن نيز از روزگار نوشيروان دست نشانده ايران بود .

 .آربرى ـ اشپولر و  . . .تاريخ اسالم  ،پژوهش دانشگاه كمبريج  ،ترجمه احمد آرام  ،انتشارات اميركبير ،
تهران  1357 ،ش  ،ص . 56
 .ابن قتيبه  ،الشعر والشعراء  ،ج ، 1ص 214و نقد ادبى  ،ص . 375
 .دكتر عبدالحسين زرين كوب  ،دو قرن سكوت  ،ص . 28
 .همان ،به نقل از تاريخ هردوت .

 .دكتر زرين كوب  ،دو قرن سكوت ،ص . 31
 .همان  ،ص . 6
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الف ) دولت حيره ( 3لخمىها ) و روابط آنها با ايران
در اوايل قرن سوم بعد از ميالد پارهاى از طوايف عرب  ،از فترتى كه در پايان روزگار اشكانى پيش آمده بود استفاده كردند و به
سرزمينهاى مجاور فرات فرود آمدند و بر قسمتى از عراق دست يافتند و شهرها و قلعهها ايجاد كردند مهمتـرين ايـن شـهرها
حيره بود .
عربهاى اين منطقه به علت مجاورت با ايران از بركت فرهنگ و تمدن بهرهاى يافته بودند  .تاريخ امراى حيره  ،درست روشن
نيست  .اينقدر هست كه اين امرا از اعراب بنىلخم بودهاند و به حكم مجاورت  ،از شاهان ساسانى فرمانبردارى مىكردند .
نخستين امير حيره از خاندان لخم عمربن عَدى نام داشت معاصر با شاپور اول و چندتن از پادشاهان ديگر ساسانى بوده است .
پس از عمرو پسرش امرؤ القيس نام داشته است كه حدود  04سال امارت داشته است  .لوحى برگور او پيدا شده كـه بـه خـط
نَبَطى و زبان قديم تازى است و از ارتباط او با درگاه پادشاهان ايران حكايت دارد  .او بر بيشتر قوم عرب از مردم عراق و جزيره
و حجاز از جانب پادشاهان ايران فرمانروايى كرده است  .دوره امارت او با عهد سلطنت بهـرام سـوم و نرسـى و هرمـز و شـاپور
ذواالكتاف مقارن بوده است .
پس از امرؤالقيس چند تن ديگر حكومت داشتهاند تا آن كه نوبت به نعمان فرزند امرؤالقيس رسيد او به نعمان اعور مشهور شد
 .مردى تند خو و توانا امّا سخت گير و كينهاى بود .
گويند كه يزدگرد اول به او توجه و عنايت داشته است و بناى كاخ خَوَرْنَقْ در مجاورت حيره به او نسبت داده شده است  .ايـن
كاخ توسط معمار معروف سنمّار به پايان رسيد كه او را كشتند و افسانهاى هم ساخته شد كه او ( نعمـان ) در پايـان كـار بـه
خاطر بىثباتى و ناپايدارى دولت و ملك جهان جامه درويش پوشيد و ترك حكومت نمود و سر به بيابان نهاد  .شايد اين افسانه
را به خاطر ماليمت نعمان نسبت به ترسايان به پيروى از سياست يزدگرد ساختهاند تا عالقه و ارتباط او را با زاهدان و سياحان
نصارا بيان نمايند .
پس از او نوبت به منذَر بن نعمان رسيد  .اين همان امير حيره است كه در داستانها گفتهاند يزدگرد تربيت فرزند خويش بهرام
را بدو سپرد  .حتى آوردهاند كه اگر سعى و جالدت منذر نبود بزرگان ايران  ،بعـد از يزدگـرد راضـى نمـىشـدند بهـرام را بـه
سلطنت بنشانند  .بدينگونه دخالتى كه وى در انتخاب بهرام گور به سلطنت كرد از نفوذ و قدرت او حكايـت دارد  .در جنگـى
كه چندى بعد بين بهرام گور با رومىها درگرفت منذَر خدمتهاى شايسته كرد .
چند تن ديگر از امراى خاندان لخم بعد از منذر حكومت كردند تا نوبت رسيد به فرماندارى منـذر بـن ما السـما كـه از همـه
ملوك حيره نامدارتر و پركارتر بود  .او در روزگار پادشاهى قباد و نوشيروان مىزيست و در همين زمان بود كه زنگيان بر يمـن
استيال يافتند  .در اين تاريخ ماجراى ظهور مزدك رويداد و پريشانى و نابسامانى تمام در كارها افتـاد  .قبـاد بـه آيـين مـزدك
 .حيره نزديك قادسيه از لغت سريانى  hériaاست به معناى حصار و دير و حرم كه بعد بر لشگرگاه
اعراب مجاور ايران اطالق گرديد  .و سپس به معناى شهرى شده است كه در مجاورت سر حد مقر سپاه باشد  .نزديك محل كنونى كوفه واقع بوده است .
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گرويد امّا منذر مخالفت كرد و آيين مزدك را نپذيرفت  .در اين هنگام امراى كنده كه با بنى لخـم از ديربـاز رقـابتى داشـتند
فرصت را غنيمت شمردند و چون ديدند شاهنشاه به سبب مخالفتى كه منذر در كار مزدك با او كرده است از او رنجيده اسـت
به قباد نزديك شدند .
قباد حارث كِندى را به امارت حيره برگماشت و او منذر را از آنجا راند .
هنگامى كه نوشيروان به سلطنت رسيد درصدد برآمد تا خللهايى را كه به سبب فتنه مزدك رخ داده بود جبـران كنـد ديگـر
باره منذر را به امارت حيره  ،بازگرداند  .امّا اعاده حكومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده كند .
پس از او پسرش عمروبن منذر  ،به امارت حيره نشست كه او را به نام مادرش عمروبن هند خواندنـد  .او خودپسـند و درشـت
خوى بود و به دست عمروبن كلثوم كشته شد .
پس از او برادرانش قابوس و منذر اندك مدتى امارت كردند تا نوبت به نعمان بن منذر رسيد كه ابوقابوس كنيـه داشـت  .او بـا
هرمزد چهارم و خسرو پرويز همزمان بود  .و از دربار ساسانى فرمانبردارى و تقليد مىكرد .
نعمان به يارى عدى بن زيد  ،كه در دربار شاهنشاه كتابت مىكرد  ،منصب امارت حيره را به چنگ آورده بود  ،زيرا عـدى بـن
زيد با نفوذ خود در دربار ساسانيان كمك دربار ايران را به نعمان جلب كرده بود  ،امّا نعمـان نسـبت بـه عـدى كاتـب و شـاعر
بدگمان شد و او را كشت  .چندى بعد  ،پسر عدى به نام «زيد» حيله كرد و پس از دوستى بـا نعمـان از او خواسـت تـا مقـام
پدرش ( عدى ) را به وى بازدهند  .نعمان پذيرفت و از خسرو پرويز خواست كه زيد را كاتب و مترجم عربى دربار خويش سازد
 .زيد فرصت را غنيمت شمرد و براى انتقام خون پدر و در ماجراى عالقه خسرو براى زن گرفتن براى يكى از كسان خود  ،زيد
يكى از اقوام درجه يك نعمان را نام برد كه دخترى دارد بسيار زيبا و  . . .كه نعمان راضى نشد دختـر را بفرسـتد  ،كـه خشـم
خسرو و نكبت نعمان را به دنبال داشت  .او را به دربار خود فرا خواند و به زندان افكند تا مرد  .پس از آن حكومت حيـره دوام
نكرد .
خسرو و جانشينانش از آن پس  ،ديگر از خاندان لخم كسى را به امارت حيره ننشاندند و از جانب خود عامالن فرسـتادند  .تـا
زمانى كه خالد بن وليد با سپاه مسلمانان آنجا را بگرفت و با مردم بر سر جزيه صلح كرد .
از آن پس حيره از رونق افتاد و توسعه كوفه رونق آن را كاست تا رو به ويرانى نهاد  .بدينگونه حكومت حيره  ،كه دستنشانده
ايران و «حائل» بين ايران و عرب بود از ميان رفت و دروازه تيسفون روبه بيابان بازگرديد .
گذشته از حيره و كنده  ،از ديگر بالد عرب نيز هرجا كه ارزش زندگى داشت از نفوذ ايران بركنار نماند  .از آن جمله ديار يمن
3
را نام بايد برد .
«ايرانىها دشمن ديرين رومىها بودند  . . .چنان كه شاپور اول (  103ـ  111م ) گويا عمروبن عدى را كـه از خانـدان لخمـى
 .دكتر زرين كوب  ،عبدالحسين  ،دو قرن سكوت  ،ص . 35
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بود به فرماندهى اعراب عراق تعيين كرد  ،ولى در سنگ قبرى كه در «النماره» واقع در جنوب شرقى دمشق يافت شده اسـت
امر القيس پسر عمرو در سال  113م  .خود را فرمانبردار رومى معرفى مىكند  ،ليكن فرزندان و اعقاب وى به عنـوان حكّـام و
عمال ايرانى در حيره كه تقريبا در ده فرسنگى خرابههاى بابل است اقامت نموده و زندگى مىكردند و بـيشتـر آنهـا در زد و
خورد با ساسانيان كشته شدند  ،ولى يكى از ايشان به نام ملك «منذر» در  111م  .پايتخت سلسله مزبور را تصرف كرده ويران
ساخت  ،رعاياى اين امرا  ،مسيحىِ نسطورى بودند ولى خودشان بتپرست باقى ماندند .
آخرين آنها كه به نعمان سوم (  134ـ  ) 441مشهور است مسيحى شد و يا الاقل بدان تظاهر نمود و چون اغلـب اوقـات در
مقابل شاهنشاهان ايران سركشى مىنمود خسرو دوم او را به تيسفون دعوت كرده معدومش ساخت ولى نتـايج ايـن عمـل بـه
زودى آشكار شد؛ يعنى در سال  434م  .سه هزار عرب به ساحل فرات حمله كردند و در جنگ «ديقـار» ايرانيـان را شكسـت
3
سختى دادند و بعدها تصرف اين مملكت به واسطه نبودن مرزداران ثابت براى مسلمانها بسيار آسان گشت» .
ب ) هاماوران در «يمن» يا حِمْيريان و روابط آنها با ايران
سرزمين يمن كه خوشبختترين و پرمايهترين نواحى عربستان به شمار مىرود از ديرباز مورد توجه جهانگشايان بـوده اسـت .
در داستانهاى پهلوانى ما از اين ناحيه به نام «دشت هاماوران» ياد كردهاند .
احتمال دارد كه نام حميريان  ،دگرگونه گشته است و به صورت «هاماوران» درآمده است  .امّا قراين بسيارى كه در تاريخهـا و
قصههاى قديم ايران وجود دارد نشان مىدهد كه خيلى پيشتر از روزگار خسرو انوشيروان نيز ايرانيان با مردم هاماوران و ديگر
بالد تازى مربوط بودهاند  .در كتيبه نقش رستم نام عربستان و حمير و عدن و نيز حبشه را در شمار كشورهايى كه فرمانبردار
و خراجگزار او هستند ياد مىكند .
پادشاهان حِمَير
از آن ميان سرزمين يمن  ،كه از مواهب طبيعت بيشتر بهره داشته اسـت از ديربـاز آبـادتر و برومنـدتر از سـاير قسـمتهـاى
عربستان بوده است و از همين روى يونانيان آن را عربستانِ خوشبخت مىخواندهاند  .نيز چون بركناره دريـاى هنـد و دريـاى
سرخ جانى مىداشته است و از ديرباز براى بازرگانى ميان دنياى غرب و شرق جايگاه مناسبى بهشمار مىآمـده اسـت  .از ايـن
حيث هم مورد توجه جهانگيران ايرانى و رومى بوده است .
تاريخ هيچ قومى به اندازه تاريخ عربستان آشفته و پريشان نيست و از آن ميان تاريخ يمن از همه آشفتهتر و درهم است .
افسانهها و داستانهايى كه در منابع عربى راجع به پادشاهان هاماوران ( حميرىها ) نقل كردهاند حاكى از ارتباط آنها با تاريخ
 .برو كلمان  ،كارل  ،تاريخ ملل و دول اسالمى  ،ترجمه دكتر هادى جزايرى  ،صص . 12 ، 11
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و تمدن ايرانى است .
«مىگويند پس از يَعْرُب ( رعك ) پسرش يَشْجعب به سلطنت رسيد و پس از او پسرش عبد شمس  034سال پادشاهى كرد و از
بس اسير گرفته بود ملقب به سبا شد و سدّ مَأْرِب را او ساخت .
عبد شمسْ فرزندانى داشت از جمله حِمْيَر وكهالن  ،حِمْيَر پادشاه شد و پادشاهى در خانواده او استقرار يافت  .ايـن خانـدان (
حميرىها ) تا مدتها دو سلسله بودند  ،يك سلسله در سبا حكومت مىكرد و ديگرى در حَضْرَمَوْت  .در زمان حارث ملقب به
رايش هر دو كشور يكى شد و از اين وقت پادشاهان حِمْيَرى را تُبَّع ناميدند  .غالبا تعداد پادشاهان حميرى را  14تن شمردهاند
 ،كه مدت  1414سال پادشاهى كردهاند .
از وقايع اين پادشاهان چيزهاى عجيب روايت مىكنند از جمله آن كه شَمَّر يَرعَش ( يعحَرْعِش ) تمام ايران را تسخير كـرد و از
جيحون گذشت و به سعغْد رسيد و شهر سمرقند ( 3شَمَّركند ) را ساخت .
همينين اسعد ابوكرب ايران و تركستان را فتح كرد و به چين و روم لشكر كشيد .
آخرين پادشاه حِمْيَرى ذوجَدَن بود كه در زمان او دولت حميرى به دست حبشىها منقرض شد  .در علّت حمله حبشه بر يمن
مىگويند ذوجَدَن مذهب يهودى داشت و بر نصرانىهاى يمن سخت گرفت  .آنها به پادشاه حبشـه كـه نصـرانى مـذهب بـود
متوسل شدند و او سردار خود ارياط را به يمن فرستاد .
ارياط يمن را گرفت و مدتى حبشىها بر يمن سلطنت كردند تا آن كه يك شاهزاده حميرى  114م نامش سيف بن ذى يَزَن با
كمك انوشيروان پادشاه ايران حبشىها را راند و خود به پادشاهى نشست  .ولى او هم پس از اندكى به دست غالمـان حبشـى
خود كشته شد  ،سرداران ايرانى با مشاركت رؤساى محلى ( قيلها ) آنجـا را اداره مـىكردنـد و از آن پـس يمـن بـه دسـت
دولتهاى ايران افتاد و بود تا زمان اسالم كه به تصرف دولت اسالم درآمد  .از اختالط نژاد ايرانى با نژاد بومى يمـن نسـلى بـه
وجود آمده بود كه آنها را «ابنا » مىناميدند  .ابناءاالحرار يا ابناءااليرانيين ،ص . 14
 . . .آغاز تشكيل دولت سبا به احتمال قوى از قرن هشتم پيش از ميالد بوده و دنبالهاش كه دولت حميرى بوده است تا قـرن
ششم ميالدى يعنى تا نزديكىهاى ظهور اسالم امتداد يافته است .
حدود اوايل سده ششم ميالدى امپراتور روم ( بيزانس ) از اين كه به دست «ذونواس» امير يمن كه يهودى بود مسيحيان مورد
اذيت و آزار و حتى كشته مىشدند ( اصحاب االخدود = گودالهاى پر از آتش ) و نيـز از روابـط حسـنه دولـت يمـن و ايـران
ناراضى بود لذا پادشاه حبشه را به تسخير يمن تشويق كرد  .پس پادشاه حبشه در سال  114م لشكرى به سردارى اريـاط بـه
وسيله كشتىهاى رومى به يمن فرستاد .
ذونواس ( امير يمن ) در جنگ با حبشىها كشته شد يا خود را در دريا غرق كرد  .حبشىها «سعـمَيْفَع» را پادشـاه يمـن قـرار
 .بعضى گويند از شهرهايى است كه ابتدا چند شهر بوده است سمريه ،قنديه ،توى و سركان كه به هم
متصل شد و نام يك شهر شده است.
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دادند و دو سردار حبشى ارياط و ابرهه با لشكرهاى خود هر يك در ناحيهاى اقامت گزيدند .
پس از چندى ابرهه زير دست ارياط برسردار خود نافرمان شد و سعمَيْفَع را از ميان برداشت و خود فرمانرواى يمن شد  .حدود
 14سال خود و فرزندانش حكومت كردند و تا آن كه در  114م شاهزاده حميرى اى به نام «سـيف بـن ذى يَـزَن» از پادشـاه
3
ايران كمك گرفت و با لشكر ايرانى و سردارى به نام وَهريز ( بهروز ) به يمن آمد و خود پادشاه شد .
از وقتى كه زنگيان به سردارى ارياط بر يمن دست يافتند تا آنگاه كه سپاه ايران به سردارى و هرز بهـروز ( وَهْرِيـز ـ وَهْـرَز )
آنها را از آنجا براندند و تباه كردند  11سال گذشت  .آغاز استيالى آنها در روزگار اين قباد پسر فيروز پادشاه ساسانى بود .
ارياط  14سال و ابرهه  11سال و پس از ابرهه دو پسرش يكسعوم  31سال و مسروق  31سال ابرهـه قُلـيس در صـنعا سـاخت
كليسايى ( كنيسهاى ) كه مثل آن نبود .
هدف او بازداشتن توجه مردم از كبه به آن عبادتگاه بود  .در اين باب به نجاشى نامه نوشت و دستورى خواست  .عربان قصد او
1
را فهميدند و يكى از آنان به صنعا رفت و آن عبادتگاه را بيالود چون ابرهه آگهى يافت حمله به مكه كرد .
«انوشيروان پس از پناهنده شدن شاهزاده يمنى ( از خاندان حِمْيَر ) وَهْرَز را با قشونى براى تصرف يمن فرستاد و اين سردار از
خليج پارس تا يمن با بهرهمندى پيشرفت و عدن را تصرف كرده حبشىها را از يمن براند (  114م ) .
پس از آن خانواده حمير برقرار و دست نشانده ايران گرديد  .وَهْرَز و سپاهيان ايرانى در آنجا مانـده بـا اهـالى مخلـوط شـدند
1
چنانكه اعراب دوره اسالمى آنها را ابنا مىناميدند» .
ذى يزن ( سيف ) شاهزاده حِمْيَرى دستنشانده ايران
ذى يزن شاهزاده يمن بود كه در هنگام استيالى زنگيان مورد ستم واقع شد و همسرش را به ستم از او گرفته و ابرهه آن را به
زنى گرفت  .اين زن قبالن از ذى يزن پسرى داشت به نام معديكَرب كه لقب «سيف» داشت  .آن كودك را نيز با خود بـه خانـه
ابرهه برد  .سيف مدتها خيال مىكرد پسر ابرهه است .
ذى يزن به دربار روم رفت و از ستم زنگيان شكايت كرد چون قيصر خود زنگيان را برانگيخته بود توجه نكرد .
ذى يزن به دربار شاه ساسانى ( خسرو انوشيروان ) آمد  .ابتـدا بـه حيـره رفـت نعمـان بـن منـذر و بـه قـولى عمـروبن هنـد
دستنشانده انوشيروان بود خسرو انوشيروان به واسطه دستنشاندهاش در حيره از جريان خبردار و او را پذيرفت و وعده كمك
كردن داد  ،امّا نتوانست ،و ذى يزن مانند پناهندهاى بردرگاه انوشيروان بماند و هم آنجا وفات يافت .
فرزند او سيفِ ذى يزن در خانه  ،ابرهه بود و از جريان خبردار شد  .از يمن خارج شد در جستوجوى انتقام نزدِ قيصر آمد ولى
 .دكتر على اكبر فياض  ،تاريخ اسالم  ،دانشگاه تهران  ،ص . 27
 .ابن هشام  ،السيرة النبويه  ،ج  ، 1ص . 54
 .حسن پيرنيا  ،مشير الدوله  ،تاريخ ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان  ،ص . 251
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فايدهاى نداشت و ( احتماالن اين داستانها از روى هم ساخته شده است ) سرانجام به دربار خسرو انوشيروان رسـيد  .سـردارى
ايرانى به نام وهرز ( بهروز ) با سيف از راه دريا به طرف هاماوران با لشكرى حركت كردند و پادشاه زنگيان خبردار شد  .و هـرز
چون به كنار دريا رسيد كشتىها را آتش زد و با تعداد كم به سپاه دشمن زد  .بسيارى از مردم هاماوران نيز به خاطر ستمهاى
زنگيان با اينان همدست شدند و آنان را از خاك خود براندند .
سيف فرمانروايى يافت و وهرز برگشت و قراردادهايى را با هم بستند از جمله آزادگان ايران را در يمـن زن گـرفتن روا باشـد و
3
برعكس نه .
و سيف خراج مىداد تا اين كه سيف به دست حبشيان كشته شد و مجددا ايرانيان در يمن با تندى با زنگيان برخورد كردند و
حكومت كردند كه فرمانروا همان وهرز بود و پس از او مرزبانان ايران حكومت كردند پـس از تزلـزل ايـران در پايـان سـلطنت
انوشيروان كه سپاه ياغى بود و روحانيت روى در فساد داشت .
با مرگ انوشيروان سلطنت كوتاه هرمز با مخالفت روحانيان و سـپاهيان بـه سـر آمـد  .شـيرويه و پسـر خردسـالش اردشـير و
1
پوراندخت و آذرميدخت و يزدگرد آخرين بازمانده ساسانيان بود .
 . . .با مرگ يزدگرد اول كه در سال 133م به پادشاهى رسيده بود و به صورت اسرارآميز ( افسانه لگد خوردن از اسب خويش
) در سال 014م كشته شد  ،پسرش شاپور كه والى ارمنستان بود براى به دست گرفتن تاج و تخـت پـدر بـه شـتاب  ،آهنـگ
پايتخت كرد  .امّا بزرگان و نجباى كشور از بيم آن كه مبادا وى نيز سياست پدر را دنبال كند  ،بىدرنگ به قـتلش رسـاندند و
خسرو را كه از خويشان دور پادشاه بود بر تخت نشاندند  ،ولى خسرو نتوانست تاج و تخت را نگه دارد  ،زيرا پسر ديگر يزدگرد
به نام بهرام پنجم توانست به يارى نعمان  ،پادشاه عرب حيـره كـه پـرورده بهـرام بـود  ،خسـرو را از تخـت بـردارد و خـود را
خداوندگار قلمروى ساسانى سازد .
بهرام پنجم به «گور» ملقب بود  ،زيرا مىگفتند كه وى در شكار  ،شيرى و گورى را به يك زخم نيزه از پاى درآورده بـود  .يـا
شايد وى را به خاطر نيرومندى بدين لقب مىخواندند .
 . . .سرانجام بهرام پس از درگيرىهايى با روم ناگزير به عقد قرارداد صلح با روميان در سـال 013م گشـت  .بـه موجـب ايـن
قرارداد دو دولت متعهد شدند كه آزادى مذهب در سرزمينهاى خود برقرار كنند و متعرض اقليتهاى مذهبى قلمروى خـود
نگردند  . . .در سال  013م بهرام درگذشت و پسرش يزدگرد دوم بر تخت شاهى نشست .
با مرگ يزد گرد دوم در سال  011م  ،پسرش هرمز سوم به پادشـاهى رسـيد  ،امّـا ناچـار گرديـد بـا مـدعى ديگـرى  ،بـرادر
جوانترش فيروز بجنگد  . . .سرانجام فيروز بر هرمز فايق آمد و او را در سال  013بكشت  .پادشـاهى وى كـه  11سـال طـول
 .مسعودى  ،مروج الذهب  ،ج  ، 1ص . 283
 .دكتر عبدالحسين زرين كوب  ،دو قرن سكوت  ،ص . 55
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كشيد با نكبت و بدبختى همراه بود .
3
سرانجام پس از اتفاق حوادثى كواذ يا قباد در سال  033م شاه ايران شد و  01سال پادشاهى كرد .
فصل چهارم :مواجهه منطقىِ فرهنگى ايرانيان با ظهور و ورود اسالم
داليل پذيرش اسالم توسط ايرانيان
ايرانى با وجود فرهنگ و تمدن باالى خود هييگاه به خاطر زور و تحميل يا از ترس جان و مال عقيدهاى را نپذيرفته است بلكه
ارزيابى خردمندانه او موجب شد كه به سرعت اسالم را بپذيرد .
اين عوامل مقدارى در مباحث قبلى اشاره شد و اكنون مواردى ديگر را برمىشماريم و چنانچه وقت اجـازه مـىداد بـراى هـر
دليل و علّت مىتوان شاهدهاى تاريخى را از كتابهاى معتبر آورد كه تصور نشود كه تنها اين مطالب ادعا است و ما كه ايرانى
هستيم از روى تعصّب بدين عقيده رو آوردهايم كه فرهنگ و تمدن باالى ما نيز از تعصب خالى بوده و هست همانطور كـه در
فصل دوم نيز ثابت نموديم .
ايرانيان در انديشه خود مالكهاى ارزيابى داشتهاند كه يك نمونه آن در فصل اول آورده شد كـه همانـا افتخـارى اسـت بـراى
اسالم و مسلمانان و آن زندگى پر از تحقيق و بررسى يك آزاده به نام سلمان فارسى كه چگونه بـراى جسـتوجـوى حقيقـت
زندگى خود را به خطر انداخت و از ايران تا شام و از شام تا عربستان و مدينه پيش رفت و با نشانهها و عاليم منطقى به پيامبر
صلىاهللعليهوآله و اسالم ايمان آورد .
جاى تأسف است كه عدهاى از نويسندگان گمان كردهاند كه پذيرش ايرانيان را اگر به ترس و طمع ايرانى نسبت دهـيم يـا بـه
كج فهمى و بىعقلى اين ايرانى را بزرگ مىكند و خدمت به ايرانى است در صورتى كه تاريخ از اصل و بنيـان  ،قضـاوت ديگـر
دارد كه ايرانى با جان و دل در برابر آخرين دين الهى يعنى اسالم آن را موافق دانش و خرد و فرهنگ و تمـدن يافـت و آن را
حتى بر عربها تبليغ كرد .
الف ) فرهنگ و تمدن باال
در اين مورد در گفتار پيشين مفصالن بحث شد  .در اينجا به چند مورد فرهنگى كـه تـاكنون كـمتـر بحـث شـده بـه اختصـار
مىپردازيم و آن اين كه :مردم ايران از لحاظ حعسن سليقه براى انتخاب اولين روز از سال كه نوروز است و گردش زمين به دور
خورشيد و انتخاب سال خورشيدى ( شمسى و روز اول فروردين )  1به گونهاى خوب عمل كرده بودند كه چنين انتخاب خوب
 .هوار  ،كلمان  ،ايران و تمدن ايرانى  ،ترجمه حسن انوشه  ،صص  131ـ . 134
 .براى جزئيات اعياد و جشنهاى ايرانيان مراجعه به كتاب تاريخ مختصر تمدن و فرهنگ ايران قبل از اسالم  ،تأليف دكتر احمد تاجبخش شود .
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3

ايرانيان در اسالم نيز تأييد شد  .همينين حفظ زبان فارسى در همين راستااست .
دين مبين اسالم با هر سنت و آداب و رسم نيكو ( حتى زبان هر ملّتى ) موافقت كرده است و همين امر نيـز كـه اسـالم ديـن
منطقى است و بدون جهت در برابر آداب و رسـوم و زبـان مخالفـت نمـىنمايـد و خورشـيد و مـاه و زبـان و اخـتالف آن را از
نشانههاى الهى مىداند موجب شد كه ايرانيان هم به آداب و رسوم و هم زبان فارسى و اصيل و صحيح خود همت كنند و هـم
مسلمين از آنان تقليد نمايند و به تدريج به اعراب نيز منتقل شد  .هم اكنون كافى است به كتاب مفاتيح الجنان مرحوم شيخ
عباس قمى و در اعمال عيد نوروز آن  ،نظرى بيفكنيم .
شيوه حكومت كردن ايرانيان و ديوانهاى حكومتى مردم ايران تا سالها مورد تقليد مسلمين واقع شد و جمله معروف سليمان
خليفه اُموى (  44ـ  ) 33كه از سال 34ـ 33ه ق حكومت كرده است 1چنين است:
«عجبا ايرانيان هزار سال حكمفرمايى كردند و ساعتى به ما احتياج پيدا ننمودند و ما صد سال خالفـت كـرديم و يـك سـاعت
1
بىمساعدت آن نتوانستيم زندگانى كنيم» .
ايرانيان از همان ابتداى ظهور و ورود اسالم با مسلمانان فاتح ارتباط منطقى برقرار كردند و با ابراز لياقت و كاردانى در امور مهم
مملكتى به يارى مسلمانان شتافتند و اين هم به مدد فرهنگ باالى آنان و تمدن عالىاى بود كه داشتند .
از زمان عمر وصول جزيه و مالياتها به دست دهقانان و عمّال ايرانى بود  .در زمان حضرت على 1ماهوى فرمانرواى ايرانى مرو
كه دست نشاندگى عرب را پذيرفته بود در كوفه به خدمت آن حضرت 1رسيد و قرار شد كه خليفـه فرمـانى صـادر كنـد كـه
دهقانان و كدخدايان روستاها جزيه مردم زرتشتى را گردآورده به ماهوى بپردازند و وى نيز آنها را به نزد خليفه ارسال دارد .
0
ظاهرا اين همان ماهوى است كه باعث كشته شدن يزدگرد سوم شد .
قبايل عرب پس از فتح ايران  ،گروه گروه مهاجرت كرده و با زن و فرزند و خانواده خود در شـهرهاى ايـران مسـكن گزيدنـد .
منظور دولت اسالم از مهاجرت دادن ايشان آن بود كه به وسيله آن اعراب دين اسـالم و زبـان و آداب عربـى را در ايـران رواج
دهند  .ولى به جاى آن كه آنان  ،ايرانيان را عرب كنند  .پس از چند قرن خود در ميان توده عظيم مردم ايران تحليل رفتند و
1
ايرانى شدند .
 .در مورد زبان فارسى در كنار زبان عربى بدون تعصب خاص و حتّى شعرايى همچون مولوى  ،سعدى ،
حافظ از عربى و فارسى هر دو به عنوان مكمل همديگر در جهت غناى فرهنگ و تمدن ايران استفاده كردهاند و شعر سرودهاند .
 .جالل الدين سيوطى  ،تاريخ الخلفاء  ،دارالجيل  ،بيروت  1418 ،ق  ،ص  269و . 271
ّ
عبدللا رازى  ،تاريخ كامل ايران  ،ص . 422
 .دكتر
 .دكتر محمد جواد مشكور  ،تاريخ ايران زمين  ،فصل نهم  ،ص . 126
 .همان .

212

همانطور كه اشاره شد اينها مواردى اندك از شواهد تاريخى است از آغاز مواجهه فرهنگى ايران با ورود و ظهور اسالم كه قبالن
هم از حكومت سلمان ايرانى بر مدائن گفته شد و اين برخورد منطقى تا آنجا پيش رفت كـه در زمـان بسـيار زود ( 311ق )
ايرانيان بنىاميه ستمگر را ساقط كردند و خاندان عباسى كه دم از حكومت آل محمد صلىاهللعليهوآلهمـىزدنـد آنهـا را روى
كار آوردند .
ب ) جاذبه قوى اسالم در عقايد و احكام
مخالفت اسالم با تبعيض نژادى و هرگونه اختالف طبقاتى ايرانيان قبل از ظهور و ورود اسالم از تبعيضهاى اعمال شده توسط
فرمانروايان ساسانى به شدت رنج مىبردند و از اختالف طبقاتى آنان آنهم با تأييد مؤبدان زرتشتى به ستوه آمده بودند .
وقتى ايرانيان دستورهاى عالى اسالم را كه در قرآن كريم آمده است شنيدند همان يافتند كه مىخواستند و موردى نداشت كه
از اسالم و مسلمين استقبال نكنند بلكه بعدها ايرانيان با اتكا به همين دستورها از تبعيض بعضى از فاتحان كه اسالم را عمـل
نمىكردند عليه آنان مبارزه كردند و نهضتهاى منطقى مساوات عليه ظلم بنـى اميـه و تبعـيض نـژادى آنـان راه انداختنـد و
ايرانيان به زودى دريافتند كه بين عمل فاتحان عرب و اسالم تفاوت است و نبايسـتى برخـورد بعضـى از مسـلماننماهـا را بـا
دستورهاى عالىِ اسالم مخلوط كرد و چه نيكو متوجه مسلمانان واقعى شدند كه در اهل بيت پيامبر صلىاهللعليهوآلهجمع شده
بودند و اسالم ناب محمدى را از درييه خاندان پيامبر صلىاهللعليهوآله امام على عليهالسالم و ائمه اطهـار علـيهمالسـالم پيـدا
كردند  .بدان دل بستند و از آنان حمايت كردند  .امروز ايرانيان به عنوان پرچمداران اسالم ناب محمدى با اتحاد كامل ( بـيش
از  %34جمعيت ايران ) بزرگترين كشور متحد اسالمى با قدرت بسيار باال در برابر كفر و الحاد امريكا و استبكار جهان ايستاده
و مقاومت مىكند و چه نيكو با طرح روز جهانى قدس با صهيونيسم بينالمللى پرچم مبارزه را به نفع جهـان اسـالم بـه دوش
مىكشد .
ج ) سادگى و مردمى بودن فاتحان مسلمان
همانطور كه اشاره شد مردم ايران به خاطر درك و فهم باال از ستم فرماندهان و حكام ساسانى بـه سـتوه آمـده بودنـد وقتـى
فاتحان مسلمان را كه با سادگى تمام مىديدند و حتى تشخيص فرمانده از سرباز بسـيار مشـكل بـود بـه زودى دريافتنـد كـه
حقيقت در نزد اينان است و هنگامى كه خبر از سادگى و ساده زيستى پيامبر عظيم الشأن اسـالم صـلىاهللعليـهوآلـه و يـاران
واقعى حضرت به ويژه اهل بيت آن حضرت مىيافتند با كياست و هوشيارى متوجه حقيقتها و دستورهاى رهايىبخش اسـالم
و قرآن كريم شدند و دليلى نداشت كه از فرماندهان مستكبر با پردهداران پرزرق و برق خويش اطاعت كنند آن هم كسانى كه
ستمگر بودند و سالها با زور و ستم بر مردم فخر مىفروختند و حكومت و سيطره داشتند  .در اين زمينه كتابهاى تاريخى پر
از شواهد است كه چون بنابر اختصار بود تنها به يك نمونه اشاره مىكنيم كه مشت نمونه خروار است .
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در زمان ساسانيان براى حفظ احترام و اعتبار قدرت پادشاهى تشريفات سخت و پرشكوه و كوكبه دربارى عظيم راه مىافتاد . .
 .لباس مخصوص پادشاه نيز جزو اين تشريفات بود  .پادشاه ناچار بود كه در مواقع جشن  ،با زرق و برق ناراحتكنندهاى ظاهر
3
شود».
براى سادگى سپاه اسالم كافى است كه جريان فتح قادسيه و تفاوت فرمانده مسلمين با رستم فرخ زاد  ،فرمانده ايرانيـان را در
1
تاريخ مطالعه كنيد .
اولين مسلمانان ايرانى در زمان پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآله
الف ) اسالم آوردن ايرانيان در يمن
همانطور كه در فصل سوم اشاره شد يك شاهزاده ايرانى پس از «سيف بـن ذى يـزن» در يمـن بـه حكومـت رسـيد  .نـام او
«وهرز» بود كه نام حقيقى او «خرزاد» بوده است  .او تابع دولت ايران بود .
در زمان دعوت پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآله از طرف خسرو پرويز « ،باذان» از جانب شاه ايران حاكم يمن بود  .خسروپرويز به
«باذان» عامل خود نامه نوشت كه نويسنده نامه دعوت او ( يعنى پيامبر صلىاهللعليهوآله ) را نزد وى اعزام كند .
باذان نيز دو نفر ايرانى را به نام بابويه و خسرو به مدينه فرستاد و پيام خسرو پرويز را به آن حضرت صلىاهللعليهوآله رسانيدند
 .اين خبر موجب خوشحالى مشركان قريش شد  ،زيرا تصور عربها از ايرانيان به گونهاى بود كه مشركان گفتنـد ديگـر بـراى
محمد خالصى نخواهد بود  .چون ملك الملوك خسروپرويز با او طرف شده است  .پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآلـه در پاسـخ دو
نماينده «باذان» فرمود :روز بعد بياييد  ،روز بعد كه آمدند حضرت فرمود :شيرويه ديشب شكم پدرش خسرو پرويز را دريد و او
را هالك ساخت  .پيامبر فرمودند:
«خداوند به من اطالع داد كه شاه شما كشته شد و مملكت شما به زودى به تصرف مسلمين درخواهد آمـد  .اكنـون شـما بـه
يمن بازگرديد و به باذان بگوييد اسالم اختيار كند  .اگر مسلمان شد  ،حكومت يمن با او خواهـد بـود  .پيـامبر ايـن دو نفـر را
همراه با هدايايى روانه يمن كردند» .
آن دو ماجرا را به باذان گزارش دادند  .باذان گفت:
«ما چند روزى درنگ مىكنيم  ،اگر اين مطلب درست از كار درآمد معلوم است كه وى پيغمبر است و از طرف خداوند سـخن
مىگويد  ،آنگاه تصميم خود را خواهيم گرفت» .
چند روزى گذشت پيكى از تيسفون رسيد و نامه از طرف شيرويه براى باذان آورد  ،كه باز در نامه شـيرويه خواسـته بـود كـه
 .تئودور نولد كه  ،تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان  ،ترجمه عباس زرياب .
 .محمد ابراهيم باستانى پاريزى  ،اخبار ايران از الكامل ابن اثير  ،ص . 168
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شخصى كه در مدعى نبوت است را آزاد بگذارد و موجبات ناراحتى او را فراهم نسازد  .باذان در اين هنگام مسلمان شد و سپس
گروهى از ايرانيان كه آنها را «ابنا » و «احرار» مىگفتند مسلمان شدند و اينان نخستين ايرانيانى هستند  ،كـه وارد شـريعت
مقدس اسالم گرديدند  .باذان در زمان رسول خدا صلىاهللعليهوآله از طرف حضرت صلىاهللعليهوآلهحـاكم يمـن بـود و فرزنـد
باذان پس از پدرش «شهربن باذان» نيز همينان حاكم يمن از طرف پيامبر صلىاهللعليهوآلهمنصوب شد .
همين فرزند باذان با شخصى كه به دروغ در برابر پيامبر اسالم ادعاى نبوت كـرد ( اسودعنسـى ) جنـگ كـرد و شـهيد شـد (
نخستين شهيد ايرانى ) البته مدتى متأسفانه «عنسى» با كشتن فرزند باذان و انتخاب زن ايرانى او به نام «آزاد» مدتى اندك (
سه ماه ) بر يمن حكومت مىكند كه سرانجام با كمك آزاد و ايرانىاى ديگر به نام «فيروز» « ،اسود عنسى» به قتل مىرسد و
3
دوباره خبر پيروزى ايرانيان يمن كه مسلمان بودند به مردم مدينه مىرسد» .
همين ايرانيانِ اولين  ،كه اسالم آوردند و رسيدن خبر آن به ساير ايرانيان در كشور پهناور ايران آن زمان زمينه را آماده كـرده
بود كه به صورت صحيح قضايا دنبال شود و هم برخورد ايرانيان مقيم يمن نشانهاى از ذكاوت ايرانى است و هم رساندن اخبـار
و اطالعات به ساير ايرانيان كه هنوز در اين زمان پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآله حيات داشتهاند و فتوحـات ايـران بـيشتـر در
زمان خليفه دوم است .
ب ) روش صحيح برخورد مسلمانان فاتح
همانطور كه قبالن نيز اشاره شد اسالم هييگاه درصدد تحميل عقايدش برنيامده است و آيه شريفه قرآن كه به «آيا الكرسـى»
مشهور است اين را ثابت مىكند كه:
«ال اكراه فى الدين قد تبيّن الرشد من الغى « » . .كار دين به اجبار نيست  ،راه هدايت و ضاللت بر هر كس روشن گرديد .
1

. ». .
و اگر امروزه استكبار جهانى با بلندگوهاى تبليغاتى در ذهن جهانيان فرو كرده است كه اسالم زور مـىگويـد يـا حكـم قتـل و
كشتن مرتد را دارد  ،همه جز توطئهاى آشكار چيزى ديگر نيست .
از همان آغاز دعوت پيامبر اسالم و سيره عملى مسلمانان در تاريخ صدر اسالم و بعدها در حكومت امام على عليهالسالم و گفتار
ائمه اطهار عليهمالسالمنشانِ دعوت به آزادانديشى و قبول دين از روى اختيار است .
وقتى مسلمين براى تبليغ اسالم در برابر مانع قرار مىگرفتند يا به خاطر دفاع از كيان خود مجبور به جنـگ مـىشـدند ابتـدا
برنامه دعوت داشتند و هميشه اين دستور بود كه نماينده براى مخالفين بفرستند و اين سه راه را پيشنهاد مىكردند:
 .مرتضى مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ص . 126
 .بقره. 256/
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 3ـ در برابر منطق اسالم مسلمان شوند آنگاه مانند يك مسلمان با آنان برخورد خواهد شد و همان احترامى را دارند كه همه
مسلمانان دارند.
 1ـ اين كه افكار و عقايد خود را حفظ نمايند و جزيه ( يك نوع ماليات ) بپردازند كه آن هم تاريخ اذعان دارد و خاورشناسـان
نيز معترفند كه آن قدر مبلغ ماليات كم بوده است كه قابل مقايسه با ماليات قبلى كه به زور از آنان اخذ مـىكـردهانـد نبـوده
است .
 1ـ يا اين كه اگر سرجنگ دارند و حاضر به مصالحه با اسالم نيستند  ،در جنگ نيز مردانگى را رعايت كنند و حق ندارنـد بـه
كودكان يا سالخوردگان يا زنان يا اسيران و مجروحان بر خالف دستور الهى عمل كنند و كافى است قوانين اسالم را در هنگام
نبرد و پس از فتح مالحظه كنند و همين برخوردهاى جوانمردانه بود كه قلب ملتهاى فتح شده را تسخير مىكـرد و پـس از
زمانى اندك حتى آنان كه مغلوب مىشدند به خاطر قوانين عادالنه جنگى اسالم و رعايت تعهدات اسالمى از طـرف فاتحـان و
نگرش به زندگى ساده مسلمانان اوليه ( البته استثناهايى بوده اسـت ) خـود بـه خـود و بـه تـدريج بـا كمـال ميـل اسـالم را
مىپذيرفتند و در همينجا اين نكته قابل ذكر است كه ايرانيان يا همانند ايرانيان مقيم يمن خود به خود بدون هيچ درگيـرى
مسلمان شدند و يا اين كه در جنگها نيز اگر به خاطر ناآگاهى و عدم رسيدن اخبار درست با مسلمانان درگير مىشدند وقتى
از نزديك جريان را مشاهده مىكردند چه در هنگام جنگ و چه بعد از آن گروه گروه مسلمان مىشدند .
نبايد چنين تصور كرد كه ايرانيان از ترس جان و يا طمع مال خود به زور مسلمان شدند كه اين شيوه در مرام اكثريت ايرانـى
متمدن نبوده و نيست هر چند كه گفتيم جزيه آن قدر كم بود كه در تاريخ محاسبه كردهاند به اندازه چنـد روز كـار در سـال
بوده است كه در توان همه بوده است و همين جزيه براى آنان كه توان مالى داشتند نيز يكسان بود و زنان  ،كودكان و نـداران
نيز معاف بودند .
جاذبههاى همه جانبه اسالم
در مباحث گذشته بعضى از موارد فرهنگى و تمدنى را برشمرديم و اكنون همه را در يك كالم خالصه كنيم و آن اين كـه :آن
چه خوبان داشتند همه در يك جا گرد آمده بود كه ايرانيان بدان پى بردند و آن را بـا كمـال ميـل پذيرفتنـد  .اگـر تمـدن و
فرهنگ ايرانى را كه در سطح باال در هنگام ظهور اسالم بدانيم كه ما در مباحث پيشين ثابت كرديم نشان مىدهد كـه ايرانـى
بهترين آنان را در اسالم و قرآن كريم مىيابد  .بحمدللّه تاريخ هزار و چهارصد و اندىِ اسالم نيز اين را به ثبوت رسانده است و
چه خوب ايرانيان به دين مبين اسالم چنگ زدند و خود  ،مروّج آن شدند .
اگر اركان و پايههاى فرهنگ و تمدن را در نظام فكرى صحيح بدانيم مىبينيم كه اسالم بهترين نظام فكرى و اعتقادى را دارد
 ،نظامى توحيدى مبتنى بر خداوند يگانه كه مبدأ و معاد و دستورهاى زندگى را به طور جزئى و روشن بيان كرده اسـت  .اگـر
تمدن و فرهنگ را به رعايت اصول انسانى بدانيم باز با دريايى از معرفت كه همه با ارزشهاى انسانى سازگار است و در حقيقت
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عالوه بر سازگارى پشتوانه محكم در درون انسان و بيرون آدمى ( جامعه ) حاكم مىنمايد مواجه هستيم و اگر امروزه بحـث از
گفتمان تمدنها مىشود باز اين پيشنهاد نظام جمهورى اسالمى است كه مورد پذيرش جهانيان واقع مىگـردد و اگـر امـروزه
شعار از دموكراسى و آزادى و عدالت است باز ما ايرانيان نداى اسالم را بهترين منادى دموكراسى و آزادى و عدالت دريافتهايم و
عمالن به جهانيان نشان مىدهيم .
خداوندا  ،ما را بر سپاس و شكر اين نعمت  ،يارى فرما .
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بررسى و تحليل مفهوم دو فرهنگ ايرانى و شيعى
سيد محمّد عيسىنژاد
مفهوم فرهنگ اسالمى  ،مفهوم امروزين است  3.اين مفهوم و مفاهيم شبيه آن چون در فرهنگ اسالمى ـ ايرانـى و اسـالمى ـ
شيعى و عربى برآمده از وضعيت جديد تمدنى است كه همه فرهنگها و انديشهها را رو در روى هم قرار داده است  .در روزگار
گذشته كه به چنين وضعيتى دچار نشده بوديم و مفهومى هم در مجموعه واژگان زبانى خود نداشتيم در اين وضعيت فكرى ـ
فرهنگى و اجتماعى يك دارالكفرى داشتيم و يك دارالسالم  ،آنكه در داخل اين مرزهاى اسالمى و محدود آن به سر مـىبـرد
خودى به حساب مىآمد  ،آنهايى كه بيرون از آن محدوده جغرافياى فكرى و آيينى مىزيستند طور ديگر نگاه مـىكـرديم و
گمراه مىدانستيم كه مىبايست به راه راست هدايت كرد؛ يعنى همه چيز محدود بود به حوزههاى فرهنگى و قومى و دينى كه
هر يك از افراد آن جامعه  ،عضوى از قوم به حساب مىآمدند .
با قوت گرفتن اين مفهوم در مجموعه مفهومى و فكرى خود بر آن شديم كه بپذيريم:
اوّالً :فرهنگهاى بسيارى وجود دارد كه فرهنگ اسالمى يكى از آن صورتهاى فرهنگى جهان است .
ثانيا :فرهنگ ايرانى ـ شيعى صورتى از صورتهاى ديگر  ،فرهنگ اسالمى است .
كلمه فرهنگ در گذشته به معناى علم و دانش  ،عقل و ادب و بزرگى است كه در كتابهاى لغت فارسى آمده است  .در عربى
هم لغتِ «ثقافا» معادلِ «فرهنگ» آمده است به معناى پيروزى  ،تيزهوشى و مهارت مـىباشـد  .بعـدها بـه معنـاى اسـتعداد
فراگيرى علوم و صنايع و ادبيات به كار رفت  .در اواسط قرن نوزدهم بود كه اين كلمه در علـوم اجتمـاعى و مـردمشناسـى در
معناى جديدتر و گستردهترى پديدار شد « .ادواث بريث تايلر» در كتابش موسوم به فرهنگ بدوى فرهنگ را مجموعـهاى از
توانايىها و شناختها و باورها  ،اشيا  ،فنون و هنرها و قوانين مىداند كه هر انسانى از جامعهاى كه در آن عضو است  .دريافت
مىكند 1از آن زمان تا حال  ،تعاريف زيادى از منظرهاى مختلف در تحليل و تبيين اين مفهوم پيشنهاد شده است؛ بـهطـورى

 .سنت  ،مدرنيته و پست مدرن  ،گفتوگوى اكبر گنجى با داريوش آشورى  ،ص. 29
 .چنگيز پهلوان  ،فرهنگشناسى  ،صص . 51 ، 49
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كه در دايرهالمعارف بريتانيا يكصد و شصت و چهار تعريف از فرهنگ را يادآور شده است  3.با اين همه  ،هيچ يك از تعريـفهـا
نتوانسته است تعريف تايلر را از اعتبار بيندازد و كنار بزند آن چه در تعريفهاى بعدى از اين مفهوم آمده اسـت دقيـق كـردن
1
نسبى تعريف تايلر يا عملياتى نمودن تعريف اين مفهوم است .
برخى از صاحبنظران در تعريف عملياتى از اين مفهوم از آن  ،تعبير به «جوهره حياتى» مرقوم كرده است كه تداوم تمدنهـا
بدان است بنابراين آن چه براى ما مهمّ و ضرورى است 1فهم  ،تبيين و تحليل مسائلى است كه جوهره حيات ايرانى بوده و بـه
عنوان يك خرده فرهنگِ فعّال و پيشرو در دل و بطنِ فرهنگ اسالمى زنده و جريان داشت .
بىشك  ،ايران گهواره تمدن بشر  ،و ايرانيان از پيشروان آن بودهاند و سهم بزرگى در تمدن جهان داشتهاند؛ حفّارىهـايى كـه
در قسمتهاى مختلف ايران به عمل آمده مبيّن و موكّد اين مدّعا است  ،وقتى اعراب ايران را فتح كردند ديدگان آنان به عرصه
پهناور شكوفان فرهنگ و تمدن پارسى باز شد  ،كه بيشتر اجزاى آن را اقتباس كردند و فرهنگ ايرانى  ،ماده فرهنگ و تمدن
اسالمى قرار گرفت و به عنوان يك خرده فرهنگ در فرهنگ اسالمى درآمد  .مشخصه مهمى كه از فرهنگ ايرانى برشمردهاند و
در دوران باستان و ساير ادوار تاريخى اين سرزمين به تأييد رسيده است طرد عناصر كهنه و قبول پديده تازه و نويى است كـه
هميشه فرهنگ ايران را زنده و نو و متحرك و پويا جلوهگر ساخته است  0.اين پـذيرش عناصـر تـازه فرهنـگهـاى جديـد بـه
گونهاى نبود كه ميراث فرهنگىاى را كه از نياكان و پيشينان مانده است از دست بدهند و به حفظ و نگهدارى آن نينديشـند ،
بلكه اين يك نوع تغييرى است تكاملى كه ثبات ساختمانى و ساختار قوى و مترقى در آن است؛ بدين معنا كه ايران و فرهنگ
آن  ،على رغم حوادث و تحوالت بزرگى كه به چشم خود ديده است  ،ولى جوهره حياتى خود را از دست نداده است؛ مىگويند
اسكندر به ايران آمد كه ايران را يونانى كند  ،امّا خود مغلوب و مجذوب فرهنگ ايرانى شد  ،يا ايران توسط اعراب و مسـلمانان
فتح شد و ايرانيان با آغوش باز به استقبال اسالم شتافتند  ،امّا هيچ وقت در ميان اقوام عرب تحليلِ هويت نيافتند  .گرچـه در
خالفت اسالمى به عنوان  ،موالى  ،و يك نوع طبقه پست اجتماع مورد تحقير و بىتوجهى قرار گرفتند و از حقوق اولّيه سياسى
و اجتماعى خود محروم شدند و تنها در حكومت حضرت امير عليهالسالم توانستند به عنوان يك مسلمان و عضوى از جامعه آن
روز باشند و بتوانند از حقوق اجتماعى و سياسى خود بهرهمند شوند  ،با اين همه  ،ايرانى ماندند و كوشـيدند در ميـان تمـدن
اسالمى روح قومى خود را حفظ كنند  .ويل دورانت در تعريف تمدن  ،چهار عنصر را در شكلگيرى يك تمدن  ،اساسى و مهمّ

 .مح ّمدتقى جعفرى  ،فرهنگ پيشرو و پيرو  ،ص . 16
 .ريويو كلود  ،درآمدى بر انسانشناسى معاصر  ، 1967 ،ص. 245
 .محمدعلى ندوشن  ،مرزهاى ناپيدا  ،صص  13 ، 7و . 14
 .عباس قديانى  ،درآمدى بر تأثير فرهنگ و تمدن ايرانى در جهان  ،ص . 56
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ارزيابى كرده است :از جمله از اين چهار عنصر  ،كوشش و تالش در راه معرفت و بسط هنـر  3و بيـان فرهنـگ هسـتند  .ابـن
خلدون در مقدمهاش مىگويد:
1
ايرانيان مشىشان چنان بوده است كه به علوم عقلى اهميّتِ زيادى دادند و دايره علوم عقلى در كشورشان توسعه يافته بود» .
برخى از متفكران از اين خصيصه تعبير به خودورزى ايرانيان كردهاند؛ از ايجا است كه سخن از تأثير انديشه ايرانـى بـر فلسـفه
يونانى به ميان مىآيد كه از كانال فيثاغورث و افالطون بوده است  1.حتى يكى از منابع فكـرى افالطـون را انديشـههـايى يـاد
مىكنند كه ايشان از زرتشت گرفته است  0.از اين رو است  ،كه مىبينم بنياد انديشـه فلسـفى اسـالم مرهـون تـالش فكـرى
ايرانيان است  1.ابوزيد احمد بن سهل بلخى  ،ابونصر فارابى ( 113م ) حسين بلخى ( 111م )  ،ابوبكر زكريا يحيى بن عـدى (
141م )  ،ابوسليمان منطقى سيستانى ( 133م )  ،ابوحيان توحيدى شيرازى ( 044م )؛ ابنمسكويه ( 111م )  ،ابوعلى سينا (
013م ) خواجه نصير طوسى و  . . .همه ايرانىاند .
همينين طرح مباحث كالمى و فلسفى به وسيله معتزله و قدريه و جمهيه مطرح و پىگيرى شد كه تقريبا همـه آنـان ايرانـى
بودند  4.اين همه شور و تحرّك كه در طول تاريخ اين ملت ديده شده است .
اوالً :نشان از وجود فرهنگ قوى و غنى است كه در خاطره قومى و جمعى ايرانيان زنده و جريان داشته و دارد .

1

ثانيا :زبانِ هرقوم  ،خانه فرهنگ آن قوم به حساب مىآيد  ،فرهنگ اقوام و ملل در زبان و ادبيات و هنر است كه به سـخن در
مىآيند و به گفت و گو مىنشينند  ،از اين رو  ،مرگ يك زبان و استحاله آن در ميان زبان غالب و رسمى يـك تمـدن و مـاده
قرار گرفتن آن براى يك زبان غالب  ،نمايانگر مرگ و استحاله آن فرهنگ نيز هست  .فرهنـگ و زبـان رسـمى ايـران در دوره
تمدن اسالمى  ،دين اسالم و زبان عربى بود  ،اما زبان فارسى در آن ميان  ،نه تنها از فعاليت واداشته نشد  ،بلكه به زايش بهتر
 .عباس قديانى  ،درآمدى بر تأثير فرهنگ و تمدن ايرانى در جهان  ،ص ، 44ويل دورانت  ،نقل از تاريخ تمدن  ،ج ، 1ترجمه احمد آرام  ،ص  115و سيدحسين نصر  ،حكمت و
هنر معنوى . 1375 ،
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جهانبينى ايرانى بر افالطون  ،كيهانشناسى افالطون  ،موسى اكرمى  ،هاشم رضى  ،خود خسروانى .

 .موسى اكرمى  ،كيهانشناسى افالطون  ،صص  59به بعد .
 .مقدمه ابن خلدون  ،ترجمه پروين گنابادى  ،ج ، 1صص . 1156 ، 1148
 .نامه پارسى  ،سال دوّم  ،شماره اوّل  ،فصلنامه شوراى گسترش و ادبيات فارسى  ، 1376 ،ص. 17
 .رنه گروسررژر دينگر  ،چهره آسيا  ،ترجمه غالمعلى سيّار  ،صص 96 ، 94؛
مقدمه ابن خلدون  ،ج  ، 1صص 1156 ، 1148؛ مرتضى رهبانى  ،فرهنگ شرق و غرب  ،ص 28؛ محمود
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و زندهترى در چالش با زبان عربى دست يافت .
سؤالى كه اينجا مهمّ و ضرورى مىنمايد اين است كه روح و خاطره قومى ايرانى چيست؟
اوالً :زنده است و جريان دارد .
ثانيا :فرهنگ آن قوم را با خود به دوش مىكشد و به آيندگان انتقال مىدهد .
متفكران عقيده دارند روح ناآرام و پرشور ايرانى همان روح آريايى است كه حال و گذشته و آينـدهاش  ،در ارتبـاط بـا هـم  ،و
روحى متحد و منسجمى است كه حافظ و نگهبان خاطره قومى اين مرز و بوم مىباشد فرهنگ و روح جمعى اين قوم را پديـد
آورده است  ،و با ميراث آيين باستان درآميخته و عجين گشته است و صدر و ذيل تاريخ فطرى و فكرى قوم ايرانى  ،و انديشـه
3
ايران شهرى را تشكيل داده است .
انديشه ايرانشهرى  ،وحدت شهريارى و پيشوايى است اين تفكر را اساس ساختار قدرت سياسى ـ اجتماعى جامعه ايرانى و نيز
تفكر سياسى و اجتماعى مشرق زمين مىتوان به حساب آورد  .بنابراين  ،از تفكر و انديشـه اسـت كـه ديـن و دولـت بـه هـم
مىرسند و وحدت مىيابند  1.در اين منظر  ،هر چيز و هر شهر و هر كشور از آن خدا است  ،پادشاه نيز از جانب خدا و بر همه
چيز اعمال نظارت مىكند  1.اين نوع نگاه از جهان و طبيعت و انسـان و مسـائل سياسـى در جامعـه آن روز  ،كـه دولـتهـاى
خانوادگى و قبيلهاى سيطره داشت  ،سخن تازهاى به حساب مىآمد  ،در اين نظامهاى سياسـى و اجتمـاعى  ،پديـده قـدرت ،
بسيط و غير منتشره دانسته مىشد و قدرت در اختيار كسانى بوده كه داراى فرّه ايزدى بودهاند  ،بنـابراين وحـدت پيشـوايى و
شهريارى از ميراث آيينى باستان ايران است كه حضور و سيطره انديشه اساطيرى در اين نگرش قابل مشاهده اسـت و عقـل و
اسطوره در تعامل با هم منبع بخش مشروعيت قدرت مىباشد  .چيزى كه در حيات فكرى و سياسى يونان حضور نداشته و بـا
پيدايش انديشه فلسفى كه به عرفى شدن سياست انجاميد جدايى اسطوره و انديشه عقلى از يك سو  ،پايان قدرت پادشاهى از
سوى ديگر  ،باعث شكلگيرى «نظامِ مردم شهرى» يونانى شد و ظهور شهرهاى يونانى از نتيجه و لوازم اين نوع انديشه و نظام
سياسى بود كه از ساختار باز و غير متمركز قدرت سياسى برخوردار بود .
بدين خاطر است كه عدهاى از متفكران در ادوار مختلف تأكيد داشتهاند كه تفكر و فرهنگ مشرق زمـين بـا نـوعى پرسـتش و
آمال گرايى همراه بوده است  .روح ايرانى و شرقى هميشه در قلمروى وجود سير مىكرد كه در هالهاى از قداست و معنويت  ،و
حصارى از اخالق و مرزى از اوامر و نواهى محصور شده بود  ،چيزى كه در فرهنگ يونـانى و دموكراسـى كـه معلـول و مولـود
اومانيسم بود و ريشه در اصالت ماهيت داشت نمىبينيم  .مرزهاى اخالق و حريم و عفـاف محكـوم و مطـرود بـود و يـك نـوع
 .محمود افتخارزاده  ،ايران و اسالم  ،صص . 128 ، 125
 .محمود افتخارزاده  ،ايران و اسالم  ،ص 231و داريوش شايگان  ،آسيا در برابر غرب  ،ص. 261
 .افتخارزاده  ،ايران و اسالم  ،صص . 231 ، 229 ، 226 ، 225
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3

زيست مادى گرايانه بوده است .
گفتيم انديشه ايرانى  ،انديشه فره ايزدى و پيشوايى است كه به اتّحاد دولت و ديانت مىانجامد  ،اما وجهه ديگر اين فرهنگ به
فرّه پهلوانى است  ،فرّه پهلوانى در واقع بعدى از ابعاد اصلى اين انديشه محسوب مىشده است كه عدم آن را مـىتـوان همـان
گسست فرّه ايزدى و پيشوايى دانست  ،در اين وضعيت نابسامان است كه دوران پهلوانى و ظهور فرّه پهلوانى مىرسد و آدمهاى
پاك سيرت و اصيل مفتخر به اين فرهّ مىشوند  .پيروزى اسكندر و اعراب و مسلمانان بر ايـران و اشـغال آن  ،وجـود تـاريخى
گسست ميان فرّه ايزدى و شهريارى در تاريخ ايران است كه به بحران مشروعيت نظام سياسى و نهاد دينـى  ،و در نهايـت بـه
سقوط ايران انجاميد  .اطاعت و بندگى از صفات اصلى و از اركانِ فرهنگ پهلوانى است كه در گفتار و كردار و پندار نيك تجلّى
مىيابد  .و بدين خاطر است كه پهلوانان در فرهنگ اين سرزمين شالهايى به كمر مىبستند كه نشان از اطاعت و بندگى آنان
1
داشت .
آزادگى و مبارزه با ظلم و بىعدالتى از صفات ديگر اصلى فرهنگ پهلوانى است  ،فرهنگ پهلوانى در نبود رهبر و پيشـوايى كـه
جامع فرّه پيشوايى و شهريارى باشد  ،به عنوان يك قدرت رقيب  ،پهلوانان را به جنگ سلبى با ظلم و بىعدالتى حاكمان مجهّز
و مهيا مى كرد و در اجتماع به عنوان يك نهاد مدنى  ،به دفاع از حقوق سياسى و اجتماعى اكثريت مـردم مـىپرداخـت  ،لـذا
سنت پهلوانى در فرهنگ ايران زمين هميشه در عَرْض حكومتها قرار گرفته است و در تضاد با حكومت  ،حـافظ منـافع عامّـه
مردم بوده است  .در چنين موقعيتهايى است كه مرگ پهلوانان اتّفـاق مـىافتـد و روح سـوگوار ايرانـى و تـراژدى سـياوش و
عاشورايى تشكل مىيابد و اسطوره خاص فرهنگ ايرانى متولّد مىشود  1.اينجا بود كه خـاطره قـومى و جمعـى ايرانـى آزرده
مىشود و نخبگانى از اين قوم  ،در غروب و پنهان خورشيد  ،حيران و سـرگردان  ،بـه دنبـال فجـر و روشـنايى  ،بـه اسـتقبال
فاتحانى مىشتافت كه تصور مىكرد سفير نور و روشنايى هستند  ،يا در ادوار ديگر تاريخى  ،اهريمنانى كه خالق شرّ و بـدى و
ظلم و بىعدالتى نسبت به عامّه مردم بودند دل به ارادتِ كس يا كسانى بسپارند كه منبـع نـور و روشـنايى بشـريت  ،و آتـشِ
گرمابخش به دلهاى بريده وامانده از اين همه ظلم و تباهى و تاريكى بودند .
فرهنگ و تمدن ايرانى بعد از فتح ايران توسط مسلمانان  ،وجه مادى و عينى آن فرو ريخت و به تاريخ پيوسـت  .امـا در عـين
حال  ،جذب تمدن اسالمى شد و مورد استفاده قرار گرفت و صورت تمدن اسالمى به خود گرفـت  .اگرچـه پايـدارى برخـى از
سنتهاى ايرانى را حتى در سيطره تمدن اسالمى مىتوان مشاهده كرد مثل سـنت پهلـوانى و عيّـارى در ايـران  ،سـنت روح
سوگوارى ايرانى و عيد نوروز .
 .ر .ك :داريوش شايگان  ،آسيا در برابر غرب  ،صص  233ـ . 312
 .مجله چيستا  ،سال اوّل  ،شماره  ، 1361 ، 8صص . 14 ، 11 ، 5
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اين سنتها  ،در ميان مكتب تشيع  ،نه تنها در معارض با آن  ،و در عرض آن نبوده  ،بلكه در يك ستيز عجيب  ،رنـگ تشـيع
نيز به خود گرفت مثل سوگوارى امام حسين عليهالسالم  .اين كه مادر امام عليهالسالم ايرانى بوده است يا اينكه عيد غدير خم
در روز عيد نوروز اتفاق افتاده است در ميان گفتمان حاكم برتمدن اسالمى  ،داستان ديگرى داشت .
پرسشى كه اين نوشته به دنبال آن مىگردد و نويسنده را به اين تحقيق و پژوهش پرپيچ و خمدار كشـانده اسـت  ،پرسـش از
جدايى و چگونگى تكوين و تكوّن فرهنگ ايرانى و شيعى است  ،اگرچه سؤال ما يك نوع پرسشِ فلسفى است نه تاريخى  ،امّـا
در عين حال مجبوريم در جهت تحليل دقيق و علمى از اين پديـده در عرصـه انديشـه  ،بـه بـازخوانىِ مقطعـى از تـاريخ ايـن
سرزمين در مواجهه با اسالم بپردازيم  .فتح ايران توسط اعراب  ،مسئلهاى است كه در نظر عدّهاى از متفكّران حالتى معمّا گونه
دارد و با تحليلهايى كه در اكثر متون تاريخى اسالم آمده است درست به نظر نمـىآيـد  ،درسـت اسـت كـه ايرانيـان در اثـر
جنگهاى ممتد و فرساينده  ،قدرت و شكوه خود را از دست داده بودند فساد دستگاه حكومتى و استبداد نهاد دينى  ،پشتوانه
مردمى دولت  ،و اقتدار معنوى روحانيت را از بين برده بود و زمينههاى داخلى سقوط و انحطاط مهيّا بود  3.با اين همه  ،اعراب
كه يكى از ايالتهاى امپراتورى عظيم ايران محسوب مىشد قدرت چندانى نداشتند كه دستگاه حكـومتى نتوانـد بـا آن كنـار
بيايد و از جلوى راه امپراتورى خود بردارد  .بنابراين سقوط فرهنگ و تمدن ايرانى اگرچه به دستِ اعراب و مسلمانان عملى شد
 ،امّا حمله و قدرت اعراب  ،علهالعلل اين مسئله نبوده است  ،پس بايد دنبال عوامل ديگرى گشت كه بتواند ضعف قدرت نظامى
مسلمانان و اعراب را جبران كند:
 3ـ ايرانيانِ فرارى و تبعيدى از ظلم و استبداد سياسى و دينى  ،در جزيرة العرب كه فراروىِ لشكريان مسلمان  ،ايرانيان را بـه
پذيرش دين اسالم فرا مىخواندند  ،از جمله مسائلى است در بازخوانى متون تاريخى ايران و اسالم كه مىتواند كارگشا باشـد .
مردم ايران  ،وقتى پيشاپيش لشگريان مهاجم  ،ايرانيانى را مىديدند كه از پيروان «مانى» و «مـزدك» بودنـد و در مبـارزه بـا
فسادِ سياسى و اخالقى حكومت و نهادهاى دينى در تضييع حقوق رعايا  ،ترك وطن كرده يا تبعيد شده بودند و حاال به تبليغ
و نشر دين جديدى مشغولند كه وعده برابرى و برادرى مىدهد  ،آيا مىتوان از اين مردم توقع داشت جذب ايـن ديـن جديـد
نشوند و بدان نپيوندند  ،لذا در بعضى از تاريخها آمده است كه ايرانيان به استقبال لشگريانى شتافتند كه مـدّعى بودنـد سـپاه
بهرام؛ سردار بزرگ ايرانى تبعيد شده جزيرهالعرب است  .بنابراين آشنايى ايرانيان با اسالم به دست خليفـه دوّم اتفـاق نيفتـاد
1
بلكه ايرانيان از نزديك با خود پيغمبر اسالم آشنا شدند و به دين او پيوستند و پيام آن را به ديگر هموطنان خود رساندند .
 1ـ بىشك پيشگويىهايى كه در كتابهاى مقدس اديان سابق  ،درباره منجيان بزرگ شده است در پذيرش و مقبوليت آنان ،
تأثير جدّى داشت و نمىتوان از نقش اين عنصر غافل ماند و بحث نكرد؛ علىالخصوص كه نوع زندگى اجتماعى و سياسى عصر
 .دكتر عبدالحسين زرين كوب  ،ايران قبل از اسالم  ،صص . 531 ، 2
 .طبرى  ،تاريخ االمم و الملكوك  ،ج  ، 4ص  ، 318زرين كوب  ،ايران قبل از اسالم  ،صص. 531 ، 2
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باستان كه بر اساس پيشگويى كاهنان و روحانيان استوار بود .
 1ـ درونى و نهادى شدن يك دين در يك جامعه  ،مستلزم اين است كه اين دين بسترهاى الزم و كافى را براى رشد و توسعه
خود يافته است و مردم دين و تعاليم آن را پاسخى براى نيازهاى وجود اجتماعى و سياسى خود يافتهاند .
 0ـ از عوامل ديگرى كه در پذيرش اسالم از سوى ايرانيان مىتوان مهم ارزيابى كرد نزديكى و قرابت دين اسالم با آيين مـانى
در مسائل عبادى و با دين مزدك در مسائل سياسى و اجتماعى است  3.مفاهيم و مناسكى چون ايمان  ،نماز  ،سجده  ،حـج و
زيارتگاه و وحى و جبرئيل در هر دو دين هست و تقريبا هر دو دين  ،نظامِ عبادى شبيه و نزديك به هم داشتهانـد 1كـه بـراى
متدينان به دين سابق  ،كه مىخواهند به آيين جديد بپيوندند هيچ مانعى و دلهرهاى نمىماند كه پشت پا به دين و آيين خود
كنند .
1
اساس دعوتِ پيامبر اسالم در اجتماع  ،تقوا  ،عدالت و برابرى بود  ،چيزى كه بعنمايه تعاليم دين مـزدك را تشـكيل مـىداد .
بنابراين اهل دين و ديانت كه از نهادهاى دينى و عملكرد آنها در همكارى بـا قـدرت سياسـى در تضـييع حقـوق سياسـى و
اجتماعى عامّه مردم ناراضى بودند و پيام مساوات جويانه و برابرى خواهانه مزدك در خاطره قومى نقش بسته بود  ،هيچ عذر و
بهانهاى باقى نمىماند كه اين دين جديد را نپذيرند و در نشر و تبليغ تالش نورزند .
 1ـ هر دو دين ( اسالم و مانويت ) داعيه دعوت جهانى داشتهاند و قلمروى پيام خود را متعلق به جغرافياى خاص نمىديدند ،
بنابراين نسبت به اديان ديگر احساس برترى داشتند و خود را مكمّل آن اديان معرفى مىكردند و ادّعاى آخرين پيامبر الهى را
0
داشتند .
بنابراين مىتوان ادّعا را پذيرفت كه ايرانى  ،نه تنها در برابر دين اسالم  ،مقاومت به خرج نداد بلكه مشتاقانه به قبولى آن اقدام
كرد و شادابى و روح فرهنگى و جوهره زندگى خود را در اين دين ديد  .بدين جهت مىبينيم كه خيلى از منابع و آثار علمى و
فرهنگى ايران قبل از اسالم  ،على رغم اعتقاد برخى از متفكران بر نابودى و آتشسوزى آثار علمـى و فرهنگـى برجـا مانـده از
ايران باستان توسط اعراب و مسلمانان  ،تا قرن دوّم و سوّم هجرى موجود بود  ،اما ايرانيان رغبتى و تالشى در جهـت حفـظ و
نگهدارى آنها از خود نشان نمىدادند 1و اگر تـالش و كوششـى هـم شـده اسـت چهـره ديگـرى دارد و آن بـازخوانى متـون
 .منوچهر خدايار محبى  ،اسالمشناسى و دين تطبيقى  ،ص . 317
 .ابن نديم ،الفهرست  ،رضا تجدّد  ،صص  611ـ  591؛ مقدمه ابن خلدون  ،ج ، 1صص . 715 ، 4
 .منوچهر خدايار محبّى  ،اسالمشناسى و دين تطبيقى  ،ص  317؛ رحيم رئيس دانا  ،از مزدك تابعد  ،تهران  ،انتشارات پيام  ، 1358 ،چاپ اوّل  ،صص . 4 ، 3
 .زرين كوب  ،ايران قبل اسالم  ،ص . 534
 .محمدرضا افتخارزاده  ،ايران؛ آيين و فرهنگ  ،صص  64ـ . 115
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گذشتگان در پرتو فرهنگ دين اسالم بوده است  .چيزى كه مىتواند مؤيد اين سخن باشد و قابل تأمّل و توجه است  ،اين كـه
ايرانيان در جهت رشد و شكوفايى فرهنگ اسالمى بيش از اعراب تالش كردند و زحمت آن را به جـان خريدنـد و ايـن همـان
هويت جديد و تازه و شادابى است كه در سايه تعاليم دين اسالم يافته بودند  .اگر چه تالش و رقابت ايرانيان  ،غمبـار و حالـت
تراژديك دارد  ،اعراب با موالى ناميدن ايرانيان  ،آنـان را در طبقـه پـايين و پسـت اجتمـاع اسـالمى قـرار دادنـد و از بسـيارى
امتيازهاى اجتماعى و سياسى كه يك مسلمان از آن بهرهمند بود محروم نگه داشتند  3،اما در نتيجه اين رقابت و تالش بود كه
زبان فارسى در قرن چهارم هجرى در ايران احيا شد و زبان عربى اعتبار و نفوذ خود را از دست داد  1.و ايرانى بـه عنـوان يـك
طبقه مطرح و صاحب اثر در تحوالت جامعه آن روز  ،جايگاهى خاص را براى خود دست و پا كرد؛ نقل كردهاند كه «وليـد بـن
يزيد» خليفه وقت اموى  ،از هر سو مورد حمله مخالفان قرار گرفته بود  ،وى براى ترور مخالفان سياسى خود جايزهاى تعيـين
كرد يكى از موالى  ،سر بريده يكى از مخالفان او را آورد  ،وليد گفت :آفرين  ،جايزه باشد براى بعد  ،موالى گفت :خير قربـان ،
1
همين حاال  ،ديگر آن روز نيست كه موالى نسيه كار مىكرد .
صورت كامل و بارز اپوزسيون ايرانى را در انتقال قدرت سياسى از امويان مىتوان ديد كه ايرانيان نقش رهبرى را در اين مسئله
داشتند و بعد از اين تحوالت است كه فرهنگ ايرانى و آثار تمدنى آن  ،در مجموعه دستگاه حكومتى حضور زنـده و ملموسـى
دارد  .بهطورى كه نقل مىكنند :سفّاح اداى كسرى را درمىآورد  ،حاجب و دربان داشت  0.منصور تمام آثار و هيئـت و نجـوم
ايرانى را به عربى ترجمه كرد  .و سيرت و سنت ايرانىگرايى را در ميان خلفاى عباسى بنيـانگـذارى كـرد  1.هـادى از سـنت
ايرانى و نظامىِ ايران باستان در جمعآورى قشون استفاده كرد  .رشيد تحت نفوذ برامكه  ،شيفته و شيداى موسيقى ايرانى بود
و نخستين خليفهاى است كه به گونه كسرى چوگان بازى مىكرد  ،به شكار رفت و به نـرده باخـت و شـطرنج دسـت يازيـد و
لباس اشرافيت ايرانى بر تن كرد 4مأمون مقهور «بنو سهل» بود و مىكوشيد تا هميون «اردشير» جلوه كند و متوكل بود كـه
عيد نوروز را بر اساس تقويم ايرانى قرار داد؛ تصميمى كه امويان از اتخاذ آن بيمناك بودند و شخصى مثل يحيى برمكى از سر

 .محمدرضا افتخارزاده  ،شعوبيه؛ ناسيوناليسم ايرانى  ،ص . 66
 .همان  ،ص. 347
 .همان  ،صص . 215 ، 6
 .محمدرضا افتخارزاده  ،شعوبيه؛ ناسيوناليسم ايرانى  ،ص . 281
 .همان ،نقل از مروج الذهب  ،ج  ، 4ص . 2215
 .همان  ،ص . 224
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3

ترس از انجام آن سرباز زد  .ايرانيان چنان آزادى عمل داشتند كه به تحقير و سرزنش اعراب مىپرداختند .
شايد روح و جوهرهاى كه در پشت اين حركتهاى سياسى ـ علمى و فرهنگى ايرانيان  ،على رغـم پسـتى و بلنـدىهـايى كـه
داشته  ،نهفته است اين باشد كه ايرانى مىخواست زندگى داشته باشد كه در آن دانش و بينش  ،هنـر و موسـيقى و فلسـفه و
عرفان از صافى توحيد گذشته باشد و از تبعيض نژادى چيزى در ميان نباشد  .اين در واقع  ،همان هويت جديد و حيات نـوى
بود كه در پرتو فرهنگ اسالمى در زندگى ايرانى  ،شكل گرفته بود  ،چيزى كه در مذهب اهل سنت نمىشد سراغش را گرفت
و آن تصوير از زندگى را يافت  .همين جا است كه سؤال ديگرى رخ مىنمايد و پاسخ مىخواهد و آن علل گرايش ايرانيـان بـه
تشيع است؟
علل گرايش ايرانيان به تشيع را بايد در دو حوزه بررسى و تحليل كرد:
اول :در سطح نخبگان ايرانى كه رهبرى و هدايت نهضتهاى سياسى و فكـرى ايرانيـان را برعهـده داشـتند و در واقـع همـان
اشرافيت ايرانى بوده است .
بر اساس تحقيقاتى كه برخى از پژوهشگران 1انجام دادهاند نشان مىدهد رويكرد نخبههاى سياسى قوم ايرانى به تشيع  ،انگيزه
سياسى داشته است  ،اما نه به آن معنا كه بعضى درصدد اثبات آن هستند و تبعات و لوازمى را بـر آن مترتـب مـىدارنـد كـه
شكست تمدن اسالمى و انشعاب آن به كشورهاى مستقل را نتيجه اين چنين رويكرد و حركتى مىدانند و تحليل مـىكننـد .
بىشك ايرانى  ،حتى نخبههاى آن  ،اسالم را پذيرفته بودند  ،چرا كه در رشد و انتشار آن  ،بيش از اعراب سهيم بودهاند و ذوق
و استعداد و فكر ايرانى در اين تمدن  ،نه تنها از حركت بازنايستاد  ،بلكه با پذيرفتن صورت تفكر دينى  ،اسالم شادابى خاصـى
يافت  ،اين شور و شادابى نمىتواند فقط براى تصاحب قدرت سياسى باشد بلكه همان طور كه گفته شد نشان از هويت و تولّـد
جديد ايرانى است  ،امّا اين را نيز نمىتوان انكار كرد كه نخبههاى قوم ايرانى  ،دغدغه قدرت سياسى داشتند كـه نمونـه آن در
تاريخ اين قوم  ،برخوردى است كه ميان امام صادق عليهالسالم و «ابوسلمه» اتفاق افتاده است  .ابوسـلمه كـه رهبـرى نهضـت
فكرى و سياسى ايرانيان را داشت خالفت مسلمين را به امام پيشنهاد مىكند  ،ولى امام پيشنهاد وى را ردّ مىكند  .امام صادق
عليهالسالم به صداقت آنان شك داشت و به اعتقاد امام  ،آنان فقط به قدرت فكر مىكردند و قصد داشتند از ايشان بـه عنـوان
يك واسطه ميانه در انتقال قدرت استفاده كنند  .چه اينكه تاريخ حقانيت كالم امام  ،و از اهداف اصلى آنان پـرده برداشـت و
ديديم كه در جريان قتل امام موسى كاظم ( ع ) و توطئه وليعهدى امام رضا( ع ) اشرافيت ايرانى سـاكت و بيكـار نشسـتند و
1
فعاالنه در اين توطئهها دست داشتند .
 .همان  ،صص  ، 265 ، 264نقل از حافظ  ،الرسائل  ،ج ، 1ص. 55
 .محمدرضا افتخارزاده  ،شعوبيه؛ ناسيوناليسم ايرانى  ،صص  282ـ . 854
 .نوبختى  ،فرق الشيعه  ،ص79؛ مقاتل الطالبيين  ،صص . 328 ، 9
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دوّم :در اين نيز نمىتوان شك كرد كه طبقه عامّه مردم نه در موقعيتى بودند كه سـوداى قـدرت داشـته باشـند و نـه چنـين
قصدى داشتند  ،اعتقاد آنان را به مكتب تشيع بايد در علت ديگرى جستوجو كرد  .به نظر مىرسد علت آن را مىبايسـت در
زمينههاى تاريخى و اجتماعى جست كه ايرانيان دين اسالم را پذيرفتند؛ اسالمى كه ايرانيان بدان ايمان آوردنـد و پذيرفتنـد ،
اسالمى بود كه پيام انسانى داشت و سروش برابرى و برادرى را نويد مىداد و امتياز انسانها را به تقوا و پاكدامنى مىدانست و
اسالمى كه يادآور دين آبا و اجدادى بود  ،اما اسالمى كه با آن مواجه شدند و زندگى مىكردند غيـر آن بـود كـه تصـورش را
مىكردند  ،عربيتى بود به نام مستعار  ،اسالم  ،كه اساس حق و باطل بودن را  ،مبناى طبقاتى  ،قبايلى و نژادى مىديـد؛ حـقّ
3
آن بود كه اعراب مىگفت و انجام مىداد .
يقينا اين دين و به اصطالح  ،حاكميت اسالمى ـ عربى  ،آيين و مذهبى نبود كه ايرانيان در پرتو آن نه تنها  ،عامل به دين آبا
و اجدادى بودند بلكه آن را كاملتر و بهتر از دين آبا و اجدادى مىيافتند و پاسخى در آن مىديدند كه مطبوعتر و دلپذيرتر از
آن بود كه مىتوانست در دين آبا و اجدادى باشد  .بدين خاطر است كه ايرانى  ،همه ميراث روحى و روانى و دين آيين آرمانى
خود را در تشيع يافت  .آن فره ايزدى و پيشوايى به كسى تعلق مىگرفت كه پارسا و متقى باشد و داراى نيروى دنيوى و اقتدار
روحانى باشد؛ به عبارت ديگر  ،برخوردار از نيروى «مانا» باشد  ،و آن رهبرى كه پيامآور صلح و دوستى و عدالت و برابرى براى
آنان بود  ،در ائمه ديدند و آنان را در كرسى اهورايى نشاندند و به تشيع روى آوردند اينجا بود كه بينايى شگرف زرتشت  ،علم
الهى نام گرفت و به امامان نسبت داده شد و نمونه انسان با فرهنگ كه در ايران باستان «مهر» بـود  ،امـام علـى عليـهالسـالم
جايگزين آن شد « .مهر» اگر گاهى خالق است و زمانى مخلوق و در درجات باال و وااليى نشسته است واسـطه ميـان خـدا بـا
1
بندگانش است  ،على نيز در تفكر جديد ايرانى  ،برتر از انسان است امّا انسان برترى كه واسطه فيض خدا با بندگانش است .
نه خدا توانمش خواند نهبشر توانمشگفت
متحيرم چه نامم شه معلك الفتى را

( شهريار )
در اين فضا و بستر فكرى و معنوى بود كه تفكر جديد ايرانى  ،با بهره گرفتن از انديشههاى سنتى گذشتگان  ،و در چالشى كه
1
تفكر دينى با تفكر يونانى داشت شكل گرفت و متولد شد  .اين زايش در سه محور كلى انجام پذيرفت:
 .شعوبيه  ،صص  56ـ . 58
 .اسالمشناسى و دين تطبيقى  ،صص  4ـ . 282
 .جواد طباطبائى  ،زوال انديشه سياسى در ايران  ،ص . 151
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 3ـ اولين حركت فكرى و انديشهاى جديد ايرانى  ،حركتى است كه فارابى بنيان گذار آن است و آن در حوزه انديشه سياسـى
است  .انديشه «مدينه فاضله» مفهومى است كه در بهوجود آمدن آن  ،منظومهاى از مفاهيم ايرانى  ،يونانى دخيل بـوده اسـت
تلفيق و همزيستى سه مفهوم فرّه ايزدىِ ايرانى  ،شاه حكيم يونانى  3،مفهوم امامت شيعى است كه در فلسفه سياسـى فـارابى
خود را نشان داد  .فارابى خود مىدانست كه انديشه سياسى قديم ايران  ،در دوره تمدن اسالمى  ،تـوان درك و فهـم الزامـات
تمدن جديد را ندارد و نمىتواند پاسخى بدان داشته باشد براى اين جهـت الزم اسـت بـه بـازخوانى آن بپـردازيم منتهـا ايـن
بازخوانى نمىبايست با توجه به شريعت اسالمى انجام بگيرد  ،امّا در عين حال  ،از توان و قابليت فكرى و علمى انديشه يونـانى
نيز نمىتوان غافل ماند .
1
مسئله خالفت و جانشينى پيامبر اسالم و ساختار دولتى آن  ،مهمترين بحران فكرى و سياسـى دوران تمـدن اسـالمى بـود .
فارابى  ،بسته شدن دايره نبوت براساس تفسير اهل سنت كه ظهور انديشه تغليب و امامت تغليبى  ،در ميان اهل سنت گرديد
راه برونرفت از اين بحران تمدن اسالمى كه گرفتار آن بود را نمىديد  ،لذا با طرح نظريه ادامـه نبـوت فلسـفى نـه تنهـا  ،بـه
تدوين نظام سياسى جداگانهاى در پاسخ به اين بحران سياسى و فكرى دوران تمدن اسالمى دست يازيد بلكه بـه نقـد نظريـه
خالفت نيز پرداخت .
فارابى ايده تداوم ظاهر ثبوت در باطن امامت و واليت را  ،با كمك گرفتن از مفاهيم مثل عقل فعّال و امكان اتصـال بـه آن  ،و
اينكه عقول انسانى استعداد آن را دارد كه براى كسب فيض بكوشد و سختى راه را بر تن بخرد  ،عنوان كرد؛ يعنـى همينـان
كه در اثر اتّحاد با عقل فعّال كه از طريق قوه متخيله ـ كه اختصاص به مقام نبوت دارد ـ امكانپذير است  ،انسان نيز به واسطه
1
افاضه عقل فعال به عقل منفصل حكيم و فيلسوف مىشود .
فارابى با طرح مدينه فاضله عالوه بر اينكه پاسخى به بحران متمدن اسالمى عرضه كرد در ضمن مؤسس و بنيان فلسـفهاى را
0
نهاد كه بعدها فلسفه اسالمى نام گرفت .
 1ـ ابن سينا  ،اين افتخار را دارا است كه بنيان گذار تفكر فلسفى و منطقى ايرانى در دوره تمدن اسـالمى باشـد  ،ايـن نظـام
فلسفى از چنان ساختار قوى و منسجمى برخوردار است كه حتى فيلسوف بزرگى چون صدرالمتألهين  ،به نـوعى بـه بـيش از
بسط و توسعه وجوه مختلف انديشه فلسفى وى نتوانست فراتر برود .
مورّخان انديشه در تمدن اسالمى  ،از دو نوع جريان فلسفى مشايى سخن گفتهاند :يك جريان منتسب است بـه فـارابى  ،ابـن
 .هاشم رضى  ،حكمت خسروانى  ،ص . 119
 .سيد جواد طباطبايى  ،زوال انديشه سياسى  ،انتشارات كوير  ،تهران  1373 ،ش  ،ص. 118
 .همان  ،ص. 117
 .ر .ك :رضا داورى  ،فارابى مؤسس فلسفه اسالمى  ،پژوهشگاه علوم انسانى  1377 ،ش  ،ص . 141

229

سينا  ،كه عناصر انديشه فيثاغورثى و نو افالطونى اين تفكر  ،صورت و سيماى خاصّى به جريان فلسفى بخشيد .
جريان ديگر  ،منتسب است به ابن طفيل و ابن باجه و ابن رشد 3كه مشايى خالص و پيرو واقعى ارسطو است  .البتـه در اصـل
تبيينِ اين پديده كه آيا دو نوع انديشه هست يا اينكه يك گونه تفكر است كه ابعاد نامشكوف آن منكشف شده و تجلـى پيـدا
كرده است يا به عبارت ديگر وجهى ديگر از لوازم معرفتى و فلسفى اين تفكر خود را نمايانده  ،اختالف است  ،اما در عين حال
عده زيادى از متفكران عقيده دارند كه به هيچ وجه نمىتوان پذيرفت اين دو جريان فكرى يكى باشند  .اين طيف از متفكران ،
تبار جريان ابن سينا را در افالطون و فيثاغورث دنبال كردهاند كه اساس و بنيان شـرقى دارد  1.ايـن تقسـيمبنـدى از تفكـر و
انديشه مبتنى بر سخنى است از «هيدگر» كه تفكر بشرى را دو نوع مىداند؛ تفكر عربى ـ يونانى  ،كه تفكّر متافيزيكى اسـت .
تفكّر شرقى نه تفكّر شعرگونه است  ،تفكّرى است وحيانى  ،تجلى و سنبل فكر شرقى را سه دين يهود و مسيحيت و اسالم  ،در
ميان اقوام سامى دانستهاند 1و ظهور دين زرتشت و بودا در ميان اقوام آسيايى  ،مطرح شده است 0لذا برخى از روشـنفكران مـا
در تحقيقات خودشان  ،چهار كشور ايران  ،چين  ،هند و ژاپن را كانون اصلى فرهنگ آسيايى شـرقى مـىداننـد 1و بـه خـاطر
چنين جانمايهها است كه تفسير «افلوطين» از ارسطو در ذائقه فارابى و ابن سيناى ايرانى مسلمان خـوش مـىافتـد و هاضـمه
فكرى و ذهنىاش  ،آن را مىفهمد و هضم مىكند كه در نهايت به «حكمت المشرقين» مىانجامد و بعد از ابـن سـينا در آثـار
شيخ اشراق به صورت شفاف تجلّى پيدا مىكند  4.ابن سينا در سه رساله الطير  ،سالمان و ابسال و حى بن يقظان  ،با زبانِ
زبانِ رمزى و بيان مثالى و نمادى سخن گفته است  1،شيخ اشراق در كتاب حكمة االشراق اين زبان را  ،زبان حكماى فـرس
مىداند  3.بنابراين  ،حكمة االشراق شيخ سهروردى  ،نتيجه تشكيك در بنيادهـاى فلسـفى مشـا نبـوده اسـت اگرچـه ايـن
انتقادها در تسريع تولّد آن تأثير حدّى داشت اما علهالعلل نبوده است  .حكمة االشراق سير تفكرى است كه با فـارابى شـروع
 .هانرى كربن؛ فلسفه ايرانى و فلسفه تطبيقى  ،ترجمه جواد طباطبائى  ،ص 121و تاريخ فلسفه اسالمى  ،ترجمه جواد طباطبائى  ،ص. 235
 .سيد حسين نصر  ،نظر متفكران اسالمى درباره طبيعت  ،صص . 244 ، 5
 .عبدالجواد فالطورى  ،ضرورت تبادل و كليد تفاهم فرهنگها  ،كميته علمى كنگره بين المللى بزرگداشت فالطورى  ،اصفهان  ،انتشارات دانشگاه اصفهان  ، 1377 ،صص 77
و . 78
 .ايران؛ آيين و فرهنگ  ،ص  ، 5اسالم و ايران  ،ص . 41
 .داريوش شايگان  ،ايران در برابر غرب  ،صص  183ـ . 223
 .هانرى كربن  ،تاريخ فلسفه اسالمى  ،ص 247؛ و سيد حسين نصر  ،نظر متفكران اسالمى درباره طبيعت  ،صص . 249 ، 8
ّ
اسدللا مبشرى  ،ص . 234
 .هانرى كربن  ،تاريخ فلسفه اسالمى  ،ترجمه
 .حكمة االشراق ،ترجمه و شرح سيد جعفر سجادى ،ص .19
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شده بود در ابن سينا به اوج خود رسيد كه در اين مسير تكاملى  ،عناصر فكرى و يونانى آن  ،كه همساز با اين تفكر نبود  ،كنار
رفت  .بنيانهاى نظرى آن را مىتوان در مقام فلسفى شيخ اشراق به صورت شفاف و روشن ديد كه با تالقى و تعاطى اين نظام
3
فكرى با عرفان «محى الدين» خميرمايه تفكر جديد را بهوجود آورد كه به نام «حكمت مقايسه» نام گرفت .
 1ـ ابن مسكويه يكى ديگر از بنيان گذاران تفكر جديد ايرانى  ،در تمدن اسالمى است كه تفكر فلسفى اخالقى و تاريخى وى ،
كه با جمعآورى و بازخوانى عناصرى از تفكر اخالقى ايران باستان از يك سو  ،توجّه و عنايت وى بـه تفكـر فلسـفى و اخالقـى
1
يونان كه در چالش با تفكر دينى بوده  ،ادبيات جديد فلسفى در قلمروى تفكر اسالمى و ايرانى ايجاد كرد .
منبع ابن مسكويه در پيروى از تفكر اخالقى ارسطو  ،تفسير فرفدريوس است از اخالق نيكو ما خوس ارسطو  ،كه به وسـيله
«اسحاق بن حنين» در دوازده كتاب به عربى ترجمه شده است  .وى به تبعيّت از ارسطو سعادت را هدف علم اخالق قرار داد و
نظريه حد وسط را در علم اخالق پذيرفت  ،امّا در اوّل بحث از كتاب  ،كه به مسائل نفس مىپردازد از ارسطو دور شده اسـت و
1
از افالطون تأثير پذيرفته است .
منبع ايرانى وى مجموعه منابعى است از ايران باستان كه گزارش از آن را در جاويدان خرد آورده است .
از آنجا كه تهذيب اخالق ابنمسكويه  ،روايت و تفسيرى است از اخـالق نيكوماخوس  ،بـدين خـاطر ارتبـاط و پيونـد ميـان
اخالق و سياست در آن نيز مشهود است  ،اما وى برخالف ارسطو  ،اخالق را مدخل سياست نمىداند بلكه به نظـر وى اخـالق
وجهه مدنى سياست است و سعادت در اين زندگى تحقق مىيابد  .بنابراين  ،انديشه اخالقىِ «ابن مسكويه» مبتنى بـر تفسـير
خاصى از فلسفه سياسى است كه تحصيل سعادت را جز در مدينه امكانپذير نمىداند  ،چرا كه سعادت فرد قسمى از سـعادت
عمومى جامعه است  .بنابراين كسى كه شهروندِ مدينه نباشد  ،بهرهاى از سعادت كامل مدينه نخواهد برد  0.ابن مسكويه بعد از
از فارابى و عامدى اولين كسى است كه متأثر از ارسطو بحث از مفهوم سعادت را موضوع اخالق مدنى دوره اسـالمى قـرار داد .
وى در تحليل كلمه «خير»  ،از اين مفهوم كمك گرفته و غايات زندگى را برخوردارى انسان از كمال و سعادت دانسته اسـت .
سعادت در فلسفه و انديشه يونانى با كمك و مساعدت مصلحت عمومى  ،تفسير و فهم مىشد  .ابن مسكويه با تكيه و اسـتفاده
از انديشههاى اخالقى ايران باستان  ،مفهوم تازهاى از سعادت را ارائه كرد كه جايگزين مصلحت عمومى گشت .
ابن مسكويه عالوه بر اينكه در اخالق مقام شامخى دارد  ،در مطالعات فلسفى تاريخ نيز يك مؤسس بـوده اسـت  ،نگـاه او بـه
 .هانرى كربن  ،تاريخ فلسفه اسالمى  ،ترجمه طباطبائى  ،ص. 186
 .جواد طباطبائى  ،زوال انديشه سياسى در ايران  ،صص . 158 ، 151
 .م شريف  ،تاريخ فلسفه اسالمى  ،ج  ، 1صص  3ـ  672و زوال انديشه سياسى در ايران  ،ص. 158
 .جواد طباطبائى  ،زوال انديشه سياسى در ايران  ،صص . 177 ، 156
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تاريخ  ،فلسفى  ،علمى و انتقادى است  ،مطالبى كه وى درباره نقش تاريخ و وظايف مورخ گفته است  ،تدوين جديدى است از
ماهيّتِ وقايع تاريخى  ،وى معتقد بود تاريخ براى سرگرمى شاهان نيست بلكه تاريخ تجلّى و مظهرى است از بنيـاد سياسـى و
اجتماعى و اقتصادى ملتها و تمدنها  .وى تاريخ را جريان پويـا  ،زنـده و در حـال رشـد مـىبينـد كـه سـاختار آن براسـاس
آرمانهاى ملت و دولت شكل مىيابد  ،لذا ابنمسكويه وظايفى را براى مورّخ الزم و ضرورى مىشمرد:
3ـ مورّخ بايد تالش كند كه واقعيات تاريخى با اختالفات و مسائلى شبه تاريخ و وقايع درنياميزد و خلط نكند .
1ـ در جمعآورى اطالعات و مدارك تاريخى  ،نگاهى انتقادى به مدارك و اسناد جمعآورى شده داشته باشد .
1ـ در نگارش تاريخ به نقل و توصيف صرف اكتفا نكند عواملى كه در بهوجود آمدن واقعيات تاريخى مؤثر بوده است؛ فىالمثـل
به عاليق اساسى انسانها و نقش آن در تغيير و تحوالت جوامع توجّه داشته باشد تا بتواند به تفسير و تحليل درسـت و علمـى

رويدادهاى تاريخى بپردازد  .در واقع وى به دنبال طرح عليّت در تاريخ است  .انديشه وى در اين مسـئله  ،در كتـاب تجـارب
االمم آمده است  .به اعتقاد برخى از محققان آرا و انديشه وى  ،اهداف و روشى كه وى در اين كتاب براى پژوهشهاى تاريخى
پيشنهاد مىكند خيلى نزديك به مسائلى است كه امروزه مورّخان عربى به دنبال آن هستند .

3
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تأثير متقابل دو فرهنگ در عصر امويان و عباسيان
فرحناز بهرامپور
مقدّمه
تمدن و فرهنگ رابطهاى متقابل با يكديگر دارند  .فرهنگ  ،تبلورِ فكر بشرى است كه نظم اجتماعى را در پى دارد كه منجر به
شكلگيرى و پيشرفت تمدن مىگردد .
هر فرهنگ تحت شرايط جغرافيايى و اجتماعى  ،تمدن خاص خود را مىآفريند كه آن را از ديگر فرهنگها و تمدنهـا متمـايز
مىكند .
ايران قبل از ظهور اسالم  ،داراى تمدن پيشرفته در جهان باستان بود كه اين تمدن با فتح ايـران توسـط مسـلمانان بـا اسـالم
ممزوج و آميخته گرديد  .كريستين  ،ايران را شاهراهى مىداند كه افكار و فرهنگها را غنا بخشيده و آن را انتقال مىدهد .
سلسله ساسانى هر چند از لحاظ علمى و فرهنگى پيشرفته بود  ،امّا از نظر سياست داخلى و خارجى داراى نقاط ضعفى بود كه
منجر به انقراض اين سلسله گرديد .
دخالت روحانيون در سياست  ،بهرهكشى اشراف از روستاييان  ،جنگهاى ايران و بيزارى مردم باعث بـروز نارضـايتى مـردم از
ساسانيان گرديد و هنگامى كه اعراب مسلمان به مرزهاى ايران نزديك گرديدند  ،مقاومت چندانى در مقابـل مسـلمانان نشـان
ندادند و به تدريج اسالم را پذيرفتند .
فتح ايران و ديگر سرزمينها توسط مسلمانان  ،باعث گرديد تا سرزمينهاى وسيعى تحت سيطره اعرابِ مسلمان قـرار گيـرد ،
اداره اين مناطق وسيع هم احتياج به تشكيالت پيييده و منظمى داشت كه اعراب فاقد آن بودنـد  .پـس بـه ناچـار بـه طـرف
ايرانيان كه در آيين كشوردارى متبحر بودند  ،روى آوردند و از سيستم تشـكيالت ايرانـى اقتبـاس كردنـد و ايـن باعـث نفـوذ
ايرانيان در تشكيالت حكومت اسالمى گرديد .
نفوذ ايرانيان در حكومت اسالمى در زمان عباسيان به اوج خود رسيد و به موازات آن فرهنگ و رسوم و زبـان پارسـى در بـين
اعراب گسترش يافت .
ايرانيان توانستند فرهنگ خود را با اسالم منطبق كنند و در نتيجه توانستند زبان و فرهنگ خود را حفظ نمايند و از اسالم نيز
بهره بگيرند  .تأثير متقابل اين دو فرهنگ ايرانى و عربى باعـث غنـاى ايـن دو فرهنـگ گرديـد  .چنـان كـه نظريـات و افكـار
دانشمندان ايرانى مسلمان در حوزه علوم و همينين مباحث دينى باعث تحوالت شد  ،چنان كه در تفسـير قـرآن و حـديث و
كالم داراى تحقيقات و تأليفات زيادى شدند .
تأثيرگذارى فرقههاى مختلف اسالم از مذاهب ايرانى قبل از ظهور اسالم مانند اعتقاد به قداست حروف و اعـداد در فرقـههـايى
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مانند اسماعيليه و حروفيه قابل توجه است  .فرهنگ و تاريخ كنونى ايران با تاريخ و فرهنگ اسالم عجين گشته است و مطالعه
جداگانه اين دو فرهنگ بدون توجه به تأثير اين دو تمدن در يكديگر به راحتى ميسر نيست .
بررسىِ فرهنگ و نقش آن در اجتماع  ،با توجه به ابعاد وسيع آن  ،نياز به مباحث گستردهاى دارد كه در يك مقاله نمىتوان به
آن پرداخت  ،لذا در اين مقاله فقط مختصرى از وضع ايران در عصر ساسانى مقارن با ظهور اسالم و پذيرش دين جديد  ،توسط
ايرانيان و چگونگى نفوذ تدريجى آنها در دستگاه خالفت  ،خصوصا در دوره امويان و عباسيان  ،بررسى شده است .
تمدن و فرهنگ ساسانى
ساسانيان  ،وارث فرهنگ هخامنشى بودند و از فرهنگ سلوكى و اشكانى نيز تأثيرپـذير بودنـد  .در دوره ساسـانى  ،معمـارى ،
پزشكى  ،منطق  ،نجوم  ،فلسفه و هنر تكامل يافت  ،اين تكامل در سايه تأثير فرهنگ و علوم غرب و شرق حاصل گشت .
از زمان شاپور اوّل  ،ترجمه آثار يونانى شروع شد و در مدارس سريانى  ،فلسفه نوافالطونى و منطق ارسطو رواج پيدا كرد  .سفرِ
«برزويه» طبيب به هندوستان براى آوردن كتابهاى علمىِ هنديان و ترجمه اين آثار به پهلوى و ايجاد مراكز علمـى هميـون
دانشگاه «گنديشاپور»  ،نشاندهنده عالقه ايرانيان به كسب علم و معرفت بوده اسـت  .همينـين وجـود كتـابهـاى مختلفـى
هميون پند نامه  ،آيين نامه  ،دينكرات و  . . .نشان دهنده تفكرات ايرانيان در مباحث دينى  ،اخالقـى  ،كشـوردارى و . . .
مىباشد .
وجود ديوانهاى مختلفِ ادارى و تقسيمات استانى براى اداره كردنِ بهينه مملكت  ،نشان دهنـده  ،پيشـرفت تمـدن و جامعـه
ايرانى است  .در اين ميان براى تأمين امنيت در كشورى  ،احتياج به حكـومتى مقتـدر اسـت كـه پايـههـاى ايـن حكومـت را
تشكيالت ادارى آن مىسازد و هر حكومتى به يارى آن وظايف خويش را به انجام مـىرسـاند  .ايـن تشـكيالت ادارى از زمـان
هخامنشيان پايهريزى گشته و در زمان ساسانيان با اصالحاتى كه توسط «اردشير» ـ بنيـانگـذار ساسـانيان ـ و «انوشـيروان»
انجام گرفت  ،به مراحل تكامل رسيد  .اين تشكيالت بعد از تسخير ايران توسط اعراب مسلمان مـورد تقليـد قـرار گرفـت و در
دورههاى بعدى گستردهتر شد  .اداره اين ديوانها نيز بر عهده ايرانيان قرار گرفت .
تشكيالت ادارىِ ساسانيان
وحدتِ دين و سياستِ ايران  ،توسط اردشير بنيانگذار دولت ساسانى عملى شد  ،دولت  ،پشتيبانِ دين و دين  ،حـامىِ دولـت
گرديد  .چنان كه اردشير بابكان به فرزندش مىگويد:
«بدان اى فرزند  ،دين و پادشاهى دو برادرند كه هيچ يك از ديگرى بىنياز نتواند بود  ،دين پايه پادشاهى و شاهى  ،نگهبان آن
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است  .هر چيز كه پايه نداشته باشد نابود خواهد شد و آن چه بىنگهبان باشد از ميان خواهد رفت» .
بنابراين پايههاى دولت ساسانى بر قدرت نظامى و دين زرتشت استوار بود .
اردشير عالوه بر ايجاد وحدت دينى و مركزيت سياسى در ايران  ،قوانين تازه و تشكيالت ادارى جديدى براى دولـت خـود بنـا
نهاد و طبقه دبيران را براى اداره امور دولت بر سه طبقه قبلى  ،افزود .
تشكيالت ادارىِ ساسانيان توانست به خوبى از اداره سرزمينهاى امپراتورى ايران بربيايد تا جايى كه مؤلفان اسالمى  ،ايـران را
مهد آيين جهاندارى دانسته و خلفاى عرب از شيوه كشوردارى ايرانيان اقتباس كردند .
تشكيالت ادارى ايرانيان بر ديوانها 1استوار بود  .و هر كدام از ديوانها به وظايف معينى رسيدگى مـىكردنـد و از شـعبههـاى
فرعى تشكيل مىيافتند  .مهمترين ديوان  ،ديوان «خراگ» نام داشت كه به چندين شعبه تقسيم مىشد  .يا ديوان «سـپاه» و
«چاپارخانه» كه در دوره اسالمى به آن ديوان «بريد» مىگفتند  ،از ديوانهاى مهم محسوب مـىگشـتند و هـر كـدام از ايـن
ديوانها داراى مهر مخصوص بودند و رياست اين ديوانها به عهده فردى از هفت خاندان مشهور ساسانى قرار داشت .
تا زمان انوشيروان  ،سپاه ايران تنها يك فرمانده داشت كه به آن «لران سپهبد» مىگفتند  .امّا انوشيروان اين مسئوليت را بين
چهار نفر از فرماندهان سپاه خويش تقسيم كرد كه هر كدام در يك ربـع كشـور بـه رياسـت دائمـى سـپاه  ،منصـوب شـدند .
انوشيروان رجال دولت را بر هفت دسته تقسيم كرده بود كه چهار دسته در ايجاد و اجراى قوانين دسـت داشـتند كـه عبـارت
بودند از:
1
« 3ـ وزرا  1 ،ـ موبذ قاضى كل و رئيس هيربذان  1 ،ـ چهار سپاهبند  0 ،ـ مرزبان»
انجام كارهاى كشورى و نوشتن فرمانها و نامههاى شاهان كه با عبارتپردازى و تصنعات ادبى همراه بود برعهده دبيـران قـرار
داشت  ،كه اين شيوه نگارش را دبيران ايرانى در دربار خلفا نيز اجرا مىكردند .
وزير بزرگ در رأس تشكيالت ادارى قرار داشت  .و عنوان رسمى وى «وزرگ فرمذار» 0بوده و اختيارات وسيعى داشته اسـت و
هنگام غيبت پادشاه  ،وزير اعظم نايب السلطنه محسوب مىشد  .مذاكرات سياسى بر عهده وى قرار داشت و در صـورت لـزوم
مىتوانست فرماندهى نيز بكند»  1.وى مشاور پادشاه بود و همه شئون كشور را در دست داشت  .منصـبِ وزيـر اعظـم در دوره
 .مروج الذهب  ،مسعودى  ،ترجمه ابوالقاسم پاينده  ،ج ، 1ص. 156
 .ديوان ،لغتى است پهلوى و اعراب اين كلمه را در داخل تشكيالت حكومتى خود به كار بردند .
 .مروج الذهب  ،مسعودى  ،ترجمه ابوالقاسم پاينده  ،ج ، 2ص. 156
 .وزرگ فرمذار  ،يعنى عهدهدار كارها تاريخ يعقوبى  ،ج ، 1ص. 219
 .تاريخ طبرى  ،ترجمه ابوالقاسم پاينده  ،ص . 868
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خلفا نيز مورد تقليد قرار گرفت و همان اختيارات دوره ساسانى را بر عهده داشت .
ماوردى مىگويد:
«وزير اعظم از حيث قدرت با شخص خليفه برابر بود و تنها در سه چيز محدود بود :نخسـت آن كـه وزيـر اعظـم حـق تعيـين
جانشين خود را نداشت  .دوم اين كه نمىتوانست با امر و نهى مردمان از كار كناره كند  ،زيرا عزل و نصب او با سـلطان بـود ،
سوم آن كه بدون اجازه مخصوص پادشاه نمىتوانست كسى را كه پادشاه به امرى گماشته  ،عزل و به جاى او ديگرى را نصـب
3
نمايد» .
روحانيان در زمان ساسانيان داراى قدرت و نفوذ فراوان بودند  ،زيرا پشتيبان دولت بودنـد « .در زمـان ساسـانيان روحـانيون و
نجباىِ ملوكالطوايفى قرين و همدوش يكديگر بودند»  1.و رؤساى روحانيون از طبقه مغان انتخاب مىشدند  .روحانيـت داراى
سلسله مراتبى بود و كار قضاوت بر عهده اين طبقه قرار داشت  .اين طبقه از نظر معنوى بين مـردم نفـوذ داشـتند و تعلـيم و
تربيت به دست آنان بود  .روحانيت به واسطه قدرت فراوانى كه به دست آورده بود  ،توانست در امور سياسى ايران نيز دخالـت
كند  ،تا جايى كه در اواخر دوره ساسانى در عزل و نصب پادشاهان دخالت مستقيم داشـت  .آنـان بـا همـين قـدرتِ مـذهبى
توانستند جلوى اصالحاتى را كه «مانى» و «مزدك» در نظر داشتند  ،بگيرند و پيروان اين دو كيش را از بين ببرند .
چگونگى نفوذ تشكيالت ادارىِ ساسانيان در تمدن اسالمى
اسالم اوليّه مبتنى بر سادهزيستى بود و تشكيالت ادارى كه بر كشورهاى فتح شده نظارت مىكرد  ،ساده بود  .و هر منطقهاى
توسط يك سردار عرب اداره مىشد و خراج و جزيه اخذ شده به مقر حكومت اسالمى فرستاده مىشـد و عمـده هـدف اعـراب
مسلمان گسترش دين اسالم در مناطق ديگر بود و در رأس امور  ،شخص خليفه  ،كه جانشين پيغمبر شمرده مـىشـد  ،قـرار
داشت .
با گسترش ممالك فتح شدهاى كه خود داراى تمدن پيشرفته و تشكيالت سياسى و اجتماعى منظم بودند  ،اداره اين مناطق را
با اشكال مواجه كرد  ،بنابراين سعى كردند از تجارب ايرانيان در امر سياست و نحوه اداره كشور  ،در تشكيالت حكومت اسالمى
استفاده كنند  .مرتضى اسعدى مىنويسد:
«با مدنىتر شدن و پيييدهتر شدن جامعه اسالمى اوليه  ،چارهاى جز اقتباس حاكمان عرب ايـن جامعـه از تجـارب سياسـى و
1
ادارى ايران كه يكى از دو كانون اصلى تمدن آن روزگار بوده و در عين حال بگرويده بودند  ،نبود» .
 .آرتور كريستين سن  ،ايران در زمان ساسانيان  ،ترجمه رشيد ياسمى  ،صص . 174 ، 173
 .آرتور كريستين سن  ،ايران در زمان ساسانيان  ،ترجمه رشيد ياسمى  ،ص . 175
 .مرتضى اسعدى  ،ايران  ،اسالم  ،تجدد  ،ص . 6
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اعراب  ،سازمان ادارى ايرانيان را كه همان ديوانها بودند  ،وارد تشكيالت ادارى خود كردند  .هوارد كلمان مىگويد:
3
«سازمان ادارى ايرانيان از ديوانها تشكيل مىيافت كه نمونه آن در تشكيالت ادارى عباسيان متجلى گشت» .
وى در ادامه  ،علت گرايش اعراب به تشكيالت ايرانى را چنين مىداند:
«اعراب كه ظاهرا هنر فرمانروايى را از ساسانيان آموخته بودند  ،پيوسته عميقا از امپراتورىِ ساسانى ستايش مىكردنـد  .آنهـا
شاهان ساسانى را در اداره درست كشور  ،شيوه جنگىشان  ،بينش درست و احترامى كه شاه از آن برخوردار بود مىستودند .
1
.»..
تشكيالت ادارىِ ايران وسيع و پيييده بود و اعراب نيازمند افرادى نبودند كه بـا چگـونگى كـار آشـنايى داشـته باشـند و ايـن
تشكيالت را اداره نمايند  ،به همين جهت از كارگزاران و دبيران ايرانى در تشكيالت خود سود جستند .
اولين پيشنهاد در مورد استفاده از سيستم ادارى ايرانيان به امر اعراب از طرف «هرمزان» سردار ايرانى كه بعدها مسلمان شد ،
ارائه گرديد  ،زيرا سرازيرى غنايم زيادى پس از فتح ايران و جمعآورى ماليات و نگهدارى حساب و پرداخت حقوق به سپاهيان
از بيتالمال  ،احتياج به يك سيستم ادارى داشت  ،اولين ديوان تأسيس شده در حكومت اسالمى  ،ديوانِ مربوط به بيتالمـال
و رسيدگى به حساب خزاين و مقررى مسلمانان بوده است .
تشكيالت ادارى دوره امويان
در نخستين سالهاى تشكيل دولت اسالمى  ،حكومت و تشكيالت مرتبط با آن ساده بود  ،امّـا از زمـان معاويـه كـه حكومـت
اسالمى مبتنى بر قوانين اسالمى بود و جنبه معنوى داشت به حكومت سلطنتى و موروثى تبديل گرديـد و تجمـالت دربـارى
جاى سادهزيستى خلفاى پيشين را گرفت و سالطين امـوى از روش پادشـاهان ايرانـى تقليـد كردنـد و هشـدار پيـامبر را كـه
مىفرمود« :مبادا مانند ايرانيان به تجمالت گراييد و دچار خوارى گرديد» 1را فراموش كردند .
معاويه  ،دربار پر تجملى به تقليد از دربار ساسانيان تدارك ديد و روش زندگى خلفـاى بعـد از وى نيـز تغييـر كـرد  .در دوره
حكومت وى  ،اداره ممالك اسالمى با توجه به نيازهاى تازهاى كه پيدا شد  ،عوض گشت و ديوانهاى جديدى تأسيس يافت .
ديوان «زمام» و «خاتم» در روزگار معاويه به وجود آمد و اين ديوان اختصاص داشت به ثبت فرمانهايى كـه از طـرف خليفـه
صادر مىگشت  .ابتدا نسخهاى از فرمان تهيّه مىشد و سپس رئيس ديوان آنها را مهر مىكرد .
بالذرى در فتوح البلدان در مورد تقليد امويان از ايرانيان مىنويسد:
 .هوارد كلمان  ،ايران و تمدن ايرانى  ،ترجمه حسن انوشه  ،ص . 189
 .همان  ،ص . 121
 .جرجى زيدان  ،تاريخ تمدن اسالمى  ،ترجمه على جواهر كالم  ،ص. 976

238

3

«نخستين كسى از اعراب كه به تقليد ايرانيان براى خود ديوان زمام و خاتم ترتيب داد  ،زياد پسر ابوسفيان بود» .
تقليد زياد از ايرانيان جاى تعجب ندارد  ،زيرا وى والى فارس بود و در تماس نزديك با ايرانيان قرار داشت و ممكن است معاويه
نيز از وى تقليد كرده باشد .
از ديگر ديوانهاى تأسيس شده به روزگار امويان  ،ديوان «چاپارخانه» يا «بريد» است كه در عهد ساسانى وجـود داشـت و در
دوره اسالمى وارد تشكيالت حكومتى گرديد .
البته سابقه تشكيالت چاپارخانه به عهد هخامنشيان و به روزگار داريوش اوّل برمىگردد .
ديوان انشا و مستغالت نيز از سازمانهايى بودند كه در دوره امويان تشكيل شد .
تشكيالت ادارى عباسيان
با سقوط دولت اموى كه توسط عباسيان و با كمك ايرانيان انجام شد  ،دولت مقتدرى در رأس جامعه مسلمانان قـرار گرفـت .
دولت عباسى به كمك و مساعدت ايرانيان بر سر كار آمد و به همين جهت نفوذ ايرانيان در تشكيالت حكومت اسالمى بيشتر
گرديد و توانستند قدرت زيادى به دست بياورند  .خلفاى عباسى هم از قدرت گرفتنِ آنان در هراس بودنـد و هـم احتيـاج بـه
تدبير و مشورت ايشان در اداره و حكومت بر ممالك اسالمى داشتند .
جرجى زيدان درباره نفوذ ايرانيان در دستگاه خالفت عباسى چنين مىنويسد:
1
«از ناچارى  ،بزرگان ايران را به كارهاى بزرگ مىگماشتند . » . . .
خاندانهاى ايرانى كه در دستگاه خالفت داراى مقامهاى شاخص بودند عمدتا از خاندانهاى دهقان و اشراف ايرانى بودنـد كـه
موقعيت اجتماعى خويش را به واسطه روآوردن به اسالم حفظ كردند  .كه از اين خاندانها مىتوان به خاندان برامكـه  ،سـهل
اشاره كرد كه وزارت خلفاى معروفى چون منصور و هارونالرشيد و مأمون را برعهده داشتند .
اين خاندانها توانستند قدرت مركزى را تقويت و سازمانهاى ادارى را توسعه دهند و شكوه دربار خليفه را به تقليد از شـاهان
ايرانى  ،افزون كنند .
در عهد وزراى ايرانى  ،فرهنگ ايران اعتبار خاص يافت تا جايى كه خلفا و امراى دربار  ،در لباس پوشـيدن  ،خـوراك و ديگـر
جنبههاى زندگى از شاهان ساسانى تقليد كردند  ( .به عقيده فن كرم از عهد عباسيان  ،نه تنها تشـكيالت دينـى و دولتـى در
قالب ايرانى ريخته شد  ،بلكه حتى شكل لباس  ،انواع غذا و سبك موسيقى و امثال آن نيز تحت نفوذ ايرانى بود ) «جشنهاى
باستانى نوروز و مهرگان را به رسميت شناختند لباس ايرانى  ،لباس رسمى دربـار بـود  . . .در دربـار آداب و رسـوم پادشـاهان
 .بالذرى  ،فتوح البلدان  ،ترجمه آذرتاش آذرنوش  ،ج  ، 6ص . 464
 .بالذرى  ،فتوح البلدان  ،ترجمه آذرتاش آذرنوش  ،ج  ، 4ص . 183
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ساسانى را تقليد مىكردند» .

3

با مطالعه كتاب تاج الملوك كه به جاحظ نسبت مىدهند  ،مىتوان به شباهتهاى موجود در دربار ساسانى و دربـار خلفـاى
عباسى پى برد .
با توجه به نفوذ ايرانيان در دستگاه خالفت عباسى  ،ماهيت تشكيالت ادارى عباسيان نيز  ،رنگ ايرانى داشت .
پيشرفت جامعه اسالمى و توسعه تمدن اسالمى  ،باعث افزايش سازمانهـاى ادارى گرديـد « ،از ديـوانهـايى كـه بـه روزگـار
1
عباسيان وجود داشت مىتوان به ديوانِ زمام  ،خراج  ،خاتم و جند اشاره كرد» .
هر كدام از اين ديوانها  ،رئيس داشتند كه بر كار ديوان و كارمندان آن رسيدگى مىكرد  .كه بـه ايـن اشـخاص «كاتـب» آن
ديوان مىگفتند و بر كلِّ تشكيالت ادارى وزير اعظم نظارت داشت كه داراى اقتدار فراوان بود و به تقليد از زمـان ساسـانى در
حكومت اسالمى ايجاد گرديده بود .
ديوان خراج
مهمترين درآمد و پشتوانه اقتصادى دولتها  ،ماليات مختلفى است كه جمعآورى مىگردند  .بنابراين ديوانى هم كه به اين كار
نظارت داشت  ،از مهمترين ديوانهاى تشكيالت ادارى حكومت محسوب مىشد  .نام اين ديوان «خراج» بـود كـه بـه پهلـوى
«خراگ» مىگفتند .
پس از سقوط دولت سامانى  ،قسمتى از تشكيالت ادارى آن  ،يعنى ديوان خراج پابرجا باقى ماند كه توسط دبيران ايرانى اداره
مىشد .
علت پابرجايى تشكيالت مالى ايران بدين جهت بود كه اعراب در ايران با سيستم پيييده ماليـاتى رو بـه رو شـدند  ،زيـرا هـر
زمين زراعى مساحت شده بود و به نسبت مساحت زمين و بازدهى آن  ،خراج مىگرفتنـد  .بنـابراين مسـلمانان نيـز  ،ترتيـب
مالياتى ايران را به هم نزدند و اداره ارضى و گرفتن ماليات را بر عهده دهقانان ايرانى گذاشتند كه محصول جمـعآورى شـده و
ماليات را به ديوان خراج بفرستند  .ابن اثير مىنويسد:
«  . . .ولى وقتى به سرزمين ايران رسيدند و با تقسيمات كشاورزى و آبيارى عراق و تنوّعِ امور ديوانى و خراجىِ آن جا رو به رو
شدند و به هم زدن آن ترتيب را امرى دشوار يافتند  ،ناچار عمر از روش پيشين چشم پوشيد و براى اداره ايـن اراضـى طريقـه
ديگرى اتخاذ كرد؛ يعنى دستور داد كه اراضى كشاورزى همينان در دست صاحبان آنها باقى بماند و ساليانه از آنهـا خـراج
 .ادوارد براون  ،تاريخ ادبيات ايران  ،ج  ، 1ص  ، 219به نقل از مرتضى راوندى  ،تاريخ اجتماعى ايران  ،ج
 ، 2ص. 141
 .ا  .جى  .بويل و  ، . . .تاريخ ايران كمبريج  ،ترجمه حسن انوشه  ،ص . 63
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گرفته شود» .
با ماندن ديوان خراج  ،بعضى از اصطالحات فارسى كه در ديوان به كار مىبردند وارد زبان عربى گرديد .
زبان مورد استفاده در تشكيالت ادارى تا زمان عبدالملك مروان (  41ـ  ، ) 134پارسى بود تا به فرمـان حجـاج بـن يوسـف ،
ديوانهاى اسالمى از زبان غير عربى به عربى تبديل گرديد  .امّا اصول حاكم بر اين تشكيالت  ،همينان ايرانى باقى ماند .
وجود ديوانهاى ايرانى  ،به خصوص ديوان خراج  ،باعثِ ماندن تقويم و گاهشمارى ايرانيان شد  ،زيرا براى دريافـت خـراج كـه
متكى بر زمينهاى كشاورزى و گردش فصول بود  ،گاهشمارىِ عربى كه مبتنى بر گردش ماه بود  ،بالاستفاده بود  .بـه همـين
جهت از تقويم مشخص كه مبتنى بر گردش آفتاب بود  ،استفاده گرديد و در كنار آن نام ماهها و فصـول ايرانـى حفـظ شـد و
رسوم كهن هميون عيد نوروز كه شروع كننده موسم خراج بود  ،پا بر جا ماند .
نفوذ ايرانيان در تمدن اسالمى
از هنگام تسخير ايران توسط اعراب  ،آميزش قوم پارسى و عرب بـيشتـر گرديـد و ايرانيـانى كـه اعـراب را بـه ديـده تحقيـر
ى ايـران  ،خـود را نـژاد برتـر
مىنگريستند  ،اكنون فرمانبر اعراب گرديده بودند  .و اعراب مغـرور از فـتح و ظفـر بـر امپراتـور ِ
مىدانستند و از ياد برده بودند كه دين اسالم براى اجراى مساوات و برابرى بين انسانها فرستاده شده است .
امّا با وجود اين تكبر و غرور  ،براى اداره سرزمينهاى وسيعِ فتح شده  ،نيازمند ايرانيان گرديدند  .و اين مقدمـهاى شـد بـراى
نفوذ تدريجى ايرانيان در حكومت اسالمى و تشكيالت خلفاى اموى و عباسى .
شواهد تاريخى نشان مىدهد كه بعضى از ايرانيان مورد توجه و مشورت خلفاى اموى قرار گرفتند  .چنان چه انتخاب «عبداله»
1
به حكومت سيستان و واگذارىِ امارات خراسان به «مهلب» از توصيههاى «زادان فرخ» به «حجاج بن يوسف» بوده است .
رد پاى ايرانيان را در اكثر نهضتهاى ضد اموى كه توسط اعراب رهبرى مىشد  ،مىتوان ديد  .در هنگام قيام مختـار  ،عمـده
0
سپاهيان وى از ايرانيان بود كه به آنها «الحمرا» مىگفتند .
اين شواهد  ،نشاندهنده نفوذ ايرانيان و حضور آنها در صحنههاى سياسى و اجتماعى اسالم است .
 .ابن اثير  ،الكامل  ،ترجمه عباس خليلى  ،ج ، 2صص  342و . 343
علت مخالفت عمر با تقسيم اراضى سواد  ،به خاطر مصالح نظامى و دينى بود  ،زيرا با تقسيم زمين بين
جنگجويان عرب  ،آنها در اراضى عراق باقى مىمانند و ادامه فتوحات ممكن نمىشد و عالوه بر آن تقسيم زمين مانع از وصول و درآمد مستمرى مىگرديد و خليفه پس از
مشورت با صحابه  ،موافقت كرد كه اراضى سواد همچنان در دست دهقانان باقى بماند و آنها خراج و جزيه بپردازند .
 .عباس خليلى  ،ايران و اسالم  ،ج  ، 2ص . 36
 .همان.
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با بررسى اسامى دبيران و كارگزارانِ دولت اسالمى در اوايل حكومت اسالمى  ،متوجه حضور ايرانيان به عنـوان مشـاور و دبيـر
مىگرديم  .به عنوان مثال « ،عبدالرحمان ابن رواج» دبير معاويه « ،نعيم بن سالمه» كه رياست ديوان خاتم را بر عهده داشت
« ،عثمان ابن قيس» كه در خالفت مروان بن محمّد رياست ديوان رسائل را بر عهده داشت « ،ابـن مقفـع» متـرجم مشـهور ،
همگى اين افراد از نژاد ايرانى بودند .
خوىِ بدوى اعراب كه زاييده صحراى عربستان بود و افتخارات خود را به مانند زمان جاهليت در شمشير و شـعر مـىديدنـد ،
اين اجازه را نمىداد كه خود را در بندِ مظاهر تمدن و شهرنشينى سازند  ،به همين جهت پس از فتح هر كشـورى بـا انتصـاب
حاكمى عرب و قبول اسالم از طرف مردم منطقه  ،براى گشودن سرزمين ديگر  ،راهى مىشدند  .آنان كشـاورزى و صـنعت را
خوار مىشمردند و اين كار را مختص مواليان مىدانستند  .بنابراين اداره مناطق فتح شده  ،كار آنها نبود  .ابن خلدون نيـز در
مقدمه تاريخ خود اشاره مىكند كه اعراب به هر جا مسلط مىشدند آنجا رو به خرابى مىرفت  ،زيرا اعراب بيابانگرد بودند و به
آبادانى اعتنايى نداشتند .
اعراب از فن نويسندگى بىاطالع بودند و تعداد افراد با سواد در عربستان بسيار اندك بوده است  .در حالى كـه اداره ديـوانهـا
احتياج به دانش و تخصص داشت و در هر ديوانى با توجه به نوع كار آن ديوان از افراد متخصص آن استفاده مىشد  .چنان كه
در ديوان انشاى كسانى به كار گمارده مىشدند كه آشنا به فن نگارش و صناعت ادبى بودند و يا كارگزاران ديـوان خـراج بايـد
افرادى آشنا به علم رياضى و هندسه و محاسبات مىبودند تا نظام امور به طور صحيح بگردد  .در اينگونه امور  ،ايرانيان متبحّر
و سرآمد بودند .
نهضت ترجمه
امويان نخستين كسانى بودند كه خواستند به شيوه پادشاهان ايرانى حكومت كنند  ،لذا به اقتباس از دربار ساسانيان پرداختند
 .آنها براى آگاهى از چگونگى كشوردارى ايشان و طرز سلوك پادشاهان با رعيت  ،شـروع بـه مطالعـه منـابع ايرانـى كردنـد .
درباره معاويه در مروج الذهب آمده است:
«وى پس از فراغت از كار به شنيدن اخبار عرب و جنگهاى ايشان و تاريخ ايران و پادشاهان آن و طرز رفتارشان بـا رعيـت و
3
ديگر اخبار گذشتگان مىپرداخت . ». . .
اين كنجكاوى و عالقه درباره فرهنگ ايرانى  ،باعث گرديد تا دبيران ايرانى  ،كتابهاى پهلوى را به عربى  ،ترجمـه كننـد  .امّـا
جامعه عرب هنوز آمادگىِ پذيرش فرهنگ ايرانى را نداشت و تنها قرآن و احاديث را منبع كامل و كـافى بـراى هـدايت و اداره
جامعه مسلمين مىدانستند و به علوم ديگر بىاعتنا بودند و دانشهاى مدوّن را نمىپسنديدند  ،زيرا آن مطالب را باعث تحريف
 .مروج الذهب  ،ج  ، 2ص . 333
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دين مىشمردند .
پس از شروع نهضت ترجمه و تأليف كتب در اسالم  ،علوم دينى نيز به صورت مكتوب درآمد و آن چه از حـديث و تفسـير در
سينهها حفظ شده بود بر روى كاغذ آمد و در كنار ساير علوم شروع به پيشرفت نمود .
اين نهضت ترجمه از زمان عباسيان كه ايرانيان داراى نفوذ و قدرت فراوان گرديدند  ،گسترش بيشتـرى پيـدا نمـود و تمـدن
اسالمى را به واسطه استفاده از كتابهاى مختلف كه در زمينههاى گوناگون علمى بود متحوّل كرد  .و حتى خلفا نيز به تشويق
وزيران خود به طرف كسب علم و دانش رغبت پيدا نمودند و دانشمندان را مورد حمايت خود قرار دادند .
ترجمه بسيارى از كتابهاى يونانى و سريانى و پهلوى و هندى  ،توسط دانشمندان مسلمان كه اكثرا ايرانى بودند  ،انجام گرفت
و اكنون مىتوان نامِ بعضى از كتابها را كه از صفحه روزگار محو شده در الفهرست ابن النديم مشاهده كرد .
اشپولر درباره زرتشتيانى كه مسلمان شده بودند و آشنا به زبان و خط پهلوى بودند و در ترجمه كتابها به عربى نقش داشتند
 ،چنين مىنويسد:
3
«قسمت عمده كتابها را كه حاوى اين سنن بود زرتشتيانِ مسلمان شده ترجمه كردند و به اطالع عربها رساندند . ». . .
و اين زرتشتيان انتقالدهنده فرهنگ ايرانى به تمدن اسالمى بودند و باعثِ اعتالى فرهنگى و علمى اين تمدن گرديدند .
همان طور كه قبالن اشاره شد دبيران ايرانى چرخ تشكيالت حكومتى را مىچرخاندند و در كنار كارهاى دولتى  ،به نويسندگى و
ترجمه نيز مىپرداختند  ،زيرا آنان افرادى آگاه و دانشدوست و آشنا به زبانهايى هميون پهلوى  ،عربـى  ،يونـانى و سـريانى
بودند و مىتوانستند كتابهاى عهد ساسانى را به عربى ترجمه كنند  .و آثار مختلف ايرانى را در زمينههاى ادبيات  ،سياسـت ،
علم فلسفه  ،مذهب در جامعه اسالمى انتشار دهند .
دبيران به واسطه مطالعه كتابهاى مختلف در مسائل اجتماعى بينش باال و فكرىباز داشتند و حاضر به پذيرش خرافههايى كه
رنگ مذهب داشت  ،نبودند  ،لذا در معرض تهمتِ الحاد و زنديق قرار گرفتند  .چنان كه «ابن مقفع» مترجم ايرانى را به جـرمِ
داشتن عقايد زنديقى كشتند  .و يا «ابان الحقى» كه مترجم كتابهاى پهلوى به عربـى اسـت  ،توسـط «ابونـواس» مـتهم بـه
«مانىگرى» مىشود  1.جاحظ از كتابهايى مانند كليله و دمنه  ،حكم و اممال بوذرجمهر نام مىبرد و مىگويد كـه دبيـران
به جاى آموختن فقه و تفسير قرآن  ،بيشترين وقت خود را به مطالعه آثار و كتب ايرانى اختصاص مىدهند و شـيفته آداب و
رسوم ايرانىاند  1.افرادى مانند جاحظ  ،مطالعه كتابهاى ايرانى را نقطه ضعف براى يك مسلمان مىداند و مطالعه آثار ايرانـى
را عدم عالقهمندى به اسالم معرفى مىكند .
 .اشپولر  ،تاريخ ايران در نخستين قرون اسالم  ،ترجمه جواد فالطورى  ،ص. 339
 .شيخ صدوق  ،عيون االخبار  ،ج  ، 4ص . 143
 .رسائل جاحظ  ،برگرفته از فرهنگ ايرانى پيش از اسالم  ،مح ّمد محمدى  ،ص. 122
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نفوذ زبان فارسى
زبان مهمترين عنصر در انتقال فرهنگ است  ،چون واژهها و اصطالحات مختلفى از اين طريق وارد فرهنگ ملتها مىشود و در
لهجه و تلفظِ جديد مورد استفاده قرار مىگيرد .
فتح ايران و آميزش ايرانيان با اعراب باعث گرديد تا لغات مختلفى وارد زبان عربى و همينطور بالعكس شود و موجب غناى هر
دو زبان پارسى و عربى گردد  .نفوذ ايرانيان در دستگاههاى كشورى و لشكرى حكومتهاى اسالمى و اداره امور به دست ايشان
باعث شد تا متنى از لغات فارسى بدون تغييرى در دستگاههاى حكومتى به كار برده شود و همينطور آميزش اعراب با ايرانيان
كه به زبان فارسى سخن مىگفتند باعث گرديد تا عمليات فارسى در زبان عربى و در محاوره مورد استفاده قرار بگيرد .
ابوبكر محمّد صولى از علماى عرب در اوايل قرن چهارم هجرى مىنويسد :على بن مصبح مىگويد:
«از حسن بن رجا شنيدم مردى ايرانى با عربى در حضور يحيى بن خالد برمكى مناظره نمود  .ايرانى گفت :ما بـه شـما ملـت
عرب هيچ وقت احتياج پيدا نكرديم و هيچ چيز هم از شما اقتباس نكرده و هيچ لفظى را استعمال نكرديم  .چون دولـت شـما
روى كارآمد شما از ما بىنياز نشديد  ،خوراك و پوشاك و ديوان و امثال اينها را يا عينا از ما گرفته  ،استعمال كرديد يا اندك
3
تغييرى در آن داديد . ». . .
جاحظ نيز در مورد كاربرد كلمات ايرانى در ميان اعراب مىنويسد:
«آيا نمىبينيد هنگامى كه ميان اهل مدينه  ،گروهى از ايرانيان زيست كردند بعضى الفـاظ فارسـى شـيوع و غلبـه يافـت  .بـه
طورى كه از همان وقت تا كنون «بطيخ» را خربزه و «سماه» را «دبيل»  ،به لفظ پارسى استعمال مىكنند  .اهل بصـره چهـار
راه را «مربعه» مىگويند  .اهل كوفه همان چهار راه را ( چهار سو ) مىگويند و چهار سو فارسى است  .سوق را وازار ( بازار ) و
1
قثا را خيار مىگويند كه پارسى است» .
چون خلفا از رسم ايرانيان پيروى كردند در نتيجه زبان پارسى نيز مورد توجه قـرار گرفـت  .چنـان كـه مـأمون « ،ابوالعبـاس
مروزى» شاعر را كه به دو زبان عربى و پارسى مسلط بود و به اين دو زبان شعر مىسـرود  ،بـه خـاطر سـرودن شـعرى كـه از
كلمات فارسى و عربى در آن سود جسته بود مورد تشويق قرار داد و هزار دينار انعام داد و « . . .از آن پس فارسى زبانان بـدان
1
شيوه رغبت كردند و طريق نظم فارسى را كه بعد از غلبه عرب متروك بود مسلوك داشتند . » . . .
دكتر زرين كوب نيز راجع به تكلم ايرانيان  ،به زبان پارسى و حفظ اين زبان مىنويسد:
«تكلم به فارسى نزد اكثريت موالى باقى ماند  ،چنان كه در كوفه زبان فارسى رواج عمده داشـت و اردوى مختـار كـه در آن ،
 .احمد امين  ،پرتو اسالم  ،ج  ، 1ص  ، 183به نقل از مجله بررسىهاى تاريخى  ،ص . 136
 .البيان و التبين  ،ج  ، 1ص  ، 117از مجله بررسىهاى تاريخى  ،ص . 37
 .مح ّمدعلى مدرس  ،ريحانة االدب  ،ج  ، 7ص . 181
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3

اكثرا به فارسى سخن مىراندند  ،شاهد اين دعوى بودند  .در بصره زبان موالى فارسى بود . » . . .
تأثير اين دو زبان بر يكديگر باعث غنى شدن واژگان عربى و فارسى گرديد  .رييارد فراى درباره تأثير مثبت عربى بـر فارسـى
چنين مىنگارد:
«  . . .به راستى كه عربى  ،فارسى نوين را توانگر ساخت و آن را توانايى پديد آوردن ادبيـات شـكوفا بـه ويـژه در پهنـه شـعر
1
ساخت . » . . .
چنان چه كه ديوان شاعران معروف ايرانى را ورق بزنيم  ،از استفاده بجاى لغت عربى  ،لذّت خواهيم برد:
كتبتع رقعه شوقى و قد معى باكى
بيا كه بى تو جان آمد ز غمناكى

1

در بيت باال زبان عربى و پارسى مكمل يكديگر شده و مقصود شاعر را بيان كردهاند .
از علل ديگرِ رمز بقاى زبان پارسى  ،اين است كه زبان پارسى  ،زبان زندگى و محاوراتى مردم بود و در كنار زبان رسمىِ ادارى
و دربارى  ،مردم به فارسى تكلم مىكردند و حتى اوايل فتح ايران  ،مردم چون عربى نمـىدانسـتند  ،نمـاز را نيـز بـه فارسـى
مىخواندند . . . .
0
«  . . .هنگامى كه ماورا النهر فتح شد  ،به علت ناآشنايى مردم به زبان عربى  ،نماز را به فارسى مىخواندند» .
البته ايرانيان زبان عربى را حصول كردند  ،زيرا زبان يك مذهب بود و هر مسلمانى بـراى بجـاى آوردن تكـاليف شـرعى ماننـد
خواندن نماز و ادعيه و اوراد و از همه مهمتر خواندن قرآن ـ كه تمامى اين مطالـب بـه زبـان عربـى بـود ـ بايـد عربـى را فـرا
مىگرفت .
شهيد مطهرى مىنويسد:
«ايرانيان زبان عرب را زبان اسالم مىدانستند نه زبان قوم عرب  . . .كسانى كه به اين زبان خدمت كردهاند و كتاب داشتهاند به
1
خاطر قرآن بوده است  .پس حقّا زبان عربى  ،زبان يك كتاب است نه زبان يك قوم و يك ملت . » . . .
 .زرين كوب  ،تاريخ مردم ايران  ،ص . 58
 .ريچارد ن فراى  ،ميراث باستانى ايران  ،ترجمه مسعود رجب نيا  ،ص. 411
 .ديوان حافظ .
 .دكتر عبدالحسين زرين كوب  ،تاريخ مردم ايران  ،ص . 25
 .مرتضى مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ص. 112
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زيرا اگر ادبيات فارسى را ورق بزنيم  ،مىتوانيم آيههاى قرآنى و احاديث و مفاهيم اسالمى را در البه الى اشـعار و نوشـتههـاى
اديبان و دانشمندان ايرانى بيابيم و اين خود موجب گسترش زبان فارسى و عربى گرديد .
قرن چهارم  ،دوران اعتالى دانش و فرهنگ ايرانى است و شعرا به زبان فارسى شعر مىسرايند  ،امّـا از زبـان عربـى نيـز غافـل
نيستند  ،مرتضى مطهرى مىنويسد:
«قرن چهارم قرنى است كه فرهنگ ايرانى در شكل اسالمى جلوهگر مىشود و آن به علت همهگير شدن دين اسـالم در نقـاط
مختلف بوده است و در اين راستا تعلميات بر اساس ادبيات عـرب و اصـول اسـالم قـرار گرفـت  .و در نتيجـه توجـه شـعرا و
3
نويسندگان به زبان عربى بيشتر گرديد» .
پيشرفت علم در دوره ساسانى
در دوره ساسانيان  ،علم راه تكامل را مىپيمود و شاهان اين سلسله به علوم مختلف توجه مىكردند  .دكتر صفا مىنويسد:
«ايرانيان در دوره ساسانى بر اثر ارتباطى كه از مشرق و مغرب با ملل بزرگى مانند هندوان و بابلىها و ملل آسياى صغير يافته
بودند و معلوماتى كه خود از عصر باستان در اين زمينهها داشتند  ،در موسيقى  ،طب  ،رياضيات و نجوم به پيشرفتهايى نايل
آمدند  ،اين نكته نيز روشن است كه در ايران دوره ساسانى  ،كتابخانههايى شامل كتب پهلوى و يونانى وجود داشت كه دليـل
1
ترجمه آنان به علوم مختلف بود» .
ورود مسيحيان به ايران كه بنا به داليل سياسى و مذهبى انجام گرفت باعثِ تأسيس مدارس مسيحى در ايران گرديـد كـه در
آن به ترويج مسيحيت اقدام مىكردند .
مهمترين مدرسه ايرانِ دوره ساسانى كه از آن با نام دانشگاه ياد مىشود  ،مدرسه يا دانشگاه گنديشاپور است كه اعراب بـه آن
«جنديشاپور» مىگفتند و در زمان شاپور اوّل مركز علمى و پزشكى ايران گرديـد  .دانشـمندانى كـه از بـالد ديگـر بـه ايـران
مىآمدند در گنديشاپور مستقر مىشدند  .در زمان شاپور دوّم «تيادورس» طبيب مسيحى براى معالجه شاپور به ايـران آمـد و
1
در گنديشاپور مستقر شد» .
انوشيروان به توسعه گنديشاپور همت گذاشت و بيمارسـتان و مدرسـه گنديشـاپور را تأسـيس كـرد و در ايـن راه از اسـتادان
مسيحى كه از روم گريخته بودند استفاده كرد .
«استادان دانشگاه و بيمارستان گنديشاپور مركب بودند از سه دسته :مسـيحيان سـريانى  ،كـه سـاكن و تبعـه ايـران بودنـد و
 .همان .
 .ذبيح ّ
للا صفا  ،تاريخ علوم عقلى در تمدن اسالمى  ،ج ، 1ص. 172
 .ناصرالدين حسينى  ،سير فرهنگ در ايران  ،ص . 127
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اكثريت داشتند  ،ايرانيانى كه زبان پهلوى و مذهب ايرانى داشتند و سوم علمـاى هنـدى سـاكن ايـران»  3.كـه بعضـى از ايـن
استادان پس از تسخير ايران  ،دين اسالم را پذيرفتند و فرزنـدان آنهـا در حكومـتهـاى اسـالمى  ،عهـدهدار مشـاغل علمـى
گرديدند  ،مانند خاندان بختيشوع كه از سريانىهاىِ مسيحى مذهب بودند .
ايرانيان به واسطه عالقه به علم و دانش  ،رنج سفر را بر خود هموار مىكردند تا به كتابها و معلومات ديگر ملل دست يابنـد و
دانش خويش را باال ببرند  .از جمله سفرِ «برزويه طبيب» به هندوستان است تا بتواند كتابهاى طبىِ هندى را به ايران آورده ،
ترجمه نمايد .
گنديشاپور و ديگر مراكز علمى ايران  ،پذيراى دانشمندانى شد كه در علوم مختلف متبحر بودند و ورود اين دانشمندان با عقايد
و فرهنگهاى مختلف  ،فرهنگ و دانش ايرانى را نيز تحت تأثير قرار داد .
حكمت افالطونى از زمان انوشيروان در ايران رواج يافت و ورود هفت تن از دانشمندان مشهور يونانى بـه رشـد فلسـفه ايرانـى
كمك كرد  .البته فلسفه ايرانى داراى بار مذهبى بود  .و مباحث ميان علماى زرتشتى با مسيحيان و ديگر انديشمندان هندى و
چينى باعث گرديد تا تفكرى اصولى و منطقى به دين زرتشت داشته باشند .
به هنگام حمله اعراب  ،گنديشاپور دست نخورده باقى ماند  ،زيرا اعراب مشغول جهانگشايى بودند و دورى اين مراكز علمى از
مركز سياسى اسالم  ،باعث گرديد تا دانشمندان به راحتى به تحقيقات خود ادامه دهند و آثار فرهنگى ايران را از نابودى نجات
دهند .
گنديشاپور  ،اهميت خود را تا قرن سوم هجرى  ،حفظ كرد  .استادان اين دانشگاه پس از انقراضِ ساسانيان  ،از طريق تعلـيم و
ترجمه كتابهاى علمى در خدمت خلفا و وزراىِ اسالمى قرار گرفتند كه مىتوان به خاندانهاى بختيشوع و حنين ابن اسحاق
عبادى اشاره كرد .
در پايان اين گفتار به نظر قاضى صاعد ازلى اشاره مىشود كه درباره عالقه ايرانيان به علماندوزى چنين مىنگارد:
«خصايص مردم ايران اين است كه به علوم نجوم و طب و گاهشمارى توجه داشتهاند و مخصوصا در كليات و فن تنجـيم داراى
1
افكار و عقايدى بودند كه ميراثش به دوره اسالمى رسيد» .
علم در تمدن اسالمى
با شروع نهضت علمى و ترجمه در زمان عباسيان  ،به خصوص دوران مأمون  ،گسترش علم در ميان مسلمانان سرعت بيشترى
گرفت  .حمايت وزراى ايرانى نظير خاندان برمكى و امراى سلسلههاى مستقل ايرانى از دانشمندان و ايجاد كتابخانههاى بـزرگ
 .همان .
 .قاضى ساعد اندلسى  ،طبقات االمم  ،به نقل از سير فرهنگ در ايران  ،ص . 143
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توسط بزرگان و خلفا و همينين گردآورى  ،ترجمه و نسخهبردارى از كتابهـا  ،باعـث گسـترش علـوم گرديـد و دانشـمندان
مسلمان توانستند با استفاده از تجارب مدوّنِ ملل مختلف در جهت تحقيقات خود بهرهمند گردند .
مرتضى راوندى درباره حمايت خاندانهاى ايرانى از علم مىنويسد:
«  . . .وجود برامكه باعث قدرتگيرى ايرانيان در كارهاى مختلف گرديد در سايه حمايت آنها  ،ادب و فرهنـگ ايرانـى رونـق
3
گرفت» .
در سايه حمايت اين افراد  ،علم و تمدن دوره ساسانى به تمدن اسالمى منتقل شد و با روح اسالم عجين گشت و به پيشـرفت
خود ادامه داد .
تأسيس بيتالحكمه توسط مأمون از كارهايى بود كـه باعـث پيشـرفت علـم در تمـدن اسـالمى گرديـد و دانشـمندانى چـون
اسكندرى و  . . .در آن به كارِ تحقيق مشغول بودند و بيتالحكمه را مىتوان با دانشگاه گنديشاپور مقايسه كرد كه مركز علمى
ايران در عهد ساسانى بود .
در بيتالحكمه ترجمه كتابهاى مختلف يونانى  ،پهلوى  ،سريانى  ،هندى به عربى  ،توسط دانشـمندان فاضـل ايـران و عـرب
انجام مىگرفت .
در مورد تأثير بيتالحكمه از نظر گسترش رسوم ايرانى در كتاب كارنامه اسالم مىخوانيم:
«  . . .آغاز دولت عباسى و ايجاد بيتالحكمه نيز همراه بسيارى ديگر از رسوم ايرانى در اين دولت راه يافت  . . .اين بيتالحكمه
1
نمونه و سرمشقى شد براى كتابخانههاى آينده در سرزمينهاى اسالمى . ». . .
ارنست ديز (  ) Ernest Diezمعتقد است كه مأمون در تأسيس بيتالحكمه  ،تحت تأثير گنديشاپور قرار داشته است .
بسيارى از پزشكان خلفاى عباسى  ،از پزشكان جندى شاپور بودهاند  .در بغداد نيز نخستين بيمارستانى كه ساخته شد  ،توسط
فردى ايرانى انجام گرفت كه توسط رئيس بيمارستان جندى شاپور به هارونالرشيد معرفى شده بود  .و اين بيمارستان نمونهاى
شد براى ديگر بيمارستانهايى كه در بالد اسالمى ساخته شدند .
پس مالحظه مىكنيد كه اعراب در علم هم مديون تالشهاى ايرانيان هستند  ،هر چند كه «فيليپ حتى» معتقد است« :ايران
1
جز ادبيات عالى چيزى به علم عرب نيفزود» .
نگاهى اجمالى به نقش ايرانيان در گسترش علوم اسالمى و اسالم
 .تاريخ اجتماعى ايران  ،ج  ، 2ص . 141
 .غالمحسين صدر افشار  ،سرگذشت سازمانها و نهادهاى علمى در ايران  ،ص . 64
 .فيليپ حتى  ،تاريخ عرب  ،ترجمه ابوالقاسم پاينده  ،ص. 391
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مهمترين منبع مسلمانان قرآن است كه سرچشمه بقيّه علوم اسـالمى ديگـر نيـز هسـت  .بـا مطالعـه تـاريخ اسـالم  ،متوجـه
دانشمندان معروف اسالمى مىگرديم كه در علوم مختلف اسالمى از تفسير گرفته تا فقه و حديث و امثالهم  ،اثرگذار بـودهانـد
كه اغلب اين افراد  ،ايرانى و يا ايرانى نژاد بودهاند .
به عنوان مثال مىتوان به محمّد بن جرير طبرى اشاره كرد كه كتاب جامعالبيان فى تفسيرالقرآن وى اوّلين كتاب تفسير
در قرآن است  .يا زمخشرى با كتاب كشاف كه در قرن ششم نگاشته است  .در علم حديث نيز  ،اوّلين كتاب مربـوط بـه يـك
ايرانى است  .دكتر صفا مىنويسد:
«مهمترين كسى كه توانست  ،كتابى از احاديث صحيح و طرز تشخيص آنها تأليف كند  ،امام محمّـد بـن اسـماعيل بخـارايى
3
است» .
در فقه به «ابوحنيفه سلمان بن ثابت» كه ايرانى نژاد است مىتوان اشاره كرد  ،كه مبناى فقه او مبتنى بر قيـاس و توجـه بـه
آيات قرآن و عقل بوده است و معروف به فقه قياس مىباشد  .دكتر صفا نيز علت به كار بردن اين روش  ،توسط يك ايرانـى را
چنين مىداند« :اتخاذ چنين روشى در فقه  ،نتيجه توجه ايرانيان به مسائل منطقى و عقلـى و مبتنـى بـر اصـول علمـى بـوده
1
است» .
البته روآورى ايرانيان را فقط به دورههاى بعد از فتح ايران توسط اعراب  ،نمى تـوان محـدود كـرد  ،زيـرا در صـدد اسـالم هـم
ايرانيانى بودهاند كه از صحابه حضرت پيغمبر بودهاند و نزد مسلمانان چه شيعه و چه سنى داراى احترام مىباشند .
معروفترين ايرانى مسلمان « ،سلمان فارسى» است كه پيغمبر او را جـز اهـل بيـت خـود مـىدانـد و وى را عزيـز و گرامـى
مىشمرد  .يا «ديندويه» 1كه پسرش به نام عبداللّه كاتب حضرت على ( ع ) بوده است .
روزبه نامى كه عمرخطاب وى را پس از فتح مداين به حكومت آنجا گماشت  0. . . .سام كه يكى از قاريان قرآن زمان حضـرت
پيامبر بود از نژاد ايرانى بودند  .عمر هنگام احتضار گفت:
«اگر سام زنده بود  ،بدون ترديد كار خالفت را به او واگذار مىكردم  ،زيرا شنيده بودم از پيغمبر كه مـىفرمـود :سـام خـدا را
1
دوست مىدارد . ». . .
 .ذبيح ّ
للا صفا  ،خالصه تاريخ سياسى  ،اجتماعى و فرهنگى ايران تا پايان عهد صفوى  ،ص. 93
 .همان .
 .ديندويه در خدمت عباس بن عبدالمطلب بود كه وى او را به حضرت پيغمبر بخشيد و آن حضرت او را آزاد كرد .
 .عباس شوشترى ،ايران نامه ،ص. 384
 .عباس شوشترى ،ايران نامه ،ص . 385
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نقش ايرانيان در به وجود آوردن فرقههاى اسالمى  ،هم بسيار قابل توجه است؛ مثالن فرقه اسماعيليه توسط «ميمون قداح» كه
فرد ايرانى است  ،به وجود آمد و توسط ابومحمّد عبيداللّه مهدى در شمال افريقا رواج پيدا كرد كـه منجـر بـه تشـكيل دولـت
فاطمى مصر گرديد و شعبات آن نيز در اقصى بالد سرزمينهاى اسالمى پراكنده بود  .امّا مهمترين كانون اسماعيليان در ايران
قرار داشت و علىرغم حوادث مختلفى كه بر اين فرقه گذشته است اكنون نيز به حيات خود ادامه مىدهند .
ابوحنيفه كه بزرگترين فقيه اهل تسنن است و به نام «امام اعظـم» خوانـده مـىشـود  ،ايرانـى اسـت  .از سـيبويه گرفتـه تـا
زمخشرى كه از مفسرين بوده است و ديگرانى كه نامشان در تاريخ نيز است  ،و خدمات شايانى به فرهنـگ اسـالم كـردهانـد ،
ايرانى بودهاند .
تأثيرپذيرىِ فرقههاى اسالمى از مذاهب ايرانى پيش از اسالم
با از بين رفتن ساسانيان تشكيالت روحانيت زرتشتى روبه ضعف گذاشت و به صورت محدود به حيات خـود در ميـان جامعـه
مسلمان ادامه داد  .امّا بعضى از موبدان و روحانيون زرتشتى بنا به داليل سياسى و اجتماعى  ،اسـالم را قبـول كردنـد  .و ايـن
افراد انتقال دهنده افكار دينى و فلسفى در اسالم گشتند و بنيانگذار مباحث دينى گرديدند  .دكتر صفا در مورد تأثير علمـاى
زرتشت مسلمان شده مىنويسد:
«  . . .و چون اينان در دوره ساسانى به بحثهاى دينى و مباحث ماورا الطبيعه و مشـاجره در اصـول اديـان و مـذاهب معتقـد
3
بودند  ،همان خصايص را در اسالم نيز تعقيب كردند» .
در دوره عباسيان به واسطه تسلط ايرانيان بر كارها امكان مناظره و مباحثه اديان و فرقهها فراهم گشت و حتى بعضى از خلفـا
نظير مأمون مشتاقانه در اين بحثها شركت مىكردند  .با مطالعه فرقههاى اسالمى  ،مىتوان ردپاى عقايد زرتشـتى  ،يونـانى ،
هندى در باورهاى آنها مشاهده نمود  ،زيرا بعضى از اصول و پندارهاى دينى  ،با اصول اسالمى شباهت دارد؛ مثالن اعتقـاد بـه
قيامت و پل صراط و وجود خوبى و بدى  ،بين اديان و باورهاى مذهبى مختلـف يكسـان مـىباشـد  .شـايد وجـود محـراب در
مساجد  ،نشانى از محرابهاى آيين مهرپرستى باشد  .اعتقاد به خاصيت اعداد و حروف نيز از جمله اعتقادات مزدكيـان اسـت
كه در فرقههاى مسلمانى چون «حروفيه»  ،جلوهگر شد « .هوارد كلمان» درباره اعتقادات مزدكيان مىنويسد:
1
«پادشاه يا خدا در عالم اعلى به حروفى كه مجموعه اسم اعظم است فرمانروايى مىكند . » . . .
در مورد فرقه دهريه نيز دانشمندان اعتقاد دارند كه افكار اين فرقه برگرفته از زروانيسم است  .و كريستين سن مىگويد:
«كلمه دهرى ترجمه عربى زروانيك است 3زيرا هر دو به معناى زمان طويل و روزگار مىباشد كـه بـا زوان كـه معنـاى زمـان
 .ذبيح ّ
للا صفا  ،خالصه تاريخ سياسى  ،اجتماعى و فرهنگى ايران تا پايان عهد صفوى  ،ص . 96
 .هوارد كلمان  ،ايران و تمدن ايرانى  ،ترجمه حسن انوشه  ،ص. 217
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اليتناهى را مىدهد  ،به يك معنا مىباشد» .
تأثير اين عقايد در يكديگر نشاندهنده اين واقعيت است كه عقايد و باورها از بين نمىرود بلكه با توجه به شـرايط زمـانى  ،در
شكل ديگر ميان ديگر اديان و مذاهب به زندگى خود ادامه مىدهند و متحول مىشوند .
تأثير ايران بر مظاهر زندگى اعراب
تأثير تمدن ايران تنها از جنبه تشكيالت حكومتى و علمى نبوده است  ،بلكه در ديگر مظاهر زندگى اجتماعى چون موسـيقى ،
معمارى  ،لباس و  . . .اثرگذار بوده است .
چنان كه در موسيقى  ،ابن سريج و ابن سجع از ايرانيان تقليد كردند و دربار خليفه پر شد از رامشگران و نوازندگان و رقاصانى
كه براى سرگرمى خليفه و اطرافيانى كه به هنرنمايى مىپرداختند .
از نظر پوشش  ،خلفا از پوشاك ايرانيان استفاده مىكردند «و به طور رسمى از اوايل خالفت عباسى در سـال  311هجـرى بـه
رجال دولتى فرمان داده شد كه به جاى عمامه  ،قلنسوه ( نوعى كاله ايرانى ) بر سر گذارند» « 1.كاله معتصم بر مبنـاى رسـم
1
ايرانيان چهارگوشه بود و رجال نيز از وى تقليد مىكردند» .
از ديگر تأثيرهاى ايرانيان را مىتوان بر معمارى دانست و مساجد نمونهاى از تلفيق هنر ايرانى و تأثير اسالم بر فرهنـگ ايـران
مىباشد  .از شكل بناى ساختمان مساجد تا تزئين داخلى آنها گچبرىها و كاشىكارىهايى كه با آيات قرآن و نقوش اسالمى
تزيين يافتهاند  ،نشانِ تلفيق اين دو فرهنگ عربى و ايرانى مىباشد .
در شهرسازى نيز شاهد حضور ايرانيان هستيم  ،زيرا اعراب جاهلى اكثرا بيانگر چادرنشينى بودند و از سكونت در شهرها دورى
مىكردند  .امّا فتح مناطق مختلف و نياز به حضور آنان در اين مناطق و وجود زمينهاى حاصلخيز باعـث سـكونت اعـراب در
شهرهاى مختلف گرديد و يا بر اثر جنگ  ،اردوگاههاى نظامى تبديل بـه شـهرهايى گشـتند كـه در سـاخت آنهـا از ايرانيـان
استفاده بردند  ،چنان كه بصره و كوفه توسط مواليان ساخته گرديد .
ايرانيان و اسالم
مقارن ظهور اسالم  ،ايران دچار اغتشاشات مذهبى بود و دين زرتشت رو به ضعف مىرفت  .نارضايتى مردم از دستگاه حكومتى
وتشكيالت مذهبى  ،باعث شكلگيرى نهضتهاى دينى اصالحطلبى چون مانويت و مزدك گرديد  .و در كنار آن بايد به حضور
 .كريستين سن  ،ايران در زمان ساسانيان  ،ص  ، 421به نقل از فرهنگ ايرانى پيش از اسالم  ،ص. 218
 .شهال شهشهانى  ،تاريخچه پوشش سر  ،ص . 61
 .همان  ،ص . 63
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و تبليغات مسيحيان در امپراتورى ايران و رواج آيينهايى كهن چون مهرپرستى را ناشى از سرخوردگى مردم از ديـن زرتشـت
بدانيم .
هوارد كلمان مىنويسد:
«وجود دينهاى مختلف در اواخر دوره ساسانى نشاندهنده فترت دين زرتشت مىباشد كه از دو دين جديد  ،مـانى و مـزدك
معروفتر هستند كه داراى اهميت سياسى گشتند و نظراتشان درباره نوسازى و اصـالحات اجتمـاعى بـود كـه ايـن دو ديـن
3
ضربهاى بود بر اركان دين زرتشت و دولت ساسانى»
و گيرشمن نيز عقيده دارد:
«سقوط اخالقىِ داخلى باعث نارضايتى در ايران ساسانى گرديده بود و ظهور مذهب مـانوى و مزدكـى و تـأثير مسـيحيان در
ايران و گرايش ايرانيان به آتش پرستى  ،نشان دهنده عدم رضايت توده مردم گرديد  .وقتى عربهـا در مقابـل ايرانيـان بـراى
جنگ  ،صفآرايى كردند  ،مسلمانان سه پيشنهاد به ايرانيان دادند :اسالم بياورند يا جزيه بپردازند و يا جنگ كنند كه پـذيرش
1
اسالم در نظر رستم درستتر بود» .
طبرى درباره پذيرش اسالم از طرف ايرانيان مىنويسد:
«  . . .آن گاه رستم گفت :اگر بدين كار رضايت دهم و من و قومم دين شما را بپذيريم چه خواهيد كرد؟ آيا بر مىگرديد؟
گفت :به خدا هرگز به ديار شما نزديك نمىشويم مگر براى تجارت يا حاجت  . . .گويد :رستم برفت و مردمان را پيش خواند و
1
با آنها سخن گفت كه نپذيرفتند و گردنفرازى كردند .
بنابراين  ،نخستين عامل گرايش ايرانيان به سوى اسالم را بايد نارضايتى سياسـى  ،اجتمـاعى و مـذهبى شـمرد  .اسـالم ديـن
برابرى و مساوات بين مردم بود و توده مردم ايران كه در بند جامعه طبقاتى ساسانى گرفتار بودند به سـوى ايـن ديـنِ جديـد
جذب شدند  .آنها از مناقشات مذهبى و سياسى خسته شده بودند و خواهان آرامش بودند  .در نتيجه در جنگى كه بين ايران
و اعراب درگرفت  ،مقاومت چندانى از خود نشان ندادند و حتى بعضى از سپاهيان ايرانى  ،اسالم را پذيرفتند .
بالذرى مىنويسد:
«چهار هزار تن از ايرانيان كه در جنگ قادسيه تسليم عرب شدند  ،سعد بن وقاص به آنان يك ميليون درهم در عوض خدمتى
0
كه به او نموده بودند بخشيد و اجازه داد هر جا كه خواستند بمانند و آنها در حمزه و ديلم ماندند . ». . .
 .ايران و تمدن ايرانى  ،ص. 212
 .تاريخ ايران در نخستين قرون اسالمى .
 .تاريخ طبرى  ،ج  ، 5ص . 1691 ، 1689
 .بالذرى  ،فتوح البلدان  ،به نقل از ايران نامه  ،ص. 383
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نخستين ايرانيانى كه به اسالم مشروف شدند ايرانيان يمن بودند كه به نام «ابنا و احرا» خوانده مـىشـدند  3.بعـد از تسـخير
ايران  ،نخستين طبقهاى كه به اسالم رو آورد طبقه ممتاز و دهقان ايران بود  .دكتر زرين كوب درباره دهقانان مىنويسد:
«فتوح اسالمى قدرت فئودالهاى بزرگ و نجباى درجه اوّل را كه منشأ عمده حق آنها همان حمايت حكومت وقت بود البتـه
متزلزل كرد  ،امّا طبقه دهقانان با وجود تفاوت مراتب بين خود به هرحال در سلسله مراتب اجتماعى مقام آنها با فاصله بعد از
1
فئودالهاى بزرگ تقريبا دست نخورده ماند . ». . .
و حتى جمعآورى ماليات مانند سابق بر عهده آنها قرار گرفت .
هر چند كه اين دهقانان در كار امراى عرب به استثمار كشاورزان پرداختند  ،امّا وجود اين طبقه كه خـود نگهدارنـده رسـوم و
آيينهاى ايران باستان بودند  .در انتقالِ فرهنگ ايرانى مؤثر بود  .اشپولر مىنويسد:
«  . . .گرويدنِ دسته جمعى و سريع زرتشتيان تمدن ايران الاقل باعث شد كه دهقانان مقام اجتماعى خود را موقتا حفظ كنند
 .در حالى كه سنن باستانى ايران كه فقط بر حسب ظاهر رنگ اسالمى يافته و گاه گاهى نيز از طرز تفكر اسـالمى تـأثير پيـدا
1
نموده بود در بين آنان پابرجا ماند . ». . .
دهقانان موقعيت اجتماعى و نفوذ خود را تـا زمـان عباسـيان حفـظ كردنـد و در دوره عباسـى توانسـتند در منصـبِ وزارت و
فرماندهى لشكر منشأ خدماتى گردند .
چنان كه خاندان برمكى و يا جانشين صاحب ايالت «فرغانه» داراى مناصـب كشـورى و لشـكرى بودنـد و خـود داراى امـالك
فراوان در سرزمينهاى اسالمى بودند  ،اما تعصب اعراب و برترى نژاد عرب كه خـود را منجـى مـردم مـىدانسـتند بـه همـراه
سختگيرىهاى فراوان براى گرفتن ماليات ـ كه بيشتر از زمان ساسانيان بود ـ باعث نارضايتى مردم از اعـراب گرديـد  .ابـن
اسفنديار از نفرت مردم از اعراب چنين مىنويسد:
«  . . .گذشته از اعراب  ،ايرانيانى كه مسلمان شده بودند مورد نفرت و كينه مردم قرار گرفتند  .اين نفرت و كينه چنان بود كه
حتى زنهايى از ايرانيان كه به عقد زناشويى عربها درآمده بودند ريشِ شوهران خود را گرفته از خانه بيرون مىآوردنـد و بـه
0
دست مردم مىسپردند تا آنها را بكشند  .چنان شد كه در همه طبرستان  ،عربها و مسلمانان يكسره برافتادند . » . . .
اعراب مجبـور بودنـد گـاهى منطقـه اى را دو بـار فـتح كننـد  ،زيـرا بعـد از فـتح نخسـتين و مسـلمان شـدن اهـالى بـر اثـر
سختگيرىهايى كه والى عرب با مردم مىكرد  ،سر به شورش برمىداشتند و از اسالم برمىگشتند .
 .خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ص. 113
 .تاريخ مردم ايران  ،ص. 49
 .تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمى  ،ص. 339
 .ابن اسفنديار  ،تاريخ طبرستان  ،ج  ، 1ص  ، 183به نقل از دو قرن سكوت  ،ص . 125
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البته روگردانىِ ايرانيان از اسالم به دليل عدم آشنايى آنها با اصول واقعى اسالم بـود و هـم فشـار و تسـخير فـاتحين  ،باعـث
سرخوردگى مردم از اين دين شد .
با شرايط ايجاد شده  ،عدهاى از ايرانيان به اسالم گرويدند و تعدادى نيز مهاجرت نمودند  .اشپولر در مورد ايرانيانى كه ماندند
مىنويسد:
3
«آنها به تغيير مذهب خود بيشتر تمايل داشتند تا به ترك وطن و موقعيت اجتماعى خويش» .
فكر برتريت عرب بر عجم به خصوص زمان امويان بيشتر گرديد كه اين باعث ظهور شورشها و نهضتهاى ضد اموى گرديد و
حضور ايرانيان در قيامهايى كه ضد اموى بودند غير قابل انكار است  .براى ايرانى فرق نمىكرد رهبرى اين قيامها چـه كسـانى
هستند  ،عرب هستند يا ايرانى  ،مهم فقط ضربه زدن به امويان بود  .در قيـام مختـار  ،عمـده سـپاهيان وى ايرانيـان بودنـد .
حمايت ايرانيان از علويان و يا عباسيان  ،به دليل ناراضى بودن آنها از امويان بود  .كه شايد با سرنگونى اين سلسله  ،خود را از
زير فشارهاى اجتماعى و اقتصادى رهايى بخشند و سرانجام توانستند اين مهم را به انجام رسانند .
با روى كار آمدن عباسيان  ،توده مردم متوجه گرديدند كه اين گروه نيز با امويان تفاوتى ندارند  ،تنهـا تمـايز ايـن سلسـله بـا
امويان  ،نفوذ بيشتر و افزايش قدرت ايرانيان در دستگاه خالفت بود  .نفوذ ايرانيان باعث شـد كـه عناصـر فرهنـگ ايرانـى در
دنبال اسالم گسترش يابد .
دكتر زرين كوب مىنويسد:
«سقوط دولت عربىِ اموى از تمدن و فرهنگ ايران پارهاى عناصر كه در دنياى اسالم قابل جذب بود همراه بـا نفـوذ مـوالى در
1
دنياى اسالم و در سازمان خالفت عباسى جاى خود را باز كرد» .
دولت عباسى بىنياز از ايرانيان نبود  ،چرا كه وجود دولت عباسى مرهون تالشهـاى ايرانيـان بـود  ،بنـابراين عباسـيان بـراى
جلوگيرى از قدرتگيرى امويان و اعراب  ،وزرايى ايرانى برگزيدند .
چون ايرانيان به نفوذ و اقتدار دست يافتند  ،سعى كردند عظمت دوره ساسانى را برگردانند  .جرجى زيدان مىنويسد:
«پس از آن كه عباسيان به يارى ايرانيان به روى كار آمدند وزراى ايرانى برگزيدند  .ايرانيان به فكر بلند پروازى افتادند تا مگـر
دوران كسرى را برگردانند  .آنان به خوبى مىدانستند تا مسلمان نشوند و به دستگاه اسالم نيايند كارى از پيش نمىبرنـد و تـا
زير پرچم خالفت اسالمى گرد نيايند  ،پيروز نمىشوند و چه بسا كه همين آرزو آنان را در روزگار امويان  ،به يارى علويان وادار
1
مىكرد» .
 .تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمى  ،ص . 38
 .تاريخ مردم ايران  ،ص . 55
 .تاريخ تمدن اسالمى  ،ج ، 4ص. 183
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البته يارى ايرانيان به علويان و گرايش آنها به سوى خاندان پيامبر  ،بايد در نحوه برخورد و رفتار علويان با مردم  ،جستوجو
كرد  .صاحب الزمانى مىگويد:
«  . . .بارگاه بىپيرايه على ( ع ) در كوفه قرار داشت و مواليان و ايرانيانى كه با آن تماس نزديك داشتند  .و آن را تنها به وصف
نمىشنيدند بلكه بالعين با ديدگان خويش به خوبى مىديدند از اين رو اگر تودههاى ستمديده ايرانـى بـه آن دعـوت  ،لبيـك
3
گفتند شگفتى ندارد» .
اشپولر نيز در مورد گرايش مردم به تشيع مىنويسد:
«  . . .از همان قرون اوّل هجرى مذهب شيعه را به عنوان شكل ايرانى شده دين اسالم  ،به صورت مذهب قسمت عمده مردم
1
ايران پذيرفته باشند . ». . .
و جرجى زيدان نيز عقيده دارد:
«ايرانيان از بيم خشم منصور فرمانبردار وى شدند ولى در پنهانى شيعه ماندند و انتظار فرصت داشتند كه كـى سـلطنت را بـه
1
خودشان برگردانند يا دست كم يك حكومت شيعى درست كنند . » . . .
اين مطالب مؤيد آن است كه ايرانيان به تشيّع عالقه داشتند و در كنار آن به فرهنگ و رسوم كهن خويش نيز دلبسته بودند و
علت حمايت ايرانيان از عباسيان به خاطر آن بود كه در اوايل دعوت عباسيان به قيام  ،آنها خود را طرفـدار هاشـميان نشـان
مىدادند و از طرف خاندان پيامبر  ،مردم را به قيام فرا مىخواندند كه باعث جذب توده مردم به طرف عباسيان گرديد .
ايرانيان براى مقابله با تعصب عربى  ،نهضت «شعوبيه» را شكل دادند  .و در مقابل تفاخر و برتريت اعراب نسبت به محل ديگر ،
با زنده كردن ادبيات كهن ايرانى و رسوم ايران سعى در نشان دادن سابقه تمدن و عظمت كشور خويش داشتند .
اين نهضت از قرن دوّم هجرى شروع گرديد و تا سده پنجم هجرى به صورت جدى ادامه داشت  .اكثـر دانشـمندان و بزرگـان
ايرانى داراى تمايالت شعوبىگرى بودند  .و با ترجمه آثار ايرانى از پهلوى به عربى و ايرانى و ستايش عظمت گذشته ايران  ،بـر
نخوت و تكبّر اعراب مىتاختند .
مرتضى راوندى مىنويسد:
«بزرگترين نهضت ايرانيان كه بارخره دولت و سيادت عرب را به كلى منقرض و ريشه كن سـاخت نهضـت شـعوبيه بـود . . .
پيدايى اين مسلك شعوبيه  ،جنبشى را در عالم اسالم و عرب ايجاد كرد و تمام شـئون اجتمـاعى و سياسـى و فكـرى عـرب و

 .ناصرالدين صاحب الزمانى  ،ديباچهاى بر رهبرى  ،ص. 272
 .تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمى  ،ص. 323
 .تاريخ تمدن اسالمى  ،ج  ، 4ص . 183
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اسالم را تغيير داد»  3.وى علت ديگر پيدايش شعوبيه را نارضايتى كشاورزان و پيشهوران مىداند كه زير ظلـم و اجحـاف قـرار
1
داشتند» .
البته بايد توجه داشت كه نارضايتى مردم از اعراب بدين معنا نبود كه با اصول و دين اسالم مخالف باشند  ،زيرا به مرور زمان و
با آشنايى با مفاهيم و اهداف اسالم به اين دين گرايش و عالقه پيدا كردند  .مطهرى مىنويسد:
1
«ايرانيان حتى در دورهاى كه استقالل سياسى خود را به دست آوردند باز به دين اسالم پاىبند ماندند» .
اين عالقه ايرانيان  ،باعث گرديد تا علماىِ مذهبى و عالمان برجسته در تفسير و حديث و فقه و فلسفه و كالم و  . . .از ايرانيان
باشند كه اين رشتههاى دينى را با افكار و نوشتههاى خود غنى سازند و باعث شكلگيرى گنجينهاى از معارف اسالمى گردند .
نتيجهگيرى
فرهنگ ايرانى با فتح ايران توسط اعراب از بين نرفت  ،بلكه تمدن ساسانى با عناصر اسالمى آميخته گرديد و به تعالى رسيد و
اين تعالى را در حوزههاى مختلف علوم عقلى و كالمى شاهد هستيم .
پذيرش اسالم توسط ايرانيان  ،ابتدا به خاطر حفظ موقعيت اجتماعى انجام شد  ،اما به مرور زمان با شناخت و آشنايى ايرانيان
با اصول و اهداف اسالم به پذيرش اين دين راغب شدند و سعى و كوشش خود را در جهت اعتالى تمدن اسالمى به كار بردند ،
ضمن اين كه فرهنگ خود را نيز حفظ نمودند .
تأثير فرهنگ ايرانى در ملل مسلمان ديگر كه در زير لواى اسالم قرار داشتند نيز نمايان است  .تأثير فرهنـگ عـرب و فرهنـگ
ايرانى بر يكديگر به صورتى است كه داراى ويژگىهاى مشابهى گشتند  ،نظير معمارى مساجد و كاخها  ،نقوش و خط و . . . .
نفوذ ايرانيان در دستگاه خالفت و عالقه ايرانيان به علم و دانش و مباحثههاى علمى  ،باعثِ رشـد علـوم مختلـف گرديـد و در
حوزه علوم اسالمى و مباحث دينى  ،دانشمندان ايرانى مهمترين خدمات را به عالم اسالم ارائه كردند  .شايان ذكر است كه اين
تأثيرگذارى يك جانبه نبوده است و ايرانيان با استفاده از علوم قرآنى و روح اسالم توانستند فرهنگ خـود را بقـا بخشـند و بـه
كمك دانش خود عظمت اسالم را در قالبهاى زيباى هنرى و علمى به جهانيان ارائه دهند .
ايرانيان هميشه فاتحان خود را رام كردند و آنها را در تمدن و فرهنگ خويش حل نمودند و بـدين شـكل توانسـتند فرهنـگ
خود را حفظ كنند  ،زيرا ايرانيان  ،قدرت و قابليت تطبيق دادن خود با شرايط مختلف را دارا هسـتند و ايـن راز بقـاى تمـدن
ايران است .
 .تاريخ اجتماعى ايران  ،ج  ، 2ص . 121
 .همان  ،ص . 124
 .خدمات متقابل ايران و اسالم  ،ص . 382
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مناسبات دورههاى گوناگون فرهنگى ايران و اسالم
علىاكبر نيكزاد
سابقه تاريخى دين
دين يكى از كهنترين و اثرگذارترين نهاد مدنى در جامعه بشرى است  .تا كنون هيچ قبيله  ،قوم يا ملتى در طول تاريخ بشرى
( در جامعه عقبمانده و يا مدرن و توسعهيافته ) مشاهده نشده است كه به نوعى دين باور و پرسشگر نبوده باشد .
در واقع قدمت حضور دين در زندگى بشر به قدمت حيات طبيعى و اجتماعى او برمىگـردد بلـه هرچـه بشـر متكامـلتـر و از
زندگى و روابط عقالنىتر برخوردار گرديد صاحب دينى كاملتر شد  .از اين جهت هيچ دورهاى از حيات بشرى خالى از باورها ،
اعتقادهاى دينى و ايمان به خدا نيست  .بنابراين دين همزاد انسان و تمدن انسانى است .
اديان يكى از نهادهاى تمدن ساز در طول تاريخ بشر است  ،هيچ تمدن بشرى و فرهنگ كهن يا نوينى را نمىتوان يافت كه بر
اثر تعامل باورهاى دينى با ديگر نهادهاى اجتماعى شكل نگرفته باشد و در عصر حاضر تمدنهاى بزرگ بشرى و فرهنـگهـاى
متفاوت موجود را با صبغه و نام يكى از اديان بزرگ جهانى مىشناسيم  .در واقع اديان يكى از شاخصههاى اصلى شناسنامهاى
است كه براى فرهنگها و تمدنهاى مختلف تهيه و تصوير مىگردد .
اين حضور قوى و بىبديل دين در عرصه فرهنگ و تمدن بشرى در تمامى ادوار تاريخى به دليل اين است كه دينباورى ريشه
در سرشت و فطرت آدمى دارد  .افراد بشر فطرتان خداجو و دينباورند از اين جهت هست كه در هيچ دورهاى از حيات فـردى و
اجتماعى  ،او را خالى از گرايش به خدا و باورهاى مؤمنانه نيافتهايم .
ارتباط متقابل دين و فرهنگ
در تعريفى كه از فرهنگ به عمل مىآيد دين يكى از اجزاى اصلى فرهنگ جامعه است  ،اما جزئى كه شايد بيشترين نقـش و
آفرينندگى را در ديگر ابعاد يك فرهنگ ايفا مىنمايد در واقع از اجزاى ريشهاى فرهنگ مىباشد  .لذا هميشـه نـوعى تعامـل و
تأثير و تأثر متقابل بين دين و ديگر اجزاى تشكيلدهنده فرهنگ بشرى برقرار است .
در تعامل بين فرهنگ و اديان الهى همينان كه اديانِ فرهنگساز و تمدنآفرين مىباشند  .فرهنـگ بشـرى هـم بسـتر ظهـور
اديان  ،بسط و گسترش آن و حضور مستمرش را در ادوار مختلف حيات انسانى فراهم مىسازد  .اگر اديـان الهـى همينـان از
خلوص زمان نزول برخوردار باشند و دستخوشِ تحريف و دگرگونى قرار نگيرند و فرهنگ بشرى هم بر پايـه تـالشهـاى عقـل
جمعى و احساسات و عواطف پاك انسانى شكل پذيرد  ،شاهد نوعى هماهنگى و تعامل مثبت بين اين دو و فـارغ از هـر گونـه
مشكل و چالشى در روابط بينشان خواهيم بود  .اين وضعيت مطلوب به طور قطع انسان را به كمال و اهداف متعالى رهنمـون
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خواهد نمود  .همينان كه از فرموده نبى مكرم اسالم صلىاهللعليهوآلهمىتوان استفاده كرد كه هريك از دين و فرهنـگ ريشـه
در آموزههاى الهى دارند  .يكى از ناحيه پيامآور بيرونى ( انبيا عليهالسالم ) است و ديگر برگرفته از راهنمايىهاى پيامبر درونى
يعنى عقل بشرى مىباشد  .بنابراين الزامان بين دين و فرهنگ تباين و تعارضى وجود ندارد و مىتوانند در يـك تعامـل سـازنده
نسبت به هم قرار گرفته و موجبات شكوفايى خويش و جوامع انسانى را فراهم كنند .
البته در طول تاريخ هميشه اين تعامل به صورت سازنده و مثبت شكل نگرفته بلكه دچار چـالش و مشـكل گرديـد  .گـاهى از
انحراف در ديگر نهادهاى فرهنگى و اجتماعى و يا عناصر سازنده يك فرهنگ موجبات انحطاط يـك تفكـر و انديشـه دينـى را
فراهم نمودهاند  .و يا در مراحلى دين چون ابزارى كارآمد مورد سو استفاده مستبدان سلطهگـر و دنياپرسـتان قـرار گرفتـه و
موجبات بردگى و بندگى و تحقير يك ملت و يا انحطاط و اضمحالل فرهنگى آنها را فراهم نموده است .
در مناسبات بين دين و فرهنگ اراده بشرى و نهادهاى اجتماعى برخاسته از آن چون نهاد حكومت  ،افكـار عمـومى و جامعـه
نخبگان نقش بسزايى دارند تعاملى كه بين اين نهادها شكل مىگيرد تأثيرى جدّى و نقش منحصر به فردى در ايجاد بسترهاى
سالم براى شكوفايى روابط و مناسبات سازنده بين دين و فرهنگ دارند .
جايگاه دين در تمدن ايرانى
تاريخ تمدن ايران حكايت از اين نكته دارد كه ايرانيان هميشه تاريخ  ،دين باور بوده و از فرهنگ برتر و متعالى برترى نسبت به
اقوام و ملتهاى اطراف خويش برخوردار بوده است  .مطالعات اجتماعى در طول تاريخ ايران  ،مبيّن اين امر اسـت كـه جامعـه
ايرانى در ادوار مختلف تاريخى با رويكردِ عقالنى به مسئله دين پرداخته و در يك حركت رو به صعود تاريخى به سـوى دينـى
كاملتر و آيينى انسانىتر آغوش گشوده و روح جستوجوگر و تشنهاش را از سرچشمه اديان الهى سيراب نمود .
تحوالت دينى و مذهبى در ايران باستان و حضور اديان مختلف بشرى در آن و براى نمونه سير تحول و گرايش فكر و دينى در
سلمان فارسى و اين كه هميشه در جستوجوى دينى كاملتر بود تا اين كه در مدينا النبى صلىاهللعليهوآله به محضر پيـامبر
اسالم مشرف مىگردد و به اسالم ايمان مىآورد حكايت از همين رويكرد ايرانيان در امر دين دارد .
و از طرف ديگر دين و دين ياران در نظام اجتماعى و سياسى ايران از گذشتههاى دور از نقش و جايگاه ويژه و خاصى برخوردار
بود  .تا جايى كه از اردشير پادشاه ايرانى نقل كردهاند كه دين و دولت به هم پيوسته و غيرقابل تفكيك مـىباشـند و پايـدارى
هريك از دين و دولت در گرو قوام و پايدارى ديگرى است براى اين كه به عنوان قانون و سنت اساس و بنيان نظام اجتماعى و
پادشاهى حافظ و نگهبان آن است .
روح متعالى و متمدن ايرانى در برخورد با انديشه انسان ساز و عدالتجوى اسالم بـه مقتضـاى رويكـرد عقالنـى خـود تمـامى
دروازهها و برج و باروى فرهنگ خوش را به روى آن گشود و به دين و آيينى كامـلتـر و انسـانى رو آورد و بهتـرين جايگـاه و
منزلت را در مجموعه فرهنگ و عناصر سازنده هويت ملىاش براى آن قائل شد .
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عصر تماس و برخورد چهره به چهره دين مبين اسالم به تمدن و فرهنگ ايرانى يكى از دورههاى حسـاس و سرنوشـتسـاز در
تاريخ ملت و فرهنگ ايرانى به شمار مىرود  .از طرفى فرهنگ و تمدن ايرانى آن دوره على رغم پشـتوانههـاى غنـى و عناصـر
سازنده و مثبتى كه در درون خويش دارد  ،اسير بعضى از خرافات و سنتهاى غلط اجتماعى و سياسى شـده اسـت و ديگـر از
پويايى فرهنگى و محتواى انسانى برخوردار نيست  .تبعيض و ستم اجتماعى ـ سياسى و ساختار طبقاتى و ظالمانهاى كه بر آن
تحميل كردهاند جامعه ايرانى را بىرمق نموده و از پا انداخته است  .اين وضعيت نمىتواند روح تشنه و آزادانـديش ايرانيـان را
3
سيراب نمايد .
و از طرف ديگر  ،دين نو و آيين جديدى ظهور كرده است كه رسالت خويش را رهايى انسانها از غل و زنجيرهايى مىداند كه
بر دست و پاى فكر و انديشه و اراده انسانى آنها بسته شده است  .و با هر گونه برترى نژادى و خونى و ساختار نظام طبقـاتى
به مخالفت برخاسته و همه افراد بشر را فرزندان يـك پـدر و مـادر ( آدم و حـوا ) و بنـدگان يـك خـدا مـىدانـد  .و هـر نـوع
امتيازطلبى و در نتيجه بردگى و بندگى ديگر افراد را ملغى نموده است .
ايرانيان با برخوردارى از سوابق فرهنگى و رشد مدنى با پيام انسانى و آسمانى اسالم كه ريشه در سرشت و فطرت انسانى آنها
داشت و آزادى آنها را از آن نظام منحط طبقاتى و استعداد كش  ،و دستيابى به حيات برتر و هويت انسانى نويد مىداد آشـنا
شدند و پاسخ روح سرگشته و آرمانگراى خويش در اين پيام انسانساز يافتند و با تمام وجود به آن گرويدند و از همه امكانات
و توان بالقوه خويش در جهت توسعه و شكوفايى دين جديد بهره گرفتند و حياتى تازه يافتند  .در واقع اسالم روحى بود كه به
كالبد خسته و فرسوده فرهنگ و تمدن ايرانى دميده شد و آن را حيات و جانى تازه بخشيد و بر اثر تعامل اين دو زمينه  ،تولد
يكى از غنىترين فرهنگها و تمدن بشرى فراهم گشت .
مشكالت موجود در مسير تعامل بين اسالم و فرهنگ ايرانى
از همان ابتداى پيوند مبارك اسالم با فرهنگ ايرانى و آغاز يك دوره طوالنى از تعامل سازنده و تأثيرگذار بين اين دو  ،عوامـل
مختلفى روابط سالم و مناسبات مثبت و سازنده بين آنها را با مشكالت فراوانى روبهرو نمود .
دو عامل بيشتر از ديگر عوامل موجود و تأثيرگذار تعامل بين دين اسالم و فرهنگ ايرانى را به چالشهاى جدى كشاند :يكـى
روح اشرافىگرى ايرانى بود كه در عصر جديد موقعيت و منزلت اجتماعى  ،فرهنگى و سياسى خويش را از دست داد و در يك
تالش مستمر و پىگير در صدد احياى مجدد اشرافىگرى سابق و مقام و منزلت اجتماعى خويش است  ،و ديـن اسـالم را كـه
بستر بيدارى افكار عمومى و آزادى توده مردم را فراهم آورد  ،مانعى در مسير تحقق رؤياى از دست رفته خويش مىبيند لذا با
اسالم و با كسانى كه مدعى و متولى آن هستند به ستيز و مبارزه برخاسته است .
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عامل ديگر روح سركش  ،بدوى و همراه با اشرافيت عربى است كه با دستيابى به قدرت و برخوردارى تنعم و ثـروت بـاد آورده
«استغنى» به نوعى سركشى و طغيان پرداخته و تحت لواى دين مبين اسالم و جانشينى پيامبر احرار و آزادگان  ،بندگان خدا
را به بردگى خويش كشانده است .
اين روحيه اشرافى و حسن تفاخر و تفوقطلبى عربى ريشهدار بوده و سابقهاى ديرينه و طوالنىتر از عصر اسـالم دارد  .پـس از
ظهور اسالم همراه با بسط و گسترش آن توسعه يافت و به عنوان متولّىِ يك دين عربى فربهتر و نيرومندتر گرديد .
اشرفيت عربى على رغم مقابله اسالم با آن بعد از عصر پيامبر صلىاهللعليهوآله به حيات تازهاى دسـت يافـت  .و بـرخالف روح
اسالم و پيام انسانىاش مبنى بر مساوات و برابرى اقوام و ملتها  ،اشرافيت عربى با بهرهگيرى از فرصت جديـد اسـاس و پايـه
حركت خويش را برترى قوم عرب و نوعى نژادپرستى كه ريشه در دوران جاهليت قبل از اسالم داشت قرار داد .
ملتى كه نظام غير انسانى و اشرافيت طبقاتى عهد ساسانى را به اميد دستيابى به مساوات و برابرى اسالم برانداخت و به اسـالم
دل سپرد  ،خود را اسير اشرافيتى بسيار خشن و غير مدنىتر يافت .
در واقع نه اشرافيت ايرانى نماينده فرهنگ و روح تعالىجوى ايرانى بود و نه اشرافيت عربى نماينده و سمبل دين اسالم است .
هر دو يك هدف و آرزو در سر دارند :سلطه بر انسانها و به بردگى كشاندن بندگان خدا؛ با اين تفاوت كه اشـرافيت ايرانـى در
نيل به آرزوهاى خويش فرهنگ ايرانى را مسخ كرد و آن را از تحرّك و پويايى انداخت  ،ولى اشرافيت عربـى ضـمن تـالش در
جهت مسخ فرهنگ ايرانى براى تحكيم سلطه جابرانه و نژادپرستانه خويش هم به تحقير فرهنگ و مليـت ايرانـى پرداخـت تـا
توان و روحيه هر گونه مقاومت و حفظ اصالتهاى انسانى و هويت ملى ـ اسالمىاش را از او بگيرد  .و هم به تحريف آرمانهاى
انسان ساز اسالم پرداخت  ،تا بتواند با سو استفاده از نفوذ معنوى و همه جانبـه اسـالم در عمـق انديشـه و روح و جـان تـازه
مسلمانان  ،غلبه قومى و سلطه نژادى خويش را بر آنان توجيه نموده و شخصيت تاريخى و فرهنگى آنان را در امپراتورى عربى
منحل نمايند .
ايرانيانِ فرهنگ سازِ دين باور با برخوردارى از زيركى و هوشيارى ذاتى و تاريخىشان هم به اشرافيت ايرانى «نه» گفتند و هـم
دست رد بر سينه نامحرم يعنى اشرافيت عربى زدند  ،و حساب دين اسالم را با آن آرمانهـاى انسـانى كـه دعـوت بـه عـزّت و
كرامت افراد بشر دارد و از هر رنگ و صبغه قومى و نژادى مبرا است از حساب عرب نژادپرست و اشرافيت نورسيده عربى جـدا
نمودند .
از اين جهت نخبگان مسلمان ايرانى در تالش براى كسب هويت جديد اسالمى و ايرانى خويش تالش بسيار ارزندهاى از خود به
يادگار گذاشتند .
طرح «اسالم منهاى خالفت» توسط ايرانيان و رويكرد آنها به اهل بيت عليهالسـالم و انتخـاب اسـالم شـيعى در برابـر اسـالم
خالفت كه قرائت رسمى و حاكم از دين بود حكايـت از هوشـيارى تـاريخى آنـان در شـناخت و گـزينش قرائتـى اصـيلتـر و
متكاملتر از اسالم را دارد .
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ضمن اين كه اين قرائت از اسالم بر بطالن نژاد پرستى پاى فشرده و با حاكمان نژادپرسـت عـرب بـه سـتيز برخاسـته اسـت .
ايرانيان كه به نداى فطرت خويش پاسخ مثبت داده و به اسالم رو آوردند و على رغم دعوت اسالم  ،نظام نـژاد پرسـتانه حـاكم
آنها را به عنوان موالى و شهروند درجه دو از بسيارى از حقوق و مزاياى اجتماعى و دينى خـويش محـروم نمودنـد  ،تشـيع و
فرهنگ اهل بيت عليهالسالم را بهترين پشتوانه و پايگاه فكرى و آرمانى بـراى مبـارزه بـا نظـام نژادپرسـت امـوى و عباسـى و
بازسازى هويت فرهنگى  ،دينى و ملّى خود يافتند .
شايد اين انتخاب و رويكرد ايرانيان به اهل بيت عليهالسالم در برابر نظام خشن و بدوى اُموى كه برخوردى كور و نژادپرستانه با
آنها و ديگر موالى حتّى خود اهل بيت عليهالسالم داشتند  ،طبيعى به نظر رسيده و گزينش آگاهانه جلوه ننمايد ولى تقويت و
رشد اين رويكرد در عصر عباسيان كه برخالف امويان خود احساسات ضد عربى را دامن مـىزدنـد و از شـاعران و نويسـندگان
شعوبيه در هجو و تحقير اعراب حمايت مىكردند و اداره امور خالفت و امر كشوردارى را به اشـرافيت ايرانـى وانهـاده بودنـد ،
حكايت از اوج هوشيارى اين ملت و اهميّت آگاهانه آنها دارد .
تعدّد و تنوع مذهبى
البته اين بحث به اين معنا نيست كه ما چشم خويش را به تنوع دينى و مذهبى موجود در جامعه ايران در طول تاريخ پـس از
اسالم ببنديم و بحران هويتى كه از اين ناحيه جامعه ملى ما را مورد تهديد قرار داده بود نديده بگيريم  .با اين كه بعد از ظهور
اسالم اكثريت جامعه ايرانى به دين اسالم مشرف شده بودند  ،با وجود ايـن هـم در چـارچوب اسـالم و هـم در خـارج از ايـن
چارچوب  ،تعدّد و تنوّع دينى و مذهبى در ايران اسالمى موجود بود  .چه در دورانى كه اكثريت ايرانيان اهل سنت بودند و يـا
در زمانى كه اكثريت ايرانى به مذهب شيعه گرويدند ما شاهد اقليت شيعه يا سنى بوديم كه به صورت رسمى يـا غيـر رسـمى
تحت فشار و نفوذ فكرى و مذهبى حداقل برخى از عناصر مذهب اكثريت قرار مىگرفتند و اينها را رو در روى هم قرار مىداد
و يا اين كه اقليت معترض كه چه بسا دچار بحران هويت مىگرديد در كنار حكومت غيرايرانى به نبرد با حكومتهـاى ايرانـى
پرداخت  .آن چنان كه در تاريخ شاهد استفاده دولت سنى مذهب عثمانى از اقليت اهل سنت ايرانـى در نبـرد عليـه صـفويان
هستيم و يا فضل اللّه روزبهان خنجى عالم سنى مذهب اصفهانى به دليل كينهاى كه از شاهان صفوى متشـيّع در دل دارد بـه
دربار شاه متغلب و مستبد اما سنّىمذهب ازبك مىرود تا شايد او را كه سنى است عليه آنچه كه مهمترين خطـر بـراى ديـن
3
مىپندارد به يك جهاد مقدس وادار نمايد .
يا اين كه خواجه نصير طوسى عالم شيعه مذهب ايرانى براى سرنگونى خالفت عباسـى سـنّى بـا هالكوخـان مغـول همكـارى
مىنمايد و يا عربهاى شيعه خوزستان به رهبرى سيد مبارك مشعشعى براى كسب استقالل يا خودمختارى با عبيداللّـهخـان
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ازبك سنى مذهب  ،پيمانى عليه شاه عباس اول صفوى  ،شيعى ترك تبار مىبندد .
فراتر از اين در ميان خود گروههاى شيعى و يا سنى تنوع مذهبى يا قومى و ملى وجود دارد  ،زيرا برخى از افراد هر يك از آنان
ترك و برخى ديگر فارس و دسته ديگر كرد  ،بلوچ و يا عرب مىباشند و هر يك فرهنگ منطقهاى يا ملـى خـود را دارنـد كـه
موجبات رويارويى آنها را فراهم مىنمايد .
و يا اين كه هر يك از شيعه و سنى از مذاهب و فرقههاى مختلف تشكيل مىشوند؛ مثالن شيعيان  ،زيدى مذهب  ،اسـماعيلى و
يا اثنىعشرى هستند و اهل سنت هم يا از پيروان مذهب شافعىاند و حنفى مذهب مىباشند و ديگر مذاهب فقهى چون مالكى
و حنبلى كه هر يك از اين مذاهب داراى ويژگىهـاى خـويش مـىباشـد و همـين تفـاوتهـا و تنـوعهـاى موجـود مـىتوانـد
همگرايىهاى ملّى و يا مذهبى را تحت الشعاع خودش قرار داده و يا موجبات اختالف و درگيرى بين آنها را فراهم نمايد .
از طرف ديگر در ايران اقليتهاى دينى چون يهودى  ،مسيحى ( ارمنى و آشورى ) و يا زرتشتى وجود دارد كه از لحاظ قومى ،
ملى و يا دينى خود را ايرانى مىدانند و چه بسا از هويت مسـتقلى برخـوردار باشـند  .و از جهتـى متـأثّر از تجلّيـات دينـى و
فرهنگى اكثريت جامعه ايرانى هستند و از طرف ديگر در حوزههاى محدودترى بر فرهنگ ايرانى و اسالمى تأثيرگذار مىباشند
1
.
مسئله قابل توجه ديگر اين كه روابط و مناسبات موجود بين دين و يا مذهبى خاص و فرهنگ در بين همه اقوام مختلف ايرانى
در طول تاريخ يكسان نبوده است و هر يك از اين فرهنگها تحت تأثير عامل خاص يا متغير مناسبات موجود بين آنهـا و آن
دين يا مذهب متفاوت بوده است  .هر يك از اين اقوام ايرانى داراى خرده فرهنگ و يا فرهنگهاى منطقهاى  ،قومى و يا ملـى
مىباشند كه از نظر زبان  ،لباس  ،آداب و سنتها و يا مذهب با ديگر مناطق و اقوام ايرانى متفاوتند و ميزان تأثير و تأثر ديـن
اسالم و آن خرده فرهنگها هم متفاوت و مختلف مىباشند .
در واقع توجه به نكاتِ فوق پيييدگى بررسى اين مسئله و اهميّت آن را بيشتر مشخص مىكند .
رابطه فرهنگ ايرانى و اسالم در انديشه سياسى
دين و حكومت هر چند به ظاهر دو موضوع و مقوله جداى از هم مىباشند ولى ارتباط و تعامل بسيار نزديك بين دين و دولت
در طول تاريخ و كاركرد مناسبات موجود بين دين و سياست چيزى نبود كه توجّه عالقهمندان به پژوهش و مطالعـات جامعـه
شناسانه را به خود معطوف نكند .
تاريخ سياسى بشر مشحون از تعامل و ارتباط وثيقى است كه بين دين و سياست وجود دارد  .حتّى غيـر سياسـىتـرين اديـان
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جايگاه و نقش عمدهاى را در تأمين مشروعيت اقتدار سياسى حكومتها داشته است  ،از اين جهت معمـوالن حكومـتهـا بـراى
كسب مشروعيت و اقتدار سياسى چشم يارى به سوى ديـن و عالمـان دينـى داشـتند و متوليـان ديـن هـم از حكـومتگران و
بهرهگيرى از معادالت قدرت در جهت بسط دين و شريعت يارى و مساعدت مىگرفتنـد  .بـه عبـارت ديگـر «اقتـدار در تمـام
3
تمدنها و فرهنگها بدون توجّه به دين نمىتواند كامل و جامع باشد» .
دين اسالم با عنايت به ويژگىهاى جهان شمولى و جامع نگرى آن به حيات فردى و اجتماعى بشـر نمـىتوانسـت نسـبت بـه
وضعيت و سرنوشت سياسى و اجتماعى مسلمين بىتفاوت باشد  .دين اسالم يك دين كامالن سياسى اسـت  .بسـيارى از آيـات
قرآنى چون *اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول واولى األمر منكم* و يا ابواب فقهى چون جهاد  ،امر به معروف و نهى از منكـر ،
زكات  ،خمس و  . . .حكايت از اين دارد كه دين اسالم در
انديشه بناى يك جامعه نوين و خاص آرمانى است .
به تعبير مرحوم عنايت:
«گرايش خاصى كه در بين مسلمانان نسبت به سياست وجود دارد مستقيما از روح تعاليم اسالم نشئت مىگيرد و اگر جـان و
جوهر سياست همان هنر زيستن و كار كردن با ديگران است  ،در اين صورت دين اسالم مناسب با اعتالى روحيـه همكـارى و
انجام كار گروهى در ميان پيروانش است و همين مسئله دليل بر همبستگى اسالم با سياست به عنوان هنر حكومت مىباشد»
1
.
با ورود اسالم به ايران طبعا يكى از عرصههايى كه بيانگر مناسبات موجـود بـين ديـن اسـالم و فرهنـگ ايرانـى اسـت عرصـه
انديشههاى سياسى است كه در بين مسلمين بهويژه ايرانيان ظهور نمـود  .جهـت تبيـين و تـدوين انديشـه سياسـى اسـالم ،
انديشمندان و نخبگان مسلمان ايران تالشهاى مختلف و متفاوتى را از خود نشان دادهاند .
بعد از دوران حيات ده ساله نبى مكرّم اسالم صلىاهللعليهوآله خالفت اسالمى به عنوان يك واقعيت و ساختار سياسـى جامعـه
اسالمى چيزى بود كه مسلمين بهويژه ايرانيان با آن روبهرو بودند  .خالفت اسالمى با اين قرائنى كه به قدرت و حاكميت دست
يافت در طول تاريخ با چالشهاى مختلفى از درون و بيرون مواجه گرديد  .يكى از جدىترين چالشهاى خالفت اسـالمى كـه
مشــروعيت آن را بــراى هميشــه تــاريخ بــه زيــر ســؤال كشــيد نحــوه رابطــه و مناســباتى اســت كــه بــين اهــل بيــت پيــامبر
صلىاهللعليهوآلهبهويژه على عليهالسالم و بسيارى از صحابه و ائمه از اهل بيت عليهمالسالم برقرار گرديد .
ديگر مسئلهاى كه موجبات چالشهاى گوناگونى را براى دستگاه خالفت فراهم نمود عبارت اسـت از ايـن كـه از همـان دوران
شكلگيرى و رويارويى با فرهنگها و ملل جديد به برترى نژاد عربى و تفوقطلبى بر ديگر اقوام و مللى بود كه به مرور زمان با
 .نگ :بهاءالدين خرمشاهى  ،كتاب فرهنگ و دين  ،مقاله «سياست و دين»  ،ص . 554
 .حميد عنايت  ،انديشه سياسى در اسالم معاصر  ،صص  16ـ . 18
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اختيار و يا غلبه بر آنها به اسالم ايمان مىآوردند .
خالفت اسالمى از زمان خليفه دوّم در واقع تبديل به امپراتورى عربى شده بود كه با كشورگشايى و سلطه بر ديگر ممالـك بـر
قدرت و ثروت خويش مىافزود و تازه مسلمانان را به عنوان موالى و شهروندان درجه دو از حقوق و مزاياى شـهروندى زيـادى
3
محروم نموده و آنان را تحقير نموده و به امور و كارهاى پست مىگمارد .
در دوران خالفت كوتاه اميرالمؤمنين على عليهالسالم بود كه با تبعيض موجود بين اعراب و موالى به صـورت جـدّى برخـورد
شده و هيچ گونه تفاوتى را بين اعراب و مسلمانان غير عرب مشروع نمىدانسته و خليفه اولين كسى بود كه از ضرورت پرهيـز
از استبداد  ،رعايت حقوق شهروندى از طرف حكومت  ،توجه به اصـل مسـاوات و عـدالت و رعايـت حقـوق مخالفـان سياسـى
حكومت سخن مىگفت و موجبات آگاهى مردم مسلمان را به اين حقوق فراهم مىنمود .
چالش درونى ديگر خالفت اسالمى تبديل آن به ملوكيّت و پادشاهى همراه با استبداد و تكيه بر شمشير و قدرت نظامى اسـت
كه با به قدرت رسيدن معاويه و تقليد او از رومىها در امر حكومت اين تغيير و استحاله آغاز گرديد  .معاويه به كـرّات خـود را
1
«اول پادشاه» در دوره اسالمى مىشمرد .
با چالش جديد خالفت اسالمى نه تنها از سادگى و بساطت دوران خلفاى راشدين فاصله جدى گرفـت و تبـديل بـه پادشـاهى
گرديد  ،بلكه مشروعيت قدرت با تكيه بر غلبه سياسى و نظامى و ترور و حذف مخالفين بهويژه اهل بيت عليهالسالم با بحـران
جدىترى رو به رو شد .
انتخاب خليفه بعد از معاويه نه براساس صالحيت و رأى و بيعت صحابه و يا شوراى حل و عقـد بلكـه بـه صـورت مـوروثى در
خاندان بنى اميه درآمد  .و برخورد تبعيضآميز و ظالمانه با مسلمانان غير عرب بهويژه ايرانيـان در ايـن دوره بـه اوج خـودش
1
رسيد و نهضت شعوبىگرى در بين ايرانيان عكسالعملى به تشديد اين روابط ظالمانه در دوران بنى اميه بود .
رويكرد خالفت اسالمى به ملوكيّت و پادشاهى در دوران بنى عباس نه تنها موجبات احياى سنتهاى شاهنشاهى ساسانى را در
عمل فراهم آورد و ساختار سازمانى و ادارى آن دوران مورد توجّه خلفا و وزراى ايرانى آنها قرار گرفت بلكه با روى كار آمـدن
خاندانهاى ايرانى در عرصه قدرت سياسى و نظامى در ايران كه خود چالش ديگرى در تقسيم حوزه اقتدار خالفت و اسـتحاله

 .ر .ك :نهضت مقاومت ملى .
 .نگ :ابواالعلى مودودى  ،خالفت و ملوكيت  ،ص . 176
مودودى مهمترين عامل تغيير و تبديل خالفت به ملوكيّت و پادشاهى را احياى سنتهاى دوران جاهليت
اعراب از زمان خليفه سوم مىشمرد كه در دوران بنى اميه اين عامل به اوج خودش دستمىيابد  .و به نقل از استيعاب ابن عبدالب ّر  ،ج  ، 1ص  754و كتاب البداية والنهايه  ،ابن
كثير  ،ج  ، 8ص  35مىآورد كه معاويه مىگفت :انا اول الملوك ايران  ،اسالم  ،تجدد  ،ص . 5
 .رسول جعفريان  ،تاريخ تشيع در ايران  ،ج  ، 1ص . 119 ، 111
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آن بوده است احياى سنتهاى ايرانى را در امر حكومت و پادشاهى تقويت كرد .
ولى مهمترين بخش تأثيرپذيرى خالفت از انديشـه و سـنتهـاى ايرانيـان در نهادهـاى سياسـى بـه دليـل تـالش بسـيارى از
انديشمندان مسلمان ايرانى است كه به واقعيت سياسى و توجيه وضعيت موجود به تحليل و ارائه چگونگى سـاختار سياسـى و
روابط و مناسبات بين نهادهاى آن با تكيه بر آداب و سنتهاى شاهنشاهى ساسانى پرداختند .
تالشهاى علمى اين دست از عالمان و نخبگان ايرانى را براى تبيين انديشه سياسى اسالم به سه دسته مىتوان تقسيم كرد:
 . 3تامّل فلسفى در باب سياست معدعن و امر حكومت كه به گونه جدى در ايران و جهـان اسـالم توسـط معلّـمِ ثـانى «ابونصـر
1
فارابى» آغاز گرديد كه متأسفانه بنا بر داليل مختلف بعد از فارابى تداوم نيافت و به شكوفايى ننشست .
 . 1تأمل فقهى در باب سياست كه ايرانيان چون ابوالحسـن مـاوردى (  104ـ  014ق ) در احكـام السـلطانيه و فضـلاللّـه
روزبهان اصفهانى در سلوك الملوك سعى نمودند تا با تدوين فقه سياسى حقوق و وظايف حاكم اسالمى را نسبت به مـردم و
امرِ كشوردارى براساس منابع فقهى و مبانى شريعت تعيين نمايند ولى از بنيانهاى فكرى اين دسته از فقيهان ايـن اسـت كـه
پادشاهى از بارزترين مظهر فرمانروايى است .
ماوردى در تعامل بين دين و حكومت از قول اردشير پادشاه ساسانى مىنويسد:
«قال اردشير بن بابك فى عهده إلى ملوك فارس :انّ الدّينَ والمَلك تُوأمانِ القَوامَ الحدهما اِالّ بصاحبه  ،النُ الدّين
اُسٌ والمَلك حارس» .
دين و پادشاهى توأم مىباشند  ،قوام و پايدارى هر يك با ديگرى است براى اين كه دين اساس و بنيان جامعه و پادشاه نگهبان
آن است» .
 1ـ تأمل اخالقى در باب سياست كه توسط نخبگانى چون خواجه نظام الملـك در سياسـتنامـه و امـام محمّـد غزىلـى در
نصيحة الملوك و ابن مسكويه در خرد جاويدان كوشيدهاند تا براساس اصول اخالقى و شيوه پادشاهان ايرانـى و تجربيـات و
سنتهاى شاهنشاهى ساسانى امر خالفت و حكومتهاى موجود را سـاماندهى نماينـد و مـدار ايـن نظـم و سـاماندهى قـدرت
متمركز از شخص شاه است كه خواستار رواج و نيرومندى دين حاكم مىباشد .
در واقع نخبگان مسلمان در ايران براى مبارزه با چالشهاى موجودى كه بـراى امـر خالفـت پـيش آمـده بـود و حـل بحـران
مشروعيت قدرت در آن عصر به تالشى فكرى در جهت تنظيم روابط و مناسبات سالم و كارآمد دستگاه خالفت و براى تحكيم
و حفظ مشروعيت آن نظام شاهنشاهى را در اداره كشور براى دستگاه خالفت تنها شكل و نظام ممكن تعريف نمودند .

 .مرتضى اسعدى  ،ايران  ،اسالم  ،تجدد  ،صص . 7 ، 6
 .براى آشنايى با آراى فارابى مراجعه شود به دو اثر گرانقدر او السياسة المدنية و آراء أهل المدينة الفاضلة .
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بنابراين  ،انديشه سياسى اسالم بنابر تالش نخبگان و انديشمندان سنى مذهب ايرانى بر اين پايه قرار گرفت كه شاه با تكيه بر
دين و سنتهاى اسالمى هم موجبات تقويت دين را فراهم نمايد و هم به اداره امور كشور و توسعه و آبادانى آن بپردازد .
بدينسان نظام شاهنشاهى مىتوانست بر پايه ضابطههاى فقه اسالمى به روايتِ سنّى آن به سلطه و اسـتبداد داخلـى و اقتـدار
سياسى خود رنگ و صبغه شرعى بخشد .
انديشههاى سياسى اسالم در بين شيعيان هر چند در عصر حضور ائمه در مقابل خالفت و سيره ملوكيّت بود و بر صـالحيت و
جايگاه ائمه أهل بيت عليهالسالم و فضل آنها به آيات و احاديث نبوى استدالل مىكرد ولى در عصر غيبت بهويـژه بعـد از بـه
قدرت رسيدن صفويان سرنوشتى جز تحكيم نظام شاهنشاهى ايرانى البته با تكيه بر اسالمى شيعى و توجيه اسـتبداد و تحكّـم
آنها نداشت  .در واقع آنچه كه با آمدن صفويان تغيير كرد مذهب شاهان بود نه شيوه حكومت و سيره مستبدانه آنان كـه از
دوران استقرار بنى اميه در جهان اسالم مرسوم شده بود .
البته ظهور نظريه واليت فقيه در فقه شيعه كه از دوران صفوى مورد بحث و فحص بيشتر فقهاى شيعه قـرار گرفـت و كتـب
مستقلى در مورد آن تأليف گرديد راه ديگرى بود كه انديشمندان و فقيهان شيعه در جهت دستيابى به نظام مناسب دينى بـه
آن پرداختند  .تحقق اين نظريه سياسى در انقالب اسالمى نقطه پايانى براى نظام شاهنشاهى در ايران گرديد .
روشن گرديد كه عنصر و فرهنگ ايرانى در انديشههاى سياسى اسالمى نقش و جايگاه ويژه و برجستهاى در كنار ديـن اسـالم
داشته است  .در طراحى نظام جمهورى اسالمى در ايران هم شاهد تعامل و تأثيرات مختلفى هستيم كه بين اسالم  ،فرهنگ و
تجربه ايرانيان و تجربيات بشرى در جهان بر هم داشتهاند  .قانون اساسى جمهورى اسالمى و ساختار قـدرت در آن حكايـت از
اين تعامل دارد .
مناسبات بين اسالم و زبان فارسى
يكى از عناصر فرهنگى كه در ارتباط با تحوالت صدر اسالم و مسلمان شدن ايرانيان دچار تغيير و تحول گرديـد زبـان فارسـى
است  .البته تأثيرپذيرى زبان فارسى از زبان عربى در حوزههاى مختلف يكسان نبوده است  ،توده مردم كمترين تأثير را از زبان
قوم غالب پذيرفتند امّا با عنايت به اين كه عربى زبان دين  ،كتاب آسمانى و ديگر منابع دينى و زبان عبادات به شمار مىرفت
توده مردم هم در اين زمينهها آشنايى بيشترى با زبان عربى پيدا مىكردند و در حدّى از آن تأثير پذيرفتند .
در مقابل  ،در حوزههاى تخصصى ميزان اين تأثيرپذيرى بسيار بيشتر بوده است؛ مثالن در نظام ادارى كشور هر چند در ابتداى
استيالى عرب زبانان مكاتبهها و ديوان محاسبات و بسيارى از امور ادارى بهويژه در قسمتهاى شرقى كشور زبان فارسى بـوده
است  .ولى به مرور زمان و استيالى همه جانبه حكمرانان عرب زبان رايج در اين عرصه به عربى تغيير پيدا كـرد  .و ايـن دوره
قريب به يك قرن به طول انجاميد  .اواخر خالفت هشام بن عبدالملك (  341ـ  ) 311بود كه زبان عربى در سراسر ايـران بـه
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عنوان زبان ادارى و رسمى به كار رفت .
از جمله حوزههاى تخصصى كه زبان عربى حضور قوى و مستمرى در بين ايرانيان پيدا كرده بود  ،حوزه علوم و معارف عقلى و
نقلى رايج در عصرهاى مختلف بوده است  .به تعبير ديگر زبان عربى زبان علمى مراكز مختلـف علمـى  ،پژوهشـى و آموزشـى
ايرانيان مسلمان قرار گرفت  .به دليل اين كه زبان كتاب آسمانى اسالم و احاديث نبوى كه از منابع غنى و اصـلى علـوم دينـى
محسوب مىگردد عربى است .
در واقع زبان عربى نه زبان يك قوم كه زبان دين محسوب گرديد از اين جهت ايرانيان حتّى بعد از رشد مجدد زبـان فارسـى ،
1
زبان عربى را به عنوان زبان دوّم و زبان رايج علمى خويش پذيرفتند و موجبات رشد و توسعه آن را فراهم نمودند .
ايرانيان به دليل برخوردارى از فرهنگ برتر و ايمان و باورى كه نسبت به دين اسالم و ضرورت فهم دين و منابع دينى بهويژه
قرآن و سنت نبوى داشتند  ،تالش گستردهاى را در توسعه و تعميقِ زبان عربى و خلق شاهكارهاى ادبى در حوزه ادبيات عرب
آغاز نمودند  .نه تنها اكثر عالمان و نخبگان جامعه در عرصه علوم دينى چون تفسير  ،فقه و حديث  ،كه ارتباط وثيقى با ديـن
دارد  ،از ايرانيان بودند  ،بلكه بيشترين اديبان زبان عربى چون سيبويه  ،اخفش  ،زجاج  ،كسائى  ،انبارى و عبدالقادر جرجانى
1
از ميان ايرانيان برخاستند .
در اين دوره غالب فعاليتهاى ماندگار در عرصه نظم و نثر و خلق شاهكارهاى ادبى به زبان عربى صورت مىپـذيرفت « .شـمار
ايرانيانى كه در زبان عربى استاد و اديب بودند و به اين زبان شعر مىسرودند در سه قرن پس از اسالم فراوان بودند ثعـالبى در
كتاب يتيمة الدّهر از  333شاعر كه در زمان سامانيان تنها در خراسان و مـاورا النهر مـىزيسـتهانـد و بـه زبـان عربـى شـعر
مىسرودند سخن مىگويد و در تتمه اليتيمة نيز گروه ديگرى را بر اين شمار مىافزايد .
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در اين دوره نه تنها آثار علمى و ادبى به زبان عربى مكتوب مىگرديد بلكه ترجمه آثار ديگر ملتها از جمله آثار برجسته ادبى
ايرانيان چون كليله و دمنه و يا داستانهاى هزار و يك شب توسط ايرانيان به زبان عربى ترجمه گرديد .

1

اين دوره حدود سه قرن به طول انجاميد  .ولى پس از قيامهاى ملى ايرانيان بر ضد حاكمـان و خالفـت عربـى و شـكلگيـرى
دولتهاى ايرانى در سرزمين ايران سياست ترويج و توسعه زبان فارسى و ترجمه آثار و كتابهاى علمى و ادبى گذشـتگان بـه
 .پرويز خانلرى  ،تاريخ زبان فارسى  ،ص  318به نقل از كتاب الوزراء والكتاب  ،ترجمه فارسى  ،ص . 111
 .مرتضى مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران ج  14مجموعه آثار  ،ص . 117
 .مرتضى مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ص  446به بعد و جرجى زيدان  ،تاريخ تمدن اسالم ،
ص. 446
 .پرويز خانلرى  ،تاريخ زبان فارسى  ،ص. 318
 .ويل دورانت  ،تاريخ تمدن  ،عصر ايمان  ،ج ، 4ص. 335
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زبان فارسى در دستور كار حاكمان ايرانى قرار گرفت  .در اين دوره زبان درىِ فارسى كه زبان منطقه خراسان و خاور ايران بود
به عنوان زبان رسمى در نظام ادارى و زبان علمى و ادبى ايرانيان برگزيده شد و آثار منظوم و منثور را به زبان فارسى بـه زيـور
طبع مىآراستند  .البته فارسى اين دوره نسبت به فارسى درى قبل از اسالم تحول اساسىاى پيدا كرده بود كه موجب گرديـد
بر قابليتهاى اين زبان افزوده گردد .
يكى از مستشرقين مىنويسد:
«بى شك در پيوستگى زبان فارسى ميانه ( فارسى عهد ساسانى ) و فارسى نوين ( فارسى دوره اسالمى ) نمىتـوان ترديـد روا
داشت  .با اين همه اين دو يكى نيستند  .بزرگترين فرق ميان اين دو زبان راه يافتن بسيارى از واژههاى عربى است در فارسى
نوين كه اين زبان را از نظر ادبيات نيرويى بخشيده و آن را جهانگير كرده است  ،و اين برترى را در زبان پهلوى نمىتوان يافت
 .به راستى كه عربى  ،فارسى نوين را توانگر ساخت و آن را در پديد آوردن ادبياتى شكوفا بهويژه در تهيه شـعر توانـا سـاخت .
چنان كه شعر فارسى در پايان قرون وسطى به اوج زيبايى و لطف رسيد . . . .در ساختن شهرهاى نوين فارسى روش كهن را با
افاعيل عربى درآميختند و بحرهاى بسيار فراوانى پديد آوردند  .شايد بهترين و كهنترين نمونه اين پيونـد شـاهنامه فردوسـى
3
باشد كه به بحر متقارب شناخته شده است .
زبان فارسى در اين دوره به زبان دوّم دين مبين اسالم در اين سرزمين تبديل گرديد  .به طورى كه حامل بار فرهنگى و ارزشى
بسيارى از معارف و انديشهها به اقصى نقاط شرق آسيا گرديد و همزمان با توسعه و گسترش دين اسالم در آسياى شرقى زبان
1
فارسى هم به عنوان زبان اسالم در اين مناطق مورد استقبال قرار گرفته و پيوند ناگسستنى با فرهنگ غنى اسالمى پيدا كرد .
زبان فارسى با بهرهگيرى از محتواى عميق فرهنگ اسالمى و استفاده از احاديث نبوى  ،آيات قرآنى و نكات دينى از بزرگان در
نثر و نظم به غناى منحصر به فردى دست يازيده و توسط نخبگان فرهنگى از ادبا  ،شعرا و نويسندگان بزرگ و مسلمان ايرانى
آثار ارزنده و شاهكارهاى مهم و ماندگار ادبى و عرفانى به جهان عرضه كردند  .اين همه بركات از پيوند مبارك زبـان فارسـى و
فرهنگ اسالمى و تعامل است كه بين اين دو برقرار گشته است .
مناسبات بين اسالم و ادبيات فارسى
ادبيات ايرانى يكى از عرصههاى تاريخى بين دين اسالم وفرهنگ ايرانى است  .در واقع دين اسـالم و ادبيـات فارسـى تـأثيرى
متقابل در گسترش تعميق يكديگر داشتند  .ادبيات فارسى با برخوردارى از تواناىهايى باال و قابليتهاى منحصر به فرد خويش
در بيان ظرافتها و زيبايىهاى يك انديشه به شكوفايى ابعاد مختلف دين مبين اسالم پرداخت  .دين اسالم هم به عنايـت بـه
 .مستر فراى  ،ميراث باستانى ايران  ،صص  412 ،411به نقل از خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ص. 112
 .همان  ،صص  112و  343به بعد .
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آرمانهاى بلند و جاودان الهى و انسانى خويش موجبات رشد موزون و فراعصرى ادبيات فارسى را فراهم نموده تا جايى كه نوع
انسان را مخاطب خويش قرار داده است نه صرفا ملت ايران را .
در سه قرن اوليه ظهور اسالم ايرانيان گرايشهاى فكرى و احساسات انسانى و دينى خويش را صـرفا در قالـب شـعر و ادبيـات
عربى بيان مىنمودند  .حداقل اين كه آثارى به زبان فارسى از اين دوره به دست ما نرسيده است  ،ولى بعد از سـقوط خالفـت
نژادپرست اموى و روى كار آمدن حكمرانان ايرانى گرايش به بهرهگيرى از زبان فارسى بيشتر و عميقتر گرديد .
قديمىترين آثارى كه از فارسى درى به جا مانده است از اواسط قرن چهاردهم هجرى است  .تالشـى كـه بـراى تـرويج زبـان
فارسى از عصر حكومت سامانيان آغاز گرديد در طى سه قرن  ،تا اوايل قرن هفتم هجرى بـهتـدريج بـه زبـان رسـمى و ادبـى
ايرانيان تبديل شد  .و صدها شاعر و نويسندگان ايرانى به فارسى درى شعر سرودند و كتابها نگاشتند و يا آثار گذشتگان را به
3
فارسى درى ترجمه نمودند .
از جمله آثار ادبى كه حكايت از تأثيرپذيرى فرهنگ و ادبيات ايران از دين مبين اسالم دارد آثارى است كه از عارفان و صوفيان
بزرگ و مسلمان ايرانى به زيور طبع آراسته شد  .اين دسته از نخبگان فرهنگ ايرانـى ـ اسـالمى را كـه از آغـاز ظهـور و ورود
اسالم به ايران  ،داستانهاى عارفانه و صوفيانه را به زبان فارسى درى ( خاورى ) نوشتهاند بايد از بنيـانگـذاران زبـان فارسـى
شمرد و خدمات عرفان و تصوف ايرانى به فرهنگ و ادبيات فارسى نسـبت بـه ديگـر طبقـات اجتمـاعى از برجسـتگى خاصـى
برخوردار است و عمده شاهكارهاى ادب فارسى مرهون تالش اينها مىباشد  ،كه زبان و ادبيات فارسى چـون مهـد و بسـترى
براى پرورش نكات و آموزههاى بلند عرفانى برگزيدند و با ارسال پيامهاى اساسـى  ،انسـانى و عرفـانى اسـالم موجبـات غنـاى
1
فرهنگ و ادبيات فارسى را فراهم نمودند .
ادبيات ايرانى با آفرينش آثار ادبى ارزشمند و بهويژه با بهرهگيرى از قابليتهاى شعر فارسى و خلق آثارى چون ديوان حافظ ،
گلستان و بوستان سعدى  ،ممنوى مولوى و منطق الطير عطار نيشابورى توانستند مفاهيم دقيق و عميق فلسفه و عرفـان
اسالمى را پرورانده و به عرصه فرهنگ جهانى عرضه نمايند .
اين همه دستاوردها در عرصه ادبيات منثور و منظوم فارسى بر اثر تنظيم روابط و مناسبات مثبـت و سـازنده و تعامـل پويـا و
متقابل است كه بين دين اسالم و فرهنگ ايرانى رقم خورده است .
مناسبات بين دين و فرهنگ ايرانى در عرصه هنر
هنر يكى از تجليات روح محب جمال و زيباپسند انسانى است  .انسان اين توانايى را دارد كه خالق و آفريننده زيبايىها باشـد .
 .ر .ك :پرويز خانلرى  ،تاريخ زبان فارسى ،ص . 356
 .ر .ك :نادر ابراهيمى  ،صوفيانهها و عارفانهها  ،ص . 22
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به صورت طبيعى هر فرهنگى خالى از تجليات هنرى نيست  .هنر ايرانى با توجه بـه تنـوع و بالنـدگىاش جايگـاه ويـژهاى در
مجموعه تمدن و فرهنگ ايران دارد  .بعد از ورود اسالم به ايران بستر مناسبى جهت بهرهگيرى از اين همه قابليتها در جهت
توسعه و تعميق فرهنگ اسالمى بهره گرفته شد و هنر ايرانى خدمات ارزنده به گسترش اسالم و فرهنگ اسالمى كرد .
در تعامل بين دين و هنر ايرانى بعضى از انواع هنر چون شعر و ادبيات داستانى اخالقى و عارفانه  ،معمارى و هنر خوشنويسى
از منزلت بيشترى در محضر دين برخوردارند .
مثالن خوشنويسى واالترين منزلت را در بين هنرهاى اسالمى دارد و از همان اوان تاريخ اسـالم نشـو و نمـا پيـدا كـرد و مـورد
تشويق پيامبر اسالم عليهالسالم و على عليهالسالم قرار گرفت  .خوشنويسى در عرصه فرهنـگ دينـى و در جهـت بـه نمـايش
گذاشتن زيبايىهاى بصرى آيات آسمانى قرآن و يا احاديث نبوى پا به عرصه وجود گذاشت و در طول تاريخ با تحـول و تطـور
در فرهنگ اسالمى رشد نمود و به شكوفايى رسيد  .البته ايرانيان در رشد و بالندگى هنر خوشنويسى نقش و جايگـاه ويـژه و
منحصر به فردى دارند  .ابداع خط نستعليق ( عروس خطهاى اسالمى ) و رشد و كمال آن توسط ايرانيان حكايـت از منزلتـى
3
است كه اين هنر در بين آنها داشته است .
معمارى اسالمى از ديگر هنرهايى است كه در بستر تعامل بين دين و فرهنگ ايرانى به شكوفايى خاصى دست يافـت  .و ديـن
اسالم از اصول معمارى ايرانى جهت احداث بناهاى مذهبى چون مساجد كمال بهره را برد .
ويل دورانت مىنويسد:
1
«هنر ساختن دروازهها و گنبدهاى بزرگ كه خاص معمارى ساسانى بود به مسجدهاى اسالمى و قصرها و معابد منتقل شد» .
هنرمندان ايرانى نه تنها از دستاوردهاى هنر معمارى ايرانى در دوران اسالمى كمال بهره را در خدمتبهدين گرفتنـد بلكـه بـا
بهرهگيرى از عرصههاى جديدىكه دين به روى آنها گشوده بود موجبات رشد و شكوفايى بيشتر هنر معمارى و ديگر هنرهـا
را فراهم نمودند  .و آثار تاريخى بسيار ارزشمندى را از خود به يادگار گذاشتند .
هنر معمارى خود از هنرهاى مختلف اسالمى بهره گرفته است  .در معمارى صرفا شاهد ساختى زيبا و هنرمندانه بناها با توجه
به ابعاد خاص هندسى آنها نيستيم  ،بلكه در آنها از جمله شاهد هنر كاشىكارى  ،آينه كـارى  ،گـچ بـرى  ،معـرق سـازى ،
حجارى  ،منبت كارى و استفاده از هنر خوشنويسى به صورت كتيبههاى مختلف هستيم كه به زيبايى تمـام آيـات قرآنـى يـا
احاديث نبوى و يا متون و اشعار مذهبى را به نمايش گذاشتهاند .
اين شكوفايى هنرى در اثر پيوند عميقى است كه بين دين مبين اسالم و فرهنگ ايرانى برقرار گرديد و چـون روحـى تـازه در
كالبد فرهنگ و تمدن ايرانى موجبات تجديد حيات و تعميق آن را فراهم نمود .
 .ر .ك :فرهنگ و دين  ،ترجمه بهاءالدين خرمشاهى  ،ص . 515
 .ويل دورانت  ،تاريخ تمدن  ،ج  ، 11ص . 256

272

حوزه تأثير و تأثّر اسالم و فرهنگ دينى در مباحث و مصاديق فوق خالصه نمىگردد  .بلكه مجموعـه روابـط انسـانى از روابـط
فردى  ،اجتماعى و خانوادگى  ،آداب و سنتهاى قومى و ملى  ،چگونگى لباس و حجاب اسـالمى و  . . .از جملـه عرصـههـاى
تعامل و روابط متقابل بين اسالم و فرهنگ ايرانى است كه بررسـى وضـعيت و چگـونگى تعامـل و تحـول آن در ادوار مختلـف
تاريخى مجال ديگرى را مىطلبد .

گفتوگوىِ تمدّنها در فرهنگ اسالم و ايران
محمّد مهدى كريمىنيا
مقدّمه
از اصطالحات بسيار رايج در عرصه فرهنگ و سياست « ،گفتوگوى تمدنها» است  .آنچه اين نظريه را از اهميّت بـيشتـرى
برخوردار ساخته است تقابل اين نظريه با نظريه «برخورد تمدّنها» است كه توسط «ساموئل هانتينگتون» مطرح شده اسـت .
حجت االسالم سيّد محمّد خاتمى در نطق خويش در مجمع عمومى سازمان ملل متحد در شهريور  3111پيشنهاد نمـود كـه
سال  1443ميالدى به «سال گفتوگوى تمدنها» اختصاص يابد و متعاقبا مجمع عمومى سازمان ملل پيشنهاد رئيس جمهور
ايران را به اتفاق آرا به تصويب رسانيد .
از آن پس  ،اين نظريه مورد توجه جهانيان و مخصوصا مجامع فرهنگى و علمى واقع شد و هر يـك بـه سـهم خـود كوشـيدند
راهكارهاى عملى و اجرايى براى آن بيابند  .در اين ميان  ،و در سال  1443ميالدى ـ سال گفتوگوى تمدنها ـ عجيبتـرين
حادثه عملياتى در امريكا به وقوع پيوست كه در آن چند هواپيماى مسافربرى ربوده و به مراكز تجارى و نظامى در نيويورك و
واشنگتن اصابت نمود و چند هزار نفر كشته شدند  .اين حادثه و حمله امريكا به افغانستان و مسائل ديگر موضوع «گفتوگوى
تمدنها» را با چالش بزرگى روبه رو ساخته است و هنوز جا دارد دهها همايش و كنگره علمى از سوى انديشمندان و دلسوزان
جهان برگزار شده و مباحث و مطالب گوناگون اين نظريه را مورد كاوش و دقت قرار دهند .
اين پژوهش مختصر در دو بخش تقديم مىگردد :بخش اوّل گفتوگوى تمدّنها در فرهنگ اسـالم و بخـش دوّم گفـتوگـوى
تمدنها در فرهنگ ايران  .توجه به اين نكته ضرورى است كه تفكيك اين دو بخش به اين معنا نيسـت كـه فرهنـگ ايـران از
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فرهنگ اسالم جدا مىباشد  ،چه اينكه شناخت فرهنگ ايران بدون شناخت دين و مذهب و نقش آن در فرهنگ ايران ميسـر
نيست  .وقتى مردم ايران دين اسالم را پذيرا شدند و اخالق و رفتار خود را بر اساس آن قرار دادنـد داراى فرهنـگ مبتنـى بـر
اسالم شدند  .بر اين اساس مىتوان گفت« :فرهنگ اسالمى عبارت است از مجموعهاى از باورها و ارزشهاى سرچشمه گرفته از
وحى الهى و سنّت نبوى و سيره ائمه هدى عليهمالسالم كه هميون روحى در كالبد جامعه جريان دارد و به اعمال و رفتارهاى
3
افراد معنا مىبخشد» .
منظور از «گفتوگو» بحث علمى و مبادله اطالعات و انديشهها از طريـق گفـت و شـنود اسـت و منظـور از «تمـدّن» معنـاى
فراگيرى است كه همه علوم عقلى و نقلى و همينطور آداب و رسوم برگرفته از دين و يا ساير رسوم اجتماعى را دربرمىگيرد و
منظور از «گفتوگوى تمدّنها» اين است كه عالمان و صاحبنظران مسلمان و متفكران جوامع غربى و بهويژه اهل كتاب  ،طى
نشستهاى علمى درباره محتوا و ويژگىهاى فرهنگ خود  ،به منظور دستيابى به حقيقتهاى فطرى و مشترك به گفـتوگـو
1
نشسته و همديگر را در مسير رسيدن به اهداف مشترك يارى نمايند .
مهمترين هدف اين پژوهش مىتواند بيان ديدگاه اسالم در خصوص گفتوگوى مسالمتآميز با مذاهب و عقايد مخالف باشد  ،و
اينكه اساس رفتار با پيروان مذاهب  ،رفتار صلحآميز و استفاده از روش منطقى بوده و ردّ گفته كسانى است كه مىگويند:
«مادامى كه اسالم باقى است  ،صلح و سازش پيروان اسالم  ،حتّى با كليمىها و مسيحىها و از اين باالتر با ساير افـراد بشـر ،
1
يك مسئله الينحلى خواهد بود» .
به عبارت ديگر  ،يكى از ضرورتهاى اينگونه پژوهشها وجود «انتساب خشونت به اسالم» است  .عدّهاى ـ ناآگاه يـا مغـرض ـ
اساس روابط اسالم با غير مسلمانان را بر جنگ و خصومت مىدانند  .اين اشتباه از اينجا ناشـى مـىشـود كـه اسـالم اهميـت
فوقالعادهاى به جهاد داده است  .همين برداشت باعث شده اسـت كـه پـارهاى از نويسـندگان از قبيـل «منتسـكيو»  ،متفكـر
فرانسوى  ،اسالم را دين شمشير بدانند  .وى در كتاب «روح القوانين» مىگويد:
«يكى از بدبختىهاى بشر اين است كه هر فاتحى ديانت خود را بر جامعه مغلوب  ،تحميل مىكند  .ديانت اسـالم كـه بـه زورِ
0
شمشير بر مردم تحميل شده  ،چون اساس آن متكى بر جبر و زور بوده  ،باعث بدبختى و شدّت شده است» .
 .مح ّمد امين باالدستيان « ،ويژگىها و خاستگاه اساسى فرهنگ اسالمى»  ،پايان نامه كارشناسى ارشد رشته
الهيات و معارف اسالمى  ،مؤسسه آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى رحمهمللا  ،سال  ، 1381ص. 14
 .ر .ك .به :محمدرضا الجوردى « ،گفتوگوى تمدنها در قرآن»  ،پايان نامه كارشناسى ارشد رشته الهيات و
معارف اسالمى  ،مؤسسه آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى رحمهمللا  ،سال  ، 1379صص . 152 ، 151
 .گفته «لوريمر» قاضى و حقوقدان اروپايى قرن نوزدهم  ،درباره همكارى «جامعه ملل» با ملل مسلمان؛
به نقل از :عباس على عميد زنجانى  ،اسالم و همزيستى مسالمتآميز  ،تهران  ،دارالكتب االسالمية  ، 1344 ،ص . 13
 .منتسكيو  ،روح القوانين  ،ترجمه على اكبر مهتدى  ،ص. 671
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واضح است كه اينگونه تبليغات به منظور برانگيختن غير مسلمانان عليه مسلمانان صورت گرفته و مىگيـرد و در نهايـت روح
همزيستى مسالمتآميز ملل جهان و اساس گفتوگوى تمدّنها و اديان را مورد آسيب جدّى قرار خواهد داد  ،و اين در حـالى
است كه بر اساس شواهد و ادّله روشن «اصالت همزيستى و گفتوگوى مسالمتآميز در اسالم» اثبات مىگردد  .گوستاو لوبون
مىگويد:
3
«تساهل مذهبى اسالم نسبت به مذاهب يهود و نصارى  . . .را خيلى بندرت مىتوان در مذاهب ديگر مشاهده نمود . ». . .
اين مطلب بر كسى پوشيده نيست كه «گفتوگو» به تنهايى هدف نيست بلكه تنهـا راه و روش اسـت بـراى اهـداف بلنـدتر و
واالتر؛ چنين امرى مىتواند يكى از ابزارهاى مهم براى تأمين صلح و همزيستى مسـالمتآميـز ميـان پيـروان مـذاهب و ملـل
مختلف فراهم سازد .
فصل اوّل :گفتوگوى تمدّنها در فرهنگ اسالم
براى شناخت ديدگاه اسالم درباره گفتوگو ميان تمدنها يا اديان بايد به منابع اصيل اسالم از قرآن كريم  ،روايات معصـومين
عليهمالسالم و سيره آن بزرگواران مراجعه كرد و ديد كه آيا چنين امرى از نظر اين منابع مورد پذيرش است يا نه؟ عدّهاى كه
تاريخ تمدن اسالمى را بررسى كردهاند از منابع اصيل اسالم غفلت ورزيده و به منـابع دسـتِ دوّم و كـم اهميّـت رو آوردهانـد .
بعضى مسائل خاص را به صورت عام تصور كردهاند و در نتيجه  ،استنتاجهاى قطعىِ اشتباه از آن حاصل شده است .
برخى گمان مىكنند كه در اسالم «حقوق و روابط بينالملل» غالبا بر اساس «جنگ و سـتيز» بنيـان گذاشـته شـده اسـت و
جايى براى «گفتوگو و روابط مسالمتآميز» وجود ندارد! اينان احيانا براى ادّعاى خود  ،استناد بـه اعمـال بعضـى از حكـام و
زمامداران در طول تاريخ اسالمى مىكنند  ،در حالى كه  ،نصوص اصيل اسالمى كه بايد بر آن اتكا داشت عكس اين مطلـب را
ثابت مىنمايد  .بنابراين  ،رفتار و عملكرد ناصواب بعضى از زمامدارانِ مسلمان در طول تاريخ اسالمى  ،نمىتوانـد ايـن نصـوص
1
صريح را باطل سازد .
 1ـ گفتوگو در قرآن كريم
گفتوگو و روابط مسالمتآميز با غير مسلمانان يك فكر اصيل اسالمى است كه آيات متعددى از قرآن كـريم بـه صـورتهـاى
گوناگون بدان سفارش نموده است  .از نظر قرآن كريم جنگ مذهبى و ستيز به خاطر اختالفات عقيده  ،كينهتوزى و دشـمنى
 .گوستا و لوبون  ،تمدّن اسالم و عرب  ،ج  ، 4ص . 148
 .ر .ك .به :صبحى محمصانى  ،القانون العالقات الدولية فىاالسالم  ،بيروت  ،دارالعلم للهاليين ، 1972 ،
ص . 51
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نسبت به پيروان اديان ديگر ممنوع است  .پيش گرفتن روشهاى اهانتآميز نسبت به ديگران يـك روش پسـنديده دينـى بـه
شمار نمىرود .
قرآن كريم  ،گروهى از مسيحيان و يهوديان را ياد مىكند كه راه تمسخر و تكفير يكديگر را در پيش گرفته و با تحقير  ،اهانت
و پايمال نمودن حقوق انسانىِ يكديگر  ،همواره آتش جنگ و اختالف را شعلهور مىسازند:
«وقالتِ اليَهود لَيسَتِ النُصارى عَلى شىءٍ وقالَتِ النُصارى لَيسَتِ اليهود على شىءٍ وَهمْ يَتْلون الْكِتاب ». . .

3

«يهود گفتند نصرانىها بر حق نيستند؛ و نصرانىها گفتند يهود بر حق نيستند حال آنكه اينان كتاب ( آسـمانى خـويش را )
تالوت مىكردند . ». . .
الف ) گفتوگو وسيلهاى براى هدايت
در نگاه به قرآن كريم مىبينيم تنها راهى كه خداوند متعال جهت هدايت بشر برگزيده  ،گفتوگو است  .مسلما قتـال و جهـاد
در موارد معين و در شرايط خاص مثل نجات مظلومين از چنگال ظالمان  ،جلوگيرى از منكرات  ،مبارزه با مفسـده و بـارخره
جهت رفع موانع گفتوگو مىباشد و قطعا جهاد چه ابتدايى و چه دفاعى آخرين راه چاره براى دفاع از محيط و شرايطى اسـت
كه در آن فقط منطق  ،استدالل و گفتوگو معيار ارزشهاى الهى و انسانى است  .پس اسلحه در مقابل اسلحه  ،نه اسلحه براى
1
تفهيم يك معنا و يا تزريق ايمان .
به بيان ديگر  ،رابطه خدا با رسول رابطه كالمى است و رابطه رسول با امت هم رابطه كالمى است و خداوند بر همه انبيا كالم و
1
صحيفه نازل كرده است و نخستين كلمه نازل شده لفظ «ىقرأ» و بخوان است نه «بزن»!
جالب آن كه در مقابل افراد سرسخت و معاند هميون فرعون و نمرود از راه گفتوگو و محاجه وارد مىشود  .حضـرت موسـى
عليهالسالم از ناحيه خداوند متعال مأمور مىشود كه به همراه برادرش هارون به كاخ فرعـون رفتـه و او را پنـد و انـدرز داده و
حقيقتى را كه مأمور اظهار آن بودند  ،به اطالع او برساند .
موسى گفت« :من فرستاده خداوند عالميانم و شايسته است كه جز سخن حق  ،چيزى نگويم من با برهـانى روشـن  ،از طـرف
خدا براى راهنمايى شما آمدهام  .اينك بنىاسرائيل را از اين شكنجه و آزارها آزاد كن و با من بفرست» .
فرعون آنها را تحقير كرد و گفت« :خداى شما كيسـت؟!» موسـى گفـت« :پروردگـار مـا كسـى اسـت كـه آفريـدگان را بـه

 .بقره . 113 /
 .ر .ك .به :جعفر سبحانى  ،منشور جاويد  ،قم  ،توحيد  ، 1371 ،ج ، 1صص  9ـ . 33
 .علق « :1 /إقرأ باسم ربّك الّذى خلق» .
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3

صورتهاى شايسته آفريد و آنان را به رموز زندگىشان هدايت فرمود . ». . .
نيز شبيه همين مأموريت را حضرت ابراهيم عليهالسالم در مقابل نمرود اجرا نمود:
نمرود پرسيد« :خداى تو كيست كه مردم را به پرستش او دعوت مىكنى؟ مگر جز من خدايى وجود دارد؟! چـرا ميـان مـردم
تفرقه و اختالف انداختهاى؟!»
ابراهيم گفت« :خداى من كسى است كه زنده مىكند و مىميراند  ،جان به جانداران افاضه مىكند و جان آنان را بازمىگيرد . .
1
. ».
ب ) قرآن كريم  ،و به رسميت شناختن انبيا و كتب آسمانى گذشته
اساسا تمام كتابهاى آسمانى  ،در اصول مسائل با يكديگر هماهنگى دارند و هدف واحد يعنى تربيت و تكامل انسان را دنبـال
مىنمايند  ،اگر چه در مسائل فرعى  ،به مقتضاى قانون تكامل تدريجى  ،با هم تفاوتهـايى دارنـد و هـر آيـين تـازه  ،مرحلـه
باالترى را مىپيمايد و برنامه جامعترى دارد .
بديهى است يكى از اصول الزم براى «گفتوگوى تمدنها» يا «گفتوگوى اديان» احترام به معتقدات مخاطـب اسـت  .قـرآن
كريم  ،ضمن تكريم و احترام به پيامبران و كتابهاى آسمانى سابق  ،آنها را تصديق مىنمايد:
«وأنزلنا إليك الكتابَ بالحق مصدِّقا لما بين يديه مِن الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل اللّه . . .؛

1

«و كتاب آسمانى ـ قرآن ـ را به راستى و درستى بر تو نازل كرديم كه همخوان ـ مصدِّق ـ با كتابهاى آسـمانى و حـاكم بـر
آنها است  ،پس در ميان آنان بر وفق آنچه خداوند نازل كرده داورى كن . ». . .
حدود بيست آيه از آيات قرآن در تصديق و تأييد تورات و انجيل مىباشد  .اساسا اين سنت الهى است كه هر پيامبرى  ،پيامبر
پيشين را تأييد  ،وهر كتابِ آسمانى  ،كتاب آسمانىِ سـابق را تصـديق مـىنمايـد  .خداونـد متعـال در تأييـد حضـرت موسـى
عليهالسالم و تورات  ،به وسيله پيامبر بعدى يعنى حضرت مسيح عليهالسالم و انجيل چنين مىفرمايد:
«وقفُينا على آثارهم بعيسى ابنِ مريم  ،مصدِّقا لما بين يديه مِن التوراة  ،وآتيناه االنجيلَ فيه هدىً ونورٌ ومصدِّقا لما
بين يَديه مِن التوراة وهدى وموعظة للمتقين»؛

0

 .سيد مح ّمد صحفى  ،قصههاى قرآن  ،قم  ،اهلبيت عليهمالسالم  ، 1371 ،صص  3ـ . 132
 .همان ،ص .73
 .مائده . 48 /
 .مائده . 46 /
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«و به دنبال ايشان ـ تورات و موسى عليهالسالم ـ عيسى بن مريم را فرستاديم كه گواهىدهنده بر ـ حقانيت ـ تورات بوده  ،كه
پيشاپيش او بود  ،و به او انجيل داديم كه در آن نورى هست و همخوان با ـ تصديقكننده ـ تورات اسـت كـه پيشـاپيش آن ـ
نازل شده ـ است؛ و راهنما و پندآموز پارسايان است» .
ج ) قرآن كريم و پذيرش ملتها  ،قبايل و زبانها
قرآن كريم  ،هرگونه تصور نژاد پرستى و خودبرتربينى را محكوم كرده و همه انسانها را فرزندان يك پدر و مادر مىداند:
«يا أيّها الناس إنّا خلقناكم مِن ذكر وأنمى وجعلناكم شعوبا وقبائِلَ لتعارفوا  ،إنّ اكرمكم عنداللّه اتقـيكم  ،إنّ اللّـه
عليم خبير»؛

3

«هان اى مردم! همانا شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شما را به صورت اقوام و قبايلى درآورديم تـا بـا يكـديگر انـس و
آشنايى يابيد  .بىگمان گرامىترين شما نزد خداوند پرهيزكارترين شما است؛ كه خداوند داناى آگاه است» .
تساوى و برابرى انسانها يكى از اصول مهم گفتوگوى تمدنها به شمار مىرود چون نژادپرستى  ،تحقيـر ملـتهـا و مـذاهب
ديگر مشكالت فراوانى براى جامعه بشرى بهوجود آورده است  .خداوند علت خلقتِ گوناگون امتها و ملتها را بـراى شـناخت
يكديگر قرار داد  .طبعا شناخت ملتها جز از راه گفت و گو و تبادلنظر و در سطح باالتر گفتمان امكان ندارد  .آيات ديگر قرآن
كه ناظر بر سير و حضور در بين ساير اقوام و ملل است نيز ناظر بر همين تعريف و شناخت است  .دستورهاى اسـالمى مبتنـى
1
بر اخذ حكمت و دانش حتى از زبان بيگانگان جز از طريق ايجاد رابطه و برقرارى ارتباط و مفاهمه امكانپذير نيست .
د ) قرآن كريم و گفتوگوى مسالمتآميز
قرآن كريم به مسلمانان دستور اكيد مىدهد كه با «جدالِ احسن» و «گفت و گوى مسالمتآميز» با اهل كتاب سخن بگوييد و
روابط خود را بر اساس «اصول مشترك» قرار دهيد:
« وال تجادلوا اهلَ الكتابِ اِالّ بالتى هى احسنَ إالّ الذينَ ظلموا منهم وقولوا آمنّا بالذى اُنزل الينا و اُنزل اليكم و الهنا
و إلهكُم واحد ونحن له مسلمون»؛

1

«و با اهل كتاب جز به شيوهاى كه نيكوتر است  ،مجادله نكنيد  ،مگر كسانى از آنها كه مرتكب ظلم و ستم شدهاند و بگوييد:
 .حجرات . 13 /
 .ر .ك .به :دكتر غالمرضا فدايى عراقى « ،مبانى نظرى گفت و گوى تمدنها از ديدگاه اسالم و قرآن»  ،از
كتاب چيستى گفتوگوى تمدنها مجموعه مقاالت  ،تهران  ،سازمان مدارك انقالب اسالمى  ، 1377 ،ص . 511
 .عنكبوت . 46 /
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به آنچه بر ما و ـ به آنچه ـ بر شما نازل شده ايمان آوردهايم  ،و خداى ما و خداى شما يكى است و ما همه فرمانبردار اوييم»
.
نيز قرآن مجيد به مسلمانان دستور مىدهد كه در گفتوگو با كافران و بتپرستان از دشنام دادن پرهيز نمايند  ،چـه ايـنكـه
آنها هم به همين روش متوسل مىشوند:
«وال تَسبُّوا الذين يدعون مِن دون اللّه فيسبّوا اللّه عدوا بغير علم ». . .؛

3

«معبودِ كسانى را كه غير خدا را مىخوانند دشنام ندهيد  ،مبادا آنها نيز از روى ظلم و جهل  ،خدا را دشنام دهند . ». . .
از آن جا كه بيان دستورهاى اسالم همراه با منطق  ،استدالل و شيوههاى مسالمتآميز است  ،به مسلمانان سفارش مىكند كه
رعايت اصول ادب  ،عفت و نزاكت حتّى در برابر خرافىترين و بدترين اديان الزم مىباشد؛ زيرا هر گروه و ملّتى نسبت به عقايد
و اعمال خويش تعصب دارد  ،ناسزا گفتن و برخورد خشن در گفتوگو باعث مىشود كه آنها در عقايد خويش راسختر شوند .
ه ) قرآن كريم و دعوت به اصول مشترك
اسالم آيينى است كه از همان زمان پيداش خود  ،با شعار گفتوگوى مسالمتآميز دعوت خويش را به جهانيان عرضه نمـود .
اين آيين خطاب به «اهل كتاب» چنين مىگويد:
«قُل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بَيننا و بينكم  ،اال نعبد إالّ اللّه  ،وال نُشركَ بِهِ شيئا  ،وال يتخذَ بَعضُنا بعضـا
اربابا من دون اللّه  ،فان تَولوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون»؛

1

«بگو اى اهل كتاب! بياييد تا بر سخنى كه بين ما و شما يكسان است  ،بايستيم كه جز خداوند را نپرستيم و براى او هيچ گونه
شريكى نياوريم و هيچ كس از ما ديگرى را به جاى خداوند  ،به خدايى برنگيرد؛ و اگر رويگردان شدند  ،بگوييد :شـاهد باشـيد
كه ما فرمانبرداريم» .
اين آيه  ،از آيات مهم در دعوت اهل كتاب به سوى وحدت به شمار مىرود كه در آن به نقاط مشترك بين «اسـالم» و «اهـل
كتاب» توجه شده است  .قرآن به مسلمانان مىآموزد كه اگر كسانى حاضر نبودند در تمام اهداف مقدستان  ،با شما همكـارى
كنند  ،از پا ننشينيد و بكوشيد الاقل در قسمتى كه با شما اشتراك هدف دارند  ،همكارى آنها را جلب كنيد و آن را پايه براى
1
پيشبرد اهداف مقدستان قرار دهيد .
 .انعام . 118 /
 .آل عمران . 64 /
 .ر .ك .به :ناصر مكارم شيرازى و ديگران  ،تفسير نمونه  ،تهران  ،دارالكتب االسالمية  ، 1362 ،ج، 2
ص . 451
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 2ـ گفتوگو در سيره معصومين عليهمالسالم
اسالم بيش از هر دينى به «گفتوگو» به عنوان اصلى براى آگاه سازى مردم از حقايق هسـتى و آشـنا سـاختن آنـان بـا روش
تكاملى خود و دستيابى به تمدن برتر پاى فشرده است  .بزرگترين معجزهاى كه پيامبر اكـرم صـلىاهللعليـهوآلـه بـراى آشـنا
ساختن مردم با حقيقت تمدن اسالمى آورد «كالم» بود .
كالم بر به كارگيرى فراوان گفتوگو در آشنا سازى مردم با حقايق در عصر رسالت خاتم داللت مىكند  .دشمنان اسالم كه به
مقدار كارايى كالم و بالغت پيامبر خدا آگاهى داشتند  ،به هر شكلى براى پيشگيرى از هم كالم شدن و گفتوگوى مـردم بـا
وى تالش مىكردند و حتى مواقعى با فرياد ضجّه و سوت زدن تالش مىكردند در هنگـام قـرآن خوانـدن آن حضـرت  ،مـانع
شنيدن كالم ايشان توسط مردم گردند و گاه به كسانى كه تصميم داشتند دور خانه كعبه طواف كننـد توصـيه مـىكردنـد در
گوش خود پنبه بگذارند تا كالم رسول خدا صلىاهللعليهوآله آنان را جذب نكند!
بنابراين  ،گفتوگوهاى پيامبر صلىاهللعليهوآله و اهل بيت عليهمالسالم بخش مهمى از تاريخ درخشان اسالم را شكل مىدهـد
3
.
الف ) گفتوگو در سيره پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآله
رفق و مدارا  ،از امورى است كه در سيره اجتماعى پيامبر صلىاهللعليهوآله چه در بععد داخلى و چه در بععد بينالملـل  ،اهميـت
بسيارى داشته است  .همين امر موجب اصالح جامعه و روابط و مناسبات اجتماعى بود  ،در غيـر ايـن صـورت زمينـهاى بـراى
هدايت و تبليغ رسالت بهوجود نمىآمد  .قرآن كريم  ،از پيامبر خدا به عنـوان «اُسـوه حسـنه» « ،مهربـان» و «رحمـت» يـاد
مىنمايد  1.آن حضرت در گفتوگو و ارشاد كافران و منكران نهايت شفقت و مهربانى را به كار بـرد  .خـداى رحمـان در بيـان
شدّت شفقت و مهربانى رسولخدا صلىاهللعليهوآله مىفرمايد:
«لعلّك باخعٌ نفسَك أالّ يكونوا مؤمنين»؛

1

«گويى مىخواهى جان خود را از شدّت اندوه از دست دهى  ،به خاطر اينكه آنان ايمان نمىآورند» .
آن حضرت همه آدميان را  ،بدون استثنا  ،چون فرزندان دلبند و پاره تن خود مىدانست و خير و هدايت آنان را مىخواسـت و
 .ر .ك .به :مح ّمد مح ّمدى رى شهرى  ،گفتوگوى تمدنها در قرآن و حديث  ،ترجمه محمد على سلطانى ،
قم  ،مؤسسه دارالحديث . 1379 ،
 .احزاب 21 /؛ آل عمران  159 /و انبياء . 117 /
 .شعرا . 3 /
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چون مىديد گفتوگوهايش در گروهى تأثير نداشته سخت اندوهگين مىشد  ،همان گونه كه پدرى مهربان از هالكت و تباهى
فرزندانش دچار اندوه مىشود .
سيره پيامبر صلىاهللعليهوآله متخذ از قرآن كريم است كه حق حيات و رسميت جوامع مختلف را به صراحت تضمين مىكند .
او در روابط بينالملل با ملل غير مسلمان بسيار آزادمنشانه برخورد مىنمود؛ مثالن وقتى پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله نمايندگان
جامعه نصاراىِ نجران را به حضور پذيرفت  ،اعتقاد ايشان را به الوهيّت مسيح عليهالسالم سرزنش فرمود و آنان را به قبول دين
اسالم فراخواند و در گفتوگوهايش با آنان تواضع و فروتنى نشان داد  .با اين وجود  ،آنان را به قبول اسالم مجبور نكرد بلكه بر
3
عكس به آنان اجازه فرمود كه از براى عبادت به آيين خويش  ،از مسجد مدينه استفاده نمايند .
رويه مسالمتآميز پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله در عمل و گفتوگو با غير مسلمانان سبب شد كه افراد  ،گروهها و هيئـتهـاى
مذهبى فراوانى آزادانه به مدينه مهاجرت نمايند  .برخى از اين هيئتها به نمايندگى از پادشاهان مثل :پادشاه حبشه و شـاهان
حمير به مدينه اعزام شده بودند  .در تاريخ حدود چهـل هيئـت مـذهبى يـا سياسـى آمـده اسـت كـه مدينـه  ،شـهر پيـامبر
صلىاهللعليهوآلهپذيراى آنان بوده است  1.آن حضرت خانهاى در مدينه جهـت پـذيرايى از مهمـانهـا اختصـاص داد و برخـى
مهمانها با سفارش پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله در منزل بعضى اصحاب پيامبر پذيرايى مـىشـدند  .بعضـى از مسـيحيان بـه
ديدنش آمدند  ،حضرت ردايش را پهن كرد و آنان را بر آن نشاند .
بخشى از گفتوگوهاى حضرت محمد صلىاهللعليهوآله با تمدّنها يا اديان ديگـر  ،در قالـب نامـههـاى آن حضـرت بـه سـران
كشورها و شخصيتهاى مهم جهان قابل تحليل و بررسى است  .آن بزرگوار در نامههايش به رؤساى دولتهاى معاصر خويش ،
هييگاه پيشنهاد ادغام آنها را در دولت اسالمى مطرح ننموده است؛ بلكه تنها دعوت به قبول رسالت آن حضرت و گرويدن به
آيين اسالم را ذكر كرده است و در مواردى به بقاى معلك و سلطنت آنان تصريح نمـوده و تـداوم حاكميّـت آنـان را بـر قلمـرو
سرزمين خويش تضمين فرموده است و جالب توجه اينكه نتيجه سرپييى آنان از اين دعوت الهى را مجازات اخـروى دانسـته
است؛ فى المثل آن حضرت در نامهاش به پادشاه ايران و يا قيصر روم مىفرمايد« :اگر اين دعوت را نپذيرى  ،گناه ملّت مجوس
و يا مردم مصر و  . . .به عهده تو خواهد بود»  .چه اينكه با عدم پذيرش سالطين  ،مردم اين سرزمينها نيز از آزادى عقيدتى
1
و گرويدن به اسالم محروم مىماندند .
 .ر .ك .به :مارسل بوازار  ،انسان دوستى در اسالم  ،ترجمه محمد حسن مهدوى اردبيلى و غالمحسين
يوسفى  ،تهران  ،طوس  ، 1362 ،ص. 179
 .براى مطالعه اسامى و شرح حال اين هيئتها مراجعه كنيد به :مح ّمد ابوزهره  ،خاتم پيامبران  ،ترجمه حسين صابرى  ،مشهد  ،آستان قدس رضوى  ، 1375 ،چاپ دوّم  ،ج
 ، 3صص  453ـ . 542
 .محمد مهدى كريمى نيا  ،همزيستى مسالمتآميز در اسالم و حقوق بين الملل  ،پايان نامه كارشناسى ارشد
رشته حقوق بين الملل  ،مؤسسه آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى ره  ،سال  ، 1379ص. 273
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بنابراين  ،نامههايى كه پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآله به عنوان دعوت اسالم به امرا  ،سالطين  ،رؤساى قبايل و شخصـيتهـاى
برجسته معنوى و سياسى نوشته است از شيوه گفتوگو و دعوت مسالمتآميز آن حضرت حكايت مىنمايد  .حدود  331نامـه
3
از متون نامههاى پيامبر كه براى تبليغ و دعوت اسالم و يا به عنوان «ميثاق و پيمان» نوشته است در دست داريم .
از مطالعه روايات و احاديث چنين به دست مىآيد كه ايجاد رابطه مودّت و دوستى با بيگانگان امرى اسـت كـه مسـلمانان در
روابط بينالملل خود  ،مىتوانند از آن بهره گيرند  .چه اينكه  ،اسالم  ،آيين فطرت است و هرگز با احساسات طبيعى و انسانى
بشر ضدّيت ندارد  .اسالم به اين نكته توجه دارد كه با ايجاد يك جوّ آرام و مودّتآميز  ،مىتوان با مخالفان عقيـدتى خـود بـه
گفت و گو و جدال احسن پرداخت .
پيشوايان اسالم  ،پيوسته به رعايت عدالت  ،انصاف  ،پرهيز از آزار و اذيت  ،گفتوگوى مسالمتآميـز و جـالل احسـن توصـيه
مىنمودند كه در اينجا فقط به ذكر يك روايت بسنده مىكنيم:
«عن النبى صلىاهللعليهوآله :مَن آذى ذميّا فأناخصمه  ،ومَن كنتع خَصْمه خَصمتُه يوم القياما» .

1

ب ) گفتوگو در سيره امامان شيعه
درباره سيره امامان شيعه عليهمالسالم بايد توجه داشت كه از نظر شيعيان  ،كه سيره و رفتـار امامـان هماننـد سـيره و رفتـار
پيامبر اسالم صلىاهللعليهوآله حجّيت داشته و قابل استناد است چه آنكه آنان نيز الگو و نمونه براى جامعه اسالمى هستند .
از تاريخ زندگانى ائمه عليهمالسالم به خوبى به دست مىآيد كه آنان به گونه مسالمتآميز با مخالفـان عقيـدتى خـود برخـورد
مىنمودند و هييگاه آنها را تحقير نمىكردند  .امامان از وسايل تبليغى عصر خويش مثل :مناظره  ،خطابه  ،مكاتبـه  ،شـعر و
تبليغ عملى براى هدايت و ارشاد مردم استفاده مىنمودند  .البته اين امكانات تبليغى و گفتوگو براى امام بـاقر و امـام صـادق
عليهماالسالم بيشتر فراهم گشت و امامان ديگر به دليل مشكالت و تضييقاتى كه از سوى طاغوتهاى زمان بهوجود آمده بود
 ،كمتر توانستند به گفتوگو  ،مناظره و  . . .بپردازند .
امام صادق عليهالسالم توانست پايه گذارى مكتب غنى جعفرى را آغاز كند و فقه  ،كـالم و حـديث را بـا يـك حركـت علمـى
گسترده برپا نمايد  .در اين ميان  ،گروههاى غير مذهبى مثل ملحدان  ،مشركان و دهريون و نيز گروههاى اهل كتاب بـا امـام
صادق عليهالسالم به بحث و گفتوگو مىنشستند .
رفتار امام با اين افراد برخوردى حكيمانه همراه با حلم و صبر بود  ،ادعاها و ادّله آنها را با متانت و صبورى گوش مىكـرد و از
ّ
حميدللا حيدرآبادى .
 .براى مالحظه نامههاى پيامبر صلىللاعليهوآله نگاه كنيد به :مكاتيب ال ّرسول صلىللاعليهوآله  ،نوشته على االحمدى الميانجى  ،ونيز :الوثائق السياسية  ،نوشته محمد
 .عفيف عبدالفتاح طبّاره  ،روح الدين االسالمى  ،لبنان  ،دارالكتب  ،بىتا  ،ص ، 274ونيز روايات ديگر در
پرهيز از آزار اهل كتاب :عدالت و قضا در اسالم  ،ص 57و اسالم و حقوق بشر  ،ص . 397
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ادّله خودِ خصم براى ردّ مدعاى آنان و اثبات اعتقادى اسالمى استفاده مىكرد كه در اصـطالح منطـق بـه آن «جـدل» گفتـه
مىشود  .مهمترين ابزار امام در برخورد با اين گروهها همان اخالق معنوى و روحيه بردبارى بود كـه سـرانجام مخاطـب را بـه
تسليم وادار مىكرد و كار بدان جا مىرسيد كه زبان به ستايش و مدح امام مىگشودند .
«مفضّل بن عمر در مسجد رسول اكرم صلىاهللعليهوآله بود  ،شنيد ابن ابىالعوجا با يكى از اصـحابش مشـغول گفـتن كلمـات
كفرآميز است  .او خوددارى نتوانست كرد فرياد زد بر او كه :اى دشمن خدا! در دين خدا الحاد ورزيدى و منكر باريتعالى شدى
.
ابن ابىالعوجا گفت :اى مرد! اگر تو از اهل كالمى بيا با هم تكلّم كنيم  .هرگاه تو اثبات حجت كردى ما متابعت تو مىنماييم و
اگر از علم كالم بهرهاى ندارى ما با تو حرفى نداريم  ،و اگر تو از اصحاب جعفر بن محمد هستى  ،آن حضرت با ما به اين نحـو
گفتوگو نمىكند و مثل تو با ما مجادله نمىنمايد  ،و به تحقيق كه شنيده است از اين كلمات  ،بيشتر از آنچه تو شنيدى و
هيچ فحش به ما نداده است و در جواب ما به هيچ وجه تعدى ننموده و همانا او مردى است حليم  ،با وقار  ،عاقـل  ،محكـم و
ثابت  ،از جاى خود بهدر نرود و از طريق رفق و مدارا پا بيرون نگذارد و غضب  ،او را سبك ننمايد  ،بشنود كالم مـا را و گـوش
دهد به تمام حجت و دليلهاى ما  ،تا آنكه ما هر چه دانيم بگوييم و هر حجت كه داريم بياوريم  ،به نحوى كه گمان كنيم بر
او غلبه كرديم و حجت او را قطع نموديم؛ آن وقت شروع كند به كالم  ،پس باطل كند حجت و دليل مـا را بـه كـالم كمـى و
خطاب غير بلندى  ،ملزم كند ما را به حجت خود  ،و عذر ما را قطع كند  ،و ما را از ردّ جواب خود عاجز نمايد  .پس هرگاه تو
3
از اصحاب آن جنابى  ،با ما به مثل خطاب او مخاطبه كن» .
يكى از منابع مهم براى شناخت گفتوگوها و تبادالت فكرىِ امامان شيعه عليهمالسالم با غير مسـلمانان  ،مبـاحثى اسـت كـه
تحت عنوان «مناظرات» يا «احتجاجات» در كتابهاى اسالمى آمده است  1.كه در پايان ايـن بخـش بـه چنـد نمونـه از ايـن
گفتوگوها اشاره مىكنيم:
حضرت امير المؤمنين عليهالسالم با يك عالم يهودى كه به كتابهاى آسمانى اديان مختلف تسلط داشت  ،داليل برترى پيامبر
اسالم صلىاهللعليهوآله را بر پيامبران ديگر مطرح مىكند و هر فضيلتى را كه آن عالم يهودى براى انبيا مطرح مىكند  ،حضرت
بهتر از آن را براى پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله اثبات مىكند  .اين گفتوگو بهطـول مـىانجامـد و در آخـر عـالِم يهـودى بـه
1
حقانيت اسالم پى برده و اسالم مىآورد و اعتراف مىكند كه پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآله از تمام انبيا برتر مىباشد .
 .عباس قمى  ،منتهى اآلمال  ،قم  ،هجرت  ،بىتا  ،ج ، 2ص. 241
 .براى مثال به كتاب :االحتجاج مراجعه نماييد .
 .محمد جواد واعظى  ،سيره عملى ائمه معصومين :و اصحاب در برخورد با مخالفين  ،پايان نامه كارشناسى
ارشد رشته الهيات و معارف اسالمى  ،مؤسسه آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى ره  ، 1381 ،ص  ، 159از االحتجاج  ،صص  211ـ . 226
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در گفتوگويى كه بين امام صادق عليهالسالم و زنديقى از مصر برپا شد  ،حضرت با مطرح ساختن سؤالهايى او را به ناتوانى و
جهل خود آگاه ساخت و با بيان عجايب افالك و كرات آسمانى و نظمى كه بين آنها برقرار است لزوم وجود خـالق و مـدبرى
آگاه را بر وى آشكار ساخت و قول مادى گرايان را باطل كرد  .اين زنديق به دست امـام صـادق عليـهالسـالم ايمـان آورد و آن
3
حضرت  ،هشام را مسئول آموزش معارف دينى به وى قرار داد .
فصل دوّم :گفتوگوى تمدّنها در فرهنگ ايران
نگاهى گذرا به تاريخ ايران  ،از گذشته تاكنون نشان مىدهد كه «ايران» مهد تمدّن و فرهنگ بوده است و در مقابل تمدّنهاى
ديگر رويكردى جهانگرايانه داشته است و همين امر باعث شده است كه آمادگى پذيرش و جذب فرهنگهـاى ديگـر و رابطـه
متقابل و تأثير و تأثر با ديگر مليتها را داشته باشد  ،اقوام و فرهنگهاى ديگر را با خود بيگانه نشمارد و به جاى دفـع و طـرد
آنان  ،به همدلى و سازگارى با آنان گرايش داشته باشد  .دورى گزينى از جهان بزرگ و ستيز با تمدّنهـاى ديگـر در فرهنـگ
ايران نبوده است .
امروزه «ايران» در بحث «گفتوگوى تمدّنها» از جايگاه ويژهاى برخوردار است  .اگرچه همـه كشـورهاى جهـان در سـاخت و
گسترش تمدنهاى جهانى نقش دارند ولى اين ويژگى  ،براى برخى كشورها به گونهاى نمايانتر است  .براى مثال :كشور چين
نماينده «تمدّن چين»  ،كشور يونان نماينده «تمدّن يونان باستان»  ،كشور مصر نماينده «تمدّن مصر باستان» و كشـور ايـران
نماينده «تمدّن ايرانى» است  .از طرف ديگر  ،تمدّن ايران با ويژگى «مذهبى» همراه است و بررسى ايـن تمـدن بـزرگ بـدون
شناخت نقش دين و مذهب  ،يك بررسى ناقص خواهد بود  .بنابراين  ،ايران از دو جهت عمده در بحث «گفتوگوى تمدّنها»
حائز اهميت است :اول از جهت نمايندگى از «تمدن ايرانى»  ،دوّم از جهت برخوردارى از دين و مذهب .
امروزه تمدّنهاى گوناگونى در جهان به رشد و بالندگى خود ادامه مىدهند و تفاوتها و تضادهاى غير قابل انكارى بين آنهـا
وجود دارد  ،ولى اين امر مانع از آن نمىشود كه ما اصول و نيازهاى مشترك فطرى كه مخصوص تمام انسانها است را ناديده
بگيريم؛ زندگى در صلح و امنيت  ،خواستههاى معنوى  ،داشتن آزادىهاى معقول  ،برآورده شدن نيازهاى مادى و ايجاد عدالت
از جمله اين نيازها هستند و مىتوان در گفت و گوى تمدّنها همه آنها يا بعضى از آنها را به عنوان اصول مشترك پذيرفت و
1
درباره آنها به بحث و تبادلنظر و در نهايت نتيجهگيرى پرداخت .
بايد توجه داشت كه منظور از گفتوگوى تمدنها بين تمدن و فرهنگ ايران با سـاير تمـدّنهـا  ،صـرفا تـأثير و تـأثر طبيعـى
 .محمد جواد واعظى  ،سيره عملى ائمه معصومين :واصحاب در برخورد بامخالفين  ،پايان نامه كارشناسى
ارشد رشته الهيات و معارف اسالمى  ،مؤسسه آموزشى  -پژوهشى امام خمينى ره  1381 ،ص  ، 163از االحتجاج  ،ص . 335
 .ر .ك .به :بهروز مرامى جديدى « ،گفتوگوى تمدنها :موانع  ،محدوديتها و موانع»  ،از كتاب چيستى
گفتوگوى تمدنها مجموعه مقاالت  ،تهران  ،سازمان مدارك انقالب اسالمى  ، 1377 ،ص . 466
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فرهنگها در طول اعصار و قرون نيست  ،چه اينكه اين امر تحصيل حاصل است و فرهنگها يـا تمـدّنهـا در طـول تـاريخ از
يكديگر امور مادى يا معنوى را اخذ و اقتباس مىنمودهاند  .امروزه نيازهاى مادى و معنوى در سطح جهانى به گونهاى است كه
بايد قدمهاى اساسى در تحقق گفتوگوى تمدّنها برداشت و منظور از آن  ،تالش دانشمندان و بزرگان علمى و معنـوى دو يـا
چند جامعه و فرهنگ با يكديگر  ،نشستهاى مشترك برگزار كنند و يكديگر را در رسيدن به اهداف مشترك يارى نمايند  .در
اين حالت  ،مىتوانند از خود بگويند و از ديگران بشنوند  ،سعه صدر داشته باشند  ،عالوه بر ذكر خوبىها و فضيلتها  ،اگـر از
بدىها و كاستىها هم سخن گفته مىشود  ،با دل و جان آن را گوش داده و اگر جواب منطقى دارند  ،عرضه كنند وگرنه وجود
3
و حضور چنين نواقصى را بپذيرند .
بنابراين  ،گفت و گو و يا گفتمان  ،زمانى صورت مىگيرد كه طرفين نيازمند بحث و تبادلنظر باشـند  ،و خـود را بـه يكـديگر
وابسته بدانند  .جامعه جهانى را هميون خانوادهاى تلقى كنند كه بايد همه بر سر سفره استفاده از نعمتهـاى جهـان بـا هـم
باشند و به جاى «برخورد تمدنها» به «گفت و گوى تمدّنها» بينديشند  .مكتب «الحق لمـن غلـب» و غلبـه بـا زور را كنـار
بگذارند و حكومت عقل و منطق را بپذيرند  .گفتوگو در محافل سياسى عموما تـنشزا اسـت و گـاه بـه مشـاجره و مخاصـمه
مىكشد  ،امّا گفتوگوى تمدّنها كه قاعدتا بحث و گفت و شنود بين فرهيختگان جوامع است  ،طبعا برخاسته از بلوغ فكرى و
متكى بر استداللهاى عقالنى است  .در اين ميان « ،تمدن ايرانى» به دليل بهرهمندى از سوابق درخشان در عرصه فرهنگـى ،
علوم و فنون و نيز به دليل برخوردارى از آموزههاى دينى و مذهبى مىتواند در گفتوگوى ميان تمدّنها  ،نقش اساسى را بـه
عهده بگيرد .
-1نقش زبان فارسى در گفتوگوى تمدّنها
امروزه ما شاهديم كه «زبان» به عنوان يكى از مهمترين كليدها براى شناخت تفكر  ،شناخت فرهنگ و حتى تمدّن مطرح شده

است  .ايرانيان در ساخت تمدّن ايرانى از زبانى استفاده مىكردهاند كه گوشهاى از مشخصات اين زبان را ما در كتاب الفهرست
نوشته «ابن نديم» مىبينيم كه مىگويد ايرانيان از زبان و خطى استفاده مىكردند به نام «ويش دبيره» .
اين زبان حدود  044عالمت نگارش را به كار مىبرد و مىگويد كه ايرانىها مىتوانستند انواع و اقسام حسهـا را بيـان كننـد .
اگر امروزه ما براى نگاه كردن يا براى خوشحال يا غمگين بودن واژههاى محدودى در اختيار داريـم  ،زبـانى كـه  044عالمـت
نگارش داشت مىتوانست انواع و اقسام خندهها  ،غمها  ،شادىها و حتى اصوات را بيان كند و ايرانيان از توانـايى شـگفت ايـن
1
زبان در جنگها براى بهرهگيرىهاى نظامى كه مطرح بوده است استفاده مىكردند .
 .غالمرضا فدايى عراقى « ،مبانى نظرى گفت و گوى تمدنها از ديدگاه اسالم و قرآن»  ،از كتاب :چيستى
گفتوگوى تمدنها مجموعه مقاالت  ،ص . 515

 .چيستى گفتوگوى تمدنها  ،ص. 2
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در گذشته  ،زبان فارسى داراى نقش جهانى و بين المللى بود و همانند پل ارتباطى بين چندين تمدّن نقش ايفا مىنمـود  .بـه
گواهى ابن بطوطه سياح بزرگ جهان  ،زبان فارسى از آسياى صغير تا هند و چين رواج داشت  ،طبيعى است چنين امرى براى
3
ارتباط و تماس فرهنگها و اقوام گوناگون در بيشتر نقاط متمدن آن زمان بسيار مهم بوده است .
پس از رواج دين اسالم در ايران  ،زبان فارسى بيشترين خدمت را به تمدن اسالمى نمود  .مرحوم آيت اللّه مطهرى در كتـاب
خدمات متقابل اسالم و ايران مىگويد:
«يكى از مظاهر خدمات ذوقى و احساسى ايرانيان به اسالم  ،خدماتى است كه از راه زبان فارسى به اسالم كردهاند  .ادبا  ،عرفـا
و سخنوران ايرانى حقايق اسالمى را با جامه زيباى فارسى به نحو احسن آرايش دادهاند  .حقايق اسالمى را با تمثيالتى لطيـف
مجسّم كردهاند و معانى لطيف قرآنى را در قالب حكاياتى شيرين بيرون آوردهاند  .ممنوى موالنا بهترين شاهد اين مدّعا است .
..
اگر كسى در اين موضوع مطالعه كند مىبيند اين زبان در طول عمر تقريبا هزار و دويست ساله خود در دوره اسالم بيش از هر
چيز ديگر در خدمت اسالم بوده است  .اگر كسى تنها در صدد جمعآورى اشعار عالى فارسى درباره توحيـد  ،اسـالم  ،توصـيف
قرآن  ،مدح رسول اكرم صلىاهللعليهوآلهو مدح اهل البيت عليهمالسالم برآيد  ،چند جلد كتاب خواهـد شـد تـا چـه رسـد بـه
اشعارى كه در لباس غزل يا قصه يا پند و اندرز  ،حقايق اسالمى را بيان كرده است  . . .دشمنى برخى عناصر بـا زبـان فارسـى
درى كه گاهى با پيشنهاد بيرون كردن واژههاى عربى و گاهى با پيشنهاد تغيير خط ابراز مىشود همه براى اين است كه ايـن
زبان بيش از هر چيز ديگر  ،يك زبان اسالمى است و نمايانگر فرهنگ اسالمى مىباشد  .مبارزه با اسالم بـدون مبـارزه بـا ايـن
1
زبان ـ البته در لفافه مبارزه با لغات بيگانه و يا خط معمول امروز ـ ميسر نيست» .
هر چند «زبان» عامل مهمى در ارتباط بين فرهنگها و گفتوگوى تمدّنها محسوب مىشود ولى گفتوگو منحصر به گفت و
گوهاى رو در رو نبوده  ،بلكه محصوالت هر تمدنى خود به خود زبان گوياى آن تمدّن محسوب مىشود و پيشينهاى از فرهنگ
خود را متجلى مىكنند؛ مدلهاى مختلف لباس  ،وسايل و ابزار صنعتى و تكنولوژى  ،كتابها و انديشـههـاى موجـود در آن ،
شاخههاى مختلف هنرى و  . . .همه و همه به هنگام ورود در محيطى غير از محيط اصلى خود تغييراتى را در عـين سـكوت و
بىسخنى به دنبال خواهند داشت .
-2مهماننوازى در فرهنگ ايرانى

 .ر .ك .به :محسن ثالثى  ،جهان ايرانى و ايران جهانى  ،تهران  ،مركز  ، 1379 ،ص. 235
 .مرتضى مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،قم  ،دفتر انتشارات اسالمى  ،بىتا  ،ص . 598
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ايرانيان طى هزاران سال گشت و گذار در كشورها و ميان اقوام گوناگون جهـان و پـذيرش فرهنـگهـا و تمـدّنهـا و برخـورد
مستقيم با حامالن اين فرهنگها از قوميتهاى مختلف  ،به مهماننوازى و بيگانه دوستى خو گرفتهاند و اين روحيه چنـان در
عمق فرهنگ ايران ريشه دواند كه به مهمترين و مقدسترين ارزشهاى فرهنگى تبديل شد  .پذيرش مسافران و جهـانگردان و
تأمين وسايل معاش و رفع مشكالت آنها و حرمت گذاشتن به مسافران در دل و جان اقوام ايرانى جايگزين شد و در بـيشتـر
دوران اسالمى وظيفه تيماردارى و دستگيرى مهمانان و مسافران تنها يك وظيفه دوستى نبود  ،بلكه قشرهاى گوناگون اجتماع
فرهنگى ايران در اين كار نيكوكارانه مشاركت فعال داشتند  .وجود وقفنامههاى گوناگون كه طبق آن درآمد يك يا چند آبادى
براى آيندگان و غريبان اختصاص داده مىشد  ،گواهى بر اين واقعيت است  ،حتى براى درمان مسافران بيمار و گذران آنان تـا
3
بهبود كامل موقوفاتى برقرار شده است و هزينه سفر درماندگان نيز تا رسيدن به شهر و ديارشان تأمين بود .
ابن بطوطه كه او سده هشتم هجرى تقريبا سراسر جهان را زير پا گذاشته بود در هر گوشهاى از جهان مسلمان  ،با خانقاههـا و
مهمانخانههاىِ رايگان روبهرو شده بود و خود نيز از خدمات آنها استفاده كرده بود  .به اين جايگاههـاى پـذيرايى از ميهمانـان
مسافر دارالغربا  ،ساباط و يا دارالضيافه مىگفتند .
مناطق و شهرهايى كه سر راه مسيرهاى اصلى و اساسى جاده ابريشم قرار داشتند مانند مردم و شهرهاى ماورا النهـر  ،ضـمن
آنكه در بازرگانى و داد و ستد خبره بودند  ،در مهمان نوازى و عالقه به پذيرايى از مهمانان و مسافران نيز بلند آوازه بودند .
اصطخرى در كتاب المسالك والممالك در اين باره مىنويسد:
«و امّا فراخ دستى و نان پاره ايشان چنان باشد كه هيچ كس را از مهمان كراهت نايد و اگر كسى تأمل كند  ،پندارد كـه همـه
ماورا النهر يك خانه است و چون غريبى آن جا رسد  ،همه كس جهد خويش در خدمت او بـه جـاى آرد  .و بـه دليـل مـروت
ايشان آن بس كه هر دهقانى كه او را كفافى بود البد كوشك و مهمانخانه دارد  .و همه ساله كار او آن بود كه برگ مهمانخانـه
سازد  .و چون غريبى آن جا رسد  ،با يكديگر مناقشه كنند تا او را به خانه برند و پيشدستى نمايند و همه نعمتهاى ايشان بر
1
مهماندارى هزينه شود» .
از آنچه گذشت به خوبى روشن مىشود كه تمدن ايرانى در عمل و كردار خويش مروج گفتوگوى تمدّنها و تبادل فرهنگـىِ
فرهنگها بوده است  .چه اينكه مسافران  ،جهانگردان  ،تـاجران و  . . .از سـاير نقـاط جهـان بـه ايـن سـرزمين مـىآمدنـد و
توشههاى مادى و معنوى خويش را در اختيار اين تمدن و ساكنان ايران زمين قـرار مـىدادنـد و در مقابـل  ،از تمـدن ايرانـى
بهرهها مىبردند  .مهماننوازى ساكنان ايران  ،نقش مهمى در گسترش تبادالت فرهنگى داشته است .
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-3ايران كانون اشاعه عناصر فرهنگ جهانى
فالت ايران از ديرباز يكى از مناطق فرهنگ ساز و فرهنگپذير جهان بوده است  .ايران طى هزاران سال  ،هم در آفرينش اصيل
عناصر گوناگون فرهنگى  ،و هم در پذيرش عناصر كارآمد فرهنگى اقوام ديگر و اشاعه هر دوى آنها در سراسر جهان  ،هميشه
نقشى حياتى و تعيينكننده داشت  .توليد و اقتباس خالقانه عناصر فرهنگى  ،مادى و معنوى و اشاعه آنها در سراسـر جهـان
يكى از ويژگىهاى برجسته اقوام ايرانى بود  .فالت ايران كه چهار راه جهان بهشمار مىآمد  ،در كانون جريـان اشـاعه فرهنـگ
جهانى قرار داشت  ،همينان كه چندين هزار سال كانون سياسى امپراتورىهاى جهانىِ بومى و غير بومى نيز بود  .اقوام ايرانى
هميشه اين آمادگى و اشتياق را داشتند كه توليد فرهنگىشان را با اقوام ديگـر مبادلـه كننـد  .درهـاى خانـه فرهنگـى ايـران
هميشه به روى جهانيان باز بود و هر قومى با هر فرهنگى مىتوانست به سادگى و آسانى به درون اين خانه وارد شود و ضـمن
تأثير گذاشتن بر صاحبان خانه  ،از آنها نيز تأثير پذيرد .
اقوام ايرانى كه در كانون تحوالت سياسى  ،نظامى و فرهنگى جهان جاى داشتند  ،نمىخواستند يا نمىتوانستند ماننـد مـردم
چين و ژاپن در داخل فالت ايران به دور خود ديوار كِشند و از نفوذ فرهنگهاى بيگانه و حامالن آنها جلوگيرى كنند  .پـيش
از آنكه ملتهاى غربى به ضرب تكنولوژى و ضرورت اقتصاد جهانى  ،و نه بر اسـاس اراده و خواسـت قـومى و ملـى  ،انديشـه
فرهنگ جهانى و دهكده واحد جهانى را مطرح كنند  ،اقوام ايرانى هزاران سال زندگى و فعاليت فرهنگى جهـانى داشـتند  .بـه
همين سان بود كه هر آواى خوشآهنگ و خوشايند فرهنگى از هر گوشهاى از جهان  ،چين  ،هند  ،يونان و روم در فالت ايران
بازتاب مىيافت و سپس با كمى تغيير و به گونهاى موزونتر و جهانپذيرتر به وسيله ايرانيان در ديگـر نقـاط جهـان مـنعكس
مىشد  .فراوردههاى فرهنگى اقوام ايرانى تا دورترين نقاط جهان  ،حتى تا سيبرى مـىرفـت و دسـتاوردهاى مـادى و معنـوى
دورترين اقوام جهان نيز در گوشه و كنار فالت ايران ديده مىشد .
براى مثال  ،پس از اسالم اعراب مسلمان كه طى هزار سال تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم فرهنـگ ايرانـى بودنـد  ،پـس از
سالهاى اوليه فتح ايران  ،هند آداب و رسوم فرهنگى ايران را ادامه دادند و از تطور و تحول بـيشتـر آن جلـوگيرى نكردنـد .
3
اعراب حجاز در دوره ساسانى بيشتر تحت تأثير فرهنگ ايرانى ساسانى بودند تا فرهنگ يونانى ـ رمى بيزانس .
-4ايران بستر پرورش دينهاى جهانى
فرهنگ ايرانى  ،فرهنگ مدارا بوده است  .نه تنها تمدّنهاى ديگر با تمدن ايرانى به داد و ستدِ فرهنگى مشغول بودنـد  ،بلكـه
اديان بزرگ جهان به سادگى و سهولت توانستند در ايران نفوذ نمايند و براى خود جاى پايى بيابند  .معروف است كه پيدايش
دين زرتشت در سرزمين ايران بوده و در همين سرزمين رشد و گسترش پيدا نمود  .اگر چه در دورههايى از تاريخ اين ديـن ،
سختگيرىهايى نسبت به پيروان اديان ديگر صورت گرفته است ولـى نبايـد در ايـن مـورد دچـار غلـو و زيـادهروى شـد  .در
 .جهان ايرانى و ايران جهانى  ،ص. 151
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كتابهاى مربوط به تاريخ اديان  ،مطالب مفصلى در اين باره وجود دارد كه نمىتوان در اين پژوهشِ مختصر به تفصيل درباره
آنها سخن گفت بلكه فقط به صورت گذرا به گسترش اديان مهم جهان در ايران اشاره مىشود:
بودايى  :بودايىگرى در دوره ساسانى بهويژه در شمال شرقى ايران و شهرهاى آسيايى ميانه و ماورا النهر گسترش پيدا كـرد .
يكى از راههاى نفوذ بودايىگرى به خاك چين از طريق همين شـهرها و توسـط راهبـان بـودايى ايرانـى بـود  .در ايـن دوره ،
ايرانىها برخالف يونانىها  ،اعراب  ،چينىها و مصرىها  ،اقوام غير خودى را بربر  ،وحشى و يا عجم و گنگ نمىدانستند  ،بلكه
اقوام خارج از ايران را تنها «اينران» يا غير ايرانى مىناميدند  ،بىآنكه برچسبِ ناروايى برآنها زنند .
مبلغان بزرگ بودايىِ هند ( كه سرزمين و زادگاه بودا است ) نخست از ماورا النهـر ايـران گذشـتند و سـپس از راه تركسـتان
شرقى وارد خاك اصلى چين شدند  .دين بـودا در شـرق ايـران تأثيرهـايى از فرهنـگ ايرانـى ايـن منطقـه پـذيرفت و برخـى
انديشههاى ميترايى را جذب آيين خود كرد  .از همان آغاز پيدايش دين بودايى در اين منطقه  ،بسيارى از ايرانيان  ،از جملـه
3
شاهزادگان اشكانى به اين دين گرويدند .
دين يهودى  :در زمان هرمزد چهارم  ،جانشين انوشيروان سياست مدارا نسبت به كليميان اعمـال شـد و كليميـان از آزادى
مذهبى برخوردار بودند و جماعتهاى كليمى به ويژه در تيسفون  ،پايتخت ساسانى از خودمختارى ويـژهاى برخـوردار بـوده و
كليميان ايران  ،رئيس بزرگ ( آكسيالرخ ) و مستقلى براى خود داشتند و پايگاه اجتماعى شان چندان بلند بـود كـه يزدگـرد
1
پادشاه ساسانى دختر يكى از همين يهوديان بابل ( تيسفون ) را به عقد خود درآورده بود .
دين مسيحى  :هرمزد چهارم  ،سياست مدارا در برابر اديان قلمروى ساسانى را ادامه داد و در اين راه حتـى تنـدتر از پـدرش
گام برداشت  .او در پاسخ به گاليهها و ناخرسندى روحانيـان زرتشـتى در برابـر رفتـار بردبارانـهاش  ،بـه آنهـا چنـين گفـت:
«همينان كه تخت ما نمىتواند فقط بر دو پايه پيشين بايستد و از دو پايه پسين بىنياز باشد  ،دولت ما نيز با رنجش و انزجار
عيسويان و ساير ملل متنوعه كشور برپاى نتواند ماند  .پس بايد از آزار عيسويان دست برداريد و در كارهاى نيكو كوشا باشيد»
1
.
مسيحيتِ نسطورى به پشتوانه اين آزادىِ مذهبىِ ساسانى در سده پنجم ميالدى به آسياى ميانه و از آن جا به تركستان چين
گسترش يافت و در ميان تركهاى «اويغور» پذيرفته شد  .از اين دوره به بعد  ،بسيارى از بزرگزادگانِ ايرانى مسـيحى شـدند
كه نمونهاش شاهزاده «انوشهزاده» پسر انوشيروان است  .مسيحيت چندان استحكام يافته بود كه خسروپرويز با «ماريا» دختـر
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امپراتورى بيزانس ازدواج كرد و زن مسيحى ديگرى به نام «شيرين» را نيز به عقد خود درآورده بود .

3

دين اسالم  :دين اسالم نيز همانند ساير اديان مورد پذيرش و استقبال ايرانيـان واقـع شـد  .ايـران دومـين كشـور ـ بعـد از
عربستان سعودى ـ است كه با بيش از  33درصد مسلمان  ،داراى بيشترين درصد مسلمان نسبت به كل جمعيت است .
مرحوم جالل آل احمد مىگويد:
«اسالم پيش از آنكه به مقابله با ما ( ايرانيان ) بيايد  ،اين ما بوديم كه او را بـه ايـران دعـوت كـرديم  ،بگـذريم كـه «رسـتم
فرخزادى» بود كه از رژيم ساسانى و سنت متحجر زرتشتى  ،دفاعى مذبوح كرد  ،امّا اهل مدائن و تيسـفون  ،نـان و خرمـا بـه
1
دست  ،در كوچهها به پيشواز اعراب ايستاده بودند . ». . .
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همسازگرى دو فرهنگ
عبداللّه ابراهيمى
در مورد تشيع ايرانيان و نحوه پيدايش مذهب شيعه در ايران تصورات گوناگونى وجود دارد  .برخى مىپندارند كه اين مذهب از
آغاز دوره صفوى در ايران رواج يافته است  .عدهاى بر اين فكرند كه ايرانيان به ضرب زور و شمشير مـذهب شـيعه را انتخـاب
نمودهاند  .اظهار نظرهاى گوناگون و غير دقيق  ،از گرايشهاى عقيدتى و پيشداورىهـاى غيـر اصـولى و همينـين تعصـب و
غرضورزى خالى نيست .
تحقيق پيرامون «تعامل دو فرهنگ ايرانى و شيعى» مىتواند مقدار قابل مالحظـهاى از پـيشداورىهـاى غيراصـولى را دربـاره
تشيع ايرانيان بكاهد  .بديهى است تأثير متقابل فرهنگ شيعى بر فرهنگ ايرانى و بالعكس غير قابل انكـار اسـت  .امّـا نگـاهى
اجمالى به معناى فرهنگ قبل از ورود به بحث ضرورى است .
واژه فرهنگ (  ) frahnyدر كتابهاى لغت مترادف با علم  ،دانش  ،ادب  ،معرفت  ،تعليم و تربيت و آثار علمـى و ادبـى يـك
3
قوم يا ملت معنى شده است .
امّا در اصطالح دانشمندان و صاحبنظران  ،معانى متفاوتى براى فرهنگ ذكر شده است  .ادوارد برنت معتقد است:
«فرهنگ مجموعه مركبى است شامل علم  ،ايمان  ،هنر  ،اخالقيات  ،قانون  ،سنت و ساير استعدادها و عـادتهـايى كـه يـك
1
انسان به عنوان عضوى از جامعه كسب مىكند» .
1
كروبر دانشمند امريكايى فرهنگ را يك تصوير ذهنى يا يك تصوير ذهنى از رفتارى مىداند .
در عرف عمومى  ،فرهنگ را آداب دانى  ،آراستگى  ،ادب و علم و دانش معنا مىكنند  .امّا در علوم اجتمـاعى معنـاى فرهنـگ
چنين نيست بلكه بخشى از تمدن است؛ يعنى فرهنگ عبارت از :مجموعه دستاوردها و اندوختههاى معنوى بشرى است .
عدهاى از علماى اجتماعى تمدن را عبارت از مجموعه دستاوردها و اندوختههاى مادى و معنوى بشر مىدانند كه در اين صورت
تمدن عامتر از فرهنگ خواهد بود  .امّا اين تعريف مورد اتفاق همه علماى اجتماعى نيست برخى از دانشمندان اين رابطه را به
شكل معكوس مطرح نمودهاند كه در اين صورت فرهنگ به مجموعه دستاوردها و اندوختههاى بشر اطالق مـىگـردد و مـا در
 .حسن عميد  ،فرهنگ عميد  ،ص . 953
 .محمدعلى شعاعى  ،مفاهيم فرهنگ و روابط فرهنگى  ،ص . 2
 .همان .
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بحث خود بر تعريفى كه توسط علماى علوم اجتماعى مطرح شده است تكيه خواهيم نمود .
در اينجا الزم است قبل از طرح بحث اصلى نگاهى به سابقه فرهنگى ايـران قبـل از اسـالم و همينـين بـه سـابقه تـاريخى و
جغرافيايى تشيّع در ايران بپردازيم .
سابقه فرهنگى ايران قبل از اسالم
سابقه فرهنگ و تمدن در ايران به بيش از دو هزار سال قبل از پيدايش اسالم بازمىگردد  .مطالعه كتب تاريخ ايران باستان ما
را با فرهنگ و تمدن عظيمى آشنا مىسازد .
آريايىها چهار هزار سال پيش با آداب و رسوم خاص در ايران زندگى خود را شروع كردند  .مادها كه از سال  114تا  ( 141ق
 .م ) در ايران حكومت مىكردند داراى پايتخت هكمتانه و عناوين حكومتى و سياسى  ،همينين آثار هنرى و علمى بودهانـد ،
مجسمه شير سنگى همدان از آثار مادها است كه هنوز به جا مانده است  .هخامنشيان از سال  114تا  114ق  .م فرمـانروايىِ
سرزمين ايران را در دست داشتند  .ريياردنفراى مىنويسد:
«ايران نخست با مادها در تاريخ نمودار شد و سپس شاهنشاهى هخامنشيان فرا رسيد  .اين حكومت جهانى با خوى سازگارى و
3
بردبارى دينى و قانونى جهانى براى ايرانيان سرمشقى بر جاى گذاشت كه از آن پس همواره از آن پيروى كردند» .
بعد از سلسله هخامنشيان اسكندر و جانشينان او نزديك به  34سال و اشكانيان  011سال و ساسـانيان  014سـال فرمـانرواى
سرزمينهاى ايران بودند  .دكتر ذبيح اللّه صفا در كتاب تاريخ علوم عقلى مىنويسد:
«علوم يونانى و اسكندرانى در پيشرفت خود در مشرق اندك اندك به كشورهاى تابع شاهنشاهى ساسانى وارد شد  ،در مدائن ،
گنديشاپور و ريواردشير و ديگر مواضع مراكز علمى جديد و مهمى به وجود آورد  .امّا ملـت ايـران تـا ايـن هنگـام يعنـى دوره
1
ساسانى از ترقياتى در علوم برخوردار بود و در موسيقى  ،طب  ،رياضيات و  . . .پيشرفتهايى داشتند» .
در كتابهايى كه پيرامون تاريخ فلسفه نگاشته شده از فلسفه و حكمت بزرگى در ايران باستان سخن به ميـان مـىآيـد  ،بـه
طورى كه بعضى از حكماى بزرگ بعد از اسالم چون سهروردى را احياگر حكمت باستان مىدانند « .نيت سهروردى به عمـد ،
احياى حكمت ايران باستان بود  ،چهرههاى نامآورى كه بر اين آيين اشراف داشـتند عبـارت از هـرمس  ،افالطـون و زرتشـت
بودند»  1.هردوت مىگويد:
«نخستين ملتى كه دانشمندانش پيش از مصرىها و بنابراين حتّى پيش از يونانىها به تعليم فلسـفه پرداختـه و مدارسـى بـر
 .ريچارد ن فراى  ،عصر زرين فرهنگ ايران  ،ترجمه رجب پور  ،ص . 17
 .ذبيح ّ
للا صفا  ،تاريخ علوم عقلى  ،ج ، 1ص . 17
 .هانرى كربن  ،تاريخ فلسفه اسالمى  ،ترجمه جواد طباطبائى  ،ص . 289
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3

آموختن آن داشتهاند ايرانيان بودند» .
رييارد ن فراى درباره ادبيات زمان ساسانيان مىگويد:
«ادبيات را مىتوان به سه بخش درآورد :نوع اول را ادبيات ممتاز مىنامم كه توسط درباريان بـراى بزرگـان و آمـوزشيافتگـان
پديد آمده است  .نوع دوم ادبيات عامه است كه نوشته نشده و متضمن قصهها و ضرب المثلهايى است كه غالبا به زبان سـاده
1
و حتّى لهجه است  .نوع سوم  ،همانا ادبيات عالمان است كه مخصوص مباحث فنى است نه ادبيات» .
در عصرى كه در دنيا زنان و دختران از موقعيت اجتماعى خيلى نامناسب برخـوردار بودنـد و حتـى دختـران در شـبه جزيـره
عربستان زنده به گور مىشدند در يك عبارت پهلوى مربوط به دوره ساسانيان به عبارتى برمـىخـوريم كـه «زن و فرزنـد را از
1
فرهنگ باز مدار كه تيمار و گران تو را نرسد و پشيمانى نبرى» .
پرفسور ادوارد براون مىگويد:
0
«اگر از آنچه علم عربى ناميده مىشود كارهايى را كه ايرانيان كردهاند از ميان برداريم بهترين قسمت آن از بين مىرود» .
اپهام پوپ در مورد هنر ايران باستان چنين مىنگارد:
«ايران يكى از بزرگترين مراكز صنعتى آسيا و سرچشمه زيباترين هنرهاى زيبا است كـه در جهـان بشـريت بـه وجـود آمـده
1
است» .
هانرى بر مىگويد:
«ايرانى در تاريخ دنيا ملتى بس مهم به حساب مىآمد هم به خاطر كمكى كه به اختالط و امتزاج اقوام و ملل مختلف خـود و
4
هم به جهت سهمى بس عالى و ارجمند كه در پيشرفت و تعالى بشريت داشته است» .

وجود منابع و فرهنگ لغت دليل و نشانى از وجود علوم سازمان يافته در اين زمان است  .حسـن عميـد در مقدمـه فرهنـگ
فارسى خود مىنويسد:
«سابقه فرهنگنويسى در زبانهاى ايرانى به دوره ساسانى رسيده و از آن دوره و يـا شـايد در عصـرى نزديـك بـه آن دوره دو
 .عبدالحسين سعيديان  ،مردمان جهان  ،ص . 253
 .ريچاردن فراى  ،عصر زرين فرهنگ ايران  ،ترجمه رجب پور  ،ص . 36
 .متن پهلوى مناسب نامه  ،ص . 59
 .عبدالحسين سعيديان  ،مردمان جهان  ،ص . 253
 .همان .
 .عبدالحسين سعيديان  ،مردمان جهان  ،ص . 253
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فرهنگ اوئيم  oimومناختاى يا فرهنگ پهلوى در دست است  3.در ايران باستان عالوه بر آيين زرتشت  ،آيينها و طريقههاى

اعتقادى ديگرى نيز بوده كه حاكى از عوامل تمدنساز در اين سرزمين است  .شهيد مطهرى در كتاب خدمات متقابل اسالم
و ايران عالوه بر آيين زروانيان و كيومرثيان و زرتشتيان از پنج فرقه و آيين ديگر ياد مىكند كه عبارتند از 3 :ـ يهوديان ايران
 1ـ نصاراى ايران  1ـ مانويان ايران  0ـ مزدكيان ايران  1ـ بودائيان ايران .
چنان چه انسان فقط تأملى پيرامون ايران و آيينهاى مذكور بنمايد به غناى فرهنگ و تمدن ايران پىخواهد برد» .
عالوه بر اين آثار به جا مانده از دوران ايران باستان مثل ايوان مدائن  ،تخت جمشيد و  . . .يادگـار چنـد هـزار سـال تمـدن و
فرهنگ ايران است .
1

سابقه تاريخى و جغرافيايى شيعه در ايران
برخالف عدهاى كه مىانديشند ايرانيان در زمان صفويان به تشيّع روى آوردند و به ضرب زور و شمشير شيعه شدهاند بايد گفت
سابقه تشيع در ايران به قرن نخست هجرى برمىگردد و ريشه در اعماق روح گرايى و حقيقت جويى اين ملت پاك نهاد دارد .
تشيّع مقولهاى فراتر از اسالم نيست بلكه آن در واقع اسالم راستين است و در همان آغاز ورود اسالم به ايران ملت عدالتخـواه
ايران كه شاهد بىعدالتىهاى فراوان در حكومت ساسانيان بودند چشمان تيزبين خود را ناظر حركـات و سـيره حكـام اسـالم
كرده بودند  .لذا تشيع در ايران از آن زمان رو به توسعه نهاد كه ايرانيان در عملكرد حكام عرب اثـر قابـل تـوجهى از اسـالم و

تعاليم آن نديدند  ،امّا در عمل و رفتار اميرالمؤمنين و فرزنـدان وى اسـالم را مجسّـم يافتنـد  .از نظـر مؤلـف كتـاب الحيـاة
السياسيه االمام رضا عليهالسالم تشيع ايرانيان امرى بديهى است و حكومت عباسيان با دعوت علويان استوار گشـته اسـت و
اصوالن قيام عليه حكومت جور امويان و مروانيان به صورت دعوت به رضاى آل محمّد صورت گرفته و قيام علويـان نيـز پـس از
سلطه يافتن عباسيان درست در همين راستا بوده است  .اميرعلى هندى مىنويسد:
«از همان ابتداى شروع تبليغات اسالمى على عليهالسالم نهايت احترام و دوستى را نسبت به مسلمانشدگان ايرانى ابراز داشته
بود  .سلمان فارسى يكى از برجستهترين ياران پيامبر  ،مدتها همدم و مونس اين خليفه بود  ،پس از جنگ قادسيه على سهم
1
خود را از غنايم به بازخريد اسرا اختصاص داد و با صوابديدِ خود مكرران عمر را وادار مىكرد بار رعايا را سبك گرداند» .
تمايل به تشيع در ايران به حدى بود كه به عقيده برخى از محققان تظاهر مأمون به تشيع در واقع هم سويى و يك نوع جلب
 .حسن عميد  ،فرهنگ عميد  ،ص . 953
 .شهيد مرتضى مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ص . 166
 .روح اسالم  ،ترجمه ايرج رزاقى  ،ص . 282
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3

نظر مردم بوده است» .
در زمان حضرت امام باقر عليهالسالم و امام صادق عليهالسالم و ائمه پس از ايشان جمعى از شيعيان رى از صحابه و حواريـون
آن بزرگواران بودهاند و همين شاهدى است از دهها شاهد بر اينكه تشيع در قرن نخستين هجرى بـه رى و قصـران راه يافتـه
است  .از قرن دوم هجرى نهضت ضد بيگانه به طور آشكار در ايران آغاز گرديد طرفدارى از فرزندان على بن ابى طالب يكـى از
علل اين نهضت بوده  ،اقامت امام رضا عليهالسالم در سمنان در سفر به مرو و نصب يحيى بن موسى بن جعفر براى ارشاد خلق
1
در آن سامان سبب گسترش عقيده شيعه در آن نواحى بوده است .
از نظر اشپولر  ،مركز اصلى تشيع  ،ابتدا كوفه بوده و سپس به عناصر عربى موجود در قم سرايت نمود و بزودى ايرانيان اطراف
قم نيز به آن پيوستند مركز دوم شيعيان خراسان و ماورا النهر بوده و در طبرستان نيز از همان ازمنه نخستين علمـاى شـيعه
1
وجود داشتهاند .
امّا اينكه سابقه تشيع ايران از نظر جغرافيايى چقدر بود و تشيع در چه مناطقى از ايران رواج داشته و چه شهرها و استانهايى
شيعهنشين بود  ،بايد گفت از نظر مورخان چنان استنباط مىشود كه در بسيارى از آبادىها  ،شهرها و روستاهاى ايران تشـيع
سابقه داشته است .
حمداللّه مستوفى مىنويسد:
«شيعيان اماميه در عراق عرب در نواحى كوفه و بصره و حله اكثريت داشتهاند و در غرب ايـران در نـواحى رى  ،آوه ( آبـه ) ،
كاشان  ،قم  ،اردستان  ،فراهان و نهاوند  ،و در شهر ساوه شافىها حكمفرما بودند و در اطـراف آن شـهر شـيعيان اماميـه و در
0
كاشان اماميه در شهر  ،سنيان در روستاهاى اطراف  ،اكثريت داشتند و در گرگان بيشتر ساكنان شيعه بودند» .
سادات علوى بر واليات جنوبى درياى خزر حكومت مىكردند  ،شهر قم به طور كلى  ،شيعهنشين بود و در سواحل خليج فارس
1
و برخى شهرهاى خوزستان تشيع وجود داشت و آيين رسمى مردم قصران خارج  ،طريقه اثنى عشرى بوده است .
ياقوت مىنويسد:
«عبداللّه بن سعد  ،تشيع را از كوفه به قم آورد و مردم كاشان نيز همگى شيعهاند و اهل رى سه طايفهاند :اول  ،شافعىها كـه
 .السيادة العربيه و الشيعة و االسرائيليات  ،ص . 171
 .محمدعلى مخلصى  ،آثار تاريخى سمنان  ،صص . 21 ، 12
 .تاريخ ايران در قرون اسالمى  ،ترجمه فالطورى  ،ص . 326
 .نزهة القلوب  ،دنياى كتاب تهران  ،صص  67و . 68
 .دايرة المعارف اسالمى  ،ج  ، 2ص . 535
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اندكند دوم  ،حنفىها كه زيادند و سوم  ،شيعيان كه سواد اعظمند  ،نيمى از شهر شيعهاند ولى در روستاها جـز شـيعه سـاكن
نيست بيهق  ،سبزوار و نيشابور نيز از كانونهاى اصلى تشيّع در ايران بوده است  .از مجموع آنچه نقـل شـد چنـين اسـتفاده
مىشود كه در غالب شهرهاى ايران و روستاهاى آباد آن جمعيت زيادى از شيعه مىزيستهانـد كـه صـاحب قـدرت و مكنـت و
3
همگى شيعه بودهاند ».
جريان نفوذ فرهنگ شيعه در ايران
نفوذ فرهنگ شيعه در ايران نه تنها به زور و اجبار نبوده بلكه نفوذپذيرى فرهنگ شيعه و روحيه عدالتخواهى و حقيقتجويىِ
ايرانيان سهم بسزايى در اين امر داشته است  .ايرانيان طبق شواهد تاريخى داراى تمدن و فرهنـگ غنـى در مقايسـه بـا ديگـر
سرزمينهاى جهان بوده و از هر ملتى به فرهنگ و رسوم خود پاىبندتر بودند  .رييارد ن فراى مىگويد:
«محافظهكارى ايرانيان را در حفظ اعتقادها و رسوم كهن مىتوان در بسيارى از جنبههاى فرهنگ ايشـان مشـاهده كـرد  .بـه
مسيحيت گرويدن سرزمينهاى شرقى مديترانه باعث بريدگى شگرف كشورهاى مصر و سوريه از گذشته خويش گرديد  ،زيـرا
كه از نظر كليسا تاريخ مسيح با ظهور مسيح آغاز مىشد  ،امّا ايران با وجود گرايش به آيينى نو همينان آيين زرتشت و رسوم
و آداب كهن را نگهداشته است  .ايرانيان از لحاظ سياسى نيز هرگز شكوهمندىِ حكومت شاهنشاهى را با آن كه گاهى حتّى نام
هخامنشيان فراموش شده است از ياد نبردهاند  .امپراتورىها و پادشاهىها چه بسا آمدند و رفتنـد ولـى خـاطره كشـور بـزرگ
1
يكپارچه نه تنها به الهام بخشيدن به نوازندگان دورهگرد و شاعران ادامه داد بلكه امور سياسى را هم جهت بخشيد» .
«بدويان بيابان عربستان زبان خويش را و نيز دين خويش را در سراسر شرق نزديك پراكندند و تنها ايران و آناطولى توانسـتند
از عرب زبان شدن بر كنار بمانند»  .تداوم سنتهاى ايران كهن امروز امرى است چشمگير فىالمثـل  ،جشـن بـزرگ ايرانيـان
امروزه يك روز خاص اسالمى نيست» 1و توجه ايرانيان به ثنويت و خير و شر در سراسر ايران ديده مىشـود  .بـا وجـودى كـه
ايرانيان سخت پاىبند فرهنگ و تمدن خود بودند امّا با نفوذ عقايد و مذهب شيعى در ايران فرهنگ و آداب آن را نيز بـا تمـام
وجود استقبال كردند .
«تشيع عمدتان به دو صورت وارد ايران شد :شكل نخست آن گرايش كلى به سمت اهلبيت بود شكل دوم آن از طريق شـيعيان
0
اعتقادى يا امامى مذهبان بود» .
 .ياقوت حموى  ،معجم البلدان  ،ج ، 4ص . 296
 .ريچاردن فراى  ،عصر زرين فرهنگ ايران  ،ترجمه رجب پور  ،ص . 17
 .همان  ،ص . 18
 .رسول جعفريان  ،تاريخ تشيع در ايران  ،ج ، 1ص. 148
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در شكل نخست آن كه گرايش كلى به سمت اهل بيت مورد نظر است  ،ايرانيان و مواليان با مشاهده سيره و رفتار اهل بيت با
ضعفا و ستمگران گرايش مضاعفى بر تشيّع يافته و با گسترش كالم و سيره آنان نقش بسزايى در افـزايش پيـروان شـيعه ايفـا
مىكردند  ،همينين نبايد نقش داعيان عباسى كه براى پيشه و اهداف خود احاديثى به اجبـار در سـتايش اهـل بيـت تبليـغ
مىنمودند مورد غفلت قرار بگيرد .
امّا در شكل دوم آن كه از طريق شيعيان اعتقادى يا امامىمذهبان فرهنگ شيعه وارد سرزمين ايران شد بايد گفت:
«تشيّع ايران در چهار مرحله متأثر از تشيع عراق بوده است  .نوبت اول مهاجرت طايفه اشعرىها از عراق به قم است كه به نوبه
خود هسته اصلى تشيع در ايران بوده است  .نوبت دوم تأثير مكتب دو شيخ بزرگ شيعه مفيد و طوسى در بغـداد و نجـف بـر
تشيع رى و جبال ايران است كه در طى قرن پنجم تا ششم رخ داده است  .نوبت سوم تأثير مكتـب حلـه و حلـب و بـه طـور
مشخص عالمه حلى بر تشيع ايران در دوره ايلخانان مغول است نوبت چهارم تأثير تشيع شامات ـ با تأكيـد بـر جبـل عامـل و
3
عراق ـ بر ايران در دوره صفوى است» .
مناسب است در تعامل فرهنگ ايرانى و شيعه  ،علل نفوذ فرهنگ تشيع را در ايران بررسـى كنـيم  .در ايـن امـر چهـار عامـل
اساسى مطرح است:
 3ـ نگرش ضد ظلم تشيع :نخستين نكته برجسته در ديدگاه شيعيان اين بود كه شيعه هم در فقه و هم در عمل موضـع ضـد
ظلم با خلفاى ظالم داشت  .اين موضعى بود كه با شدت و ضعف در تمامى مدت حكومت امويـان و عباسـيان ادامـه داشـت و
هميشه فضاى مبارزه را بر ضد ستم مشروعيت مىبخشيد  .مبارزه حضرت على عليهالسالم با قاسـطين  ،قيـام عاشـورا و قيـام
زيدبن على از جمله مصاديق عملى موضع ضد ظلم شيعه بود  .اين ستيزهجويى با ظلم و جور براى ايرانيانى كه مدتها تحـت
فشار ظلم و جور بودند جالب بود  ،و توانست عاملى براى جذب تودههاى مردم باشد .
 1ـ زهد پيروان مذهب تشيع :اهتمام پيروان اهل بيت به انجام فرايض دينى و زهد واقعى آنان از همـان زمـان حضـرت علـى
عليهالسالم بر همه آشكار بود  .ابوذر  ،سلمان  ،عمار  ،مالك اشتر  ،ميثم تمـار و  . . .هركـدام يـك الگـوى كامـل بـراى ديگـر
مسلمانان بودند  .عالوه بر اين مردم  ،فرق بين اسالم علويان را با اسالم امويان و عباسيان به خوبى مشاهده مىكردنـد  .البتـه
افراد و گروهايى هم بودند كه تظاهر به زهد مىنمودند  ،امّا چون متعادل نبودند مردم از آنان در آزار و اذيـت بـوده و در بـين
مردم چندان مقبوليت نداشتند؛ به عنوان مثال  ،خوارج كه با برخوردهاى تند و وحشيانه خود زهد ظاهر خود را نيز بر باد داده
و هيچگونه جذبهاى در ميان مردم نداشتند امّا در مقابل «تعادل شيعه و تقواى علمى و عملى آنان سبب جذب مردم مىشـد .
در رأس شيعيان علويان و در رأس آنها امامان شيعه عليهالسالم بودند كه اين ويژگىها را دارا بودنـد» 1پـس يكـى از عوامـل

 .رسول جعفريان  ،تاريخ تشيع در ايران  ،ج  ، 1ص . 13
 .رسول جعفريان  ،تاريخ تشيع در ايران  ،ج  ، 1ص . 78
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نفوذ تشيع در بين تودههاى مختلف مردم خصوصان ايرانيان زهد و تقواى آنان بوده است .
 1ـ مظلوميت علويان و شيعيان :عامل ديگرى كه باعث نفوذ تشيع گرديد مظلوميت آنان در برابر ظلم حاكمان اموى و عباسى
بود  .علويان با آن كه اهل بيت پيامبر بودند و همه مسلمانان به آنان عشق مىورزيدند و خواستار ديدن آنان بودند ولـى مـورد
ظلم و آزار و اذيت طاغوت وقت قرار گرفته و يا از مالقات مردم با آنان جلـوگيرى مـىنمودنـد و مـردم كـه ايـن صـحنههـا را
مىديدند نسبت به آنان متمايلتر شده و مشتاق ديدار و حضور آنان در جمع مسلمانان مىشدند  .يعقوبى با اشاره بـه حركـت
زيدبن على كه سبب ايجاد مظلوميتى بعد از عاشورا براى علويان شد مىگويد:
3
«پس از آن در خراسان تشيع شايع گرديد و تبليغات ضد اموى رواج يافت» .
 0ـ توجه علويان و شيعيان به علم و فرهنگ :پس از وفات پيامبر و آغاز دوره خالفت خلفاى سه گانه  ،مردمِ ممالـك اسـالمى
در مورد علم و حكمت فعاليتى نداشته و حتّى خليفه دوم كتابت و نقل حديث پيامبر صلىاهللعليهوآله را ممنوع كـرده و فقـط
تأكيد بر فراگرفتن قرآن مىنمود « .در مدتى بيش از يك قرن كه حكومت و سيادت و سياست در دسـت عـرب بـود نـه تنهـا
توجه و اقبالى اساسى به علم صورت نگرفت بلكه عرب  ،اشتغال به علم را وظيفه موالى و شغل بندگان مىدانست و از آن كـار
ننگ داشت» « 1.مسلمانان چون ايران را فتح كردند در شهرهاى آن بر قسمتى از كتب دست يافتند  ،سعد بن وقاص به عمـر
نامه نوشت و از او در اين باب دستور خواست  ،عمر به او نوشت كه آنها را در آب افكن  ،زيرا اگر متضمن هدايت باشد خداوند
1
ما را به كتابى كه راهنماتر از آن است هدايت كرده است و اگر مايه گمراهى باشد خداوند ما را از آن بىنياز ساخته است» .
«در تمام مدت سلطنت بنى اميه در ممالك اسالمى گفت و گويى از علم و حكمت در ميـان نبـود  ،امّـا همـين كـه دوره بـه
عباسيان رسيد براى اهل نظر نسيم آزادى وزيد و مردم آن كشورها كه در تحت تأثير تمـدن ايرانـى  ،رومـى و يونـانى بودنـد
دوباره به ميدان تحقيق و معرفت پا گذاشتند و به يك نهضت علمى همت گماشتند كه به اندك زمـانى تقريبـان نظيـر نهضـت
0
علمى يونان شد و در گرم كردن اين هنگامه ايرانيان باالختصاص دخالت تامه داشتند» .
طبق شواهد تاريخى در مدت خالفت امويان و قرن اول هجـرى محـدودى از علويـان و شـيعيان بودنـد كـه علـوم اسـالمى را
مىآموختند و به ديگر مسلمانان آموزش مىدادند در پايان حكومت امويان و آغاز خالفت عباسيان كه شـرايط مناسـبى بـراى
امام باقر و امام صادق عليهالسالم براى ترويج دين فراهم شده بود  .اهتمام امام پنجم و ششم بر گسترش علم و دانش و معارف

 .تاريخ يعقوبى  ،ج  ، 2ص . 326
 .ذبيح ّ
للا صفا ،تاريخ علوم عقلى ،ج ،1ص .34
 .كشف الظنون  ،ج  ، 1ص . 446
 .محمدعلى فروغى  ،سير حكمت در اروپا  ،ص . 521
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الهى باعث گسترش اسالم ناب و فرهنگ تشيع در بين توده مردم شد و ايرانيانى كه مدتى بود از علـم و حكمـت دور مانـده و
روح آنان تشنه اندوختههاى علمى و حقايق الهى بود جذب كالسهاى اهلبيت شدند مناظرههاى علمـى ائمـه خصوصـان امـام
صادق عليهالسالم و امام رضا عليهالسالم روح حقيقتجوى طالبان معارف الهى را ارضا نموده و بر شكوه و عظمت تشيع افزود .
حال با همه مطالب فوق سخن اصلى اين است كه تعامل فرهنگ شيعى و فرهنگ ايرانى چگونه بوده و به چـه ميـزان ايـن دو
فرهنگ در برخورد با هم دستخوشِ تغييرات و تأثير قرار گرفتهاند  .البته ما در اين كالم كوتـاه در صـدد بيـان آرا و نظـرات و
شبهات مطرح شده كه اكثران نيز خالى از غرض و تعصب نيست نمىباشيم .
آنچه در پذيرش فرهنگ تشيع در ايران مسلم است اختيار و عالقه ايرانيان نسبت به انتخاب اسالم راستين و انتخـاب تشـيع
است .
پذيرش مذهب تشيع از سوى ايرانيان با رغبت و ميل درونى آنان بوده است  ،استاد شهيد مطهرى مىفرمايند:
«هيچ وقت مسلمانان ايرانيان را مجبور به ترك دين و مذهب و عقايد پيشين خود نكردهاند بلكه به آنها اجازه مـىدادنـد كـه
آتشكدههاى خود را نگهدارى كنند  ،امكان نداشت گروه قليلى از مردم عرب كه مسلمان عده آنهـا هـيچ وقـت بـه چنـد هـزار
نرسيد بتواند ملتى چند ميليونى را مجبور به ترك دين و آيين خود بكنند  . . .بنابراين اگر ايرانيان جدا مىخواسـتند عقايـد و
3
آداب كهن خود را حفظ كنند چه لزومى داشت كه از روى نفاق اظهار اسالم كنند و با نام تشيع آنها را نگهدارى كنند» .
نفوذ تدريجى فرهنگ شيعى و انفعال ايرانيان
ورود فرهنگ تشيع به ايران و پيوند ايرانيان با ائمه سبب شد تا علوم اهل بيت در نقاطى از ايران بسيار گسترده شود.
«در شهر قم كه از قرن اول نيز عدهاى از شيعيان آنجا سكنا گزيده بودند مركز حديثى شـيعه شـد تـا آنجـا كـه شـمارى از
1
برجستهترين راويان اخبار اهل بيت در اين شهر زندگى مىكردند» .
«در قرن اول و دوم تشيع قم به ساير مناطق سرزمين ايران نيز نفوذ كرد  .شهر كاشان  ،فرهان  ،مهاباد  ،تفرش  ،آبه ( از توابع
1
ساوه ) در همان قرون آغازين اسالم تحت تأثير فرهنگ تشيع قم قرار گرفته  ،شيعه شدند» .
در قرن سوم و چهارم با مبارزه علماى قم با انديشههاى عالى روبه رو هستيم همينين مهاجرت سـادات در قـرن سـوم باعـث
گسترش تشيع مىشود  ،پيدايش اسماعيليه و نفوذ آنان در ايران نيز شيعه را دستخوشِ تحوالتى مـىكنـد  ،در ادامـه دولـت
اسماعيليان شاهد دولت علويان در طبرستان و دولت آل بويه در قرن چهارم هسـتيم «در قـرن پـنجم ادب و فرهنـگ شـيعه
بيشتر در هنر شعر تجلى يافته است  .ابوالقاسم فردوسى  ،فخرى جرجانى  ،كسائى اسعدى قمى  ،خواجـه علـى مـتكلم رازى
 .مرتضى مطهرى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ص . 126
 .رسول جعفريان  ،تاريخ تشيع در ايران  ،ج ، 1ص. 211
 .همان  ،ص . 211
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امير اقبالى شاعر و نديم سلطان محمّد  ،قائمى قمى  ،معينى  ،بدهى  ،احمدچه رازى و . ». . .
فردوسى از مهمترين شعراى دوره غزنوى در شعرى مىگويد:

3

نترسم كه دارم ز روشندلى
به دل مهر آل نبى و ولى
شفيعم محمّد امامم عليست
1
به هر دو جهانم وفى و مليست
از شعراى بزرگ قرن پنجم كسائى مروزى است و در تشيع وى شواهدى در آثار وى وجود دارد و او را شيعه مىدانند .
گر نجات خويش خواهى در سفينه نوح شو
چند باشى چون دهى تو بينواى دل رهين
دامن اوالد حيدر گير و از طوفان مترس
1
گرد كشتى گير و بنشان اين فزع اندر پسين
از كسايى سوگنامهاى نيز درباره كربال باقى مانده كه دليلى ديگر بر وجود تشيع و گستردگى آن در قرن چهارم و پنجم است
«در قرن ششم نيز تالشهاى فرهنگى شيعه رو به گسترش بود مجالس وعظ و مجالس مناظره از جمله فعاليتهـاى فرهنگـى
0
قرن ششم بود و نقش بسزايى در حفظ شعائر شيعى داشته است» .
يكى ديگر از تالشهاى فرهنگى شيعه در قرن مذكور مداحى بود شعر گفتن درباره اهل بيت عليهمالسالم بـه عنـوان مـداحى
1
تلقى شده و سيد تاج الدين ابوتراب ده هزار بيت شعر در مدح اهل بيت داشته است .
در شمار آثار منظوم شيعى در اين قرن مىتوان به اشعار سنائى اشاره كرد .
 .همان  ،ص . 389
 .مجالس المؤمنين  ،ج  ، 2ص . 611
 .رسول جعفريان  ،تاريخ تشيع در ايران  ،ج  ، 1ص . 393
 .طباطبائى  ،الفهرست  ،ص . 71
 .الفهرست  ،ص . 1115
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دوستى على به حق خدايى
دست گيرد تو را به هر دو سراى
بهر او گفته مصطفى باللّه
كاى خداوند وال من وااله
بغض او موجب زيانكارى است
3
سبب خوارى و گرفتارى است
تعداد علماى شيعه ايرانى در علوم مختلفه در قرن پنجم وششم نسبت به سدههاى اوليه خيلى زياد بوده كه برشمردن اسـامى
آنان خارج از حوصله مقاله است .
حركت فرهنگى عمادالدين طبرسى در نشر تشيع در اواخر قرن هفتم يكى از مهمترين اقداماتى است كه براى انتشار تشيع در
ايران انجام شده است  .اگر اين ماجرا را از زاويه ادبى دنبال كنيم بايد اذعان كنيم يكى از يادگارهـاى تشـيع در ايـران آثـارى
است كه به زبان فارسى توسط نويسندگان شيعى نوشته شده است .
اين آثار كه بخش مهم آن براى نخستين بار در قرن هفتم خلق شده  ،نشانِ آن است كه تشيع در ايران آن اندازه گسترده بوده
1
كه آثارى به فارسى براى آنان نوشته شود» .
عمادالدين حسن بن على صاحب كتاب كامل بهائى  ،شيخ ابوالفتوح رازى صاحب كتاب فضائل ائمه و اهل بيت و عطاملـك
جوينى صاحب كتاب تاريخ جهانگشاى جوينى از دانشمندان شيعى قرن هفتم هستند  .از معروفترين دانشمندان اين زمان
خواجه نصيرالدين طوسى  ،حكيم  ،رياضى دان و ستاره شناس است  .خواجه با نفوذ در دستگاه هالكو و به دست گرفتن مقام
وزارت  ،توانست خدمت بزرگى به اسالم و اهل علم و ادب انجام دهد  .تأسيس رصدخانه مراغه  ،ايجـاد كتابخانـهاى بـا قريـب
چهارصد هزار جلد كتاب جهت استفاده دانشمندان  ،از جمله اقدامات وى بوده است وى داراى تأليفات فراوانى است كه ساليان

سال انديشههاى او در حوزههاى درسى ايران تدريس شده است  .تجريداالعتقاد  ،اساساالقتباس  ،اخالق ناصرى و شرح
اشارات بوعلى از تأليفات وى است .
فرهنگ شيعه در قرن هشتم با نفوذ انديشههاى شيعى عالمه حلى در ايران گسترش يافت  .گرويدن اولجايتو ( سلطان محمّـد
خدابنده ) 1خان مغول به تشيّع  ،تشكيل دولـت سـربدارى در سـبزوار  ،برپـايىِ مراسـم عاشـورا  3،مناقـب خـوانى  1،مراسـم
 .رياض العلما  ،ج  ، 7ص . 77
 .رسول جعفريان  ،تاريخ تشيع در ايران  ،ص . 543
 .رسول جعفريان ،تاريخ تشيع در ايران  ،ص . 651
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بزرگداشت روز غدير  1،مراسم انتظار فرج  ،برپايى نماز جمعه در ميان شيعيان  ،گسترش آثـار فارسـى شـيعى  ،نشـاندهنـده
حركتها و نفوذ زياد فرهنگ تشيع در اين قرن است .
0
در قرن نهم عالوه بر تداوم انديشهها و آداب و رسوم گذشته شاهد هنر كتيبهنويسى در ايران هستيم  .كتيبههـاى موجـود در
اصفهان بر محراب و مساجد  ،سكههاى ضرب شده در اصفهان سال  311كتيبههاى موجود در شهر يزد از جمله آثار هنـرى و
فرهنگى شيعه در قرن نهم است .
قرن دهم اوج ظهور فرهنگ و تمدن شيعى در ايران است رسميت يافتن تشيع به عنوان دينى رسمى توسـط دولـت صـفوى ،
زمينه توسعه و رشد هرچه بيشتر تشيّع را فراهم آورد به طورى كه در ادب پارسى  ،ادبيات ضد سنى  ،درست همانند ادبيات
ضد شيعى رواج فراوانى پيدا كرد  .حيرتى يكى از شاعران اين عهد مىسرايد:
نيست بر جاى احمد مختار
به خدا غير حيدر كرار
كه كنم اصل نكته را تكرار
1
ليس في الدار غيره ديّار
همان طور كه در ابتداى بحث يادآور شديم كه برخى را تصور بر اين بود كه مذهب تشيع در ايران در دوره صفوى رايج شد بـا
اين وجود در قرن دهم و ايام حكومت صفويان ادب ردّيه نويسى در ميان شيعه و سـنى رواج داشـته و زمينـه تالقـى افكـار و
انديشهها كامالن فراهم بوده است «مير خدوم شريفى سنى كتاب نواقض الروافض را بر ضد شيعه تأليف كـرده اسـت  ،قاضـى
نوراللّه شوشترى كتابى با نام مصائب النواصب دارد كه بر ردِّ كتاب مير خدوم نگاشته است» و از اين قبيل كتابهاى ردّيه در
4

قرن دهم و نهم فراوان است .
با نگاه دقيق و توجه كافى به سير نفوذ تدريجى فرهنگ شيعى در ايران به اين نتيجه مىرسيم كه فرهنگ و تمدن شـيعى بـه

 .همان  ،ص . 689
 .همان  ،ص . 687
 .همان  ،ص . 693
 .همان ،ص .733
 .خالصة التاريخ ،ج  ،1ص 374
 .رسول جعفريان  ،تاريخ تشيع در ايران  ،ج  ، 2ص . 817
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تدريج در سرزمين ايران رشد نموده و با تمايل قلبى توده مردم ايران به عنوان دين رسمى كشور شناخته شده است .
در اينكه فرهنگ ايرانى به چه ميزان فرهنگ شيعى را تحت تأثير قرار داده سـخن بسـيار اسـت  ،عـدهاى از روى تعصـب يـا
ناآگاهى در مورد شيعه اظهارنظرهايى نمودهاند كه اتهامى بيش به تشيع و ايرانيان نيست  ،معروفترين نظر در ايـن بـاره ايـن
است كه ايرانيان وقتى مجبور شدند به اسالم رو بياورند براى اينكه آيين زرتشت و اعتقادهاى زرتشتى خود را از دست ندهند
مذهب تشيع را انتخاب نموده و با اين ترفند هم مسلمان شدند و هم آيين زرتشـتى خـود را حفـظ كردنـد»  .بـا ايـن ترفنـد
خواستهاند ايرانيان را ملتى ضعيف نشان داده و همينين مذهب شيعه را يك فرقه سياسـى و يـك وسـيله بـراى حفـظ آيـين
زرتشت قلمداد نمايند  .شهيد مرتضى مطهرى( ره ) در كتاب خدمات متقابل اسـالم و ايـران ايـن اتهـام را مطـرح و پاسـخ
مىدهند .
پاسخى كه مىتوان به اين سخن بىپايه داد اين است كه:
اوالً :هيچ اجبارى در پذيرش دين اسالم از طرف مسلمانان بر ايرانيان اعمال نمىشد .
ثانيا :اگر اسالم ظهور نمىكرد باز هم مردم ايران به علت مشكالت و فسادى كه آيين زرتشت براى آنان ايجـاد كـرده بـود بـه
دين ديگرى مثل مسيحيت رو مىآوردند  .مطالعه دقيق تاريخ خود پاسخگوى اين نظر بىدليل مىباشد .
از اين بحث كه بگذريم با يك دقت كافى در تاريخ تشيع ايران خواهيم فهميد كه در مدت زمانى كه فرهنگ شيعه بـه تـدريج
در فرهنگ ايرانى نفوذ مىكرد در همان سير تاريخى خود از فرهنگ و تمدن ايران نيز تأثير مىپذيرفت  ،اگرچه مذهب تشـيع
باعث شد در ايران عالمان حديث  ،فقه  ،اصول  ،كالم و دانشمندان بزرگ علـوم اسـالمى پـرورش پيـدا نماينـد امّـا در مقابـل
فرهنگ و هنرِ ايرانى نيز در خدمت فرهنگ تشيع درآمد  ،ادب منثور و منظومِ شيعه  ،رياضيات  ،هندسه  ،معمـارى  ،نجـوم ،
حكمت و  . . .باعث ترويج مذهب شيعه شد .
«آل بويه و ديلميان كه شيعه دوازده امامى بودند با رسميت بخشيدن به اعياد و سوگوارىهاى شيعيان مثل عاشورا و غديرخم
3
 ،موجبات رواج بيشتر تشيّع را فراهم آوردند» .
سالطينى كه توسط علما به مذهب شيعه مىگرويدند مثل سلطان محمّد خدابنده به طور رسمى موجبات رواج شيعه را فراهم
مىآورند دو نكته نيز در اينجا قابل ذكر است :اوالن :سرزمين ايران و مردم آن  ،زمينه و مكان امنى را بـراى علويـان در تـرويج
دين و فرهنگ تشيّع فراهم آورده بودند  .ثانيا :شيعيان ايرانى در ترويج مذهب تشيع در كشورهاى ديگر جهان نقـش عظيمـى
داشتند «در سال  131ه يك ناوگان بازرگانى عظيم ايرانى مركب از  11كشتى جمع كثيـرى از مبلّغـانِ شـيعه را در سـواحل
1
كشور اندونزى پياده كرده است» .
 .تاريخ ايران در قرون اسالمى  ،ترجمه فالطورى  ،ص . 329
الهى عاشورا  ،ص . 38
آزار شيرازى  ،ابعاد
ِ
 .دكتر عبدالكريم بى ِ
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در ترويج مكتب تشيع در كشورهاى افريقاى شرقى  ،تايلند  ،آلبانى و  . . .ايران نقش بسزايى داشته است  .در پايان مقاله چند
نكته قابل ذكر است:
 3ـ گرايش ايرانيان به تشيع از روى اشتياق و عالقه قلبى بوده است .
 1ـ نفوذ فرهنگ شيعه در فرهنگ ايرانى به تدريج بوده و از همان ابتداى ظهور اسالم آغاز شده است .
منابع
 . 3عميد  ،حسن  ،فرهنگ عميد  ،تهران  ،انتشارات اميركبير . 3141 ،
 . 1شعاعى  ،محمد على  ،مفاهيم فرهنگ و روابط فرهنگى  ،تهران  ،مركـز مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـى بـينالمللـى ،
. 3110
 . 1ريياردن  ،فراى  ،عصر زرين فرهنگ ايران  ،ترجمه رجب پور  ،تهران  ،انتشارات سروش . 3113 ،
 . 0هانرى كربن  ،تاريخ فلسفه اسالمى  ،ترجمه جواد طباطبائى  ،تهران . 3111
 . 1سعيديان  ،عبدالحسين  ،مردمان جهان  ،انتشارات علم و زندگى [ بىتا ] .
 . 4مطهرى  ،مرتضى  ،خدمات متقابل اسالم و ايران  ،تهران  ،انتشارات صدرا . 3143 ،
 . 1هندى  ،اميرعلى  ،روح اسالم  ،ترجمه ايرج رزاقى  ،مشهد آستان قدس .
 . 3مخلصى  ،محمدعلى  ،آثار تاريخى سمنان  ،تهران  ،انجمن آثار ملى [ بىتا ] .
 . 3جعفريان  ،رسول  ،تاريخ تشيع در ايران  ،قم  ،انتشارات انصاريان . 3111 ،
 . 34صفا  ،ذبيح اللّه  ،تاريخ علوم عقلى  ،تهران  ،انتشارات دانشگاه تهران [ بىتا ] .
 . 33فروغى  ،محمدعلى  ،سير حكمت در اروپا  ،تهران  ،انتشارات طهورى .
 . 31بىآزار شيرازى  ،عبدالكريم  ،ابعاد عاشورا  ،تهران  ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى . 3141 ،
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مناسبات تشيّع با فرهنگ ايرانى
معصومه تكلّو
شيعه از نظر لغوى به معناى پيرو و طرفدار و از نظر اصطالحى  ،بر پيروان و دوستداران على بـن ابـى طالـب و اهـل بيـت آن
حضرت اطالق مىگردد .
شهرستانى شيعه را چنين تعريف كرده است:
«شيعه طايفهاى هستند كه مشايعت شهسوار ميدان «هل اتى» و تاجدار ايوان «الفتى» پادشاه كشور واليت و پيشـواى اربـاب
3
هدايت  ،الصفى  ،الولى ابن عم النّبى  ،امامالمتّقين  ،على بن ابى طالب ـ رضوان اللّه عليه ـ نمودند . ». . .
ابن خلدون نيز شيعه را «پيروان على بن ابى طالب» دانسته است وى در اثر معروفش  ،المقدّمه چنين مىگويد:
«  . . .بايد دانست كه شيعه در لغت به معناى ياران و پيروان است و در عرف فقيهان و متكلّمان خلف و سـلف  ،بـر پيـروان و
1
اتباع على و پسران او ( رض ) اطالق مىشود» .
اما پيدايش اين كلمه  ،سابقهاى ديرينه دارد و كلمه تازهاى نيست كه بعدها پديد آمده باشد  .ايـن كلمـه در قـرآن بارهـا بـه
معناى پيرو به كار رفته است  .در جايى خداوند به پيروى ابراهيم از نوح اشاره كرده  ،مىفرمايد:
«وَاِنّ مِنْ شِيْعتهِ الِِبراهيم» .

1

مفسّران در موارد بسيارى به اين كلمه به طور خاص اشاره داشته و در تفسير آيههاى فراوانى از قرآن  ،با اسـتناد بـه سـخنان
پيامبر صلىاهللعليهوآله  ،على عليهالسالم و شيعيان آن حضرت را مورد تأييد مكرّر پيامبر صلىاهللعليهوآله دانستهاند كه در اين
جا به يكى از اين تفاسير اشاره مىشود:
«اِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خيرالبريه» .

0

از جابربن عبداللّه انصارى روايت شده است« :ما در خدمت پيامبر خدا صلىاهللعليهوآلهبوديم  ،علىبن ابى طالب وارد شـد  ،آن
گاه پيامبر صلىاهللعليهوآله فرمود:
 .شهرستانى  ،الملل والنّحل  ،تصحيح جاللى نائينى  ،ص. 116
 .ابن خلدون  ،مقدمه  ،تصحيح محمد پروين گنابادى  ،ج ، 2ص. 376
 .صافات . 83 /
 .بينه . 7 /
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«والذى نفسى بيده ان هذا و شيعته هم الفائزون يوم القيامه»

3

سوگند به كسى كه جانم در قبضه قدرت او است  ،همانا اين مرد و پيروانش در روز قيامت  ،البته نجات يافتگانند .
بعدها هرگاه على عليهالسالم بر جمع اصحاب وارد مىشد  ،مىگفتند« :جاء خيرالبريه» ( بهترين آفريدگان آمد ) .

1

تشيّع در ايران
نكته حائز اهميت اين است كه تشيع زاييده روح و فرهنگ ايرانى نبوده و نخستين شيعيان ـ جز سلمان ـ عرب بـودهانـد  .امّـا
بىشك هر قدر ستم خلفا وحاكمان اموى بر غير عربها و موالى افـزون مـىگشـت و تفكـر برتـرىطلبـى قبيلـهاى و عربـى ،
جايگزين تفكّر اسالم محمّدى صلىاهللعليهوآلهمىشد  ،ايرانيان كـه خـود را از حقـوق اجتمـاعى محـروم مـىديدنـد گـرايش
بيشترى به سوى فرزندان پيامبر صلىاهللعليهوآله كه حاميان راستين اسالم بودند پيدا مىكردند .
على بن ابى طالب عليهالسالم در دوران خالفت پنج ساله خويش و با انتقال مركز خالفت به عراق  ،در نزديكى پايتخت ايران ،
با تفكر برترىطلبانه قريش به مخالفت برخاست و برخالف حاكميت پيش از خود  ،با ايرانيان ( مـوالى ) هماننـد اعـراب رفتـار
مىكرد و از آنها دفاع مىكرد چنان كه در سفينة البحار آمده است . . . « :در يك روز جمعه على عليهالسالمبر منبر خطبـه
مىخواند  .اشعث بن قيس كندى كه از سرداران معروف عرب بود  ،آمد و گفت يا اميرالمؤمنين اين سرخرويان ( يعنى ايرانيان
) جلوى روى تو بر ما غلبه كردهاند و تو جلوى اينها را نمىگيرى سپس در حالى كه خشم گرفته بود  ،گفت :امروز من نشان
خواهم داد كه عرب چكاره است .
على عليهالسالم فرمود:
«اين شكم گندهها خودشان روزها در بستر نرم استراحت مىكنند و آنها ( موالى و ايرانيان ) روزهاى گرم براى خـدا فعاليـت
مىكنند  ،و آن گاه از من مىخواهند كه آنان را طرد كنم تا از ستمكاران باشم  .قسم بـه خـدا  ،همينـان كـه در ابتـدا شـما
ايرانيان را براى اسالم با شمشير زديد بعد ايرانيان براى اسالم شما را با شمشير خواهند زد» .
 . . .مغيره هميشه در مقايسه ميان على عليهالسالم و عمر مىگفت« :على تمايلش و مهربانىاش نسبت به موالى بيشتر بود»
1
.
سلمان كه يكى از اركان اربعه شيعه محسوب مىشود در دوران حكمرانىاش در مدائن تأثير بسزايى در مـوالى داشـته اسـت؛
 .سيوطى  ،الدر المنثور فىالتفسير بالمأثور  ،ج ، 6ص. 379
 .همان .
 .خدمات متقابل اسالم و ايران  ،ص137؛ سفينة البحار  ،ج ، 2ص. 693
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زيرا از يك طرف وى ايرانى بود و از طرف ديگر روش او با روش پادشاهان و حكمرانان ساسانى و نيز بعدها رفتار واليان عرب و
سران قبايل حاكم بر اين شهر  ،قابل قياس نبوده است  ،بهويژه اين كه در دوران حكمرانىاش زندگانى بسيار زاهدانهاى داشته
و سادهترين زندگى را در ميان حكمرانان خليفه روم دارا بوده است .
حركت امام على بن موسى الرضا عليهالسالم از مدينه به مرو و استقرار وى در خراسان و آشنايى بيشتر مردم ايران با امـام در
مقايسه با رفتار حاكمان اموى و عباسى و سران قبايل عرب خراسان نيز در كشش و گرايش ايرانيان به علويـان و تشـيّع تـأثير
بسزايى داشته است  .امام چه در مسير حركت و چه در مرو  ،در مجالس و مناظرههاى مأمون  ،شايسـتگى و برتـرى علمـى و
سعه صدر خويش را آشكار ساخت و زمينه را براى دفاع از تشيّع و ترويج و تبليغ آن فراهم ساخت و مأمون كه خود را طرفدار
علويان معرّفى مىكرد حضرت را به واليتعهدى انتخاب كرد كه خود نشاندهنده نفـوذ و موقعيّـت علويـان و فرزنـدان پيـامبر
صلىاهللعليهوآله در بين ايرانيان بوده است .
تشكيل حكومتهاى شيعى در ايران
علويان و طرفدارانشان كه پيوسته از سوى خلفاى اموى و عباسى تحت تعقيـب و آزار و اذيـت قـرار مـىگرفتنـد بـه منـاطق
دوردست و صعبالعبور مىگريختند و با اين كه شهرهاى بزرگ و معروف ايران  ،جـز قـم  ،آوه  ،كاشـان و سـبزوار  ،بقيـه در
سيطره حاكميت فكرى و فرهنگى خلفا قرار داشتند و مخالف تشيّع بودند  ،تشيع و طرفدارى از علويان در مناطق روستايى به
شدّت نفوذ مىكرد و رواج مىيافت و نخستين حكومت شيعه در ايران در كرانههاى درياى خزر ايجاد شد  .علويـان طبرسـتان
در قرن سوم هجرى  ،حكومت خود را تا شهر رى نيز گسترش دادند و نزديك يك قرن با حكّام و سپاهيان خلفاى عباسـى بـه
مخالفت برخاستند  .ايشان بىگمان در اين مدّت در بسيارى از مردم اين مرز و بوم نفوذ داشتند و در ترويج مذهب تشيع نقش
مهمى ايفا كردند بهطورى كه بعد از علويان طبرستان  ،فرزندان بويه ماهىگير كه از قشرهاى محروم و مستضعف گيالن بودند
به پاخاستند و قدرت خويش را نه تنها در شمال ايران كه در غرب  ،مركز و جنوب ايران و حتّى مركز خالفـت عباسـى يعنـى
بغداد نيز گسترش دادند و به تعريض خليفه عباسى دست زدند .
دكتر كامل مصطفى الشيبى در كتاب تشيع و تصوف در اين باره آورده است:
نجف به عنوان يكى از مهمترين مراكز شيعى  ،به معنى مطلق  ،در روزگار آل بويه بنيانگذارى شد و جاى كوفه را گرفت  .آل
بويه با گرويدن به مذهب دوازده امامى  . . .نه تنها سنن شيعيان را زنده كردند بلكه در اين راه تا آن حد پيش رفتند كه چنان
مراسم نوينى براى مجالس عزادارى و يادبود امام حسين عليهالسالم ابداع كردند كه نه فاطميان پيشتر به آن پى برده بودند و
نه زيديان سابقه آن را داشتند .
3
دستجات عزادارى در شكل جديد خود  ،نخستين بار به سال  ( 111آل بويه ) بهوجود آمد  .در اين دوران شيعيان توانسـتند
 .تشيع و تصوف  ،ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو  ،ص. 43
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تا مدتى آزادانه به ابراز عقيده و تبليغ و ترويج مذهب خويش بپردازند .
تشيع در شهرهاى ايران
اصوالن در منطقه جبل كه محدودهاى از قصر شيرين و همدان گرفته تا از اصفهان و از آن جا تا رى را شامل مـىشـد شـيعيان
فراوان بودند  .از جبل  ،خضربن عيسى در شمار مؤلفان شيعى بوده و نجاشى از وى ياد كرده است  .عطار بن جبله كوفى نيز از
اصحاب امام صادق عليهالسالماست كه شيخ طوسى درباره وى گفته اسـت« :انتقل الى الجبل» عبداللّـه بـن كيسـان نيـز در
معرفى خود نزد امام صادق عليهالسالم گفت« :انى ولدت فى الجبل و نشأت فى ارض فارس» .

3

در همدان نيز شيعيانى بودند كه از طريق ابراهيم بن محمد همدانى با امام خود مرتبط بودند  .قزوين نيز از شهرهايى است كه
به عنوان دارالسنه شناخته شد  ،ولى با اين حال شيعيان فراوانى از زمان ائمه عليهمالسالمداشته است در فهرسـت نجاشـى  ،و
نيز فهرست رجال شيخ طوسى  ،بالغ بر پنجاه نفر ملقب به قزوينى هستند  .از ميان آنها برخـى از چهرگـان برجسـته شـيعه
بودهاند .
فارس نيز به لحاظ سلطه آل بويه بر آن در اين قرن يكى از مراكز عمده شيعه به حساب مىآمده است  .در اصفهان  ،كرمـان ،
خوزستان نيز تشيع رواج داشته است  .در سيستان و بهويژه در خراسان به سبب وجود قبر مطهر حضرت رضا عليهالسالمتشيع
گسترش فروانى پيدا كرد  .قبر آن امام همام  ،از سوى شيعيان و هم سنّيان مـورد عنايـت بـوده و ايـن عالقـه بـه اهـل بيـت
عليهمالسالم را در ميان مردم وسعت مىبخشيده است  .اعتقاد به رفع مشكالت و برآورده شدن حاجتها  ،بيشتر مردم را بـه
اين سو مىكشانده است  .اين امر بهطور طبيعى زمينههاى گسترش تشيع را در ايران فراهم كرده است .
شهر قم را بايد نخستين شهر شيعى در حوزهاى دانست كه به نام ايران شناخته مىشود؛ زيرا پيشينه تشيع آن به ربع آخر قرن
اول هجرى  ،بازمىگردد  .درست در حالى كه ايران آن زمان هنوز گرفتار كشمكش بين پذيرش اسالم و باقى ماندن بر دين آبا
و اجدادى خود بود  ،قم با سكونت اعراب در آن مشى مذهبى خود را هم برگزيد .
تشيع در ساير بالد دنياى اسالم به روايت مقدسى در قرن چهارم بسيار گسـترش يافتـه اسـت  .در جزيـرة العـرب نيـز تشـيع
گسترده بوده است و در بصره  ،كوفه و در مناطق موصل و اهل نابلس قدس و بيشتر عمّان  ،شيعه هستند .
خدمات اسالم و تشيّع به ايران
همان طور كه شهيد مطهرى در كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران فرموده است:
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«اولين چيزى كه اسالم از ايران گرفت  ،تشتّتِ افكار و عقايد مذهبى بود و به جاى آن وحدت عقيده برقرار كرد  .به همين نحو
نيز تشيع  ،تفرّق و تشتت را از ملت مسلمان ايران برطرف كرد و هفتاد و دو فرقهاى كه بعد از رحلت رسول اكرم و طبق روايت
خود حضرت بيان شده است كنار زده و فرقه ناجيه كه همان تشيع مىباشد بر ايـن مـردم ارزانـى شـد و در پرتـو ايـن نـور ،
استعدادها شكوفا گرديد فرهنگ و علوم توسعه پيدا كرده به گونهاى كه ايرانيان افتخار پيشوايى دينى مـردم نقـاط مختلـف و
كشورهايى از قبيل حجاز  ،عراق و يمن و شام و جزيرة العرب و مصر و غيره را پيدا كردند .
تشيع  ،مسلمانان ايران را از تمام تحريفات و اسرائيليات كه از ناحيه احبار و رهبان و  . . .وارد دين كرده بودند مصون داشته و
توحيد را در مقام ذات و صفات و افعال به بهترين شكل به پيروانش آموخته كه از مشبهه و مجسّمه و معطّله و خبريون به دور
مانده است و عباداتى در نهايت معقوليت و در اوج معنويت و روحانيت و در كمال لطافت انديشه برقرار كرده است كـه حاصـل
اين تعاليم عالى تربيت رجالى كه هر يك نقطه عطفى در تاريخ اسالم و جهان بودهاند از جمله اصحاب و شاگردان ايرانى علـى
ابن ابى طالب  ،چون سلمان  ،ابوفاخته  ،سعد بن فيروز و زاذان ميثم تمار و عده بىشمارى از شاگردان ديگر امامـان بـه ويـژه
على بن حسين عليهالسالم امام باقر عليهالسالم امام صادق عليهالسالمو امام رضا عليهالسالمايرانى بودهاند از قبيل ابان بن ابـى
عياش فروز  ،موالى بنى عبدالقيس ( ايرانيان مسلمان كوفه بيشتر موالى اين قبيله بودهاند ) ثابت بن هرمز الفارسى  ،عبداللّه

بن ذكوان برادر ابولؤلؤ و محمد بن رستم بن جرير طبرى و  . . .و صاحبان كتب اربعه شيعه ( تهـذيب  ،استبصـار  ،مـن ال
يحضره الفقيه و كافى ) شيخ طوسى و شيخ صدوق و كلينى و شيخ مفيد ـ حسين بـن روح نـوبختى سـومين نائـب خـاص
حضرت مهدى( عج ) و دانشمندان و منجمان بىشمارى چون خواجه نصيرالدين طوسى  ،قطب الدين شـيرازى  ،حكـيم عمـر
خيام نيشابورى  ،ابوريحان بيرونى و حكيمانى چون بوعلى سينا  ،فارابى  ،سهروردى و مالصدرا و شاعرانى چون خواجه حافظ و
سعدى و  . . .فقهايى چون عالمه مجلسى  ،بحرالعلوم  ،سيد رضى و سيد مرتضى و عالمه امينى صاحب الغدير و عالمه جعفـر
سبحانى و عالمه طباطبايى و شهيد مطهرى و . » . . .
خدمات ايران به اسالم و تشيع
همان طور كه شهيد مطهرى مىفرمايند:
«ايرانيان خدمات بسيار شايانى به اسالم كردهاند و آن خدمات از روى صميميت و اخالص و ايمان بوده است» .
ايران با آغوش باز دين مقدس اسالم را پذيرفت و در راه نشر آن از هيچگونه فداكارى خوددارى نكرده است  .و همـه مورخـان
مىنويسند كه دين اسالم با سرعتى شگفتانگيز در ايران پيشرفت كرد و اين ملت بدونِ جنگ و جدال از آن استقبال كـرد  ،و
در مدّت بيست سال تمام فالت ايران را از ساحل فرات تا رود جيحون و از كنارههاى سند تا كرانه درياچه خوارزم فراگرفت .
3
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اسالم در هند
غزنويان نخستين افراد ايرانى هستند كه دين مقدس اسالم را از طريق سند بـه هندوسـتان بردنـد  .در زمـان ايـن پادشـاهان
جماعتى از دانشمندان ايرانى به هند رفتند كه از آن جمله بيرونى دانشمند و حكيم معروف خراسانى است  .اگر چـه حمـالت
غزنويان بيشتر جنبه قتل و غارت داشت و به حقيقت و تبليغ اسالم چندان اهميت نمىدادند  .ليكن براى شكسـتن سـدهاى
سياسى و نظامى در شبه قاره بسيار مؤثر بودند و راه را براى آيندگان باز كردند  .در زمان شـاه سـلطان حسـين صـفوى سـيد
محمد نامى از علماى نيشابور به هندوستان رفت و در دهلى اقامت گزيد فرزندان وى در مناصـب دولتـى درآمدنـد و كـم كـم
شهرت پيدا كردند و در اين ناحيه به سلطنت رسيدند .
اسالم در كشمير
مورخان مسلمان نوشتهاند كه تا سال  131هجرى مردم كشمير  ،متدين به دين اسالم نبودند  .در اين قرن يك نفر ايرانى كه
لباس قلندران را پوشيده بود وارد كشمير شد و در اين ناحيه شروع به فعاليت كرد نام او «شاه ميـرزا» بـوده اسـت و كـم كـم
راهى در دربار براى خود بازنمود و وزير و مشاور شاه گرديد و بعد از فوت شاه  ،همسرش حكومت را به دست گرفت و بـا شـاه
ميرزا ازدواج كرد و زن مسلمان شد و شاه ميرزا خود را سلطان كشمير خواند و دستور داد به نام وى خطبه بخوانند و خـود را
«شمسالدين» خطاب كرد  .اين مرد اسالم را در كشمير رواج داد و در تبليـغ و ارشـاد مـردم كوشـيد و پـس از مـدتى اكثـر
ساكنان كشمير مسلمان شدند .
يكى از كسانى كه در كشمير به اسالم خدمت كرده است «مير سيد على همدانى» بوده است  .اين مـرد بـزرگ كـه از مفـاخر
اسالمى است هزاران شاگرد در كشمير تربيت كرد كه هر كدام براى خود استاد شدند  .مقام سيد على همدانى هنوز در كشمير
محترم است و مردم آن جا مقبرهاش را زيارت مىكنند .
اسالم در چين
به طور دقيق معلوم نيست اسالم در چه تاريخى به داخل خاك چنين راه يافتـه ولـى آنچـه مسـلم اسـت توسـط گروهـى از
بازرگانان خوارزمى و تجار سمرقند و بخارا در قرنهاى نخستين اسالمى بـدانجـا رفتـه اسـت  .چنگيزخـان پـس از ايـن كـه
شهرهاى خراسان را خراب كرد دستور داد ارباب علوم و معارف و اصحاب حِرَف و صنايع را به چين و مغولستان ببرند تا در آن
جا مردم چين را دانش بياموزند و به هنرهاى ايرانى آشنا سازند  .مردم ايران عالوه بر هنرهاى معمولى دين و آيين خود را نيز
به آنها تعليم دادند و به اين صورت دين مقدس اسالم در چين نيز توسط ايرانيان از طريق ارشاد راه يافت و كليه كتابهـاى
دينى مسلمانان چين نيز به زبان فارسى تأليف گرديده است .
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اسالم در جنوب شرقى آسيا و افريقاى شرقى
دين مقدس اسالم از طريق هندوستان و بنادر خليج فارس و درياى عمان به كشورهاى جنوب شرقى آسيا و افريقاى شـرقى و
جزاير اقيانوس هند توسط ايرانيانى كه در اثر حمله مغول و پس از آن تيمور  ،ناگزير شدند به آن جا مهاجرت كنند منتقل شد
 ،اين مهاجرين بيشتر اهالى فارس بودهاند و اينان از طريق خطابه و ارشاد مردم را بـا حقـايق اسـالمى آشـنا سـاختند  .آثـار
ايرانيان پس از چند قرن  ،هنوز در جنوب شرقى آسيا و افريقاى شرقى محفوظ است .
اسالم در مغرب و شمال افريقا
در زمان مهدى عباسى  ،حكام مصر و افريقا را از ميان مردم خراسان انتخاب مىكردند زيرا هنـوز حكومـت انـدلس بـه دسـت
امويان بود و مىترسيدند از آن ناحيه خطرى متوجه آنان گردد و مردم خراسان دشمنان سرسختِ بنى اميه بودند لذا از ميـان
آنها حكام اين مناطق را تعيين مىكردند و در اين زمان نفوذ خراسانيان و مردمان مشرق ايـران در مصـر و منـاطق افريقـاى
شمالى زياد شد  ،و حفظ حدود و ثغور اسالمى به دست اينان قرار گرفت و فرمان جنگ و صلح جهاد با دشمنان اسـالم را بـه
عهده گرفتند .
اين خاندانهاى ايرانى  ،در مغرب اقصى و جزاير درياى مديترانه و آسياى صغير در ترويج و تبليغ ديـن مقـدس اسـالم بسـيار
كوشش كردهاند  .در كتابهاى علمى  ،ادبى و تاريخى اسالمى شمال افريقا و اندلس نام بسيارى از ايرانيان ديده مىشود و در
اين زمان هزاران فقيه  ،مفسر و محدث و قاضى  ،دبير سياستمدار از خراسان و شهرهاى ايران به مناطق غربى مهاجرت كردند
و مبانى و قواعد اسالمى را در آن سرزمينها محكم ساختند .
علم و فرهنگ
صحنه علم و فرهنگ  ،وسيعترين و پرشورترين ميدانهاى خدمات ايرانيان به اسالم و تشيع است  .مسلمين علومى را كـه در
فهم و درك قرآن و سنت بدانها نياز داشتند  ،از قبيل علم قرائت  ،تفسير  ،كالم  ،فقه  ،حديث  ،نحو  ،صرف  ،معانى  ،بيان ،
بديع  ،سيره نبوى و غير اينها ابداع و اختراع كردند و اگر اقتباس كردند اقتباسشان ناچيز بوده است  .و علومى را كه محصول
تمدن آن روز و نتيجه مساعى و زحمات ملل ديگر بود از طبيعى و رياضى و نجوم و طب و فلسفه و غيره براى خـود ترجمـه و
نقل كردند و بر آنها افزودند و در تكوين اين علوم و ترجمه آنها  ،ايرانيان بارخص شيعيان نقش بسزايى داشتهاند  .چرا كه از
مواليشان على بن ابى طالب عليهالسالم آموخته بودند كه« :الحكمة ضالة المؤمن  ،فخذ الحكمة ولومن اهل النفاق» .
فرهنگ سياسى شيعه و انقالب اسالمى
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منظور از فرهنگ سياسى شيعه نوع نگرش و طرز برخورد شيعه اماميه با سياست و قدرت سياسى است كه تحت تأثير مبـادى
نظرى و عقايد و باورها و سنتهاى شيعه  ،در متن تاريخ و حيات جمعى شيعيان شكل گرفته و تعيين كننده الگوهاى كنش و
رفتار سياسى آنان در پذيرش يا نفى حكومتها مىباشد  .از مهمترين اين عناصر و مفاهيم بايد از اصل امامت  ،انتظار و غيبت
 ،اعتقاد به نامشروع بودن حكومت غيرمعصوم و غير مأذون از امام معصوم  ،شهادت  ،تقيّه  ،عدالت و اصل امر به معروف و نهى
از منكر نام برد  .همينين از نمادهاى مذهبى در فرهنگ شيعه بايد به عاشورا  ،سوگوارى و تعزيه و سنت ياد شـهيدان اشـاره
نمود كه بالقوه حاوى قدرت عظيمى در تحريك و بسيج مردم و دميدن روح مبارزه و انقالبىگـرى هسـتند  .عنصـر اجتهـاد و
مرجعيت و نهاد مسجد و منبر نيز از عوامل مؤثر بر فرهنگ سياسى شيعه مىباشند .
مطالعه دقيق سير تاريخى شيعه و نگرش و موضع آن نسبت به قدرت سياسى نشان مىدهد كه فرهنگ سياسى شيعه به طور
كلى در چهارچوب سه الگوى كلى مىگنجد:
 3ـ الگوى مسالمت ـ همكارى  1ـ الگوى انزوا  1ـ الگوى مقابله ـ انقالب  .نشانههايى از رفتار سياسى كه بـر هـر يـك از ايـن
الگوها داللت دارند در دورههاى تاريخى مختلف وجود دارد و در دوره اخير يعنـى  3101ـ  ( 3111انقـالب اسـالمى ) الگـوى
مقابله ـ انقالب غالب مىگردد .
در اين سده اخير تلقى شيعيان در ايران از مفاهيم و آموزههاى فرهنگ شيعه بهتدريج تغيير و احيا گرديد  .زمينه اين تغيير از
دوره قاجار بهويژه پس از شكستهاى پى در پى ايران در جنگ با روسيه شروع به شكلگيـرى كـرد  .پيامـدهاى نـاگوار ايـن
جنگها  ،كوششهاى نافرجام دو سياستمدار روشنفكر در جهت نوسـازى ( ميـرزا تقـىخـان اميركبيـر و ميـرزا حسـن خـان
مشيرالدوله ) تأسيس چاپخانه  ،اعزام محصالن به خارج  ،اعطاى امتيازات پى در پى به اروپاييان  ،افزايش مراودات ايرانيان بـا
اروپا و نفوذ افكار و مفاهيم فرهنگى و روشنفكرانه از غرب  ،همه و همه دست به دست هـم داده  ،موجـب بيـدارى ايرانيـان از
خواب طوالنى شدند .
از سوى ديگر در درون جامعه دينى شيعى ايران و عراق تحول و واقعه مهمى رويداد كه بىارتباط با تحوالت يـاد شـده نبـود .
«پيروزى اصوليون ( كه بر مشروعيت استدالل فردى و عمل به اجتهاد برمبناى علم اصول پاى مىفشردند ) بر اخبارىهـا نيـز
گرايش كلى در محاجه و معارضه با وجوه سنتى انديشه به بار آورد»  3.در عين حال موجب شكلگيرى نهاد قدرتمند مرجعيت
دينى شد كه بعدها منشأ تحوالت اساسى در ميان شيعيان گرديد .
سرانجام با چنان زمينههايى  ،ميرزاى شيرازى مرجع بالمنازع شيعه  ،فتواى تحريم تنباكو را عليه كمپـانى انگليسـى رژى داد
كه به بسيج و قيام گسترده مردم منجر شد  .در جريان نهضت تنباكو از يك طرف حساسيتهاى سياسى ايرانيان زنده شد و از
طرف ديگر براى بيگانگان و همينين روشنفكران و اصالح طلبان اهميت و جايگاه نيروى بكر و عظيم «مرجعيت» كـه بـا نـام
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مذهب به ميدان مىآيد  ،شناخته شد  .پيروزى نهضت تنباكو  ،حساسيتهاى ايرانيان را برانگيخت و برق اميد را در دل آنـان
منوّر ساخت و از يك سو اسالمگرايى انفعالى و از سوى ديگر جريان روشنفكرى فريفتـه غـرب در قشـر مرفـه جامعـه شـهرى
پاگرفت  .بيدارى نسبى ايرانيان در اثر آشنايى با افكار و انديشهها و پيشرفتهاى جديد و سـتم و خـود كـامگى و وابسـتگى و
بىلياقتى حكّام قاجار و مهمتر از همه ظرفيت گسترده و قابل توجه فرهنگ شيعه و نهادهاى دينى بـهويـژه نهـاد قدرتمنـد و
مستقل مرجعيت شيعه موجب شكلگيرى و پيروزى نهضت مشروطيت گرديد كـه حـداقل از لحـاظ نظـرى طليعـه پيـدايش
حكومت قانون و طرح آزادىهاى سياسى و حق نظارت و انتقاد مردم در قبال حكومت گرديد  .از دستاوردهاى مهم ديگر ايـن
نهضت تأثير و بازتاب آن برنگرش سياسى روحانيت شيعه بود  .اما از آن جا كه مشروطيت به داليل مختلـف از جملـه دخالـت
گسترده بيگانگان و تقابل روشنفكران متمايل به غرب به شكست منجر شد و اين امر زمينه رشد غرب گرايى و هـرج و مـرج و
در نهايت به قدرت رسيدن رضاخان را فراهم كرد .
با شكست مشروطيت و استقرار مجدد نظام استبدادى مرحله جديدى در روند تاريخى رابطه شيعه و قدرت سياسى روى نمود
و سرانجام با ظهور انقالب اسالمى و به رهبرىِ امام خمينى فرهنگ شيعى در جهان گسترش يافت .
ظهور امام خمينى؛ و تفسير انقالبى او از مفاهيم فرهنگ شيعه  ،به دو شكل موجب تحوّل در نگـرش سياسـى شـيعه و غالـب
شدن گفتمان انقالبىگرى شد :نخست اين كه امام خمينى؛ با ارائه تفسير و قرائت جديد از مفـاهيمى ماننـد انتظـار  ،تقيّـه و
شهادت و زدودن زنگار تسليمطلبى و انزواگرايى از چهره اين مفاهيم  ،زمينه تفكر و ذهنيت انقالبى را مهيا ساخت و در شـكل
دوم امام؛ به دليل برخوردار بودن از موقعيت ممتاز مرجعيت دينى و پايگاه مردمىاش  ،موجب مشروعيت يافتن و فراگير شدن
برداشتهاى جديد ارائه شده از سوى روشنفكران دينى شدند .
مجموعه عوامل ياد شده باعث غلبه الگوى انقالبىگرى و ستيز در فرهنگ سياسى شيعه گرديدنـد و ايـن نگـرش و قرائـت از
فرهنگ شيعه موجب شكلگيرى رفتار انقالبى و مقابله جويانه در ميان مردم طى دو دهه چهل و پنجاه شـد  .البتـه غـرض از
رفتار انقالبى صرفا رفتار خشونتآميز نيست  ،بلكه انواع رفتارها و فعاليتهايى است كه با قصد براندازى نظام سياسى موجود و
تأسيس نظام جديد صورت مىگيرد و ممكن است در مواردى جنبه مسالمتآميز هم داشته باشد .
اما شاخصهاى رابطه بين فرهنگ سياسى شيعه و انقالبى شدن مردم طى اين دوره عبارتند از :رهبرى  ،نمـادگرايى مـذهبى ،
كانونهاى نهضت و انقالب ( مساجد و هيئتهاى مذهبى )  ،تاكتيكهاى مورد استفاده مردم در انقالب و شعارهاى انقالب  .در
مورد رهبرى بايد بگوييم  ،انتخاب امام خمينى رحمهاهلل به رهبرى و موقعيت بالمنازع و توفيق او در رهبرى مردم عالوه بر آن
كه ناشى از نبوغ ويژگىهاى شخصى او بود  ،متأثر از موقعيت و مبناى ارزشى قوى رهبرى و مرجعيت در فرهنگ شيعه بـود .
رمز ديگر اين كاميابى  ،پيش بردن مبارزه در قالب مفاهيم اسالمى و شيعى بود .
نمادگرايى مذهبى شيعه نيز نقش مهم و حياتى در بسيج و سازماندهى فعاليتهاى انقالبى مردم ايفا نمود  .مساجد با توجه به
جايگاه تاريخى شان در اسالم  ،در اين دوران پايگاه اصلى مبارزان و مركز تبـادل اطالعـات و تربيـت و سـازماندهى نيروهـاى

313

انقالبى بود .
همينين بررسى شعارهاى مردم در روند انقالب نشان مىدهد كه درصد قابل تـوجهى از شـعارها حـول مفـاهيم و ارزشهـاى
فرهنگ شيعه و نهضت حسينى مىباشد و با توجه به اينكه شعارها درستترين و مستندترين گفتارهايى هستند كـه از قلـب
جماعت برخاسته و زاييده خود به خود عشق و ايمان مىباشند  ،لذا از اين شعارها مىتوان بـه عنـوان معيـار و شـاخص قابـل
اعتمادى كه بيانگر تأثير عميق آموزهها و مفاهيم فرهنگ شيعه در ذهن و كردار مردم هستند ياد كرد .
در تحليل نهايى بايد گفت كه فرهنگ شيعه به علـت برخـوردارى از مفـاهيم و ارزشهـاى واالى انسـانى و دورى از جمـود و
خرافهها و تعصبهاى بىجا همواره سردمدار نهضتهاى آزادىبخش در جهان بوده است و سرانجام نيز زمين به وارثان واقعى و
با ظهور منجى عالم بشريت و نجات مظلومين از يوغ استعمار و استثمار اسالم ناب محمدى صلىاهللعليهوآله در جهـان حـاكم
خواهد شد به اميد آن روز .
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مناسبات ادب و فرهنگ ايرانى با اسالم در دوره عباسيان
دكتر محمدحسين اسماعيلىسنگرى
مقدّمه
دوره عباسيان (  311ـ  414ه  114ـ  3110م ) شامل دوره عباسى در شرق و دوره بنـىاميـه در غـرب ( انـدلس ) و دولـت
عباسى در بغداد و حكومتهاى مستقل در عراق  ،فارس  ،خراسان  ،مصر  ،شام مىگردد و به سقوط عباسيان به دست مغـول
پايان مىپذيرد .
در اين ميان  ،فرهنگ  ،تمدن  ،هنر و ادب و ميراث ايرانى به ظاهر در زمان هجوم و آمدن اعـراب در عهـد عمـربن خطـاب (
خليفه دوم ) ضربه سهمگينى خورد و به ورطه نابودى كامل نزديك شد  ،اين شكست نظامى ـ سياسى نتايج و ثمرات خـود را
در عرصههاىِ اقتصاد  ،تعليم و تربيت  ،فرهنگ  ،زبان و ادبيات  ،هنر  ،انديشه  ،افكار و اعتقادها نيز نمايان مىساخت  ،اما گذر
زمان نشانِ حقيقت ديگرى در مرحله وقوع شد  .عمرِ امويان در سال  311هجرى به پايـان رسـيد  .حـدود يـك قـرن و نـيم
حاكميت كردند و چون راه استبداد و تعصب و خودمحورى را در حكومت و سياست در پيش گرفتند  ،پس بنا به حكم سـنت
تاريخ بايد فرومىپاشيدند  .جالب آنكه عامل مؤثر در سقوط آنان و برسركار آوردن عباسيان ايرانيان بودند .
ايرانيان در طى اين سالها  ،در درون اركان و ساختارهاى سياسى ـ حكومتى بنى اميه رسوخ كرده  ،انتقام معقول گرفتند  .به
اين معنا كه مكتب آسمانى پيامبر اكرم صلىاهللعليهوآلهرا در دل و جانشان پذيرا شدند و فرهنگ تـازهاى بـه وجـود آوردنـد:
فرهنگ اسالمى ـ ايرانى .
البته در فرهنگ ايرانيان  ،ريشههاى تأثير از انديشههاى يونانى ـ كه از امپراتورى رم در زمان خسروپرويز وارد شده بود ـ وجود
داشت  .همينين از تمدن و فرهنگ هند متأثر شده و اليههاى فرهنگى آن را نيز همراه داشت و آن همه در تعـالى بخشـيدن
فلسفه و حكمت خسروانى مؤثر بود  ،با آميزش نقاط برجسته اين فرهنگها  ،ايرانيان قدرت آن را داشتند كه خطوط سياسى ـ
حكومتى و مديريتى عباسيان را ترسيم و برپا كنند  .در قدرت اين فرهنگ به وجود آمده همين بس كه حدود پنج قرن و نيم
آن را مستمر و پابرجا نگه داشتند  ،سپس در فرصت مناسب حكومتهاى نيمه مستقل ايرانى به طرف استقالل تام و مسـتقل
حركت كرد و پس از چندى حكومتها و دولتهاى مستقل ايرانى قد برافراشت  .در اين ميان نه تنها فرهنگ ايرانى از فرهنگ
اسالمى و عربى بهرهمند شد  ،بلكه فرهنگ عربى نيز بر اثر آميزش با فرهنگ و ايرانيان باهوش و با استعداد غنى شد .
چنان چه در تاريخ محرز است  ،اغلب عالمان  ،دانشوران و مديران عالى از ايرانيان يعنى موالى بودند و بيشتر رشتههاى علمى
 ،علو و پيشرفت خود را ـ در عصر عباسى ـ مديون فعاليتهاى علمى ايرانيان مىباشند .
آنچه در اين مقاله بدان اهتمام شده  ،بررسى سير تحول تاريخ سياسى دوره عباسيان و به دنبال آن فرود و فرازى است كه در
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حيطه ادب و زبان حاصل آمد .
بر اثر تحوالت سياسى  ،زمينههاى مختلف رنگ و هواى فضايى را به خود مىگيرد كه آن حاكميـت و آن تغييـرات سياسـى ـ
اجتماعى ايجاب مىكند .
اين مقاله بر اساس همين قانون  ،ضمن بيان اين تغييرات اجتماعى ـ سياسى به بررسى مسير تحوالتى كه در عرصـه زبـان و
ادب عربى ـ ايرانى حاصل آمد پرداخته است و شامل مقدمه  ،سه بخش و نتيجهگيرى است .
فصل اول :تحوالتِ تاريخى ـ سياسى عصر عباسى
عصر عباسى از سال  311ه ( 103م ) با سقوط دولت بنى اميه در شام و به نام دولت عباسى در كوفه ( عراق ) شروع مىشـود
و با سقوط بغداد به دست هالكو در سال  414ه ( 3113م ) پايان مىيابد .
دولتهاى بزرگ و كوچكى كه در طى اين پنج قرن و نيم روى كار آمدهاند همه عربى نبودهاند  ،بلكه بعضى از دولـتهـا غيـر
عربى و غير عباسى بودند كه در اطراف خالفت عباسى به وجود مىآمدند و بعدا استقالل مىيافتند و چه بسـا نفـوذ بعضـى از
آنان تا بغداد ادامه مىيافت  .اما از حيث ادبيات  ،اختصاصات ادبيات عباسى در شعر و نثر نه تنها تا آخر دوره پيشرو بود  ،بلكه
تا قرن سيزدهم هجرى هم ادامه داشت و عده زيادى از گويندگان و شاعران سبك عباسى را اصـالتا يـا از روى تقليـد پيـروى
مىكردند  .البته آنان كه اصالت داشتند در ادبيات عرب نامى جاودان يافتند و آثارى بىمانند به وجود آوردهانـد و كسـانى كـه
3
اصالت نداشتند به فراموش شدگان تاريخ پيوستهاند .
 1ـ انقالب سياسى
حكومت اموى در شام سقوط كرد  ،و خالفت به فرزندان عباسى عموى پيامبر اسالم صلىاهللعليـهوآلهرسـيد  .مؤسـس دولـت
عباسى  ،ابوالعباس سفاح بود (  114ـ 110م  311 /ـ  314ه ) سفّاح  ،امـراى بنـى اميـه را كشـت و شـهر انبـار در عـراق را
پايتخت خود كرد  .پس از او برادرش ابوجعفر المنصور (  110ـ 111م ) به جايش نشست  .وى شهر بغداد را بنا كـرد و تخـت
خالفت را بدانجا منتقل كرد  .پايههاى دولت عباسى برشانههاى ايرانيان به خصوص و شعوبيه بهطور عموم استوار بود كـه بـه
جانبدارى از علويان و عباسيان برخاسته بودند  .در اين نهضت از قدرت عرب كاسته شد و بر ارج و اعتبار ايرانيان افزود  .و قوم
عرب هم در شمار يكى از ملل بسيارى در آمد كه در حيطه اقتدار امپراتورى عباسى بودند  .ايرانيان در تمام اركان دولت نفـوذ
كردند  .سرداران بزرگ سپاه  ،وزيران  ،حجاب واليان و دبيران همه از ميان ايرانيان انتخاب مىشدند  .پايتخـت از دمشـق كـه
يك سرزمين عربى بود به بغداد  ،در حدود ايران و جوار شهر مدائن پايتخت ساسانيان منتقل شد  .اين امر سبب آن گرديد كه
 .عمر فروخ  ،تاريخ االدب العربى  ،دارالعلم للماليين  ،بيروت  ،ج  ، 2ص. 33
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چهره دولت از درياى مديترانه به جانب ايران برگردد  .ايرانيان سياست حكومت مطلقه را بر جامعه عرب وارد كردند و قصرهاى
خلفا را در بغداد به سبك كاخهاى ساسانيان در مدائن درآوردند و شيوههاى ايرانى را در ترتيـب دواويـن و امـور سـپاه و راه و
رسم نبرد و تشكيالت حكومتى داخل كردند و طريقه زندگى اجتماعى خود را در خوردن و آشاميدن  ،لباس پوشيدن  ،آرايش
كاخها  ،برگزارى اعياد و تشكيل مجالس سور و سرور در ميان آنها رواج دادند .
بنابراين تأثير ايرانيان در حكومت عباسى سخت چشمگير بود  .از اين رو انتظار مردم از عرب و عادات و رسوم آنها بـه جانـب
ايرانيان برگشت و شيوه زندگى جديد كم كم جانشين رسوم قديم گرديد و تجددخواهى و گزينش بهتـرين چيزهـايى كـه در
تمدنهاى ملل غير عرب مرسوم بود  ،امرى عادى شد  .جامعهاى نوين پديد آمد  .اينجامعه نوين از چند جهت درخور توجـه
است :ابتدا از وضع اقتصادى  ،عراق سرزمينى بود كه از زمانهاى دور به تمدن و پيشرفت شهرت داشت  .دولتها و ملتهـاى
متمدن بسيارى را به خود ديده بود  ،چون آشوريان  ،ايرانيان و سريانيان  .از اين گذشته عراق بـه خـاطر آب فـراوان و زمـين
حاصلخيزش سرزمينى توانگر بود  .بغداد مركز خالفت در ساحل غربى دجله قرار داشت و همين امر منافع فراوانى را نصيب آن
مىكرد .
شهر بغداد عبارت از دايرههايى متحدالمركز بود كه در قلب آن قصر خليفه برافراشته شده است  .وزيران ايرانى نيـز مخصوصـا
برامكه در جانب شرقى بغداد كاخهاى عظيمى برآوردند  .اين كاخها بر ساحل دجله بودند و پشت آنها باغهاى پهناور احـداث
شده بود  .طولى نكشيد كه بغداد به صورت قلب شرق جهان درآمد  ،زيرا بندرگاه مهم تجارت هند و مركز عظيم بازرگـانى آن
روزگار شد  .بغداد وارث مجد و عظمت مدائن و بابل و نينوا و پايتختهاى قديم مشرق زمين گرديد  .اين اقتصاد شكوفا زندگى
پرتجملى را به دنبال داشت  .دربارهاى شاهانه و كاخها همه مفروش به فرشهاى نادر و نفيس و آراسته بـه پـردههـاى زيبـا و
پرشكوه بودند  .ظرفها و اسباب خوانِ سراى خالفت از طال و نقره و مصرع به گوهرهاى گرانبها ساخته شده بود  .دربار خالفت
3
مركز تجمع شاعران و ارباب ذوق و موسيقى و آواز بود و قصر خالفت مركز فرهنگهاى گوناگون و انواع لهو و بازييه شد .
دوم  ،وضعيت اجتماعى؛ دگرگونى اجتماعى عرب از زمانى آغاز شد كه سپاهيان اسالمى به اقطار عالم در شرق و غرب حركـت
كردند و عرب بدوى در شهرها سكنا گزيدند و با مردم مغلوب آميزش كردند و با زيبـا رويـان ايرانـى و تركـى و روسـى ازدواج
نمودند  ،اين حوادث نتايج زير را به بار آورد:
 3ـ عربها با غير عرب معاشر شدند  ،از تمدن مادى و اسلوب فكرى ملل ديگر اقتباس كردند و در عقايد دينى بحث و جـدل
پيش آمد  ،اعمال انسان  ،ذات و صفات خدا  ،مسئله جبر و اختيار و غيره مجادالت فكرى و عقيدتى شد  .در نتيجه از اواسـط
عصر اموى جنبش «معتزله» آغاز گشت و در عصر عباسى گسترش يافت  ،معتزله عقل را حاكم تمام امور مىدانستند حتى در
عقايد  .اما حكومت عباسى از اين قبيل حركتهاى فكرى به نفع خود بهرهبردارى كردند و هر كـس را خـالف حكومـت خـود
 .حنا الفاخورى  ،تاريخ ادبيات عرب  ،ص . 271
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ديدند براى دفاع از حقيقت و دين از ميان برداشتند .
 1ـ تأثيرپذيرى از غير عرب در سبك طعام و لباس و آداب و معاشرت بسيار فراوان بود  .همينان كه عرب خالص فضيلتى بـر
غير عرب قائل نبود  .نسل جديد هم عقيده داشتند كه عرب در هيچ چيز بر ديگران فضيلتى ندارند و اين برابرى بـين عـرب و
غير عرب «شعوبيه» ناميده شده است .
در حكومت عباسى طبقهاى تأثير عميقى در زندگى جديد گذاشت  ،اين طبقه جاريهها بودند  .جاريه در لغت به معناى دختر و
زن جوان است و در اصطالح يعنى كنيزك  .جاريهها در عصر عباسى خدمه منازل نبودند  ،بلكه زيردست و تحت نظر استادانى
 ،انواع علوم را نظير فقه و احكام و اقسام هنرها از قبيل خنياگرى  ،رقص يا شعر ياد مـىگرفتنـد  ،آن گـاه ايـنجاريـههـا بـه
قيمتهاى گزاف فروخته مىشدند  .حتى بعضى از جاريهها شاعر هم بودند  .مردم با جاريهها ازدواج مىكردند و گاهى فرزندان
جاريهها مشهورتر از فرزندان آزادگان به بار مىآمدند  ،مانند منصـور  ،رشـيد  ،مـأمون و معتصـم؛ البتـه كثـرت كنيزكـان در
دربارهاى خلفا و امرا و محافل لهو و لعب باعث فساد اجتماعى شد .
 1ـ تعرب  ،يعنى تشبه به عرب در بين موالى زياد شد  ،تا آن جا كه انساب عربى به خود مىپيوستند  ،چنان كه ابوتمام رومى
شد :حبيب بن اوس بن حارث بن قيس  . . .بن سبأ ابن يشجب بن يعرب قحان  3.همينين مسـلمانان از تـرك و فـرس و روم
رنگ عربى به خود گرفتند  .زبان عربى زبانشان شد  ،تاريخ عربى تاريخشان و زندگى عربى زندگىشان گرديد  .حتى آنان كـه
به دين اسالم درنيامده بودند و اهل كتاب ( يهود و نصارى ) بودند  ،به ظاهر فرقى از اين نظر با مسلمانان نداشتند و چـه بسـا
در نام كُنيه عربى به كار مىبردند .
 0ـ عرب در اصل ـ جز اندكى ـ بدوى بودند و صحرانشين  .هميشه در پى آب و غذا كوچ مىكردند و دوستىها و دشمنىها و
تعصبات قومى خود را همراه چادر خود  ،به هر جا كه مىرفتند  ،با خود مىبردند  .اما شهرنشينى آنان را به لهو و لعب واداشت
و شجاعت و بزرگوارى  ،وفادارى و ديگر صفات نيك را از دستشان گرفت و عادت تمدن را هماننـد شـرابخـوارى و عـيش و
عشرتها جانشين آن صفات نيك نمود  .هر چند شهرنشينى هم مزايايى داشت از قبيل :توسعه آبادانى و پيشرفت دانش و هنر
و مسافرتهاى زياد كه باعث مىشد  ،عربها با اقوام گوناگون و فرهنگ و تمدن جديد آشنا بشوند .
 1ـ شكل دولت و حكومتى كه عرب پيش از اسالم داشت براى امپراتورى جديد و جامعه جديد مناسب نبود  .سـرزمينهـايى
كه جديدا فتح مىشد  ،براى خود حكومتهايى داشتند  .عـرب در اسـتفاده از مهـارت و تخصـص دولتيـان ايـن سـرزمينهـا
خوددارى نمودند  ،مثالن ايرانيان براى رسيدن به حكومت عباسيان را يارى كردند  ،عباسيان هم براى اداره حكومت ايرانيـان را
1
روى كار آوردند تا آن جا كه تمام كارهاى حكومتى عباسيان را ايرانيان در دست داشتند .
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وضع دينى :يكى از مشخصات اين عصر آزادى افكار و عقايد بود؛ زيرا جامعه خود مركب از ملتهاى مختلف بود كه هـر يـك
دين و عقيده خاص خود را داشت  .از مسلمانان كه خود به فرقههايى تقسيم شده بودند و مسيحيان كه چنـد گـروه بودنـد و
يهوديان  ،صائبان  ،زرتشتيان و مانويان كه هر يك براى خود راهى را در پيش گرفته بودند  .خلفاى اوليه عباسى به دين توجه
خاص مبذول مىداشتند  .با بدعتها مىخواستند مبارزه كنند  ،از اين رو عدهاى از شاعران و كاتبان به اتهام گرايش به كفر و
زندقه به قتل رسيدند از جمله :عبداللّه بن المقفع  ،بشار بن برد و صالح بن عبدالقدوس .
وضعيت فرهنگى كه در اين ايام شيوع داشت و در ادب سخت مؤثر افتاده بودند بر سه قسماند :يكى فرهنگ اسالمى خالص كه
بر قرآن و متعلقات آن از علوم دينى و بر شعر و آنچه مربوط به آن باشد از علوم ادبى چون :نحو و لغت و غير آن متكى بود و
ديگر فرهنگ يونانى و سوم رسوم فرهنگ شرقى و سبب انتشار اين فرهنگها در بالد اسالمى :يكى وجود مدارس بود و ديگرى
ترجمهها و سوّم تشويق خلفا  .مدارس جندى شاپور و رها و نصيبين و حرّان  ،فرهنگ يونـانى را نشـر مـىدادنـد بـهخصـوص
مدرسه «رها» و «نصيبين» يكى از مراكز فلسفه يونانى و تعاليم مسيحى بود .
فرهنگهاى گوناگون بيگانه كه در جهان عرب انتشار يافت  ،هر يك داراى گرايشهايى خاص بودند  .تفكر يونـانى بـه فلسـفه
مشتاق بود و تعليل و تحليل  .و پيش از آن كه به ماديات متمايل شوند به معنويات و انديشه و علم گرايش داشتند .
تفكر هندى به تأمل متمايل بود  ،از اين رو انديشه هندى بيش از آن كه رنگ علم داشته باشـد رنـگ تأمـل و شـعر داشـت و
سخت پاىبند عاطفه  .و عاطفه زهد و تصوف در نزد هنديان نيرومند و در زندگىشان صاحب تأثير بسيار بود  .رسوخ انديشـه
هندى از عللى بود كه عرب را به جانب حكمت سوق داد و به روشهاى زاهدانه مشتاق نمود و با ادبيات داستانى آشـنا كـرد .
همان گونه كه رسوخ انديشه يونانى يكى از علل بزرگى بود كه عرب را به تصنيف و اشتغال به علوم واداشت  ،ولى تفكر ايرانـى
به مثابه ظرفى بود كه تقريبا همه علوم قديم را يك جا در خود جمع داشت  ،زيرا مجموعهاى بود از عناصر ايرانـى و يونـانى و
هندى .
اما تأثير فرهنگ هند در فرهنگ ايران از تأثير فرهنگ يونان بيشتر بود  .جز اين كه تفكر ايرانى بيشتر از تفكر هنـدى رنـگ
ماديت داشت  ،رواج تفكر ايرانى از علل بزرگ رواج آرايشهاى لفظى  ،فخامت و اطناب در گفتار و نوشـتار بـود و نيـز از علـل
رواج موسيقى و آالت آن در ميان اعراب  .ايرانيان در تمدن عباسى تأثير بسزايى داشتند ولى تفوق ادبى آنها چيزى جز نتيجه
تفوق سياسىشان بود .
از همه آنچه گفتيم  ،روشن شد كه فرهنگ عربى در اثر آميزش با فرهنگهاى بيگانه وسعت گرفت و به ثـروت لغـوى آن بـا
دخول لغات تازه افزون شد  .اين لغات معرب برخى از يونانى گرفته شده بودند ( چون الفاظ عـادى ) و بعضـى از هنـدى ( در
موضوعات مختلف ) و گروهى از پهلوى ( چون واژههاى موسيقى و هر واژه ديگرى كه در تمدن جديـد بـدان نيـاز داشـت يـا
زندگى پرتجمل آن را مىطلبيد ) در اين انتقال علوم بيشتر از مآخذ يونانى استفاده شده است  ،با اين ترجمهها بر ثروت ادبى
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عرب  ،معانى و اسلوبهاى علمى و قصصى تازهاى افزوده شد .

3

-2دورههاى عصر عباسى
دولت عباسى از چند نظر با دولت اموى اختالف داشت :دولت اموى عرب بدوى بود  ،در حالىكه دولـت عباسـى رنـگ ايرانـى
داشت به جز از حيث زبان و ادبيات كه پيوسته عربى بود .
در اين عصر عرب پيشرفت كرد و ريشه گرفت و دانشهاى پيشينيان به زبان عربـى ترجمـه شـد  ،شـاعران  ،ادبـا  ،نحويـان ،
مورخان  ،لغتشناسان  ،فقيهان  ،مفسران  ،اهل حديث  ،فالسفه و طبيبان پيدا شدند .
زمان دوره عباسى در بغداد  ،اندكى بيش از پنج قرن است؛ از انقراض بنى اميه (  311ه ) تا سقوط بغداد به دست هالكـو بـه
سال  414ه .
* ادبيات عرب  ،در طول اين مدت با تغييرات دولتها و غلبه ملتها بنا به اقتضاى انقالبات سياسى يا اجتماعى دگرگون شد .
دانشمندان تاريخ ادبيات عرب عصر عباسى را بنا به خصايص هر عصر از نظر اختالف اقوال اجتمـاعى يـا سياسـى يـا نظـر بـه
اختالف دولتهايى كه زمام امور را در هر عصر به دست گرفتهاند به چهار عصر تقسيم كردهاند:
 -3عصر اول :از ظهور دولت عباسى (  311ه ) تا اول خالفت متوكل (  111ه )
 -1عصر دوم :از خالفت متوكل (  111ه ) تا استقرار دولت آل بويه در بغداد (  110ه )
 -1عصر سوم :از استقرار آل بويه (  110ه ) تا ورود سلجوقيان به بغداد (  001ه )
1
 -0عصر چهارم :از ورود سلجوقيان به بغداد تا سقوط آنان به دست تاتار (  414ه )
فصل دوم :ادبيات عصر عباسى
خالفت در عهد خلفاى راشدين رهبرى دينى و دنيوى بود و جنبه دينى آن نيرومندتر و آشكارتر از جنبه دنيـايى آن بـود  .در
عهد اموى خالفت به صورت يك سلطنت عظيمالشأن و برخوردار از يك مركز نيرومند و وسيع درآمد  .ولى از آن پـس انـدك
اندك تبديل به يك رهبرى ناتوان دينى شد و هنوز قرن دهم ميالدى ( قرن  0ه ) فرا نرسيده بود كه مركز خالفت در بغداد ،
رو به ضعف نهاد و در سراسر قلمروى عباسى چندان نفوذى براى آن باقى نماند :بالد ايران به دست آل بويه افتـاد و موصـل و
ديار بكر و ديار ربيعه و مضر به دست بنى حمدان و مصر و شام به دست محمد طغج و سپس در تصرف خلفاى فاطمى درآمد
و خراسان و بالد شرقى در دست سامانيان بود  .بدين طريق عهد عباسى از جهت سياسى به دو دوره بزرگ تقسـيم مـىشـود:
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دوره شكوفايى و ارتقا كه شامل قرن هشت و نه ميالدى است و دوره انحالل سياسى  .خلفاى نخسـتين اگـر چـه بـر ايرانيـان
متكى بودند  ،ولى قدرت و سيطره خود را نيز حفظ مىكردند و در برابر ابومسلم و برمكيان ايستادند  .اما خلفاى دوره بعد جز
بازييهاى در دست امراى لشكر و ديگر متنفذان نبودند  .ادبيات اين عصر را از آن جهت به عباسيان نسبت مىدهيم كه نخست
در ظل قدرت آنها به وجود آمد و رشد يافت  ،در حقيقت بايد گفت دوره ادبيـات عباسـيان در بغـداد و آل بويـه در ايـران و
حمدانيان در شام و فاطميان در مصر و مغرب بود .
مهمترين مركز ادب در عصر عباسى «بغداد» بود كه نخستين مركز خالفت عباسيان بود  ،سپس پايتخت آل بويه شد و در اين
عصر يكى از مهمترين مراكز ادب عباسى بصره و كوفه در عراق بود  .رقابت ميان اين دو شهر به غايت بود تا آن جا كه كار بـه
مفاخرت ميان بصريان و كوفيان كشيد  .هر يك ادعا مىكرد او است كه موجب اين نهضت فرهنگى در انواع مختلف علم چون:
نحو  ،لغت  ،ادب و كالم شده است  .اما مراكز تعليم در عصر عباسى عبارت بود از :مكتبخانهها  ،مساجد و نيز مجالس مناظره
كه در خانهها و قصرها يا در مساجد تشكيل مىشد  .همينين كتابخانهها كه مشهورترين آنهـا «خزانـا الحكمـه» يـا «بيـت
3
الحكمه» در بغداد بود  .اين بيت الحكمه را هارون الرشيد تأسيس كرد و مأمون آن را گسترش داد .
-1خطابه در عصر عباسى
در آغاز اين دوره خطابه براى انجام مقاصد سياسى و مملكتى اهميت شايانى داشت  .و خلفـا و اعيـان خالفـت در آن مهـارت
تامى داشتند  .چنان كه منصور  ،مهدى  ،رشيد  ،مأمون  ،داود بن على  ،خالد بن صفوان و شبيب بن شيبه از خطيبـان مهـم
اين عصرند  .پس از آن كه موالى به روى كار آمدند و قدرت خلفا به سستى گراييد و بازار جنگ و جدال از گرمى افتاد  ،خطابه
قدرت خود را از دست داد و رسالهها و فرمانها  ،نقش خطابه را ايفا كردند و مواردى كه خطابه ايراد مىشد به روزهاى جمعه
و جشنها محدود گرديد .
موقعى كه آل بويه بر خلفا مسلط شدند  ،انشاى خطبه را به عالمان با كفايت سپرده و خلفا را خانهنشين كردند .
در اين دوره بود كه خطيبانى نظير خطيب بغدادى و خطيب تبريزى به وجود آمدند  ،اما رفته رفته خود عربها نيز مانند ملل
ديگر فصاحت خود را در تكلم صحيح به عربى از دست دادند و اين از دست دادن قدرت انشاى خطبه  ،سبب شد كـه مـردم و
پيشوايان دينى به حفظ كردن خطبههاى پيشين پناه برند و آنها را بدون توجـه بـه معـانى و مضـامين آن در بـاالى منبرهـا
1
نشخوار كنند .
آرى  ،چون بنىعباس جاى خود را محكم كردند و زور و شمشير جايى براى خودنمايى زبان نگذاشت  ،ديگر بازار خطابه هـم
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از رونق افتاد  .و چون آتش احزاب و انقالبات خاموشى گرفت و فصاحت عربى رو به ضعف نهاد  ،مردم براى اقناع مخالفان خود
3
به علم و كتابت رو آوردند و قلم نويسنده جانشين زبان گوينده گرديد .
-2نمر در عصر عباسى
انقالب دوره عباسى كه تأثيرى شگرف در افكار و عقايد مردم به وجود آورده بود  ،در زمينه ادبيـات نيـز دگرگـونى پراهميتـى
ايجاد كرد  .تشكيالت بزرگ حكومتى و توسعه مناطق تحت نفوذ خلفا و همينين اخـتالف  ،آزادى مـذاهب و عوامـل ديگـر ،
باعث شد كه نثر عالوه بر دفترنويسى و انشاى رسايل  ،كه تنها مقاصد نثر دوره اموى بود  .در زمينههـاى ديگـر نيـز از قبيـل:
تأليف  ،ترجمه  ،مقاالت  ،مقامات  ،عهود  ،مناظره و نامههاى مختلف مانند :تبريك و امتنـان و تسـليت و غيـره  ،پيشـرفت و
توسعه پيدا كند .
گفتيم كه اين دوره  ،نويسندگى جاى خطابه را گرفت و در ايفاى وظايف سياسى و تبليغات به تبع دواوين تنوع پيـدا كـرد در
آغاز اين دوره  ،سبك نويسندگى همان سبك عبدالحميد بود كه عبارت از آوردن جملههاى كوتاه و غلـوآميز بـود  .و خصوصـا
اين سبك در نامهها و توقيعات بيشتر به چشم مىخورد  ،زيرا اكثر اين نامهها براى خلفا و وزيران بود .
بعد از آن كه عربها به خوشگذرانى پرداختند و بيشتر از پيش با ايرانيان اختالط پيدا كردند و از خوى آنان تأثير پذيرفتند ،
سبك پيشينيان را رها كردند و شيوه ديگرى براى نگارش انتخاب كردند  .در اين دوره نويسـنده يـك معنـا را بـا جملـههـاى
متوالى ادا مىنمايد و اين تكرار را بليغتر و مؤثرتر از ايجاز مىشمارد و از اختصار و كوتاهى جملـههـاى صـدر اسـالم اجتنـاب
مىكند .
اما بعد از ضعف خالفت  ،به تدريج اين سبك نويسندگى ارزش خـود را از دسـت داد و تطويـل و تضـمين اشـعار و سـجع در
جملهها كه براى شرح و حالجى هر چه بيشتر معانى و مضامين بود  ،جاى خود را به يك عده جملههاى بسيار زيبا و آرايـش
يافته و مسجع ولكن توخالى و بىمعنا داد  .نويسندگان چنان در سجع و ترصيع و تضمين اشعار غلو و اغراق به خرج دادند كه
معانى و مبانى جملهها  ،فاسد و تباه گشت چنان كه شمشيرى چوبين را در غالفـى زريـن قـرار دهنـد  ،حتـى ايـن روش در
كتابهاى تاريخى نظير «عتبى» و «فتح قدسى» نيز ديده مىشود .
تقسيمات سبك نويسندگى در عصر عباسى
نويسندگان اين دوره به چهار طبقه تقسيم مىشوند:
طبقه اول :پيشواى اين طبقه «ابن مقفع» است و اختصاصات سبك اين طبقه عبارت است از آوردن عبـارتهـاى گونـاگون و
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جملههاى بريده از هم و هموزنى كلمات و سادگى و توجه به معنى و دورى از سجع و اجتناب از آوردن كلمات غريب و وحشى
و الفاظ عاميانه  ،چنان كه خود «ابن مقفع» در تعريف بالغت مىگويد:
«بالغت آن است كه اگر جاهل بشنود گمان برد كه توانا بر گفتنى مثل آن است» .
از پيروان اين سبك مىتوان يعقوب بن داود ( متوفاى  331ه )  ،جعفر بـن يحيـى ( متوفـاى  331ه )  ،حسـين بـن سـهل (
متوفاى  114ه )  ،عمرو بن مسعده ( متوفاى  131ه )  ،سهل بن هارون ( متوفاى  131ه ) را نام برد .
طبقه دوم :اين طبقه را پيروان «جاحظ» تشكيل مىدهند  .سبك جاحظ در سادگى و جزالـت عبـارت  ،شـباهت زيـادى بـه
طبقه اول دارد  ،اما از اختصاصات اين سبك مىتوان تقطيع جمله به قسمتهاى مختلف مغنى و مرسـل و كثـرت اطنـاب در
الفاظ و جملهها و آميزش با شوخى و مزاح براى رفع خستگى و مالل خواننده و آوردن جملههاى معترضه و عالى را نـام بـرد .
ابن قتيبه ( متوفاى  114ه )  ،مبرد ( متوفاى  134ه ) و صولى ( متوفاى  111ه ) از اين طبقهاند .
طبقه سوم :پيشواىشان «ابن العميد» است كه بديعترين و دلچسبترين سبكهـاى ايـن دوره را بـه وجـود آورد  .در ايـن
شيوه ،نويسنده نثر خود را مقيد به قيود مختلف مىكند  .نثر وى شباهت زيادى به سبك تقليدى فرنگىها دارد  .در واقع نثـر
اين طبقه شعرى است كه وزن ندارد و از قيودى كه در اين شيوه رعايت مىشود مىتـوان :سـجع كوتـاه  ،جنـاس  ،تضـمين ،
لطيفهها و آوردن نكتههاى ظريف تاريخى و علمى و استشهاد به نظم در اثناى نثر  ،توسع در خيال و تشبيه  ،برگزيدگى معانى
و مضامين را نام برد  .رجال اين طبقه عبارتند از :صاحب بن عباد ( متوفاى  131ه )  ،وزير مهلبى (  111ه ) خوارزمى ( 131
ه )  ،بديع (  133ه )  ،صابى (  130ه ) و ثعالبى (  013ه ) ( مقامات از آثار اين طبقه است ) .
طبقه چهارم :پيشروى اين طبقه «قاضى فاضل» است  .اين سبك در واقع همان اصول سبك سوم را رعايت مىكند  ،با ايـن
فرق كه نويسنده اين طبقه  ،بيش از پيش به سجع و بديع و نيز توريه و جناس اهتمام مىورزد  .تا جـايى كـه نويسـندگى در
اين طبقه به صناعت محض تبديل شده است و به تدريج نوشتهها داراى الفاظ بسيار و معانى اندك شدهاند  .ابن االثير صاحب
الممل الساتر ( متوفاى  411ه ) و كاتب اصفهانى ( متوفاى  141ه ) از رجال درجه اول اين طبقهاند .
با وجود اين تقسيمات ذكر اين نكته ضرورى به نظر مىرسد سبكهاى گوناگون و مختلفى كه در يك عصر موجود بود  ،مـثالن
در عصر جاحظ  ،ابن عبدريه پيرو «ابنمقفع» بود و شريف رضى  ،در عصر ابنالعميد  ،از حضرت على عليهالسالم تقليد مىكرد
 ،با همه اينها نويسندگان هر دورهاى را با توجه به اوضاع اجتماعى و سياسى همان دوره  ،رشته مخصوصى به همديگر مربوط
3
مىكرد .
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-3شعر در عصر عباسى
شعر از آرامش و سكوت باديه به غوغاى شهرها قدم گذاشت و از صحراى خشك و بىآب و گياه به قصرهايى محصور در باغها و
بستانها رخت كشيد و از وقار باديهنشينى به مالهى شهرنشينى افتاد و از مجـالس ادب و سياسـت  ،كـارش بـه محافـل غنـا
3
كشيده شد و اين تحول در اغراض و موضوعات و فنون و معانى و افكار و اسلوبها و اوزان آن اثر گذاشت .
همينين تمدن و عمران از هر سو رو به افزايش رفت  ،خراج و درآمد دولت بـه طـرزى عجيـب و حيـرتآور فزونـى گرفـت و
تجارت و بازرگانى اهميت و عظمتى بسزا يافت و مردم در ساختن عمارتهاى عالى و خانهها و بناهاى با شكوه و ترتيب باغها و
1
بستانسراها و تنوع در خوردنىها  ،نوشيدنىها  ،پوشيدنىها و ساير لذايذ و مقتضيات آن  ،طريق افراط پيمودند .
ملل اسالمى در اين دوره با آزادى مطلق دنبال كسب علم و دانش و فرهنگ و ادب رفتند و با نهايت آزادى نظريات خود را در
رشتههاى گوناگون فلسفه و حكمت و ادب بيان كردند  .به همين سبب مقاالت و مذاهب بىشمار در اين دوره ظهور كـرد كـه
انسان در مطالعه كتابهاى ملل و نحل گرفتار حيرت مىشود  ،چون هرگونه قول و مذهب و مكتبى را در اين دوره از غـث و
سمين و زشت و زيبا و ستوده و نكوهيده مشاهده مىكند كه با كمال بىپروايى و بىباكى صاحبان اين افكار و آرا و مـذاهب ،
عقايد خود را اظهار كرده و در اثبات انديشههاى خود با پافشارى تمام اصرار ورزيدهاند و به همه گونه دليـل اعـم از :معقـول و
واهى و سست و محكم تشبث كرده و بسيارِ اوقات در القاى شبهات داد معنا دادهاند .
اين گونه آزادى كمتر در تاريخ ديده شده است  .تنها چيزى كه در آن اظهار نظر كمتر ديده مـىشـود  ،سياسـت دولـتهـاى
موقت و تعرض به مقام خالفت يا زمامداران متنفذ بوده است  .در اين قضيه آثار آزادى و حريت كمتر به نظر مىرسد  ،مگر آن
كه گاهى شاعران رنجيده به صراحت يا به كنايت و تعريض در ضمن هجو متنفذى انتقادى در امور سياسى بكنند يا واعظان با
تقوا و شجاع بر سبيل نصيحت و انذار دينى مصادر امور مملكتى را زجر و توبيخى كنند .
بارى چيزى كه بر رونق بازار علم و دانش و ادب و فرهنگ افزود  ،شوق و رغبت خلفاى عباسى و رؤسا و زمامداران مملكت بـه
علم  ،شعر و ادب و فلسفه بود  .در حقيقت بعضى از خلفا و امرا در تكريم و تجليل دانشمندان و شـاعران اهتمـام تمـام بلكـه
1
مبالغه مىكردند  ،صلهها و جوايز گرانمايه و بدرههاى زرسرخ به شاعران و اديبان مىدادند .
اطبا و مترجمان در اين دوره در نهايت احترام و رفاه حال مىزيستند و به همين سبب باغ علم و ادب بارور گشت و بسيارى از
آثار علمى و فلسفى و فرهنگى يونان و ايران و هند به سرعت ترجمه شد و با حرص و ولع مفرط  ،حكيمان  ،عالمان و اديبـان
روى به كار و كوشش آوردند و در تحرير افكار متقـدمان و تنقـيح آراى پيشـينيان بـذلمسـاعى كردنـد  ،تأليفـات گرانبهـا و
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ترجمههاى روان و رسا و شيوا به طور وفور ظاهر شد و كاالى ادب و دانش روزبه روز بازارش گرمتر گشت .
بغداد كه پايتخت مملكت و مركز خالفت بود  ،كانون اين نهضت و جنبش و تكاپوى علمى و فرهنگى شناخته مـىشـد  .حـال
بدين قرار بود تا آن كه بغداد از جنبه سياسى گرفتار ضعف و انحطاط گرديد و در ممالك اسـالمى  ،حكومـتهـاى مختلـف و
نوبنياد ظاهر شدند كه هر يكى از آن مراكز حكومت نيز براى خود دستگاه علمى و ادبى خاصـى بـه طـور مسـتقيم و مسـتقل
تشكيل دادند و ملوك و امرا به تقليد بغداد  ،عالمان و اديبان را دور خود جمع كرده و اهل فضـل و كمـال و صـاحبان فكـر و
فلسفه و طب و حكمت را نواختند و ارباب قلم و شعر و بيان را بركشيدند  .در نتيجه كانونهاى علم و ادب بـىشـمار در عـالم
اسالم از هندوستان تا اندلس ظهور يافت و در اين ميان بهره كافى و سهم وافر نصيب ايرانيـان گشـت  .حكيمـان و دانشـوران
ايران در انواع علوم و فنون سرامد روزگار خود شدند و در تمام ممالك اسالمى شهرت ايشان به حد اعلى رسيد  .لـيكن چـون
بيشتر اهتمام دانشمندان مشرق زمين در علوم  ،فلسفه  ،فقه  ،تفسير و حديث مصروف شد  ،بازار شعر و ادبيات عرب روى در
كسادى نهاد و بارخص در ايران كاالى شعر و ادبيات فارسى رواج تمام يافت و با ظهور شاعران بزرگى مانند :رودكى و عنصرى
و فرخى و بهويژه فردوسى شعر عرب در ايران قدرت و بهايش را از دست داد  .اما در الجزيره و شام و مصر و اندلس شعر عربى
همينان رواج و رونق داشت  ،زيرا كه اين ممالك عربزبان شده بودند و دربارها و حكومتها و دولتها در آن ممالك مشـوق و
مروج شعر و ادب عربى بودند .
خصايص و مميزات شعر  ،در دوره عباسى
در دوره خلفاى عباسى تمدن اسالمى نضج يافت و اين تمدن مشتمل بر مظاهر گوناگونى بود  ،از يـك سـو بـه اقتضـاى نفـوذ
اسالم زهد و تقوا و صالح و ورع مظاهرى پيدا كرده و احكام و حدود شرع ظاهرا الزم االجرا شده بـود و از طرفـى همـه گونـه
فرهنگها و دانشها به هم آميخته و از تار و پود و مواريث معنوى و مادى ملل مختلف نسيجى بافته شده بود كه رنگ و صبغه
خاصى به خود گرفته بود  .از جانب ديگر لطايف تمدن هند و روم و ايران به جاى خشونت و سادگى باديـهنشـينى و زنـدگانى
عشايرى مبدأ عيش و نوش و خوشگذرانى شده  ،تنعم و ثروت و جاه و جالل و جمال و لهو و لعب و بازى و ساير خصيصههاى
تمدن و شهرىگرى به طور افراط وسعت يافته بود  .بنابراين مقدمات  ،مسلما شعر دوره عباسـى آيينـه ايـن مظـاهر مختلـف
زندگى است و اين حيات پر ولوله و نشاط و اشرافى را با همه فضايل و رذايل آن تصوير مىكند .
در اين دوره به وفور با شاعرانى مواجهيم كه ديوان ايشان مشحون است از اشعارى كه داراى شكوه و رونـق تمـدن و جـذاب و
دلكش و بىپروا به قانون دين و اخالق مىباشد يا مظاهر فسـق و فجـور و بـادهخـوارى و كـامرانى و شـهوتپرسـتى را وصـف
مىكنند و همينين شاعرانى مىبينيم كه در تقدس و زهد و تقوا و عفت و پاكى و پرهيزكارى و اعراض از دنيا توجه به دين و
آخرت سخن مىگويند و گروهى ديگر را مىشناسيم كه داراى مشرب فلسفىاند و در اخالق و تهذيب روح و تزكيه نفسى  ،به
شكل قصه و حكايت  ،يا به صورت پند و عبرت  ،شعر مىسرايند وليكن نوع اول از شعر كه معلول مظاهر مادى و جذاب و بهره
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يابى و كامرانى از وسايل عيش و نوش است خيلى بيش از دو قسم ديگر است  ،زيـرا مفاسـد اخالقـى و ضـعف قيـود دينـى و
معنوى و امتزاج و اختالط اقوام و ملل متعدد و پيدا شدن افكار گوناگون فلسفى و شيوع الحاد و زندقه و ظهور فرقه شـعوبى و
نفاذ امر امراى عيّاش و تن پرور ظهور بسيارى از شاعران بىبند و بار و بىباك به موازين دينى و اخالقى  ،همه اينها موجبات
رواج نوع اول از شعر بود  ،از جمله «بشاربن برد» صريحا عشق مادى و جسمانى را درباره زن اظهار مىكند و از شهوتپرسـتى
و كامرانى سخن مىراند و درباره دين و عقيده شك و ترديد بلكه گاهى تمسخر و اسـتهزا مـىنمايـد و همينـين «و البـا بـن
الحباب» با كمال بىپروايى در اين موضوعها شعر مىگويد و شاگردش ابونواس كه قسمت بسيارى از ديوان خـود را بـه وصـف
باده و شرابخوارى تخصيص مىدهد و حتى اشعار بسيارى در وصف غالمان خوبروى مىسرايد* و اول كسـى اسـت كـه در
شعر عرب اين باب را افتتاح كرده است و البته در ديوان او تعصب ايرانىگرى و افتخار به ايرانى بودن و تحقير عرب هـم زيـاد
هست .
به هر حال موضوعات شعر عباسى به كلى از دورههاى پيش از خود ممتاز و متفاوت است  ،اكثر مظاهر عالى و فنّـان و جـذّاب
تمدن از قبيل :وصف قصرها و كاخهاى باشكوه و باغهاى دلكش و زيبا و مناظر و گردشگاههاى دلفريب و مجالس رقص و لهو
و لعب انس و عيش و نغمههاى موسيقى و شعرا و نديم و ساقى و آالت طرب و اسباب شكار و حتى سـگان و بـازان شـكارى و
وصف سپاه و لشگر و ساز و برگ و جز اينها موضوع شعر در اين دوره مىباشد .
ليكن گفتنى است اشعارى كه در زهد و تقوا و حكمت سروده شده  ،نتيجه تأثير تعاليم دينى و انتشار فلسفه يونان و فرهنـگ
ايران و هند است .
هنگامى كه دولت عباسى رو به ضعف و تزلزل نهاد  ،حكومتها و دولتهاى مستقلى در اطراف و اكناف ممالك اسـالمى نيـرو
گرفتند  .طرق مختلف تصوف شيوع يافت و سستى و كاهلى و بىكارى و ترك دنيا رايج و منتشر گشت  .انواع ديگـرى نيـز از
شعر پيدا شد كه يكى از آنها شعر عرفانى و صوفيانه است  .يكى ديگر از انواع شعر كه در دوره انحطاط عباسـى ظهـور كـرد ،
اشعار هزلى و مضحك و فكاهى است  .ديگر از انواع شعر كه كمتر سابقه داشت و در اين دوره شيوع و رواج يافت وصف معارك
يا داستانهاى رزمى است  ،در اين نوع شعر شاعران شام و مصر اشعار زياد گفتهاند  .در اين گونه اشعار وقايع جنگـى بسـيارى
كه بين دولتهاى شام و مصر از يك طرف و روميان بيزانسى و صليبيون از طرف ديگر غالبا اتفاق مىافتاد توصيف شده است .
در ضمن اين شاعران مسلمانان را بر جنگ و جهاد و استخالص وطن از چنگ كافران  ،تحريض و تشويق مىكردهاند  .گريـه و
ندبه بر ملك و واليت  ،قدرت و شوكت از دست رفته يا تبريك و تهنيت به فتح و پيروزى در اين گونه اشعار ديده مـىشـود ،
بهويژه جنگهاى صليبى كه مدت دو قرن تمام دوام داشت  ،ميدان وسيعى به سرودن اينگونه اشعار داده است .
در قرن چهارم و پنجم هجرى با ظهور «متبنى» و «ابوالعال معرّى» گنجينه گرانبها و بزرگى از حِكَم و امثال و اشعار فلسـفى
و اجتماعى و انتقادى  ،نصيب ادبيات عرب گرديد  .برخى از اين فنون و انواع شعر عباسى كه ذكر شد در دورههاى پيش وجود
نداشت و دستهاى نيز در اين دوره به شكل خاص و بارزى قوت و نيرو گرفت  .اما ساير موضوعات شعرى كه در دورههاى پيش
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نام برده شد  ،چندان تمايز و تفاوت و فرقى نيافت  ،مگر آن كه مىتوان گفت مديحه سرايى ترقى بيشترى كرد؛ زيرا كه مدح
وسيله معاش و مورد استفاده شاعران بود .
هجو و هجا گاهى خيلى شديدتر و بىپردهتر شد و تا حد هرزهگويى و ياوهسرايى رسيد  ،زيرا نزاع و مخاصـمت در ماديـات در
افزايش بود و رادع و مانع دين و تقوا و بيم حساب و عقاب هم رو به ضعف نهاده بود  ،ليكن اين هجاها برخالف دوره بنىاميـه
تأثير اجتماعى و سياسى نداشتند  .اگر بخواهيم اين دوره را با دوره پيش مقايسه كنيم بايد بگوييم كه غزل و عشق پاك جاى
خود را به عشق ناپاك و تغزل به مذكر داد 3و هجاى سياسى هم به كلى تحت الشعاع استبداد و حكومت مطلقه قرار گرفـت و
احزاب سياسى جاى خود را به سيطره و سلطه و زور فردى داد .
تطور فكرى در شعر
همان گونه كه به اقتضاى تكامل اجتماعى موضوعات شعرى در اين دوره تطورى بسزا يافت  ،در خيالها و تصورهاى شاعران و
در الفاظ و اسلوب شعر و در اوزان و قوافى آن نيز تطور و تنوعى پديد آمد؛ بديهى است كه حاصل و نتيجه طبع و فكر شاعرانى
كه در دوره نضج و تمدن پرورش يافته و در محيط علم و فرهنگى و منطق و فلسفه نمو مىكنند  ،با محصول قريحه و خيـال
شاعرانى كه در محيطى ساده و بدوى ظهور مىكنند  ،خيلى متفاوت و متمايز خواهد بود  .تصورها و خيالهاى شاعران در اين
دوره لطيفتر و دقيقتر شده است  ،حتى خيلى اوقات شاعر با بال خيال در فضايى پرواز مىكند كه در عالم خارج وجود ندارد
 ،فقط در جهان و انديشه شاعر است  .ميدان شاعران اين دوره در باب تشبيهات و استعارات و وصف و حسن تحليل و تصـرف
در معانى و سير در آفاق فكر و ابتكار مضامين و تعبيرات دقيق و تصويرات زيبا و ابداع مطالب عميق به هيچ وجه قابل مقايسه
1
با دوره پيش نيست .
اما از لحاظ الفاظ  ،بايد گفت در اين دوره مطابقت لفظ با معنا به سرحد كمال ،رعايت شده و حتىاالمكـان از الفـاظ غريـب و
وحشى اجتناب نمودهاند  ،مگر در مواردى كه احتراز امكانپذير نبوده مانند :وصف صيد و شكار كـه ناچـار همـان الفـاظ دوره
جاهلى را به كار بردهاند  ،زيرا در اين گونه مطالب منطق و فلسفه و فرهنگ و تحوالت اجتماعى تأثير نكرده و تطورى در آنها
حاصل نشده بود  ،پس ناگريز همان كلمات ديرينه را به كار مىبردند .
يكى ديگر از وجوه تمايز اين دوره با دوره سابق  ،ورود الفاظ فلسفى و اصطالحات علمى و كلمات دخيل ( غيرعربى ) از قبيل:
الفاظ فارسى يا رومى به عالم شعر عربى بود  ،مخصوصا كلمات فارسى به وفور وارد شعر و ادبيـات عـرب شـد  .يكـى ديگـر از
 .از معايب تازهاى كه گريبانگير غزل در اين عصر شده  ،نوعى غزل به نام «غزل مذكر» است و آن عبارت از تغنى به عشق پسران بود و اين پسران بيشتر غالم بچگان رومى
 ،ديلمى و ترك بودند .
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جهات تمايز اين دوره استعمال صنايع و محسنات بديعى است  .اين محسنات در اشعار دوره جاهلى و در قرآن و در اشعار صدر
اول به طور طبيعى به كار رفته و تكلف و تعمدى در آن نبوده است  ،ولى در اين دوره شاعران از روى عمد و با اطالع از فنون
صنايع بديعى  ،سخنان خود را با اين محسنات آرايش مىدادند و جناس و طباق و توريه و ايهام و غيرذلـك را در كـالم خـود
رعايت مىكردند .
نخستين شاعرى كه در اين موضوع پيشروى شاعران شد «بشاربن برد» بود  .مسلم بن الوليه  ،ابونواس و حسـين بـن ضـحاك
هم از وى پيروى نمودند  .بعد از اين هم فحول شاعران عرب مانند :ابوتمام  ،بحترى و عبداللّه بن المعتز همين رويـه را اتخـاذ
كردند  .اين رعايت محسنات صنايع بديعى به طور مطلوب  ،مرغوب و زيبا به وجود اين طبقه از شاعران بزرگ خاتمـه يافـت ،
زيرا اينان قوت طبع و قريحه و صناعت بديع را توأم داشتند و به عالوه افراط در اين امر را جايز نمىشمردند  .ليكن بعد از اين
طبقه هركس به صناعت بديع گرفتار آمد  ،چنان در اين كار راه افراط پيمود كه شعر خود را بازييه اين آرايشهاى لفظى كرد
و با پرده ضخيمى از اين محسنات بديعى قدرت يا ضعف طبع و قريحه شاعرانه خود را از چشـمهـا پوشـيده سـاخت و قامـت
3
عروس دلآراى معنا را در زير بار سنگين اين زيورها و زينتها خميده و بيياره كرد .
اكنون مىتوانيم تفاوتهاى شعر دوره عباسى را با شعر دورههاى پيش به ترتيب زير خالصه كنيم:
الف ) آنچه در فنون و اغراض شعرى به وجود آمد:
 3ـ زيادى تعصب قومى و مفاخرت در نسب و مذهب سياسى و دينى و علمى ـ و تحريض و تهديـد واليـان و انتقـاد از اعمـال
مسئوالن كارها .
 1ـ شاعران دربارى اغراق در تملق  ،چنان كه پارهاى از شاعران به خاطر كسب ثروت و دريافت صله  ،در مديحهسـرايى  ،ذوق
و عقل حتى دين را كنار گذاشتهاند .
 1ـ ازدياد فكاهيات و عدم رعايت حرمت و متانت به سبب ضعف مانع دينى .
 0ـ اغراق شاعران مسلمان در وصف شراب و شرابخوارى و ساقيان .
 1ـ غزل مذكر  ،كه پيش از اين سابقه نداشت .
 4ـ ازدياد وصف باغها و قصرها و مجالس عيش و نوش .
 1ـ ازدياد وعظ و حكمت و تأديب نفس و ترغيب بر پارسايى در دنيا .
 3ـ به نظم كشيدن قصهها و حكايتها .
 3ـ شعر و ضبط قواعد علوم از فقه و غيره .
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 34ـ ورود تصوف و فلسفه در شعر .

3

ب ) آنچه در اسلوب و الفاظ شعرى به وجود آمد:
 3ـ الفاظ غريب به تدريج كنار رفت .
 1ـ كلمات عجمى به طور زياد در شعر وارد شد .
 1ـ اسلوب شعر با حفظ جزالت و وضوح معنا رقيق شد .
1
 0ـ صنايع بديعى به طور افراط در شعر به كار رفت .
ج ) آنچه در اوزان و قوافى شعر به وجود آمد:
 3ـ خليل بن احمد اوزانى ( بحورى ) كشف كرد كه شاعران مولد اغلب در آن بحرها شعر گفتند .
 1ـ در بحرهايى نظير مضارع و مقتضب كه عرب در دورههاى پيشين به ندرت در آن بحرها شعر مىگفتند  ،بسيار شعر گفتـه
شد .
 1ـ غير از اوزانى كه خليل بن احمد اختراع نمود  ،مسلم بن الوليد و ابونواس و ابوالعتاهيـه اوزانـى ديگـر نظيـر «المواليـا» را
اختراع كردند .
 0ـ شاعران اندلس هم اوزانى به نام «موشح» و «زجل» اختراع كردند .
1
 1ـ مخمس و مزدوج در اين دوره معمول شد .
فصل سوم :پيدايش مكاتب ادبى مكتب بغداد و مكتب شام
از زمان جاهليت شاعران به دو گونه بودند :گروهى شعر خود را تنقيح و تهذيب مىكردند  ،مانند :اوس بن حجر  ،زهير بن ابى
سلمى و نابغه ذبيانى  .گروهى هم در شعر ذوق و سليقه را در پيش مىگرفتند  ،مانند :طرفه  ،عنتره و خنسا .
ارزش شعر گروه اول در توجه به تعبير از معانى و ايجاد تشبيهات و استعارات و بهكاربردن آنها در صورتهـاى شـعرى بـود و
ارزش شعر گروه دوم در معانى بود كه در شعرشان وجود داشت  ،اما تركيباتشان گاهى تعقد داشت و حتى مغلق بود  .اين دو
مكتب در عصر اموى هم ادامه داشت  ،مثالن «اخطل» از كسانى بود كه شعر خود را منقح مىكرد  ،در حالى كه «عمر بـن ابـى
 .الوسيط  ،صص . 246 ،245
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ربيعه» در شعر ذوق را سرمشق قرار مىداد .
اما در عصر عباسى طبع و ذوق در شعر حكمفرما بود  ،همينان كه در شعر بشاربن برد  ،ابونواس  ،ابـن الروامـى مـىبينـيم و
چون اكثر شاعرانى كه معنا را بر لفظ ترجيح مىدادند  ،در بغداد زندگى مىكردند و طريق آنان «مكتب بغـداد» ناميـده شـد .
بعد شاعرانى هم مايل بودند به تعمق در لفظ و چون اكثر اين قبيل شاعران در شام بـه وجـود آمدنـد  ،اتفاقـا بـه بغـداد هـم
مىرفتند  ،نظير ابوتمام و بحترى  ،يا هميشه شام را براى اقامت برگزيدند  ،مانند متنبى  ،ابوفراس و معرّى  ،بنـابراين طريقـه
3
آنان هم «مكتب شام» ناميده شده است .
دورههاى ادب عباسى
ادب عصر عباسى را به سه دوره مىتوان تقسيم كرد:
 -1دوره انقالب و تجدد ( از آغاز عصر عباسى تا اوايل قرن نهم ميالدى ـ سوم هجرى ) .
در اين دوره شاعرانى را مىيابيم كه براى آوردن موضوعات تازه  ،كوششهايى به خرج مىدهند :در هجا و هزل «بشـار» ــ در
شراب «ابونواس» و در زهد «ابوالعتاهيه» .
در نثر  ،نيز «ابن المقفع» و شاگردان او چون احمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح  ،عمارة ابن حمزه  ،سهل بن هارون  ،حسن
بن سهل و عمرو بن سعده را مىيابيم كه ارائه دهنده اسلوب «عبدالحميد» هستند .
 -2دوره بازگشت ـ ( از اوايل قرن نهم ميالدى  /سوم هجرى تا اوايل قرن دهم ميالدى ) در شعر اين دوره  ،بازگشت
از روحيه انقالبى دوره پيش محسوس است  .اين دوره بازگشتى است به قديم و به سنتهاى عربى  ،ولى اين بازگشت در عين
حال از جنبش تجدد و نوخواهى كه پيش از آن رواج يافته بود  ،تأثير گرفته است  .در شعر دو تن را مىتـوان از زعمـاى ايـن
بازگشت خواند :يكى «ابوتمام» و ديگر «بحترى» و نيز «ابن الرومى» و هر چند در شـعر او گـاهگـاهى خـروج از سـنت قـديم
مشاهده مىشود  ،شايد بتوانيم «دعبل خزاعى» را نيز به آنها بيفزاييم .
در نثر شيوه جاحظ در اطنابش و دقت وصفش و كثرت استطراداتش و شدت استقصاى او در امور  ،متداول گرديد .
 -3دوره استقرار و حركت تدريجى به سوى تصنع تا حد اغراق ( اين دوره تا پايان عصر عباسى ادامه مىيابد ) .
در اين دوره شمار شاعران افزون شده بود  ،اما نوابغ بس اندك بودند  ،از ميان شاعران اين دوره متنبـى  ،ابـوفراس  ،ابـوالعال
المعرّى  ،ابن الفارض و شريف الرضى بس مشهورند .
در نثر  ،شيوه «ابن العميد» و «قاضى الفاضل» به خاطر توجهشان به سجع و كثرت صنايع بديعى و اقتباس  ،شهرت يافت .
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نتيجهگيرى
نتايج حاصله از اين مقاله  ،به قرار ذيل است:
 3ـ خطابه و سخنرانى در زمانى ابزار مفيد و بسيار مؤثر حاكميت است كه مخاطبان اهل علم سؤال و انديشـه و نظـر نبـوده و
هيچگونه بلوغ علمى نداشته باشند  .خطابه براى عوام  ،گيرايى دارد  .ابزار كارآمد براى اهل فكر و انديشه  ،از خطابه به طـرف
نثر متقن منتقل مىشود  .قلم نويسندگان جاگير و جانشين كالم و زبان گوياى سخنرانان مىشوند  .شاهد آن مخاطبان عصـر
عباسى در مقام مقايسه با عهد اموى است و نضج نثر در عهد عباسى در مقابل خطبه در عهد اموى .
 1ـ پيشرفت نثر  ،عامل مؤثر در رشد و شكوفايى علوم مختلف است  .چون موجب انتقال سـريعتـر و راحـتتـر مفـاهيم بـين
انسانها شده و همينين امكان گفتمان را سريعتر مهيا مىسازد .
 1ـ نثر عربى دوره عباسى براى رسيدن به درجه بلوغ مراحل و دورههايى را از سرگذراند  ،ابتـدا سـبك «عبدالحميـد» يعنـى
آوردن جمالت كوتاه و غلوآميز  .سپس در دوره بعد آوردن مكرر جملههاى متوالى براى ايفاد يك مفهـوم در عـين اجتنـاب از
آوردن جملههاى كوتاه و در عوض آوردن جملههاى بلند  .دوره سوم  ،زمان آوردن جملههاى زيبا و آرايش يافته  ،اما توخالى و
بىمعنا است  .به همراه آوردن شعر در نثر ـ اغراق به خرج دادن و تباه كردن معانى و مفاهيم از خصائص اين دوره اسـت و در
نهايت به سبك شيوا و گيراى «ابن العميد» و سپس باالتر از آن قاضى فاضل ختم مىشود .
 0ـ شعر به داليل مختلف هدف تازه  ،موضوع تازه  ،فن  ،معنا  ،فكر  ،وزن و اسلوب تازه به خـود مـىگيـرد  .البتـه در زمينـه
سياست  ،اعمال حاكمان  ،تصميمات دولتمردان و تعرض به مقام خليفه يا زمامدار كمتر اظهار نظـر كـرده و موضـع مخـالف
نمىگيرد .
 1ـ آنچه ادب و فرهنگ و علم را رونق بخشيد و توسعه داد  ،رغبت و شوق خلفاى عباسى و زمامداران بود  .عالمان  ،اديبان و مترجمان
در دوره عباسى در نهايت رفاه و احترام مىزيستند  .از اين رو  ،علوم و ادب بارور شد و بسيارى آثار فلسفى ـ فرهنگـى و علمـى يونـان و
هند با حرص و ولع ترجمه شد و تأليفات گرانبهايى در زمينههاى مختلف ظاهر گشت .
 4ـ چون مكان اين بازار علمى و پيشقراوالن اين صحنه ايرانيان بودند  ،بدان اهتمام بيشتر ورزيدند و با پشتيبانى نظرى از تاريخ كهـن
 ،از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را بردند  ،پس بازار شعر و ادب عربى و عـربهـا ـ در مقـام مقايسـه ـ روبـه كسـادى گذاشـت .
بهويژه با ظهور رودكى  ،عنصرى  ،فرخى و بهويژه فردوسى و  . . .شعر عربى از رواج و رونق افتاد .
 1ـ تمدن اسالمى در عهد عباسى كمال يافت  ،چون فرهنگ اسالمى ـ ايرانى آن را اقتضا داشت .
 3ـ پيدايش تنوع شعرى چون هجاى سياسى  ،اشعار فلسفى  ،حكم و امثال  ،اجتماعى انتقادى  ،تشويق به جهـاد و جنـگ عليـه كفـار ،
شعر عرفانى و صوفيانه  ،زهد و تقوا  ،اشعار هزل و مضحك  ،وصف معركههاى جنگى  ،داستانهاى رزمى .
 3ـ شعر دوره عباسى در فنون و اغراض شعرى  ،اسلوب و الفاظ شعرى  ،و در اوزان و قوافى شعر با دورههاى پيشين متفاوت است .
 34ـ فضاى حاكم بر شعر دوره عباسى طبع و ذوق شاعر است  .از اين رو بر اثر اهتمام به ادب دو مكتب بغـدادى و مكتـب شـام در ادب
عربى به وجود آمد كه در واقع دو طريقت در مسير رشد و علوّ فرهنگ و ادب محسوب مىشوند .
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نقش عرفان اسالمى در فرهنگ ايرانى
دكتر محمّدتقى فعّالى

آن علم  ،طلب كه سودمند است
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به طور كلى مىتوان به مباحث عرفانى به دو گونه نگريست :نظرى و كاربردى  .در نگاه نظرى  ،مبانى فكرى و اعتقادى صوفيان
و عرفا مالحظه مىشود  .عرفان با تصوف و تصوف با زهدگروى دينى كه آن را اصحاب صعغّد و اميرمؤمنان عليـهالسـالم و امـام
صادق عليهالسالم و در مراحل بعد  ،حسن بصرى (  11ـ  334ق ) بنيان نهادند  ،به صحنه آمد  .مكتب زهد «در قرن دوم به
دست اول بانوى صوفى يعنى رابعه عدويه ( متوفاى  311يا  331ق ) به «مكتب محبت و عشـق» بـدل شـد  .جريـان عمـل
گروى عرفانى و صوفىمآبىِ اجتماعى از قرنهاى متوالى گذشت و در هر عصر و زمانى از ويژگىهاى خاصى برخـوردار بـود  .از
نكات مهم اينكه صوفيه با آن كه با استدالل و عقل رابطه خوبى نداشتند  ،بر اثر جدالهـا  ،منـاظرههـاى علمـى  ،نـزاعهـاى
فرقهاى و مخالفتهاى روزافزون  ،اندك اندك رو به استداللى كردن آرا و نظريات خود آوردند  .قوت القلوب از ابوطالب مكّى

در قرنِ چهارم  ،اللمع از ابونصر سراج طوسى در قرن چهارم  ،اسرارالتوحيد درباره حاالت ابوسعيد در قرن پـنجم  ،كشـف
المحجوب اثر ابو اسحاق هجويرى در قرن پنجم  ،الرسالهالقشيريه از ابوالقاسم قشيرى در قرن پـنجم  ،منازلالسـائرين ،
اثر خواجه عبداللّه انصارى در قرن پنجم  ،تهميدات از عين القضاة همدانى در قرن ششم  ،شرح شطحيات اثر روزبهان بقليى
در قرن ششم  ،مرصاد العباد نوشته شيخ نجم الدين رازى در قرن هفتم  ،عوارف المعارف از شهاب الدين سهروردى در قرن
هفتم  ،همه و همه گوشههايى از جريان تدوين  ،تبويب و به نظم كشيدن و دستگاهمند كردن تصوف و عرفان اسالمى اسـت .
اين حركت علمى در قرن هفتم به دست عارف نامى و شهير  ،محىالدين بن عربى (  413ه  .ق ) به اوج خود رسيد و تصـوف
كامالن مبانى علمى و نظرى يافت و از اين طريق جايگاهى ثابت و بلند در ميان علوم اسالمى پيدا كرد .

البته عرفان دو حوزه دارد :عملى و نظرى  .صوفيان و عرفا در هر دو حوزه به تنظيم و تنسيق پرداختنـد  .منـازل السـائرين
بهترين نمونه عرفانِ عملى و فصوص الحكم و مقدمه قيصرى بهترين مثال عرفان نظرى است  .اما جريـان نظـرى كـردن و
استخراج مبانى در هر دو حوزه عرفان و تصوف اسالمى صورت گرفت  .آنچه در تاريخ تصوف و عرفان اسالمى تا به امروز رايج
و معمول بوده و هست همين نگاه است  ،يعنى صوفيان و عارفان بيشتر كوشيدهاند به نحوى مسائل و مباحث خود را تئوريك
 .نظامى  ،ليلى و مجنون  ،چاپ وحيد دستگردى  ،ص . 47
شعر ارچه به مرتبت بلند است

آن علم طلب كه سودمند است

332

و نظرى كرده  ،از اين طريق علمى مستقل فراهم آورند .
اين نگاه هرچند خوب و الزم است اما كامل نيست؛ زيرا در هر پژوهش بايد به آثار و پىآمدهاى آن فكر كرد و گوشـه چشـمى
انداخت  .عرفان بعد كاربردى هم دارد  .نبايد تنها به اعتبار و وثاقت نظرى عرفـان قـانع بـود  ،بلكـه همـراه بـا آن الزم اسـت
نقشهاى فردى  ،روانى و اجتماعى صوفيه را نيز باز شكافت و حاصل جمع  ،مالك نهايى براى ارزشگـذارى عرفـان و تصـوف
خواهد بود  .به بيان ديگر عرفان را دو مقام است :مقام صدق و حقيقت و مقام توفيق و سودمندى  .اگـر بـه مبـانى نظـرى در
عرفان و تصوف نگاه كنيم و در پى تمييز صدق از كذب يا حق از باطل باشيم از نگاه نخست تبعيت كردهايم اما اگر اين ديد را
وانهيم و يكسره آثار  ،پيامدها و كاركردهاى عرفان را بررسى كنيم  ،به عرفان نگاه كاربردى داشتهايم  .نگاه جامع  ،جـامعِ هـر
دو نگاه است  .از يك منظر بايد ديد كه آيا عرفان حق است؟ و از ديدگاهى ديگر بايد ديد آيا عرفان در زمينه آثار روانشناختى
و جامعه شناختى موفق بوده است؟
نوشتار حاضر نگاه دوم را وجهه همت خود دارد و سعى مىكند پيامدهاى گوناگون تصوف و عرفان اسـالمى را در زمينـههـاى
مختلف تحليل و بررسى كند و بارخره مىكوشد تا به جز تفسير فلسفى  ،تبيين پراگماتيسمى از عرفان اسالمى ارائه دهد تا از
اين طريق اثبات كند كه تصوف و عرفان به غير از آن كه جهانبينى قابل اثباتى را عرضه مىدارد  ،توانسـته اسـت در رفتـار و
منش مسلمانان و ايرانيان تأثيرى عظيم و شگرف از خود به جاى گذارد  .نگارنده را اعتقاد بر اين است كـه بسـيارى از عناصـر
اصلى كه در فرهنگ ايران وجود دارد تحت تأثير جريان بزرگ تصوف و عرفان اسالمى شكل گرفته است .
-1فتوّت و عيّارى
فتوت در لغت مردى و جوانمردى را گويند  .برخى گفتهاند فتوت آن است كه براى خود نسبت به ديگرى فزونى ندانى  ،بعضى
گفتهاند فتوت  ،گذشتن از لغزشهاى برادران است  ،حارث محاسبى مىگويد فتوت اين است كه انصاف دهى و انصاف نخواهى
3
 .و نيز برخى گفتهاند بتِ انسان  ،نفس او است  ،هركس بت خود را بشكند سزاوار نام جوانمردى است .
فتيان ( جمع فتى = جوانمرد ) در اصطالح طبقهاى خاص بودهاند كه در ايران و گاهى در برخـى بـالد ديگـر اسـالمى ظهـور
كردهاند  .آنان آداب خاصى داشتهاند از قبيل بخشندگى  ،كارسازى  ،دستگيرى و مروّت  ،لذا جوانـان بـا كمـال و واجـد تمـام
صفات انسانى  ،جوانمردى و فتوت را آرمان خود مىدانستند .
جوانمردان ريشه خود را به اميرمؤمنان على عليهالسالم مىرسانند  .آنان به اتكاى كالم معـروف «الفتى اال على السـيف اال
ذوالفقار» كه هاتفى در غزوه احد آن را ندا داد  1.علـى را «شـاه مـردان» خوانـده و او را بهتـرين نمونـه جـوانمردى و فتـوت
 .ابن ابى الحديد  ،شرح نهج البالغه  ،ج  ، 11ص . 217
 .ابن ابى الحديد  ،شرح نهج البالغه  ،ج  ، 13ص . 292
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مىشمارند  .مأخذ فتوت را چنين گفتهاند« :در خبر است كه پيامبر صلىاهللعليهوآله روزى با جمعى نشسته بود  .شخصـى در
آمد و گفت :يا رسول اللّه در فالن خانه مردى و زنى به فساد مشغولاند  .فرمود :ايشان را طلب بايد داشت و تفحـص كـردن .
چند كسى از صحابه در احضار ايشان دستورى خواستند  ،هيچ يك را اجازت نداد  .اميرالمؤمنين علـى عليـهالسـالم در آمـد .
فرمود :يا على تو برو و ببين تا اين حال راست است يا نه  .اميرالمؤمنين عليهالسالم على بيامد  .چون به در خانه رسيد  ،چشم
بر هم نهاد و در اندرون رفت  ،و دست بر ديوار مىكشيد تا گرد خانه بر گرديد و بيرون آمد  .چون پيش پيامبر رسيد  .گفـت:
«يا رسول اللّه  ،گرد آن خانه برآمدم  ،هيچ كس را در آنجا نديدم  .پيامبر به نور نبوت بيافت  ،فرمـود« :يا على انـت فتـى
هذه االمّة؛ تو جوانمرد اين امتى»  .بعد از آن قدحى آب و قدرى نمك خواست  .سلمان فارسى آن را حاضـر كـرد  .رسـول
صلىاهللعليهوآله كمى نمك برداشت و گفت« :هذهالشريعة» .

3

به هرحال جوانمردى و آيين مردمدارى چنان اهميت و عنوان خاصى داشـت كـه حتّـى مشـاهير و مشـايخ صـوفيه هميـون
عبدالرحمان سلمى  ،ابوالقاسم قشيرى  ،محىالدين بن عربى از آن بحث كردهاند و در بـاب آن «فتـوت نامـههـا» نوشـتهانـد .
همينين بسيارى از بزرگان و خليفهگان و سالطين طريقه فتوت پذيرفته بودند؛ مثالن خليفه الناصر لدين اللّه عباسـى ( م 411
ق ) لباس فتوت پوشيد و در رونق آيين جوانمردى اهتمام بسيار داشت  .كيكاووس اول سلطان سلجوقى و سلطان بيْبَرْس ( م
 414ق ) لباس فتوت پوشيدند  .خالصه آن كه در اين دوره طريقت جوانمردى و عيارى چندان رواج و رونق يافت ( حدود قرن
 1و  3ق ) كه تقريبان هيچ شهرى از فتوتخانه خالى نبود .
جوانمردان سلسله مراتب خاصى داشتند :مبتديان را «ابن»  ،سابقهداران را «اب» يا «جد» مىخواندند و رئيس خود را «اخى»
خطاب مىكردند  .آنان به جاى خرقه «سراويل» ( جمع سروالى يا شلوار  ،زيـر جامـه ) مـىپوشـيدند  .ايـن لبـاس بعـدها در
زورخانههاى ايران مرسوم شد  .هريك از جوانمردان كمربندى به نام «شيخ الشدّ» ( پير كمربند ) داشتهاند و سـند سـراويل و
كمربند خود را به «شاه مردان» مىرساندند .
آن كه مشتاق ورود به آيين فتوت بود «طالب» خوانده مىشد  .وى چندى پس از بستن كمربند و پوشيدن «لبـاس الفتـوة» و
نوشيدن «كأس الفتوة» كه عبارت از آب نمك بود  ،رسمان به آيين فتوت وارد مىشد و «رفيق» ديگران به شمار مىآمـد  .لـذا
اهل فتوت و عياران كه مرام صوفيان داشتند  ،لباس  ،تشريفات و آداب و رسوم خاصى داشـتند و در دورههـاى بعـدى طبقـه
معروف به «داش و لوطى» تشكيل دادند .
جوانمردان و عيّاران به ورزشهاى جسمانى بسيار اهميت مىدهند  .زورخانهداران امروزى  ،ميراثداران جوانمرداننـد  .آنـان در
كشتى گرفتن  ،تيراندازى و شمشيربازى مهارت داشتند  .هريك موزهاى در پا  ،خنجرى بر كمر و كاله درازى كـه از نـوك آن
پارچهاى كوتاه آويخته شده بود بر سر داشتند  .روزها به كار و معاش مشغول بودند و شبها در بيوت يا مواضعى به نام «لنگر»
 .عبدالرزاق كاشانى  ،تحفة اإلخوان في خصائص الفتيان  ،صص . 13 ، 12

334

يا «زاويه» نزد «اخى» به شاگردى مىنشستند و بقيه وقت را صرف دستگيرى مستمندان مىكردند .
آيين فتوت ترجيح ديگران  ،گذشتن از لغزش  ،بتشكنى  ،بخشـندگى  ،حفـظ شـرف و نـاموس  ،اظهـار غيـرت  ،فـداكارى ،
دستگيرى از مستمندان و ضعيفان و دفع ظلم از مظلومان و حمايت از يـاران بـود  .آداب و رسـوم جـوانمردى در ايـران نفـوذ
فراوان و گستردهاى داشت و بسيارى را به خود جذب كرد  .حكايـتهـاى فراوانـى از ايـن طريقـت را در گلسـتان  ،بوسـتان ،
داستانهاى عبيد و قلندرنامه مىتوان يافت و از پورياى ولى و مرحوم تختى به عنوان دو نمونه بارز مىتوان ياد كـرد  .گفتنـى
است كه اين طبقه در اين اواخر رو به انحطاط گذارده بود .
-2احترام به انسانيّت
عارفان و صوفيان بيش از هر فرقه ديگر به انسانيت و آدم بودن عنايت و اهتمام داشتند  .عرفا از انسان تصويرى خاص داشتند .
انسان مقامى باالتر از ساير اجزاى عالم حتّى فرشتگان و كروبيان داشت  .خداوند انسان را به صورت خود آفريد و بـه او جنبـه
الهوتى داد  3.انسان عالم صغير و عالم انسان كبير است  .اين سخن از سوى ابن عربى رفعت يافت و چنين شـد  .انسـان عـالم
كبير و عالم انسان صغير است  1.هرچه در عالم اكوان است  ،مسخّر او است  .انسان اكمل مجالى حـق اسـت و حـق تعـالى بـا
جميع اسما و صفات حسناى خود در او تجلّى كرده است  1.فرشـتگان از اسـرار درون انسـان غافلنـد لـذا مقـام خالفـت او را
0
نتوانستند كشيد و براى سجده او بهانه آوردند .
انديشه انسان كامل از سوى عارفان بزرگ مطرح شد  .ظاهران نخستين كسى كه از انسان به عنوان «الكامل التمـام» نـام بـرده
است با يزيد بسطامى است 1و بعد از او حالجاز انسان تحت عنوان «انا الحق» نام برده است  .پس از او  ،ناصرخسـرو قباديـانى
انسان را «آدم و حواى معنى» ناميد .
ز اوّل عقل كلّ را كرد پيدا
كجا عرش الهش گفت دانا
 .حسين بن منصور حالج  ،الطواسين  ،ص . 131
 .محى الدين بن عربى  ،الفتوحات المكيه  ،ج  ، 1ص 118؛ فصوص الحكم  ،فصّ آدمى  ،ص . 49
 .محى الدين بن عربى  ،التجليات الهيه  ،ص 11؛ الرسائل  ،ص . 153
 .فصوص الحكم  ،فص آدمى  ،ص . 151

1. Nicholson Reynold , shudies in Islamic mysticism , london , 1921 , p 77.
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گروهى علت اوليش گفتند
گروهى آدم معنيش گفتند
زعقل كلّ وجود نفس كلّ زاد
3
همى حوّابى معنى خواندش استاد
تا اين كه ابن عربى در قرن هفتم ظهور كرد و نظريه انسان كامل را مطرح نمود  .انسان خليفه اللّه در زمين  ،معلـم ملـك در
آسمان  ،اكمل موجودات  ،صورت كامل حقّ  ،كلمه فاصله جامعه  ،مردمك چشم خلقت  ،نسخه اكمل الهى و ستون آسمان و
1
زمين است  .خالفت مخصوص او و حقيقت محمديه از نوع او است .
عرفا با اين نگاه نسبت به انسان  ،غايت خلقت را انسان و غايت انسان را ظهور جميع اسما و صـفات و بـه تعبيـرى آدم شـدن
مىدانستند  .آنان پيوسته به دنبال انسان بودند ولى بيشتر مىگشتند كمتر از آن نشانى مىيافتند .
دى شيخ با چراغ همى گشت گرد شهر
كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفت مىيافت نشود گشتهايم ما
گفت آنكه يافت مى نشود آنمآرزوست
اين گونه آدميان اگر هم يافت شوند فقط در مسجد و محراب نيستند؛ گاه در خرابات و ميكدهها بايدشان جست حتّى از ميان
كسانى كه كمر به خدمت فرمانروايان بستهاند  .محمّد بن منوّر گفت« :شيخ ما را پرسيدند كه :مردان خدا در مسـجد باشـند؟
گفت :در خرابات هم باشند» 1و نيز گفتهاند« :كمر به خدمت سلطان ببند و صوفى باش»  0.بايزيد براى همه مردم زمـين دعـا
مىكرد و از خدا مىخواست كه رحتمش را بر همه افراد بشر بگستراند و آرزو داشت كه شفيع همه مردم باشد و به جاى همه

 .ناصر خسرو قباديانى  ،روشنايى نامه  ،ص  ( 13اثر ناصرخسرو :سفرنامه به انضمام روشنايى نامه و
سعادت نامه  ،برلين . ) 1341
 .ر .ك  .الفتوحات المكيه  ،ص 311؛ فصوص الحكم  ،ص 51؛ انشاء الدوائر  ،ص  ، 4عبدالكريم جيلى ،
االنسان الكامل .
 .مح ّمد بن منوّر  ،اسرارالتوحيد  ،ص . 95
 .همان .
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گناهكاران عذاب شود  3.همو گفت :چيست آتش؟! هر آينه در فردا بر آن تكيه خواهم داد و خواهم گفت :پروردگارا! مرا فـداى
آتشيان كن يا كه آن را خواهم بلعيد! بهشت چيست؟! بازييه كودكان  1.ابن عربى در اشعارش كامالن انسانگرا اسـت او چنـين
مىگويد:
قلبم پذيراى هر صورتى است
چراگاه آهوان و دير پارسايى
بتكده و كعبه طوافكنندهاى
الواح تورات و اوراق قرآنى
بهدين عشق ودوستى متديّنم رو بهآنسوى دارم
1
پس «دوستى» دين من و ايمانم است
و مالى رومى هم از انسان گرايى عارفانه چنين ياد كرده است:
چه تدبير اى مسلمان كه من خود را نمىدانم
نه ترسايم  ،يهوديم نه من گبرم نه مسلمانم
نه شرقيّم نه غربيّم نه علوّيم نه سعفليّم
نه از اركان طبيعيّم نه از افالك كيهانم
نه از هندم نه از چينم نه از بلغار و سقسينم
نه از ملك عراقينم نه از خاك خراسانم
نشانم بىنشان باشد  ،مكانم المكان باشد
نه تن باشد نه جان باشد كه من خود جان جانانم
دوئى را چون برون كردم  ،دو عالم را يكى ديدم
3
يكى بينم  ،يكى جويم  ،يكى دانم  ،يكى خوانم
 .ابونصر طوسى  ،اللمع  ،ص . 351
 .محىالدين بن عربى  ،ترجمان االشواق  ،بيروت  ، 1312ص . 39
 .همان  ،ص . 41
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امتياز تصوف اسالمى  ،انسانگرايى است  .براى عارف  ،نژاد  ،رنگ  ،زبان  ،زمان و مكان يا هر ويژگى ديگر در انسـان اعتبـارى
نداشت و رسمان ملغى بود  .بر عارف انسان از آن رو كه انسان است مهم است  .اين جهانبينى گسترده  ،تصوف و عرفان را فراتر
از مرزهاى جغرافيايى برد و باعث شده آنان به درون مرزهاى بيگانه نفوذ كنند و مخاطبين گستردهاى بيابند و اينگونـه اسـت
كه صوفيان و عارفان به آمال بزرگان يعنى تحقّق «جامعه باز انسانى» عينيت بخشيدند و بـه بـرادرى عمـومىِ انسـانهـا فتـوا
دادهاند از اين رو است كه بايد گفت نظريه «گفت و گوى تمدنها» ريشه در تاريخ تفكر ايرانى و اسالمى دارد و حقيقتان وامـدار
انديشههاى عارفانه است .
نزد عارفان براى مهربانى  ،ايمان شرط نيست  .دزدى گرچه زشت است  ،اما هميشـه در كنـار دزدان كوچـك  ،دزدان بزرگـى
بودهاند كه پشت دزدان كوچك پنهان شده  ،خود را پارسا و پرهيزگار جلوه دادهاند  ،گفتهاند:
«ديوانه خردمندى از پيش هارون خليفه عباسى مىگذشت ديد كه به دستور او دزدى را دست مىبعرند  ،از يكى از كـارگزاران
پرسيد :چه شده است؟ مرد در پاسخ گفت :خليفه دستور داده است تا دست دزدى را ببرند ديوانه خندهاى زد و گفت :سبحان
1
اللّه دزدِ آشكار  ،دستِ دزد نهانى را مىبعرد .
صوفى راست آيين نيك مىداند كه خداوند آفريدهها را به شرط ايمان روزى نمىدهد و در رزق عبادت را شـرط نكـرده اسـت
بلكه رحمت واسعه او نيك و بد را در برگيرد  .عارف خود را مظهر او بيند و چنين كند و از اين طريق دو نگاه به انسـان پديـد
آمد؛ انسانشناسى عارفان و انسانشناسى متشرعان ـ صوفيان دومى را نمىپسندند و در مثل چنين گويند .
به شيخ شهر فقيرى ز جوع برد پناه
بدان اميد كه از لطف خواهدش نان داد
هزار مسئله پرسيدش از مسائل و گفت
كه «اگر جواب نگويى نخواهمت نان داد» .
نداشت حال جَدَل آن فقير و شيخ غيور
ببرد آبش و نانش نداد تا جان داد
فغان كه با همه دانايى او نمىدانست
1
كه كردگار نه روزى بر شرطِ ايمان داد
 .كليات شمس تبريزى  ،ص . 25
 .سعدى  ،گلستان  ،ص . 149
 .لطفعلى بيك آذر  ،آتشكده  ،ص. 171
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صوفى از نان بريدن نفرت دارد  .صوفى به هر گرسنه  ،برهنه و تشنهاى نگاه مىكند  .صوفى نماز را بزرگ مىدارد  ،چون نماز
است نه چون از فالن بزرگ است  .طريقت او محبت به همنوع است  .او حج مردانه خواهد نه زيارت خسيسانه  .دل به دسـت
آوردن نزد او از هزاران كعبه باالتر است « .نماز نافله خواندن كار پيرزنان است  ،روزه گرفتن صرفه نان اسـت  ،حـج گذاشـتن
3
گشت جهان است  ،دل به دست آر كه كار آن است» .
مسلم كسى را بعوَد روزه داشت
كه درماندهاى را دهد نانِ چاشت
و گرنه چه حاجت كه زحمت برى
1
ز خود بازگيرى و هم خود خورى

-3روش تمميل
صوفيان به خوبى دريافته بودند كه بهترين  ،آسانترين و سودمندترين شيوه تعليم و تربيت و پرورش نيروهاى معنـوى «روش
تمثيل» است  .آنان مزاج و طبيعت مردم را نيك مىشناختند و آگاه بودند كه توده مردم به داستان و قصه دل خوش دارنـد و
از شنيدن آن سرمست شوند  .از اينرو افسانهها و اسطورههـاى زيبـا و مفيـد را برمـىگزيدنـد و از ايـن طريـق افكـار بلنـد و
انديشههاى الهى خود را در قالبهاى جذاب و دلنشين عرضه مىداشتند  .صوفيان نيك مىدانستند كه فكر نيك را نيك بايـد
بستهبندى كرد و بهترين كاال زمانى بدان اقبال مىشود كه به صورتى دلانگيز و دلنشين عرضه شود  ،عارفـان حتّـى از هـزل
روى گردان نبودند  .صناعى مىگفت« :هزلِ من  ،هزل نيست  ،تعليم است»  1.مولوى با استفاده فراوان از حكايت و هزلهـاى
كليله و دمنه مىگويد:
كودكان افسانهها مىآورند
درج در افسانهشان بس سرّ و پند
ّ
عبدللا انصارى  ،رسائل فارس  ،ج  ، 1ص . 54
 .خواجه
 .نظامى  ،ليلى و مجنون  ،ص . 54
 .سنايى غزنوى  ،حديقة الحقيقه  ،ص . 32
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هزلها گويند در افسانهها
گنج مىجويند در ويرانهها
هزل تعليم است آن را جد شنو
تو مشو بر ظاهر هزلش گرو
هر جدى هزل است پيش هازالن
3
هزلها جد است پيش عاقالن
آن زمان كه برخى متشرعان شاهنامه را پشت سر انداختند و ايـن سـند فرهنـگ ايرانـى را «كارنامـه گبـران» و «نامـهآتـش
پرستان» دانستند و فردوسى را مروج آيين زرتشت و مانوى تبليغ كردند  ،صوفيان شاهنامه مىخواندند و به جان گوينـدهاش
آفرين مىگفتند  .و در اين شكى نمىداشتند كه اين بزرگ حماسىسراى ايران با كتاب كريم الهى به خوبى آشنا بـود و از آن
كامالن متأثر « .احمد غزىلى روزى در مجمع تذكير و مجلس وعظ روى به حاضران آورد و گفت :اى مسلمانان  ،هرچـه مـن در
چهل سال از سرِ اين چوب پاره شما را مىگويم  ،فردوسى در يك سخن گفته است  ،اگر بر آن خواهيد رفت از همه مسـتغنى
شويد:
ز روز گذر كردن انديشه كن
پرستيدن دادگر پيشه كن
پرستنده آز و جويان كين
1
به گيتى زكس نشنود آفرين
قصهگويى  ،فرهنگ ايرانيان است  .قصههاى مادران براى فرزندان  ،نقّالىها  ،پردهخوانىها  ،قوّالىهـا  ،قصـهگـوىهـاى دربـار
شاهان  ،هزار و يك شب  ،همه و همه از عناصر اصيل ايران است  .اهتمام به قصه تا بدان حد و پايه بود كه حتّى سرآمد نوابغ

و فيلسوفان يعنى ابن سينا عاقبت به اين روش روى مىآورد و قصه سالمان و ابسال و نيز رسالة الطير مىنگارد  .شاهنامه
 ،افسانههاى ممنوى  ،حكايتهاى گلستان و بوستان و نمونههاى فراوان ديگر نشانههاى بارزى از بهرهگيرى از شيوه تمثيـل
است كه صوفيان صدر  ،آن را باب كردند و ديگران را تحت تأثير خود قرار دادند .
از اين نكته نبايد غافل ماند كه قرآن مهمترين منبع الهامگر صوفيان است  .به طور كلى مىتوان گفت در زمينه شيوه تعليم و
 .مثنوى .
 .سعدالدين وراوينى  ،مرزبان نامه  ،تصحيح عالمه قزوينى  ،ليدن  ، 1981 ،ص. 92
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تربيت چندين ديدگاه وجود داشته است :يكى روش برهان و استدالل است كه آن را فيلسوفان مطرح كـردهانـد  .آنـان سـعى
داشتهاند همه مفاهيم حتّى دين را از طريق مفاهيم پيييده فلسفى به مخاطبان انتقال دهند .
فيلسوفان  ،فلسفه را بهترين زبان  ،كانال  ،ابزار و قالب آموزش دين يافتند و بر اين اساس شفا و اسفار نوشتند و ايـن شـيوه
حتّى امروز هم در آموزههاى دينى ما مثل كتابهاى درسى بينش دينى و معارف  ،حاكم است .
اگر به قرآن كه مهمترين سند و منبع تفكر اسالمى است مراجعه كنيم در آن آيات عقلى و استداللى خواهيم يافت  ،اما حجم
آنان كه نشانِ ميزان اهتمام قرآن است  ،به نسبت چندان نيست  .قرآن شيوهاى مهمتر مطرح كرده است و آن شيوه تمثيـل و
قصهگويى است  .در اين كتاب آسمانى بيش از هفتاد قصّه آمده كه تعداد  11قصه مربوط به انبيا اسـت و احسـن آنهـا قصـه
يوسف است  .نكته جالب اينكه تعداد آيات مربوط به قصص حدود  3144آيه است كه تقريبان  03كلّ قرآن را تشكيل مىدهد .
به راستى قرآن با اين مقدار آيه با ما چه مىگويد؟ آيا از اين مطلب مهم نبايد درس گرفت؟ و آيا گرفتهايم؟
نكته جالبتر اينكه اكثر آيات مربوط به قصص مكّى است و مىدانيد كه آيات مكّى بيشتـر در صـدد القـاى تعـاليم دينـى و
مسائل اقتصادى مىباشند  .اين امر بدين معنا است كه قرآن كريم در  3044سال پيش قصّـه را بهتـرين زبـان و قالـب بـراى
انتقال مفاهيم اقتصادى معرفى كرده است و نه فلسفه را  .اگر تنها  314يا  014آيه كه مربوط به احكام است دستمايه ظهـور
علمى بزرگ به نام «فقه» شد  ،آيا نبايد  3144آيه دستمايه ظهور علمى بزرگتر به نام «رمان نويسى» مىشد؟ قرآن بـه مـا
مىگويد مسائل اعتقادى را مىتوان محسوس نمود و در قالب مقولههاى هنرى به مخاطبان عرضه داشت و ايـن دقيقـان همـان
كارى است كه امروزه بيگانهها انجام مىدهند  .امروزه بسيارى از متفكران بزرگ غربى به اين شيوه روى آوردهاند  .آثار راسل ،
بكت  ،كوندرا  ،كوئولو و دهها نويسنده ديگر بهترين شاهد اين مدعا است  .همينين كارتونهاى نظير «دوقلوهاىافسـانهاى» ،
«پينوكيو» و «بابا لنگ دراز» و «اى كيوسان» همه حامل يك فرهنگ و تمدناند  .مگر كارتون دوقلوهاى افسانهاى به مخاطب
اين انديشه را القا نمىكند كه اتحاد دو ناهمجنس و تمركز آنان قدرت مىآورد و مگر اين خالصه تفكر بودا نيست؟! به هرحال
 ،شيوهاى را كه قرآن  3044سال پيش به مسلمانان تعليم داد و امروزه روانشناسان آن را بهترين روشهاى آموزش مىدانند ،
صوفيان در سدههاى نخستين آن را از قرآن گرفتند و به بهترين شكل ممكن به كار بسـتند و در زوايـاى فرهنـگ ايـران وارد
نمودند .
-4وارستگى و آزادگى
عارفان از آزادهترين و وارستهترين انسانهاى روى زمين بودهاند  .آنان مردمانى بودهاند كه تنها با عرق جبين و كدّ يمـين نـان
مىخوردهاند و با قناعت و مناعت  ،بنده چون خودى نمىشدند  .درباره ريشه اشتقاق صوفى بحثى اسـت يكـى از نظريـههـاى
رايج اين است كه واژه صوفى از ريشه صوف به معناى چشم مىباشد و بر اين اساس صوفى در معنا پشمينه پـوش اسـت  .بـه
دنبال اين  ،مطرح مىشود كه چرا آنان چنين لباس را برگزيدهاند  .يكى از داليل اين است كه اين لبـاس فريـادى عليـه ظلـم
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ظالمان بوده است  .پشمينه پوشى و آيين تصوف اعتراض خاموش عليه سياه كارى و فساد امويان و عباسيان بوده و حمايتى از
سادهگان  ،فقيران و مساكين هم بوده است .
قشيرى مىگويد:
«مردى  ،عارفى را ديد كه در كنار جويبارى برگهاى افتاده درختان را مىخورد  .گفت :اگر سلطان را خـدمت مـىكـردى بـه
خوردن اين گياه نپرداختى  .عارف پاسخ داد :تو نيز اگر به همين كه من مىخورم قناعت مىكردى به خدمت سـلطان محتـاج
3
نشدى» .
جماعت عارفان به پول بيتالمال چشمداشتى نداشت  ،اهل تملّق هم نبود  ،از كسى توقع هم نداشت و بنده كسـى جـز خـدا
نبود  ،زيرا شعارش اين بود كه «بنده آنى كه در بند آنى» 1لذا به نان جوين و ظرف نمكى بسنده مىكرد و خود را وقف خدمت
به آدميان و فقيران مىنمود  .عقيده عارف اين است كه دنيا مانند الشهاى اسـت كـه تنهـا سـگان بـه آن تكالـب مـىكننـد .
اعتقادش بر اين است كه ثروت  ،شادى و نشاط نمىآورد  ،اى بسا فقيران كه شادند و توانگران كه رنجور .
بنگر اكنون رند اطلسپوش را
هيچ اطلس دست گيرد هوش را
در عذاب منكر است آن جان او
كژدم غم در دل غمدان او
از برون بر ظاهرش نقش و نگار
وز درون انديشههايش زارِ زار
وآن يكى بينى در آن دَلق كهن
1
چون نبات انديشه و شكّر سخن
عارفان نيك مىدانستند كه اگر به خدمت خداوندان زر و سيم درآيند  ،چاكرى به دنبال آيد اگر چيزى گرفتنـد بايـد چيـزى
دهند و خدمتى كنند .

 .ابوالقاسم قشيرى  ،الرسالة القشيريه  ،ص . 15
 .محمدبن منور  ،اسرار التوحيد  ،ص . 61
 .مثنوى  ،دفترم سوم . 196 ،
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هركه را بر سماط بنشينى
واجب آمد به خدمتش برخاست
از اين رو  ،نداى طمع بركشيدند و بندگى انسانِ دون ننمودند و بدين طريق آزادگى و وارستگى پيشه نمودند  .ابوسعيد گفت:
«خدايت آزاد آفريد آزاد باش» 3و حافظ گفت:
غالم همّتِ آنم كه زير چرخ كبود
ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است
يكى از زيباترين قطعههاى تاريخ تصوف و عرفان اسالمى ديدار آنان با حكمرانان و فرمانروايـان اسـت  .ايـن ديـدارهاى زيبـا و
دلنشين  ،مظهرى كامل از صداقت  ،پاكى و بىپروايى در برابر حكّام است  .اين گوشهنشينان نشان دادند كه نفوذ گوشهنشينان
از قاف تا قاف است  .انسانها دو دستهاند :چاپلوسان و گوشهنشينان  ،چاپلوسان چاكراننـد و هـر روز زيـادتى خواهنـد  .آنـان
نفسپرستان  ،بردگان  ،خودخواهان و فزونى جويانند كه هرگز سيرى نگيرند  .اما گوشهنشينان به دنياطلبان بىاعتنا بوده دمى
در خدمت آنان به سر نمىبرند  .آنان در خود نيازى به فرمانروايان احساس نمىكردند و اين احساس استغنا از رمـوز موفقيـت
آنان بود و آنان با قناعت خود را حاكم كواكب مىدانستند  .به قول حافظ:
گداى ميكدهام ليك وقت مستى بين
كه حكم بر فلك و ناز بر ستاره كنم
و همو گفت:
بر در ميكده رندان قلندر باشند
كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهى
خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاس
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهى
 .محمدبن منور  ،اسرار التوحيد  ،ص . 276
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اگرت سلطنت فقر ببخشند اى دل
كمترين ملك تو از ماه بود تا ماهى
حكايت ديدار عارفان با حاكمان بابى وسيع است كه در اينجا به اندكى بسنده مىكنيم  .ذوالنون مصرى در نصـيحت متوكـلّ
عباسى گفت« :زاهدان و پاكان  ،پادشاهان آخرتند وليكن در اين جهان فقير و وارستهانـد»  3.هـارون خليفـه عباسـى را همـه
مىشناسيم و از مجالس عيش و نوش او هريك چيزى در ذهن داريم  .اين خليفه عباسى سالى به مكه رفت و در آنجـا قصـد
ديدن زاهدى بزرگ به نام ابن سمّاك را كرد  .داستان مفصل است  ،آخرارمر هارون جهت آزمودن وى به او صلهاى داد  ،فضل
گفت« :يا شيخ  ،اميرالمؤمنين شنيده بود كه حال تو تنگ است و امشب مقرر گشت كه پيش تو آيد و اين صلت حالل  ،تو را
داد  ،بستان  .پسر سماك تبسم كرد و گفت :شگفت است  ،من اميرالمؤمنين را پند دهم تا خويشتن را نگاه دارد از آتش دوزخ
 ،و اين مرد بدان آمده است تا مرا به آتش دوزخ اندازد! هيهات  ،هيهات! برداريد اين آتش را از پيش من كه هـم اكنـون مـا و
سراى و كوى همه سوخته شويم  .و برخاست و به بام بيرون شد  .و كنيزك بيامد و بدويد و گفت :بازگرديد اى آزاد مردان كه
اين پير بيياره را امشب بسيار دردمند كرديد  .هارون و فضل بازگشتند  ،و دليل ره برداشـت و برنشسـتند و برفتنـد  .هـارون
همه راه مىگفت مرد اين است  .و پس از آن سخن پسر سماك بسيار ياد گرديد»  1.همينين آوردهاند كه «چـون طغـرل بـه
قصد بغداد از همدان مىگذشت  ،از اوليا سه پير بودند :بابا طاهر عريان  ،بابا جعفر و شيخ ممشاد  .كوهى است در همدان كـه
آن را خضر گويند  ،بر آنجا ايستاده بودند نظر طغرل بر ايشان افتاد  ،كوكبـه لشـكر بداشـت و پيـاده شـد و بـا وزيـر ابونصـر
الكندرى پيش ايشان آمد و دستهايشان ببوسيد! باباطاهر  ،پارهاى شيفته گونه بودى  ،او را گفت :اى ترك! با خلق خـدا چـه
خواهى كرد؟ سلطان گفت :آنچه تو فرمايى  .بابا طاهر گفت :آن كن كه خداى فرمايـد. . . :خـدا بـه عـدل و احسـان دسـتور
مىدهد  .سلطان بگريست و گفت :آرى  ،بابا طاهر سر ابريقى شكسته كه سالها از آن وضو كرده بود در انگشت داشت  ،بيرون
1
كرد و در انگشت سلطان كرد و گفت :مملكت عالم را چنين در دست تو كردم بر عدل باش» .
سنايى غزنوى ( متوفاى  111يا  101ق ) كه خود در آغاز  ،زندگانى پاكيزهاى نداشته و در اوان شاعرى مدح فرمانروايان گفته
بود  ،چون سر به آستان تصوف ساييد و كيمياى عشق صوفيانه بر وجودش اثر گذاشت  ،قدر و ارج توده مردم را دريافت  ،و به
جاى سخن گفتن از شوكت و اقتدار سلطان و قدرت و صولت لشكريان او به وصف حال مظلومان و بيوهزنان پرداخت و سلطان
وقت را از ظلم و بيداد هشدار داد:
 .عطار  ،تذكرة االولياء  ،ص . 79
 .ابوالفضل بيهقى  ،تاريخ بيهقى  ،صص  672ـ . 678
 .راوندى  ،راحة الصدور  ،ص . 98
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اى بسا تاج و تختمرجومان
لخت لخت از دعاى مظلومان
اى بسا رايت عدوشكنان
سرنگون از دعاى بيوهزنان
آه مظلوم در سحر به يقين
بتر از تير و ناوك و زوبين
در سحرگه دعاى مظلومان
ناله زار و داد مظلومان
بشكند شير شرزه را گردن
دركش از ظلم خسروا دامن
آنچه در نيمه شب كند زالى
3
نكند چون تو خسروى سالى
سعدى در اين باب حكايتهاى متعددى آورده است  .از جمله اينكه« :درويشى مستجاب الدعوه در بغداد پديد آمـد  .حجـاج
يوسف را خبر كردند  .به خواندش و گفت :دعاى خير بر من بكن  .گفت :خدايا جانش بستان  ،گفت از بهر خداى اين چه دعـا
1
است؟ گفت :اين دعاى خير است تو را و همه مسلمانان را» .
نقلها  ،گزارشها و حكايتها در اين زمينه بىشمار است و ما به اندكى بسنده كرديم  .حال سؤال اين است كه چرا عارفـان و
صوفيان تا بدين حد به اين عقيده پاىبند بودند  .داليل روشن است  ،زيرا اوالن :دندان طمع و آز را كشيده بودند ثانيان :براساس
تعاليم دينى حقيقتان با ظلم و ستم ستيز داشتند  .ثالثان :بر پايه انسانگرايى عام به انسانها مهربانى داشتند و خـود را از مـردم
باالتر نمىديدند و مىدانستند كه روزى خواجگى به سر آيد و روزى را مقدّر مىدانستند .
اى خواجگان اى خواجگان روزى سر آيد خواجگى
اى سركشان اى سركشان هم بگذرد دور شما
 .سنايى غزنوى  ،حديقة الحقيقه  ،ص . 189
 .گلستان  ،چاپ فروغى  ،ص . 87
 .ديوان شمس  ،چاپ فروزانفر  ،ص  ، 1ش . 14
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1

-5تعليم صفا و بىاعتنايى به ظاهر
عارفان اهل دلاند و همواره پاكى دل و روح را ستودهاند و خواستارند  .اگر ظاهرى نازيبا بينند خم به ابرو نمـىآورنـد و بـاطن
براى آنان اصالت دارد و چون راز دل را جز او نمىداند و باطنها را فقط خدا مىشناسد  ،از ايـن روى همـه را بـا حسـن ظـن
مىنگرند و اين نكتهاى بسيار مهم در روابط اجتماعى است  .گفتهها و نوشتههاى عارفان آكنده از اين نكته است كـه مـردم را
ظاهرپرستى  ،قشرىگرى  ،رياكارى  ،چاپلوسى و بىصفايى منع كرده  ،برهانند .
صورت و هيئت بود چون قشر و پوست
معنى اندر وى چو مغز اى يار دوست
مىكند طاعات و افعال سَنىّ
ليك يك ذره ندارد چاشنى
طاعتش نغزست و معنى نغز نى
جوزها بسيار و در وى مغز نى
ذوق بايد تا دهد طاعات بَر
مغز بايد تا دهد دانه شَجَر
صورت ظاهر چه جويى اى جوان
رو معانى را طلب اى پهلوان
گر حديثت كژ بود معنيت راست
آن كژى لفظ مقبول خداست
ور بعوَد معنى كژ و لفظت نكو
3
آن چنان معنى نيرزد يك تَسو
درباره ريشه اشتقاق واژه صوفى ديدگاههايى وجود دارد كه يكى از آنها اين است كه واژه صوفى از «صفا» اشتقاق پيدا كـرده
است  .اين مطلب بر اساس اين عقيده است كه جاهل و عامى شوريده دل و باصفا از محتسب و عالم مغرور  ،بىدل و بـىصـفا
شريفتر و به درجات قبول اقرب است  .از صفا و سادگىِ او هزاران فايده برخيزد و به مـردم عايـد آيـد  ،امـا از علـم و غـرور ،
 .مثنوى  ،دفتر دوم  187 ،و دفتر سوم . 197 ،
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خودبينى  ،گندهدماغى و بىدلى ديگرى يك فايده نيايد و چيزى جز زبان حاصل نشود .
عارفان به طور كلى از ظواهر دست شستهاند  ،از ظاهر دنيا دل بريده و به باطن  ،آخرت گراييدهاند  .آنـان چنـدان بـه ظـواهر
قرآن هم دل نمىدهند و هميشه الفاظ قرآن را داراى معنا و تأويل مىدانند  .چه بسا خواننده درست و زيبا كـه قـرآن لعـنش
كند .
ما ز قرآن مغز را برداشتيم
پوست را پيش خسان انداختيم
صوفيان همينين براى ظاهر انسان اعتبارى قائل نيستند و به غيب و سرّ او اقبال دارند  .اسـتدالل ايـن اسـت كـه اگـر ظـاهر
اعتبارى داشت  ،خدا هميشه ظاهر بود و انسان براى شناخت او نمىبايست از دنيا و ظواهر اعراض كند  .اگر نورى است بعد از
انقطاع است چنانكه در شعبانيه مىخوانيم:
الهى هب لى كمال االنقطاع اليك فائز ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك»  .اگر ظـاهر اصـالت داشـت قـرآن آن را مـذمت
نمىكرد« :يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون» .

3

عارفان با اين انديشه از چاپلوسان و چاكران فرارى بودند و هميشه با يكرنگان و شوريده دالن و بـا صـفايان سـر يـك سـفره
مىنشستند  .بايزيد مىگويد« :هيچ كس بر من غلبه نكرد مانند جوانى از اهل بلخ كه به قصد حج برمـا وارد شـد و گفـت :يـا
بايزيد  ،حدّ زهد نزد شما چيست؟ گفتم اينكه :چون بيابيم بخوريم و چون نيابيم سپاس گزاريم  .گفت :پيش ما سگان بلخ نيز
چنيناند  .گفتم :پس حد زهد پيش شما چيست؟ گفت اينكه چون نيابيم شكر كنيم و چون بيابيم ايثار كنـيم و بـر ديگـران
1
ببخشيم» .
يكى از ثمرات و پيامدهاى رياضتها  ،گرسنگىها  ،بيدارىها و شكستن شهوتها همين بود كه احوال درماندگان و فقيـران را
درمىيافتند و فقيران با آنان احساس خودى و صميميت مىكردند  .از اين رو پيران و رهروان به تجريد و جامه دنيـا انـداختن
تشويق مىكردند و اين را مايه بلندى و برترى مىشمردند و خالصه اعتقادشان بر اين بود كه سالك صوفى نبايد با خود از مال
دنيا هيچ ببرد و فقر را بايد پيشه خود كند .
-6نشستن با بدنامان
 .روم . 7 /
 .شهاب الدين سهروردى  ،عوارف المعارف  ،ص . 31
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عارفان را عقيده بر اين بود كه چون ظاهر شرط نيست و بدنامى افراد به دليل كارهاى ظاهرى آنان است پس نمىتوان فتوا به
تباهى و فساد باطنشان داد  .وانگهى معاشرت با مشهورين و اصحاب جاه و مال  ،آفات و مشكالتى را در پـى خواهـد داشـت .
«بزرگان و جاهداران به منزله دريا مىخروشانند كه نزديكى به آنها خطرها دارد .
هين ز بدنامان نبايد ننگ داشت
هوش بر اسرارشان بايد گماشت
هركه او يك بار خود بدنام شد
خود نبايد نام جست و خام شد
اى بسا زر كه سيه تابش كنند
تا شود ايمن ز تاراج و گزند
هركسى چون پى برد بر سرّ ما
3
باز كن دو چشم و سوى ما بيا»
شهرتطلبى آفاتى دارد كه عارفان خوب بر آن واقف بودند  .زيانهاى جانكاه شهرت يكى غـرور و فريفتگـى اسـت  .غـرور بـه
دنبال خود بىاحتياطى  ،كم دقتى  ،خطاكارى  ،نسيان و شكسـت خواهـد آورد  .نشـانه آن را در رفتـار فرمانروايـان و اميـران
مىتوان ديد .
چو موالم خوانند و صدر كبير
1
نمايند مردم به چشم حقير
اثر زيانبار دوم اينكه انسان را بر آن مىدارد تا خود را مناسب ميل ستايشگران بسازد و برخالف ميل خود  ،رضاى آنان بجويد
و اين سرآغاز ريا و نفاق است  .و اين سرآغاز بندگى و بردگى و از دست دادن استقالل و حريت است  .سه ديگر اينكه ستايش
تملقگويان زوال و پايان دارد و آخراالمر انسان تنها و بىپناه خواهد ماند و لذا در احاديث و روايات جاهطلبى و شهرتجويى به
شدت مذمت شده است  .پيامبر صلىاهللعليهوآله روزى بر ستايشگرى گذشت و گفت:
3
«واى بر تو پشت اين ممدوح را شكستى  ،زيرا اگر از تو بشنود و بپذيرد تا رستاخيز روى رستگارى نبيند» .
 .افالكى  ،مناقب العارفين  ،ص . 193
 .سعدى  ،بوستان  ،ص . 312

348

يك سؤال اساسى وجود داشت و آن اينكه آيا انسان ذاتان بد است؟ تعابيرى كه در سِفر پيدايش تورات آمده است نشان مىدهد
كه آدم ذاتان تبهكار و پليد است  .اما عارفان براساس تعاليم دينى و قرآنى نهاد و سرشت انسانى را پاك و ناآلوده مىدانسـتند و
طبعان انحراف  ،بِزه و تبهكارى را امرى عارضى تلقى مىكردنـد  .لـذا نقـش جامعـه و مربيـان را چيـزى جـز درمـان و معالجـه
نمىديدند  .چشم علتبين و روشن عارف انسان را تركيبى از رذايل و فضايل مىديد كه فضايلش افـزون اسـت  .هـيچ انسـانى
بىعيب نيست و گل بىخار تنها او است  .بوسعيد گفت «معشوقه بىعيب مجوى كه نيابى»  1.اعتقاد عارف بر ايـن اسـت كـه
1
بزرگترين عيب آدمىزاده اين است كه خود را بىعيب و بىگناه بيند و ديگران را عيبناك .
آن يكى در چشم تو باشد چو مار
هم وى اندر چشم آن ديگر نگار
زآن كه در چشمت خيال كفر او است
وآن خيال مؤمنى در چشم دوست
هركه را بينى شكايت مىكند
كان فالن كس راست طبع و خوى بد
اين شكايت گر يقين خود هم بد است
كه از آن بدخوى بدگوى آمده است
زآن كه خوشخو آن بود كو در خمول
باشد از بدخوى و بدطبعان حمول
اى بسا ظلمى كه بينى در كسان
خوى تو باشد در ايشان اى فالن
اندر ايشان تا فتد هستى تو
0
از نفاق و ظلم و بدمستىّ تو

 .غزالى  ،احياء علوم الدين  ،ج  ، 3ص . 211
 .محمدبن منور  ،اسرار التوحيد  ،ص . 98
 .ابوالقاسم هجويرى  ،كشف المحجوب  ،ص . 387
 .مثنوى  ،دفتر چهارم  344 ،ـ . 351
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ظهور گروهى تحت عنوان مالمتيون و فرقهاى ديگر به نام قلندران را بايد در همين رابطه ارزيـابى كـرد  .مالمتيـه گروهـى از
صوفيان بودند كه كارهاى شگفت و خالف رسمهاى جامعه را انجام مىدادند  .اين دسته از عارفان كه بيشتر در خراسانِ بزرگ
زندگى مىكردند در باطن به شدت به شريعت پاىبند بودند اما در ظاهر از خود التزامى نشان نمىدادند  .رهبر اينان حمـدون
بن احمد عماره بود كه مىگفت« :علم خداى به تو نيكوتر از آن باشد كه علـم خلـق»  3.مالمتيـان شـديدان از شـهرتطلبـى و
نامجويى گريزان بودند  .آنان در گمنامى زيستن را شيوه و طريقت خود مىدانستند  .طريقت مالمتيـه در اواسـط سـده سـوم
پديد آمد و بهتدريج توسعه يافت  .پيروان اين شيوه يعنى ابوحفص عمربن حدّاد ( متوفاى  144ق )  ،ابو عثمان سعيد حيرى (
متوفاى  133ق  ) .و ابوعمر بن نجيد ( متوفاى  143ه  .ق ) در بسط آن كوشيدند و مالمتىگرى را در اطراف رواج دادند .
مالمتيان بر واجبات و فرايض تأكيد فراوان داشتند و آنها را با اخالص و نيت پاك انجام مىدادند اما به شدت از تظاهر پرهيز
داشتند  .از اين رو خرقه نمىپوشيدند و كارهايى كه به ظاهر ناپسند بود اما خالف شرع نبود انجام مىدادند  ،ماننـد نوشـيدن
شربتى سرخ رنگ در پياله كه مردمان پندارند آنان شرابخوارند يا سخن از خال لب  ،كمند  ،گيسو  ،مى ساقى و بتخانـه زدن .
حافظ يكى از مالمتيان است .
قلندران گروهى ديگر بودند كه از مالمتيان پيشتر رفتند آنان گاهى به ظاهر كارهاى خـالف شـرع هـم انجـام مـىدادنـد  .از
پيشگامان اين طريقه در اواخر قرن ششم شيخ جمالالـدين سـاوجى كـه در دعميـاط زاويـه داشـت  .در خراسـان شـيخ آنـان
قطبالدين حيدر بود  .باباطاهر يكى از قلندران بود كه دوبيتىهايش در اين زمينه معروف است:
مو آن رندم  ،كه نامم بىقلندر
نه خون ديرم  ،نه مون ديرم  ،نه لنگر
چو روز آيه بگردم گِردِ كويت
چو شو آيه به خشتان وانهم سر
به هر تقدير عارفان مالمتى و قلندرپيشه از همه چيز جز زيبايى و نيكى نمىديدند  .آنان از زاغ  ،چشم و از طاووس  ،پَـرَش را
مىديدند  .لذا بر سر سفره حقير و مسكين مىنشستند و از بدنامان و گمنامان فرارى نبودند و هرگز آنان را تحقير نمىكردند و
اين نيز يكى از عناصر برجسته فرهنگ ايران هست .
-9دعوت به جمع
شايد هيچ فرقهاى در گذشته ايران زمين مانند عارفان و صوفيان به فكر مردم نبودند  .آنان اين خصـلت را از پيشـوايان دينـى
 .ابوالقاسم هجويرى  ،كشف المحجوب  ،ص . 228
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خود به ويژه اميرمؤمنان عليهالسالم به ارث بردند  .علت آن است كه هر فرقهاى تنها خود را راست و ديگر نحلهها و دستهها را
باطل  ،ملعون و نجس مىدانست  ،اما چون تنها عارفان بودند كه نگاهى عام به انسان داشتند و با همـه بشـريت از در صـلح و
آشتى و صفا درمىآمدند  .خالصه آن كه مردم دارى و شفقت به همنوع شيوه آنان بود  .آنـان معتقـد بودنـد «صـداى خلـق ،
صداى خدا است»  3.ابوسعيد مىگفت« :هرچه را خلق نشايد خداى را نشايد  .و هرچه خداى را نشايد خلق را نشايد»  1.شـايد
اين سخن الهام بخش اين ضرب المثل التين باشد .
«»Vox populi vox deiيا « »Voice of people , is the voice of Godيعنى صداى مردم  ،صداى خدا است .
اين اعتقاد باعث مىشد كه آنان از هر گونه كمك مادى يا معنوى دريغ نورزند  .مىگويند واژه «خانقاه» از «خـوانگـاه» بـوده
است و جهت آن است كه عارفان هرچه در روز به دست مىآوردند شب بر سر سفره مىنهادند تا همه از آن تناول كنند .
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
كه دست دادش و يارى ناتوان كرد
عارفان مردم را در مكانى جمع مىكردند و آنان را از حق و راستى و انسانيت آگاه مىساختند  .آنان دست خـدا را بـا جماعـت
مىديدند و چون بلندنظر بودند غافالن و حتّى بدكاران را قابل همنشينى و ترحم مىدانستند از اينروى با همه انس داشتند و
به ديگران عشق و شفقت مىورزيدند .
جمع كن خود را جماعت رحمت است
تا توانم با تو گفتن هرچه هست
عقل تو قسمت شده بر صد مهم
بر هزاران آرزو و طمّ و رمّ
جمع بايد كرد اجزا را به عشق
تا شوى خوش چون سمرقند و دمشق
سابق گفته شد كه در اولين دوره پيدايش تصوّف و عرفان؛ يعنى قرن دوم دو مكتب ظاهر شد  :مكتب زهـد و مكتـب عشـق ،
 .اسرار التوحيد  ،ص . 59
 .همان .
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اين دو مكتب هريك ويژگىهاى خاص خود را دارند كه در طول تاريخ به ظهـور رسـيدند  .عارفـانِ عاشـق پيشـه  ،خرابـاتى ،
جمعگرا  ،برون نگر  ،آفاقى و رجايىاند  .برخالف صوفيان زهدپيشه كه معموالن مناجاتى  ،درونگـرا  ،انفسـى و خـوفىانـد  .از
ويژگىهاى بارز سالكان طريقت حب و عشق آن است كه بسيار به مردم شفقت  ،صفا و عشق مىورزيدند و اصل اخوت را كامالن
به جا مىآوردند و از لغزش و خطا به راحتّى درمىگذشتند  .هيچ بعيد نيست كه بگوييم مهماننوازى ايرانيان كـه شـهره عـام
است تحت تأثير اين منش صوفيان و عارفان شكل گرفته است  .نقل است كه «روزى غالم خليل  ،حاكم بغـداد قصـد كشـتن
عدهاى از صوفيان كرد  .ابوالحسين نورى به حاكم گفت مرا به جاى آنان بكش حاكم چون اين گذشت را ديـد از همـه دسـت
3
كشيد .
بيان ديگر مطلب آن است كه بگوييم صوفيان و عارفان بيش از ديگر فرقهها در عمل اهل تسـامح و تسـاهل بودنـد و بـر ايـن
اساس در برابر تعصبهاى كور و افراطى مىايستادند  .براى آنان پاسبان  ،سلطان  ،كافر  ،مسلمان  ،هوشيار و مست يكى بود و
همه را بايك چشم مىنگريستند و اين شيوه را از مقتدايان دينى خود فرا گرفته بودند .
بيار باده كه در بارگاه استغنا
چهپاسبان و چه سلطان  ،چههوشيار و چهمست؟

-2بىاعتنايى به مرگ
يكى از سختترين و ترسناكترين مسائل زندگى انسانها مرگ است  .حتّى يكـى از معضـالت انسـان معاصـر  ،پديـده مـرگ
انديشى است و هنوز علم جديد نتوانسته است راهى براى آن بيابد  ،به قول سعدى« :هر بند گشاده شد به جز بند اجل» 1فكر
اينكه انسان سرانجام از دنيا خواهد رفت  ،او را به شدت آزار مىدهد وحشتى در دل او مىافكند  .عارفان براساس تعاليمى كه
از دين گرفتهاند راه حلى براى اين معضل تاريخى انسان يافتهاند و مطرح كردهاند  .تعاليم آنها از اين قرار است .
نخست اينكه مرگ  ،فنا و نابودى نيست  .بلكه انتقالى است از زندان به عالم برين  .مـرگ حتّـى انتقـال هـم نيسـت  ،چشـم
بصريت باز كردن است:
«وكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد» دنيا ظاهر و آخرت باطن و مرگ ورود به عالم حقايق اسـت« :يـوم تبلـى
السرائر» عارف دنيا را زندان پاكان و بهشت دنياپرستان مىبيند .
 .كشف المحجوب  ،ص . 71
 .سعدى  ،بوستان  ،ص . 76
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اين جهان زندان و ما زندانيان
حفره كن زندان و خود را وارهان
مرگ راهى براى وصول به معشوق است  .طريقى براى بريدن از خاكدان طبيعت است  ،گذر از فنا و پيوسـتن بـه بقـا اسـت .
عارف آن گاه كه مرگ دررسد تبسم كند  ،زيرا مرگ را لحظه وصال بيند  .مگر كسى كه از محنت خانه جهان مىرهد غمگين
است .
گر مرگ رسد چرا هراسم؟
كان راه به توست مىشناسم
اين مرگ نه  ،باغ و بوستانست
كو راه سراى دوستان است
تا چند كنم ز مرگ فرياد؟
چون مرگ از او است مرگ من باد
گر بنگرم آنچنان كه رايست
3
اين مرگ نه مرگ  ،نقل جانست
دوم اينكه كسى از مرگ هراسان است و از آن پريشان مىشود كه در دنيا چيزى داشته باشد  .عارفانى كه جمع كردند دليلى
براى پريشانى هم ندارند  .اين داستان را از عطار شنيدهايد كه گفت« :درويشى پيش عطار آمد و او در داروخانه خود بود و از او
چيزى خواست  .عطار ـ كه سرگرم بازار خويش بود ـ چندان اعتنايى نكرد  .درويش گفت :تو با اين دلبستگى به دنيـا چگونـه
خواهى مرد؟ گفت همان گونه كه تو خواهى مرد  .درويش كاسه چوبين خود را زير سر نهاد و خوابيد و مرد  .عطار با ديدن اين
1
بازى شورانگيز تكان خورد و سرمايه خود را پريشان كرد و به اين و آن بخشيد و صوفىِ شوريده سرى شد» .
نكته اساسى در اين بين  ،نگاه عارف به دنيا است  .اين نگاه كه ريشههاى آن را پايدار دين يافت  .دنيا را چنين تعبير مىكنـد:
1
«هر چيزى كه تو را از موالى خود دور كند  ،دنياى توست» .
 .ليلى و مجنون  ،صص  7ـ . 8
 .اسرار التوحيد  ،ص . 457
 .رشيدالدين ميبدى  ،كشف االسرار  ،ج  ، 3ص . 192
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مذمت دنيا  ،انكار دنيا نيست  .ابوسعيد مىگفت« :درويش آن است كه بخورد و بنوشد و بخوابد و زن خواهد و ميان باشد ولى
دلش با خدا باشد»  3.مولوى با استفاده از اين حديث كه فرمود« :نعم المال الصالح للرّجل الصالح» گويد:
چيست دنيا از خدا غافل بعدن
نه قماش و نقره و فرزند و زن
مال را گر بهر دين باشى حمول
«نعم مال صالح» گفت آن رسول
چون كه مال و ملك را از دل براند
زان سليمان خويش جعز مسكين نخواند
كوزه سربسته اندر آب زفت
از دل پرباد خوق آب رفت
باد درويشى چو در باطن بود
بر سر آب جهان ساكن بود
آب نتواند مر او را غوطه داد
كش دل از باد الهى گشت شاد
گرچه اين جمله جهان ملك وى است
1
ملك در چشم دل او الشى است
البته ريشهها را بايد در جايى ديگر جست نگاهى كه قرآن به دنيا و آخرت و مرگ دارد طبعان به دنبال خود استقبال مردانـه از
مرگ را پديد خواهد آورد  .همينين ملّتى كه سخنانى نغز از پيشوايانش دارد مرگ را سعادت  ،ورود به عالم نور و راهى بـراى
وصال خواهد ديد  .اميرمؤمنان على عليهالسالم مىفرمود« :واللّه البن ابى طالب انو بالموت من الطفل بمدى امه»  1.شعار
اباعبداللّه در برابر ظالمين اين بـود« :الارى الموت اال السعادة وال الحياة مع الظالمين اال بَرَمـا»  0.خالصـه ايـنكـه علـت
 .اسرار التوحيد  ،ص . 111
 .مثنوى  ،دفتر اول  26 ،ـ . 31
 .نهج البالغه  ،خطبه  ، 4فراز . 5
 .ابن ابى الحديد  ،شرح نهج البالغه  ،ج  ، 5ص . 191
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استقبال از مرگ و شيرين بودن آن در نزد ايرانيان  ،در اثر تأثير همين فرهنگ عرفانى و قرآنى است .
-0نقشِ درمانگرى
شكى نيست كه عرفان جنبه درمانى هم داشته است  .چنانكه از بعد علمى و نظرى بىبهره نبود؛ به عبارت ديگـر  ،عرفـان از
يك جنبه  ،نظر  ،استدالل و تئورى است و جهانبينى خاصى را ارائه مىدهد  ،اما از سوى ديگر بعد عملى هم داشته است؛ به
اين معنا كه عارفان سعى داشتند به نيازهاى روحى ديگران پاسخ دهند  ،مشكالت روانى آنان را بـا شـيوههـاى عارفانـه پاسـخ
دهند  .خالصه به عرفان  ،بعدِ درمانى و مددكارى دهند  .و اين تنها بدين دليل است كه انسان به جـز عقـل  ،دل هـم دارد و
چنانكه بايد نيازهاى عقلى آدمى را پاسخ داد  ،گرههاى دلش را هم بايد گشود  .آنان بر اساس اين عقيده درست  ،كه بيشتر
بيمارىها ريشه روانى دارند  ،بسيارى از امراض تنى را درمان روان تنى مىكردند  .يكى از بهترين نمونهها شيوههـاى درمـانى
است كه در كتاب قانون بوعلى به چشم مىخورد  .بايد گفت كه عارفـان و صـوفيان بهتـرين روانشناسـان و روان پژوهـان و
روانكاوان بودهاند كه با شناخت احوال باطنى بسيارى از گرههاى كور را مىگشودند  .ماسينيون مىگويد:
«روش شناخت نفس كه تصوف بر آن استوار است  . . .صوفيان را به مثابه روان پزشكان جلوهدار نمـوده اسـت كـه درد و رنـج
3
ديگران را شفا مىدهند» .
حارث محاسبى در كتاب المحبّة بر اين عقيده بود كه صوفيان با چشمان تيزبينشان و از بركت نور الهىشان به جاهايى خيره
مىشدند كه درمان دردها در آنجا بود و خداوند به آنها آموخته بود كه چگونه قلبها را شفا دهند  ،نيروى تصـوف در آنـان
شورى خارقالعاده افكنده بود و اين شور آنان را تا فدا شدن و شهادتطلبى مىكشاند صوفى خود را خادم ديگران مىديد و بر
قلب آنان حكمرانى مىكرد .
با نگاهى ديگر مىتوان گفت تصوّف و عرفان اسالمى دو بعد دارد :آفاقى و انفسى  .عارف آن زمان كه به دنبال نيل بـه حقـايق
است در آفاق سير مىكند اما آن زمان كه درصدد نفوذ در اليههاى عميق نفس خود است و مىكوشد تا عمـق جـان آدمـى را
دريابد  ،بيمارىها را بشناسد و از عرفان ابزارى براى درمان دردهاى باطنى يابد  ،سيرى انفسى دارد  .و عرفان بـا هـر دو بعـد
كامل مىشود نه آنگونه كه چونان عرفانهاى رايج از قبيل عرفان سرخپوستى و عرفان بودايى تنها جنبه درمانى به خود گيرد
 .تاريخ عرفان اسالمى و ايرانى سرشار از مواردى است كه مردمان درمان دردهاى خود را بَر عارفان مىبردنـد و از آنـان يـارى
مىجستند  .در تذكرهها  ،حكايتها و مجالس  ،نقل محفل اين بود كه« :شـيخ مـا چنـين گفـت كـه  . ». . .و ايـن از عناصـر
برجسته فرهنگ ايرانى است .

 .عبدالرحمان بدوى  ،تاريخ تص ّوف اسالمى  ،ترجمه دكتر محمود رضا افتخارزاده  ،ص. 44
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-19تحول در ادبيات
مهمترين بخش ادب پارسى  ،ادب عرفانى است  .اگر عارفانهها را از ادبيات ايران زمين بـرداريم  ،چيـز مهمـى از آن بـر جـاى
نخواهد ماند  .عارفان به داليلى از قبيل نارسايى زبان عرفى  ،بخل در اظهار حقايق بلند و عدم اهليّت پارهاى از مردم  ،به زبان
رمزى رو آوردهاند  .به عبارتى سبكى تازه و متمايز در نثر و نظم ابداع كردند  .عارف خود را الل و بىزبان مىديد لذا اسرار خود
را با «زبان دوم» بيان داشت .
هركه را اسرار حق آموختند
مهر كردند و دهانش دوختند
عارفان كه جام حق نوشيدهاند
رازها داشته و پوشيدهاند
بر لبش قفل است و بر دل رازها
3
لب خموش و دل پر از آوازها
دليل ديگرى كه عارف را به رمز گفتن وا مىداشت  ،عشق بود  ،عشق در هيچ قالب و زبانى نمىگنجد  ،به گونهاى كـه حتّـى
سخنورترين و زبانآورترين شاعران ايرانى خود را از شرح عشق عاجز و ناتوان مىبينند .
هرچه گويم عشق را شرح و بيان
چون به عشق آيم خجل باشم از آن
گرچه تفسير زبان روشنگر است
ليك عشق بىزبان روشنتر است
آنان هرگز به دنبال فضل فروشى و خودنمايى نبودند  .بلكه الفاظ را از تحمل معانى بلند عرفانى عاجز ديدهاند و آنها را اليـق
هويدا كردن اسرار نيافتند .

 .مثنوى  ،دفتر پنجم . 497 ،
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لفظ در معنا هميشه نارسان
زان پيمبر گفت «قد كلّ اللسان»
نطق اسطرالب باشد در حساب
3
چه قدر داند زچرخ و آفتاب؟
در پايان چند نكته را اشاره مىكنيم:
اوالً :از يك سر به دليل رعايت اختصارنويسى بسيارى از مطالب ماند  ،از سوى ديگر اين نكته را هـم بايـد توجـه داشـت كـه
آنچه در اين نوشتار هدف بود  .بيان كاركردهاى مثبت عرفان اسالمى بود  ،اما اين هرگز به اين معنا نيست كه عرفـان اثـرى
منفى از خود برجا نگذاشته است و جماعت صوفيان منحرف و آلوده نگشتهاند  .تاريخ عرفان سرشار از انواع كجىها و انحرافات
اعتقادى و عملى است  .كه برشمردن آنها مجال مستقل مىطلبد .
نقد صوفى نه همه صافى و بىغش باشد
اى بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد
ثانيا :عارفان و صوفيان تنها در محدوده ايران از خود آثار برجاى نگذاشتند بلكه طريقت صوفيان آنچنان نيروبخش است كـه
ديگر سرزمينهاى اسالمى را تحت نفوذ خود قرار داد :هند  ،مالى  ،نيجر  ،كنيا  ،غنا  ،سنگال  ،چاد  ،سودان  ،ليبـى تـونس ،
مراكش  ،الجزاير و مصر از سرزمينهايى است كه اسالم با عرفان آنها را فتح كرد و در آن مناطق پايگاههاى قدرتمندى بـراى
جهان اسالم به وجود آورد  1.حتّى صاحبنظران اروپايى و غربى از  144سال پيش تاكنون تالشهاى فراوانى كـردهانـد تـا بـا
تصوّف و عرفان اسالمى آشنا شوند  1.حاصل آن كه نهضت صوفىگرى كه از سده دوم هجرى آغاز شد و تا قرن نهم ادامه يافت
 ،نه تنها سرزمين حاصلخيز و مبارك ايران را درنورديد و آثار مثبت فراوانى از خود بر جاى نهاد بلكه مناطق ديگر را هم تحت
تأثير خود قرار داد و از اين طريق  ،عرفان فرهنگى ايرانى بلكه جهانى شد و بهتـرين زمينـههـا را بـراى تقـارب فرهنـگهـا و
تمدنها فراهم ساخت .

 .همان  ،دفتر دوم . 772 ، 771 ،
 .تاريخ تص ّوف اسالمى  ،ص  46ـ . 48
 .ابعاد عرفانى اسالم  ،صص  42ـ . 48
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صورتگرى در فرهنگ ايران و اسالم
محمدرضا جباران
آنچه در پى مىخوانيد مرورى است بر هنر صورتگرى در فرهنگ ايران باستان و حكم انواع صورتگرى از ديـدگاه ديـن مبـين
اسالم .
در اين مقاله مباحث ذيل مطرح شده است:
 3ـ پيشينه صورتگرى در تاريخ
 1ـ مجسمه سازى در ايران
 1ـ عناصر معنوى در هنر ايرانى
 0ـ صورتگرى در حيطه ممنوعيت
 1ـ صورتگرى در قرآن كريم
 4ـ صورتگرى در آينه روايات
 1ـ صورتگرى در فروع فقهى
 3ـ مالك حرمت صورتگرى
از اين مباحث نتيجه گرفتهايم كه:
اوالً :صورتگرى بهويژه مجسمه سازى در ايران باستان نه تنها رواج كامل داشته بلكه ايرانيان پيش از همسايگان خود بـه ايـن
هنر رو آوردهاند؛ ولى همانند ساير نقاط دنيا صورتگرى در ايران عالوه بر رسالتهاى ديگر در خدمت دين و باورهـاى مـذهبى
نيز قرار داشته است .
ثانيا :دين مبين اسالم با صورتگرى به عنوان هنر  ،هيچ مخالفتى ندارد و آنچه در حوزه منـع و تحـريم شـرعى قـرار گرفتـه
صورتگرى با گرايشى عبادى است .
پيشينه صورتگرى در تاريخ
به زحمت مىتوان حدود پيدايش رشتههاى مختلف هنرى در زندگى انسان را تخمين زد  ،چرا كه هنر كوششـى اسـت بـراى
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آفرينش آنچه بشر مىجويد و در جهان طبيعت نمىيابد  .ابداع صور زيبا و لذت بخش كه از توحيد روابط صورى در مدركات
حسى انسان پديد مىآيد مراحلى است كه انسان براى رسيدن به مراتب عالى هنر مىپيمايد  .هنرمند مىكوشد تـا در مقابـل
انگيزههاى تعالىطلبانه خود واكنش نشان دهد و آنها را با رسانههاى گوناگون بيان نمايد و انگيزههاى تعالى جويانه انسان كه
ميل به جمال و زيبايى در زمره آنها است با بشر به دنيا آمده و همواره با او بوده است  .بديهى است  ،نياز ملموس به گـذران
زندگى  ،انسان را از توجه اوليه به اين انگيزههاى اصيل كه در ذرات او نهفته است بازمىدارد  .تا آن جا كـه در ظـاهر هماننـد
تابعى از فعاليتهاى معاش بروز مىكنند  .از اين رو مىتوان گفت صورتگرى با تمام رشتههاى تحت پوشش خود بـا آنكـه در
زمره هنرهاى اصلى بشمار مىرود 3از ثمرات صنعت كوزهگرى است كه برهيچ انگيزه هنرى متكى نيست .
«كوزهگر به زودى دريافت كه نه فقط مىتواند ظرفهاى مفيد بسازد  ،بلكه ممكن است صورت و مجسمهاى از اشخاص را تهيه
كند كه به عنوان طلسم و جادو به كار مىرود  .پس از آن كم كم به فكر افتاد كه خودِ اين صورتهاى ساخته شده مـىتوانـد
1
وسيله خط بصر باشد و زيبايى را نمايش دهد» .
نياز بشر به نشانهگذارى در زندگى روزمره عامل ديگرى بود كه بهتدريج  ،ذهن او را به پيكرتراش معطوف ساخت .
«انسان اوليه احتياج داشت كه كوخ خود را با عالمتى ممتاز سازد يا پايه توتم يا گورى را با مجسمه كوچكى كه نماينده معبود
يا مرده او است مشخص كند از همين عمل كه براى مشخص ساختن گور پدران آغاز شده بود عمل مجسمه سازى به صـورت
1
هنر پيدا شد» .
با اين حال نياز بشر به تقديس و پرستش عاملى قوى بود كه مىتوانست گرايش به زيبايى او را استخدام كنـد و بـراى اشـباع
خود از آن استفاده نمايد  .از اين رو تا آن جا كه تاريخ به خاطر دارد و انسـان امـروزى توفيـق يافتـه در كـاوشهـاى باسـتان
شناسانه خود نشانه واضحى به دست آورد  ،مجسمهسازى از شئون دينى و جلوه تمايالت معنوى انسان به شمار مىرفته است
 .صورت و تمثال پيش از آن كه نظر انسان را به عنوان يك هنر به خود معطوف كند از آن جهت مورد توجه قـرار گرفـت كـه
انسان مىتوانست به وسيله آن خدايان نامرئى  ،ارواح مردگان مورد عالقه و نيروهاى حاكم بر هستى را مجسم كنـد يـا دوام و
پيوستگى توجه  ،عبادت و نيايش خود در حضور آنان را نمايش دهد  .طبق اخبارى كه در متون روايى ما ثبت شده انسانهاى
اوليه از شدت عالقه  ،شبيه پدران خويش را مىساختند ولى باگذشت زمان و توالى نسلها انگيزه اوليه ساخت آن مجسـمههـا
0
به دست فراموشى سپرده شد و نسلهاى جديد بهتدريج به پرستش آنها پرداختند .
 .ريد هربرت  ،كتاب هنر  ،صص. 15 ، 13
 .ويل دورانت  ،تاريخ تمدن  ،ج  ، 3ص . 115
 .همان.
 .تفسير قرطبى  ،ج ، 18ص 317و بلوغ االرب  ،ج  ، 2صص  3ـ . 212
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«در بين قوم سومر كه در اواسط هزاره سوم قبل از ميالد مىزيستهاند  ،پيكرهها تنها دو صورت مىيافتند  .در مرحله نخسـت
پيكره خدايان براى محراب پرستشگاهها ساخته مىشد و در مرحله دوم پيكره بزرگان نه به خاطر عرضه شدن به عامـه مـردم
3
بلكه براى محفوظ ماندن در درون پرستشگاهها ساخته مىشد» .
1
«قرار دادن اين مجسمهها در معابد و در مقابل پيكره خدايان به اين منظور بود كه عبادت پيوسته خود را نمايش دهند» .
1
«در ميان آثار مصرى كه از آن زمان به جاى مانده مجسمههاى كوچكى از خدايان ديده مىشود» .
«مصريان نيز ايسيس را با محبت و اخالص مىپرستيدند و مجسمههايى از گوهرهاى گرانبها براى وى مىساختند  .بهطور كلى
كار پيكرتراش و نقاش مصرى زينتگرى نبود بلكه ايشان هدفى به مراتب برتر داشتند  ،بدين معنا كه از يك سـو مـىبايسـت
الوهيت فرعون را به تأييد برسانند و از سويى ديگر رفاه و رستگارى روح آدمى را تأمين كنند  .از ايـن رو هنـر پرستشـگاهى و
هنر مقبرهاى از دو منبع متفاوت الهام مىگرفتند ليكن هر دو اساس جنبه دينى داشتند و نيز هر دو انديشـههـاى مكنـون در
ذات خود را منحصرا با شيوهاى به بيان درمىآوردند كه موضوع كارشان را از قلمـروى زنـدگى عـادى وحتـى هرگونـه رعايـت
0
خصوصيات مكان و زمان به دور مىداشت» .
«در مدت قرنهاى متوالى  ،مجسمه سازى مصر نتوانست اثر قابل مالحظهاى به يادگار بگذارد  ،چون غالب مجسمهها را بـراى
معابد يا مقابر مىساختند  .در واقع تا حد زيادى دستور كار و هيئتى كه بايد مجسمهساز از آن تقليد كند از طرف كاهنان داده
1
مىشد» .
«در يونان نيز اين هنر عمدتا در خدمت دين و ورزش بود  .در ابتدا مردگان را با افراشتن ستونهاى ساده كه رفته رفته قسمت
فوقانى آنها تراشيده و منقش شده تجليل مىكردند  .پس از آن نقوشى برجسته نمايشگر مراسم تشييع جنازه بهوجود آوردند
4
 .بارخره مجسمههايى از ورزشكاران فاتح تراشيدند  .بر اثر تخيالت دينى مجسمههاى بسيارى از خدايان نيز ساختند» .
«در هند نيز پيكرتراش قبل از آن كه آرزوى خود را تراشيده باشد به تأمين خواست روحانيون پرداخته  ،چرا كه در هنـد هـر

 .تاريخ پيشرفت علمى و فرهنگى بشر  ،ج ، 1بخش  ، 2قسمت  ، 2ص . 831
 .همان .
 .تاريخ تمدن  ،ج ، 1ص. 164
 .تاريخ پيشرفت علمى و فرهنگى بشر  ،ج ، 1بخش  ، 3قسمت  ، 2ص. 814
 .تاريخ تمدن  ،ج ، 1ص. 224
 .تاريخ تمدن ،ج  ، 2ص . 242
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هنرى بيشتر به دين تعلق داشت تا به خود هنر  ،و هنر خادم الهيات بود»  3.از اين رو «در آثار هندى پيكرههايى وجـود دارد
كه درك آنها جز براى هنديان يا كسانى كه شهروند كشورهايى هستند كه رهبرى فرهنگى هند را پذيرفتهاند مشـكل اسـت؛
1
چرا كه اينها غالبا مجسمههاى خدايان هستند» .
1
در چين نيز در دوره دودمان تانك كه بين سالهاى  433تا  341در حدود سه قرن حكومت داشـتهانـد  .مجسـمهسـازى بـا
رويكرد آيينى تلقى مىشد « 0.و در ژاپن  ،دينپيشگان در مـورد مجسـمههـاى بـزرگ قيـدهايى بـر مجسـمهسـازان تحميـل
مىكردند و منجمله از آنان مىخواستند كه به جاى مجسمه زنان خود فروش تمثال خـدايان را بسـازند  .اينـان بـه جذبـه و
1
خلسه جمال نظر نداشتند و فقط مىكوشيدند كه زهد و تقوا را برانگيزند و از راه ترس  ،فضايلى در مردم بهوجود آورند» .
چنان كه مالحظه شد صورتگرى در اكثر نقاط دنيا از شئون دينى به حساب مىآمده  ،اين وابستگى به حدى مسـتحكم بـوده
كه هنر مجسمهسازى با نوسانهاى اعتقادى مردم  ،نوسان پيدا كرده است  .ويل دورانت اين ارتبـاط را در دورههـاى اخيـر در
ژاپن چنين تصوير مىكند:
«هنگامى كه دين از حرارت و نيرو خالى شد  ،مجسمه سازى نيز كه وابسته آن بود حرارت و نيروى خود را از دست داد  ،بدان
سان كه در مصر اتفاق افتاد  .بر اثر زوال فضيلت و تقوا آنچه از دين ماند فقط تشريفات خشكى بود كه هنر مجسمه سازى را
4
خفه كرد» .
در كتاب تاريخ پيشرفت علمى و فرهنگى بشر درباره هنر مصرى آمده است:
«و در بيشتر موارد هر بدعتى هم كه به وجود آمده نه معلول اصول و احكام زيبايىشناسى زمان بلكـه نتيجـه وقـوع تغييـر و
1
اصالحى در ايمان دينى بوده است» .
در تكميل اين نظريه مىتوان گفت :و هر ركود و انحطاط و زوالى به يك تحول و اعتقاد دينى مستند بوده اسـت  .هنـديان در
توجيه زوال هنر نقاشى در هند مىگويند:
 .همان  ،ج ، 1ص. 671
 .تاريخ تمدن  ،ج ، 1ص. 671
 .همان  ،ص. 714
 .همان  ،ص . 819
 .تاريخ تمدن  ،ج  ، 1ص . 957
 .همان .
 .تاريخ پيشرفت علمى و فرهنگى بشر  ،ج  ، 1بخش  ، 2قسمت  ، 2ص . 841
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«نقاشى هنرى بود بسيار سهل و آسان و هديهاى نبود كه دشوار به دست آيد تا درخور تقديم به خدايان؛ باشد  ،از اين رو زوال
3
يافت» .
مجسمهسازى در ايران
با اتكا بر آنچه از مجسمهسازى در فرهنگ اسالمى مىدانيم و بدان اشارت خواهد رفت  ،اصل موضـوع را مـىپـذيريم كـه در
دورانهاى پس از اسالم هنر مجسمه سازى در ايران از بروز و ظهور كافى برخوردار نبوده و قدمى در راه رشد و تكامل نپيموده
است  .يكى از محققان در سير هنر صورتگرى از زمان آل بوبه به بعد مىنويسد:
«از اين هنر مينياتور چيزى باقى نمانده و حتى نمونههاى دورههاى بعد نيز هرگز نشانههايى از امكان وجود هنر مصـور كـردن
كتاب در دورههاى پيش بروز نمىدهد  .در باب پيكرتراشى يادگارى نيز كه احتماالن در دوره موضوع بحث ما وجود داشته همان
1
حكم را مىتوان كرد كه درباره هنر مينياتور رفته است» .
اين امر به ضميمه عدم كاوشهاى دقيق باستان شناسانه  ،مورخان را بر آن داشته تا باور كنند كه بهطور كلى هنـر و بـهويـژه
پيكرتراشى در ايران قبل از اسالم نيز رواجى نداشته و تنها هنر ايرانيان هنر زندگى كردن بوده است  1.ولى كاوشهايى كـه در
دهههاى اخير انجام شده اين باور را تقويت مىكند كه نه تنها اين هنر و هنرهاى وابسته از زمانهاى بسيار دور در بين ايرانيان
رواج داشته بلكه نسبت به مشابه خود در كشورهاى ديگر نيز از امتيازهايى برخوردار بوده است  .قدمت هنر مجسمهسـازى را
از آثارى كه در تپه سراب نزديك كرمانشاه به دست آمده مىتوان به دست آورد  ،در اين كاوشها مجسمه يك خوك وحشى و
0
تصوير الهه فراوانى كشف شده كه به  4444سال پيش تعلق دارد .
«يكى از سنگ نگارههايى كه در ايران به دست آمده متعلق به هزاره سوم پيش از ميالد است  .ايـن برجسـته كـارى مجلسـى
است حجارى شده بر دامنه كوه «كورانگون» در ممسنى فـارس كـه از رنـگ و بـوى مـذهبى برخـوردار اسـت  .ايـن نقـش را
فرصتالدوله شيرازى در كتاب آثار عجم صفحه  143ثبت كرده و پرفسور هرتسفلد در كتـاب تـاريخ عتيقـه ايـران آن را
توضيح داده  ،قدمتش را تاحداقل  1044سال پيش از ميالد تخمين زده است  .بنابه نوشته دكتر ج  .كريستى و يلسن در اين
سنگ نگاره تمام اشكال انسان به صورت نيمرخ كشيده شده  1.سنگ نگاره ديگرى در ناحيه سرپلذهاب به دسـت آمـده كـه
 .تاريخ تمدن  ،ج ، 1ص. 668
 .ر  .ن  .فراى  ،تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه  ،ترجمه حسن انوشه  ،ص. 314
 .ويل دورانت  ،تاريخ تمدن  ،ج ، 1صص 41ـ . 435
 .حميد نيرنورى  ،سهم ايران در تمدن جهان  ،ص. 432
 .برگرفته از مقاله على سامى در سخنرانىهاى نخستين اجالسيه كنگره تاريخ و فرهنگ ايران  ،صص. 71 ، 69
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مربوط به هزاره دوم و سوم پيش از ميالد است  .در اين سنگ نگارهها پيروزى شاهان بر دشمنان نمايانده شده است .
از ويژگىهاى هنر ايرانى بهطور عام و مجسمهسازى بهطور خاص مىتوان بر كاربردى بـودن آن تأكيـد كـرد  .هنرمنـد ايرانـى
عالوه بر اين كه قادر بود براى تفنن  ،حظِّ بصر  ،اشاره به باورهاى دينى و يا هر هدف ديگرى كه از فعاليتهاى هنرى تعقيـب
مىشود اثرى بيافريند  ،اين درايت را داشت كه محصول كار خود را كاربردى و مفيد خلق كند تا در زنـدگى عينـى نيـز از آن
بهرهاى برده شود و شايد به همين دليل است كه بيشترين مجسمههاى به دست آمده به شكل سرستونهـايى اسـت كـه در
ساختمان كاخها و بناهاى ملى به كار رفته است  ،چنان كه بر خالف ساير ملل كه نماد ملى خود را به شكل كومهاى بىمصرف
مىساختند مردم ايران نماد ملى خود را در تخت جمشيد به شكل ساختمان انجمن «همپرسگى ملى» يا «انجمن بهـان» كـه
در حكم پارلمان براى سگالش بيست و سه مليت تحت يك پرچم بود  ،ايجاد كردند  1.و از همين رو است كـه بـر بسـيارى از
ابزار و ادوات مكشوفه از دورانهاى باستان اين مرز و بوم ردپايى از هنر پيكرتراشى و هنرهاى وابسته به چشـم مـىخـورد  .از
جمله ابزارى كه استفاده از هنر مجسمهسازى را در ساخت ابزار و ادوات در ايران باستان گواهى مىدهد  ،مىتوان موارد زير را
نام برد:
جامهايى كه پايين آنها به شكل تنه پلنگ  ،سر گوزن  ،سر گاو و سر شير ساخته شده  ،اين جامها عمدتا به هزارههاى پسين
از ميالد تعلق دارند .
پايههاى تخت كه به شكل پيكره شير ساخته شده و دسته خنجر كه به شكل سر شير تراشيده شده است .
جامهايى كه دو دسته آنها به شكل بز كوهى است و بازوبندى با دو سر بزكوهى در قسمت انتهايى كه مربـوط بـه سـدههـاى
1
پيش از ميالد است .
0
قاشق نقرهاى به دست آمده در پاسارگاد كه انتهاى دسته آن به شكل قو ساخته شده و مربوط به دوره هخامنشى است .
رواج چنين ابزارى در زندگى ايرانى ـ الاقل در طبقه اشراف ـ اين باور را تأكيد مىكند كـه مجسـمهسـازى در آن زمـان رواج
كامل داشته است  .چنان كه كشف سر عقابى از بلور معدنى متعلق به سده پنجم قبل از ميالد  ،سرديس يك بانوى هخامنشى
1
در درهپازيريك و تنديسهاى فراوان ديگرى از زمان مادها  ،هخامنشيان و اشكانيان از اين واقعيت حكايت مىكنند .
 .برگرفته از مقاله على سامى در سخنرانىهاى نخستين اجالسيه كنگره تاريخ و فرهنگ ايرانى ،
صص 71ـ . 71
 .پايان نامه دوره كارشناسى بانو شهريار شقاقى تحت عنوان تركيب بندى انسان در نقوش هخامنشى .
 .همان .
 .عبدالحميد نيرنورى  ،سهم ارزشمند ايرانيان در فرهنگ جهان  ،ج  ، 1ص . 739
 .پايان نامه دوره كارشناسى بانو شهريار شقاقى تحت عنوان تركيب بندى انسان در نقوش هخامنشى .
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در «نيسا» كاخ شاهى پارتها  ،نزديكى عشق آباد  ،برروى طاقيههاى داخل كاخ مجسمههاى زنان و مردانى يافت شده كه بـا
گل ورزيده ساخته شده و منقوش هستند اين مجسمهها اجداد پادشاهان پـارت را كـه بـدانهـا مقـام خـدايى دادهانـد نشـان
3
مىدهند .
يكى ديگر از ويژگىهاى هنر مجسمهسازى در ايران حفظ حريمها است تا آن جا كه حتى يك مجسمه برهنه اعم از زن يا مرد
 ،در بين آثار ايرانى به دست نيامده  .اين ويژگى در ساير رشتههاى وابسته به صورتگرى به وضوح خودنمايى مىكند  .آثار باقى
مانده نشان مىدهد كه زنان و مردان ايرانى هميشه پوشيده بودهاند در نوشته يونانيان لباس زنـان هخامنشـى را «سـاراپيس»
گفتهاند و آنها را مانند لباس زنان عشاير و روستاهاى ايران با رنگهاى پرشكوه مىدوختهاند  .آثار فلزى و سنگنگارههايى كه
بر دل كوه باقى مانده و متعلق به پيش و پس از هخامنشيان مىباشد  ،نشان از پوشيدگى كامل زنان اشكانى و ساسانى پس از
هخامنشيان تا امروز دارد  .نقشى از زنان هخامنشى بر روى گليم پازيريك وجود دارد كه اكنون در موزه «آرميتـاژ» نگهـدارى
مىشود  .به روى فرش ياد شده 1زنها با پوشش كامل در مقابل آتشدان  ،مانند آنچه در نقشهاى برجسـته تخـت جمشـيد
1
هست مىبينيم .
ولى پس از تسلط يونانيان بر ايران در هنر ساسانى تحت تأثير هنر رومى توجه به نقش بانوان رقاصه و رامشگران كـه در عهـد
هخامنشى سابقه نداشته  ،مشهود است « 0.نمايش اشخاص عريان در هنر ايرانى وجود نداشته است و جـز در دوران ساسـانى
1
ظاهر نمىشود و به تحقيق تحت نفوذ خارجى است» .
به عنوان سومين ويژگى در هنر ايران باستان  ،اين نكته قابل توجه است كه هنر ايرانى در عصـر هخامنشـى از آن جهـت كـه
كمتر به حكايت طبيعت پرداخته از هنر كشورهاى همجوار مانند يونان پيشرفتهتر بوده است  .مجسمههـاى يونـانى قـديم بـر
زيبايى اندام و بر زيبايى واقعيت مبتنى است  ،چنان كه يك اندام را به خوبى و ظرافت نمايش مىدهد؛ ولى هنر ايرانى چنـان
كه گويى از افقى برتر مىنگرد از حكايت جزئيات صرف نظر و به حكايت اصول كلى اكتفا مىكنـد  .چنـان كـه مجسـمه الهـه
فراوانى كه از تپه سراب به دست آمده و متعلق به  44قرن پيش است  ،بدون دست  ،سـرو پـا  ،نمـايى اسـت از يـك زن كـه
پستانهاى پر شير دارد  4.مجسمهساز ايرانى بيشتر در بند پيام بود و همين كه مطمئن مىشد بيننده پيام او را درك مىكند
 .پايان نامه كارشناسى بانو آشورى  ،تحت عنوان روايتى در موزاييك ايران .
 .اين قطعه فرش در سال  1327ش از درون آرامگاه يخ زده يكى از شاهان سكاها توسط دانشمندان شوروى در دره پازيريك به دست آمده است .
 .پايان نامه بانو شهريار شقاقى  ،صص  7ـ . 236
 .على قلى وزيرى ،تاريخ عمومى هنرهاى مصور ،صص  155ـ . 156
 .پايان نامه بانو آشورى  ،ص . 67
 .حميد نيرنورى  ،سهم ارزشمند ايرانيان در فرهنگ جهان  ،ص . 433
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مىكند از ورود به جزئيات خوددارى مىكرد و الزم نمىديد به شبيهسازى طبيعت بپردازد  .به عنوان مثال  ،هالل ماه را كه از
خدايان ايران باستان است با قوس شاخ بزكوهى و گوزن را با دو مثلث نشان مىدادند  ،كه قبالن از نمادهاى آسمان بوده و بعـد
متعلق به ماه مىشود  .اين مثلث گاه صورت تبر دارد و تبر از ابزار ويژه ماه بوده است  .آسمان را بـا يـك يـا دو مثلـث نشـان
مىدادهاند و هيئتِ كوه  ،و هواى بارانى به شكل حوضيهاى پايين آن ترسيم مىشده  .ماه به صورت درختى روى قله  ،مجسم
مىشده است  3.از اين جهت هنر ايران باستان به تجرد نزديكتر و از عينيت دورتر و در مرحله متكامـلتـرى اسـت و نشـان
مىدهد كه ايرانيان پيش از يونانىها و رومىها به خلق آثار هنرى پرداختهاند  .ولى در هنر ساسـانى كـه از هنـر رومـى تـأثير
پذيرفته؛ شبيهسازى  ،تجسم البسه  ،طرح دقيق و نزديكى به طبيعت از مشخصاتى است كه تحت تأثير هنر رومى هنر ساسانى
1
را از دوره هخامنشى ممتاز مىسازد .
عناصر معنوى در هنر ايرانى
هر چند نمىتوان ايرانيان باستان را در زمره بتپرستان قرار داد و هم از اين رو اكثر تنديسها و سنگ نگارههايى كه از ايشـان
به جا مانده از اين آلودگى مبرا است و بيش از هر چيز وظيفه روايت جنگها  ،فتوحات  ،مجالس تاجگذارى و نمايش شـكوه و
عظمت موكب و دربار شاهى و تزيين ابنيه كاخها را بر عهده دارند؛ ولى بدون شك باورهاى مـذهبى ايشـان بـر ايـن دسـته از
هنرها بىتأثير نبوده است  .نمايش صورت آهـورامزدا در نقـش برجسـتههـا  ،بـارزترين نمونـه كـاربرد مـذهبى صـورتگرى در
ايرانباستان است « .نقش حيوانات عجيب و غريب مثل گاوهاى بالدار يا موجودى كه نيمى انسان و نيمى حيوان باشد مربـوط
1
به عقايد دينى ايرانيان است» .
كشف مجسمههاى فراوانى از بانو خدايان كه از باورهاى مذهبى ايرانيـان باسـتان اسـت  ،نشـانه ديگـرى اسـت از تعلـق هنـر
صورتگرى به شئونِ آيينى  .ايرانيان سرو را نماد اهورا مزدا  ،نخل را نماد ميترا ( خورشـيد ) و نيلـوفر را نمـاد آناهيتـا ( مـاه )
0
مىدانستند كه در مكانهاى مختلف در تخت جمشيد كنده شده و بسيارى از ظروف و ابزار با آنها تزيين شدهاند .
بيشترين پيكرههاى به دست آمده در تخت جمشيد  ،سرستونهايى است كه به شكل گاو تراشيده شـده 1و گـاو نمـاد ناهيـد
 .بانو ليال نقدى پرى  ،رساله پايان نامه  ،ص. 319
 .همان  ،ص  21؛ على قلى وزيرى  ،تاريخ عمومى هنرهاى مصور  ،صص  155ـ . 156
 .جمعى از مستشرقين  ،تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم ميالدى  ،ترجمه كريم كشاورز ،
ص . 32
 .بانو شهريار شقاقى  ،رساله پايان نامه  ،صص  6ـ . 181
 .همان  ،ص. 283
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است كه از خدايان مورد پرستش مادها و هخامنشيان است .
در برخى از سنگ نگارهها نرسى و شاپور سوم را مىبينيم كه حلقه سلطنت را از ناهيد دريافت مىكنند  3.اينها نمونه نهادها و
پيكرههايى است كه از نيروهاى حاكم بر هستى اعم از خدايان و ارواح شرير ساخته شده است  .عالوه بـر ايـن  ،مجسـمههـا و
نقوشى يافت شده كه توجه پيوسته انسان به امور ماورايى و عبادت همواره او را نمايش مىدهند و همانطور كـه دربـاره قـوم
سومر گفتيم اين قبيل صورتها از مصاديق اسـتخدام هنـر صـورتگرى بـه نفـع ديـن اسـت  .بـه عنـوان مثـال از يافتـههـاى
باستانشناسى دوره اول سيلك كاشان مىتوان از دسته كاردى نام برد كه از استخوان تراشيده شده و انسانى ايستاده را نمايش
مىدهد كه دستها را برروى هم نهاده  ،در حال نيايش است  .اين مجسمه يكى از قـديمتـرين پيكـرههـاى انسـان در جهـان
باستان مىباشد  .نمونه كهن ديگر از نيايش انسان ايرانى  ،نقش برجسته مردى است كه پوشاك پارسى دربـردارد و در مقابـل
آتشدان ايستاده و دو دست را به حالت نيايش بلند كرده است  .باستان شناسان اين نقش برجسته را مربوط به پانصد سال قبل
از تشكيل امپراتورى هخامنشى مىدانند  .در فرش يافته شده در دوران هخامنشى كه در يخهاى دره پازيريك به دست آمده ،
بانوان عهد هخامنشى را مىبينيم كه با لباس كامل در پيرامون آتشدان ايستاده  ،دست راست خـود را بـه حـال نيـايش بلنـد
كردهاند  .در سنگ نگارههاى باالى مقبره هخامنشيان در نقش رستم مردى موقر با لباس پارسى در مقابل آتشدان با كمانى در
1
دست چپ ايستاده و دست راست خود را با احترام براى نيايش اهورا مزدا بلند كرده است .
بنابر آن چه گذشت به خوبى مىتوان نتيجه گرفت كه در ايران باستان  ،على رغم اين كه هنر صورتگرى رسالتهـاى ديگـرى
نيز برعهده داشته است؛ با تمام رشتههاى وابسته خود در خدمت دين بوده و بسيارى از باورهاى مذهبى مردم با مجسـمههـا ،
سنگ نگارهها و كنده كارى بر روى فلزات نمايش داده مىشده است .
صورتگرى در حيطه ممنوعيت
هر چند در طول تاريخ  ،هنر صورتگرى معموالن با رويكرد آيينى مورد توجه مردم بوده و به عنوان يكى از شئونِ دينى شناخته
مىشده؛ ولى از دورترين مقاطع تاريخ تا زمان ظهور اسالم گاه و بيگاه به مواردى برخورد مـىكنـيم كـه ديـن و دينـداران بـه
مخالفت با اين هنر برخاسته آن را ممنوع يا محدود كردهاند .
اولين بار «اختانون» پادشاه مصرى 1بدون اين كه هيچ قيد و شرطى براى هنر وضع كنـد سـاختن صـورت «آتـون» ( خـداى
 .بانو ليال نقدى پرى  ،رساله پايان نامه تحت عنوان پژوهشى در نمادها و نشانههاى نقوش برجسته دوران ساسانى  ،ص . 312
 .بانو شهريار شقاقى  ،رساله پايان نامه  ،ص. 291
 .اختانون لقب آمنحوتپ چهارم پادشاه مصر است كه در سال  1381ق.م به سلطنت رسيد و در سال  1362ق  .م درگذشت او شخصى شاعر مسلك  ،با طبعى لطيف و قريحهاى
وقادر بوده است ونسبت به ساير شاهان مصرى مىتوان او را موحد خواند  ،تاريخ تمدن  ،ج  ، 1ص . 5
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يگانهاى كه خود معتقد بود ) را براى هنرمندان ممنوع ساخت  ،چه اين كه به عقيده وى خداى راستى هيچ صورتى ندارد  3.و
آيين بودا چون از بت و مجسمههاى وابسته به مسائل غير دينى بيزار بود  ،سر راه نقاشـى و مجسـمهسـازى موانـع مشخصـى
گذاشته بود .
1
بودا نقاشىهاى خيالى را كه در هيئتِ پيكرههاى مردان و زنان كشيده مىشد منع كـرد  .در چـين  ،ديـن پيشـگانِ بـودايى
مقرراتى براى شمايل كشى وضع كردند تا هنرمندان بر جسم تكيه نكنند  .به اعتقاد ويل دورانت ديـن چـون نتوانسـت مؤيـد
پيكرتراشى باشد  ،مزاحم آن گرديد  1.دين يهود نيز بهطور صريح ساختن مجسمه جانداران را تحريم كرد  .در تورات آمده:
«مبادا فاسد شويد و براى خود صورت تراشيده يا تمثال هر شكلى از شبيه ذكور يا اناث بسازيد يا شبيه هـر بهيمـهاى كـه بـر
روى زمين يا شبيه هر مرغ بالدار كه در آسمان مىپرد يا شبيه هر خزندهاى بر زمين يـا شـبيه هـر مـاهىاى كـه در آبهـاى
0
زيرزمين است .
كليساى مسيحيت نيز در اوان فعاليت خود هر گونه تمثالى را به عنوان بازماندهاى شرك مردود شمرده و به مجسمههايى كـه
مشركين به منظور نمايش دادن خدايان مىساختند  ،با نفرت نگريسته بود؛ اما پيروزى مسيحيت در دوران قسطنطين و نفـوذ
محيط  ،سنتها و پيكره سازى يونان در قسطنطنيه و شرق هلينيتى از اين مخالفت كاسته بود؛ همين كه بـر تعـداد قدسـيان
معبود افزوده شد  ،تشخيص و به خاطر سپردن آنها امرى ضرورى به نظر رسيد  .به همين سبب تصـويرهاى فراوانـى از ايـن
جماعت و همينين مريم تهيه شد  .لويى سوم در سال  114با موافقت شوراى بزرگ اسقفها و سناتورها فرمانى صادر كرد كه
مقرر مىداشت هرگونه تمثالى از كليسا برداشته شود  .نشان دادن تمثال مسيح و مريم عذرا بهكلى ممنوع گشت ودستور داده
شد كه روى نقاشىهاى ديوارى كليساها گچ اندود كنند  .برخى از روحانيون عالى مقام از اين فرمان پشـتيبانى كردنـد  .هـزار
البته اين فرمان موجب شورش در يونان و جزاير سيكالد شد  1.و باز در سال  110شورايى مركب از اسقفهاى كليساى شرقى
كه به اشاره قسطنطين پنجم فرزند لويى سوم جلوس كرده بود؛ تمثالپرستى را به عنوان عمل شنيع محكوم كـرد و فتـوا داد
كه بدين وسيله شيطان بتپرستى را دوباره رواج داده است و نقاش جاهلى را كه با دستهاى نجـس خـود چيـزى را صـورت
4
مىبخشد كه فقط قلب بايد به آن معتقد باشد تخطئه كرد و مقرر داشت كليه تمثالهاى كليساها را بايد محو يا نابود كرد .
 .تاريخ تمدن  ،ج  ، 1ص . 251
 .تاريخ تمدن  ،ج  ، 1ص . 668
 .همان  ،ص . 819
 .توارت  ،سفر تثنيه  ،صص  18ـ . 16
 .تاريخ تمدن  ،ج ، 4بخش  ، 1ص . 547
 .همان  ،ص . 548
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امروز ممكن است عمل اين گونه افراد از بعد هنرى مورد ارزيابى قرار گيرد و هم از اين رو به نظر آيد انسانهاى خشك مغزى
بودهاند كه توان درك پيام هنر صورتگرى را نداشتهاند؛ ولى اگر اين اقدامات را از بعد مبارزه با خرافات مورد ارزيابى قرار دهيم
تصديق مىكنيم كه اين افراد نه تنها خشك مغز و بىذوق نبودهاند بلكه برعكس انسانهاى فكورى بودهاند كه به صالح و فساد
جامعه مىانديشيدهاند  .چنان كه «اختانون» خود مردى شاعر با طبعى لطيف بوده است  .فايده هنر اين است كه با جلب نظـر
انسان به مفاهيم عالى موجب تكامل و تعالى او شود  .ولى هنگامى كـه بـدترين مأموريـتهـا و زشـتتـرين و دشـمنانهتـرين
رسالتها به عهده هنر گذاشته مىشود و با توسعه توهم انسان و تبليغ موهومات به آلت قتاله روح تعالى انسان در كـف زنگـى
مست تبديل و كاستى عقل انسان را موجب مىشود  ،چارهاى نمىماند جز اين كه اين آلت قتاله شكسته شود؛ اگر چه در غير
اين صورت مىتوانست به حال انسانيت مفيد باشد  .و اين جا است كه مىبينيم نه تنها اديان الهى كه رسالت تعالى بخشـيدن
انسان را به عهده دارند و به تبع  ،دين مداران آگاه  ،بلكه هر انسان آگاهى كه دل در گرو تعالى نسـل بشـر دارد بـا آن مقابلـه
مىكند  .حضرت موسى( ع ) را مىبينيم كه گوساله سامرى را كه يك اثر هنرى است و عالوه بـر هنـر صـورتگرى از مـاده بـا
ارزش طال ساخته شده و در ساخت آن از تكنيك خاصى بهره برده شده  ،بهطورى كه از خود صدا پخش مىكند  ،مىسوزاند و
خاكستر آن را نيز به دريا مىريزد .
و پيامبر گرامى اسالم همه صورتهايى را كه بر بام و ديوار كعبه آويخته بودند خرد مىكند  .كارى كه اين بزرگان كردنـد نـه
تنها مخالفت با هنر نيست بلكه به عكس همسو و هم جهت با هنر اصيل انسانى است .
گفتنى است كه در تاريخ ايران تا ظهور اسالم هيچ مخالفتى با هنر مجسمه سازى ثبت نشده است  .اكنون كه بهطـور خالصـه
با سابقه هنر صورتگرى در ايران و جهان آشنا شديم به بررسى اين هنر از ديدگاه اسالم مىپردازيم و سـخن خـود را در چهـار
مبحث پىمىگيريم:
 3ـ صورتگرى در قرآن كريم؛
 1ـ صورتگرى در آينه روايات؛
 1ـ صورتگرى در فروع فقهى؛
 0ـ مالك حرمت صورتگرى .
صورتگرى در قرآن كريم
قرآن كريم صورت و صورتگرى را از زواياى مختلف مورد بحث قرار داده است  .ما در اين مبحث پـنج رويكـرد قرآنـى بـه ايـن
مسئله را به صورت خالصه مطرح مىكنيم:
 . 1صورتگرى يكى از شئونِ خالق متعال
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قرآن كريم صورتگرى و صورتبخشى را به عنوان يكى از شئونِ خداوند متعال معرفى مىكند  ،از اين رو يكى از اسامى خداوند
متعال «مصوّر» است  .در آياتى چند از قرآن كريم اين شأن الهى مورد تأكيد قرار گرفته كه از آن جمله است:
 1ـ «هواللّه الخالق البارى المصور»« 3او است خداى آفريننده پديد آورنده صورتبخش» .
 2ـ «هوالذى يصور كم فى االرحام كيف يشا »« 1او است كه مىنگارد صورت شما را در رحم مادران هرگونه بخواهد» .
 3ـ «اللّه الذى جعل لكم االرض قرارا والسما بنا و صوركم فاحسن صوركم»« 1خدا است آن كه زمين را آرامگاه و آسـمان را
ساختمانى ( برفراز شما ) قرار داد و شما را صورتهاى نيكو بخشيد» .
 4ـ «خلق السموات واالرض بالحق و صوركم فاحسن صوركم» (« 0خدا ) آسمان و زمين را به حـق آفريـد و شـما را بهتـرين
صورت بخشيد» .
 . 2صورتگرى معجزه حضرت عيسى ( ع )
همانطور كه مىدانيم يكى از معجزات حضرت عيسى ( ع ) اين بود كه از گل پرندهاى مىساخت و در آن مىدميـد  ،آن گـاه
آن مجسمه گلين جان مىگرفت و مىپريد  .اين معجزه در دو آيه از قرآن به صراحت بيان شده است:
 1ـ «انى قد جئتكم بآيا من ربكم أنى اخلق لكم من الطين كهيئا الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن اللّه»« 1من از سوى خدا
براى شما نشانهاى آوردهام و آن اين است كه از گل مجسمه پرندهاى مىسازم و برآن مى دمـم تـا بـه امـر خداونـد تبـديل بـه
پرندهاى شود» .
 2ـ «واذا قال اللّه يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك  . . .اذ تخلق من الطين كهيئا الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بـاذنى»

4

«آن گاه كه خدا گفت :اى عيسى بن مريم ياد آور نعمتى را كه بر تو ارزانى داشتم  . . .و هنگامى كه از گل مجسـمه پرنـدهاى
مىساختى و در آن مىدميدى آن گاه به امر من تبديل به پرندهاى مىشد» .

 .حشر . 24 /
 .آل عمران . 6 /
 .غافر . 24 /
 .تغابن . 3 /
 .آل عمران . 49 /
 .مائده . 11 /
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 . 3صورتگرى در خدمت صالحان
يكى از مواردى كه صورتگرى در قرآن كريم مورد توجه قرار گرفته در داستان حضرت سليمان است  .خداوند متعال در سـوره
سبا در ضمن نعمتهايى كه به حضرت سليمان ارزانى داشته از اين نعمت ياد مىكند كه گروهى از جن كه مسخر آن حضرت
شده بودند براى او تمثالهايى كه مىخواست مىساختند:
« يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب و قدور راسيات»« 3براى سليمان هر چه مىخواست  ،كاخ و
عمارت و صورت و تمثال و ظروف بزرگ مانند حوضهاى منقوش و ديگهاى بزرگ ثابت مىساختند» .
چنان كه مىبينيم ساختن تمثال در اين آيه به مثابه يك امر مباح تلقى شده و اين تسلط را يكى از نعمتهـاى الهـى كـه در
حق جناب سليمان ارزانى شده به شمار آورده است  .از اين رو معناى تمثال در اين آيه مورد بحث قرار گرفته و مفسران درباره
آن سه نظريه ابراز داشتهاند:
 3ـ ايشان صورت حيوانات و پرندگان مثل شير  ،طاووس  ،باز و عقاب را مىساختند وبر تخـت او نصـب مـىكردنـد تـا داراى
هيبت بيشترى باشد  .شيخ طوسى در تبيان  1،طبرى در مجمع البيان 1و ابن جـوزى در زاد المسـير 0ايـن قـول را نقـل
كردهاند  .شيخ طوسى در تبيان آورده است كه در زير پايههاى تخت حضرت سليمان دوشير و بر باالى پايههاى تخت  ،دو باز
نصب كرده بودند بهطورى كه وقتى حضرت مىخواست بر تخت بنشيند شيرها دستهاى خود را بر زمين پهن مـىكردنـد تـا
پايه تخت كوتاه شود و چون بر تخت مىنشست بازها بالهاى خويش را مىگشودند تا آفتـاب بـر او نتابـد و ايـن همـه رمـزى
داشت كه جز سليمان كسى از آن باخبر نبود  .از اين رو هنگامى كه بختالنصر پس از تسخير بيت المقدس خواست بر تخـت
آن حضرت تكيه زند چون راه باال رفتن از آن را نمىدانست يكى از شيرها دست خود را بلند كرد و چنان بر ساق پايش كوبيد
كه پايش قطع و بخت النصر مدهوش شد و از آن پس كسى جرئت نكرد از آن تخت باال رود .
 1ـ ايشان صورت مالئكه و انبيا و صالحين را مىساختند تا مردم مجسمه آنها را ببينند و به عبادت تشويق شوند  .اين قول را
زمخشرى در كشاف  1،شيخ طوسى در تبيان  4،ابن جوزى در زادالمسير 3و بغوى در معالم التنزيل 1نقل كردهاند .
 .سبأ . 13 /
 .تبيان ،ج ، 8ص. 383
 .مجمع البيان  ،ج ، 4ص. 383
 .زاد المسير  ،ج ، 6ص. 226
 .كشاف  ،ج ، 3ص. 572
 .تبيان  ،ج ، 4ص. 383
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 1ـ آنها صورت موجودات بىجان مثل درختان يا شكل حيوانات را به صورتى كه حرام نيست ( مثل اين كه آنها را بدون سر
بسازند ) مىساختند اين قول را آلوسى در روحالمعانى 1و كلبى در تفسير خود معروف به تفسير جزى 0آوردهاند  .اين قـول
مبتنى بر اين مطلب است كه ساختن مجسمه موجودات جاندار در دين حضرتسليمان حرام بوده است  .دو قول اول على رغم
اختالفى كه در ظاهر دارند هر دو نشان مىدهند كه ساختن مجسمه جانداران حداقل در دين حضرت سليمان جايز بوده است
3
و اين مطلبى است كه بسيارى از مفسران به آن تصريح كردهاند  ،از جملـه بيضـاوى  1،ابـن جـوزى  4،آلوسـى  1،و قرطبـى .
پارهاى از مفسران به صورت احتمال يا نقل قول آن مطرح كردهاند كه از آن جمله است بغوى در معالمالتنزيل  3،ولى حقيقت
اين است كه نه تنها دليل معتبرى در دست نداريم كه ثابت كند ايشان مجسمه جانداران را مـىسـاختند؛ بلكـه خـالف آن در
روايات معتبر وارد شده است  .مرحوم كلينى در كافى و برقى در محاسن از امام صادق ( ع ) روايت كردهاند كه در تفسير اين
آيه فرمود« :واللّه ماهى تماثيل الرجال و النساء و لكنه الشجر و شبهه»« 34به خدا قسم آنچه آنها مىسـاختند تمثـال
زنان و مردان نبود  ،بلكه شبيه درخت و امثال آن را مىساختند» .
 . 4صورتگرى عامل انحراف
همان طور كه گفتيم رويكرد رايج بشر به صورتگرى رويكرد عبادى بوده است  .به اين معنا كه از اين طريق مجسـمههـايى را
مىساختند و آنها را مىپرستيدند يا حداقل تكريم و احترام مىكردند  .قرآن كريم عالوه بر موارد فراوانـى كـه بـا بيـانهـاى
 .زاد المسير  ،ج ، 6ص. 226
 .معالم التنزيل  ،ج ، 4ص. 511
 .روح المعانى  ،ج ، 22ص. 119
 .تفسير جزى  ،ص. 527
 .تفسير بيضاوى  ،ج ، 3ص. 112
 .زاد المسير  ،ج ، 6ص. 266
 .روح المعانى  ،ج ، 22ص. 119
 .تفسير قرطبى  ،ج ، 14ص. 273
 .معالم التنزيل  ،ج ، 4ص. 811
 .وسائل الشيعه ج ، 12ص 219ب  ، 94ح . 1
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مختلف انسان را از پرستش بتها برحذر داشته است؛ در يك آيه به عنوان پرسـتش تمثـال  ،آن را مـورد نكـوهش قـرار داده
مىفرمايـد« :ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل و كنا به عالمين اذقال البيه و قومه ماهذه التماثيـل التـى انـتم لهـا
عاكفون»« 3ما پيش از اين ابراهيم را به رشد و كمال خود رسانيديم و به شايستگى او براى اين مقام آگاه بوديم  .هنگامى كه
به پدر و قوم خود گفت :اين تمثالهايى كه پيوسته عبادتشان مىكنيد چيست؟»
در جاى ديگر  ،قرآن كريم باز در ضمن داستان حضرت ابراهيم همين مطلب را بـا بيـانى ديگـر مطـرح نمـوده اسـت« :قـال
اتعبدون ما تنحتون و اللّه خلقكم و ما تعلمون»« 1ابراهيم( ع ) گفت :آيا چيزى را عبادت مىكنيد كه خود مىتراشـيد در
صورتى كه شما و همه كارهايتان را خدا آفريده است» .
پيام اصلى اين دو آيه كريمه اين است كه اگر تمثال مورد پرستش قرار گيرد مذموم و نكوهيده است و رشد در جهت مخـالف
آن مىباشد  .ولى اين نكته نيز قابل ذكر است كه اين دو آيه برخالف آيات گذشته ناظر به عمل مجسمه سازى نيسـتند بلكـه
سخن بر سر گرايش عبادى به مجسمهها است .
 . 5گوساله سازى
قرآن كريم شش بار در جاهاى مختلف درباره مجسمه گوسالهاى سخن مىگويد كه شخصى به نام سامرى از بنى اسـرائيل آن
را ساخت و مردم را به پرستش آن دعوت كرد  .در اين باره قرآن شريف بنى اسرائيل را به كفر  ،ظلم  ،گناه و نادانى متهم و به
استحقاق خشم الهى محكوم مىكند  .اصل داستان چنان كه در قرآن آمده از اين قرار است كه :چون موسى( ع ) بنى اسرائيل
را از مصر نجات داد از جانب پروردگار به كوه طور دعوت شد  .موسى( ع ) برادرش هارون را به جاى خـود گماشـت و شـتابان
1
بهطور آمد  .پس از موسى( ع ) بنى اسرائيل از زيورآالت خود مجسمه گوسالهاى ساختند كه صدايى از او به گوش مىرسيد .
خداوند به موسى( ع ) فرمود :اى موسى چرا شتاب كردى و بدون قومت به وعدهگاه آمـدى گفـت :اينـك ايشـان در پـى مـن
هستند من براى خشنودى تو شتاب كردم  .خدا فرمود :ما پس از تو قومت را آزمايش كرديم و سامرى آنهـا را گمـراه كـرد .
موسى متأسف و غضبناك به ميان قوم خود بازگشت  .گفت :اى مردم مگر خدا به شما وعده نيكى نداد؟ آيا وعده خدا طوالنى
شد يا شما خواستيد غضب الهى بر شما نازل شود كه عهد خود را با من شكستيد؟ گفتند :ما عهد تو را با ميل و اختيـار خـود
نشكستيم ولى مقدارى از زيورآالت مصريان را با خود داشتيم و سامرى به ما القا كـرد كـه آنهـا را در كـوره بينـدازيم  .آرى
 .انبياء  2 /ـ . 51
 .صافات .96 /
 .اعراف . 148 /
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سامرى از آن زيور آالت مجسمه گوسالهاى ساخت كه صدايى شگفت داشت و گفتند خداى شما و موسى كه موسـى فرامـوش
كرده همين است . . . 3اكنون خدايى را كه به عبادتش پرداختهاى بنگر كه ما مىسوزانيم و خاكسترش را به آب دريا مىدهيم
 1.در اين آيات نيز همانند دو آيهاى كه پيش از اين ذكر شد سخن از گرايش عبادى به مجسمه گوساله است نه از ساختن آن .
نتيجهاى كه از مجموع اين آيات و رويكردهاى قرآنى به مسئله صورتگرى تفاوت سياقى كه بين دو رويكـرد اخيـر بـا مباحـث
سابق مىتوان گرفت اين كه عمل صورتگرى به خودى خود عملى است مباح و آنچـه بـدون شـك مـذموم و نكوهيـده اسـت
گرايش عبادى به صورتگرى است كه ساخته مىشود  .بنابراين مىتوان گفت قرآن كريم نسبت به عمل صورتگرى موضع منفى
ندارد و نوك پيكان مبارزه قرآن با گرايش عبادى به صورت تمثال است .
 . 2صورتگرى در آينه روايات
در جوامع روايى اسالمى ـ اعم از شيعه و سنى ـ روايات فراوانى درباره صورتگرى نقل شده است  .در اين روايات بـا بيـانهـاى
گوناگون درباره صورتگرى سخن گفته شده  ،هر چند اين روايات از نظرِ نقطه مورد توجه  ،متنـوع و گوناگوننـد ولـى در يـك
تقسيم كلى مىتوان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:
 3ـ رواياتى كه ناظر به عمل صورتگرىاند؛
 1ـ رواياتى كه درباره شخص صورتگر بحث مىكنند؛
 1ـ رواياتى كه نتيجه عمل يعنى صورت ساخته شده را ارزيابى مىكنند .
الف ) رواياتى كه درباره عمل صورتگرى بحث مىكنند
در اين باب نه تنها روايتى كه عمل صورتگرى را تجويز كند به دست ما نرسيده بلكه بهطور صريح از صورتگرى نهى شده  ،اين
روايات هر چند زياد نيستند ولى بيانى قاطع دارند .
مرحوم صدوق در خصال از امام صادق ( ع ) روايت كرده است كه اميرالمؤمنين( ع ) فرمود« :اياكم و عمـل الصـور فـانكم
تسالون عنها يوم القيامة» 1از ساختن صورت برحذر باشيد كه در روز قيامت درباره آن از شما سؤال مىشود» .

 .طه  8 /ـ . 83
 .طه . 97 /
 .خصال  ،ص635؛ مستدرك  ،ج ، 13ص. 211
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ب ) رواياتى كه از شخص صورتگر بحث مىكنند
اين باب روايات از جهات مختلفى شخص صورتگر را مورد انتقاد قرار مىدهند:
 3ـ در پارهاى از روايات شخص صورتگر در زمره حرام خواران نام برده شده است؛
 1ـ در روايتى آمده است كه پيامبر اكرم ( ص ) صورتگران را لعنت كرده است؛
 1ـ در روايت ديگرى آمده است كه صورتگر از اسالم خارج است .
از امير المؤمنين ( ع ) روايت شده كه فرمود« :من جدد قبرا او ممل مماالً فقد خرج عن االسالم» 3هر كس قبرى را از نـو
بسازد يا صورتى ايجاد كند از اسالم خارج است» .
و تعداد زيادى از روايات از عذاب سختى كه در انتظار صورتگرى است خبر مىدهند  .بخارى از پيامبر اكرم( ص ) روايت كرده
است كه فرمود« :ان اشتر الناس عذابا عند اللّه يـوم القيامـة المصـورون» 1سـختتـرين عـذاب الهـى در قيامـت از آن
صورتگران است» .
صورتگران چنان درخور عذابند كه خداوند متعال در قيامت به منظور عذاب بيشتـر ايشـان ،بـه آنهـا دسـتور مـىدهـد بـه
ساختههاى خود روح بدمند وآنها نمىتوانند؛ در حديث مناهى از پيامبر اكرم( ص ) نقل شده كه فرمود« :من صـور صـورة
كلفه اللّه يوم القيامة ان ينفح فيها وليو بنا فخ» .

1

رواياتى كه صورت ساخته شده را ارزيابى مىكنند
در اين باب نيز زبان روايات متفاوت است ولى با اين حال  ،همه آنها صورت و صورتگرى را منع مىكنند .
رواياتى كه در اين باب وارد شده به شش طايفه قابل تقسيم هستند  .ما پس از طرح عنوان براى نمونه از هر طايفه يك روايت
نقل مىكنيم .
طايفه  -1رواياتى كه از كراهت معصومين از وجود صورت و تمثال خبر مىدهند  .برقى در محاسن از امام صادق ( ع ) از پدر
بزرگوارش نقل كرده است كه فرمود:
«انعليا( ع ) كان يكسره الصورة فى البيوت»« 0على ( ع ) خوش نداشت كه در خانه صورت باشد» .
طايفه  -2در روايات زيادى آمده است كه فرشتگان از دخول به خانهاى كه صورت و تمثالى در آن باشد خوددارى مىكنند .
 .محاسن برقى  ،ج ، 1ص ، 453ب  ، 5ح 33؛ وسائل الشيعه  ،ج ، 3ص. 562
 .صحيح بخارى  ،ج ، 7ص ، 317باب  ، 518حديث . 835
 .وسائل الشيعه  ،ج ، 12ص. 221
 .محاسن  ،ج ، 2ص ، 456ب  ، 5ح . 47
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ثقا االسالم كلينى از پيامبر اكرم( ص ) نقل كرده است كه فرمود:
«قال جبرئيل انا ال ندخل بيتا فيه تممال ال يوطأ»« 3ما فرشتگان وارد خانهاى نمىشويم كه در آن تمثالى وجـود دارد كـه
لگد نمىشود» .
طايفه  -3رواياتى كه از تزئين خانه به وسيله صورت و تمثال نهى مىكنند .
ابو بصير از امام صادق ( ع ) نقل كرده است كه فرمود:
«قال رسول اللّه ( ص ) أتانى جبرئيل قال يا محمد( ص ) ان ربك يقرئك السالم و ينهى عن تزويق البيـوت  .قـال
ابوبصير :فقلت :و ماتزويق البيوت؟ فقال :تصاوير التماثيل»« 1پيامبر اكرم( ص ) فرمود :جبرئيل نزد من آمد و گفت :اى
محمد پروردگارت سالم مىرساند و از تزئين خانهها بازمىدارد  .ابوبصير مىگويد :پرسيدم منظور از تـزئين خانـههـا چيسـت؟
فرمود :منظور قرار دادن تمثال در خانه است» .
طايفه  -4رواياتى كه استفاده از صورت و تمثال در وسايل زندگى مثل پرنده پشتى و انگشتر را ممنوع كردهاند .
مرحوم صدوق در ضمن حديث مناهى از پيامبر اكرم( ص ) روايت كرده است:
«فنهى ان ينقش شىء من الحيوان على الخاتم»« 1پيامبر اكرم( ص ) نهى كرد از اين كه بر روى انگشتر  ،حيـوانى نقـش
شود» .
بخارى در صحيح خود از عايشه نقل كرده است كه پيامبر اكرم( ص ) از سفرى بـازمىآمـد مـن پارچـه نـازكى را كـه در آن
عكسهايى بود بر در گنجهاى كه در خانه داشتيم آويخته بودم وقتى حضرت آن را ديد  ،آن را كند و فرمود:
0
«سختترين عذاب روز قيامت از آن كسانى است كه خود را در آفرينش شبيه خدا مىسازند» .
طايفه  -5رواياتى كه ما را موظف مىكنند به صورت و تمثال اهانت كنيم و قيافه آنها را تغيير دهيم .
كلينى از امام باقر( ع ) روايت كرده است كه فرمود:
1

«البأس بان يكون التماثيل فىالبيوت اذاغيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك» «اشكال ندارد كه تمثـال در خانـه
باشد به شرطى كه سر آن تغيير داده شود و مابقى به حال خود باشد» .
 .كافى  ،ج ، 6ص ، 528باب تزويق البيوت .
 .وسائل الشيعه  ،ج ، 3ص. 561
 .وسائل الشيعه  ،ج ، 12ص. 221
 .صحيح بخارى  ،ج ، 7ص ، 318ب  ، 511ح . 839
 .وسائل الشيعه  ،ج ، 3ص. 564
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طايفه  -6رواياتى كه از بين بردن صورت و تمثال را ضرورى مىدانند .
از اميرالمؤمنين ( ع ) روايت شده كه فرمود:
«بعمن رسول اللّه ( ص ) الى المدينه  ،فقال :ال تدع صورة االمحوتها و ال قبرا االّ سويته و كلبـا االقتلتـه»« 3پيـامبر
اكرم( ص ) مرا به مدينه اعزام كرد و فرمود :همه صورتها را نابود كن  ،همه قبرها را هموار كن و همه سگها را بكش» .
هر چند در اين مقال فرصت طرح همه روايات مربوط به صورتگرى نيست ذكر اين نكته را مفيد مىدانم كه بـا صـرف نظـر از
ضعف سند بسيارى از روايات اين باب هيچ يك از آنها اعم از ضعيف و معتبر به طـور مطلـق بـر حرمـت هـيچ يـك از اقسـام
صورتگرى 1داللت ندارند  .رواياتى كه بر حرمت داللت مىكنند به نوعى از صورتگرى نظارت دارند كه با رويكرد عبـادى انجـام
مىشود و محصول آن بت و هياكل عبادت است .
صورتگرى در فروع فقهى
در فقه اسالمى  ،عمل صورتگرى  ،با صرف نظر از قيود و شرايط  ،فى الجمله تحريم شده  .اين حكم تا بدان پايه روشن اسـت
كه برخى از فقها مثل حضرت امام در كتاب مكاسب محرمه 1و مرحوم آقاى خويى در مصباح الفقاهة 0نوشتهاند« :از شـيعه
وسنى هيچ مخالفى ندارد»  .فقهاى شيعه و سنى بهطورى اين حكـم را مسـلم انگاشـتهانـد كـه تمـام آثـار حرمـت را برعمـل
1
صورتگرى و صورت پديد آمده  ،مترتب كردهاند  .احكامى مثل اين كه صورتگر در ازاى عمل خود مستحقق اجـرت نيسـت؛
اگر كسى خانهاى را كه داراى صورت و تمثال است  ،تخريب كند فقط قيمت خانـه را بايـد بپـردازد و ضـامن ارزش صـورت و
تمثال نيست؛ 4وجوب ازاله صورت و تمثال؛ 1حرمت ورود به خانهاى كه صـورت در آن وجودداشـته باشـد 3و اگـر در خانـهاى
 .محاسن برقى  ،ج ، 2ص ، 453ب  ، 5ح . 34
 .به زودى اقسام صورتگرى را ذكر خواهيم كرد .
 .مكاسب محرمه  ،ج ، 1ص. 255
 .مصباح الفقاهة  ،ج ، 1ص. 221
 .ابن عابدين  ،حاشيه ردالمختار  ،ج ، 1ص437؛ رافعى  ،شرح كبير  ،ج ، 8ص.351
 .ابن عابدين  ،حاشيه ردالمختار  ،ج ، 1ص. 437
 .همان.
 .غزالى  ،الوجيز؛ رافعى  ،شرح كبير  ،ج ، 8ص. 347
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صورت وجود داشته باشد اجابت دعوت به وليمه در آن خانه واجب نيست . 3همينين بحث از مطـالبى مثـل نگـاه كـردن بـه
صورت و تمثال 1حكم نگهدارى 1و خريد و فروش 0مجسمه  ،و حكم نشستن روى فرشى كه تصويرى بر آن نقش شده 1و حكم
حكم نشستن در جايى كه بر در و ديوار آن تمثال و پردههاى عكس دار آويزان است 4همه نشـان از ايـن دارنـد كـه در اصـل
حرمت صورتگرى هيچ شبههاى وجود ندارد .
اقسام صورت
صورتى كه توسط انسان بهوجود مىآيد يا صورت موجودى جاندار از قبيل انسان و حيوان است و يا در صدد حكايت موجودى
بىجان از قبيل گياهان و جامدات است  .و در هر صورت يا به صورت مجسمه ساخته مىشود و يا به صورت نقاشى  1.بنابراين
صورتگر مىتواند چهار گونه صورت ايجاد كند:
 3ـ مجسمه جانداران؛
 1ـ نقاشى جانداران؛
 1ـ مجسمه موجودات بىجان؛
 0ـ نقاشى موجودات بىجان .
ما در اين نوشتار به ذكر اقوال فقها و تعدادى از طرفداران هر قول در اين مسئله اكتفا و از ذكر ادله اقوال ونقد آنها صرف نظر
مىكنيم ولى قبل از آن  ،ذكر دو نكته را ضرورى مىدانيم:
الف ) از آن جا كه در روايات اين باب چنين تفكيكى مراعات نشده  ،فقها نيز اين شيوه را در طرح مسـئله صـورتگرى مراعـات
نكردهاند .
ب ) مجسمه در اصطالح فقهى؛ با آنچه در اصطالح هنرى مجسمه ناميـده مـى شـود  ،متفـاوت اسـت؛ زيـرا فقهـا هـر نقـش
 .ابن شاس  ،عقد الجواهرالثمينة ج ، 2ص. 127
 .جواهر الكالم  ،ج ، 22ص. 44
 .مفتاح الكرامه  ،ج ، 4ص49؛ جواهر الكالم  ،ج ، 22ص44؛ مصباح الفقاهه  ،ج  ، 1ص. 234
 .مفتاح الكرامه و جواهر الكالم ،همان و مصباح الفقاهه ،ج  ،1ص .241
 .مفتاح الكرامة  ،ج ، 4ص. 48
 .فيروزآبادى  ،المهذب فى فقه الشافعى  ،ج ، 2ص. 83
 .مفتاح الكرامه  ،ج  ، 4ص 48؛ ماوراء الفقه  ،ج ، 3ص. 136
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برجستهاى را كه در صورت تابش نور سايه ايجاد مىكند  ،مجسمه مىنامند  .بنابراين اصطالح مجسمه در كلمات فقها نقوشى
مثل برجسته كارى و سنگ نگارى را نيز شامل مىشود .
اقوال و نظرات فقها
در فقه درباره صورتگرى شش قول وجود دارد:
 1ـ حرمت مطلق
به اين معنا كه ساختن هر گونه صورتى توسط انسان حرام است چه شبيه جانداران باشد  ،چه شبيه موجودات بىجان و خـواه

به صورت مجسمه باشد يا به صورت نقاشى  .اين قول هر چند در فقه مورد بحث قـرار گرفتـه  ،ولـى چنـان كـه در مصـباح
الفقاهه 3آمده  ،اگر اطالق عبارت پارهاى از كتابها مثل مهذب قاضى ابن بـراج 1و كافى ابوالصـالح حلبـى 1را بـر آن حمـل
نكنيم؛ در بين فقهاى اماميه قائلى ندارد .
ولى برخى از فقهاى اهل سنت مثل ابن عابدين در حاشيه رد المختار 0آن را اختيار كردهاند  .صاحب جواهر ضمن حكايـت
اين قول از قاضى و ابوالصالح به وضوح ضعف آن تصريح كرده است  1.صاحب مفتاح الكرامة نيز پس از نقل اين قول از ايشان
ايشان  ،در تمام ادله آن خدشه نموده است .

4

 2ـ حرمت تصوير موجودات جاندار
به اين معنا كه ساختن هر گونه صورت از موجودات جاندار مثل انسان و حيوان حرام و ساختن هر گونـه صـورت از موجـودات
بىجان مثل جامدات و درختان جايز است  .در اين قول  ،بين مجسمه و نقاشى تفاوتى نيست و مـالك حرمـت و حليـت ايـن

 .مصباح الفقاهه  ،ج  ، 1ص . 221
 .المهذب  ،ج ، 1ص. 344
 .كافى  ،ص. 281
 .حاشيه ردالمختار ،ج  ، 1ص . 437
 .جواهر الكالم  ،ج  ، 22ص . 43
 .مفتاح الكرامه  ،ج ، 4ص. 51
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است كه شبيهسازى از موجودات جاندار باشد يا از موجودات بىجان  .اين قول را از علماى اماميه  ،ابن ادريـس در سـرائر ،

3

شهيد ثانى در شرح لمعه 1و مسالك 1و حاشيه ارشاد 0و محقق كركى در جامع المقاصد 1نراقـى در مسـتند 4و فاضـل
مقداد در تنقيح 1و صاحب حدايق 3و صاحب رياض 3و سيد جـواد حيـل عـاملى در مفتـاح الكرامـه 34شـيخ انصـارى در
مكاسب 33و صاحب عروة در حاشيه مكاسب 31اختيار كردهاند .
از اهل سنت نووى عالوه بر اين كه خود در منهاج 31اين قول را برگزيده در شرحصحيح مسلم 30در مورد آن ادعاى اجمـاع
كرده و بسيارى از فقها صريحا آن را برگزيدهاند كه از آن جمله است ماوردى در الحاوى  31،غزالى در الـوجيز  34،رافعـى در

 .سرائر  ،ج ، 2ص. 215
 .شرح لمعه  ،ج  ، 3ص . 212
 .مسالك  ،ج ، 3ص. 126
 .ذيل غاية المراد  ،ج ، 2ص. 8
 .جامع المقاصد  ،ج ، 4ص. 23
 .مستند الشيعه  ،ج ، 14صص  9ـ . 118
 .التنقيح الرايع  ،ج ، 2ص. 11
 .حدايق  ،ج ، 18ص. 111
 .رياض  ،ج ، 5صص. 21 ، 21
 .مفتاح الكرامه  ،ج ، 4ص. 48
 .مكاسب  ،ص. 23
 .حاشيه مكاسب  ،ص. 17
 .منهاج در ضمن مغنى المحتاج  ،ج ، 3ص. 248
 .شرح مسلم  ،ج ، 14 ، 13ص . 327
 .الحاوى الكبير  ،ج ، 9ص. 563
 .الوجيز در ضمن شرح كبير  ،ج  ،8ص . 347
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شرح كبير  3،خطيب شربينى در االقناع 1و مغنى المحتاج  1،فيروز آبادى در المهذب 0با جورى در حاشيه 1زيـن الـدين
الدين شافعى در فتح المعين 4آلوسى در روحالمعانى 1عينى در عمدة القارى 3و برخى از فقهاى شافعى مـذهب معاصـر در
الفقهالمنهجى .

3

 3ـ حرمت مجسمه بهطور مطلق
طبق اين قول معيار حرمت  ،تجسيم است به اين معنا كه اگر شبيه به صورت مجسمه ساخته شود حرام اسـت  ،خـواه شـبيه
موجودات جاندار باشد و خواه شبيه موجودات بىجان  .و اگر به صورت نقاشى باشد جايز است  ،چه شبيه جانداران باشد  ،چه
شبيه گياهان و جامدات  .اين قول را مرحوم مفيد در مقنعه  34،سالر در مراسم 33محقق در نكت النهايـه 31و شـرايع 31و
مختصر  30،عالمه در قواعد  3،تحرير  1،ارشاد 1و منتهى 0و شهيد اول در دروس 1ولمعه 4برگزيدهاند  .البته عبارتهاى اين
 .همان .
 .االقناع  ،ج ، 2 ، 1ص . 428
 .مغنى المحتاج  ،ج ، 3ص. 248
 .المهذب  ،ج  ، 2ص . 83
 .حاشيه باجورى  ،ج ، 2ص. 131
 .فتح المعين در حاشيه اعانه الطالبين  ،ج ، 3ص. 363
 .روح المعانى  ،ج  ، 22ص . 119
 .عمدة القارى  ،ج ، 22ص. 71
 .الفقه المنهجى  ،ج ، 1ص. 533
 .مقنعه  ،ص. 587
 .مراسم  ،ص. 171
 .النهايه و نكتها  ،ج ، 2ص. 97
 .شرايع  ،ص. 264
 .مختصر  ،ص. 196
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عبارتهاى اين كتابها با اطالق  ،بر اين قول داللت دارد  ،به اين معنا كه در كلمات اين افراد بهطور واضح همه انواع مجسمه
تحريم نشده بلكه مجسمه بدون هيچ قيدى تحريم شده  .اين اطالق همان طور كه ممكن است به حال خود رها شـود و همـه
انواع مجسمه را دربرگيرد ممكن است بر مجسمه جانداران حمل شود به اين معنا كه بگوييم مراد ايشان از مجسمه  ،مجسـمه
موجودات جاندار است  .در اين صورت كلمات ايشان بر قول چهارم منطبق مىشود  .صاحب رياض اين نحوه استفاده از كلمات
متأخرين را به يكى از بزرگان كه نامش را نبرده نسبت داده و خود نيز على رغم اين كه معتقدات ظاهر عبارات  ،برداشت او را
تأييد نمىكند  ،مىنويسد :اگر مراد ايشان حرمت همه انواع صورتگرى باشد قولى است بر خالف همه ادله و بـرخالف سـياق و
1
مفهوم روايت .
و در مفتاح الكرامه آمده اسـت :در دروس  ،حواشى قواعد  ،تنفيح  ،الضياح النافع  ،حاشيه ارشاد  ،روضه و كفايـه از
اين گونه عبارتها ساختن صورت جانداران را برداشت كردهاند  .همانطور كه عالمـه در مختلف  ،شـهيد در دروس  ،فاضـل

مقداد و فاضل فظيفى از عبارت التماثيل المجسمه در كالم شيخ مفيد در مقنعه  ،شيخ طوسى در نهايه و سالر در مراسم
همين معنا را فهميدهاند  .طبق اين برداشت مىتوان گفت :اين قول در حد يك نظريه بيشتر نيست و از فقهاى شـيعه قـائلى
ندارد .
 4ـ حرمت مجسمه جانداران
طبق اين قول همه اقسام صورتگرى اعم از نقاشى و مجسمه سازى جز مجسمه موجودات جاندار جايز اسـت  .بـر ايـن قـول ،
جمعى از اصحاب  ،مثل صاحب رياض  3،محقق كركى  3،محقق اردبيلى  3،و صاحب جواهر 1ادعاى اجماع كردهاند  .صـاحب
 .قواعد االحكام  ،ج ، 1ص. 121
 .تحرير االحكام  ،ج ، 1ص. 161
 .ارشاد االذهان ،ج ،1ص.357
 .منتهى المطلب  ،ج ، 2ص . 1113
 .دروس  ،ج ، 3ص. 163
 .شرح لمعه  ،ج ، 3ص. 212
 .رياض  ،ج ، 5ص. 21
 .رياض ،ج ، 5ص.19
 .جامع المقاصد  ،ج ، 4ص. 23
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صاحب جواهر ضمن پذيرفتن اين قول  ،عدم تقييد به ذواتاالرواح در كالم شرايع را توجيه كرده مىنويسد :چون لفظ صور ،
ظاهر در شبيه جانداران است  ،محقق قيد ذواتاالرواح را نياورده است  .آن گاه عالوه بر ادعاى اجمـاع محصـل نوشـته اسـت:
اجماع منقول بر اين قول در حد استفاضه است  .محقق سبزوارى در كفايه 1و شيخ در مكاسب 0نوشتهاند :اين قول مخـالفى
ندارد  .عالوه بر اين فاضل مقداد در تنقيح 1كاشفالغطاء 4ايروانى در حاشيه مكاسب 1آقاى خويى در مصباح الفقاهـه 3و
امام در مكاسب محرمه 3آن را پذيرفتهاند .
 5ـ جواز نقاشى موجودات بىجان

طبق اين قول ساختن هر نوع صورت  ،جز نقاشى موجودات بىجان حرام است  .اين قـول را كيـدرى در اصـباح الشـيعه

34

برگزيده و مىتوان آن را از عبارت شيخ طوسى در نهايه 33استفاده كرد  .براى اين كه چگونگى اين نسبت معلوم شود  ،عبارت
اين دو فقيه بزرگوار را نقل مىكنيم .
كيدرى در اصباح الشيعه آورده است:
« و كذلك عمل االصنام و الصلبان و التماثيل المجسمه و صور الحيوان مخطور بيعها و شراءها و البأس باسـتعمالها

 .مجمع الفائده و البرهان  ،ج ، 8ص. 54
 .جواهر الكالم  ،ج ، 22ص. 41
 .كفاية االحكام  ،ص. 85
 .مكاسب  ،ص. 23
 .التنقيح الرايع ،ج  ،2ص.17
 .كشف الغطاء  ،ص. 216
 .حاشيه مكاسب  ،ص. 97
 .مصباح الفقاهه  ،ج ، 1ص. 121
 .مكاسب محرمه  ،ج ، 1ص. 19
 .اصباح الشيعه  ،ص. 241
 .نهايه  ،ص. 363
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فى الفرش و مايو طأ باالرجل» «همينين بتسازى و صليبسازى و تمثالهاى مجسم حرام است و خريد و فـروش صـورت
حيوانات ممنوع است ولى به كار بردن آن در فرش و هر چه زير پا بيفتد اشكال ندارد» .
شيخ طوسى در نهايه نوشته است:
«و منها عمل جميع انواع المالهى و التجارة فيها و التكسب بها ممل العيدان و الطنابير و غيرهما من انواع االباطيل
محرم مخطور و عمل االحنام و الصلبان و التماثيل المجسمه و الصـور و الشـطرنج و النـرد  . . .فالتجـارة فيهـا و
التصرف و التكسب بها حرام مخطور» «از كارهاى حرام ساختن همه انواع آالت سهو و تجارت و كاسـبى بـه وسـيله آنهـا
مثل نى و تنبور  . . .و همه انواع كارهاى باطل حرام و ممنوع است  .و بت سازى و صليب سازى و ساختن مجسمه و صورتها
و شطرنج و نرد  . . .تجارت با اينها  ،تصرف در آنها و كاسبى به وسيله آنها حرام و ممنوع است ».
 6ـ اباحه مطلق
اين قول در نقطه مقابل قول اول قرار دارد همان طور كه در قول اول هرگونه صورتگرى تحريم شده  ،در اين قول تمـام انـواع
صورتگرى تجويز شده است  .شيخ طوسى در تبيان 3و طبرسى در مجمع البيان 1در ذيـل آيـه  13بقـره دربـاره صـورتگرى
حكم به كراهت كردهاند كه با اين قول قابل جمع است  .قرطبى در تفسير خود 1اين قول را از فقهاى قبل از خود نقـل كـرده
ولى نام قائل آن را ذكر نكرده است  .همينين آلوسى در روح المعانى 0آن را از گروهى نقل و خود آن را رد كرده است .
اگر قبول كنيم كه اين قول قائلى دارد و برخى از فقها اعم از شيعه و سنى آن را اختيار كردهاند  ،ادعاى عدم خالف نسبت بـه
تحريم اجمالى صورتگرى كه پيش از اين از برخى فقهاى بزرگ نقل كرديم مردود مىشود .
مالك حرمت صورتگرى
هر حكمى در شرع مقدس اسالم  ،مستند به حكمتى است  .اگر عملى واجب مىشود به خاطر مصلحتى است كه در انجام آن
نهفته و اگر عملى تحريم مىشود ناشى از مفسدهاى است كه ارتكاب آن در پى دارد  .در صورتى كه ما بتوانيم مالك حكمى را
بهطور قطعى تشخيص دهيم  ،حكم  ،داير مدار آن خواهد بود بهطورى كه با وجود آن مالك  ،حكم ثابت مـىشـود و هـر جـا
 .تبيان  ،ج ، 1ص. 263
 .مجمع البيان  ،ج ، 1ص. 119
 .تفسير قرطبى  ،ج ، 14ص. 272
 .روح المعانى  ،ج ، 22ص. 119
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مالك منتفى باشد حكم نيز منتفى خواهد بود  .به استناد اين قاعده در صورتى كه صورتگرى را حرام بدانيم ناچار حرمـت آن
مستند به مفسده و داراى مالكى است  .ما در اين مبحث درصدد يافتن مالك حرمت صـورتگرى هسـتيم و اگـر بتـوانيم ايـن
مالك را به دست آوريم مىتوانيم حرمت را به موارد وجود آن منحصر و در مواردى كه مالك حرمت وجود ندارد به اباحه حكم
كنيم  .فقها درصدد تعيين مالك حرمت صورتگرى چند وجه ذكر كردهاند  .مـا ايـن وجـوه را بـهطـور خالصـه مطـرح و نقـد
مىكنيم:
 3ـ علت حرمت اين است كه ساختن صورت به تكريم و تنظيم آن منجر مىشود  .تا آن جا كه به عبادت و پرسـتش منتهـى
3
شود  .اسالم براى قطع اين علقه و بستن باب شرك و بت پرستى صورتگرى را تحريم كرده است .
آلوسى پس از اشاره به جواز صورتگرى در دين حضرت سليمان در صدد توجيه حرمت آن در دين اسالم نوشته است :سـاختن
1
تمثال به اين دليل تحريم شد كه جاهالن به مرور زمان آنها را در معابد گذاشتند و پرستش كردند و بت پرستى رواج يافت .
ولى اين وجه قابل قبول نيست چون بتپرستى قبل از حضرت سليمان هم رايج بوده و اگر قبول كنيم كه صورتگرى در زمـان
حضرت سليمان تجويز شده نمىتوان گفت پس از او به استناد اين وجه تحريم شـده اسـت  .از ايـن رو فقهـاى معاصـر سـعى
كردهاند اين وجه را اصالح كنند  .و هبه زحيلى از فقهاى شافعى نوشته است :چون صور و تماثيـل قـبالن مـورد پرسـتش قـرار
1
مىگرفتند ممكن است ساختن صورت منتهى به شرك شود و لذا از باب سد ذرايع تحريم شده است .
از فقهاى شيعه حضرت امام اين وجه را به صورتى قابل قبول تقرير كرده مىنويسد :آنچه در گمان مىآيد و با اعتبارات عقلى
و طبيعت مردم نيز سازگار است اين است كه گروهى از اعراب با آن كه به دسـت پيـامبر اسـالم بـتهاشـان شكسـت و پايـه
كفرشان ويران شد باز هم به بتها عالقه قلبى داشتند وبراى اين كه آثار گذشتگان خود را حفظ كرده باشـند امثـال آنهـا را
مىساختند  .از اين رو پيامبر اكرم ( ص ) به شدت از ساختن امثال و صور نهى كرد تا كفر و زندقـه را ريشـه كـن و از حـريم
توحيد دفاع كند  0.اين وجه از ابو سعيد اصطفرى 1و طحاوى 4نيز نقل شده است .

براى تأييد اين وجه مىتوان به روايتى كه از وجود مقدس ولى عصر( عج )به دست ما رسيده استناد كـرد :صـدوق در اكمـال
 .ابن عربى  ،احكام القرآن  ،ج ، 4ص. 1588
 .روح المعانى  ،ج ، 22ص. 119
 .الفقه المنهجى  ،ج ، 4ص. 2671
 .مكاسب محرمه  ،ج ، 1ص. 258
 .الحاوى الكبير  ،ج ، 9ص. 564
 .الفقه المنهجى  ،ج ، 4ص. 2671
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الدين از محمد بن عثمان عمروى ( نايب خاص امام زمان( عج ) روايت كرده است كه تعدادى مسئله از امام( عج ) پرسـيده و
حضرت جواب آنها را برايش نوشته است  ،در جواب يكى از مسائل محمد بن عثمان آمده است:
«و اما ماسألت عنه من امر المصلى و النار و الصورة و السراج بين يديه و ان الناس قد اختلفوا فى ذلك قبلك  ،فانه
جايز لمن لم يكن من اوالد عبدة االخسام و الميزان»« 3اما اين مسئله كه درباره نمازگزارى پرسيدهاى كه آتش يا صورت
يا چراغ در مقابل او است اين كار براى كسى جايز است كه پدر و مادرش بت پرست يا آتش پرست نبوده باشند» .
سند حديث معتبر است و داللتش واضح  ،چون از تفصيلى كه در اين حديث آمده و تفاوتى كه حضـرت بـين مسـلمان زاده و
ديگران قائل شده اين نكته استفاده مىشود كه از ديدن صورت و آتش هيچ حس تقديسى در مسلمان زاده انگيخته نمىشود و
لذا در نماز باديدن يك مجسمه يا يك چراغ روشن دچار شرك نمىشود  ،ولى كسى كه پـدر و مـادرش را در حـال پرسـتش
آتش يا بت ديده نمىتواند در حال نماز به آنها توجه نكند .
 1ـ علت حرمت اين است كه صورتگرى در بين مشركان رواج فراوان دارد مسلمانى كه صورتگرى مىكند به مشركين شباهت
مىيابد اسالم براى جلوگيرى از تشبّه مسلمانان به مشركان عمـل صـورتگرى را تحـريم كـرده اسـت؛ همـان طـور كـه بـراى
1
جلوگيرى از تشبه به ستاره پرستان نماز در وقت طلوع و غروب خورشيد نهى شده است .
آلوسى در روح المعانى نوشته است:
1
شايد صورتگرى براى اين تحريم شده كه بهطور كلى باب تشبّه به بت پرستان بسته شود .
اين وجه نيز قابل قبول نيست  ،زيرا اگر قبول كنيم كه صورتگرى موجب شباهت يافتن به مشركان است اختصـاص بـه زمـان
خاصى ندارد و بايد قبول كنيم كه در زمان حضرت سليمان هم موجب شباهت مىشده در حالى كه خـود او معتقـد اسـت در
زمان حضرت سليمان صورتگرى جايز بوده است  .عالوه بر اين بسيارى از افعال را مسلمانان همانند مشركان انجام مىدهند كه
قطعا جايز هستند در حالى كه طبق اين دليل بايد بگوييم همه آنها حرامند .
از اين گذشته هيچ دليلى بر حرمت تشبّه به مشركان در غير موضوع دين نداريم .
 1ـ وجود صورت و تمثال در هر مكانى مانع دخول فرشتگان مىشود 0و اين موجب مىشود كه انسان از حضور مالئك و دعا و
1
و استغفار ايشان محروم شود .
 .وسائل الشيعه  ،ج ، 3ص461؛ اكمال الدين  ،ص ، 521باب توقيعات .
 .ر  .ك :الموسوعة الفقهيه  ،ج ، 12ص. 114
 .روح المعانى  ،ج ، 22ص. 119
 .الموسوعة الفقهيه  ،ج ، 12ص. 114
 .الفقه المنهجى  ،ج  ، 1ص . 5365
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اگر اين وجه صحيح باشد بايد هر چيزى مانع ورود فرشتگان مىشود حرام باشد  .طبق روايات  ،موجود جنب  ،سـگ و ظـرف
ادرار در خانه موجب مىشود كه فرشتگان به آن خانه وارد نشوند و با اين مالك بايد بگوييم وجود همه اينها در خانـه حـرام
است در حالىكه هيچ كس قائل به حرمت آنها نشده است .
 0ـ علت حرمت  ،تشبّه به خدا در آفرينش است  ،كسى كه صورتگرى مىكند در عمل به خدا تشبّه مىجويد  .اين مـالك در
بسيارى از روايات وارد شده و بسيارى از فقهاى شيعه و سنى آن را پذيرفتهاند كه از آن جمله است شيخ انصارى  3،زحيلى 1و
ابن عابدين  1.عينى در عمدة القارى 0اين قول را به همه اهل سنّت و حداقل به هم مذهبان خود نسبت داده است .
اگر منظور از اين وجه همين باشد كه ازظاهر كالم فقها استفاده مىشود  ،از دو جهت قابل خدشه است:
1
الف ) اين كه تشبه به خالق نه تنها حرام نيست بلكه به وجهى مطلوب نيز هست .
ب ) اين كه تشبه به خالق فقط در ساختن مجسمه جانداران تحقق پيدا نمىكند بلكـه در تصـوير منـاظر و چنـان كـه شـيخ
انصارى خود نوشته است در نقاشى هم تحقق پيدا مىكند بنابراين اگر اين مالك پذيرفته شود بايد همه انواع صورتگرى اعم از
جاندار و بىجان و مجسمه و نقاشى را تحريم كنيم در حالى كه اين قول چندان قائلى ندارد .
براى رفع اين دو اشكال به نظر مىرسد منظور از تشبّه به خالق  ،صرف تشبه نيست؛ بلكه تشبه همـراه بـا ضـديت و مقابلـه و
گردنكشى است؛ يعنى منظور صورتى است كه انسان براى خود قدرتى مثل قدرت خدا قائل است  .از اين رو در بعضى روايات
گذشته صورتگرى ضديت با خدا 4و در بعضى ديگر موجب آزار خدا و رسول 1شمرده شده است .
با توجه به مجموعه رواياتى كه در اين باب وارد شده به نظر مىرسد اين وجه با اين توجيه و وجه اول با توجيهى كه از حضرت
امام نقل شد صحيح است و اين دو وجه مالك حرمت صورتگرى است  .به اين معنا كه اگر صورت و تمثال به جهت ضديت بـا
خدا يا حفظ آثار كفر و بت پرستى ساخته شود حرام است و گرنه جايز مىباشد  .اين نكته را نيز بايد توجه داشت كه با وجـود

 .مكاسب  ،ص. 23
 .الفقه المنهجى  ،ج ، 4ص. 2671
 .حاشيه رد المختار  ،ج ، 1ص. 437
 .عمدة القارى  ،ج ، 22ص. 71
 .نجومى ،رسالة التصوير و التمثيل  ،ص. 21
 .مستدرك الوسائل  ،ج ، 13ص ، 211ح . 3
 .وسائل الشيعه  ،ج ، 3ص ، 562باب  ، 3ح . 12
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اين مالك  ،حرمت به قسم خاصى اختصاص ندارد  .در صورتى كـه يكـى از ايـن دو مـالك وجـود داشـته باشـد همـه اقسـام
صورتگرى حتى نقاشى غير جانداران حرام است و در صورتى كه هيچ يك از اين دو مالك موجود نباشد هيچ قسمى از اقسـام
صورتگرى حتى مجسمه جانداران حرام نيست .
پس از اين جهت بين اقسام مختلف صورت و تمثال هيچ تفاوتى نيست  .و اگر در روايات بين شبيه موجـودات جانـدار و غيـر
جاندار فرق گذاشته شده به اين دليل است كه پرستش تمثال موجودات بىجان مثل درخت و گياه معهود نبوده است و بتها
معموالن به شكل موجودات جانداران ساخته مىشدند  .بنابراين در يك كلمه حرمت به بت سازى و متعلقات آن اختصاص پيـدا
مىكند  .چرا كه مجسمه معمولى نه به قصد تشبّه ساخته مىشود و نه براى حفظ آثار بت پرستى .
در صورتى كه اين مالك را نپذيريم  ،چنان كه بعضى از فقهاى اهل سنت 3تصريح كردهاند بايد قائل به تعبد شـويم و بگـوييم
صورتگرى تعبدا حرام شده در حالى كه تعبد در امورى از اين قبيل معهود نيست .
نتيجهگيرى
دانستيم كه صورتگرى بهويژه مجسمه سازى و پيكرتراشى از بدو پيدايش بيش از هر جنبه ديگر از جهت عبادى مـورد توجـه
انسان بوده است .
همينين معلوم شد كه قرآن كريم و روايات وارده در اين باب جز با اين رويكرد با مجسمه سـازى و انـواع ديگـرى صـورتگرى
مخالفت نكردهاند  .فقيهانى كه به هر صورت به حرمت صورتگرى فتوا دادهاند مستندى جز روايـات در دسـت ندارنـد  .از نظـر
مالك نيز اين حكم مستند به وجهى جز گرايش عبادى انسان به تماثيل و صور نيست  .بنابراين مىتوان گفت كـه صـورتگرى
اگر با گرايش و رويكردى جز عبادت و پرستش مطرح شود از نظر اسالم هيچ ممنوعيتى ندارد .
نتيجه اين كه فعاليت هنرى در رشتههاى مختلف صورتگرى از قبيل پيكرتراشى  ،برجسته كارى  ،كنده كارى  ،نقاشى و ساير
رشتههاى وابسته جايز است  .عالوه بر آنچه گذشت براى تأييد اين قول وجوه فراوانى در دست داريـم كـه بـه خـاطر رعايـت
1
اختصار از ذكر آنها صرف نظر مىكنيم .
منابع

 ( . 3ابن عربى ) ،محمد بن عبداللّه ،احكام القرآن  ،متوفاى « ، 101تحقيق محمد عبدالقادر عطـا » ،بيـروت  ،دارالكتـب
العلميه 3034 ،ق 3334 /م .
 ( . 1عالمه حلى )  ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدى ،ارشاد االذهان  ،متوفاى 114ق « ،تحقيق فارس حسون » ،چاپ اول،
 .دكتر وهبه زحيلى  ،الفقه المنهجى  ،ج ، 4ص. 2671
 .اين وجوه در كتاب صورتگرى در اسالم به تفصيل مورد بحث قرار گرفتهاند .
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قم  ،انتشارات اسالمى 3034 ،ق .
 . 1كيدرى ،قطب الدين بيهقى ،اصباح الشيعه  ،متوفاى قرن « ، 4تحقيق ابراهيم بهادرى » ،چاپ اول ،قـم  ،چـاپ مؤسسـه
امام صادق 3034 ،ق .
 . 0شطاد مياطى  ،ابوبكر بن محمد ،اعانة الطالبين  ،بيروت  ،داراحيا التراث العربى .
 . 1شربينى  ،خطيب ،االقناع فى حل الفاظ ابى الشجاع  ،بيروت  ،دارالفكر 3031ق3331 /م .

 . 4صدوق  ،ابو جعفر محمد بن على بن حسين ،اكمال الدين .
 . 1شيرازى بيضاوى  ،عبداللّه بن عمر ،انوار التنزيل واسرار التأويل ( تفسير بيضـاوى )  ،تحقيـق محمـد صـبحى حسـن
خالق و محمد احمد اطرش  ،چاپ اول ،دمشق  ،دارالرشيد 3013 ،ق 1444 /م .
 . 3شكرى آلوسى  ،محمود ،بلوغ االرب فى معرفة احوال العرب  ،شرح و تصحيح محمد بهجـا اثـرى  ،بيـروت  ،دارالكتـب
العلميا [ ،بىتا] .
 . 3نقدى ،پرى  ،پژوهشى در نمادها و نشانههاى نقوش برجسته دوران ساسانى  ،پايـان نامـه دوره كارشناسـى ارشـد ،
دانشگاه سوره .
 . 34فراى  ،ر  .ن  ،تاريخ ايران از اسالم تا سالجقة  ،ترجمه حسن انوشه .
 . 33جمعى از مستشرقين ،تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم ميالدى  ،ترجمه كريم كشاورز .
 . 31گروهى از دانشمندان جهان به سرپرستى يونسكو  ،تاريخ پيشرفت علمى و فرهنگى بشـر  ،ترجمـه پرويـز مرزبـان ،
تهران  ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب . 1114 ،
 . 31دورانت  ،ويل ،تاريخ تمدن  ،ترجمه احمد آرام و ع پاشايى و اميرحسين آريان پور ،چاپ دوم ،تهران  ،سازمان انتشارات
و آموزش انقالب اسالمى 3141 ،ش .

 . 30وزيرى  ،عليقلى ،تاريخ عمومى هنرهاى مصور .
 . 31طوسى  ،محمد بن حسن ،التبيان فى تفسير القرآن  ،متوفاى 044 ،ق  ،تحقيق احمد حبيب قصير عـاملى  ،بيـروت ،
دار احيا التراث العربى  ،بىتا .
 . 34حلى  ،حسن بن يوسف بن مطهر ،تحرير االحكام  ،چاپ سنگى .
 . 31شقاقى  ،بانو شهريار ،تركيب بندى انسان در نقوش هخامنشى  ،پايان نامه دوره كارشناسى دانشگاه سوره .
 . 33كلبى  ،محمد بن احمد بن جزى ،تفسير ابن جزى  ،تحقيق گـروه محققـين دارالكتـاب  ،بيـروت  ،دارالكتـب العربـى ،
3041ق 3331 /م .
 . 33سيورى  ،جمال الدين مقداد بن عبداللّـه ،التنقيح الرايع لمختصر الشـرايع  ،متوفـاى 314 ،ق  ،تحقيـق عبـداللطيف
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حسينى كوه كمرى  ،چاپ اول ،قم  ،كتابخانه آيا اللّه العظمى مرعشى 3040 ،ق .

 . 14كتاب مقدس ( ،عهد عتيق يا تورات ).
 . 13كركى  ،على بن حسن  ( ،محقق ثـانى ) جامع المقاصد فى شرح القواعد  ،متوفـاى 304ق  ،تحقيـق مؤسسـه آل
البيت  ،چاپ دوم ،قم  ،مؤسسه آل البيت الحيا التراث  3030 ،ق .
 . 11نجفى ،محمد بن حسن ،جواهر الكالم فى شرح شرايع االسالم  ،متوفاى  3144ق  ،تحقيـق عبـاس قوچـانى  ،چـاپ
هفتم ،بيروت  ،داراحيا التراث العربى  ،بىتا .
 . 11باجورى  ،ابراهيم ،حاشيه بر شرحابنقاسمغزى بر متن ابىالشجاع  ،مصر  ،درالكتبالعربيه الكبرى ،بىتا .
 . 10ابن عابدين  ،محمد بن عمر ،حاشيه رد المختار  ،بيروت  ،داراحيا التراث العربى .
 . 11ايروانىغروى  ،ميرزاعلى ،حاشيه مكاسب  ،تحقيقباقر فخاراصفهانى  ،چاپاول ،قم  ،دارذوى القربى . 3013 ،
 . 14يزدى  ،سيد محمد كاظم ،حاشيه مكاسب  ،چاپ سنگى .
 . 11ماوردى بصرى  ،على بن محمد ،الحاوى الكبير فى فقه الشافعى  ،تحقيـق علـى محمـد معـوض و عـادل احمـد عبـد
الموجود  ،چاپ اول ،بيروت  ،دارالكتب العلميه 3030ق 3330 /ق .
 . 13بحرانى  ،محدث ،الحدائق الناظره  ،متوفاى  ، 3334چاپ دوم ،قم  ،مؤسسه انتشارات اسالمى 3030ق .
 . 13صدوق ،ابو جعفر محمد بن على بن حسين قمى ،الخصال  ،متوفاى  133ق تصحيح علـى اكبـر غفـارى  ،قـم  ،مؤسسـه
انتشارات اسالمى  ،بىتا .
 . 14عاملى ،محمد بن مكى ( شهيد اول )  ،الدروس الشرعيه  ،تحقيق مؤسسه انتشارات اسالمى ،چـاپ اول ،قـم  ،مؤسسـه
انتشارات اسالمى 3030 ،ق .
 . 13حسينى نجومى  ،مرتضى ،رسالة التصوير والتمميل  ،چاپ اول ،قم  ،كنگره جهانى صدمين سالگرد ميالد شيخ انصارى ،
3111ش .
 . 11آشورى  ،بانو ،روايتىدر موزاييكايران در دورهساسانى  ،رساله پاياننامه دورهكارشناسى ،دانشگاهسوره .
 . 11آلوسى بغدادى  ،سيد محمود ،روح المعانى  ،تصحيح محمود شكرى آلوسى  ،بيروت  ،داراحيا التراث العربى  ،بىتا .
 . 10عاملى  ،زين الدين بن على ،الروضة البهيه (شرح لمعه) ،تصحيح سيد محمد كالنتر  ،چاپ اول ،نجـف دانشـگاه دينـى
نجف  ،بىتا .
 . 11طباطبائى  ،مير سيد على ،رياض المسائل  ،تحقيق هيئت محققين دارالهادى  ،چاپ اول ،بيروت  ،دارالهادى 3031 ،ق
3331 /م .
 . 14جوزى  ،عبد الرحمن على بن محمد ،زاد المسير فى علم التفسير  ،متوفاى  ، 131تحقيق محمد بـن عبـد الـرحمن ،
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چاپ اول ،بيروت  ،دارالفكر 3041 ،ق3333 /م .

 . 11مجموعه مقاالت  ،سخنرانىهاى نخستين اجالسيه كنگره تاريخ و فرهنگ ايران .
 . 13جوزى  ،ابو جعفر محمد بن محمد ،سرائر  ،متوفاى  ، 133 ،تحقيق گروه محققين  ،چاپ دوم ،قـم  ،مؤسسـه انتشـارات
اسالمى 3034 ،ق .

 . 13نير نورى  ،عبد الحميد ،سهم ارزشمند ايران در فرهنگ جهان .
 . 04نير نورى  ،عبد الحميد ،سهم ايران در تمدن جهان .
 . 03حلى  ،نجم الدين جعفر بن حسن ،شرايع االسالم فى مسائل الحالل و الحرام  ،تعليق سـيد صـادق شـيرازى  ،چـاپ
سوم ،قم  ،دارالهدى للطباعا والنشر 3041 ،ق 3331/م .
 . 01نورى  ،يحيى بن شرف ،شرح صحيح مسلم  ،تحقيق خليل عيسى  ،چاپ اول  ،بيروت  ،دارالقلم 3041 ،ق 3331 /م .
 . 01بخارى  ،محمد بن اسماعيل ،صحيح بخارى  ،تحقيق قاسم شـماعى رفـاعى  ،چـاپ اول ،بيـروت  ،دارالقلـم 3041 ،ق /
3331م .
 . 00رافعى ،عبدالكريم بن محمد ،العزيز فى شرح الوجيز معروف به شرح كبير  ،متوفاى  ، 411تحقيق على محمد معوض
و عادل احمد عبدالموجود  ،چاپ اول ،بيروت دارالكتب العلميه 3031 ،ق 3331 /م .
 . 01ابن شاس ،عبداللّه بن نجم ،عقد الجواهر الممينه فى مذهب عالم المدينه  ،متوفاى  ، 434تحقيق محمد ابواالجفان و
عبدالحفيظ منصور  ،چاپ اول ،جده  ،دارالغرب االسالمى 3031 ،ق 3331 /م .
 . 04عينى ،محمود بن احمد ،عمدة القارى  ،شرح صحيح بخارى  ،متوفاى  311تصحيح اداره الطباعا المنيريه  ،بيـروت ،
داراحيا التراث العربى  ،بىتا .
 . 01عاملى ،محمد بن مكى ( شهيد اول ) ،غاية المراد فى شرح االرشاد  ،تحقيق رضا مختارى  ،چاپ اول ،قـم  ،انتشـارات
دفتر تبليغات اسالمى  3030 ،ق .
 . 03زين الدين بن عبد العزيز  ،فتح المعين  ،مطبوع در حاشيه اعانا الطالبين ،چاپ بيروت  ،داراحيا التراث العربى  ،بىتا .
 . 03دكتر مصطفى الخن و دكتر مصطفى بغى  ،الفقه المنهجى على مذهب االمام الشافعى  ،چاپ اول ،دمشق  ،دارالعلـوم
االنسانيه 3031ق 3334 /م .
 . 14حلّى ،حسن بن يوسف ،قواعد االحكام ،تحقيق مؤسسه انتشارات اسالمى  ،چاپ اول ،قم  ،مؤسسه انتشـارات اسـالمى ،
3033ق .
 . 13كلينى  ،محمد بن يعقوب ،كافى  ،تصحيح على اكبر غفارى  ،چاپ چهارم ،تهران  ،دارالكتب االسالميه 3141 ،ش .

 . 11هربرت  ،ريد ،كتاب هنر .
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 . 11زمخشرى ،محمود بن عمر ،الكشاف عن حقايق التنزيل  ،متوفاى  ، 113بيروت  ،دارالكتب العربى  ،بىتا .
 . 10كاشف الغطا  ،شيخ جعفر ،كشف الغطاء  ،چاپ سنگى  ،اصفهان  ،انتشارات مهدوى  ،بىتا .
 . 11محقق سبزوارى  ،كفاية االحكام  ،چاپ سنگى .
 . 14طبرسى  ،فضل بن حسن ،مجمع البيان فى تفسير القرآن  ،تحقيق سيد هاشم رسـولى محالتـى  ،بيـروت  ،داراحيـا
التراث العربى 3113 ،ق .
 . 11اردبيلى ،مولى احمد ،مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد االذهان  ،متوفاى  ، 331تحقيق مجتبى عراقى و علـى
پناه اشتهاردى  ،قم  ،مؤسسه انتشارات اسالمى 3041 ،ق 3141 /ش .
 . 13برقى  ،احمد بن محمد بن خالد ،المحاسن  ،تحقيق سيد مهدى رجايى  ،چـاپ اول ،قـم  ،مجمـع جهـانى اهـل بيـت ،
3031ق .
 . 13حلّى ،جعفر بن حسن ،المختصرالنافع  ،تحقيق مؤسسه بعثت  ،چاپ اول ،قم  ،مؤسسه بعثت 3031 ،ق .
 . 44ديلمى ،عبدالعزيز ( سالر ) ،المراسم  ،متوفاى  ، 041تحقيـق دكتـر محمـود بسـتانى  ،چـاپ اول ،بيـروت  ،دارالزهـرا ،
3044ق 3334 /م .
 . 43عاملى ،زين الدين بن على ( شهيد ثانى ) ،مسالك االفهام  ،متوفاى  ، 341تحقيق مؤسسه معارف اسـالمى  ،چـاپ اول،
[بىجا]  ،مؤسسه معارف اسالمى 3030 ،ق .
 . 41نورى  ،ميرزا حسين ،مستدرك الوسائل  ،متوفاى  ، 3114تحقيق مؤسسه آل البيت  ،چـاپ اول ،بيـروت  ،مؤسسـه آل
البيت 3043 ،ق 3331 /م .
 . 41نراقى  ،احمد بن محمد مهدى ،مستند الشيعه  ،متوفـاى 3101ق  ،تحقيـق مؤسسـه آل البيـت  ،چـاپ اول ،مشـهد ،
مؤسسه آل البيت الحيا التراث 3031 ،ق .
 . 40توحيدى تبريزى  ،محمد على ،مصباح الفقاهه  ( ،تقريرات فقه آية اللّه خويى ) ،چاپ چهارم ،قم  ،مؤسسه انصاريان ،
3031ق 3334 /م .
 . 41فرابغوى ،حسين بن مسعود ،معالم التنزيل فى التفسـير و التأويـل  ،متوفـاى  ، 134بيـروت  ،دارالفكـر 3041 ،ق /
3331م .
 . 44شربينى ،خطيب ،مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج  ،متوفاى قرن هفـتم  ،بيـروت  ،مؤسسـه التـاريخ العربـى و
داراحيا التراث العربى 3111 ،ق 3313 /م .
 . 41مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،المقنعه  ،متوفاى  ، 031تحقيق مؤسسه انتشارات اسالمى  ،چاپ دوم ،قـم  ،مؤسسـه
انتشارات اسالمى 3034 ،ق .
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 . 43انصارى  ،شيخ مرتضى ،المكاسب  ،چاپ سنگى  ،چاپ دوم ،تبريز 3111 ،ق .
 . 43امام خمينى  ،المكاسب المحرمة  ،تحقيق گروه محققين  ،چاپ اول ،بىجا  ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينـى ،
3111ش .
 . 14حلّى ،حسن بن يوسف ،منتهى المطلب  ،چاپ سنگى .
 . 13ابن براج  ،قاضى عبدالعزيز ،المهذب  ،متوفاى  ، 033مؤسسه انتشارات اسالمى 3044 ،ق .
 . 11فيروز آبادى  ،ابراهيم بن على بن يوسف ،المهذب فى فقه االمام الشافعى  ،متوفاى  ، 014چاپ سوم ،قاهره  ،شـركت
مصطفى بابى و پسران 3134 ،ق  3314 /م .
 . 11الموسوعة الفقهيه  ،چاپ سوم ،كويت  ،وزارت اوقاف و شئون اسالمى 3040 ،ق 3331 /م .
 . 10طوسى ،ابوجعفر محمد بن حسن ،النهايه فى مجرد الفقه و الفتوى  ،متوفاى  044ق  ،چـاپ دوم ،بيـروت  ،دارالكتـب
العربى 3044ق 3334 /م .
 . 11حلّى ،جعفر بن حسن ،النهايه و نكتها  ،تحقيق مؤسسه انتشارات اسالمى  ،چاپ اول ،قم  ،مؤسسه انتشـارات اسـالمى ،
3031ق .
 . 14حر عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه  ،متوفاى 3340ق  ،تصحيح عبدالرحيم ربانى
شيرازى  ،بيروت  ،داراحيا التراث العربى  ،بىتا .
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آموزههاى عاشورايى در فرهنگ و ادب فارسى
( از آغاز تا دوره بازگشت )
دكتر سيد احمد حسينى كازرونى
عاشوراسرايى در ادب فارسى از قدمتى طوالنى و از جنبشى ديرين برخوردار است  .از تاريخ شهادت حسين بن على در صحراى
كربال تا كنون عالم تشيّع سوگوار و ماتمزده فراق حقجويان دشت كربال است  ،بالزدگانى كه در فراسوى انسانيت گام گذاشتند
و به پاس شرافت و تثبيت دين حق از جان خود گذشتند  ،آن شهيدانِ خدايى كه با خونِ خـود نـام حـق را بـر دشـت كـربال
ترسيم كردند و به ارواح انبيا پيوستند  ،آن سبك روحان عاشق كه عقلِ عقل بودند و درِ زندان تن را شكستند و به عرش خـدا
رفتند .
شاعرانِ پارسىگوى همه جا حسين را استوانه حق و حقيقت و مجموعهاى تمام از يك فرهنگ تعالى بخش انسـانيت در همـه
دوران دانستهاند  .فرايند شعر اين شاعران  ،بيان نامهاى است از قداستِ خون خدا و اعتراضى است به هتك حرمت حريم كبريا
و دفاعيهاى است از سنگر اهلبيت عصمت و طهارت و اولياى دين خدا  ،بازتاب عشق به خاندان وحى اسـت  ،نمايـانگـر معهـر
نبوت است بر حقانيت زعامت ستمكشان تاريخ  ،نقشبندِ صالبت شجاعت انسان است در تجّلىگاه ايمان  ،افراشتن پرچم كبريا
است در درازناى روزگار و فريادگستر انسانهاى بىقرار است در همه دوران تاريخ استبداد .
جماعت اين شاعران در حوزه فرهنگ و ادب فارسى با اعتقادى راسخ  ،اشعارى در وصف عاشـوراييان كـربال سـروده و از خـود
باقى گذاشتهاند  .آموزههاى شعرى اين عاشوراسرايان در پوششى از اوصاف و مناقب به ياران امامت و واليت عرضه شده است .
با عنايت به رخدادهاى زندگى ساز  ،عظيمترين واقعه تاريخ  ،حادثه جانگـداز عاشـورا و شـور نينـوايى كـربال اسـت و محـرّم
هميون عاشورا  ،رمز احياى حماسههاى كربال است .
امام خمينى  ،محرم را ماه نهضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياى خدا دانستهاند و فرمودهاند:
«او است كه با قيام خود در برابر طاغوت  ،تعليم سازندگى و كوبندگى به بشر داد و راه فناى ظـالم و شكسـتن سـتمكار را بـه
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3

فدايى دادن و فدايى شدن دانست» .
حسين بن على( ع ) امام سوم شيعيانِ جهان شهيد كربال و خون خدا است كه نهضت عاشورا بر محور فداكارى و جان فشـانى
آن حضرت شكل گرفت  ،تاريخ بشرى را سرشار از حماسه و ايثار كرد و درس آزادگى و عزّت را به انسان داد؛ با ريختن خـونِ
حياتبخشِ خويش  ،درخت اسالم آبيارى شد و امت مسلمان بيدار گشت  .كربال پس از شهادت حسـين( ع ) كـانون الهـام و
عاشورا سرچشمه قيام و آزادگى شد و كشته شدن وى  ،سبب زنده شدن اسالم و بيدار شدن وجدانهاى خفته گرديد .
در فرهنگ شيعى  ،عاشورا عظيمترين روز سوگوارى و مصيبت عظمى در عالم بشريت است  .بـزرگتـرين فاجعـه و سـتم در
مورد خاندان پيغمبر( ص ) در اين روز به وقوع پيوسته است .
ايّام عاشورا براى پيروان اهل جنّت  ،فصل گريستن و به عزاى حسينى نشستن است و همـين سـنّت دينـى  ،مايـه بقـاى يـاد
حماسهسازان عاشورا گشته است .
عاشورا براى شيعه روز غم و اندوه و براى جفاكاران و مخالفان عترت  ،روز نشاط و شـادى بـوده و از قـرنهـا پـيش عاشـوراى
حسينى به عنوان تجلّى روز درگيرى حقّ و باطل و روز فداكارى و جانبازى در راه دين و عقيده شناخته شده است .
در زيارت نامهها و احاديث  ،تكيه بر روى «يا حسين مظلوم» نشانِ ظالم بودن حكومت اموى و از خدا بىخبرانى است كـه در
كربالى معال  ،آن حضرت را به شهادت رسانيدند .
1
امام صادق( ع ) در حديثى امام زمان( ع ) را خونخواه حسين( ع ) معرفى كرده است؛ امام رضا( ع ) در حرمـت مـاه محـرم
فرموده است:
«در جاهليت  ،حرمت اين ماه را نگاه مىداشتند و از جنگيدن خود دارى مىكردند  ،ولى ظالمـان در محـرم خـونهـاى مـا را
ريختند و حرمت ما را شكستند و فرزندان و زنان ما را اسير كردند و خيمهها را آتش زدند و غارت كردنـد و حرمـت پيـامبر را
1
درباره ذريّهاش رعايت نكردند» .
نهضت حسينى  ،احياگر دين پيامبر است و احياگرى دين پيامبر در سايه قيام عاشورا استوار گرديده  ،يعنى پيـدايش اسـالم ،
محمدى است و بقاى آن حسينى و فرموده پيغمبر:
«حسين منى و انا من حسين» بيانگر يك حقيقت اجتماعى و تاريخى است كه قيام و شهادت حسين( ع ) سبب بقاى دين
رسول خدا گرديده است .
حسين( ع ) چليراغ هدايت و كشتى نجات امّت شـيعه در تمـامى دوران تـاريخ و هويـت بـارز آزادى و آزادگـى اسـت  .او بـا
 .صحيفه نور ،ج ،2ص.11
 .بحار األنوار  ،ج ، 22ص. 224
 .بحار األنوار  ،ج ، 46صص285 ،283؛ مناقب ابن شهر آشوب  ،ج ، 4ص. 86
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شهادتش نشان داد كه انسان بىواليت  ،محكوم به فنا است  .تجلّى فرازهاى انسان ساز نهضت عاشـورا  ،زالل زنـدگى بخشـى
است كه در گستره حيات اسالم در رگهاى مردم جارى گشته و جاودانى شرافت انسانها را تداوم بخشيده است .
حسين( ع ) معلم حريت  ،اسوه جهاد و شهادت و ايثارگرى و شهامت بود كه توانست بزرگترين حماسه عالم را رقم زند  .او در
علم و فهم  ،ايثار و از خود گذشتگى  ،بخشش و فداكارى  ،عظمت و فخامت  ،فصاحت و شيوايى  ،شجاعت و دالورى  ،تواضـع
و فروتنى  ،دستگيرى و ياورى  ،گذشت و عفو  ،بردبارى و حلم و متانت و واالتبارى  ،زبانزد حقيقتپرستان عالم و شهره مردان
خدا و عاشقانِ طريقت است  .آن ابرمرد آفرينش  ،آويزه عرش الهى و پرورده دامان رسول خدا است .
شور حسينى  ،خط حسينى  ،نواى حسينى  ،عشق حسينى  ،نهضت حسينى ،راهحسينى  ،انقالب حسينى  ،حماسه حسينى ،
كربالى حسينى  ،عاشوراى حسينى و عزاى حسينى همه از پديدهها و فيض بركات انفاس قدسيه امامِ حق طلب عـالم تشـيّع
است .
نقش قيامِ ساالر شهيدان و تأثير آن واقعه عظيم در تجلّى اسالم  ،بار شديد عاطفى را در حوزه فرهنگ و شعر فارسـى تجسـم
بخشيده و مايه تقويت طيف شعر شيعى گرديده است .
تأثير و تأثّرات عاشوراىحسينى در گفتار شاعران زبان فارسى  ،وجوه تمايز و رحجـان نهضـت امـام حسـين( ع ) را بـر ديگـر
نهضتهاى تاريخ بهكلى مشخص و نمايان گردانيده است .
حكيم ناصر خسرو قباديانى (  130ـ  033ه ش ) شاعر متفكّر فاطمى با تعظيم در برابر ديـن خـدا  ،حسـن و حسـين( ع ) را
حقيقت دين خدا شناخته و آن بزرگواران را گل سرخ و ياسمن سپيد دين محمدى دانسته است:
حسين و حسن را شناسم حقيقت
3
به دو جهان  ،گل و ياسمن محمد
قوامى رازى ( شاعر شيعى مذهب نيمه اوّل سده ششم هجرى و مدّاح اهل بيت ) در بخشى از شعرش حسين بن علـى( ع ) را
سيد كريم و خوش لقاى نيكو خلقى دانسته كه آفتاب و مهتاب از آسمان دولت او تابناك گرديده و گل و بلبل در نظـرش بـه
كسب زيبايى و زباندانى پرداختهاند .
شاعر  ،صحراى كربال را چنان در شعرش نمايان مىسازد و نعره حقطلبـان را در وانفسـاى بيـدادگرىهـا بـدانگونـه مجسـم
مىسازد كه تو خود از حسينيان درس عبرت مىگيرى و نشان حق را در بيابان كربال به رأىالعين صادقانه تماشا مىكنـى  .از
سويى يزيديان را مىبينى كه تا بعن دندان غرق در سالح با ساز و آلت و عدت و مركب  ،هميون اژدهايـان مخـوف از يمـين و
يسار  ،صحنه جنگ را انباشته بودند  ،در طرف ديگر معدود حقطلبان تشنهكام را مىبينى كه خسته از غدر روزگار و بـا قلّـت
 .ديوان ناصر خسرو  ،ص . 129
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عدد و بىبرگ و بىنوا به رهبرى سيّد مظلومان آمده بودند تا خون خود را نثار دين خدا كنند و مرگ بـا عـزّت را بـر زنـدگى
نكبتبار پذيرا شوند .
قوامى رازى  ،در شرح مصيبت كربال و مرثيه ساالر شهيدان و اهل بيت آن حضرت قصيدهاى پرسوز و گداز با مطلع زير در 13
بيت سروده و عاشورا را در تاريخ جهان بىمثل و مانند تصور كرده است:
روز دهم ز ماه محرم به كربال
ظلمى صريح رفت بر اوالد مصطفى
هرگز مباد روز چو عاشورا در جهان
3
كان روز بود قتل شهيدان كربال
سنايى غزنوى ( شاعر و عارف سده ششم هجرى ) از جمله هواداران اهلبيت عصمت و طهارت بوده كه درباره شهادت حسـين
بن على( ع ) و توصيف نينوا مثنوىهاى سوزناكى سروده است  .سنايى در يك مثنوى سراسر غمافزا بر روان شـمر و عبيداللّـه
زياد كه با شمشير آخته بر حسين بن على( ع ) حملهور شدند لعنت مىفرستد  ،بر كسانى كه بىشرمانه سرش را از تـن جـدا
كردند و به عنوان تحفهاى گرانبها براى يزيد ملعون به دمشق فرستادند نفرين نثار كـرده اسـت  .شـير زنـان كـربال هميـون
شهربانو و زينب كبرى ناالن از قضاياى كربال در هيئتِ جناح معترض  ،زبان اعتراض بر عمروعاص و يزيد و ابنزياد برگشودند و
نداى حقطلبى سر دادند  .بدين ترتيب نداى مظلومان در فضاى كربال طنينانداز شد و درگاهنامه كربال به ثبت رسيد  .سنايى
شرح كشته شدن حسين بن على( ع ) را به دستور يزيد بن معاويه با مطلع زير در يك مثنوى  10سطرى نمايانده است:
دشمنان قصد جان او كردند
تا دمار از تنش برآوردند
سنايى در مثنوى جانگداز ديگرى به آموزهها و اوصاف و تعظيم كربال مىپردازد و نسيمش را پيامآور بهشت دانسته آنچنـان
كه خلق را به راه حسينيان مىخواند و مردمان را به تماشاى پىآمدهاى كربال مىكشاند  ،آن جا كه قتلگـاه سـاالر شـهيدان و
ميعادگاه ابرمردان تاريخ دورانساز است .
ظالمانِ بدكردار جاهالنه حرمتِ دين خدا را شكستند و دعرّ ناب خاندان على را كه گزينه خوبان عالم بود پايمال ستمكـارىهـا
كردند  .سرهاى آلياسين را بر سر نيزهها كردند و تنهايشان را آماج زخم پيكان شمشيرها گردانيدند .
 .ديوان قوامى رازى .
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شاعر خدادانِ «غزنه» چه نيكو مثنوى خود را آغاز كرده است:
حبّذا كربال و آن تعظيم
كز بهشت آورد به خلق نسيم . . .
شاعران شيعه و سنى در تعظيم شهيد كربال ناله سر دادهاند و مرثيه سرودهاند  .در اين طريق شـاعران سـنى هماننـد شـاعران
عالم تشيع  ،منقبت سراى شهيدان كربال شده و بر مظلوميت مظلوم كربال ناله سر دادهاند و در رثاى سالله پـاك رسـول خـدا
سرودههاى جاودانه ساختند  .در بررسى آموزههاى شعرى اينگونه شاعران  ،اشعار شاعرانى چون عطّار نيشابور  ،سيف فرغانى ،
جاللالدين محمّد مولوى  ،خواجه ناصر بخارى  ،خواجوى كرمانى  ،اوحدى مراغهاى ( كرمانى )  ،سلمان ساوجى  ،شـاه داعـى
شيرازى  ،ابن حسام خوسفى و نورالدين عبدالرحمان جامى در قلمرو فرهنگ و ادب فارسى مورد ارزيـابى قـرار گرفتـه اسـت .
جماعتِ اين شاعران به تمامى حسين بن على را به حـق مظلـومِ كـربال شـمرده و از حـقجـويى و ظلـم سـتيزى او بـه دفـاع
پرداختهاند .
عطّارنيشابورى ( شاعر و عارف نامدار ايرانى در سده ششم و اوايل سده هفتمهجرى ) ضمن مراثى گوناگون  ،مرثيهاى در وصف
ساالر شهيدان دارد كه با كالمى مصيبتبار به ذكر مناقب او پرداخته است  .او در اين مثنوى حسـين بـن علـى را ولـى خـدا
دانسته و سيرتش را به نكويى ستوده است  .آن سيماى محمدى كه اوصاف حيدرى را در خود جمع كرده  ،سلطان ده معصوم
و سرور افالك و نور ديده امام مجتبى و شمع فروزان خانه زهراى اطهر دانسته است .
پس از آن به روى دادِ كربال پرداخته و از شهادت جگر سوز آن امام همام سخن گفته  .از تشنه كامى و سر بريده و گيسوى به
خون آلودهاش  ،از درد آفتاب كه غمگنانه در زير ابرها پنهان شده و از شفق خونآلود كـه زمـين و آسـمان را رنگـين كـرده ،
سخن گفته است:
كيست حق را و پيمبر را ولى
آن حسن سيرت  ،حسين بن على
آفتاب آسمان معرفت
آن محمّد صورت و حيدر صفت . . .
اين عارف نيشابورى در مثنوى منقبتآميز ديگرى  ،خورشيد كربال را آفتاب شـرق و غـربِ عـالم و پيشـواى زمـين و آسـمان
دانسته كه از سالله پاكش  ،نه معصوم ديگر قدم به دنياى هستى گذاشتهاند  .حسين در شـعرِ عطّـار چـراغِ آسـمان هـدايت و
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جهانِ علم و درياى معرفت است كه همه عالم به نور پاكش منّور شده  ،گفته است تابانى روز از آفتاب رخسارش و تاريكى شب
از موى سياهش بهرهمند گرديده  ،وجود مباركش نمايانگر روز بود كه با شهادتش  ،شب و روز در هم آميخته شد .
از معرفتشناسان رازدار خواسته است كه از قيام كربال پرده برداشته و به مالمتيان كه دلها را از خون حسين غمگسـار كـرده
هشدار داده كه « ،اين خون نخسبد تا قيامت»  .او گفته است ذاتِ فرزندِ زهرا آفتاب جاودانى اسـت و شـفق و فلـق روزگـار از
خون حسينيان مايه گرفته و چون خورشيد دين  ،جهان را در ماتم فرو برد  ،آسياى عالم بر محور خون آن عزيـزان  ،جاودانـه
چرخان گرديده است:
امامى كه آفتاب خافقين است
امام از ماه تا ماهى حسين است
چو خورشيد جهان را خسرو آمد
كه نه معصومِ پاكش پسرو آمد
چو آن خورشيد  ،اصل خاندان است
به مهرش نه فلك از پس دوان است
چراغ آسمان مكرمت بود
جهان علم و بحر معرفت بود
به همّت هر دو عالم كم گرفته
ولى نورش همه عالم گرفته . . .
سيفالدّين فرغانى ( شاعر نيمه اوّل سده هفتم هجرى ) شاعرى از اهل سنّت و حنفى مذهب بوده و قصـيده غرّايـى بـا مطلـع
«اى قوم در اين عزا بگرييد» در شهادت گوهر پاك مرتضى سروده و از كشته شدن فرزند رسول خدا پرده برداشته و همگان را
به لب فرو بستن و گريستن فرا خوانده است  ،خستهدالن را به ماتم سيّد شهيدان دعوت كرده و خود بر منبـر عـزا نوحـه سـر
داده است  .او عافيت را در گريه كردن بر بال ديدگان منظور نموده و خود شرح مصيبت كـرده اسـت  ،شـايد بـدين طريـق در
رحمت ايزدى به رويش گشوده شود« :اى قوم در اين عذا بگرييد بركشته كربال بگرييد»  .جاللالدين محمـد مولـوى (  440ـ
 411ق ) در يكى از غزلياتش به ذكر بالجويان دست كربال پرداخته و بانجوائى عارفانه اهل صفا را اندرز داده كه از ظواهر دنيـا
كه به مثابه كف دريا است گذر كنند تا به مشاهده حقيقت نايل شوند:
كجاييد اى شهيدان خدايى
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بال جويان دشت كرباليى
كجاييد اى سبك روحان عاشق
پرندهتر زمرغان هوايى
كجاييد اى ز جان و جا رهيده
كسى مر عقل را گويد كجايى
كجاييد اى در زندان شكسته
بداده وامداران را رهايى
كجاييد اى در مخزن گشاده
كجاييد اى نواى بىنوايى
در آن بحريد كه اين عالم كف او است
زمانى بيش داريد آشنايى
كف درياست صورتهاى عالم
زكف بگذر اگر اهل صفايى
مولوى در بيتى از ابيات ممنوى خود كربال را هميون كعبه  ،حاجت رواى خود فرض كرده است:
مسجد اگر كربالى من شوى
3
كعبه حاجت رواى من شوى
خواجه ناصر بخارى ( شاعر بزرگ سده هشتم ) در قصيدهاى كوتاه ( در  31بيت ) شكوفايىِ گلِ سرخ بهارى را رنـگ يافتـه از
خون حسين پنداشته  ،او جهان را براى اهل بيت پيغمبر  ،زندانى فرض كرده كه مانـدگارىاش جـز رنـج و بـىعـدالتى بـراى
حسينبنعلى( ع ) چيزى در بر نداشته و بدينگونه رسول گرامى خدا  ،عترت خود را به خلد جاودان فرا خوانده است  .شـاعر
به رغم دلِ حاسدان خود را از لطف و محبت شاه عرب بهرهمند دانسته و آل رسول را در فرداى قيامت شفيعِ خود فرض كرده
است:
كور دلى كو گزيد دار فنا بر بقا
 .دفتر سوم مثنوى  ،ب. 4213
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كرد سراى سرور در سر بيت حَزَن
كُشته يكى را به زهر  ،غمزده و تلخكام
خسته يكى را به تيغ  ،تشنه لب و ممتحن
گل شكفد در بهار سرخ زخون حسين
سبزه برآيد زخاك  ،سبز به زهر حسن
چون زگلستانِ دين بلبل و طوطى شدند
منبر و محراب شد منزل زاغ و زغن . . .
خواجوى كرمانى ( شاعر سده هشتم هجرى ) در ابيات عاشورايى خود به گرامى داشت چشم و چـراغ بتـول و حادثـه عاشـورا
پرداخته و به حلق تشنه رشك غنيه سيراب سوگند ياد كرده و حكايت غم كربال را برمال كرده است  ،حسين را شاه دو عالم ،
پيشواى شش محراب زمين  ،ماه دوازده برج افالك  ،فروغ جان رسول  ،بهار عترت و نوباوه دل اصحاب دانسته است .
شاعر در فرايندى از آموزههاى شعرى كه حاصل فرهنگ عاشورايى دوران خود است گفته است حسينيان رنج و بالى كـربال را
به جان خريدند و از اين خاكدان پر گشودند و جاودانه شدند:
به حلق تشنه آن رشك غنيه سيراب
كه رخ به خون جگر شود از خمش عنّاب
شه دو مملكت و شهسوار نه مضمار
مه دوازده برج و امام شش محراب
فروغ جان رسول  ،چراغ چشم بتول
بهار عترت و نوباوه دل اصحاب
حديث مقتل او گر به گوش كوه برسد
شود زخونِ دل اجزاى او عقيقِ مذاب
خواجوى كرمانى در غم سروده ديگرى  ،امام حسين را گوشوار عرش  ،درويش ملكبخش  ،جهاندار خرقهپوش  ،خسرو صوفى
نشان  ،سلطان حيدرى و مرواريد درياى شريعت محمدى خطاب كرده  ،بدان جهـت كـه انـوار ايـزدى در سـيمايش آشـكار و
سيرتش به صفات پيمبرى مزّين گشته است؛ او با لب خشك و ديدهتـر از جهـان رفـت و عـالمى را در مصـيبتى پايـدار بـاقى
گذاشت:
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آن گوشوار عرش كه گردون جوهرى
با دامنى پر از گهرش بود مشترى
درويش ملك بخش و جهاندار خرقهپوش
خسرو نشان صوفى و سلطان حيدرى
در صورتش متين و در سيرتش مبين
انوار ايزدى و صفات پيمبرى
در بحر شرع  ،لؤلؤى شهسوار و هميو بحر
در خويش غرقه گشته زپاكيزه گوهرى
اقرار كرده حرّ يزيدش به بندگى
خط باز داده روح امينش به چاكرى . . .

( ديوان  ،ص) 59
در بيتى ديگر شفق و سرخى بامداد و شب از خون حسين مايه گرفته است:
خون شفق در كنار چرخ به سوگ حسين
دود عشق در جگر دهر به داغ حسن

( ديوان  ،ص) 3
به لب تشنه كام حسين سوگند ياد كرده:
يا رب به حقّ آن گل سيراب تشنه لب
كو را نصيب كرب و بال شد به كربال
اوحدى مرغهاى ( از شارعان مشهور متصوف سده هشتم هجرى ) در قصيدهاى منقبتانگيز بـه واال مقـامى حسـين بـن علـى
پرداخته  ،او را روضه مقدس  ،فرزند رسول  ،شمع خاندان رسول  ،صدف لو كشف  ،ميوه دل زهرا و مرتضى  ،داغ سينه اسداللّه
و فاطمه  ،گهركان هل اتى  ،گوهر درياى الفتى  ،كعبه دلها  ،قبله دعا  ،تشـنه فـرات  ،آسـمان صـدق و خـاكش را كيميـا و
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تربتش را عنبرگون و پرستشگاه شاهان دانسته است؛ خوابگاه سيدالشهدا را منزل معالى و آباد شده خدا مىداند و به رهگذران
توصيه مىكند كه با سيلِ اشك دشتِ كربال را آبيارى كنند؛ كربال مدفن دستپرورده پيغمبر است  ،همان كـه تشـنه كـام بـه
خاك و خون خفته است  ،بر مزارش حاضر شويد  ،مرادتان را از او بخواهيد  ،زخم دلتان را شفا مىدهد .
اوحدى پس از شرح فتوّت و كرامت اين امام شهيد به پليدى و مفاسد قاتالن و اعمال ننگين يزيد مىپـردازد و خـود را گـداى
درگاه و غالم خاندان نبوّت و وصايت مىشمرد:
اين آسمان صدق و در او اختر صفاست
يا روضه مقدّس فرزند مصطفى است؟
اين داغ سينه اسداللّه و فاطمه است؟
يا باغ ميوه دل زهرا و مرتضى است؟
اى ديده  ،خوابگاه حسين على است اين؟
يا منزل معانى و معموره عالست؟
اى تن  ،تويى و اين صدف «لوكشف»
اى تن و اين گهرِ كان «هل اتاست»
اى جسم  ،خاك شو كه بيابان محنت است
وى چشم  ،آب ريز كه صحراى كربالست . . .
سلمان ساوجى ( متوفاى به سال  113هجرى ) امام حسين را در شعرِ خود مظهرِ اسرار لطف خدا  ،نرگس چشم و گل رخسارِ
آل مصطفى  ،چشم و چراغ انبيا  ،شير يزدان  ،آرامجان مرتضى  ،قرهالعين على و پيشواى جمع خاليق پنداشـته و مـدفنش را
بارگاه كعبه عزّ وعال  ،منزل آيات رحمت  ،مشهد آلعبا  ،مهبط انوار عزّت  ،منزل آرام جان مرتضى  ،خوابگاه قرّهالعين علـى و
روضه پاك خدا انگاشته  ،همان شهيد بزرگوارى كه خورشيد افالك از جبينش نور مىگيرد و توتيـاى چشـم روشـنان از خـام
نعلينش مايه گرفته و نعلِ شب رنگ اسبش گوشواره عرشيان است  ،بوى خوش باد صبا از خاك عنبرين او است و خـط سـياه
شب  ،متأثر از زلف سياهش بوده است .
زوّارش  ،افالكيان و عرشيانند و قوت شاخ طوبى در بهشت خدا از آب چشم آنان است  .نابكاران و ناسزايانى كه آتش قهر تو را
شعلهور كردند در قيامت هيزم دوزخند و بهرهشان آتش جهنم:
خاك و خون  ،آغشته لب تشنگان كربالست
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آخر اى چشم بالبين  ،جوى خون پايت كجاست؟
جز به چشم و چهره مسپر خاك اين در  ،كان همه
نرگس چشم و گل رخسار آل مصطفاست
اى دل بىصبر من  ،آرام گير اينجا دمى
كاندر اينجا منزل آرام جان مرتضاست
اين سواد خوابگاه قرّهالعين على است
وين حريم بارگاه كعبه عزّ و عالست . . .
شاه داعى شيرازى (  334ـ  314هجرى ) در غم سرودهاى ماتمِ حسين را تـازه كـرده و عـالم را بـه سـوگش نشـانده اسـت ،
هواخواهانش را به كربال كشانيده و به تماشاى بدن خونين و تن از سر جدا شدهاش برده  ،شگفتا مدّعيانِ اسالم چگونه وجـود
نازنين حسين بن على را كه كافران در شرق و غرب عالم به مظلوميتش دل مىسوزانند شهيد كردهاند  ،پيغمبـر اسـالم را بـه
دشت كربال دعوت كرده تا آرام جانِ مرتضى را ببيند كه چگونه در خاك و خون غلتيده است  .و سرانجام عذاب الهـى و آتـش
جهنم را براى يزيديان از خدا درخواست كرده است:
آنان كه ديده حاصل دنيا و دين حسين
گريند بر امام زمان و زمين حسين
ياد آوريد خون كه روان كردهاند چون
از گردن و زحنجره نازنين حسين
از زعم خويش  ،دعوى اسالم كردهاند
وانگه شهيد كرده و كُشته چنين حسين
اى مصطفى كه خفتهاى امّا نخفتهاى
از روضه سربرار و بدينسان ببين حسين
ابن حسام ( از شاعران سده نهم هجرى  ،متوفا به سال  311هجرى ) قصيدهاى در مرثيه گلزار شـهيد كـربال دارد كـه ضـمن
توصيف مناقبش  ،او را الله گلزار مصطفى  ،گل گونه روضه رسول  ،سرو باغ الفتى  ،گلبن باغ مرتضـى  ،نوبهـار حسـن  ،قبلـه
دعاى حاجتمندان  ،لب تشنه فرات ناميده و تابانى آفتاب روشنايى عرش را متأثر از پرتو روضه مظلـوم كـربال دانسـته و گفتـه
است نور چراغ ستارگان از تششع چراغدان مزارش بهره جعسته .

413

مرقدش زيارتگاه عاشقان و گرد و غبار مركبِ زائرانش روشنى ديده نابينايان است  ،برق آسمان از شعشعه شمشـيرش تابنـاك
شده  ،دريا و كوه و افالك و انجم در عزاى آن تشنه لب كربال سوگوار گرديدهاند  ،امّا مدّعيان مسلمانى با عترت رسـول چنـان
خالف نمودند كه عروسان گل در صبحدم بهاران  ،پيراهنشان را در ماتمش قبا كردند و قامت بنفشهها از فرط تشنگى گل باغ
مرتضى خميده شد  ،اللهها اشك ريختند و سرشك خونين آنها شفق را گلگون ساخت  .شاعر در خاتمه شـعرش  ،حسّـانوار
خود را منقبتسراى آن امام همام نمايانده است:
قنديل آفتاب كزاو عرش را ضياست
تاب شعاع روضه مظلوم كربالست
انوار المعات مصابيح مرقدش
چون پرتو لوامع مشكات كبرياست . . .
اين قصيده در  13بيت سروده شده است  .ابن حسام قصيده ديگرى دارد كه در  11بيت در رثاى شهيد كربال گفته است .
شاعر قصّه فراق شهيد كربال را حافظوار بدين گونه آغاز كرده:
«جان مىرود زدستم صاحبدالن خدا را» و مولوىوار مصرّانه خواسته است كه يارش بازآورده شود  .از قاصد صـبا درخواسـت
كرده كه به حجاز و مدينه رسول خدا برود و بر قبرستان بقيع گذر كند  ،عازم نجف اشرف شود و پس از آن  ،پيامش را همراه
با درود اولياى خدا به كربالى حسينى ببرد و بگويد كه ديده شاعر در هجران او بـه خـون نشسـته  ،شـايد از بوينـاكى تحفـه
مزارش بينا شود .
ابن حسام  ،شهيدان كربال را دردى كشان بزم شهادت و تلخى كشيدگان مىجام عشق و لب تشنگان كرب و بال مـىدانـد  .او
در اين قصيده  ،مظلوم كربال را با جهانى برابر نموده و از جور شاميان  ،چشمه اشكها را در غمـش سـرازير كـرده  ،از مهـدى
دشمن فكن درخواسته كه دجّاليان و غوغائيان و فتنهگران را سرنگون كند و دست ديوانيان را از ملك سـليمان كوتـاه سـازد .
سرانجام  ،شاعر خسته دل  ،سرشكى از رهگذر چشم فرومىريزد  ،شايد غمش فرو نشيند:
اى باد صبحدم خبر يار من بيار
دانى چه خوش بود خبر يار من بيار
تلخ است كام من  ،سخنى از لبش بگو
تنگ است عيش من خبرى زان دهن بيار
سوداى زلف يار  ،دماغم خراب كرد
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طعم مزاج آن لب ياقوت من بيار
افتاده در چه زنخش يوسف دلم
زان جعد تاب داده مشكين رسن بيار . . .
عبدالرحمن جامى ( شاعر سده نهم هجرى  ،وفات در سال  333هجرى ) حسين( ع ) را ميوه باغ رسول خدا و الله راغ حيـدر
كرّار دانسته؛ او سيّدى است فاضل و كريم  ،صاحب اقبال و سخاوت  ،از سالله پيغمبر كه مصدر هدايت حق است:
ميوه باغ احمد مختار
الله راغ حيدر كرّار
عصر صفوى كه با تشيّعگرايى سالطين و مردم كشور همراه بود  ،مرثيهسرايى دينى بر اساس مـذهب شـيعه دوازده امـامى در
مركز حكومت و ساير نقاطِ مملكت رونقى بسزا يافت و شاعران اين عصر هر يك به فراخور موقعيت روزگار بـه مصـيبتسـرايى
خامس آل عبا پرداختند .
ذكر مصائب كربال در شعر كرباليى سرايان دوره از جمله غم انگيزترين مرثيههاى مذهبى زبـان فارسـى بـوده تـا آن جـا كـه
نمونههايى از غم سرودههاى اين دوره  ،نقطه عطفى است براى تاريخ عاشورايىسرايى در ايران .
ذكر مصيبتها در حيطه دينى و مذهبى در اين دوره دويست ساله  ،بيش از دورههاى پيشين است  ،گرايش شـديد حكومـت
صفوى به مذهب تشيّع در روى آوردن شاعران به ذكر مناقب اولياى خدا بىتأثير نبوده است .
با بررسى غم سرودههاى جمله اين شاعران در سبك وقوع و هندى مشاهده مىشود كه خواننده با خوانـدن و بررسـى يكـى از
مراثى شاعران اين عهد  ،منظور غايى خود را در شرح مصائب كربال دريافته و ديگر نيازى بـه مطالعـه آثـار ديگـر شـاعران بـا
مضامين مكرّر در اين زمينه نداشته باشد  .از سوى ديگر با توجه به نمايههاى مشهود شعرى  ،مشـخص مـىشـود كـه شـعر و
شاعرى در اين دوره بيشتر در خدمت اجر اخروى بوده و شاعران غالبا صاحب حرفه و پيشهاى بودهاند .
معروفترين شاعر مرثيهسراى مذهبى در اين عصر  ،محتشم كاشانى بوده كه توانسته است با سرودن تركيب دوازده بندى خود
در يادكرد مصائب كربال و شهادت حسينبن على از شهرتى تام برخوردار باشد  .هر چند تأثير شاعران پيشين را در اين دوره از
جمله بابافغانى و اهلى شيرازى در خلق اين اثر نمىتوان ناديده گرفت  ،امّا انسجام و تلفيق كالم  ،همراه با سـوز دل  ،تـوأم بـا
عقايد باطنى  ،شعرش را از ديگران ممتاز ساخته است  .البتّه بايد اشاره شود نقش برخى از سلسـلههـاى كوچـك پراكنـده بـا
عقايد شيعهگرى خارج از حوزه قدرت حكومت مركزى از جمله آل بويه در سده چهارم و پنجم هجرى در برپايى و احياى آيين
تا دوره صفوى  ،بسيار مؤثّر و كارساز بوده است .
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مراثى مذهبى شاعران دوره صفويه از سوزناكترين و غمبارترين مرثيههاى دينى مذهبى در طول تاريخ شـعر گذشـته فارسـى
است  .امّا تقليد و تكرار مضامين در شعر شاعران اين دوره و همسونگرى غالب شاعران  ،بدون تالش در خلق بدايع  ،شعر را از
دوره اوج و تازگى و طراوت انداخته يا از حركت بازداشته است  .غالب اين جماعت از آرايههاى لفظى و معنوى يكسان استفاده
كرده و بر زيبايى شعر  ،گرد ماللت پاشيده و شعر را به ركود كشانيدهاند؛ با اين وجود گاهى مضامينى جديد در شعر اين دوره
نمايان است .
اغلب شاعران دوران سبك خراسانى و عراقى در جهت استوارى فقه تسنّن بر اساس گرايش حكومتها همّت داشتند  ،امّا همه
جا از حقّانيت حسين بن على در تمامى طول تاريخ طرفدارى كرده و ظلم يزيديان را در اشعارشان برمال كردهاند؛ اين است كه
امتداد زمان در سرايش اينگونه اشعار بسيار مؤثّر افتاده و رنگ مصيبت در اشعار متأخّر مصيبت سرايان عاشورايى پر رنگتر و
غليظتر شده است .
شاعران متقدّم غالبا در طول اشعار خود به تك بيتهايى درباره واقعه كربال بسنده مىكردند  ،ولى شاعران سـدههـاى دهـم و
يازدهم و دوازدهم  ،منظومههاى طوالنى در وصف كربال و كربالئيان سروده و همه جا بـه ذكـر مصـيبت پرداختـهانـد  .دامنـه
مصيبتسرايى در شعر اين شاعران بدانجا كشيده شده كه شاعر وجود خود را در سرزمين كـربال مـىگذاشـت و بـه گونـهاى
محسوس بهطورى كه خود شاهد و ناظر صحنهها باشد از قضايا و اتفاقات پرده برمىداشت .
عاشوراسرايى در ادبيّات فارسى از قدمت يك هزار ساله برخوردار بوده و شاعران پارسىگوى همه جا حسين را اسـتوانه حـق و
حقيقت دانسته و به خوبى از او ياد كردهاند  .هر چند رگههاى مظلوميت حسين در شعر شاعران ايران تا آغاز حكومت صـفوى
آشكار و متجلّى است  ،امّا به يقين تعالى غمْ سرودههاى عاشورايى در اشعار شاعران شيعهگراى عصر صـفوى بـيشتـر نمايـان
گرديده  ،تا آن جا كه برجستگى ذكر مصيبتها در سرودههاى اين شاعران به اوج و كمال رسيده است .
بابافغانى شيرازى ( شاعر اوايل سده دهم هجرى  ،متوفا به سال  311ه ) اشعارى در رثاى حسين بن على و شهيدان كـربال از
ف صـحنه كـربال صـبح عاشـورا را نشـانى از روز قيامـت پنداشـته و
ن توصـي ِ
او باقى مانده  .وى در يكى از قصـايدِ خـود ضـم ِ
سيّدالشهداى كربال را روشنايى شجر وادى نجف  ،طوطى فصيح ادب خانه رسول  ،شاه صاحب تخت و تـاج  ،گـوهر يـك دانـه
نجف و پروانه نجات شهيدان محشر منظور نموده  ،هر ريگ كربال را كوه طور و هر گل دشت آن جا را نشانهاى از پـاره تـن او
دانسته است:
روز قيامت است صباح عشور تو
اى تا صباح روز قيامت ظهور تو . . .
***
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هر گل كه بر دميد زهامون كربال
دارد نشان تازه مدفون كربال
فضولى بغدادى ( شاعر سده دهم هجرى ) قصيده مرثيه گونش را با سالم بر ساكنين محنتزده و مبتاليان بـالى كـربال آغـاز
كرده و بركشته تيغ جفاى كربال درود فرستاده  ،از ياد كرد اندوه و غم دلتنگ آمده  ،ولى به مقتضاى عهد ازل دل بسته  ،امّا از
ماجرايش خون ريخته  ،زيرا چنين پنداشته تا بناى دهر باقى است از زمين كربال خون مىجوشد و چون كربال خوانِ عطا است
خاكِ جان فزايش سر منزلِ مقصود گشته است  .شاعر سرانجام شهيد كربال را چنـين سـوگند داده كـه يـاريش كنـد و مـدد
رسانش باشد .
شاعر در اين قصيده مقفّا به كربال حسين را غنيه نشكفته گلزار غم  ،گل دشت كربال  ،بحر عطا و شاه كربال ناميده است:
السّالم اى ساكن محنت سراى كربال
السّالم اى مستمند و مبتالى كربال
السّالم اى هر بالى كربال را كرده صبر
السّالم اى مبتالى هر بالى كربال
السّالم اى بر تو خار كربال تيغ جفا
السّالم اى كشته تيغ جفاى كربال
اهلى شيرازى ( متوفاى به سال  301ه ) در قصيده  31بيتى خود به شرح ماه محرّم مىپردازد و در حسـرتِ غـم تشـنه لـبِ
كربال اشك اندوه را از دجله ديدهها روان مىسازد؛ سرانجام خود را بنده اهل بيت نبى پنداشته كه نيازمندانه روى بـر زمـين و
دست دعا بر آسمان دارد  ،از خدا خواسته است كه وجودش را از دم شاه اوليا از گناه مبرّا سازد:
ماه محرّم است و شد دجله روان زچشم ما
بهر حسين تشنهلب  ،شاه شهيد كربال
تشنهلبان كربال روى به خاك و تن به خون
ما پى آبروى خود  ،خاك بر آبروى ما
با شهداى كربال الف وفا هر كه زند
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گرنه شهيد گريه شد  ،مدّعى اى است بىوفا
بس كه زآتش جگر گريه گرم مىكنم
مردمك دو ديدهام سوخته شد در اين عزا . . .
اهلى شيرازى در قصيده غمانگيز ديگرى از ماتم عالمگير حسين( ع ) در مـاه محـرّم سـخن رانـده و خـاك كـربال را از خـون
اهلبيت نبى  ،سرشار از غم نموده است  .شاعر پس از ذكر مناقب فرزند زهرا( س ) خداوند را به نور قبر حسـين سـوگند داده
كه الطاف اهلبيت نبى را در رستاخيز عالم  ،شامل حالش گرداند:
آمد عشور و در همهماتم گرفتهاست
آه اين چهماتماست كه عالم گرفته است
ماهمحرّم آمد و بيگانه را چهغم؟
كاين برقغم بهسينه محرّم گرفتهاست
زان مانده است تشنه جگر خاك كربال
كز خون اهلبيتنبى غم گرفتهاست
زانغم كه گشت آبفرات از حسين
توفانغصّه در دل زمزم گرفتهاست . . .
وحشى بافقى ( متوفّاى به سال  333ه ) در مرثيهاى روز عاشورا را روز ماتم جهان منظور كرده  ،همان روز كه دست حادثه ،
طبل بال را در معركه كربال به صدا در آورده و بيداد ستم  ،تيشه جفا را بر وجود ساالر كربالئيـان فـرود آورده اسـت؛ از سـوى
ديگر عدم دغدغه خاطر خود را در روز محشر كه با شهداى كربال محشور مىشود اعالم داشته است:
روزى است اين كه حادثه كوس بال زده است
كوس بال به معركه كربال زده است
روزى است اين كه دست ستم  ،تيشه جفا
بر پاى گلبن چمن مصطفى زده است
روزى است اين كه بسته تتق  ،آه اهل بيت
چتر سياه بر سر آلعبا زده است . . .
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محتشم كاشانى ( متوفاى به سال  334ه ) تركيببند  31بندى او درباره واقعه كربال از جايگاه وااليى در مرثيهسـرايى ايـران
برخوردار است تا آن جا كه مورد استقبال شاعرانى هميون صباحى كاشانى ،وصال شيرازى ،فيّاض الهيجى ،محمّدخان دشتى
و ديگران قرار گرفته است .
محتشم محور اين تركيببند را بر وقايع كربال از جايگاه و پيش آمدهاى ناگوار آن قرار داده و در بندهاى گوناگون به نوحهگرى
و عزادارى و ماتم سرايى پرداخته است  ،رستاخيز عظيمى را بر روى زمين ترسيم نموده كه بلوايش عرشِ اعظم را در نورديده
و صبح تيرهاى را در قيامت محرّم به تصوير كشانيده كه جهان و جهانيان در هم فرورفتهاند؛ قدسيان در بارگاه قدس  ،سـر بـر
زانوى غم گذاشته و خورشيد از طلوع كردن دريغ ورزيده است:
باز اين چه شورش است كه در خلق آدم است
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز اين چه رستخيز عظيم است كز زمين
بىنفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
اين صبح تيره باز دميد از كجا كزو
كار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گويا طلوع مىكند از مغرب آفتاب
كاشوب در تمامى ذرات عالم است
گر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست
اين رستخيز عام كه نامش محرّم است
در بارگاه قدس كه جاى مالل نيست
سرهاى قدسيان همه بر زانوى غم است
خورشيد آسمان و زمين نور مشرقين
پرورده كنار رسول خدا حسين . . .
نظيرى نيشابورى ( متوفاى به سال  3413ه ) تركيببندى  31بندى دارد كه در ذكر مناقب دوازده امام عـالم تشـيّع اسـت ،
بند سوم اين تركيببند ويژه ذكر مناقب و ويژگىهاى شهادت آن بزرگوار است .
نظيرى  ،حسين را خليل خداى جهان ناميده كه ابراهيموار به قصد وعده قيام كرد:
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زان پس  ،حسين محبّت حق در ميان نهاد
معنكر زجهل تير حسد در كمان نهاد
حق زاوليا مقام ذبيحاللهيش داد
در قبضه مشيّت خويشتن عنان نهاد
حلقى كه بوسهگاه نبى عهد بود
شمشير زهر داده امّت بر آن نهاد
رنج عظيم اشاره به قتل حسين بود
منّت كه بر خليل خداى جهان نهاد
تعبير كرد از آن به بالى مبين خليل
كه اندوه كربالى حسينش به جهان نهاد . . .
واعظ قزوينى ( متوفاى به سال  3431ه ) با توصيفات خاص خود  ،حادثه كـربال را رقـم زده و درگـاه شـهيد كـربال را بلنـد
آسمانى دانسته كه دانههاى تسبيحش  ،ستارگان و معهر كرباليش  ،خورشيد فروزان است  .گفتهاند طومار طول سجدهها از معهر
كربال معتبر گرديده و ديدهها بدان جهت دانههاى اشك را به تسبيح كشيدهاند كه تا جاودان ذكر وقايع كربال كنند:
قضا به دور جهان از فلك حصار كشيد
كه خوش دلى نتواند به گرد ما گرديد
شهيد تيغ جفا نور ديده زهرا
كه در عزاش دل و ديدهها به خون غلتيد
ستمكشى كه ندانم به زيربار غمش
زمين چگونه نشست  ،آسمان چسان گرديد . . .
تركيببند چهارده بندى فياض الهيجى ( شاعر سده يازدهم ) در رثاى شهيد كربال معروف است  .شاعر در اين مرثيه جانگداز
بدون اشاره به مسائل تاريخى كربال و معرّفى قواى متخاصم و كميّت و كيفيت امور  ،امام حسين را در تركيبات و توصيفات زير
بدينگونه ستوده است :شاه شهيدان كربال  ،شهسوار معركه كربال  ،مهمان نورسيده
دشت بال  ،گل دسته بهار امانت به باغ دين  ،نخل تازه پرور لطف خدا  ،نازكرده آغوش جبرئيل  ،پاره دل و جگر مصطفى  ،نور
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ديده دل زهرا و مرتضى  ،برادر حسن مجتبى  ،بىغمگسار و بىكس و بىآشنا  ،شخص حيا و خسته خصمان بىحيا  ،كان وفا
 ،ناخداى كشتى شرع پيغمبر  ،آفتاب تنهاى آسمان  ،سلطان لعلپوش كربال  ،سـليمان كـربال  ،شـه دوران جهـان  ،شهنشـاه
دينپناه  ،انديشهگر لقاى الهى  ،گل دامان رسول و . . .
عالم تمام نوحهكنان از براى كيست؟
دوران سياهپوش چنين در عزاى كيست؟
نيلى چراست خيمه نه توى آسمان؟
جيب افق دريده زدست جفاى كيست؟
ديگر غم كه گونه خورشيد را شكست
بر روى مه خراش كلف زابتالى كيست؟
از غم سياه شد در و ديوار روزگار
اين تيره فام غمكده ماتم سراى كيست؟
خون شفق به چهره ايّام ريختند
گلهاى اين چمن دگر از خار پاى كيست؟ . . .

مراسم مذهبى و اعياد ايرانى
محمد بيات
مقدّمه
عمر برخى جشنهاى ايران  ،با عمر اين ملت و مردم برابر است  .پارهاى از جشنهاى ايران چون نوروز در مهرگان و گاهنبارها
كه ريشههاى طبيعى دارند  ،از ياد و تاريخ و رسوم و آداب زندگى مردم ايران جدا نيست  .سلسلهها  ،شاهان  ،زورمندان اقوام و
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فرقههاى گوناگون آمده و رفتهاند  .شكستها و پيروزىها  ،روزگار شادى و قدرت و غم و اندوه و سوگ  ،آمده و سـپرى شـده
است  .ميليونها مردم در سراسر تاريخ اين مرز و بوم با شادى و خلوص و اعتقاد اين جشنها را برگزار كرده و رفتـهانـد  .بسـا
مهاجمان به اين مرز و بوم تاخته و خواستهاند زبان و ادب و دين و رسومشان را براندازند  ،آنهـا نيـز ناكاميـاب بـه دل و زيـر
خاك بىنام و نشان يا ملعون و منفور رفتهاند  .از پس هزاران سال  ،هنوز مـردم بـه روى ايـن مـرز و بـوم بـه فارسـى سـخن
مىگويند و مىنويسند  ،همان آداب و رسوم را دارند  .همان جشنها را برپا مىكنند كه از پس ما نيز چنين خواهد بود  .همـه
اين معتقدات و آداب و رسوم  ،از جمله جشنها  ،خصايل و ويژگىهاى ما است  .هويت و ويژگىهاى فرهنگى ما كـه هييگـاه
لوث و فراموش نخواهند كرد  .اگر چه بعضى اوقات به مقتضاى رويدادهايى در تاريخ نكث و كاستىاى پيدا كرده است .
ردهبندى جشنها

3

جشنها و آيينها در ايران  ،مانند هر جامعه و كشور به چند دسته تقسيم مىشوند:
 3ـ جشنها و آيينهاى باستانى و اسطورهاى و فصلى؛
 1ـ جشنها و آيينهاى دينى و مذهبى؛
 1ـ جشنها و آيينهاى ملى  ،ميهنى و حكومتى؛
 0ـ جشنها و آيينهاى محلى و منطقهاى كه در همه شهرها برگزار نمىشود و ويژه يك شهر  ،يا يك روستا است  ،و از نظـر
موضوعى در سه ردهبندى قبل جاى دارد .
 1ـ جشنها و آئينهاى باستانى و اسطورهاى و فصلى
از دوران كهن  ،بسيارى از جشنها همراه با اسطورهها و افسانههايى درباره پيدايش آنها  ،برجاى مانده اسـت  ،چـون نـوروز ،
تيرگان  ،مهرگان  ،يلدا و سده  .اين جشنها ـ كه موضوع سخن اين مجموعه است ـ بىگمان در آغاز براى يادآورى فصلهـا و
تنظيم برنامههاى كشاورزى بوده است و با گذشت زمان مناسبتها و داستانهاى ديگر به آن افزوده شده است .
 2ـ جشنها و آيينهاى دينى و مذهبى
در همه دينها و مذهبها  ،روزهايى را در بزرگداشت و يادآورى رويدادها  ،تولد و مرگ پيشوايان  ،به برگزارى جشن و شادى
يا سوگوارى مىپردازند  .در چهار دين رسمى ايران  ،برخى از جشنها و آيينها عبارت است از:
الف ) در دين زرتشتى تولد و مرگ اشوزردتشت  ،گاهنبارها؛
ب ) در دين يهود عيد فصح ( يادبود مهاجرت قوم يهود از مصر و عيد فطر به مدت يك هفته ) عيد چادرها و سكونت آنان؛
 .محمود روح االمينى  ،آيينها و جشنهاى كهن در ايران امروز .
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ج ) در دين مسيحى تولد حضرت عيسى  ،به چليپا كشيدن مسيح و رستاخيز آن حضرت؛
د ) در دين اسالم و مذهب شيعه تولد حضرت پيامبر صلىاهللعليهوآله  ،عيد فطر  ،عيد قربان  ،عيـد غـدير  ،تولـد حضـرت
على .
-3جشنها و آيينهاى ملى و ميهنى و حكومتى:
هر كشورى به مناسبت دگرگونىها  ،تحولها و رويدادهاى بزرگ سياسى و اجتماعى خود  ،روز يا روزهايى را جشن مىگيرند .
در ايران پيش از اسالم سالروز تاجگذارى شاهان جشن سياسى و اجتماعى بود؛ در ايران امروز عبارت است از جشن  11بهمـن
سالروز انقالب و  31فروردين روز جمهورى اسالمى .
 4ـ جشنها و آيينهاى محلى و منطقهاى :در بسيارى از شهرها و آبادىها به مناسبتها و انگيزههايى چون درو  ،برداشت خرمن ،
انگورچينى و تقسيم آب و  . . .يا رويدادهاى دينى و ديگر انگيزهها و مناسبتها  ،آيينها و جشنهايى برگزار مىشود كه ويـژه
منطقه و محلى معين است و در شهرها و آبادىهاى ديگر ديده نمىشود .
جشن و جشن خوانى

3

واژه جشن فارسى  ،گرفته شده از «يسن»  Yasnaاوستايى است به معناى ستايش و پرستش  .اين واژه از ايران بـه احتمـال
قوى توسط زرتشتيان در هندوستان شايع و مورد استعمال قرار گرفت  .منتها با تغييرى جزئى  ،يعنى به تلفـظ ( جشـن ) در
آمد كه بسيارى از كلمات فارسى كه مورد كاربرد هنديان واقع شد  ،همانند اين واژه  ،تغيير در آنها راه يافت .
جشن ( باسكون حرف دوم ) در ايران به همان معناى عيد است كه زرتشتيان نيز به همين مفهوم و معنا آن را به كار مىبرند .
ولى ميان زرتشتيان معمول بوده و هست كه در مقدمه هر جشنى  ،مراسم و آدابى دينى برگزار مىكنند كه قسمت عمـده آن
خواندن دعاها و سرودهايى از اوستا است همراه با طلب آمرزش و شادروانى براى درگذشتگان و متبرك كردن اقسام خوراكىها
از ميوهها و شربت و آجيل ( لرك )  lorkو خوراكهايى كه پخته مىشوند و بعد خوردن و تقسيم آن  .اين مراسم دعا خـوانى
را «جشن خوانى» مىنامند كه به طور معمول و مرسوم در آغاز هر جشنى انجـام مـىشـد و مـىشـود  .امـا كـم كـم عنـوان
جشنخوانى به خود جشن و عيد نيز اطالق شد و هر دو مفهوم و معنا را در برگرفت .
مطابق معمول  ،هدف از برگزارى اين همه جشنها و گردهمايىها  ،نزديكى افراد يك جامعه و نزديكى آنـان و تمركـز نيـرو و
اتحاد و اتفاق و رفع گرفتارىها و كمك و يارى به هم بوده است  .اين اهداف اجتماعى و انسانى كـه مـورد تأييـد ديـن بـود و
 .هاشم رضى  ،گاه شمارى و جشنهاى ايران باستان .
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جنبهاى كامالن مذهبى داشت .
پيوند جشنها و آيينهاى كهن با اسطورههاى دينى

3

زمان آغاز و انگيزه برگزارى و ماندگارى بسيارى از جشنها و آيينهاى كهن روشن نيست  .آنچه به عنوان تاريخيـه آغـازين
جشنها  ،در كتابها آمده است  ،يا نويسندگان و مورخان درباره آن نوشتهاند ـ يا مىنويسند ـ صدها و شايد هزارهـا سـال از
برگزارى آن گذشته و روايتها و داستانها درباره پيدايش آنها گوناگون است .
با گذشت سدهها و هزارهها و نيز دگرگونىها و تحولى كه در شيوه برگزارى به وجود آمده است و مـىآيـد  ،هالـهاى از بـاور و
حرمت عاميانه ـ رسمى و غيررسمى ـ جشنها را در برگرفته و به آنها رنگ و سيماى اسطورهاى  ،كه از نياكان به ارث رسيده
بخشيده است و «اسطورههاى پيدايش در همه جامعهها  ،زمينه اعتقـادى و دينـى دارد» در گـروههـا و جامعـههـاى ابتـدايى
جشنها خود نوعى آداب و مناسك دينى است  ،و براى خشنودى نيروهاى ماورا الطبيعـه و در پيرامـون تـوتم قبيلـه برگـزار
مىشود .
گروه و ملتى كه جشنى را برگزار مىكند  ،جشنى از نياكان به ارث رسيده و از دوران كودكى برگزارى آن را شاهد بوده  ،خواه
و ناخواه  ،دلبستگى و باورى از سر راستى و بىآاليشى به آن پيدا مىكند  ،باورى كه با آن بيگانه نيست  .براى نمونـه  ،چنـان
كه گذشت  ،در برگزارى جشن و آيينهاى نوروز  ،كه هزاران سال پيشينه دارد  ،افزون بر زرتشتيان و مسلمانان  ،كـه هريـك
باور خود را دارند  ،مسيحيان ارمنى و نيز «يهوديان فارسى زبان در سمرقند و بخارا و برخى ديگر از شهرهاى آسياى مركزى»
نوروز و اعتدال بهارى را جشن مىگيرند .
گاهشمارى و جشنها

1

در هر جامعهاى  ،برگزارى جشنها و آيينها  ،بر پايه محاسبههاى گاهشمارى آن جامعه  ،يعنى آگاهى از گـردش سـتارگان و
سيارهها از پيدايش شب و روز  ،از كوتاهى و بلندى  ،سرما و گرماى منظم فصلها استوار است .
جامعههاى ابتدايى و اوليه بر اين باور بودند كه ماه و خورشيد و همه ستارگان  ،ايزدانى كارا و فرمانروا بر رفتارها و رويـدادها و
مؤثر در سرنوشت نيك و بد جهان و جهانياناند .
گاهشمارى و محاسبه گردش سيارهها و تنظيم و بخشبندىهاى زمانى براى دانستن روز و ساعت برگزارى آيينها  ،نيايشها ،
جشنها و نيز دانستن زمان شكار و دامپرورى و كشاورزى بود .
 .محمود روح االمينى  ،آيينها و جشنهاى كهن در ايران امروز .
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مردمشناسان بر اين باورند كه پيدايش گاهشمارى و به ياد سپردن فصلها  ،بايستى با آغاز دوران كشاورزى همراه باشد  .زيـرا
جامعه كشاورز  ،به ناگزير  ،براى ماندن در يك سرزمين  ،نيازمند شناختن و دانستن زمان مناسـب كاشـتن و پـاس داشـتن و
برداشتن بود و از اين رو است كه بسيارى از جشنها و آيينهاى كهن با زمان كاشتن يا برداشتن فرآوردههاى كشاورزى پيوند
دارد .
كهنترين گاهشمارىها قمرى است  ،چه زمان دگرگونىهاى هالل اول ماه  ،ماه تمام و هالل پايان مـاه بـراى مـردم بـيشتـر
محسوس بود  .براى هريك از اين مرحلهها  ،به ويژه ماه نو و ماه تمام  ،آيينهايى برگزار مىكردند كه هنوز برخى از آنها برجا
است  .مدار گاهشمارى قمرى و سال قمرى بر يك بار گردش ماه به دور زمين است كه شامل  31بار رسيدن ماه به هالل پايان
و  110 33/14روز است  .گاهشمارى قمرى به تدريج با گاهشمارى خورشيدى  ،كه فصل بندى ثابت بهار و تابسـتان و پـاييز و
زمستان را دارد همآهنگ شده و برگزارى برخى از جشنها و آيينهاى دينى يهود و نصرانى  ،با محاسبه گاهشـمارى قمـرى و
خورشيدى است .
امروز معيار اندازهگيرى زمان  ،در فعاليتهاى اجتماعى و اقتصـادى و سياسـى  ،تقريبـان در همـه كشـورهاى جهـان براسـاس
گاهشمارى خورشيدى و عبارت از يك بار گردش زمين به دور خورشيد است كه مدت آن  141 / 1011روز يعنـى  141روز و
 1ساعت و  03دقيقه و  04ثانيه مىباشد .
تقسيمبندى روزهاى سال به هفته  ،ماه و فصل و تعيين آغاز سال  ،در همه جامعهها و در همه زمانها به يك روال نيست و در
اين باره پژوهش و كتاب بسيار است .
تكنولوژى صنعتى و برگزارى جشنها
رسانههاى گروهى و وسيلههاى پر شتاب رفت و آمد بين شهرها و آبادىها  ،به ناگزير در بسيارى از زمينهها و نيز در برگزارى
جشنها يكنواختى و يكسانى را موجب مىشود  .هنگامى كه صفحه تلويزيون «سفره هفت سين» را در تهران و در يك برنامه
رسمى نشان مىدهد  ،خواه و ناخواه  ،بر فراهمآورى «سفره هفت سين» شهرهاى دور و نزديـك اثـر مـىگـذارد و يكسـانى و
يكنواختى را به ويژه در فرهنگ غيرمادى گسترش مىدهد  .از آن جا كه به دشوارى مىتوان ـ يا درستتر بگوييم نمىتوان ـ
از اشاعه فرهنگ مادى جلوگيرى كرد  ،در بسيارى از كشورها و شهرها مىكوشند كه فرهنگ غيرمادى منطقه را ـ كه معـرّف
هويت فرهنگى است ـ زنده و پا برجا نگه دارند .
نوروز
زمان خود يك اسطوره است  ،ساخت و زيربناى بخشبندى زمان در مفهومهاى نمادين جشـنهـا و ايـام متبـرك و مقـدس و
روزهاى شاخص  ،بار اساطيرى دارند  .در سر همه اين بخشهاى زمان  ،جشن نوروز است  .جشن آغاز سال تجديـد زمـان در
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دايره و مفهوم محدود مىباشد  .هر گاه كه نوروز فرا مىرسد  ،جشن برگزارى نمادين تجديد حيات و آفرينش است كه برگزار
مىشود  .يكى از فرازهاى شايان توجه در مراسم سال نو و باورهاى پيوسته به آن  ،مسئله اعتقاد به جهـان پسـين  ،رسـتاخيز
مردگان و تسلسل زندگى است  .در مراسم سال نو  ،نماد نمايشى مسئله آفرينش و تكرار هميشـگى آن  ،پايـان هـر سـال يـا
دورهاى از زمان را به سال نو پيوند مىدهد  .انعكاس اين دور و تسلسل و تكرار  ،براى زندگى آدمى نيز هست و ايمان مؤمنـان
را به مسئله رستاخيز و تجديد و تكرار زندگى ـ زنده نگه مىدارد  .به همين جهت است كه يكى از مراسم سال نو  ،ياد كرد از
مردگان و بزرگداشت ارواح در گذشتگان و اهداى نذور و خيرات براى آنها است .
اين ويژگى تنها در ايران وجود ندارد كه در مراسم سال نو ارواح مردگان به ميان بازماندگان به روى زمين مىآيند تا در جشن
و مراسم آنان شركت كنند  ،بلكه در گستره جهان  ،با چنين مراسم و باورهايى رو به رو هستيم  .اين القاى يـك بـاور اسـت ،
يك باور اميدبخش براى مردم كه در اين برهه و مقطع زمانى كه ضمن بيان نمادين آن  ،كيهان در يك اغتشاش و بىنظمـى ،
منهدم شد  ،و از نو آفريده مىشود  ،پس مردگان نيز مىتوانند تجديد حيات كنند و به زندگى مجدد باز گردند  3.جشن نوروز
يا جشن فروردين يا بهار جشنى است كه از روز هر فرد ( روز اول ) از ماه فروردين شروع مىشده و تا مدتى دوام داشته و دارد
 .اين عيد از بزرگترين اعياد ملى ايرانيان و نماينده قريحه شاداب اين ملت كهن سال است و در ميان اعياد ساير ملل نظير آن
را كمتر مىتوان يافت  .برترى اين جشن بر ساير اعياد از آن جهت است كه در هنگام جوانى جهان بـر پـاى مـىشـود  .يعنـى
مسير نو شدن زمان و به پايان رسيدن عمر زمستان و به قول ابوريحان «پيشانى سال نو است» در باب علت پيدا شدن نوروز ،
نمىتوان نظرى صريح اظهار كرد  ،زيرا اين امر بسيار قديم است  ،با اين حال برخى امور را مىتـوان بـه حـدس سـبب ايجـاد
جشن نوروز دانست و آنها عبارتند از:
 3ـ موقع طبيعى نوروز كه مانند مهرگان در اول يكى از قسمتهاى دو گانه سال يعنى  ( Hamaتابستان ) واقع شده و بـراى
يك جشن ملى بسيار مناسب است .
 1ـ تا حدى كه اطالع داريم اول ماه و اول سال در نزد ايرانيان مقدس بوده و در نتيجه اتفاق دو روز مقدس عيدى پديد آمـد
كه موقع طبيعىاش آن را تا مدتى از ايام دوام داده است و بعدها بر اثر ظهور مذهب زرتشت و قائل شـدن اهميتـى بـراى روز
هرمزد از هر ماه اين علت تقويت يافت و اهميت روز ششم يعنى خرداد روز از فروردين ماه خود باعث قوت امور مزبور شـده و
سبب امتداد اين جشن تا چند روز گرديده است .
 1ـ بعضى از محققان  ،علت پيدا شدن جشن نوروز را يكى از امور مذهبى دانسته و گفتهاند كه بنابر عقيده مذهبى زرتشـتيان
ماه فروردين و جشن فروردين متعلق به فروردهاى مقدس است و اينان در اول سال هـا بـه زمـين و امـاكن اوليـه خـود فـرود
مىآيند و از اين جهت مردم براى خشنودى ارواح نياكان و گذشتگان خود براى اين ايام تشريفاتى قائل مىشدهانـد كـه رفتـه
 .هاشم رضى  ،گاهشمارى و جشنهاى ايران باستان  ،انتشارات بهجت . 1371 ،

416

رفته صورت جشنى مذهبى بدان داده است و از اين روى اين جشن بسيار شبيه به عيد اموات است .
بدين ترتيب اين عده معتقدند كه نوروز در اصل جشن مردگان بوده و بعد از صورت اصلى خود برگشته و به شكل جشن ملـى
درآمده است  .ولى اين عقيده صحيح به نظر نمىآيد  ،زيرا ايام فروردگان كه در ده روز آخر سال يعنى پنج روز خمسه مسترقه
به اضافه پنج روز آخر اسفند ارمذ قرار دارد مخصوص نزول فروشىها بوده و در نزد ايرانيان حكم عيد اموات را داشـته اسـت و
بنابراين نمىتوان برخالف تمام نويسندگان و محققان پيشين و بدون هيچ دليلى جشن مردگان را از فروردگان عدول داد و در
جز ايام فروردين قرار داد .
اما اسم نوروز اسمى است طبيعى و نامى كه به طبيعت بر چيزى گذاشته شود بديهى است كه مستلزم سابقه تاريخى و يا ادبى
نيست  .نوروز هنگامى است كه روزگار كهن زندگى از سر مىگيرد و زمانه و آنچه در او است نو مـىشـود  .موجـودات گيتـى
حياتى جديد مىيابند و سال حقيقى دورههاى از ادوار خويش را به پايان رسانيده وارد مرحلهاى نو مىشود .
از اين جهات است كه اين روز به «نوروز» موسوم شده است  .ولى مورخان تازى و پارسى در اين باب هريك روايتى بيان كرده
و وجه تسميهاى براى نوروز قائل شدهاند كه كمتر به حقيقت نزديك است  .از جمله مورخان و نويسـندگان بـزرگ كسـى كـه
گفتارش در يكى دو مورد نظر ما را تأييد مىكند ابوريحان بيرونى است كه در التفهيم فى صناعه التنجيم پارسى مىنويسد:
«نوروز نخستين روز است از فروردين ماه و به اين جهت روز نو نام كردهاند پيشانى سـال نـو اسـت» نـوروز خاصـه را «نـوروز
بزرگ» و «جشن بزرگ» و «نوروز ملك» نيز ناميدهاند و به عقيده زرتشتيان در اين روز كه موسوم به خرداد است زرتشت بـه
دنيا آمده و در همين روز مبعوث شده است و «گشتاسب» مذهبِ زرتشتى را در اين روز پـذيرفت و رسـتاخيز قيامـت نيـز در
همين روز ششم فروردين واقع خواهد شد  .همينين معتقدند خداوند در اين روز از خلقت خاليق فارغ شد و در اين روز ستاره
مشترى خلق گرديد و اسعد ساعتها روز ششم فروردين ساعت مشترى است و مىگويند كه در ايـن روز تيـر دعـاى زرتشـت
اجابت شد و در اين روز كيخسرو بر آسمان عروج كرد و در اين روز سعادتها بر اهل زمين قسمت مىشود و از اين جهت است
كه پارسيان آن را روز اميد ( يوم الرجا ) ناميدند  .به قول حافظ در زمان جمشيد و به قول ابوريحان بعد از جمشـيد و ظـاهران
در زمان ساسانيان  ،ماه فروردين به شش قسمت تقسيم شد كه پنج روز اول را پادشاه وقت به اشراف و ثانوى را براى بخشش
اموال و دريافت هداياى نوروز و سومى را به خدم خويش و چهارمى را به خواص خود و پنجمى را به لشكريان و ششمى را بـه
رعايا اختصاص مىداد .
تقسمى كه ابوريحان كرده است با تقسيم فوق اندكى اختالف دارد  .او پنجه اول را به ملوك و دوم را به اشراف و پـنجم را بـه
عامه و ششم را به شبانان اختصاص داده است  .دو قسمت نوروز عامه و خاصه را اولين كسى كه به هم پيوست و تمام اين ايام
ما بين آن را جشن گرفت «هرمز» پسر شاپور ملقب به «شجاع» است  .اما علت بقاى نوروز در سدههاى متمادى و انقالبهاى
عظيم و سيلهاى بنيان كن فساد و عناد كه از زمان حمله تازيان به بعد ايران را فراگرفت  ،چيست و چگونه مىشود در ميـان
ملتى كه هماره بنيان استقالل وى از سيلهاى دراز آهنگ و خانمان برانداز حوادث و انقالبهاى متزلزل بود يك جشن ملى با
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كمال طراوت برجاى ماند و در اصول آن خدشهاى وارد نشود؟ در حالى كه ديگر اعياد بزرگ ملى و مذهبى ايران مانند سده و
مهرگان يكى پس از ديگرى راه زوال در پيش گرفته  ،نوروز با كدام حامى و پشتيبان چنين استقامت به خرج داده است؟
علتهاى عمدهاى كه مىتوان براى اين امر بيان كرد اين است:
 3ـ موقع طبيعى نوروز كه خواه و ناخواه ضامن بقاى آن است  .گرچه تا مدتى نوروز جاى معينى نداشت و اغلب دور از نقطـه
اعتدال ربيعى قرار داشت ولى تا آن وقت هنوز عادت ملى و غرور قومى ايرانيان به آنان اجازه ترك اين جشن ملى را نمىداد و
بعدها استقرار نوروز در اول حمل و دارا شدن اين موقع زيباى طبيعى علت مزبور را تقويت كرده و نـوروز را از نيسـتى نجـات
داده است .
 1ـ جشن نوروز از قديمترين ايام داراى جنبه ملى كاملى بود و از كثرت تكرار در نزد ايرانيان مانند يكى از امور عادى گرديده
و چون جشن مذهبى مورد احترام و ستايش واقع شده است .
 1ـ علت ديگرى كه بعضى نويسندگان در اين مورد ذكر كردهاند همزمانى نوروز با زمان جلوس على بن ابى طالب عليهالسـالم
و انتخاب وى از جانب محمد صلىاهللعليهوآله به واليت و خالفت است .
اين امر و اخبار متواترى كه در باب اهميت و احترام مذهبى نوروز از ائمه نقل شـده اسـت  ،باعـث گرديـد كـه نـوروز در نـزد
طرفداران آل على  ،كه ايرانيان دسته بزرگى از آنان را تشكيل مىدهند  ،داراى مقام و اهميتـى فـراوان گـردد و ديـدگاهى بـا
بهترين وضع بماند  .به همين جهت اغلب از مراسم نوروز در قرون اخير تـاريخ ايـران و مخصوصـان در ايـام اسـتيالى صـفويان
3
آميخته به عقايد مذهبى شده و تاكنون اغلب آنها به جاى مانده است .
مراسم نوروز در دربار شاهان هخامنشى

1

عالوه بر آن كه از آيين نوروز قبل از عهد سالطين هخامنشى خبرى نداريم اطالعات ما راجع به رسوم عيد نوروز در ايـن دوره
بسيار ناقص و محدود است ولى در اين كه شاهان اين سلسله به اجراى آداب و رسوم پرداخته و ايـن عيـد را مـىشـناختهانـد
شكى نيست  .داريوش هخامنشى چنان كه از آثار بابل برمىآيد در نوروز هر سال به معبد بعل هردوك رب النوع بـزرگ بابـل
مىرفت و دست آن را مىگرفت .
در اين عهد پادشاهان در نوروز به بارعام مىنشستند  .بارعام  ،عمارتى مخصوص داشت و شاه در ايوان اين عمارت مىنشست و
قراوالن خاصه در اطراف وى صف مىكشيدند و مراسم نوروز در كمال جالل و جبروت اجـرا مـىشـد  .در ايـن روز معمـوالن از
واليات و اياالت مختلف مملكت هدايايى به وسيله نمايندگان مخصوص به خدمت فرستاده مىشد و صـاحب بـار  ،نماينـدگان
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ملل تابعه را به نوبت به خدمت شاه مىبرد .
نوروز در دربارهاى اسالمى ايران

3

ايرانيان همين كه خود را از زير بار نفوذ كامل اعراب بيرون آوردند و به تدريج سلسلههاى سالطينى در بـالد و واليـات ايـران
تشكيل دادند  ،از پى احياى مراسم دربارى اجداد خويش برخاستند و در اين نهايت كوشش را بـه خـرج دادنـد ولـى سلسـله
تقريبان مانند مراسم نوروز در دربار ساسانى است .
در قرن چهارم هجرى ـ چنان كه از گفتار ابوريحان بيرونى برمىآيد ـ سالطينِ خراسان در نوروز خلعتهاى بهارى و تابستانى
هر دو را به سپاهيان خود مىدادند .
در دربارهاى سامانى و غزنوى و سالطين ما بعد ايشان تا زمان هجوم خانمان برانداز مغول  ،نوروز و سـاير اعيـاد بـزرگ ماننـد
مهرگان و سده و بهمنجنه با رونقى تمام مرسوم و متداول بوده است  .امرا و اعيان و درباريان و حكّام و شاهان دست نشانده از
تمام بالد  ،هدايا و پيشكشىهاى فراوان مىفرستادند و در وقتى كه شاه بارعام مىداد اين هدايا را نمايندگان اشخاص مزبور به
خدمت مىآورند  .تقديم اين هدايا از فرايض مخصوص بود و در حقيقت مالياتى جداگانه شمرده مىشد كه اسـم پـيشكشـى
داشت .
نوروز در ايام ابتالى ايران به كشتارها و غارتهاى مغول و تاتار مانند اغلب رسوم و آيينهاى پارسى عظمت و اهميت خويش را
از دست داد و اگر چه در اين دورهها بعضى رسوم مانند گرفتن مالياتى به اسم نوروزانه و غيره در دربارها مرسوم بود ولى پيـدا
است كه بدان چنان كه بايد توجهى نمىشد  .ولى نوروز رفته رفته خود را از زير بار ضعف و گمنامى برون مىآورد تا در زمـان
شاهان صفوى دوباره در دربار رونق پيدا كرد  .از اختصاصات نوروز در عهد صفوى اين است كه صورتى دينى داشت و عالوه بر
اهميت ملى داراى مقام مذهبى نيز بود  .از همين جهت نوروز در اين دوره با رسوم دوباره رونـق گرفتـه و بـا همـان آيـينهـا
تاكنون با كمال عظمت به جاى مانده است  .در نوروز تمام بزرگان و اشراف براى سالم شاه صفوى به دربار حاضر مـىشـدند و
هريك از آنان در حد مرتبه و فراخور مقام خويش هديهاى نفيس به شاه تقديم مىكرد و اگر احيانان يكـى از بزرگـان را چيـزى
نفيس و گرانبها در دسترس نبود كه به رسم هديه به پيش شاه صفوى فرستد  ،ناگزير چند اشرفى كه گاه عدد آن به ده هزار
مىرسيد به شاه تقديم مىكرد  .حكّامِ واليات نيز كه نمىتوانستند در روز نوروز در دربار شاه حاضر شوند و به خدمت او آينـد
ناچار هديههاى خويش را مدتى قبل از نوروز به ترتيبى مىفرستادند كه در اول عيد به دربار برسد و به خدمت شـاه فرسـتاده
شود  .در اين ايام هريك از ايرانيان بنابر عادت موروث ناچار جامهاى نو در بر مىكردند  .در دوران شاهنشـاهى پهلـوى جشـن
نوروز با شكوه بيشترى چه در دربار و چه در ميان مردم ادامه يافت  .ترتيب سفره هفت سين و نشسـتن بـر پـاى آن هنگـام
حلول «نوروز جمشيدى» و پوشيدن لباس نو و دادن نوروزانه از طرف بزرگان و پدران به كوچكترها و ديد و بازديد و پاشيدن
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گالب و صرف شيرينىهاى الوان و اقامه مراسم «سيزده بدر» و خالصه  ،سيزده روز جشن و سرور و شادمانى در سفر و حضر ،
حتّى ميان ايرانيانى كه در بالد خارج به سر مىبرند  ،معمول است .
جشن نوروز همان حالت ملى و دينى خود را با مراسمى آميخته از دوران پيش از اسالم حفظ كرده است  ،بر سفره هفت سين
 ،چراغ يا شمع مىسوزد  ،قرآن كريم در صدر سفره جاى دارد  ،آينه  ،آب  ،ترنج و نارنج و سيب و تخم مـرغ پختـه رنگـين و
دانه سپند ( گياه مقدس ايرانى ) و سبزههاى گندم و عدس و ماش و جو و غيره ديده مىشود و هفت چيز كـه اسـم آنهـا بـا
سين شروع شده باشد  ،به اضافه سيم و زر كه در كاسهاى از آب ريخته باشند  ،در سفره جاى دارد .
با حلول نوروز بستگان و اعضاى خانواده يكديگر را مىبوسند و مردم با چهرههاى شاداب و مسرور و خوشحالى خاص در معابر
ديده مىشوند و همه چيز نو مىشود  .فرستادن تبريكنامه كه از رسمهاى قديم ايرانيان بود  ،اكنون با ايجاد وسايل جديـد از
قبيل تهيه و چاپ كارتهاى نوروزى  ،توسعه پيدا كرده است  .جشن در دربار شاهنشاه از حيث جنبه خصوصى همان است كه
در ميان مردم عموميت دارد و از حيث جنبه رسمى  ،سالم عام براى طبقات مختلف از وزيران و سفيران گرفته تا نمايندگان و
آحاد رعايا ترتيب داده مىشود و شاهنشاه و بانوى اول مملكت به دست خود به بعضى از اين طبقات سكههاى طال مىبخشند .
جشن مهرگان

3

جشن مهرگان را نه در شمار جشنهاى دوازده گانه بيش و كم فراموش شدهاى چون فروردينگان  ،ارديبهشتگان و  . . .بايـد
دانست و نه چون نوروز كه در همه ايران همگانى است و نه چون سده كه در يك شهر برگزار مىشود  .بلكه مهرگـان جشـنى
است كه تنها نزد دانشمندان و نويسندگان و شاعران برجااست  .از اين رو در كنار جشنهاى كهن امروزين مىآيد .
در روز شمارِ كهن ايران  ،هريك از سى روز ماه را نامى است كه نام دوازده ماه سال نيز در ميان آنها است .
پيشينيان در هر ماه كه نام روز و نام ماه يكى بود  ،آن را جشن گرفتند  .از اين جشنهاى دوازده گانه  ،تا آن جا كه سـندها و
كتابهاى تاريخى گواه است  ،در دورههاى پس از اسالم  ،تنها جشن مهرگان است كه رسمى و شكوهمند برگزار مىگرديد .
افزون بر يكى بودن نام ـ روز مهر از ماه مهر ـ مناسـبتهـاى ديگـرى را نيـز بـراى برگـزارى ايـن جشـن برمـىشـمردند كـه
معروفترين آن قيام كاوه آهنگر و پيروزى بر ضحاك و به پادشاهى نشستن فريدون است .
امروز  ،جشن مهرگان  ،به شيوهاى كه در كتابهاى تاريخى سدههاى چهارم و پنجم و ششم آمـده  ،نـه در دسـتگاه دولتـى و
حكومتى برگزار مىشود و نه در گردهمايىهاى غيررسمى  ،نزد عامه مردم  ،دست كم  ،در دو سده اخيـر نيـز از برگـزارى آن
آگاهى در دست نيست .
جشن و آيين مهرگان  ،از نظر زمانى نيز  ،با تغيير تقويم  ،در سال  3140ه  .ش تغيير كرد؛ بـدين معنـا كـه  1روز «پنجـه ـ
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خمسه» حذف و  4ماه اول سال  13روز گرديد  ،از آن پس  ،در بسيارى از تقويمها مهرگان  ،به جاى  34مهر در  34مهر آمده
 ،يعنى در صد و نود و ششمين روز سال براساس تقويم پيشين  .در ماهنامهها و هفتهنامههاى ادبى و اجتمـاعى سـده اخيـر ،
مهرگان حضور دارد .
ماه مهر و مهرگان  ،در جامعه كشاورزى  ،فصل و زمان برداشت  ،انباشـتن فـرآوردههـا  ،پـرداختن خـراج و ماليـات انـدوختن
نيازمندىهاى زمستانى و گرمى بازارهاى موسمى بوده كه هنوز ـ هر چند نه به نام مهرگان ـ برگزار مىشود  .و نيز بـا تحـول
ودگرگونىاى كه با گذشت سدهها و هزارهها در برگزارى جشنها وآيينهاـ مانند همه پديدهها و زمينـههـاى فرهنگـى ـ روى
داده و مىدهد  ،جشن مهرگان تنها به اين عنوان كه نام ماه يكى است برگزار نمىشود  .بلكه بيشتر داستان و اسـطوره قيـام
كاوه آهنگر در برابر بيدادگرىهاى ضحاك است كه يادمان اين جشن نمادين مىباشد .
بىگمان  ،باور و اعتقاد به ايزد مهر و آيينهاى مهرى كه پيش از زرتشت  ،در هند و ايران وجود داشته به مـاه مهـر و جشـن
مهرگان سيماى دينى بيشترى افزوده بود .
اهميت جشن مهرگان
پارسيان را درباره روز مهرگان پندارهايى مخصوص بود و علمـاى زرتشـتى روز مهرگـان را فضـيلتى مخصـوص قائـل بودنـد و
مىگفتند كه در قله كوه شاهين با آن كه در تمام ايام تابستان سياهى ديده مىشود در بامداد روز مهرگان سـفيدى مشـاهده
مىگردد كه در تمام احوال چه در تاريكى و چه در روشنايى و چه در ابربودن هوا پيدا و آشكار است  .دار مستتر مىگويد:
«اهميت اين روز از آن جهت است كه ابتداى ايام زمستان بزرگ «زين» مىباشد و از حيث موقع در نقطـه مقابـل نـوروز قـرار
دارد  ،اما از اتفاقات تاريخى آن چه كه بنا بر عقيده پارسيان سبب اهميت جشن مهرگان شده است  .ظفر يـافتن فريـدون بـر
ضحاك و قيام كاوه بر بيور اسپ ( ضحاك ) و پيدا شدن مشيه و مشيانه «آدم و حوا » در اين روز است» .
بارى اهميت مهرگان به حدى است كه آن را تالىِ جشن نوروز مىدانند و جهتش اين است كه ايـن دو عيـد دو حـد فاصـل از
سال مىباشد  ،نوروز دليل بر آمدن فصل گرما يعنى بهار و تابستان و مهرگان دليل بر حلول فصل سرما يعنى پاييز و زمسـتان
«زين» است .
سبب پيدايى جشن مهرگان
بهترين سببى كه مىتوان براى پيدايى جشن مهرگان بيان كرد وقوع روز مهر در ماه مهر است  ،ولى قدما گفتهاند جهت پيـدا
شدن جشن مهرگان غلبه فريدون بر ضحاك است و حبس كردن او در كوه دماونـد و نيـز برخـى مـىگوينـد كـه در ايـن روز
فريدون قبل از دفع ضحاك بر تخت جلوس كرد و از اين روى مردم آن را جشن گرفتند و دستهاى سبب آن را استشبار مردم
به خروج فريدون بر ضحاك بعد از قيام كاوه دانستهاند و پارسيان گويند كه در اين روز خداوند زمين را بگسترانيد و اجسـاد را
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خلق كرد تا اين كه قرارگاه ارواح باشند  .و در اين روز مالئكه كاوه آهنگر را يارى كردند .
زمان پيدايش جشن مهرگان
اگر مهرگان را چنان كه مشهود است از جشنهاى مذهبى دين زرتشت بدانيم ناچاريم كه زمانش را از اواسط قرن ششم قبل از
ميالد فروتر نياوريم  .اما چنان كه مىدانيم تمام مورخان سلف  ،مهرگان را به فريدون پادشاه داستانى ايران نسبت دادهاند و ما
از آن جا كه نمىتوانيم قلم سهو بر جمله عقايد آنان در اين باب بكشيم مجبوريم كه بدوان فريدون را چنان كه بايد بشناسـيم و
آن گاه براى يافتن زمان پيداشدن جشن مهرگان به بستن عهد سلطنت فريدون همت گماريم .
مراسم جشن مهرگان
از ويژگىهاى مهرگان در ميان ساير اعياد ايرانيان اين است كه اغلب مراسمش با نوروز شباهتى كامل دارد  ،چنان كه جـاحظ
اغلب در كتابهاى التاج فى اخالق الملوك و المحاسن واالضداد رسوم مهرگان و نوروز را با هم و تحت يـك عنـوان ذكـر
كرده است .
مهرگان در دربار هخامنشى
رسوم جشن مهرگان در دربار سالطين هخامنشى مانند مراسم اين عيـد در دوره ساسـانيان كـامالن معلـوم نيسـت چـه اوالن در
كتابها و تاريخهايى كه به وسيله مؤلفان دوره اسالمى تدوين شده است به هيچ وجه اثرى از آن ديده نمىشود و اين خود بـر
اثر بىاطالعى ايرانيان اين زمان از سلسله سالطين هخامنشى است  .ثانيان :مورخانِ خارجى كه در قرون گذشـته بـه ذكـر ايـن
مراسم پرداختهاند چون به جزئيات امور متوجه نبودند و خود نيز در حقيقت از عظمت اين جشن اطـالع كـافى نداشـتند  ،در
ذكر آن به اختصار كوشيدهاند .
يكى از مراسم مهم اعياد نوروز و مهرگان در عهد سالطين ساسانى دادن بارعام بوده است كه جز در اين دو جشن  ،نامى از آن
در ميان نمىآيد و چون شاهان ساسانى در اغلب مراسم دربارى تقريبان از اجداد پارسى خويش تقليد مىكردهاند  ،اشكالى ندارد
كه رسم مزبور را در عهد سالطين هخامنشى نيز از خصايص دربارى بشماريم  ،زيـرا اوالن :شـاهان هخامنشـى كـه بـه شـهادت
مورخان يونانى جشن مهرگان را با شكوهى تمام بر پاى مىكردند به ناچار نمـىتوانسـتند از دادن بارعـام نيـز در ايـن جشـن
خوددارى كنند؛ به خصوص كه هداياى واليان و حكام اياالت و واليات در اين اوقات به دربار مىرسـيد و الزم بـود كـه از نظـر
شاهنشاه بگذرد  .ثانيان :چنان كه  ،از گفتار آقاى دكتر «ارنست هرتسفلد» برمىآيد  ،شاهان هخامنشى كه براى بارعام  ،عمارتى
خاص داشتند در جشن نوروز به بار نشسته و نمايندگان پادشاهان جز و شهرداران را كه با هدايا به دربار حاضر مىشدند و به
خدمت مىپذيرفتهاند  .بدين ترتيب چگونه مىتوان گفت كه در مهرگان كه از حيث عظمت و موقع طبيعى  ،تالىِ جشن نوروز
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بوده بارعام مرسوم نبوده است  .بنابراين مقدمات  ،مىتوان پذيرفت كـه پادشـاهان هخامنشـى در جشـن مهرگـان بـه بارعـام
مىنشستهاند .
جشن سده

3

از جمله جشنهاى متعددى كه در ايران  ،از عهد باستان  ،متداول بود  ،يك دسته را اصطالحان جشنهـاى آتـش مـىنامنـد و
مقصود از جشن آتش جشنى است كه داراى مراسم آن با برافروختن آتش و اظهارشادى و سرور بر گرد آن همراه بوده و يكـى
از مهمترين اينها «جشن سده» است كه از روزگاران قديم ميان ملت ايران وجود داشت .
آتش يكى از آن عناصر است كه كشف و ايجاد آن در تمدن و ترقى حيات بشر تأثيرات عظـيم داشـت و اهميـت آن در تهيـه
وسايل رفاه و آسايش آدمى از بسيارى چيزهاى ديگر به مراتب زيادتر بود و به همين سبب خاطره آن چون خاطره مقدسترين
و عزيزترين چيزى از حيات در ذهن اوالد آدم باقى مىماند و به ايـن خـاطر اسـت كـه آتـش در بسـيارى از اديـان در شـمار
مقدسات و محل پرستش بود  .غالب اقوام هند و اروپايى  ،خاصه هند و ايرانيان آن را از جمله عناصر برتر و واالتر مىشمرده و
بر عنصر خاك ترجيح مىدادهاند .
به هر حال آتش در نظر ايرانيان بهترين مظهر از مظاهر وجود بود  ،زيرا منشأ نور است و نور در همـه انديشـههـاى فلسـفى و
دينى ايرانيان قديم نمودار هستى و هستى عين كمال و كمال خير است كه در برابر ظلمت محض يعنى نقص محـض و عـدم
محض قرار مىگيرد  .راز پرستش آتش در نظر ايرانيان و هندىها همين است  .به همين سبب در آتشكدهها آتـش مقـدس را
هييگاه خاموش نمىكردند و در سرودهاى دينى اميد افروخته بودن آتش را تكرار مىكردند .
در ميان ساير اقوام و ملل جهان نيز به آثار و نشانههاى اين احترام و گاه پرستش باز مىخوريم  .تأثير پرستش و تقديس آتش
در آيين مهرپرستى  ،كه ديدگاهى بر قسمت بزرگى از اروپا غلبه داشت  ،خود يكى از جلوههاى اعتقاد به تقديس نور بـود كـه
آتش يكى از مظاهر آن است و اصوالن برخى از محققان معتقدند كه بزرگداشت آتش در ميان هند و ايرانيان خود نوعى احترام و
ستايش نور است .
در ميان ساير اقوام هند و اروپايى بزرگداشت آتش عموميت بسيار داشت؛ مـثالن يونانيـان در معبـد «هفـائيس تـس» مراسـم
تقديس آتش را برگزار مىكردند چنان كه روميان همين كار را در معبد وستا (  ) vestaانجام مىدادند « .مارتين نلسون» در
كتاب جشنهاى يونان از جشنهاى آتش كه ميان قبايل مختلف برپا مىشده نام مىبرد و مىگويد مـردم در ايـن جشـنهـا
آتش بر مىافروختند و قربانىهاى فراوان ـ بنابر سنت بعضى از اقوام قديم ـ در آن آتشها مىانداختند .
اينها نمونههايى از بزرگداشت آتش است در ميان ملل مختلف كه همه آنها بازماندههايى از روزگاران كهـن و نشـانههـايى از
 .على خوروش ديلمانى  ،جشنهاى باستانى ايران .
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احترام به آتش يا حفظ خاطرات خوشى است كه اقوام قديم از كشف آتش داشتهاند .
در ايران  ،بر اثر آن كه آتش از روزگاران بسيار دور  ،و از عهد زندگانى مشترك اقوام هند و ايرانى  ،ستايش مـىشـده  ،طبعـان
جشنهاى آتش شكوه بيشترى داشته و ژرفاى اين شكوه و بزرگداشت تا به حدى بوده كه هنوز هم  ،حتّـى ميـان مسـلمانان
بقاياى آثار آن را مشاهده مىكنيم  .چنان كه به كار بردن آتشدان ( مجمر ) و دود كردن اسفند و بخورات در ايام متبركه و ياد
كردن نام خداوند و درود فرستادن بر پيغامبر او هنگام افروختن چراغ و سوگند خوردن به روشـنايى ( سـو  ،سـوى چـراغ ) و
قراردادن شمع و چراغ در سفره هفت سين  ،خاصه هنگام تحويل سال و نظاير اين كارها همگى بازماندههاى احترام به آتش و
پرستش آن است  .همان طور كه قبالن گفتيم مهمترين جشن آتش يا آذر جشن «جشن سده» بود كه در شب آبان يعنى شب
دهم از ماه بهمن برپا مىشد  .سده كه در زبان تازى «سدق» يا «سذق» شده است  ،مأخوذ از كلمه «سد» است اين كلمـه در
پهلوى «ست» (  ) satيا سذ (  ) sathتلفظ مىشود و معناى آن «صد» يعنى عدد «مائه» عربى است و بايد قاعـدتا سـنگ (
 ) satagيا سذگ (  ) sadhagباشد  ،زيرا اوالً :از هيئت  ،كلمه معرب آن آشكار است  .ثانياً :كلماتى كه در زبان پارسى درى
به «ها حركت» يا «ها تخصيص» كه اكنون به «ها غير ملفوظ» شهرت دارد  ،ختم شده باشد معموالن از زبان پهلـوى اسـت
كه در آخر آنها «ك» يا «گ» بود و بعد از آن كه اين حرف براى ساده كردن كلمه حذف شد براى بيان حركت ما قبل « ،ه»
در آخر كلمه نهاده شد .
در اين كه چرا جشن سده به اين اسم ناميده شد محققان قديم اقوالى ذكر كردهاند كـه اغلـب  ،نادرسـت اسـت؛ مـثالن بعضـى
گفتهاند چون شمار فرزندان كيومرث  ،به قول بعضى مشيه و مشيانه  ( ،بـه عقيـده بهـدنيان اولـين جفـت بشـر كـه از نطفـه
كيومرث ( نخستين فرد ) به وجود آمدهاند و نظير آدم و حواى ساميانند  ،مشيه ( در پهلوى مشيك  ) mashyagو مشيانه (
در پهلوى  ) mashyanagنام داشتهاند كه نخستين مرد و دومين زن بوده و جفتهـايى كـه هريـك اجـداد يكـى از نژادهـا
هستند از آنان زاده شدند  ) .به صد رسيد جشنى شبانه ترتيب يافت و آتشى برافروخته شد و از اين روى آن را سده گفتنـد .
برخى ديگر گفتهاند چون از اين شب تا نوروز پنجاه روز به اضافه پنجاه شب است آن را سده گويند .
اما صحيحترين علتى كه اكنون مىتوان در اين باب بيان كرد آن است كه چون اين شب درست در صـدمين شـب از زمسـتان
بزرگ قرار گرفت بدين نام خوانده شـده اسـت  ،چـه در ايـران قـديم بنـابر آنچـه محققـانى از قبيـل جـيمس دار مسـتتر (
 ) j.darmesteterو دو هارله (  ) G.de harlezيادآور شدهاند در كتب پهلوى نيز آمده است  ،سال به دو قسمت يا دو فصل
بزرگ منقسم مىشد اول هم (  ) hamaيا تابستان بزرگ كه از هفت ماه تشكيل مىشد و دوم زين (  ) zayanaيا زمسـتان
بزرگ كه از پنج ماه به اضافه پنج روز يعنى يكصد و پنجاه و پنج روز تشكيل مىشده و از آبان ماه آغاز مىگرديده است .
بنابراين با در نظر گرفتن ماههاى سى روزه تقويم اوستايى از آغاز آبان تا دهمين شب از ماه بهمن صد شبانه روز تمام مىشود
و از اين روى جشن اين شب را سده ناميدهاند .
در علت ظهور اين جشن و پديدآورنده آن  ،اقوال قدما مختلف است  .محقق است كه علت اساسى ظهور جشـن سـده نخسـت
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حرمت آتش و ديگر بشارت به اتمام زمستان حقيقى نجدهاى ايران است  .اما به هرحـال قـدماى ايرانيـان بنـابر سـنت عـادى
خويش در باب اين جشن نيز از افراد داستانى نيمه تاريخى خود استفاده كردهاند  .مثالن برخى پديده آورنـده آن را كيـومرث و
علت آن را رسيدن عدد فرزندان وى به صد دانستهاند و گروهى هوشنگ و برخى فريدون و بعضى زو ( زاب ) پسر طهماسب را
مبدع آن گفتهاند و حتّى عماد الدين زكرياى قزوينى در عجايب المخلوقـات و ابوريحـان بيرونـى در اآلثـار الباقيـه آن را
منسوب به عهد اردشير بابكان شمردهاند .
شب جشن سده را بنابر تصريح ابوريحان بيرونى مردم كرج ( مقصود كرج ابى دلف است كه نزديك رودى به همين نام ( كـره
رود كنونى ) در جوار شهر اراك ( سلطان آباد عراق ) بود « ) .گزنه» هم مىناميدند و پنج روز پيش از شب جشن سده ايرانيان
جشن ديگرى داشتند به نام جشن «نو سده» كه بعضى از نويسندگان از آن ياد كردهاند .
اگر چه قرائنِ قدمت جشن سده بسيار است ولى از اين جشن و كيفيت آن در ايام پيش از اسالم اطالعاتى در دست نيست مگر
آنچه كه از كتابهاى معتبر دوره اسالمى در اين باب دريافته مىشود  .اما در دوره اسالمى از اين جشن و مراسم آن  ،كه بـه
احتمال قريب به يقين بايد بازمانده مراسم ايام قديم باشد  ،اطالعات نسبتان كـاملى موجـود اسـت منتهـى چـون ايـن مراسـم
باقىمانده حس احترام به آتش بود در نزد بعضى از متعصبين قوم نكوهيده شمرده شده است؛ مـثالن ابـو حامـد محمّـد غزالـى
طوسى ( متوفاى به سال  ) 141افروختن اشيايى كه در جشن سده به كار مىآمد مكروه دانسته است  .بديع الزمـان همـدانى
اديب و نويسنده معروف ( متوفاى به سال  ) 133سده و افروختن آتش را شعار شرك شمرده است  .با اين حال چنـان كـه از
تحقيق در تاريخ برمىآيد تا ايام مقارن حمله مغول جشن سده در بيشتر دربارهاى پادشاهان ايران مانند دربارهاى سـامانى و
ديلمى و غزنوى و سلجوقى و دربارهاى سالطين كوچك و بزرگ ديگر بر پا مىشد  .حتّى بغداد پايتخت خلفاى عباسى شـاهد
بسيارى از آتشهاى جشن سده كه مردانى از قبيل عضدالدوله و ديگر پادشاهان ديلمى در آن افروختند  ،بوده است  .در تمام
اين دربارها جشن سده با شكوه و جاللى تمام برگزار مىشد .
و چنان كه از اشعار شعرا در تهنيت جشن سده به عربى و فارسى به بزرگان و وزيران و اميران سـروده شـده اسـت برمـىآيـد
وزيران و اميران هم جشن سده را با همان شكوه و جالل دربار سالطين برپا مىكردند و عامه مردم نيز به اختالف طبقات ايـن
جشن را در خانههاى خود برپا مىساختند و به قول يكى از شعرا:
وكلّ بمقدار إمكانهم
يقيمون رسماً لهذا السذق
يعنى هركس به مقدار امكان خويش رسم اين سده را برپاى مىدارد .
در اين جشن مردم به اختالف طبقات در خانهها يا باغهاى خود و يا در صحرا هيزم فراوان بر روى هم مىريختند و آتش بر آن
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مىزند و گاه اين آتش تا به درجهاى زياد بود كه شعله آن را از چند فرسنگى مىديدند  .بر گـرد ايـن آتـش بـا فاصـله معـين
مكانهاى خاص شاهان و نديمان وى يا بزرگان تعبيه مىشد و پس از بر افروختن آتشدان و جانورانى را در آن مىفرستادند و
پرندگان را بر شعله آن به سپرواز در مىآوردند و آن گاه بر گرد آن آتش عظيم مشروب مىنوشـيدند و لهـو مـىكردنـد و اگـر
جشن را پادشاهان و وزرا و رجال دربارى بر پاى داشته بودند شاعران قصايدى در تهنيت سـده برايشـان مـىخواندنـد  .اقامـه
مراسم جشن سده به وسيله پادشاهان تا اوان حمله مغول ادامه داشت و ظاهران بعد از تسلط قبايل ترك و خاصه بعد از حمالت
مغول و درهم ريختن نظام اجتماعى ايرانيان  ،برگزار كردن آيين سده در دربارها متروك ماند و در ميان عامـه مـردم هـم بـه
تدريج فراموش شد  .با اين حال هنوز در بعضى از نواحى ايران مانند خوزستان و سيستان و ميـان زرتشـتيان كرمـان و اخيـران
ميان زرتشتيان تهران با بعضى از مراسم كهن خود معمول است  .از اين ميان زرتشتيان كرمان بـيشتـر و بهتـر از همـه ايـن
جشن ملى را با مراسم و آداب قديم نگه داشتهاند .
يلدا
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دى ماه  ،در ايران كهن  ،چهار جشن را دربرداشت :نخستين روز ماه دى و روزهاى هشتم  ،پانزدهم و بيست و سوم  ،سه روزى
كه نام ماه و نام روز يكى بود .
امروز از اين چهار جشن تنها شب نخستين روز دى ماه  ،يا شب يلدا را جشن مىگيرند  ،يعنى آخرين شب پاييز نخستين شب
زمستان  ،پايان قوس  ،آغاز جدى و درازترين شب سال .
واژه يلدا سريانى و به معناى والدت است؛ والدت خورشيد ( مهر  ،ميترا ) و روميان آن را ناتاليس آنويكتوس يعنى روز تولـد (
مهر ) شكستناپذير نامند .
بنابر باور پيشينييان  ،در پايان اين شب دراز  ،كه اهريمنى و نامباركش مىدانستند و مىدانند  ،تاريكى شكسـت مـىخـورد ،
روشنايى پيروز و خورشيد زاده مىشود و روزها رو به بلندى مىنهند  .نام ايـن روز مـيالد اكبـر اسـت  ،مقصـود از آن انقـالب
«شتوى» است  .گويند در اين روز نور از حد نقصان به حد زيادت خارج مىشود و آدميان نشو و نما آغاز مىكنند و «پرى»هـا
به فنا رو مىآورند .
زايش خورشيد و آغاز دى را  ،آيينها و فرهنگهاى بسيارى از سرزمينهاى كهن آغاز سال قرار دادند  ،به شـگون روزى كـه
خورشيد از چنگ شبهاى اهريمنى نجات مىيافت و روزى مقدس براى مهر پرستان بود  .در سده چهـارم مـيالدى  ،بـر اثـر
اشتباهى كه در محاسبه كبيسهها رخ داد  ،روز  11دسامبر را ( به جاى  13دسامبر ) روز تولـد ميتـرا دانسـته و تولـد عيسـى
مسيح را نيز در اين آغاز سال قرار دادند  .اشاره سنايى نيز به اين تقارن است:
 .محمود روح االمينى  ،آيين و جشنهاى كهن در ايران امروز .
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به صاحب دولتى پيوند  ،اگر نامى همى جويى
كه از پيوند با عيسى چنان معروف شد يلدا
بنابراين نوئل اروپايى ( سالروز تولد مسيح ) همان شب يلدا است و «نوئل» واقعى  ،يعنى انقالب «شتوى» درسى آذر برابـر بـا
بيست و يكم دسامبر است  ( .ايرانيانى كه در اروپا و امريكا هستند و در روزهاى جشن تولد مسيح و جشن سـال نـو مـيالدى
مىكوشند تا جشن شب يلدا را برگزار كنند توجه دارند كه هر سه آيين سابقه و ريشه تاريخى و فرهنگى مشتركى دارند .

از مقالهها و پژوهشهاى فراوانى كه درباره شب يلدا شده  ،در لغت نامه دهخدا  ،چكيـدهاى از برهـان قـاطع  ،آننـدراج ،
حواشى عالمه قزوينى بر آثار الباقيه  ،شرح پور داوود بر شيتها  ،فرهنگ فارسى دكتر معـين و يادداشـتهـاى مرحـوم
دهخدا آمده  ،كه نقل آن بىمناسبت نخواهد بود:
يلدا لغت سريانى است به معناى ميالد ( عربى ) و چون شب يلدا را با ميالد مسيح تطبيق مىكردهاند  ،از اين رو  ،به اين نـام
ناميدهاند  .بايد توجه داشت كه جشن ميالد مسيح كه در  11دسامبر تثبيت شد  ،طبق تحقيق  ،در اصل جشن ظهـور ميتـرا
بوده كه مسيحيان در قرن چهارم ميالدى آن را روز تولد عيسى قرار دادند  .يلـدا اول زمسـتان و شـب آخـر پـاييز اسـت كـه
درازترين شبهاى سال است و در آن شب  ،يا نزديك به آن  ،آفتاب به برج جدى تحويل مىكند و قدما آن را سـخت شـوم و
نامبارك مىانگاشتند  .در بيشتر نقاط ايران در اين شب مراسمى انجام مىشود .
شاعران  ،زلف يار و همينين روز هجران را از حيث سياهى و درازى به آن تشبيه مىكنند  .يلدا برابر با شب اول جدى و شب
هفتم دى ماه جاللى و شب بيست و يكم دسامبر فرانسوى است .
انگيزههاى پايدار ماندن اين جشن را مىتوان  ،از جمله  ،بدين گونه بر شمرد:
 3ـ شب زايش خورشيد ( مهر ) است  ،از باورهاى دينى كهن .
 1ـ بلندترين شب سال  ،يعنى طوالنىترين تاريكى است  ،نشانه اهريمنى شـبى شـوم و ناخوشـايند كـه از فـردا بـه كوتـاهى
مىگرايد .
 1ـ پايان برداشت محصول صيفى و آغاز فصل استراحت در جامعه كشاورزى است  .همه قشرها و گروههايى كه از فراوردههاى
كشاورزى و تالش كشاورزان بهرهمندند  ،در جشن نخستين روز دى ماه و برداشت محصـول  ،در شـگون و شـادى كشـاورزان
شركت مىكنند .
آيين و جشن شب يلدا يا شب چله بزرگ  ( ،در زبان و باور عامه زمستان به دو چله تقسيم مىشود :چله بزرگ از اول دى ماه
تا دهم بهمن  ،يعنى تا جشن سده است  ،كه ستاره گرما به زمين مىرود  ،چله كوچك از دهم بهمن تا بيستم اسفند است  ،و
به اين علت كوچك گويند كه از سردى هوا كاسته شده است  ) .تا به امروز تمامى سرزمين كهنسال ايران در بين همه قشرها
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و خانوادهها برگزار مىشود .
يلدا را همينين مىتوان جشن و گردهمايى خانوادگى دانست  .در شب يلدا خويشاوندان نزديك در خانه بزرگ خـانواده گـرد
مىآيند  .به بيانى ديگر  ،در سرماى آغازين زمستان  ،دور كرسى نشستن و تا نيمه شب ميوه و آجيل و غذا خوردن و بـه فـال
حافظ گوش دادن از ويژگىهاى شب يلدا است .
امروز نمود برگزارى آيين و رسم شب يلدا را مىتوان در روزهاى بيست و نهم و سىام آذر ماه در بازارها و فروشگاههاى ميوه و
آجيل فروشىها ديد  .اين خريدها تا پاسى از شب يلدا ادامه دارد .
باشد كه اين جشن و آيين  ،كه در حد جشـن نـوروز بـه روايتـى  ،خـود جشـن نـوروز و سـال نـو بـوده  ،بـا وجـود اشـاعه و
دگرگونىهاى فنى و صنعتى امروز  ،به عنوان گوشهاى از نمودهاى فرهنگى و قومى و تاريخى اين مرز و بوم به دست فراموشى
سپرده نشود .
همه شبهاى غم آبستن روز طرب است
يوسف روز ز چاه شب يلدا آيد

جشن سورى؛ چهارشنبه سورى
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يك رشته از جشنهاى آريايى  ،از اقوام هندو ايرانى و هند و اروپايى  ،جشنهاى آتش است  .منظور از جشنهايى است كه بـا
افروختن آتش جهت سور و سرور و شادمانى آغاز و اعالم مىشد  .ميان يونانيان  ،روميان و بعضى از ملل ديگر اروپايى نظايرش
با جشنهاى آتش ايرانى هنوز باقى است  .در ايران از جمله جشنهاى آتش كه باقى مانده  ،جشن سورى در پايـان سـال  ،يـا
همان «چهارشنبه سورى» و جشن سده است و از جشـن هـاى آتـش كـه فرامـوش شـده بايـد از آذرگـان در نهـم مـاه آذر و
شهريورگان يا «آذر جشن» نام برد .
نخست بايد اشاره شود كه برخالف نظرى كه اغلب ابراز شده بدان معنا كه جشن چهارشنبه سورى از مسـتحدثان جشـنهـاى
ايرانى است در تاريخ باستان ايران پايه و نشانى ندارد و يا هرگاه موردى همانند آن پيش از اسالم در ايران وجود داشته  ،پـس
از اسالم كامالن فراموش شده و چيزى نظير آن در اين اواخر باب و رسم شده  ،چنين نمىباشد  .در اواسط سده چهارم هجـرى
از اين جشن و چگونگى برپايى و هنگام آن به وسيله «ابوجعفر نرشحى» مورخ سده سوم آگـاهيم  .امـا هنگـام اجـراى جشـن
سورى در پايان سال  ،چه وقت بوده است  ،آنچه مسلم است آن است كه چهارشـنبه نبـوده  ،چـون در تقـويم و روزشـمارى
 .هاشم رضى  ،گاه شمارى و جشنهاى ايران باستان .
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ايرانيان  ،شنبه و چهارشنبه و آدينه يا جمعه وجود نداشته و چنان كه گذشت هر سال به دوازده ماه بخش مىشـد  .هـر مـاه
درست و بىكم و و كاست سى روز داشت و هر روز نامى داشت .
پس در يكى از چند شب آخر سال  ،ايرانيان جشن سورى را كه عادت و سنتى قديمى بـود بـا آتـش افـروزى همگـانى بـر پـا
مىكردند  .اما چون اساس تقسيم آنان در روز شمارى بر آن پايه نبود كه ماه را به چهار هفته بانامهاى كنـونى روزهـا تقسـيم
كنند  ،الجرم در شب چهارشنبه آخر سال تحقيقان چنين جشنى برگزار نمىشد  .روز شمارى كنونى بر اثر ورود اعراب به ايران
معمول شد  .بىگمان سالى كه اين جشن به شكلى گسترده برپا بوده  ،مصادف با شب چهارشنبه شده و چـون در روزشـمارى
تازيان  ،چهارشنبه نحس و نامبارك و بد يمن محسوب بوده  ،از آن تاريخ به بعد شب چهارشنبه آخر سال را با جشن سورى به
شادمانى پرداخته و بدين وسيله مىكوشيدند نامباركى چنين روزى را منتفى كنند .
البته اين كه چرا شب چهارشنبه براى چنين جشنى  ،كه گرانبار از سنتها و آداب و رسوم است برگزيده شده  ،داليلـى دارد:
يكى از داليل وابسته به يك شخصيت تاريخى شيعى است كه آن هم جنبه ايرانى دارد  ،چون مختـار سـردار معـروف عـرب ،
كسى است كه به خونخواهى امام حسين عليهالسالم و يارانش كه در كربال با مظلوميت و شقاوت شـهيد شـدند قيـام كـرد و
انتقام خون آنان را بازستاند  .به موجب اين خبر  ،مختار پس از حادثه كربال  ،هنگامى كه از زندان آزاد شد و به خـونخـواهى
شهداى كربال قيام كرد  ،براى اين كه موافق و مخالف را از هم تشخيص دهد و بر كفار بتازد  ،دستور داد تا شيعيان بـر بـاالى
بام خانههاى خود آتش بيافروزند تا موافق و مخالف از هم تميز داده شوند و اين شب مصادف با شب چهارشنبه آخر سال بود و
از آن به بعد مرسوم شد كه ايرانيان مراسم آتشافروزى را در شب چهارشنبه آخر سال اجرا كنند .
از سويى ديگر اين پرسش پيش مىآيد كه جشن سورى ايرانيان چگونه مىتوانست زداينده و برطرف كننده بدبختى و شقاوت
و نامباركى بشود  .آتش در نظر ايرانيان مظهر روشنى  ،پاكى  ،طراوت  ،سازندگى  ،زندگى  ،سالمت و تندرسـتى و در نهايـت
مظهر خداوند است  .بيمارىها  ،زشتىها  ،بدىها و همه آفات و باليا در عرصه تاريكى مظهر و جلـوهگـاه اهـريمن اسـت  .بـه
اعتقاد ايرانيان هرگاه آتش افروخته شود  ،بيمارىها و فقر و ناكامى و همه بدىها و زشتىها محو و ناپديد مىشـوند  .چـون از
آثار وجودى ظلمت و اهريمن هستند .
پس افروختن آتش و كنايتان راه يافتن روشنى و معرفت در دل و روح است كه آثار اهريمنى و نحوست و نامباركى را از ميان بر
مىدارد  .به همين جهت جشن سورى پايان سال را به شب آخرين چهارشنبه سال منتقل كردند تا با طليعه سال نو  ،خوش و
خرم و شاد كام گردند .
چون افروختن آتش كه نشانه غلبه روشنى بر تباهى و بيمارى و نكبت بود و موجب تقدس آن مىشد شناخته گشت  ،كم كم
رسم پريدن از روى آتش و خواندن ترانهها معمول شد .
اما چنان كه گذشت در سال  114هجرى هنوز شكل و هنگام اصلى جشن شده و مرسوم به جشن سورى بوده اسـت  .امـا بـه
طور تحقيق مىتوان تاريخ برگزارى جشن سورى را در ايران باستان از سه مرحله بيرون ندانست:
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در شب بيست و ششم از ماه اسفند  ،يعنى در نخستين شب از پنجه كوچك يا نخستين شب از ده شب و روز فروردگان قـرار
داد  ،يا در اولين شب پنجه بزرگ يا پنجه وه كه پنج روز كبيسه اسـت و نخسـتين شـب و روز جشـن همسـپتمدم و آخـرين
گاهنبار محسوب مىشود دانست و يا در آخرين شب سال قرار داد كه جشـن اصـلى همسـپتمدم و آخـرين گاهنبـار و جشـن
آفرينش انسان است .
همينين جهت اين سه هنگام  ،سه انگيزه و علت مىتوان ذكر كرد:
نخست آن كه علت جشن و آتشافروزى براى جشن فروردگان است چون فروهرها به مدت ده شبانه روز از جايگاه اصلىشـان
در آسمان به شهر و ديار و خانمان فرود آمده و ميان بازماندگان زندگى مىكنند تا پيش از روز بيست و پـنجم اسـفند كـه در
شب آن  ،يعنى شب بيست و ششم فروهرها يا روان در گذشتگان فرود مىآيند  ،مردم با دقت به رفـت و روب و تميـز كـردن
خانه و زندگى مىپردازند  .به گرمابه رفته و شست و شو مىكنند و غيره  ،به آن اميد كه چـون روانهـاى درگذشـتگان فـرود
آمدند شاد باشد و راضى از بازماندگان به دعاى خير و بركت دادن آنها بپردازند .
شب سورى كه اشاره به آن به موجب تاريخ بخارا تا سال  114هجرى قمرى به عقب مىرود  ،بىگمان شكل درست تلفظ اين
جشن در دوران ساسانيان است  .واژه سورى فارسى در پهلوى به گونه سوريك  surikتلفظ مىشود  .چـون سـور بـه معنـاى
سرخ و «ايك» پسوند صفت مىباشد به معناى سرخ و سرخ رنگ  ،چنان كه گل سورى به معناى گـل سـرخ اسـت و بـه ايـن
جشن از آن جهت سورى گفتهاند كه عنصر اصلى مراسم آن  ،افروختن آتش سرخ بوده است .
بسيارى از مراسم كه اكنون در پايان سال و شب چهارشنبه سورى باقى مانده كنايه و سمبولهايى از اهداى نذور و فديـه بـه
ارواح و فروهرها است  .شب جمعه آخر سال يا شب چهارشنبه و يا آخرين شب سال به زيارت اهل قبور رفتن و نـذرى جهـت
اموات دادن و مراسم آتش افروختن بر بامها ميان زرتشتيان و بسيارى از مردم روسـتاها جهـت راهنمـايى فروهرهـا و اهـداى
آجيل مشكلگشا كه همان لرك ياهفت مغز زرتشتيان است و مراسم ديگر همه جايى مشخص در رسوم ايرانيان قديم دارد .
مراسم چهارشنبه سورى
آيين چهارشنبه سورى يا شب چهارشنبه آخر سال بر دو قسم است:
يك قسمت از آن عمومى و مشترك ميان تمام مردم ايران است كه حتّى بعضى از آنها را در ملل ديگر نژاد آريا مىتوان يافت
و قسمت ديگر آيين مخصوصى است كه مردم تهران بدعت نهادهاند و از اين جا كم و بيش به شهرهاى ديگر ايران رفته است .
آن قسمت از آيين اين شب كه در تمام ايران معمول است  ،از كرمان گرفته تا آذربايجان و از خراسان تا خوزستان و از گيالن
تا فارس  ،يعنى تمام اين دشت وسيع كه ايران امروز را تشكيل داده است و زيباترين بقاياى ايران باستانى اسـت در هـر شـب
چهارشنبه آخر سال با شور و دلبستگى خاصى آشكار مىشود  .تمام مردم آذربايجان چه در شـهرها و چـه در روسـتاها در آن
شركت دارند و حتّى هنوز در ميان مردم قفقاز معمول است  .ايرانيانى كه از ديار خود دور افتادهاند نيز آن را فراموش نمىكنند
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و ايرانيان مقيم تركيه و مصر و هندوستان در جامعه خود اين رسوم و آداب را معمول مىدارند .
حدسى درباره مبدأ پيدايش شب چهارشنبه سورى

3

استاد دكتر محمّد مقدم معتقد است« :خاستگاه چهارشنبه سورى ماننـد بسـيارى ديگـر از مشـكالت تـاريخى ايـران باسـتان
پوشيده بود تا اين كه استاد ذبيح بهروز در بررسىهاى خود آن را روشن كرد  .اكنون به موجب اين تحقيق مىدانيم كه شـب
چهارشنبه سورى  ،جشنى است كه مانند بيشتر جشنهاى ايرانى كه با ستارهشناسى بستگى دارند مبـدأ همـه حسـابهـاى
علمى تقويمى است  .در آن روز در سال  3111پيش از ميالد زرتشت بزرگترين حساب گاهشمارى جهان را نمـوده و كبيسـه
پديد آورده و تاريخهاى كهن را درست و منظم كرده است  .پس به نظر استاد بهروز  ،در سال  3111پيش از ميالد  ،شبى كه
در روز آن زرتشت تاريخ را اصالح كرده است  ،به ياد بود آن همه ساله مردم جشن بزرگى برپا كرده و با آتش افـروزى شـادى
خود را اعالم كردهاند و آن رصد و اصالح تاريخ تاكنون در هيئت و يادمان چهارشنبه سورى يا جشـن و شـادمانى بـاقىمانـده
است .
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دين و تحوّل فرهنگ جهانى
عبدالحميد آكوچكيان
چكيده
تا پيش از ورود پس لرزههاى دنياى جديد به ايران  ،گفتمان دينى در جامعه ما در پايدارى و تعادلى با طول عمر چند سدهاى
قرار داشت  .اما از آن هنگام تا امروز هنوز به قرارى ديگر دست نيافتهايـم و اينـك همينـان در دوران گـذار و انتقـال بـهسـر
مىبريم  .پس از آن تعادل پيشين كه همه مؤلفههاى آن از قبيل :دين  ،اخالق  ،فرهنگ  ،اقتصاد  ،سياست و نحوه معيشـت و
علم و فلسفه به همآهنگى ويژهاى رسيده بود  ،اكنون به همسازى نوينى دست نيافتهايم و به اين دليل در هويتى جديد هنـوز
آرام نگرفتهايم و بسيارى از تالشهايى كه در عرصه ديندارى به شكل عام صورت مىگيرد  ،حاكى از اين بـىقـرارى و تعـادل
خواهى است  .اين تحقيق پى گير نسبت دين و تحوالت جارى در فرهنـگ جهـانى اسـت كـه بـهطـور طبيعـى در رويكـردى
منطقهاى  ،معطوف به احواالت ما ايرانيان است  .به عالوه اين مقاله در پى اين نيز هست تا نشان دهد كه دين اگر بخواهـد بـا
فرهنگ دنياى امروز نسبتى طبيعى و در عين حال مستحكم و ريشه دار برقرار كند  ،ناچار به استفاده از كدام لوازم است و در
كدامين فضا بايد تنفس كند؟
در اين تحقيق « ،دين» :مجموعه آموزههاى كتاب و سنت براى هدايت انسانها و جوامع بشرى رو به سعادت و نيـكبختـى و
رستگارى در دو عرصه دنيا و آخرت تلقى شده و بر اين مبنا است كه فرهنگ جامعه ما تركيبى سـاخت گرفتـه از سـه حـوزه
فرهنگى :دينى  ،ملى و بشرى ( كه امروز وجه غالب آن فرهنگ غربى است ) مىباشد كه در طول دورهها و ساليانى دور در كل
وحدت يافتهاى با نام فرهنگ جامعه ديندار شكل گرفته است و عناصر ملى  ،بشرى آن نيز توجيهى دينى گرفتهاند .
در اين تحقيق به نظر مىرسد نظريهاى كه مىتواند ما را يارى كند  ،نظريه «هويت سيال» است  .بدين معنا كه «هويت» و از
جمله هويت فرهنگى امرى سيال و متحول است  .از اين منظر است كه مىتوان از ضرورت تصحيح هويت و حركت و توسعه و
ترقى در بخشهاى مختلف فرهنگى  ،سياسى  ،اقتصادى و اجتماعى سخن گفت  .در واقع پيشفـرضِ نظريـهپـردازى در بـاب
توسعه  ،پذيرفتن اين نظريه پيش نيازى است .
از سوى ديگر  ،اگر بپذيريم كه انسان جديدى داريم  ،پس مفاهيم جديدى نيز بهمـوازات آن خـواهيم داشـت  .ايـن مضـمون
مدعاى مطلوب اين تحقيق است  .از اينرو  ،تحول تاريخى مفاهيم تابعى است از تحولى كه در تعريف از انسان روى مىدهد .
در حقيقت مبنا انسان جديد است و از آن جا كه در امور انسانى  ،زمان از جنس انسانى است  ،زمان امر انسانى  ،امتـداد خـود
انسان است  .چون امر انسانى متحول مىشود  ،زمان نيز متحول مىشود  .و تحول امور انسانى مبناى تحول مفاهيم اسـت  .از
اين رو مفاهيم هم نمود اين تحول زمانىاند .
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انسان امروز ـ كه در ميان چالش مدام سنت و مدرنيسم زندگى مىكند ـ خود تجربه كالن اين تحوالت را معرفتى درجه دوم و
كم و بيش آگاهانه  ،با خود دارد  .در حوزه ديندارى نيز  ،نحوه آشتى ابديت و تغيير  ،رهيافت برداشتن گـام بلنـدى در هضـم
تحوالت مربوط به فرهنگ بشرى در دنياى امروز خواهد بود .
ما اكنون چه بخواهيم و چه نخواهيم در متن اين چالش فراگير قرار گرفتهايم كه در ميان مجموعه معارف ما ( دينى و بشرى )
تعارضى جدّى بروز كرده است  .در رويكردى جامعه شناختى  ،چنين تعارضى خود موجد تحوّل در اركان عام  ،كالمى جـارى
در فرهنگ اجتماعى و عمومى ما شده است كه برپايى چنين همايشهايى حكايت از آن دارد .
انسان امروز بهطور طبيعى و البته تا حدود زيادى غافالنه به وضعيت امروز و اينجا رسيده اسـت  .سـاده انگـارى اسـت  ،اگـر
بخواهيم آدميان را از راه طى شده باز گردانيم  .يك فيلسوف سياسى به خوبى مىداند كه اصرار بر اين بازگشت  ،عواقب دلهره
آور و سياهى دارد كه قرن گذشته ما موارد هولناكى از آن را تجربه كرده است و زخمهـاى چـركين آن همينـان روح جوامـع
انسانى را مىآزارد .
تغيير بنيادينى كه در غرب به وقوع پيوست و آن را وارد دوره روشنگرى كرد و تحوالت چند سده گذشته كه غافالنـه و بـدون
طرح قبلى بوده است  ،براى ما كه جوامع در حال توسعه يا جهان سوم و يا گروه كشورهاى جنوب با آن برخـورد مـىكنـيم و
مىخواهيم گام در وادى تجدد و توسعه جامع و پايدار بگذاريم  ،مقوله ديگرى است  .ايـن ورود و ايـن گـزينش  ،اگـر چـه در
بسيارى موارد آگاهانه صورت مىگيرد  ،اما موجد بحرانى دامنگير در هويت فرهنگى و ديگر بخشهاى جامعه ما است  .در اين
بحران  ،ميان ذهنيت فرهنگى و واقعيتهاى فرهنگى ما مغايرت و تباين روى مىدهد  .اين عدم تعادل اگر بـه معنـاى فاجعـه
نباشد  ،حداقل يك بحران جدى است .
ما اينك بيش از هميشه نيازمند بازبينى سياستهاى فرهنگى براى نيل به ايجاد فضاى آكادميك و تقويت سپهر عقالنيتم  .ما
امروز بيش از پيش بايد بهسوى حاكميت منطق گفت و گو حركت كنيم  .فضاى كتابخانهاى و دانشـجويى بـه جامعـه امنيـت
عقلى و روحى عطا مىكند و انديشه  ،آگاهى و نور را فرا مىشكفد .
آينده و چالشهاى آينده از آن تمدنها است و در اين ميان  ،امكان و فرصت تمدن ايرانى  ،اسالمى با توجه به باز فهمىهـا و
نهضتهاى احياگرى در مركز ثقل فكر دينى معاصر ـ از ديگر حوزههاى تمدنى به مراتب بيشتر است  .اما آيا اين حقيقت را به
اندازه كافى جدى گرفتهايم ؟
مقدّمه
گلولهاى كه ميرزا رضا كرمانى به سوى ناصرالدين شاه قاجار شليك كرد  ،خبر از ورود جامعه ايرانى به عصرى نـوين مـىداد ،
چرا كه اين رويداد نه براى كسب قدرت  ،بلكه بهدليل تشكيك در مشروعيت شخصيت حقوقى پادشاه صورت مىگرفت .
تا پيش از آن  ،گفتمان دينى در جامعه ما در پايدارى و تعادلى با طول عمر چند سدهاى قرار داشت  .اما از آن هنگام تا امروز
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هنوز به قرارى ديگر دست نيافتهايم و اينك همينان در دوران گذار و انتقال بهسر مىبريم  .پس از آن تعادل پيشين كه همـه
مؤلفههاى آن از قبيل :دين  ،اخالق  ،فرهنگ  ،اقتصاد  ،سياست و نحوه معيشت و علم و فلسفه به همآهنگى ويـژهاى رسـيده
بود  ،اكنون به همسازى نوينى دست نيافتهايم و به اين دليل در هويتى جديد هنوز آرام نگرفتهايم و بسيارى از تالشهايى كه
در عرصه ديندارى به شكل عام صورت مىگيرد  ،حاكى از اين بىقرارى و تعادل خواهى است .
از سويى ما اينك خواه و ناخواه  ،در درياى فرهنگ جهانى غوطهوريم ـ با توجه به رشد سرسامآور تكنولوژى ارتباطات ـ از اين
فرهنگ در بخشهاى متنوع آن متأثريم  .اكنون ديگر درى در برابر اين مبادلهها نمىتواند بسته بماند  .از اينرو  ،آنچه اكنون
بر عهده متصديان امر توسعه فرهنگى و حامالن دغدغه توانايى و خلوص انديشه دينى است :يكى دريافت  ،تبيين و توصـيف و
تحليل درستى از وضعيت موجود فرهنگ جهانى است و ديگرى برآورد و تبيين وضعيت آرمانى يا رهيافتها  ،وجهههاى ارزشى
و هنجارى  ،مطلوبيتها و غايتهاى تحول توسعهاى و در نهايت كاوش از اصول راهبردى تبديل وضعيت موجـود بـه وضـعيت
مطلوب است .
از سويى ديگر  ،دين هم كهنترين  ،نافذترين و مؤثرترين نهاد اجتماعى بشر است  ،شايد اكنون فقط نهاد علم تحول آفرينتر
و فرهنگ و تمدن سازتر از دين باشد  .از جهتى ديگر  ،شايد هيچ نهادى از نهادهاى اجتماعى و فرهنگى بشرى نيست كه دين
3
در آن تأثير سازنده و سامانگر نداشته باشد .
اما رويداد مهمى كه در جهان امروز بروز كرده اين است كه مقولههايى فرا دينى پديـد آمـدهانـد كـه ديـن در دل آنهـا قـرار
مىگيرد  .اين يك رويداد طبيعى و از ويژگىهاى سدههاى جديد است  .مقولههايى چون تمدن و يا فرهنگ از ايـنگونـهانـد .
گفتارى جديد  ،مانند :جامعه مدنى  ،حقوق بشر و  . . .كه در مورد نخست  ،رأى اكثريت در آن مبنا است و در دومى  ،آدمـى
حقوقى را از ابتدا پيش خود دارد كه نمونههاى آنند  .اينك تمدنها  ،اديان را در دل خود هضم كردهاند و دين يكى از عناصـر
آنها محسوب مىشود  .اين تحقيق پى گير نسبت دين و تحوالت جـارى در فرهنـگ جهـانى اسـت كـه بـهطـور طبيعـى در
رويكردى منطقهاى  ،معطوف به احواالت ما ايرانيان است .
اما ايرانى چه كسى است؟ پاسخ اين پرسش هم وابسته به مسائل داخلى ايران هميون انقالب اسالمى و طـرح بحـث توافـق و
تناقض ميان اسالم و ايران و همينين جامعه تأكيد بر زنده نگاه داشتن برخى جنبههاى فرهنگى كه به نظر گروهى نبايد حفظ
مىگرديد ـ است و هم به مقولههاى منطقهاى و بين المللى .
جامعه فعلى ايران و مردم متحول و جهان ديده ما شأن و جايگاه  ،منافع و عاليقى دارد كه بايد در چـار چـوب آنچـه هويـت
جديد ايرانى تعريف مىشود  ،مشخص گردد و متحقق شود .
 .براى دريافت بهتر و وسيعتر نسبت دين با برخى از مقولهها همچون :علم  ،فلسفه  ،عرفان  ،اخالق ،
هنر  ،اقتصاد  ،سياست و . . .ر .ك  .به :هيئت نويسندگان  ،فرهنگ ودين  ،برگزيده مقاالت دايرة المعارف دين ويراسته ميرچا الياده  ،هيئت مترجمان  ،زير نظر بهاءالدين
خرمشاهى .
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ما در حال حاضر با سه چالش بزرگ روبهروايم :يكى هويت ملى ما كه از ديـن  ،فرهنـگ  ،تـاريخ و موقعيـت جغرافيـايى مـا
برمىآيد ( فرهنگ ملى )  .ديگرى  ،مردم ما به همان صورتى كه هستند با تأثير و تأثرهايى كه در سده گذشته گرفتـهانـد  ،و
لذا عاليق و خواستههايى كه حتى گاهى به نظر مىرسد  ،مغاير با گفتمان فرهنگى قومى پيدا كردهاند ( خواست مردم و افكار
عمومى ) و آن ديگر  ،فشارها و چالشهايى كه جهان امروز بعد از موج سوم بر زندگى آن وارد كرده اسـت  ( .ضـروريات بـين
المللى )
اين سه چالش  ،پاسخهاى مناسب خودشان را مىخواهد  ،جوابهايى كه بايد به هنگام باشد .
چالش «فرهنگ ملى» بازگشت به كيان و خود دينى را مىطلبد  ،خودى كه به راحتى نمىتواند و نمىخواهـد در جهـان غيـر
قدسى زندگى كند .
چالش «مردمى» ما جز از طريق صورتبردارى بىغرض  ،غير تحميلى و در عـين حـال هـمدالنـه و بـا روش كشـف «منطـق
3
درونى» حاكم بر آن  ،از نيازها و درخواستهاى مردم  ،پاسخ مناسب نمىيابد .
و بارخره چالش «بين المللى» فهم پيييده  ،متفكر و عزتمندانه از آن چيزى را مىطلبد كه بهطور فزاينـده چـارچوب دولـت
مدارى را بهسرعت به ما تحميل مىكند .
پيييدگى پاسخ به اين چالشهاى سرسخت در مركز مقولهاى قرار دارد كه برخى فيلسوفان سياسـى آن را «مشـكله معاصـر»
1
خواندهاند .
انقالب اسالمى ايران نيز كه به همراه خويش الگوى انديشه  ،آموزهها و نهاد جديدى را به ارمغان آورد  ،هويت ايرانى را متحول
 ،تعديل و تحكيم شده و گاه نيز تغيير داده است  .اما آيا انقـالب اسـالمى ايـران كوششـى ـ در بخـشهـايى خـود آگاهانـه و
ناخودآگاهانه ـ براى پاسخ يابى هويتى ايرانيان در قبال تمدن صنعتى و فرا صنعتى  ،موج سومى 1محسوب مىشـود؟ بـه نظـر
مىرسد در پاسخ به اين پرسش بايد تأمل بيشترى كرد .
سرانجام براين نكته بايستى تأكيد نمود كه در طرح اين گونه پژوهشها كه صبغه جامعه شناختى در آنها غالب است  ،نگرش
از بيرون به فرهنگ اهميت مىيابد  .چنين نگرشى ـ كه جاى خالى آن در حوزه مطالعات دينى برجسته است ـ اين ويژگـى را
دارا است كه به محقق اجازه مىدهد  ،در عين تسلط بيشتر بر موضوع تحقيق  ،عادالنهتر و در عين حال با جدّيت بيشترى بر
مسند داورى بنشيند و بيشتر دغدغه حقيقت را داشته باشد .
 .توجه شود منظور از مردم  ،بهصورتى است كه هستند  ،نه آنطور كه ما فكر مىكنيم و با منطق «بازسازى
شده» دلمان مىخواهد كه باشند .
 .فرهنگ رجايى  ،معركه جهان بينىها  ،صص . 116 ، 115
 .براى اطالع بيشتر  .ر .ك :الوين تافلر  ،موج سوم  ،ترجمه شهيندخت .
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اين مقاله در پى اين نيز است تا نشان دهد كه دين اگر بخواهد با فرهنگ دنياى امروز نسبتى طبيعى و در عين حال مستحكم
و ريشه دار برقرار كند  ،به كدام لوازم نيازمند است و در كدامين فضا بايد تنفس كند؟
فصل اول :مبانى برگزيده  ،تعاريف و مفاهيم كاربردى
مبانى برگزيده  ،تعاريف و مفاهيم بنيادى كاربردى در اين تحقيق  ،داراى حوزه معنايى ويژهاى است كـه در ايـن فصـل بـدان
تصريح مىشود:
 1ـ دين
دين  ،مجموعه آموزههاى كتاب و سنت براى هدايت انسانها و جوامع بشرى رو به سـعادت و نيـكبختـى و رسـتگارى در دو
عرصه دنيا و آخرت است  .از اين رو «فكر دينى» فرايند انديشه و كاوش و شناخت روشمند در آموزهها و تعـاليم ديـن بـوده و
«معرفت دينى» نيز جريان شناخت اصولى تعاليم دين در بخشهاى گوناگون موضوعات ادراكى موجود در تعاليم دين مىباشد
 .بنابراين «علوم و معارف دينى» مجموعه حوزههاى شناختى و ادراكى شكل گرفته از جريان كاوش در آموزههاى دين در طول
تاريخ فرهنگ دينى خواهد بود .
دين امرى قدسى و حقيقتى متعالى است و از آن جهت كه الهى است  ،فى حد ذاتـه خطاناپـذير اسـت  .از ايـن رو در نگـاهى
جامعه شناختى  ،تلقى ما از دين و يا در حقيقت معرفت دينى ما است كه با رويدادها و تغييرات نسبت و ارتباط برقرار مىكند
 .بنابراين در نسبت سنجى ميان دين و تحول فرهنگ جهانى  ،بازيگر اصلى گاهى «دين» منظور مـىشـود و گـاهى «معرفـت
دينى» كه در اين تحقيق تصريح بدان ضرورى مىنمايد .
اما مىتوان از دين دركى روانشناختى و ناظر به تعالى خودى داشت و يا دركـى كالمـى و يـا فلسـفى  .امـا ديـن بـا «وجـود
خارجى» خود در برابر فرهنگ بشرى و جهانى قرار مىگيرد  .اين وجود  ،هر چه باشد  ،با بيرون از خود نسبت برقرار مىكند و
وجودى تاريخى و زمانى مىيابد  .براى درك جامعه شناختى از دين بايد از اين منظر به دين نگريست  .بنابراين در ايـن ديـد
علل حوادث تاريخ دينى بررسى مىشود .
 2ـ فرهنگ
فرهنگ جامعه ما تركيبى ساخت گرفته از سه حوزه فرهنگى :دينى  ،ملى و بشرى ( كه امروز وجـه غالـب آن فرهنـگ غربـى
است ) 3مىباشد كه در طول دورهها و ساليانى دور در كل وحدت يافتهاى با نام فرهنگ جامعه دينـدار شـكل گرفتـه اسـت و
 .تمدن جديد  ،كه مىتوانست از مناطق ديگرى بيايد  ،ولى از غرب آمده و تا مدتها به غلط غربى تلقى گرديد « ،دوران جديدى» را ـ به گفته  .ابن خلدون ـ در پى داشت .
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عناصر ملى  ،بشرى آن نيز توجيهى دينى مىگيرند .
در نگاهى ديگر  ،عالقهها  ،سليقهها و آيينها و ارزشهاى مشتركى كه با افراد خاص ديگرى داريم  ،اينها در مجموع «هويت»
جمعى ما را مىسازد  .ذائقه مشترك  ،دردمشترك  ،تاريخ مشترك و اهداف مشترك به ما هويتى ديگر مىدهد كه ديگـران از
آن نصيبى ندارند  ،همان هويت فرهنگى ما را تشكيل مىدهد و معطوف به انديشهها  ،آرا و ذهنيتهايى است كه يك جامعه و
يك نسل حامل و واجد آنها است .
بنابراين «فرهنگ دينى» مجموعه ديدگاهها  ،نگرشها  ،اعتقادها  ،انديشهها  ،تلقىها  ،پنـدارها  ،ارزشهـا  ،باورهـا  ،و آداب و
سنتهاى جوامع دينى شكل گرفته درباره گرايشهاى دينى آنان است كه داراى يك ساختار تركيبى معين بـوده و در سـطح
جامعه ديندار بهطور نسبى  ،عمومى است و پذيرش آنها متكى به استدالل نبوده و جامعه ديندار به گونهاى غير ارادى و غيـر
اختيارى در آن غوطه ور مىباشد .
بنابراين فرهنگ دينى  ،همان ديندارى رايج و موجود است  ،البته با تعاليم ناب دينى كه متعلق به عالم ثبوت است  ،متفـاوت
است  .ضرورت احياى فكر دينى و اصالح فرهنگ دينى در همين نقطه است كه به آن توجه شود  .چرا كه از يك سو فرهنـگ
به ما متكى است و در قبض و بسط و پااليش و قدرت  ،نيازمند ما است و از سويى ما به فرهنگ تكيه مىكنيم و از آن هويـت
مىگيريم و بخشى از خود را در آن مىيابيم .
گاهى نيز فرهنگ را اين گونه معنا كردهاند« :تعادلى كه ذهن انسان در برقرارى رابطه با دنياى خارج ايجاد مىكند»  .بـهطـور
3
طبيعى صورت و محتواى اين تعادل در مكانها و زمانهاى مختلف متفاوت خواهدبود .
اين تحقيق زير بناى تغيير و تحول را فرهنگ مىداند و بر آن است كه تغيير وضع موجود  ،مسبوق و منـوط بـه تغييـر وضـع
فكرى و فرهنگى آدميان است  .از اين رو بهنظر مىرسد  ،مشكالت و مسائل اغلب كشورهايى كه امروز به جهان سوم معروفند
 ،بحرانى فرهنگى است تا سياسى و اقتصادى و نظامى  .بدين علّت كوششهاى سياسى  ،اقتصادى و نظامى براى نيل به ترقى ،
در آنها مقرون به توفيق نيست .
 3ـ تحول
تحول ـ و در اين جا تحول تاريخى فرهنگ جهانى ـ داراى منطق ويژه خود است كه مغز درونىِ تحـول و روش اصـلى چنـين
تحولى است  .اين روش منطقى داراى حاكميت عام است  ،به اين معنا كه براى چنين تغيير و تحولى  ،ما هميشه و همـه جـا
نيازمند نخبگانى چون دكارت  ،اسپينوزا و كانت و  . . .هستيم .
با توجه به زمينههاى تحول و بهويژه تاريخ فكرى غرب پس از رنسانس  ،عقل انتقادى و وجود نخبگان محلى كه در فضاى خود
 .محمد على اسالمى ندوشن  ،به نقل از معركه جهان بينىها  ،ص. 111
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ويژه و بومى تنفس مىكنند و حتى تحولهايى با خصلت پست مدرنيستى در ميان خواص  ،شايد بتوان هندسه ايـن مقولـه را
با سهولت بيشترى ترسيم نمود .
در فضاى خود ويژه ما  ،فرهنگ دينى و اسالمى اكنون هم از نظر كمى و هم كيفى  ،فرهنگ غالب اين كشور است كه قدمتى
هزار و سيصد ساله دارد  .از هنگامى كه ايرانيان با فكر و فرهنگ اسالمى مواجه شدند  ،ديگر هييگاه با آن وداع نكردند  ،بلكه
عاشقانه به آن روى آوردند و آن را پروراندند و تكامل دادند  .به ادبيات اسالمى غنا بخشيدند و به فكر اسالمى و فرهنگ دينى
خدمت بسيار كردند  .از آن پس  ،آداب و رسوم  ،هنر  ،معمارى  ،ازدواج  ،طالق  ،تعليم و تربيت  ،تفـريح و سـرگرمى  ،عـزا و
عروسى  ،كتاب و مدرسه  ،و  . . .همه رنگ و ماهيت اسالمى به خود گرفت  .اما فرهنگ ما ـ چنانكه گفته شـد ـ در مواجهـه
با دو فرهنگ ديگر ملى و غربى نيز مىزيد و با آنها روبهرو و با آنها عميقا درآميخته است  .بنابراين اين سؤال اساسى وجـود
دارد كه شكل نهايى هويت فرهنگى ما كدام يك از اين سه فرهنگ است؟ و اين كه آن «خـود»ى كـه در شـعار بازگشـت بـه
خويش مندرج است  ،كدام خود و كدام هويت فرهنگى است؟
به نظر مىرسد نظريهاى كه مىتواند ما را براى دريافت پاسخى درست در اين باب يارى كند  ،نظريه «هويت سـيال» اسـت .
بدين معنا كه «هويت» و از جمله هويت فرهنگى  ،امرى سيال و متحول است و به هيچ وجه نمىتـوان آن را معـادل ركـود و
سكون آورد  3.از اين منظر است كه مىتوان از ضرورت تصحيح هويت و حركت و توسعه و ترقى در بخشهاى مختلف فرهنگى
 ،سياسى و اقتصادى و اجتماعى سخن گفت  .در واقع پيش فرض نظريهپردازى در باب توسعه  ،پذيرفتن اين نظريه پيشنيازى
1
است .
تحول فرهنگى كه در متن قبض و بسطهاى انديشهاى يك جامعه روى مىدهد  ،كم و بيش به تمام بخشهاى آن دير يـا زود
سرايت مىكند  .انديشه دينى و مفهوم ديندارى نيز خارج از اين مقوله نيست .
بنابراين فرهنگ ما مىتواند عزيزانه در داد و ستدى سود آور با ديگر فرهنگها فربه و ستبر گردد  ،چنان كه قوم آريايى در بيع
متقابل با فرهنگ دينى اسالمى گامى بلند به جلو برداشت  .البته در اين مبادله و احياگرى آنچه پاگرد اصلى اسـت  ،نگـرش
حقگرايانه و حقيقت جويانه به «خود» و «هويت خودى» از يك سو و به عناصر ديگر فرهنگها از سوى ديگر است .
در نهايت هويت سيال ما همواره از سه فرهنگ :دينى  ،ملى و جهانى تغذيه مىكند و نيز مىتواند بهطور دائم خود را پـااليش
نمايد .

 .هويت فرهنگى ـ چنان كه برخى از دانشوران معاصر به خوبى بر آن تفطن يافتهاند ـ امرى متحول و سيال است  .از همين رو نيازمندى تصحيح مداوم و مبادله دائمى فرهنگى
و امرى جدى تلقى مىگردد .
 .براى تحليلى در اين باب ر  .ك :عبدالكريم سروش  ،رازدانى  ،روشنفكرى و ديندارى  ،صص  165ـ . 181
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فصل دوم :انسان امروز
در رويكردى انسان شناسانه به تحول  ،اشاره به نظريهاى مهم و تعيين كننده ضرورى مىنمايد  .نقطه عطف اين نظريـه تولـد
«انسان جديد» است كه ما او را «انسان امروز» و يا «انسان معاصر» مىناميم .
انسان منتزع و مستقل از جامعهاى كه به آن تعلق دارد و اوضاع و احوال اجتماعى  ،فرهنگى و اقتصادى زيستگاه خود نيست .
به عالوه تحوالت بنيادينى اينك در حوزه انديشه بشرى روى داده است كه منجر به تحول و تجدّد در جهان بيرونـى  ،عرصـه
تكنولوژى  ،علوم تجربى و  . . .شده است  .در حقيقت در حوزه انديشه  ،تلقى انسان امـروز از خـويش  ،از جامعـه  ،طبيعـت و
تاريخ دگرگونه شده است  .بهطورى كه آدمى بهطور جدّى پا به وادى معرفتهاى درجه دوم نهاده است و از وضـعيت موجـود
خويش به درآمده و از باال بر آن نظر كرده است  .اگر اين وضعيت را گوهر مدرنيته بپذيريم  ،تحليل مفهومى نقـش تحـول در
مسائل اعتبارى و حقيقى با سهولت بيشترى انجام مىپذيرد  .از همين منظر است كه چالش سنت و مدرنيسم نيز در اين باب
روشنتر قابل رؤيت خواهد بود .
از اين رو  ،انسان امروز  ،از نو به مسئله حقيقت خويش مىنگرد و اين بار از بيرون و باال چون يك عينيّت (  ) Objectivityو
يك موضوع بر نهاده .
در اين موضع نشستن  ،ديدگاه ما را شست و شو مىدهد و در دورى هرمنوتيكى دمادم به ما مجال تصحيح و تطبيق مفـاهيم
بنيادى را با هندسه عصرى مىدهد .
رشد تاريخى علوم نيز در نگاه معرفتشناسى پسينى  ،هويتى جارى و جمعى و رشد يابنده دارد  .در معرفتشناسـى پسـينى ،
به علوم در مقام وجود خارجى و اثبات  ،نظر مىكنند .
از اين منظر  ،انسان امروز تفاوتهاى جوهرى و ماهوى با انسان پيشين يافته است و اين تفاوت اساسى هم در ساحت انديشه و
جهان بينى انسان و هم در ساحت عمل و نوع زندگى او تجلى كرده است .
بدين معنا كه نگاه آدمى به جهان و توقعات و رفتارش از هر جهت دگرگون شده است  ،گرچه دنياى ما در ظاهر همان دنيايى
به نظر مىآيد كه گذشتگان در آن مى زيستند  ،اما در واقع  ،باطن اين دنيا دستخوش تحولى بنيادين شـده و معنـاى تـازهاى
يافته است  .امروزه نه اقتصاد معناى پيشين خود را دارد  ،نه اخالق  ،نه دولت و نه پول  .گويى ظرفهاى اين مفاهيم از درون
تهى شده و با مواد ديگرى پر شدهاند .
انسان جديد  ،بر خالف انسان گذشته  ،تنها به تفسير جهان قانع نيسـت و خـود را در ايـن عـالم موجـودى سـاكن و منفعـل
نمىبيند  .انسان جديد  ،انسان متصرف است  .او شكل موجود عالم را نمىپـذيرد و بـر ايـن اسـت كـه بايـد در حـد مقـدور ،
مجموعه اين عالم را تغيير دهد  .از چشم او در اين عالم هيچ چيز قطعى شده و تمام يافته و غير قابل تغيير وجود ندارد  .براى
انسان قديم همه چيز عالم  ،تقدير شده  ،معين و درجاى خود بود  .انسان نيز نمىتوانست در جهان هستى تصرف عميق بكند
و مطلوبيتى در اين كار نمىديد  ،حداكثر تصرف او به تغييرهاى جزئى در روابط و رفتارهاى خرد منحصر بود  .او بر اين اعتقاد
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بود كه هر چيزى  ،چه در عرصه طبيعت و چه در عرصه اجتماع  ،جايى طبيعى دارد و نبايد موقعيت طبيعـى اشـيا و امـور را
تغيير داد « .حيز طبيعى» در نزد گذشتگان مفهومى بسيار مهم بود  .اما در جهان جديد  ،نه در عرصه طبيعت براى اشيا جاى
طبيعى تعريف مىشود و نه در عرصه اجتماع و اقتصاد و سياست  .از اين رو وضع طبيعى الگوى نهايى بود .
انسان امروز خود را موجودى غير قانع و متصرف مىبيند  ،در حالى كه انسان در گذشته  ،خـود را ميهمـانى مـىديـد كـه در
خانهاى از پيش معمارى شده و بر سر سفرهاى آماده دعوت شده است  .اين جهان ميهمان خانهاى بود كه محل اقامـت موقـت
انسان محسوب مىشد و لذا مجال و حقى براى اعتراض به صاحبخانه وجود نداشت  .انسان به روزى خود راضى بـود  .امـا بـه
دنبال ظهور علم جديد و جهان بينى و انسانشناسى نوين  ،اين طرز تلقى بهتدريج متـروك شـد و جـاى خـود را بـه انديشـه
متصرفانه و حريصانه در جهان داد  .بشر جديد ـ درست يا نادرست ـ بر اين عقيده است كه بايـد جهـان را آنچنـانكـه خـود
مىخواهد بسازد و هيچ ضرورت ندارد آن را آن چنان كه ساختهاند  ،تحويل بگيرد  .براى انسان جديد  ،هـيچ چيـز ايـن عـالم
بهطور كامل پذيرفتنى نيست  .دوران  ،دوران تغيير است  ،نه تفسير محض  .برخى مفهوم «تقدير» را در جهان بينى گذشته با
مفهوم جبر يكى گرفتهاند .
اما تقابل انسان مدرن و سنتى را تنها نمىتوان در دو مقوله تمتع و تصرف خالصه نمود  ،بلكه بهطور كلى انسان مدرن كسـى
است :منتقد و معترض ( در برابر انسان آرام و منقاد سنتى )  ،طالب تغيير جهان ( نه فقط طالب تفسير جهان )  ،طالب انقالب
( نه فقط اصالح )  ،فعال ( نه منفعل )  ،قانع به شك و دغدغه ( نه طالب يقين )  ،طالب وضوح و سبب دانى ( نه حيرت و راز
)  ،طالب شادى و شكفتگى ( نه اندوه فراق )  ،در ياد زندگى ( نه ياد مرگ )  ،طالب حقوق ( نه فقط تكاليف )  ،صـاحب هنـر
مبدعانه ( نه فقط تقليد از طبيعت )  ،متوجه به بيرون ( نه فقط درون ) محب دنيا ( نه تارك دنيا )  ،متصرف در دنيا و واجـد
اخالق در خور آن ( نه فقط متمتع از دنيا )  ،به كار گيرنده عقل براى نقد( نه فقط فهم ) و غافل از بندگى و مباهى بـه صـانع
بودن و غافل از مصنوع بودن خويش .
انسان امروز همان بصيرت و جسارت تصرفى را كه در عالم طبيعت يافته  ،در عالم سياست نيز پيدا كرده اسـت و همـان نگـاه
عقالنى را كه در طبيعت يافته بود  ،در مورد اجتماع نيز تحقق بخشيد و در سياست به دنبـال رئـال پلتيـك رفـت ( بـرخالف
متافيزيك ) .
در جهان جديد  ،جامعه  ،اخالق و سياست همه مصنوع آدمى شد و چيزى نماند كه آدمى آن را بهگونه پيش ساخته و دسـت
نخورده و بدون وارسى قبول كند .
و نيز در جهان جديد سخن گفتن از حقوق بشر دلپسند و مطلوب آدمى است  ،چرا كه ما در دورانـى زنـدگى مـىكنـيم كـه
انسانها بيش از آن كه طالب فهم و تشخيص تكاليف خود باشند  ،طالب درك و كشف حقوق خود هستند  .مقوله حقوق بشر
در عصر ما فوق العاده محترم و برجسته شده است و صرف نظر از سو استفادههاى سياسى كه در سطح جهان از آن مىشود ،
خود از لحاظ نظرى و اخالقى موضوعى درخور همه گونه تأمل و تدبر است .
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در جهان امروز  ،حقوق بشر دست كم دو مرحله را پشت سر گذاشته است  .در ابتدا هنگامى كه از حقوق سخن مىرفت  ،حق
3
به معناى رخصت و اختيار بود  ،اما اينك معنا و مفاد متفاوتى يافته و تبديل به طلب شده است .
جهان جديد بهطور طبيعى در سير تكاملى خويش  ،جهانى حق مدار است  .آدمى هر چه خود را بيشتر و بهتر مىشناسد و به
حقوق طبيعى خويش آگاهى بيشترى مىيابد  ،تلقّيش به جهانى كه در آن زندگى مىكند  ،كاملتر و روشنتر مىشود .
خداوند نيز كه خواهان رشد و ترقى آدمى است  ،خود  ،انسان را به اين باز شناخت دائمى و آگاهى و انديشه دعوت نموده است
 .حقوق طبيعى با ضرب در اصل تحول و تغيير  ،در معرض كشف و يا توليد مداوم قرار مىگيرند  ،از اين رو مىتوان بر آن  ،باز
كشف و باز توليد ( مفهوم تركيبى تغيير و كشف و توليد ) نام نهاد  .اين مفهوم تركيبى در ادبيـات كـالم جديـد  ،همـان بـاز
فهمى است كه متكى بر پذيرش اجمالى مدعاى سوم نظريه قبض و بسط است .
به همين دليل  ،در نسبت سنجى ميان مقوله دين و تحول فرهنگ  ،الزمهاش تحليل و تبيين اين امر اسـت كـه مـا از تحـول
انسان و جامعه چه مىفهميم و از آن چه دركى داريم؟
با لحاظ جريان اراده آزاد آدمى و تركيب آن با زمان ـ مكان  ،برخى از تغييرها بهطور طبيعى از راه مىرسـد  ،بـه شـكلى كـه
درك ما از انسان متناسب با سطح معرفت عصرى متحول مىگردد .
بدينترتيب جامعه و انسان سيالند و هم درك ما از اين دو مقوله  .پـس گفتارهـايى چـون :عـدالت  ،آزادى  ،فرهنـگ و نيـز
حكومت هم كه از شئون آنها است  ،سيال خواهد بود  .بنابراين نظريه  ،در هر عصرى مـردم ـ بـه عنـوان رفتـارى طبيعـى و
عينى ـ خودشان ضابطههاى خود را تعريف مىكنند  .اين ضوابط بايد البته روشمندانه و محققانه به دست آمـده باشـد و ايـن
1
ضوابط كه متعلق به عصرهاى مختلفند  ،لزوما منافات با يكديگر ندارند .
از اين رو مفاهيم مندرج در فرهنگ بشرى هميون :عدالت  ،آزادى و حق طبيعى به اين معنا سيالند كه جز من  ،بر نهاده و در
معرض درك ما قرار مىگيرند و بنابراين درك ما نيز از اين مفاهيم سيال مىگردد .
مىبينيم توجه دوباره به مفهوم انسان پس از ظهور داروينيسم ـ كه بر بازگشت بهسرگذشت او بنا شده بود ـ موجب شـد ايـن
موجود تاريخى بهتر فهميده و دقيقتر ديده شود  .بهويژه درك عميق نهادهاى اجتماعى ـ انسانى هميون :حكومت  ،حقـوق ،
علم  ،صنعت و  . . .محتاج نگرش تاريخى است  ،چرا كه اين نهادها به جاى آن كه ماهيتى ثابت داشته باشد  ،وجـودى سـيال
دارد و تماشاى آنها وقتى ميسر است كه بر لب جوى وجودشان بنشينيم و گذرشان را ببينيم .
دنيايى كه در آن زندگى مىكنيم  ،از آن رو كه شناخت ما از جهان و محيط ما دگرگون شده است  ،بـا آنچـه گذشـتگان مـا
 .براى تفصيل اين بحث و بررسى پىآمدهاى آن ر .ك :عبدالكريم سروش  ،مدارا و مديريت ،
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مىفهميدند و حس مىكردند  ،متفاوت شده است  ،مصاديق جزئى و كلى آن تغيير كرده است .
معرفتشناسى فيلسوفان امروز انسانشناسى  ،با طبيعتشناسى و متافيزيك ايشان هم آهنگ و متناسب است  .از سـويى نيـز
اين امور در تحول و سيالن دائمىاند و بر هويت امر انسانى تأثير مستقيم مىگذارند  ،اين ارتبـاط دائمـى و جمعـى حادثـهاى
است كه خواه ناخواه هميشه و بهويژه در اين عصر پر حادثه و پر شتاب  ،با تأثيرى بيشتر و فورىتر روى مىدهد .
حقيقت نوع بشر  ،ـ در شرايط مساوى نمونه بردارى آمارى ـ ثابت است  ،اما هنگامى كه در بخشهايى از دانش و فهـم مـا در
رشتههايى هميون :انسانشناسى  ،طبيعتشناسى و معرفت شناسى ـ حتـى در همـان شـرايط نمونـه بـردارى ـ تحـولى روى
مىدهد  ،تلقى ما نيز از انسان و به دنبال آن از حقوق بشر كه مسبوق به مبادى فلسفى و انسان شناختى مـا اسـت  ،متحـول
مىگردد  .در حقيقت اركان دنياى ما كه مبتنى بر همان مبادى است  ،از ريشه متفاوت شـده و در تغييـرى حقـوقى  ،تغييـر
«موضوع» داده است و هندسه معرفتى آن كه طفيلى هندسه زمان ـ مكان امر انسانى است  ،بازسازى شده است .
آدمى با دانشها  ،پرسشها و انتظارهاى نوين  ،امور كهن را به شكل تازهاى مى فهمـد و همـين فهـم تـازه اسـت كـه اسـاس
بازسازى است  .اين تازهها از بيرون از دين سر مىرسند و هر يك جز تازه و مغفولى را كشف مىكنند و پس از كشف بسيارى
از اجزاى تازه  ،هندسه معرفت با اجزاى نوين بنا مىشود كه ساختار و تصوير نوينى از فرهنگ  ،حقوق و حتى شـريعت را پـى
مىريزد .
اين باز فهمى  ،كارى است كه چون آغاز شد  ،هييگاه پايان نمىپذيرد و در ميدان نقدهاى متوالى  ،به طـور دائـم نـو بـه نـو
مىشود .
در نهايت  ،اكنون چون پذيرفتهايم كه انسان جديدى داريم  ،پس به موازات آن مفـاهيم جديـدى نيـز خـواهيم داشـت  .ايـن
مضمون مدعاى مطلوب اين تحقيق است  .از همينرو  ،تحول تاريخى مفاهيم تابعى است از تحولى كه در تعريف از انسان روى
مىدهد .
در حقيقت مبنا انسان جديد است و از آن جا كه در امور انسانى  ،زمان از جنس انسانى است  ،زمان امر انسانى  ،امتـداد خـود
انسان است  .چون امر انسانى متحول مىشود  ،زمان نيز متحول مىشود و تحول امور انسانى مبناى تحول مفاهيم ـ و در ايـن
3
جا مفاهيم فرهنگى ـ است  .از اين رو مفاهيم نيز نمود اين تحول زمانىاند .
بنابراين در حوزه تحقيقات توصيهاى  ،اينك بايد انسان امروز و جوامع و تلقّىهـاى نـوين از طبيعـت را از نـو شـناخت و ايـن
معرفتهاى نوين را در احكام فرهنگى سرايت داد .
واقعيت اين است كه فلسفه ما  ،در مورد انسان و به خصوص تاريخ و جامعه  ،بسيار دست خالى و سـاكت اسـت  ،امـا همـين
 .اين نظريه مىتواند در بخشهاى ديگرى چون مبحث الفاظ علم اصول فقه در اجتهاد نوين مطرح
باشد  ،چرا كه بحث الفاظ تابعى از مفاهيم متحول است  .از اين رو اجتهاد جديد متكى بر متدلوژى جديدى مبتنى بر مفاهيم جديد خواهد بود و مىبينيم كه هرمنوتيك نيز پايه اين تحول
جديد مىشود و بايد يكى از سرفصلهاى مباحث اصولى قرار گيرد .
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فلسفه تا با ايدئولوژىهاى رقيب ـ بهويژه ماركسيسم ـ مواجه مىگردد  ،به مسائل جديدى مىانديشد 3و درهاى تازهاى در باب
انسان و جامعه به روى خود مىگشايد  ،ولى اين هنوز آغاز راه است  .بدينسان در مقايسه با آنچه در فلسفه غرب اتفاق افتاد
 ،فلسفه ما بسيار راكد به نظر مىرسد  .اين واقعيت شامل «هويت فرهنگى» نيز مـىشـود  .بـه همـين منظـور  ،هنگـامىكـه
معرفتها و اطالعات ما گسترش مىيابد و در ميدان آن توسعه روى مىدهـد و بـه هـر حـال متحـول مـىشـود  ،مـا بايـد از
دستاوردهاى قطعى آنها  ،خود را تصحيح كنيم  .اين براى ما حياتى است كه حتى تحوالت معارف بيرون دينى را بر معرفـت
دينى خود عرضه كنيم و تعامل حاصل را بپذيريم .
از اين رو براى نمونه  ،در باب خاستگاه حقوق طبيعى گفته مىشود:
«براى درك مشكل حق طبيعى بايد بنا را بر تعقل و ادراك نه علمى  ،بلكه «طبيعى» امور سياسى گذاشت؛ يعنى بايد ديد در
1
حيات سياسى و در اعمال زندگى روزمره  ،ما هر بار كه مىخواهيم تصميم بگيريم  ،به چه نحو ظاهر مىشوند» .
به هر حال هم به دليل تغيير شرايط زندگى آدمى و هم تغيير معرفت آدميان از همه چيز  ،ماهيت فرهنگ  ،ماهيت سياست و
مفاهيم فرهنگى متغيّر و سيّال گشته است  .پذيرش اين مدّعا  ،راه را براى پذيرش بسـيارى ديگـر از احكـام فرهنگـى همـوار
مىسازد .
خالصه بايد دانست كه عصرى بودن فهم آدمى از مفاهيم و بهويژه حقوق بشر  ،به اين معنا نيست كه ما در دامان تاريخى گرى
و انديشه «هگلى» فروبيفتيم  .چنانكه گفته شد  ،اراده آزاد آدمى شكل دهنده عملش است و تحول و تغيير اجتماعى نيز بـه
ميزان جريان اين اراده و كيفيت آن است .
فصل سوم :هويّت فرهنگى  ،چالشها و رويكردها
بىترديد تصويرى كه ما امروز از دين و ديندارى در پيشِ رو داريم  ،با آنچه گذشتگان داشتند متفـاوت اسـت  .اسـالم امـروز
خود را از ميان ترديدها  ،شبهها و خرافات و فضاهاى كهن  ،تا هزاره سوم ميالدى باال كشيده است و در فضاى دنياى امـروز ـ
با تمام ويژگىهايش ـ تنفس مىكند  .دين  ،خواه و ناخواه  ،در عبور از تونل زمان  ،براى بودن و ماندنش  ،نيازمند توجيهها و
داليل نوينى متناسب با دنياى امروز و انسان امروز است و دقيقا دينى با قابليـت مانـدگارى  ،گـوهر خـود را در ضـمن چنـين
تحولهاى بنيادينى نشان مىدهد .
انسان امروز ـ كه در ميان چالش مداوم سنت و مدرنيسم زندگى مىكند ـ خود تجربه كالن اين تحوالت را معرفتى درجه دوم
و كم و بيش آگاهانه  ،با خود دارد  .جامعه ما  ،جامعهاى دينى است و لذا بخش عمدهاى از سنتهاى آن ريشه در تلقىهـاى
 .به عنوان نمونه مجموعه اصول فلسفه و روش رئاليسم حاصل اين مواجهه است .
 .لئو اشتراوس  ،حقوق طبيعى و تاريخ  ،باقر پرهام  ،ص. 111
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دينى دارد  .از اين رو چنين چالشى به خودى خود وارد حوزه دين و ديندارى نيز مىگردد و بنابراين در حوزه ديندارى نيـز ،
نحوه آشتى ابديت و تغيير  ،رهيافت برداشتن گام بلندى در هضم تحوالت مربوط به فرهنگ جهانى در دنياى امروز خواهد بود
.
ما اكنون خواه و ناخواه در متن اين چالش فراگير قرار گرفتهايم و در ميان مجموعه معارف ما ( دينى و بشرى ) تعارضى جدّى
بروز كرده است  .در رويكردى جامعهشناختى  ،چنين تعارضى خود موجـد تحـوّل در اركـان عـام كالمـى جـارى در فرهنـگ
اجتماعى و عمومى ما شده است كه بر پايى چنين همايشهايى حكايت از آن دارد .
انسان امروز بهطور طبيعى و البته تا حدود زيادى غافالنه به وضعيت امروز و اينجـا رسـيده اسـت  .سـاده انگـارى اسـت اگـر
بخواهيم آدميان را از راه طى شده باز گردانيم  .يك فيلسوف سياسى به خوبى مىداند كه اصرار براين بازگشت  ،عواقب دلهـره
آور و سياهى دارد كه قرنِ گذشته ما موارد هولناكى از آن را تجربه كرده است و زخمهـاى چـركين آن همينـان روح جوامـع
3
انسانى را مىآزارد .
بسيارى از آداب و رسوم سنتى شبه دينى كه در جامعه ما صبغه دينى به خود گرفته است  ،در حقيقت محصول تكرارهايىاند
كه در خالل گذشتهها اعتبار يافتهاند و اكنون در برابر تغيير و تحول مقاومت مـىكننـد  .در رويكـردى جامعـه شـناختى «در
جامعه سنتى آداب و رسوم و باورهاى قديمى صرفا جنبه اصطالح تفننى و روانى فردى ندارند و بالعكس تنظيم كننده منحصر
بهفرد تمام رفتارهاى اجتماعىاند و در نتيجه گونههاى رفتارى و نماد نهادهاى رايـج در هـر منطقـه بـه سـاكنان آن منحصـر
مىشوند  .در چنين وضعيتى  ،هر گروه كوچك تصور مىكند كه پيرو تنها شيوه صحيح رفتار است و تقيّد به باورهاى آن گروه
1
 ،تنها مبناى درست زندگى است  ،پس هر ديدگاه ديگرى را خصمانه مردود مىداند» .
مقاومت در برابر تغيير طبيعى و رو به جلوى حيات اجتماعى  ،داستان مكرر پيش روى هر تغييرى است  .اما انسان امـروز بـه
دليل گسترش توانايىها و ابزار متراكم اعمال قدرت  ،اين مقاومت را به شكلى جدّىتر تجربه كرده است  .چنان كه ايـدئولوژى
فاشيسم كه خود محصول دنياى مدرن است  ،هميشه با خشونت و حركت قهرى  ،طالب بازگشت به شرايط حـاكم بـر دنيـاى
سنتى بوده است .
آنچه در واقع روى مىدهد  ،فرايند اجبارى تحول اجتماعى است كه خود به خود موجبات حذف مشروعيت برخى ارزشهاى
سنتى را فراهم مىآورد و همين امر سنت را به حالت تدافعى وادار مىكند  ،در نتيجه به تخاصمات اجتماعى دامن مىزند و در
عمل موجب ستيز با هر گونه تفكر مدرن ( بد يا خوب و يا بىضرر ) مىگردد .
 .نمونه آن مىتواند معناى تاريخى انديشه آلمانى در دهه سى و نيمه اول دهه چهل ميالدى باشد كه
درصدد نامفهوم نمودن حق طبيعى يا «بشريت» بود كه در حزب سوسيال ناسيونال نازى تجلّى كرد .
 .حميد الياسى  ،واقعيات توسعه نيافتگى  ،ص. 152
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اما همزمان با آن حادثهاى ديگر نيز روى مىدهد  ،بهطورى كه عناصر تحليل برنده و مخرب فرهنگى و ضد توسعهاى كه اغلب
از طريق زندگى انگل وار و با متصل ساختن خود به فرهنگ سنتى كسب مشروعيت مىكند  ( ،هميون :عقايد و باورهاى شبه
مذهبى و خرافى  ،كليشهاى و مبتنى بر قضاوتهاى از پيش انجام شده و غير علمى و در حقيقـت غيـر دينـى  ،در اليـههـاى
عميق اجتماعى به حيات خويش ادامه مىدهد  ،به برانگيختن و تهييج عوام بر ضد توسعه و ضد جريانهاى فكرى و فرهنگـى
مدافع توسعه عمل خواهد كرد .
تقابل تفكر ايدئولويك شده سنتى با تفكر جديد موانعى چند را در فرايند توسعه ايجاد مىكند كه آسيبهـاى جـدّى و گـاهى
بلند مدت و ماندگارى را درپى خواهد داشت  .اين تقابل در حالى كه فرايند توسعه را كند مىكند  ،در عين حـال بـا مداخلـه
نابجاى ايدئولوژى  ،عناصر انديشمند جامعه را به سمت تفكر الئيك ( غير مذهبى ) و سكوالر ميل مىدهد و نيز زمينه را براى
3
قضاوت منفى به نقش سنت فراهم مىآورد .
به هر حال ما خواه و ناخواه  ،و چه نخواهيم  ،تحت ريزش مدام اطالعات از منابع گوناگون و متنوع در زمينههـاى گونـاگون و
متنوع قرار داريم  .عصر ما ـ در كنار ويژگىهاى ديگرى نيز كه دارد ـ عصر انفجار اطالعات است .
هويت فرهنگى ما نيز در گرو آگاهىمان است  .هر چه نوع و دامنه آگاهىها  ،دانـش و اطالعـات مـا ـ در كميـت و كيفيـت ـ
متحول شود  ،بهطور طبيعى اين هويت نيز دستخوش تغيير مىگردد و از ما و جامعه ما  ،واقعيتى ديگر مىسازد  .بـدين معنـا
كه با تأثير پى در پى آنها  ،بهتدريج پندارها  ،آرزوها  ،آرمانها و رفتار آدميان بهصورتى غفلتآميـز نـو بـه نـو و ديگـر گونـه
مىشود؛ يعنى در حقيقت تغيير فرهنگى روى مىدهد .
تغيير بنيادينى كه در غرب به وقوع پيوست و آن را وارد دوره روشنگرى كرد و تحوالت چند سده گذشته  ،كه غافالنه و بدون
طرح قبلى بوده است  ،براى ما كه جوامع در حال توسعه يا جهان سوم و يا گروه كشورهاى جنوب با آن برخـورد مـىكنـيم و
مىخواهيم گام در وادى توسعه جامع و پايدار و تجدد بگذاريم  ،مقوله ديگرى است  .اين ورود و اين گزينش  ،اگر چه آگاهانه
صورت مىگيرد  ،اما موجد بحرانى دامنگير در هويت فرهنگى و ديگر بخشهاى جامعه ما است  .در اين بحران  ،ميان ذهنيت
فرهنگى و واقعيتهاى فرهنگى ما مغايرت و تباين روى مىدهد  .چيزى كه برخى انديشمندان بر آن «ذهنيت مشوش  ،هويت
1
مشوش» نام نهادهاند .
اين عدم تعادل اگر به معناى فاجعه نباشد  ،حداقل يك بحران جدى است  .از اين رو رسيدن به تعادل فرهنگى در عرصههـاى
گوناگون  ،همانند عرصه ضمير شخصى و فرهنگ قومى  ،دغدغه انديشمندان و دانشوران امروز قلمداد مىشود .
در تأملى تاريخى و در محدوده منطقهاى ايران زمين  ،گفتمان غالب تا پيش از اسالم گفتمانى تمدنى ـ فرهنگى بومى و پـس
 .مهران سهراب زاده  ،نقش سنت در توسعه  ،مجله فرهنگ توسعه  ،ش  ، 1372 ، 2صص . 31 ، 31
 .عبدالكريم سروش  ،اخالق خدايان  ،صص 157ـ . 174
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از آن و تا پيش از ورود انديشههاى جهان جديد  ،گفتمانى فرهنگى ايرانى ـ اسالمى بوده است  .اما اكنـون گفتمـان غالـب در
3
اين محدوده  ،گفتمان آشفته و مشوش ايرانى ـ اسالمى ـ غربى است كه برخى بر آن نام «معركه جهان بينىها» نهادهاند .
ايران در تاريخ معاصر  ،بهويژه در سده اخير دچار مشـكالت و بحـرانهـاى متعـدد بـوده اسـت كـه در طـى آنهـا توجـه بـه
نظريهپردازى براى برقرارى تعادل و نظمى نسبى  ،گسترش فراوان يافته و نحلههاى فكرى و ايدئولوژىهـاى گونـاگون و نوعـا
رقيب در پى رسيدن به نظريهاى نهايى و جايگزين بودهاند كه هر از چندى ذهنيت ايرانيان را به خود معطوف مـىنمـودهانـد .
اين روند همينان در سه دهه اخير جارى بوده است و هييگاه آتش آن خاموش نگشته و حتى برخوردارى برخى رقبا از قدرت
سياسى و اقتصادى و تبليغاتى نتوانسته است براى مدت زيادى آن را مهار كند .
اين تشويش آرا و رواج انديشهها و عقايد گوناگون خود حكايت از گسستگى و از همپاشيدگى واگيـرى دارد كـه چنـدين قـرن
1
است جامعه ما را در تب بحران مىسوزاند و حتى در ساختار سياسى  ،بحران مشروعيت  ،همينان بحران غالب است .
آنچه موجب شد جامعه ما و جوامعى هميون ما به اين صورت در آيند  ،چالش تمدنى جديدى است كه به نادرست به تمدن
غرب معروف است  .غرب با گسترش جدى تمدن خود كه با فن آورى ـ كه خود جوشى  ،همهگيرى و كار آمدى از ويژگىهاى
آن است ـ در واقع «منشورى» 1شد كه در سر راه حركت و حيات جوامع غير غربى قرار گرفت و با حضـور پـر قـدرت خـود ،
روند حركت و زندگى را در جوامع غير غربى به هم ريخت و آنها را دچار تشتتهاى فراوان سياسى  ،اقتصـادى  ،اجتمـاعى و
حتى فكرى كرد .
با توجه به تحوالت جامعه ايران در دو قرن گذشته  ،اين كشور را بايد در شمارش كشورهاى منشـورى دانسـت  .امـا چـرا مـا
دربرخورد جدى با تمدن غرب متحير شديم؟
شايد به اين دليل باشد هنگامى كه براى نمونه در نظام سياسى  ،دولت آن شيرازهاى كه مقبوليت  ،يـا بـه زبـان ابـن خلـدون
«عصبيت» و به زبان هانا آرنت «قدرت» و به زبان وبر «آمريت»  ،را از دست مىدهد  ،نياز به «توجيه» و يـا بـه زبـان آنتونيـو
گرامشى «ايدئولوژى» پيدا مىكند تا بتواند به حيات سياسى خود ادامه بدهد  .اما در عمل چون توان ارائه چنـين تـوجيهى را
ندارد  ،به ناچار جامعه دچار بن بست مىشود  .براى مثال :انقالب مشروطيت پاسخى به اين بحران است و كوششى براى ارائـه
0
توجيهى جديد .
 .فرهنگ رجايى  ،معركه جهان بينىها  ،صص . 116 ، 115
 .مشروعيت در تعبير عالمان علم سياست  ،به تعادل سياسى قابل قبول اطالق مىگردد كه از جانب
وجدان عمومى مردم پذيرفته شده باشد .
 .منشور چون بر سر راه نور قرار مىگيرد  ،هم مسير حركت آن را برهم مىزند و هم اتحاد و همبستگى و قوت آن را مىشكند و آن را تجزيه مىكند .
 .فرهنگ رجايى  ،معركه جهانبينىها  ،صص.125 ، 121
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در جهان جديد  ،منشور غرب از نظر فكرى و فرهنگى نيز جابه جايى و تزلزلى در حيات اجتماعى ما پديد آورد  .تأثير غرب در
بعد انديشه و انديشمندان نيز گسستگى ويژهاى به بار آورد كه مطالعه تاريخ انديشه را نيز در قالبهاى قـديم جامعـه بـىثمـر
كرده است  .تأثير چالش انديشگى غرب  ،نه تنها به ايجاد معركه آرا نينجاميد تا مجموعه اين آرا گفتمان معاصر ايرانى را قـوام
دهد  ،بلكه به دليل سست شدن گفتمان فرهنگى مشترك در ايران عرصه انديشه را به معركه جهان بينىها مبدل نمود كه در
عمل يكديگر را خنثى كرده  ،راه را براى اقدامى جمعى سد نمودهاند  .به زبان ديگر  ،عرصه تفكر و عمل اجتمـاعى و سياسـى
در كشور ما  ،در چند دهه گذشته نه محل مسابقه و رقابت  ،بلكه محل نزاع نحلههاى فكرى براساس برداشتهـاى متفـاوت از
مشكل ايران بود  .به همين دليل  ،صورتبردارى غير غرضمند و خرد ورز از آنها براى بازشناسى خود و قدم گذاشـتن در راه
3
آينده از ضروريات است .
ما اكنون بيش از هميشه نيازمند بازبينى سياستهاى فرهنگى براى نيل به ايجاد فضاى آكادميـك و تقويـت سـپهر عقالنيـت
هستيم  .ما امروز بيش از پيش بايد به سوى حاكميت منطق گفت و گو حركت كنـيم  .فضـاى كتابخانـهاى و دانشـجويى بـه
جامعه امنيت عقلى و روحى عطا مىكند و انديشه  ،آگاهى و نور را فرا مىشكفد .
آينده و چالشهاى آينده از آن تمدنها است و در اين ميان  ،امكان و فرصت تمدن ايرانى ـ اسالمى با توجه به باز فهمىهـا و
نهضتهاى احياگرى در مركز ثقل فكر دينى معاصر از ديگر حوزههاى تمدنى به مراتب بيشتر است  .اما آيا اين حقيقت را بـه
اندازه كافى جدى گرفتهايم؟

 .همان ،صص . 132 ، 127
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چالشهاى كنونى دين و فرهنگ
دكتر جليل مسعودى فرد
تأثير متقابل دين و فرهنگ و چالشهاى آن از مسائل مهم زندگى انسان است؛ براى روشن شدن اين موضوع الزم است دين و
فرهنگ را به اختصار تعريف كنيم .
فرهنگ راه مشترك زندگى  ،انديشه و كنش انسان است  .كه هنر  ،ادبيات  ،علم  ،فلسفه  ،دين و آفرينشهاى انسان را شامل
مىشود  .بنابراين به فرايافتهاى ويژه گروهى از مردم اعم از فرايافتهاى اجتماعى  ،سياسـى  ،اقتصـادى  ،فكـرى  ،هنـرى و
دينى  ،فرهنگ گفته مىشود  3.مىتوان گفت« :فرهنگ عبارت است از مجموعه ساختهها و اندوختههاى مادى و معنوى يـك
1
قوم يا نژاد يا مليت خاص در طول تاريخ» .
دين عبارت است از مجموعه عقايد در باب روابط انسان با مبدأ وجود وى و التزام بر سلوك و رفتار برمقتضاى آن عقايد  .ديـن
قطع نظر از چگونگى منشأ آن امرى است كه جنبه اجتماعى آن مسلم است و اگرچه فرضيه كسانى كه ديـن را منشـأ جميـع
تحوالت تاريخ و مبدأ تمام حوادث عالم مىشمردهاند امروز الاقل مقبول و مسلم نيسـت لـيكن تـأثير و نفـوذ عوامـل ديـن در
1
حوادث تاريخ محقق است .
مىتوان گفت :گرايش به دين و ايمان و معنويت در طول تاريخ با زندگى و سرنوشت انسان عجين بوده اسـت و ايـن گـرايش
يكى از نيازهاى اساسى و فطرى انسان است و از طرفى دين يكى از عوامل مهم فرهنگ ساز است  .دين در جوامع مختلـف بـا
فرهنگهاى متفاوت به تبادل پرداخته و تأثيرات متقابـل آن دو منجـر بـه تكامـل بشـر شـده اسـت  .ايـن تـأثيراتِ متقابـل ،
چالشهاى مختلفى را به وجود آورده است  .موضوع اين مقاله بررسى اين چـالشهـا در دوران معاصـر بـه خصـوص در ايـران
اسالمى است .
قبل از شروع بحث اصلى بايد به چند نكته مهم توجه كرد:
 3ـ انسان نمىتواند با فرهنگهاى مختلف و ناسازگار زنـدگى كنـد  .وقتـى در جوامـع انسـانى فرهنـگهـاى مختلفـى تـأثير
مىگذارند و با هم چالش و جدال مىكنند  ،بايد بين آنها توافقى صورت گيرد  .در گذشته مهمترين چالش فرهنگـى جامعـه
ايران چالش فرهنگ ايرانى با فرهنگ اسالمى بوده است كه اين چالش توسط بزرگانى چون فردوسى با تكيه بر عناصر مشترك
 .هنرى لوكاس  ،تاريخ تمدن  ،ترجمه عبدالحسين آذرنگ  ،ج ، 1ص. 4
 .على شريعتى  ،تاريخ تمدن  ،ج ، 1ص. 14
 .على اكبر دهخدا  ،لغت نامه  ،ذيل واژه دين .
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به آشتى دو فرهنگ منجر شد و جامعه ايرانى به هويت فرهنگى تازهاى با عنوان هويت ايرانـى ـ اسـالمى دسـت يافـت  .ايـن
هويت چنان مستحكم و قوى بود كه در برابر هجوم اقوام مختلف ايستادگى كرد حتّى بيگانگان را نيز تحت تأثير خود قرار داد .
اما در صد سال اخير مهمان ناخواندهاى وارد عرصه فرهنگى جامعه ما شده است كه چالشهاى جدىترى را دامن زده اسـت .
اين مهمان با عنوان مدرنيته يا فرهنگ غربى با شعارهاى اساسى چون دموكراسى و آزادى  ،حقوق بشر  ،عقالنيت و علمگرايى
 ،قانون گرايى  ،عدالت  ،سوسياليسم و جامعه مدنى وارد زندگى ما شده است  .ما ناچاريم كه تكليفمان را با آنها روشن كنيم
 .گرچه در اين سرزمين بزرگانى در حد توان خويش و با توجه به مقتضيات هر دوره به اين چالشها پاسخ دادهاند  ،امـا امـروز
اين مسائل پاسخهاى تازهاى را مىطلبد و اگر نتوانيم از عهده اين كار برآييم همه افتخارات فرهنگى گذشته را از دست دادهايم
.
 1ـ آنچه به نام فرهنگ اسالمى در جامعه ما رواج دارد نوعى قرائت و تفسير متون دينـى اسـت كـه ايـن تفسـيرها متـأثر از
دانشها و معرفتهاى موجود در هر عصر است  .به عبارت ديگر  ،علوم مختلف از سرزمينهـاى اسـالمى و غيـر اسـالمى وارد
جويبار فرهنگ اسالمى شده است و به رشد و گسترش آن كمك كرده است  .يكى از كارها و خـدمات اساسـى اسـالم اصـالح
فرهنگ بشرى و مبارزه با خرافات و آداب و رسوم غلط است  .در طول تاريخ  ،اسالم وارد هر سرزمينى كه شد فرهنگ آنجا را
تحت تأثير قرار داد  ،اما از آن فرهنگها نيز تأثير پذيرفت  .چنين است كه دين تبديل به فرهنگ مىشود و در جوامع رسـوب
مىكند و گاهى فرهنگ دينى سد راه ديندارى صحيح مىشود؛ در چنين شرايطى معرفت دينى به احياگران دين نياز مىيابد .
شرط بقاى دين و فرهنگ  ،خالقيت و نوآورى و قدرت انعطاف است كه اين دو كار بزرگ وظيفه احياگران دينى است .
 1ـ امروز ضرورت دارد كه احكام ذاتى و عرضـى ديـن را از هـم تفكيـك كنـيم و انتظاراتمـان را از ديـن روشـن سـازيم و در
حوزههايى كه دين مدعى پاسخ دادن به آنها است سؤالهاى تازهاى مطرح كنيم تا به پاسخهاى تازهاى دست بيـابيم  .چـون
احكام اسالمى به احكام تأسيسى و تأييدى تقسيم مىشود و احكام تأييدى احكامى است كه در جوامع رايج بوده است و چون
منافاتى بااحكام ذاتى دين نداشته دين آنها را تأييد كرده است  .تأييد اين احكام از جانب دين نوعى همآهنگى بـا فرهنـگ و
فكر بشرى است و چون فرهنگ و فكر بشر در حال تغيير و تكامل است پس به ناچار آن احكام هم تغيير مـىكنـد  .تغييـر در
احكام تأييدى مانند تغيير و دگرگونى در جهان بايد امرى طبيعى تلقى گردد زيـرا ايـن تغييـرات بـه اصـل دينـدارى آسـيبى
نمىرساند .
 0ـ در جامعه ما دو نگاه حداكثرى و حداقلى به دين وجود دارد كه بايد از آن ميان راه بينابينى جست  .نگاه حداكثرى معتقد
است كه دين اسالم به همه ابعاد زندگى توجه دارد و از تولد تا مرگ براى انسان برنامه مشخص و تدوين شدهاى دارد و بـراى
يافتن پاسخ هر مشكلى بايد به سراغ متون دينى رفت  .نگاه حداقلى معتقد است كه دين اسالم فقط به ارتبـاط انسـان و خـدا
مىانديشد و حوزه دين حوزه فردى و خصوصى است و در حوزه عمومى و اجتماعى دخالتى ندارد و ديـن حـداكثر يـك نظـام
اخالقى براى بشر به ارمغان آورده است  .نگاه ميانه معتقد است كه درست است كه اسالم به ابعاد مختلف زندگى توجه دارد و
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داراى پيامهاى سياسى و اجتماعى است ولى دين محدودهاى خاص از سلوك فردى و اجتماعى انسان را در بر مىگيرد و نبايد
دين را وارد عرصههايى بكنيم كه جوابى براى آن ندارد  .اسالم به معاد و معاش انسان توجه دارد اما پيامهاى اسالم در زمينـه
مسائل اجتماعى پيامهاى كلى است و برنامه مشخصى ارائه نمىدهد  .برنامههاى سياسى و اجتماعى برگرفته از فرهنگ بشرى
است  .به عبارت ديگر دين براى «هدايت» و «عدالت» آمده است « .هدايت رابطه عرفانى و درونى انسان با خداوند اسـت  .امـا
عدالت صورتبندى روابط عادالنه و متوازن و توحيدى آدميان در جامعه است  .اين دو در طول هم و مكمل يكديگرند»  3.پس
رسالت اصلى اسالم هدايت انسان به سوى بندگى خدا و نجات از بندگى طاغوتهاى زر و زور و تزوير اسـت و آزادى و كرامـت
انسانى و عدالت اجتماعى از اهداف اساسى اين دين مبين است .
 1ـ جهان امروز جهان ارتباطات و انفجار اطالعات اسـت  .ديگـر اديـان و مـذاهب مختلـف نمـىتواننـد پيـروان خـويش را در
چارچوبهاى خشك سنتى و خرافاتى نگه دارند و خودشان را حق مطلق و ديگران را باطل مطلق جلوه بدهند  .امروز ضرورت
شناخت اديان ديگر و فرهنگ جهانى بيش از پيش احساس مىشود  .مسلمانان بيش از هر زمانى نياز دارند كه از پيشرفتهاى
علمى و فرهنگ و تمدن جهانى مطلع شوند و به نقد و ارزيابى آن بپردازند و نكتـههـاى مثبـت آن را كسـب كننـد  .بايـد دو
بيمارى غربزدگى و غربستيزى را كنار گذاشت و به نقد و اقتباس دستاوردهاى فرهنگى ديگـران پرداخـت  .عصـر جنـگ و
جدال تمدنها به پايان رسيده است و زمان گفت و گو و تفاهم ودوستى فرارسيده است « .در اين زمينه بايد به نقاط مشترك
جوهرى و اميدبخش تكيه كرد و از امور تفرقهزا كه نه در جوهر اديان  ،بلكه در برداشتهاى تاريخى و فرقهاى و غلبه تعصب بر
انصاف ريشه دارد  ،پرهيز نمود  .حرمت قائل شدن براى انسان در هر كجا و پذيرفتن حق همگان براى دانسـتن  ،آزاد زنـدگى
1
كردن و عادالنه شدن زندگى و روابط ميان انسانها از نقاط مشترك اديان الهى است» .
پس از ذكر اين نكتهها به بررسى چالشهاى مهم دين و فرهنگ غربى در جامعه ايران به اختصار مىپردازيم:
 1ـ دين و سياست
تداخل دين و سياست در حوزه يكديگر  ،به خصوص استفاده ابزارى از دين  ،و ارزشهاى مقدسى را براى حفظ ثروت و قدرت
عدهاى خاص هزينه كردن از چالشهاى جدى جامعه ما است  .در مغرب زمين در قرون وسـطى حاكميـت مطلـق كليسـا بـر
نهادهاى دينى و سياسى و به نام مقدسات دينى با دستاوردهاى علمى و عقالنى مخالفت كردن و تحميل يك برداشت خاص از
دين بر مردم با استفاده از شيوههاى خشن و استبدادى  ،سبب شد كه متفكران غربى به جدايى دين از سياست معتقد شوند .
از نظر آنان دخالت دين در سياست و بر عكس  ،امر خطرناكى است كه هم به دين آسيب مىرساند و هم به جامعه و مردم .
 .حسن يوسفى اشكورى ،خرد در ضيافت دين ،انتشارات قصيده ،1379 ،ص .72
 .سيد مح ّمد خاتمى  ،سخنرانى در دانشگاه سيتون هال امريكا  ،روزنامه نوروز  21 ،آبان  ، 81ص . 14
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اما در ايران انقالبيون مسلمان معتقدند كه دين اسالم دينى است اجتمـاعى و كـامالن آميختـه بـا سياسـت و اجتمـاع و تعهـد
اجتماعى و اخالقى  ،و مىتوان بين آن دو رابطه سالمى برقرار كرد؛ ولى امروز دخالتهاى خودسرانه دينداران در حوزه سياست
و سو استفاده سياستمداران از باورهاى دينى مردم و تحميل عقايد خويش بر ديگران  ،آسيبهايى به وجـود آورده اسـت كـه
بررسى آن خارج از حوصله اين مقاله است  .از طرفى در طول تاريخ اين سياستمداران و حاكمان بودند كه از دين سو استفاده
كردهاند و آن را به خدمت اهداف خود درآوردهاند  .اگر به راستى چون مدرس معتقديم كه ديانت ما عين سياست مـا اسـت و
سياست ما عين ديانت ما  .بايد به عنوان شهروندان مسـئول در حـوزههـاى سياسـى مشـاركت عادالنـهاى داشـته باشـيم نـه
دخالتهاى خودسرانه و در كارهاى سياسى و حكومتى  ،ارزشهاى دينى و اخالقى را رعايت كنيم نه اينكه از آن ارزشها سو
استفاده نماييم .
چون دين امرى مقدس است و با اعتقادات قلبى انسان سر و كار دارد و سياست امرى گذرا و متغير و قابل نقـد اسـت  ،نبايـد
دين را چنان با سياست آميخت كه با نقد سياست  ،دين آسيب ببيند و بايد با نقد جدى سياستمداران از آنـان تقـدسزدايـى
كرد  .ثانيان :بايد نهادهاى دينى را از نهادهاى سياسى جدا كنيم و اجازه ندهيم اين نهادها در كار يكديگر بىمورد دخالت كنند .
در نتيجه دينداران نه تنها مانند شهروندان ديگر حق دخالت در سياست را دارند بلكه براى حكومـت شايسـتهترنـد بـه شـرط
اينكه دينداران حقيقى در حوزه مديريت و قدرت خويش ارزشهاى اخالقى و انسانى را بيشتر رعايت كننـد و بـراى خـويش
امتياز خاصى قائل نشوند  .در جامعه ايران اگر به اين مسائل توجه جدى نشود و نهادهاى دينى از نهادهـاى سياسـى مسـتقل
نشود و حاكمان براى حفظ مقام و ثروت خودشان دائمان از ارزشهاى دينى سو استفاده كنند و قرائت ارتجـاعى و غيرعقالنـى
خويش را به مردم تحميل كنند مردم به طور ناخواسته به جدايىِ دين از سياست معتقد مىشوند .
 2ـ عقالنيت و علمگرايى
چالش بين علم و دين از چالشهاى دوران معاصر است  .با توجه بـه پيشـرفتهـاى سـريع علـوم و معـارف بشـرى بعضـى از
تفسيرهاى دينى بىپايه و اساس شده است  .امروز ديگر نمىتوان به گونهاى از خدا سخن گفت كه با علوم و معارف بشـرى در
تضاد باشد و مىتوان با دستاوردهاى مهم علمى به شكلى نو خدا و حقايق دينى را اثبات كرد  .يكى از داليل جدال بين دين و
علم اين بود كه بسيارى از دينداران حقيقت علم را درك نكردهاند و چون خودشان با علوم و معارف جديد آشـنا نبودنـد از آن
وحشت داشتند  .علم و دين در روشهاى شناخت و در نقش و كـاركرد و اثـرى كـه در زنـدگى انسـانهـا دارنـد بـا يكـديگر
متفاوتاند ولى در بعضى جاها مكمل و مؤيد يكديگرند .
چالش بين علم و دين در گذشته با عنوان چالش عقل و وحى مطرح شده است  .درست است كه حوزههاى تالقىِ علم و ديـن
محدود است اما در مورد همين حوزههاى محدود چند نظريه مطرح است 3 :ـ اصالت مطلق وحـى و محـدوديت علـم و عقـل
بشرى  1ـ علم و عقل و تجربه بشرى اصالت دارد و تمام اعتقادات و مدعيات دينى را بايد در پرتو علم تفسير كرد  1 .ـ نظريه
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بينابينى :علم و دين امكان ندارد با هم اختالف و تعارض داشته باشد بين علم واقعى و دين حقيقى يا بين علم درست و سخن
خداوند تعارضى وجود ندارد  ،البته تفاوت ممكن است  .ضمنان بايد توجه داشت كه بيان خداوند در قرآن در بسـيارى از مـوارد
3
بيانى رمزى و سمبليك است و در پرتو علوم جديد مىتوان رمزگشايى كرد و به اسرار درونى سخن خدا پى برد .
با اهميت دادن به عقل و علم بشرى  ،انسان از تقدسزدگى و مطلقگرايى پرهيز مىكند و از امورى كه مقدس و مطلق شمرده
مىشوند تقدسزدايى مىشود و قرائتهاى مختلف در جامعه رواج مىيابد  .در غير اين صورت اگر برداشتى غيرعاقالنـه و ضـد
علمى از دين داشته باشيم به نفى دين در جامعه كمك كردهايم .
وحى الهى نه تنها علم و عقل را نفى نمىكند بلكه مؤيد و مكمل آن است و راهنماى انسان در امورى است كه عقل بشرى بـه
آن امور راهى ندارد  .پذيرفتن دستاوردهاى علمى و تجربى بشر كه با وحى الهى منافاتى نداشته باشد مىتواند موجب سـعادت
زندگى و پيشرفت انسان گردد .
 3ـ حقوق بشر
حقوق بشر يكى از دستاوردهاى مهم انسان امروزى است  .قرائت سنتى از دين با حقوق بشر چالشهاى جدى دارد؛ از طرفـى
پايمال كردن حقوق اساسى انسان به بهانههاى دينى بسيار خطرناك است پس به ناچار بايد با قرائتهاى تازه توافق و تفاهمى
بين حقوق بشر و دين ايجاد كرد  .براى روشن شدن موضوع بايد حقوق بشر را تعريف كنيم و اصول اساسى آن را بشناسـيم و
آن را ارزيابى كنيم:
حقوق بشر اصول و قواعد منظمى است براى بسامان كردن روابط افراد هر جامعه با يكـديگر و بـا دولـت و روابـط انسـانهـا و
ملتها در صحنه بين المللى با يكديگر  ،حقوق بشر معيار نخستين و اصل براى تنظيم رابطه اجتماعى انسانهـا و ملـتهـا بـا
يكديگر در جهان است  .اصول مواد اعالميه حقوق بشر در سه اصل كلى و عمومى «آزادى فكر و عقيده  ،و بيان فكر و عقيده»
« ،مساوات همه انسانها در حقوق و تكاليف» و «مشاركت همه انسانها در ساختن زندگى اجتماعى» خالصه مىشود  .تنها با
دموكراسى است كه حقوق بشر مضمون و محتواى اختصاصى خود را در عصر حاضر پيدا مىكند .
نظامهاى ديكتاتورى و استبدادى در سراسر جهان قرنهاى طوالنى باانواع ستمگريها و استثمارها حكومت كرده اسـت؛ حقـوق
بشر تنظيم اصول معينى است براى دفاع انسانها از خود در برابر آن ستمها و خونريزىها  .بعد از دو جنگ جهـانى اول و دوم
و كشته شدن ميليونها انسان  ،اين بالى تلخ و خونبار  ،انسان دوستان را بر آن داشت تا براى حفظ كرامت و شرافت انسانى و
رعايت حقوق بشر  ،اين اصول را مدون كنند  .توافق بر سر مواد اعالميه حقوق بشر موضوع بسـيار ديرپـايى بـود  .نماينـدگان
دولتها كه مىبايست اين موارد را تصويب كنند به فرهنگها و سيستمهاى ارزشى متفاوت تعلـق داشـتندو اخـتالفنظرهـاى
فراوانى وجود داشت .
 .خرد در ضيافت دين  ،صص  7ـ . 162

452

در همه اديان و فرهنگهاى بزرگ دنيا انسان شريف شناخته شده و به گونهاى از كرامت انسانى سخن به ميان آمده اسـت  ،از
طرفى در هر مرحله از تاريخ پيدايش و اعتبار و مدون شدن حقوق انسانها و كرامت آنها تابع تحـوالت فرهنگـى و اجتمـاعى
جامعهها است؛ در نتيجه تفسير مثبت و همدالنه «كرامت انسان» در عصر حاضر جز با پـذيرفتن حقـوق بشـر معاصـر ممكـن
نيست  .كرامت انسان از آن مفهومهاى مشترك ميان اديان و فرهنگها است كه در هر عصرى مصـداقهـاى خـودش را پيـدا
مىكند مصداقهايى كه مورد قبول اكثريت قريب به اتفاق انسانهاى آگاه و با بصيرت جهان اسـت و در اعالميـه حقـوق بشـر
منعكس شده است  .پس مسلمان زيستن در جهان معاصر اقتضا مىكند مسلمانان حقـوق بشـر معاصـر را مبنـاى نظـامهـاى
اجتماعى خود قرار دهند .
گفتنى است كه حقوق بشر در ارتباط انسان با انسان معنا و اعتبار دارد و نه در ارتباط انسان با خداوند  .محتواى حقـوق بشـر
غير دين است نه ضددينى و اين محتواى غير دينى هرگز به اين معنا نيست كه مراجع و نهادهاى دينى نبايد بـراى هـدايت و
جهت دادن به فهم معناى انسان بودن به انسانها يارى رسانند  .انسان مسلمان براى زندگى در عصر حاضـر هـم حقـوق بشـر
معاصر را الزم دارد و هم حقوق اخالقى و دينى امام سجاد عليهالسالم را و هم انسانشناسى عرفانى موالنا را  .انسان معاصر در
3
ساحت تنظيم زندگى اجتماعى سياسى حقوق بشر را الزم دارد و در ساحت تعالى معنوى انسانشناسى دينى و معنوى را .
 4ـ آزادى و دموكراسى و عدالت
آزادى و دموكراسى و عدالت نه تنها از شعارها و آرمانهاى انسان امروزى است بلكه آزادى و عدالت از آرمانهاى ديرين انسان
بوده است و دموكراسى روشى است كه راحتتر و بهتر جامعه را به سوى اين دو آرمان بزرگ هدايت مـىكنـد  .همينـان كـه
اشاره شد آزادى و عدالت و مشاركت مردم بر سرنوشت خويش از اصول اساسى اعالميه حقوق بشر اسـت و امـروز مـا چـارهاى
نداريم جز اين كه با توجه به شرايط جديد تعبيرها و تفسيرهاى تازهاى از اين آرمانها ارائه دهيم .
«دموكراسى در كوتاهترين عبارت يعنى «حكومت مردم ساالر»  ،حكومتى كه در آن مردم ايجـاد كننـده قـدرت و مشـروعيت
بخش دولت و كنترلكننده حكومتگراناند و الغير  .پس دموكراسى عبارت است از توزيع عادالنه قـدرت و امكانـات در ميـان
مردم و مبانى آن به اختصار چنين است 3 :ـ اعتقاد به اختيار و آزادى و قدرت انتخاب آدمـى  1 ،ـ اعتقـاد بـه منشـأ زمينـى
1
قدرت  1 ،ـ حقوق متقابل دولت ـ ملت  0 ،ـ توزيع عادالنه قدرت  1 ،ـ پذيرفتن حقوق ذاتى بشر  4 ،ـ قانونگرايى» .
در حكومت دموكراتيك دو اصل آزادى و مساوات همه انسانها بدون هيچ استثنا و صرفان از آن نظر كه انسان هستند پذيرفتـه
مىشوند  .در يك نظام دموكراتيك  ،صاحبان همه عقايد و پيروان همه اديان حق حيات و رشد و پيشرفت و التزام به عقايـد و
 .مح ّمد مجتهد شبسترى  ،نقدى بر قرائت رسمى از دين  ،ص  199ـ . 318
 .خرد در ضيافت دين  ،ص  24ـ . 32
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ارزشها و قوانين خود را دارند .
شايان ذكر است كه قرآن و سنت درباره آزادى دينى و سياسى معاصر ساكت است  .در سرزمين حجاز نه آزادى دين به مفهوم
امروزى آن وجود داشت و نه آزادى سياسى در مفهوم امروزى آن  .طرحِ آزادى دين و آزادى سياسى به صورت دو حق اساسى
براى انسانها تنها مربوط به عصر پيدايش جامعه و دولت جديـد اسـت  .بـىترديـد در نظـامهـاى دموكراتيـك جهـان امـروز
فرصتهاى الزم براى مؤمنانه زيستن به مراتب بيشتر از نظامهاى توتاليتر واقتدارگر است « 3.ايمـان  ،چـه شـهادت دادن بـر
رسالت پيامبران باشد  ،چه عمل به وظايف ذاتى انسان  ،چه معرفت فلسفى  ،چـه اقبـال آوردن بـه خداونـد و چـه رويـارويى
1
مجذوبانه با خداوند جز با آزادى انديشه و اراده انسان محقق نمىشود» .
همينين بايد گفت كه ديانت ارتباط خاص و مستقيمى با دموكراسى ندارد  ،آنچـه ارتبـاط مسـتقيمى بـا دموكراسـى پيـدا
مىكند همان بععد اجتماعى دين و تأكيد بر اجراى عدالت و قسط اسالمى است  .اما در عصـر حاضـر نمـىتـوان عـدالت را بـه
مصداقهاى مشخص آن كه در عصر پيامبر اسالم وجود داشت  ،منحصر كرد  .امروز عدالت مفهوم وسيعى يافتـه و بـه معنـاى
تقسيم عادالنه همه فرصتها و امكانات در ميان همه شهروندان فارغ از نژاد و مذهب و اعتقاد آنها است .
امروز دموكراسى بهترين شيوه براى حاكميت مردم و مشاركت آنان در سرنوشت خويش است و نسـبت بـه سـاير شـيوههـاى
حكومتى خطرات و آسيبهاى كمترى دارد  .پس مسلمانان به ناچار بايد اين شيوه را بپذيرند و به لوازم و نتايج آن تن دهند و
گرنه از قافله فرهنگ و پيشرفت امروزى عقب مىمانند .
 5ـ حاكميت قانون
حاكميت قانون و تساوى همه در برابر قانون يكى ديگر از دستاوردهاى مهـم بشـرى اسـت  .دموكراسـى بـدون قـانون تحقـق
نمىيابد  .چون در نظام دموكراسى اراده اكثريت مردم اساس قدرتِ حكومت است  .اين اراده بايد در انتخاباتى سـالم و آزاد در
چارچوب قوانين ابراز شود كه به طور ادوارى صورت مىپذيرد  .براى اجراى درست اين روش بايد قانون اساسى نوشـته شـود .
قانون اساسى وظايف مردم و دولت و ارتباط آنها را بيان مى كند و بـراى حفـظ حقـوق ملـت در برابـر اراده حاكمـان نوشـته
مىشود و به تصويب اكثريت مردم مىرسد  .اما اكثريت حق ندارد حقوق اساسى اقليت را ناديده بگيرد  .بايد قانون به گونـهاى
باشد كه هر اقليتى حق داشته باشد در چارچوب قانون به اكثريت تبديل شود و به قدرت سياسى دست بيابد  .هرچـه قـوانين
عادالنهتر و با بينش وسيع و با روح مدارا و احترام به همه اقـوام و اقليـتهـاى مـذهبى نوشـته شـده باشـد امكـان مشـاركت
گستردهتر مردم فراهم مىشود .
 .نقدى بر قرائت رسمى از دين  ،صص . 281 ، 274 ، 111
 .مح ّمد مجتهد شبسترى  ،ايمان و آزادى  ،ص . 7
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اين شيوه تدوين قانون با نگاه سنتى كامالن متقاوت است  .دينداران سنتى معتقدند كه تدوين قانون فقط حق خداونـد اسـت و
وظيفه انسان فقط عمل به قوانين الهى است و نوشتن قانون اساسـى و قـوانين بشـرى بـا قـانون خداونـد منافـات دارد  .آنـان
معتقدند كه قانون الهى براى سعادت بشر كافى است  .البته گروهى از آنان در اثـر توسـعه دسـتگاه اجرايـى حكومـت معتقـد
شدهاند كه تنها فقيهان و عالمان حق دارند قوانينى برگرفته از قرآن و سنت بنويسند .
امروز مسلم است كه قوانين دينى به نيازهاى اجتماعى عصر ما پاسخ كامل و روشنى نمىدهـد و اساسـان وظيفـه ديـن نوشـتن
قانونى نيست كه در همه جوامع متنوع حاكم شود  .خداوند حاكميت بر سرنوشت انسان را به انسـان سـپرده اسـت و طبيعتـان
نوشتن قانون براى اداره امور سياسى و اجتماعى وظيفه انسان است .
مسلمانان براساس عقل و خرد جمعى و دستاوردهاى بشرى حق دارند كه براى تدبير امور خـويش قـانون بنويسـند بـه شـرط
اينكه اين قوانين با مسلمات دينى منافات نداشته باشد و نبايد حريم آنها را بشكند  ،نه اينكه برگرفته از كتاب و سنت باشد .
همينان كه اشاره شد كتاب و سنت براى هدايت انسان و اجراى عدالت است اما چگـونگى اجـراى عـدالت بـه خـرد و تجربـه
انسانها وابسته است  .انسان حق دارد با عقل و تجربه خويش الگوهاى جديد حكومتى براى حفظ كرامت انسانى و تحقق عدالت
ارائه دهد .
«مخالفان دموكراسى مىپرسند اگر رأى مردم در تضاد با حكم خدا باشد  ،كدام يك از آن دو را بايد پذيرفت؟ از نظر كالمى و
عقيدتى مسلمان مؤظف است حكم قطعى خداوند را بر رأى خود مقدم بدارد  .اگر فرضان روزى مردم ايران كه اكثريت قريب به
اتفاق آن مسلمانند  ،در مقام قانونگذارى به طور جدى نخواهند به قانون قطعى خداوند عمل كنند و چنين اعراض عمـومى بـا
علم به قطعيت قانون خداوند اتفاق افتد  ،در آن روز بايد گفت متأسفانه مردم ايران مسلمانى را در آن موارد كنار گذاشتهاند و
در آن صورت با كمال اندوه كارى از دست هيچ كس ساخته نخواهد بود و سخن گفتن از حكم خدا در ميان آنها معنا نخواهـد
داشت  .من مطمئن هستم كه چنين روزى نخواهد آمد و آراى مردم ايران در تضاد با حكم خداوند قرار نخواهد گرفت»  3.البته
مردم از بعضى شيوههاى خشن و استبدادى و تحميل تفكر خاصى بر خويش كه به نام ديـن خـدا اعمـال مـىشـود  ،بيـزارى
مىجويند نه از خدايى كه سر منشأ خير و نيكى و منبع عطوفت و مهربانى است .
 6ـ اُفت اخالقى
در كنار اين امتيازات مثبت آنچه كه در فرهنگ جديد غربى دلآزار است  ،رشد مفاسد اخالقى است  .مفاسـد اخالقـى غـرب
چون خارى است كه در كنار گلهاى پيشرفت آنان روييده است  .به عبارت ديگر اين مفاسد  ،تفالههاى تمدن غربى است كـه
بايد دور ريخته شود  .با كمال تأسف در جوامع عقب مانده اين تفالهها خريدار بيشترى دارد چون ارزانتر است و راحتتر .
 .تقدى بر قرائت رسمى از دين  ،ص . 112
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جامعه غربى در اثر بىتوجهى به دين و معنويت با مشكالت اخالقى فراوانى روبه رو است  ،اما با بحران اخالقـى نـه  ،چـون در
سايه حاكميت قانون و احترام به آن اين مشكالت به بحران تبديل نمىشود  .متأسفانه اُفت اخالقـى در جامعـه مـا بـه شـكل
نگرانكنندهاى نمايان شده است« :از جرم و جنايت  ،قاچاق  ،اعتياد  ،كالهبردارى  ،تقلب در كسب كه اكنون اصـطالح «رانـت
خوارى» هم به آن اضافه گرديده  ،تا برسد به گسيختگى خانوادگى  ،طالق  ،فرار دخترها  ،ولگـردى  ،فحشـا  ،امـا از ايـنهـا
خطرناكتر عارضههاى پنهان است  ،شبيه به بيمارىاى كه خبر نمىدهد  ،چون حالت عبوسى و قهر كه مردم بـا هـم دارنـد ،
3
دشمنى بىدليل  ،دل مردگى  ،تندخويى و بىحوصلگى» .
اين اسيبهاى اخالقى عوامل و داليل متعددى دارد كه بررسى آنها خارج از حوصله ما است  .اما علما و سـازمانهـاى دينـى
بايد بتوانند با اين بحران اخالقى مقابله كنند «و اين مقابله تنها با نشان دادن عملى اخالق ميسر است  .در اين زمينه از حرف
زدن و فلسفه گفتن چندان كارى ساخته نيست  .چشاندن طمع اخالق به ديگران در صورتى ميسر است كه عالم ديـن  ،خـود
اخالق مجسم باشد  .اخالق انتقال دادنى است نه تبليغ كردنى  .مهرورزى به ديگران  ،صداقت  ،ايثار و قناعت كـه مهـمتـرين
نيازهاى اخالقى عصر ما مىباشد به وسيله افرادى مىتواند به مردم دنيا انتقال داده شود كه خود آنها مظهـر ايـن خلـقهـاى
1
الهى باشند» .
خالصه سخن اين كه امروز ما مسلمانان و ايرانيان  ،چارهاى نداريم كه از وضعيت گذشته بيرون بياييم و ركود و انحطاط كنونى
را پشت سر بگذاريم و آيندهاى بهتر براى خود بنياد نهيم  .حقيقت اين اسـت كـه دنيـاى جديـد بـا مشـكالت و بحـرانهـا و
نابسامانىهاى فراوان دست به گريبان است و از زواياى مختلف مىتوان ايرادها و اشكالهاى فراوان در توسعه مـدرن مشـاهده
كرد  ،اما پيوستن به كاروان تكامل و توسعه اجتماعى هم به لحاظ نظرى قابل دفاع است و هم به لحاظ عملى اجتنابناپـذير .
در آغاز قرن بيست و يكم تمدن غربى و بشريت با مشكالت بزرگى چـون تخريـب محـيط زيسـت  ،انفجـار جمعيـت  ،بحـران
اخالقى و بىمعنايى زندگى روبه رو است و زنگ خطر به صدا درآمده است اين است كه بسيارى از انديشمندان غربى بازگشت
1
به معنويت يا دين را حداقل براى بهبود زندگى بشر  ،توصيه مىكنند .
ما مسلمانان مدعى هستيم كه اسالم به عنوان آخرين دين توحيدى  ،دينى است كه براى نجات همه انسانها از چنگال ستم و
استبداد و جهل و نادانى آمده است و رسالت اصلى آن هدايت انسان به سوى بندگى خدا و نجات از بندگى طـاغوتهـاى زر و
زور و تزوير است و كرامت انسانى و عدالت اجتماعى و آزادى فكر و بيان از اهداف اساسى اين دين مبين است  .از طرفى اسالم
ـ به خصوص تشيع ـ با زنده نگهداشتن اجتهاد پويا درباره پديدههاى جهانِ امروز حرفهـاى اساسـى دارد و بـا تكيـه بـر بععـد
 .محمدعلى اسالمى ندوشن  ،فصلنامه هستى  ،مقاله «اُفت اخالقى»  ،تابستان  ، 1381ص . 8
 .محمد مجتهد شبسترى  ،ايمان و آزادى  ،ص . 143
 .خرد در ضيافت دين  ،صص . 125 ،121
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عرفانى انسان و اخالق و معنويت مىتواند بسيارى از معضالت روحى و روانى جامعه بشرى را برطرف سازد به شرطى كه احكام
اسالم به مقتضاى شرايط روز تفسير شود و روشنفكران دينى تالش كنند با شناخت شرايط جهانى و با درك و فهم جديدى از
دين يك برنامه فرهنگى ـ اجتماعى نو ارائه دهند و با اجراى آن برنامه عمالن بتواننـد سـعادت بشـر و پيشـرفت پايـدار جوامـع
انسانى را تأمين كنند .
سخن آخر اين است كه نياز امروز ما تلفيق عقالنيت و معنويت است  .جامعه بشرى و فرهنـگ غربـى سـخت محتـاج تفسـير
معنوى از جهان و ارائه چهره اخالقى ـ عرفانى از دين است  .از طرفى قرائت عقالنـى از ديـن كـه بـر مقـوالتى چـون آزادى و
دموكراسى و حقوق بشر و عدالت تكيه دارد تنها راهحل حضور دين در دنياى معاصر است اين تلفيق و همآهنگى بـين ديـن و
فرهنگ مىتواند در راه تكامل انسان  ،گامهاى مؤثرى بردارد .

از ترجمه فرهنگى دين تا دينِ فرهنگى
مرورى بر ديدگاههاى انديشوران مسلمان
و معاصر در نسبت ميان دين و فرهنگ
دكتر حسامالدين آشنا
چكيده
«ترجمه فرهنگى» را مىتوان محصول و برايند تئورىهاى متعددى دانست كه تا كنون از طـرف طيفـى از روشـنفكران دينـى
عرضه شده است :قبض و بسط تئوريك شريعت ( تمايز دين و معرفت دينى ) بسط تجربه نبوى  ،صراطهاى مستقيم  ،ضرورت
عبور از شكل گرايى دينى  ،هرمنوتيك  ،پلوراليسم دينى  ،هويت تاريخى  ،تدريجى  /ديناميكى  /ديالوگى و زمينى بودن دين ،
عقالنيت انتقادى دينى  ،راز و راززدايى  ،ذاتى و عرضى در دين و  . . .همه و همه به نوعى در خـدمت همـين نظريـه  ،يعنـى
«ترجمه فرهنگى» قرار گرفتهاند  .گفتنى است كه نظريه ترجمه فرهنگى اعم از همه نظريههاى احيا گرانه علمى است كـه تـا
كنون ارائه شده است؛ زيرا هم شامل احياگرى طولى ( عصرى ) مىشود و هم احياگرى عرضى ( مكانى ) را در بـر مـىگيـرد؛
يعنى احياگرى با توجه به زمان و مكان  .نظريه دينِ فرهنگى كه از طرف دكتر پهلوان ارائه شد نيز اگرچه در ابتداى طـرح بـا
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مخالفت روشنفكرى دينى مواجه شده است امّا با رويكردى مشابه ولى مؤثرتر از نظريه ترجمه فرهنگى به تعريف مجدد دين و
جايگاه آن در جامعه نظر دارد .
«ترجمه فرهنگى» چيست؟
اصطالح «ترجمه فرهنگى» اوّلين بار در آثار دكتر عبدالكريم سروش ديده شد  .وى در مقالهاى كه با عنوان «ذاتى و عرضى در
دين» در نشريه كيان به چاپ رساند نوشت:
«  . . .ترجمه فرهنگى  . . .يعنى حفظ روح در عين تبديل جسـم  .يعنـى مالحظـه عرفيـات و آداب و خلقيـات فرهنـگهـاى
گوناگون را كردن و مقاصد شريعت را نه شكالن  ،بل روحا و معنا رعايت كردن و انتقـال دادن  . . .در گذشـتن از عرضـيات  ،بـا
3
ترجمه آنها به عرضيات فرهنگ ديگر [ است ]» .
در ابتداى امر چنين به نظر مىرسد كه «اجتهاد» بهويژه «اجتهاد در اصول» « ،احيـاگرى دينـى» و نظـاير ايـن اصـطالحات ،
عبارت ديگرى از «ترجمه فرهنگى» است  .حال آن كه واقعا و دقيقا چنين نيست  .يعنى اصطالح «ترجمه فرهنگى» متـرادف
هيچ يك از اصطالحات شناخته شده نظير اصطالحات فوق نيست  ،گرچه در برخى زوايا بـه آنهـا بسـيار نزديـك مـىشـود .
ترجمه فرهنگى دين  ،معادل ترجمه دين بر حسب مقتضيات زمانى يا عصرى كردن دين  ،يا در ميـان آوردن عنصـر زمـان و
مكان در اجتهاد يا از قشر شريعت به لب آن رفتن  ،يا از ظاهر به باطن راه يافتن هم نيست .
«اجتهاد دينى» در مقابل «شكل گرايى دينى» يا «فرماليسم دينى» قرار مىگيرد  .امّا «ترجمه فرهنگى» پا را از دايره «اجتهاد
دينى» حتى «اجتهاد در اصول» نيز فراتر مىنهد و با ديدگاهى گستردهتر به دين مىنگرد  .بنا بـه تعريفـى « ،شـكل گرايـى»
عقيدهاى است كه مىگويد «دين» با تمام وجوه باطنى و ظاهرى خود عينا براى همه اعصار و همـه اقـوام  ،بـىهـيچ تغييـر و
تحول بايد محفوظ بماند  .بر اين اساس هر آن چه بر پيامبر صلىاهللعليهوآله نازل شده جملگى ذات دين است و هيچ امرى از
معانى و بطون دين گرفته تا آن چه به نظر برخى ظواهر آن به حساب مىآيد  ،غير دينى نيست  .بلكه همه در دينى بودن بـه
يك وزناند  ،بنابراين براى ديندار بودن الزم است به همه آن چه در عهد پيامبر صلىاهللعليهوآله درست به همان شـكلى كـه
به عنوان دين مورد اعتقاد بوده و عمل مىشده  ،اعتقاد ورزيده و عمل گردد و دقيقا در چنين صورتى اسـت كـه «دينـدارى»
تحقق مىيابد  .بر اساس اين عقيده هرگونه نوآورى  ،تفسير و عصرى كردن چه در ظاهر ديـن و چـه در بـاطن آن بـدعت بـه
حساب آمده و خروج از دين به شمار مىآيد  .به عبارت دقيقتر  ،تفسير دين اصوالن بىمعنـا خواهـد بـود  .نمونـههـاى بسـيار
روشنى در تاريخ اسالم براى اين مكتب وجود دارد كه «اخبارىگرى» نمونـه روشـن آن اسـت  .امـروزه نيـز قشـرىگـرى يـا
شكلگرايى افراطى به خصوص در ميان اهل سنت به صورتهاى مختلف ـ و حتى به شكل طالبانى آن ـ وجود دارد .
 .كيان  ،شماره  ، 42ص . 17
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امّا مكتب رايج و غالب در جهان اسالم  ،اجتهاد بوده است كه در تقابل يا «شكلگرايى» يا قشرىگرى قرار مىگيرد و طرفداران
اجتهاد سختىهاى فراوانى را در مقابله با اخباريون و نظاير آنها متحمل شدند تا توانستند به اصولىگـرى و مسـئله اجتهـاد و
تفسير  ،اعتبار و وجاهتى ببخشند و در اين راه  ،درگيرىهاى «اصوليين» در جهان تشيع با «اخباريون» شهره است  ،لكـن در
جهان تشيع نيز اجتهاد بيشتر در «فروع» اعتبار و حرمت پيدا كرد و بسيار اندك بودهاند عالمانى كه اعتقادى به «اجتهـاد در
3
اصول» داشتهاند .
حضرت امام خمينى ـ قدس سره الشريف ـ وجود دو عنصر «زمان و مكان» را در استنباط صحيح فقهى شرط مىدانستند و به
عبارتى ديگر خواستار فهمى پويا از سنت فقهى و فقاهت سنتى شدند امّا واقع مطلب آن است كه اين پويايى در فقـه محصـور
ماند و به بيرون از آن سرايت نكرد .
يعنى اين نظر امام چون محدود به فقه است و فقه تنها بخشى از «دين» است بنابراين شكل گرايـى در قلمروهـاى وسـيعى از
دين به قوت خود باقى و ماندگار است  .اصوالن «شكل گرايى» عنوانى است كه بيشتر از سوى روشنفكران دينى بـه گروهـى از
عالمان دينى بهويژه فقيهان اطالق مىشود كه به جاى دغدغه تغيير و تفسير و ترجمه عصرى و فرهنگى دين  ،فقـط دغدغـه
ثبات و حفظ آن را دارند .
بنابراين «ترجمه فرهنگى دين» در مرتبه اوّل در مقابل «شكل گرايى دينى» يا «فرماليسم دينى» قرار مـىگيـرد و در مرتبـه
دوم  ،حتى در مقابل «اجتهاد» مىنشيند و خواستار پا فراتر نهادن از مرزهاى اجتهاد مىشود  .لذا بر اساس ايـن رويكـرد  ،بـا
هيچ يك از روشهاى اجتهادى مصطلح  ،حق دين در فرهنگها و اعصار مختلف ادا نمىشود؛ بلكه براى حفظ حقيقت دين در
اعصار و فرهنگهاى مختلف الزم است كه دست به ترجمه فرهنگى آن برد .
ديدگاهِ «ترجمه فرهنگى» دامنه و دايرهاى وسيعتر از عصرى كردن دين  ،احياگرى دينى و نظاير آنها دارد  .اگر بپذيريم كـه
فرهنگها هم بر محور زمان تغيير مىكنند و هم بر محور مكان .
«عصرى كردن دين» و احياگرى دينى عمدتا به معناى تغيير و تفسير و احياى دين متناسـب بـا زمـان اسـت امّـا نسـبت بـه
فرهنگهاى هم عرض ولى مختلف بىتفاوت است  .امّا «ترجمه فرهنگى» شامل هر دو محور مىشود هم خواستار ترجمه دين
برحسب مقتضيات زمان و عصرى كردن آن و هم خواستار ترجمه آن متناسب با مقتضيات فرهنگى در فرهنگهـاى گونـاگون
است  .خالصه آن كه اين دكترين هم خواستار حيات طولى دين و هم حيات عرضى آن است و اين را ميسر نمىدانـد مگـر بـا
ترجمه طولى و عرضى دين .
نظريهپردازان «ترجمه فرهنگى»
 .از جمله نگاه كنيد به :على گلزاده غفورى  ،نقد اليحه قصاص  ،تهران  ،بىنام 1359 ،؛ منا خزعلى ،
دانههاىتسبيح  ،تهران  ،سراوا . 1379 ،
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در تاريخ فرهنگ اسالمى  ،انديشهورزان متعددى را مىتوان سراغ گرفت كه هر يك به نوعى در مسير اين دكتـرين نظراتـى را
ابراز كرده و خواستار آن بودهاند  .امّا در عصر كنونى به معرفى اجمالى چند تن از اين متفكران پرداختـه مـىشـود كـه نقـش
بيشتر و مستقيمترى در شكلگيرى آن داشتهاند .
«شاه ولى اللّه دهلوى» « ،محمد اركون» « ،دكتر عبدالكريم سروش» و محمد مجتهد شبسترى» چند تن از نامداران ديروزين
و امروزين اين مكتب هستند  .به صراحت مىتوان گفت كه اوّلين سنگ آن را در اين مجموعه شاه ولى اللّه دهلـوى و آخـرين
سنگ را تا كنون دكتر سروش نهاده است .
 1ـ شاه ولى اللّه دهلوى
قطب الدين احمد بن عبدالرحيم معروف به شاه ولى اللّه دهلوى در سال  3330ق  3141م در نزديكى دهلى متولد شد  .وى
بزرگترين عالم مسلمان هندوستان در قرن هيجدهم است كه تأثيرات پردامنهاى بـر حيـات فكـرى  ،اقتصـادى  ،اجتمـاعى ،
سياسى و دينى جامعه مسلمان هند نهاد  .او صاحب بيش از پنجاه اثر است كه معروفترين آن حجة اللّه البالغه مىباشد .
شاه ولى اللّه در جمع ميان صاحبان نحلههاى فكرى مسلمين از جمله آشتى بين مكاتب فقهـى ( حنفـى  ،شـافعى  ،مـالكى و
حنبلى ) كوشش كرد  .وى در اثر خود به نام عقد الجيد فى احكام االجتهاد و التقليد اعالم نمود كه باب اجتهـاد مفتـوح
است  .به اعتقاد وى مجتهدان و علماى اسالمى در مواجهه با اوضاع و احوال جديد  ،به جاى التزام بـه راه حـلهـاى پيشـين ،
مىتوانند به نحو كارآمدى در صدد ارائه پاسخ بر آيند .
وى در مهمترين اثر خود يعنى حجة اللّه البالغه بر اين باور است كه به رغم وحدتِ غايتِ اديان  ،شرايع مختلف انـد و علـت
اين تفاوت از يك سو به اختالف مصالح  ،حالتها و عادتهاى مكلفان بر مىگردد و از سويى نيـز بـه تفـاوت رسـوم  ،سـنن و
دانشهاى رايج زمانه راجع مىباشد  .همين ديدگاههاى دهلوى بود كه دكتر سروش را بهويـژه در مقالـه «ذاتـى و عرضـى در
دين» سخت تحت تأثير قرار داده است  .شاه ولىاللّه دهلوى در اين اثر با مثالهاى متعددى نشـان داده كـه چگونـه شـريعت
عيسوى  ،موسوى و محمدى صلىاهللعليهوآلهمتناسب با فرهنگ قوم خود نازل شدهاند  .اين آرا راه را بر اين دكترين همـوار
مىكند كه اديان الزم است كه با فرهنگ قوم تناسب داشته باشند واالّ از حقيقت خود به دور مىافتند  .اين پايه و خمير مايـه
اصلى دكترين «ترجمه فرهنگى دين» است .
 2ـ محمّد اركون
«محمد اركون» متفكر معاصر الجزايرى االصل و مقيم فرانسه  ،بسيار به دكتر سروش و ديدگاههاى وى نزديك است  ،اركـون
نيز به تاريخيت و بشرى بودن دين اعتقاد راسخ دارد .
«درنگره او وحى  ،فرا تاريخى و زمانناپذير است ولى هنگامى كه تنزيل مىيابد و اين جهانى مىشود در كشاكش جـدالهـاى
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عقيدتى و سياسى و تضارب مصالح و ستيزه و سبقت بر منافع  ،آلوده چاه طبيعت مىگردد  ،نمىتوان هميون ديگر پديدههاى
اين جهان تاريخمند نباشد»  3.به نظر وى « ،هنگامى كه به ميراث تفاسير اسالمى در همه مذاهب مىنگريم؛ درمـىيـابيم كـه
قرآن پس از عصر خود جز وسيله تشكيل متونى پاسخ گوى نيازهاى زمانـه نبـوده اسـت  .ايـن تفاسـير كـه بـه خـودى خـود
تالشهاى فكرى و فرآوردههاى فرهنگى و در پيوند با زمين و زمانه فرهنگى خود هستند و در آغوش محيط اجتماعى و مكتب
كالمى خود پرورده و فرا باليدهاند به اين عوامل بيشتر مرتبطاند تا به قرآن  ،و همين سرّ پيييدگى بسيارى از مسـائلى اسـت
كه از پيوند بين متن اصلى ـ كه مورد شناخت اسـت ـ و همـه تفاسـير آن برمـىخيـزد؛ تفاسـيرى كـه پاسـخگـوى نيازهـاى
ايدئولوژيك هر نسل و قومى در هر عصرى است»  1.وى در تئورى جوامع ام الكتاب كه از اهم آراى اركون به شمار مىرود ،
به واقع در پى آن است كه جوانب زبانى و جامعه شناختى و سياسى و فرهنگى پديـده كتـاب مقـدس را زنـده كنـد و وصـف
تاريخمندى را بدان باز گرداند  .اين همان تالشى است كه به صورتى منسجمتر و تئوريكتر در نـزد دكتـر سـروش بـه وقـوع
پيوسته و استمرار دارد  .چنانچه بعدا ذكر خواهد شد  ،توجّه جدّى به وجوه تاريخى  ،بشرى و زمينى دين و شـريعت  ،راه را
براى دكترين ترجمه فرهنگى هموار مىكند و در اين ميان  ،ديدگاههاى محمّد اركون نيز بسيار مؤثر بوده است .
 3ـ استاد محمّد مجتهد شبسترى
«محمد مجتهد شبسترى» متولد  3131شمسى  ،از روحانيون سرشناس بهويژه در عرصه نوانديشى دينى ايران است  .مدتى را
در خارج از ايران ـ به خصوص آلمان ـ گذرانده و از نزديك با انديشههاى غربى آشنايى دارد  .وى خود را حامى «اصولگرايـى
واقع بينانه» مىداند  1.او نوانديشى است كه بيشتر از منظر دانش هرمنوتيك به دين و مقوالت آن مىنگرد  .شايد متقـدم بـر
دكتر سروش  ،وى بود كه نظريه وجود قرائتهاى مختلف در دين را مطرح كرد .
وى از جمله متفكران دينى است كه طرفدار تجديد نظرطلبى در اصول دينى بهويژه در مبانى فقهى و تفسيرى است  .او معتقد
به تأسيس فقه نوين بر اساس «عقالنيت» عصر مىباشد .
«  . . .اجتهاد و افتا هميشه ملتزم به مراعات عقالنيت هر عصر و دوران بود  .اين مراعات بدين معنا بود كه فقهيان ملزم بودنـد
در برابر فتواهاى خود چه از نظر روش استدالل و چه از اين نظر كه فتوا «يك مصلحت شرعى» و يا «مصلحت عقاليى» آشكار
0
را نقض نكند  ،پاسخگو باشند . ». . .
 .كيان ش  ، 21ص. 17
 .كيان ،ش  ،4صص.33 ،32
 .همان  ،ش  ، 46ص . 13
 .كيان  ،ش  ، 46ص. 7

461

به نظر وى  ،نصوص مربوط به سياسات در عصر ما هيچ مدلولى جـز «عـدالت و رحمـت» ندارنـد  .از ايـنرو آن نصـوص عينـا
پاسخگوى نياز روز و عصر ما نخواهد بود  ،بنابراين «  . . .ما در اين عصـر موظـف هسـتيم بـا ترتيـب اثـر دادن بـه آن داللـت
متناسب با واقعيات اجتماعى و سياسى و صنعتى و معرفتى عصر حاضر آنچنان سيستم جزايى و سيسـتم حكـومتى تأسـيس
3
كنيم كه برآورنده اهداف «عدالت و رحمت» در عصر ما باشد  ،اگر چنين كنيم از خداوند اطاعت كردهايم . ». . .
وى در جايى ديگر دقيقا خود را در مقابل شكلگرايى قرار مىدهد و مىگويد:
«اين مشكل  ،مشكل عظيمى است كه ما داريم  .ما دچار شكلگرايى هستيم مـا بايـد آن پيـامى را كـه در پشـت سـر سـيره
پيامبران و امامانمان وجود دارد كشف كنيم  ،اگر آن پيام را كشف نكنيم و مرتبا سيره را نقل كنيم  ،اين سـيره ديگـر چيـزى
بيان نمىكند  . . .پيامهاى جاودانىِ خداوند از پيام سيره پيامبران و امامان نشئت مىگيرد نه از شكلهاى زمانى و عصرى آنها
 . . .ما بايد از شكلگرايى دينى عبور كنيم اجتهاد پويا اين است . ». . .
بحثهاى غالب فقهى امروز مرتبط به اين قبيل مسائل است كه اين بحثها از ارتباط با مبـانى انسـانشناسـى كتـاب و سـنت
1
محروم است  .اين بحثها غالبا بر چنان مبانى استوار است كه ديگر امروز قابل قبول نيست . . . .
روى سخن شبسترى بيشتر با فقه است  .امّا در مباحث كالمى نيز او خواهان عبور از شكلگرايى است  .وى وقتى «تجربههاى
دينى» را جان كالم و ركن اساسى دين مىشناسد  ،خود  ،خواهان عبور از دين به دين عرفـانى اسـت  .اگـر شـكلگرايـى در
عرصهاى تجلى كند بيشتر از هر جا در فقه قابل تجلى است و كمتر از هر جا در عرفان  .يعنى هر اندازه كه شخص با فرهنگ
خود آميخته است  ،دين عرفانى كه دين درونى و شخصى است نيز با فرهنگ شخص درمىآميـزد  .اگـر بتـوان چـون پيـامبر
صورت نماز را به جا آورد و تقليد نمود  ،اما باطن نماز پيامبر قابل تقليد نيست  ،بنابراين باطن  ،درون و عرفان با شكلگرايـى
سازگارى ندارد  .نتيجه آن كه تغيير كانون دين از فقه به عرفان  ،خود زمينهاى براى عبور از شكلگرايى است كه شبسترى به
آن توجه دارد .
 4ـ دكتر عبدالكريم سروش
دكتر عبدالكريم سروش تحصيل كرده علوم جديد ( رشته شيمى آنالتيك ) است كه مطالعات وسيعى نيز در فلسفه اسـالمى و
فلسفه غرب به ويژه فلسفه علم و فلسفه دين داشته است  .امروزه بيش از هر چيز در حوزه فلسفه علم و فلسفه ديـن و كـالم
جديد به سر مىبرد .

 .همان  ،ص. 13
 .روزنامه جامعه  ، 77 / 3 / 16 ،مقاله «ضرورت عبور از شكلگرايى دينى» .
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وى اساسىترين نظريه و ديدگاه خود را تحت عنوان «قبض و بسط تئوريك شريعت» در سالهاى  3141ـ  3143ارائه كـرد .
گرچه اين نظريه خود به تزهاى خردتر قابل تجزيه است؛ امّا مهمترين تز وى آن است كه «دين» از «معرفـت دينـى» متمـايز
است  .اين نظريه به قدرى زيربنايى و دگرگون كننده بود كه مىتوانست لوازم و نتايج فراوان و تازهاى را در حوزه دينشناسى و
فلسفه دين در پىداشته باشد؛ به گونهاى كه به جرئت مىتوان گفت هر آن چه وى پس از ارائه اين تئورى تا حال گفته  ،همه
نتايج و لوازم آن نظريه بوده است .
تاريخيت  ،بشريت  ،تدريجيت  ،ديالوگى بودن  ،ديناميك بودن دين همه ديدگاههاى بعدى وى مىباشد و «بسط تجربه نبوى»
« ،پلوراليزم دينى»  ،تفكيك «ذاتى و عرضى دين» « .صراطهـاى مسـتقيم» و  . . .همـه بنيـانهـاى انديشـه وى را تشـكيل
مىدهند  .از آن ميان و از همه مهمتر و مؤثرتر در موضوع ما نحن فيه  ،مقالهاى بود كه وى تحت عنـوان «ذاتـى و عرضـى در
دين» در نشريه كيان  ،شماره  01به چاپ رساند .
انديشههاى دكتر سروش مهمترين انديشههايى است كه بستر پذيرش «ترجمه فرهنگى دين» را مهيا مـىكنـد و آن را بسـيار
منطقى  ،طبيعى و خدا پسندانه مىنماياند  .ديگر شخصيتهاى فكرى كه از آنها نام برده شد  ،گرچه در اين موضوع مهم اند
ولى هيچ كدام به اندازه دكتر سروش در تكوين تئوريك «ترجمه فرهنگى» نقش نداشتهاند .
مبانى و لوازم نظريه «ترجمه فرهنگى دين»
 1ـ نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت
جان كالم در اين نظريه آن است كه «دين» از «معرفت دينى» متمايز است و اين معرفت دينى است كه درگذر زمان متناسب
و متناظر با قبض و بسط دانش و معرفت بشرى دچار قبض و بسط مىشـود و آن «معرفـت دينـى» بـه «ديـن» نزديـكتـر و
مقبولتر است  ،كه بر دانش و معرفت بشرى منقحترى تكيه داشته باشد  .مبتنى بر اين نظـر  ،گرچـه «ديـن» امـرى كامـل ،
مقدس و آسمانى است امّا «معرفت دينى» كامالن داراى رنگى بشرى و زمينى و در نتيجه «متحول» و غيرمقدس خواهد بـود و
آنچه دردست بشر امروزى است  ،نه اصل دين بلكه معرفتى دينى است كه هويتى تاريخى  ،بشرى  ،دينـاميكى  ،ديـالوگى و
تدريجى داشته و دارد  .بنابراين  ،دين موجود يا همان معرفت دينى موجود امرى فـرا تـاريخى و فـرا فرهنگـى نيسـت؛ بلكـه
همواره از فرهنگها  ،دانـشهـا و علـوم بشـرى متـأثر بـوده اسـت  .ايـن واقعيـت حتـى دامـن معرفـت دينـى عصـر پيـامبر
3
صلىاهللعليهوآله را هم مىگيرد .
تمايز و تفكيك دين و معرفت دينى را در انديشههاى شهيد مطهرى هم مىتـوان ديـد  .آن جـا كـه وى از «احيـاى ديـن» و

 .ر  .ك :عبدالكريم سروش  ،قبض و بسط تئوريك شريعت  ،انتشارات صراط .
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«احياى طرز تفكر ما» سخن مىگويد به وضوح ميان دين و طرز تفكر دينى ما فرق قائل مىشـود  3.وقتـى دكتـر شـريعتى از
«مذهب» و «مذهبشناسى» سخن مىگويد و ميان آن دو تفكيك قائل مىشود صورت ديگر از همان تمايز است  1.وقتى شـاه
ولى اللّه دهلوى نشان مىدهد كه چگونه دين اسالم و يا ساير اديان متأثر از فرهنگ شكل گرفتهاند 1و به همين دليـل نتيجـه
مىگيرد كه دين الزم است با فرهنگ قومى تناسب داشته باشد  ،به زبانى مىگويد كه بين ثابتـات دينـى يـا ذاتيـات دينـى و
متغيرات و عرضيات بايد فرق نهاد  .اين نيز ريشه ديگر نظريه دكتر سروش است « .محمد اركون» نيز بين «وحى» بـه عنـوان
امرى فرا تاريخى و زمانناپذير و آنچه نزد مسلمين تنزيل يافته به عنوان امرى تاريخمند  ،تفكيك قائل است  0.و نيـز وقتـى
«محمد مجتهد شبسترى» در كتاب هرمنوتيك كتاب و سنت دست كم فقه را مبتنى بر پيشفرضهاى فقيهان مىداند و به
تأثير انديشه بشرى در آن اشاره مىكند  ،به عبارت ديگرى نظريه تمايز ميان دين و معرفت دينى را نشان مىدهد .
نتيجه و الزمه اين تمايز  ،به هر زبانى بيان شده باشد آن است كه معرفت دينىِ هر فرد  ،پديدهاى بشرى و متأثر از انديشهها و
فرهنگ او بوده و هست و ظاهرا گريزى از آن هم نيست  .بنابراين  ،مبتنى بر اين نظريه  ،چه توجيه منطقـى وجـود دارد كـه
آنچه در ميان قومى ( عرب ) كه سخت متأثر از فرهنگ آن قوم بوده اينك عينا به عنوان «دين» به خورد فرهنگهـا و اقـوام
ديگر داده شود؟
شايان ذكر است كه بر اساس يك تفسير از «ملىگرايى» مليت در مقابل اسالم نيست بلكه مليـت در برابـر عربيـت اسـت؛ بـه
عبارت ديگر  ،جان كالم و روح آن  ،اسالم منهاى عربيت است  .لذا اين شعار به خوبى مىتواند از نظريـه «ترجمـه فرهنگـى»
تغذيه نموده و فربه شود .
 2ـ هويت بشرى دين
برخى از اين متفكران به صراحت و برخى به اشاره  ،نه معرفت دينى بلكه خود «دين» را نيز داراى وجوهى بشرى دانستهانـد .
دكتر سروش چنان كه خود در كتاب بسط تجربه نبوى تصريح كرده  ،در پى نشان دادن وجوه تاريخى  ،بشرى و زمينى دين
و وحى است نه معرفت دينى  .اين گروه از متفكران بر اين باورند كه چون پيامبر صلىاهللعليهوآله خود به هر صورت بشر است
و داراى اوصاف و ويژگىهاى بشرى است  ،به ناچار اين جنبه از وجود پيامبر در درك و دريافت او از وحى تأثير مىگذارد و به
 .مرتضى مطهرى  ،ده گفتار  ،ص. 131
 .كيان  ،ش  ، 7مقاله «ثبات و تغيير در انديشه دينى»  ،حبيب ّ
للا پيمان .
 .همان  ،ش  ، 46صص  51ـ . 53
 .همان  ،ش  ، 21ص. 17
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وحى و اصل دين نيز ويژگىها و جنبههاى بشرى مىبخشد  .به عبارت ديگر  ،اينان وحى را يك تجربه دينى بشرى مىدانند ،
نه يك تجربه دينى فرا بشرى  .همين كه دين به لسان قوم نازل مىشود و ظاهرا از آن هم گريزى نيست  ،صورت بشرى آن را
نشان مىدهد .
اين ديدگاه گرچه در آثار دكتر سروش بهويژه در كتاب بسط تجربه نبوى و علىالخصوص در مقاله ذاتى و عرضى در دين بـه
وضوح مطرح شده امّا در آثار و انديشه ديگر متفكران اين طيف هم به صورتهايى مختلف ديـده مـىشـود  .بـه عنـوان مثـال
«محمد اركون» براى «وحى» ويژگى فرا تاريخى و زمانناپذير قائل است  .امّا بالفاصله مىگويد:
«وقتى همان «وحى» تنزيل يافت  ،اين جهانى مىشود و به لباس موجود و پديده اين جهانى در مىآيد» .
 3ـ هرمنوتيك
دانش هرمنوتيك بر انديشه دينى معاصر سخت تأثير گذاشته است  .نظريه «قبض و بسط تئوريك شريعت» از دكتر سـروش و
كتاب هرمنوتيك كتاب و سنت از مجتهد شبسترى بر مبناى همين دانش تدوين شده است .
اگر «دين» و «معرفت دينى» از پشت عينك دانش هرمنوتيك مطالعه شود  ،ابتدايىترين نتيجه آن اين خواهد بود كه معرفت
دينى خود محصول و مبتنى بر پيش فرضها  ،عاليق و سليقههاى صاحبان آن  ،تنظيم و تدوين شده و مىشود  .از آن جا كه
هيچ انسانى فرا فرهنگى نيست  ،بنابراين  ،عاليق  ،سليقهها و حتى پيش فرضها  ،و انديشههاى شخص تحت تأثير فرهنگ او
نيز هست  .بنابراين  ،معرفت دينى شخص از فرهنگ او رنگ مىگيـرد و لـذا آن معرفـت دينـى جنبـههـايى كـامالن بشـرى و
طيفهايى فرهنگى نيز دارد و نيازمندِ تفكيك و تجزيه است  .از اين رو انتقال يك معرفت دينى  ،بىهيچ پااليش و تنقيحـى ،
منطقى به نظر نمىرسد  .به عبارت ديگر  ،اگر يك معرفت دينى رنگ فرهنگى را به خود گرفته است  ،دليل حجت و اعتبار آن
فرهنگ نخواهد شد و آن فرهنگ را فرا مليتى نخواهد كرد  .پس منطقى به نظر مىرسد كه در انتقـال معرفـت دينـى  ،گـرد
فرهنگ آن قوم را از آن معرفت دينى زدوده و ذات آن را به لباس فرهنگ جديد در آورد  .در واقع  ،اگر دانش هرمنوتيك به ما
مىگويد كه معرفت دينى گذشتگان عين دين نبوده بلكه متأثر از عقالنيت و فرهنگ آن عصر و آن قوم بوده  ،پس چـرا جـايز
نباشد كه براى اعصار ديگر و اقوام ديگر لباس آن فرهنگ را از تن به در كرده و لباس عقالنيت عصر جديد و فرهنگ تازه را به
تن نمايد؟
 4ـ اسطورهشناسى و زبان دين
امروزه اسطورهشناسى نيز به عنوان يك رشته علمى در كشور ما مطرح شده است  .نگاه اسطورهاى به دين نيز مـىتوانـد يـك
پايه و مبنا براى «ترجمه دين»  .به اين معنا كه اگر «دين» هويتى اسطورهاى داشته باشد و نه يك هويـت علمـى  ،فلسـفى و
واقع نمايى  ،پيدا است كه اسطورهها در فرهنگهاى مختلف  ،متفاوت است  .اگر چنانچه امروزه برخى ابراز مىكننـد  ،زبـان
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دين  ،زبانى نمادين است  ،پيدا است كه نمادها در فرهنگهاى مختلف متفاوت است  .به عنوان مثال اگر دين اسـالم هـويتى
اسطورههاى داشته باشد و زبان قرآن نمادين باشد اين بدان معنا است كه اسالم و قرآن رنگ اسطورههاى عربى و نمادين زبان
عربى را به خود پذيرفته است  .مبتنى بر اين نظريه  ،انتقال فرماليستى و شكلى آن به ديگر فرهنگها بـه هـيچ روى منطقـى
نخواهد بود  ،بلكه منطقى آن است كه گرد اسطورهها و نمادها را از آن زدود  ،به ذات و كنه و به روح دين رسيد و آن گـاه آن
را به زبان نمادين قوم ديگر ترجمه و كسوت اسطورههاى آن را بر آن پوشاند تا اصوالن ذات دين مفهوم و قابل درك بـراى قـوم
پذيرنده باشد؛ در غير اين صورت  ،حق ذاتيات دين ادا نخواهد شد .
گرچه كسانى كه در مسير «ترجمه فرهنگى دين» قرار دارند به صراحت زبان دين را زبانى اسطوره اى اعـالم نكـردهانـد  ،امّـا
ترويج اين ديدگاه كه از سوى كسانى ديگر مطرح مىشود به نوبه خود مىتواند «ترجمه فرهنگى» را منطقـىتـر نشـان داده ،
پذيرش آن را در جامعه آسانتر نمايد .
 5ـ پلوراليسم دينى
پلوراليسم نيز ديدگاهى است كه در پرتو آن مشكالت نظرى و عملـى نظريـه ترجمـه فرهنگـى از بـين مـىرود  .پلوراليسـم ،
قرائتهاى مختلف دينى را به رسميت مىشناسد و بر همه مهر تأييد مىنهد  .در پرتو ترجمه فرهنگى دين ما با معرفـتهـاى
دينى و اشكال متعدد و احيانا مخالف و متغاير با يكديگر مواجه خواهيم بود  .آن گاه انواعى از اديان يا معرفتهاى دينى متأثر
از فرهنگها حجيت و اعتبار و رسميت پيدا مى كند كه پيـروان يـك ديـن بـه پلوراليسـم اعتقـاد داشـته باشـند و ا ّال تحمـل
صورتهاى مختلفى از يك دين  ،متناسب با فرهنگهاى قومى ممكن نخواهد بود  .بنابراين تـرويج و تحكـيم ايـن اصـل نيـز
مىتواند بستر آن نظريه را فراهم نمايد .
 6ـ عقالنيت انتقادى
«عقالنيت انتقادى» نيز رهآورد فلسفه غرب است  .شايد بتوان نقادىهاى كانت را شروع آن دانست  .ديدگاه كانت اين بود كـه
عقل مىتواند و بايد مرتبا خود را نقد كند از آن پس نگاه نقادانه به همه ميراث انسان گذشته باب شـد و جـواز نگـاه نقادانـه ،
مرزهاى متون مقدس دينى را هم درنورديد و چيزى را فوق نقد نشناخت  .تا جايى كه گرامشى از فلسفوفان علم اعالم كرد كه
آنچه نقدپذير نباشد از حوزه معرفت علمى خارج است .
يكى از آشكارترين نتايج و محصوالت اين نگرش  ،آن بوده است كه انديشه  ،فرهنگ و سنت را از هويتى ايستا  ،ثابت و رسوب
شده خارج كرده و به آن هويتى سيال و جارى بخشد  .لذا  ،به نظر عدهاى از روشنفكران  ،چنانيه ديدگاه عقالنيت انتقادى به
حوزه دين نيز نفوذ كند و حجيت و اعتبار كسب نمايد  ،مىتواند به دين هويتى ديناميك  ،سيال و جارى ببخشد و از رسوب و
انجماد انديشه و سنت دينى در زمان و فرهنگى خاص ممانعت نمايد  .دليل توجه اين بخش از متفكران به اين مسئله همـين
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است كه معتقدند «عقالنيت انتقادى» هم مىتواند دين را از هويت شكلى و فرماليته آن خارج كرده و زمينـه را بـراى ترجمـه
فرهنگى آن مهيا نمايد و به آن رسميت و اعتبار نيز ببخشد و همينين از آن جا كه فرهنگها نيز در گذر زمان تحول پذيرند ،
بنابراين نگرش و ديدگاه انتقادى به دين و داشتههاى دينى مىتواند از رسوب دين در هـر فرهنگـى جلـوگيرى كـرده و آن را
همپاى تحوالت فرهنگى متحول و همساز نمايد  .از اين رو است كه ديدگاه و نگرش انتقادى مورد توجه متفكران بوده و به نظر
آنان مىتواند خادم نظريه «ترجمه فرهنگى دين» باشد .
«  . . .به نظر اين جانب دين اسالم با ساختار ذاتى كه دارد  ،با عقالنيت دينى انتقادى كامالن سـازگار اسـت  . . .اگـر عقالنيـت
دينى خصلت انتقادى نداشته باشد يا سكوالريسم پيش مىآيد يا گرفتار شدن در شكل گرايى دينى  . . .ضرورت توحيد گرايى
 ،عقالنى و انسانى بودن اجتهاد  ،عدم حجيت ذاتى فتواهاى فقيهان  ،زمينههايى در ساختار ذاتى اسالم هستند كه تفكر دينى
3
اسالم را به سيال بودن توانا مىسازند و اينها عناصر عقالنيت دينى انتقادى اسالم است . . . .
 9ـ تفكيك شئون و تعليمات دين به ذاتى و عرضى
مهمترين و اساسىترين مبناى نظريه «ترجمه فرهنگى دين» پذيرفتن اين نكته است كه شئون و تعليمات دين بـه دو دسـته
شئون و تعليمات ذاتى و عرضى تقسيم مىشوند  .اين نظريه و ديدگاه نيز گرچه سخت تحت تأثير تعلميات متفكرينـى چـون
شاه ولى اللّه دهلوى در كتاب حجة اللّه البالغه قرار دارد ولى اوّل بار به شكل صريح و آشـكار و تئـوريزه شـده توسـط دكتـر
سروش در كيان شماره  01ارائه شد  .وى اينگونه بيان مىدارد:
«  . . .عرضىها آنها هستند كه مىتوانستند به گونهاى ديگر باشند  ،برخالف ذاتىها  . . .اوّلين شأن عرضى دين اسـالم زبـان
عربى آن است كه مىتوانست زبان ديگرى جاى آن را بگيرد  .دومين عرضى  ،فرهنگ اعراب است  .سومين عرضى  ،مفاهيمى
هستند كه مورد شارع قرارگرفتهاند  .چهارمين عرضى  ،پرسشهـاى مؤمنـان و مخالفـان و پاسـخهـاى وارده بـرآنهـا اسـت .
پنجمين عرضى  ،احكام فقه و شرايع دينى است  .ششمين عرضى  ،جعلها و وضعها و تحريفاتى است كـه مخالفـان در ديـن
1
كردهاند  .هشتمين عرضى  ،توانايى و وسع مخاطبان دين است . ». . .
و امّا ذاتيات دين به نظر وى به قرار ذيل است:
« 3ـ آدمى خدا نيست بلكه بنده است ( اعتقادات )
 1ـ سعادت اخروى مهمترين هدف زندگى آدمى و مهمترين غايت اخالق دينى است ( اخالق )

 .مح ّمد مجتهد شبسترى  ،راه نو  ،شماره  ، 7ص. 27
 .كيان  ،ش  ، 42ص. 4
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 1ـ حفظ دين و عقل و جان و نسل و مال مهمترين مقاصد شارع در حيات دنيوى است ( فقه ) . ». . .
دكتر سروش در همين مقاله شيوهها و راهكارهاى عمده تميز ذاتيات دين از عرضيات آن را چنين بيان مىدارد:
«  . . .اينك پاى افزارها و چشم افزارهاى بايسته را براى ورود به صحنه دين و نگاه بر صفحه دين در اختيـار داريـم  ،نظـر بـه
تكــون تــدريجى و تــاريخى ديــن و متــون دينــى و شكســتن و شــرحه شــرحه كــردن ســاختمان اســتخوانى شــده آن
) (Deconstructionو طرح شرطيات كاذبا المقـدم و خـالف واقـع ) (Counter Factualsو اسـتقراى مقاصـد شـارع و
استنباط علل الشرايع و كشف وسايط و وسايل دوران تكون دين و حوادث دخيل در آن  .و تنقيح و تدوين انتظارات خويش از
دين و آزمون جانشين پذيرى و جانشينناپذيرى عناصر و اجزاى شريعت  ،شيوهها و راهكارهـاى عمـده تميـز ذاتيـات ديـن از
1
عرضيات آنند . ». . .
با تأمل در بند اخير به خوبى مىتوان دريافت كه چه مبانى و اصولى از پيش برگرفته شده تا دكتر سـروش را بـه ايـن نظريـه
يعنى تفكيك شئون و تعليمات دين به عرضى و ذاتى رسيده است :تفكيك دين و معرفت دينى  ،اعتقاد به هويـت تـاريخى و
تدريجى معرفت دينى  ،بحث انتظار ما از دين ( تأثير دانش هرمنوتيك )  ،نقد پذيرى معرفت دينى  ،و . . . .
وى درباره زبان عربىِ دين اسالم مىگويد« :كافى بود پيامبر اسالم ايرانى يا هندى يا رومى باشـد تـا زبـان ديـنش پارسـى يـا
سنسكريت يا التين گردد  1.پس هر زبانى داراى تنگناها و فراخناها و ويژگىهاى ديگرى مىباشد كه بهطور طبيعى اين ويژگى
خود را به زبان دين نيز منتقل مىكند .
دكتر سروش درباره تأثير پذيرى دين اسالم از فرهنگ عربى مثالهاى فراوانى آورده از جمله:
«  . . .اين كه قرآن نشان از حوران سيه چشم ( نه زنان چشم آبى ) در بهشت مىدهد و اين كـه آنـان را در خيمـههـا سـاكن
مىبيند  . . .و اين كه به ناظران توصيه مىكند تا به شتر و خلقت آن بنگرد  . ». . .اين كه شرارههاى آتش جهنم را به شـتران
زرد مايل به سياهى مانند مىكنند و  . . .اين كه از حيوانات آشنا و مألوف اعراب  ،چون اسب و استر و شـتر و حمـار و شـير و
فيل و خوك و مار و  . . .نام مىبرد و اين كه پشم و پنبه و كافور و زنجبيل و زنجير هفتاد ذرعى و فلز گداخته و  . . .را كه اشيا
و ابزارهاى متعارف و معروف عرب بوده مطرح مىكند و بسى بيش از اينها كه با تتبع در قرآن و سنت نبى گرامى بـه دسـت
مىآيد  ،همه نشان مىدهد كه چگونه رنگ و بوى ذوق و ظرافت و خلق و خشونت و رسم و عادت و محيط و معيشت عربـى ،
هسته مركز انديشه اسالمى را چون قشرى دربرگرفته است  .ترديد نيست كه بعثت پيامبر عزيـز و عظـيم اسـالم در محيطـى
ديگر  ،دفتر وحى و قانون شفاى او را پاك رنگى ديگر مىزند و بدون آن كه ذرهاى از فـروغ و فخامـت پيـام آن بكاهـد او را از
.همان  ،ص . 19
 .همان  ،ش  ، 22ص . 11
 .كيان  ،ش  ، 42ص. 11
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اشاره كردن به ستوران و حوران و زنده به گوران و قريش و ابو لهب و  . . .بىنياز مىكـرد  .نـه ايـن كـه در آن صـورت گـوهر
3
بىصدف و پيام برهنه عرضه مىكرد  ،بل به عرضيات ديگر تعرض مىكرد و كالم و پيامش جامه و زيور ديگر مىپوشيد . ». . .
دكتر سروش دقيقا چنين سياق و شيوهاى را براى ساير شئونات و تعليماتى كه به نظر وى از عرضيات ديـن اسـت نيـز دنبـال
مىكند وى مىگويد:
«  . . .شك نيست كه اسالم اگر به جاى حجاز  ،در يونان و هند و روم ظهور مىكرد  ،اسالم يونانى و هندى و عرضياتشان كه
1
تا عميقترين اليههاى هسته مركزى پيش مىروند با اسالم عربى تفاوت بسيار مىكرد . ». . .
وى گرچه به تبع و تحت تأثير عرضيات معتقد است كه اسالم مىتوانست و مىتواند همان گونه كه شكل و صورت عربى داشته
و دارد  ،شكل و صورت فرهنگهاى مختلف را به خود بگيرد  .امّا مرتبا تذكر مىدهد كه اين امر به ذات و حقيقت و روح واقعى
دين لطمهاى نمىزند و موجب تغيير آن نمىشود .
شاه ولى اللّه دهلوى در مهمترين اثر خود يعنى حجة اللّه البالغه نيز عقيده جازم دارد كه اديان الهى تحت تأثير فرهنگهـا و
آداب و رسوم و امكانات و قوت و ضعف اقوام و ملل متعدد  ،تفاوت كردهاند و با آنها متناسب بودهاند و چون فرهنگها و آداب
و رسوم و ساير مناسبات عصرى و قومى تفاوت داشته احكام و شرايع دينى نيز تفاوت پيدا كرده است .
دكتر حبيب اللّه پيمان نيز بر اين باور است كه« :وضع مقررات جديد ( شريعت ) نه يكباره بلكه بهتدريج و متناسب با نيازها و
ضرورتها انجام مىگرفت  .هر بار كه با مسئلهاى تازه روبهرو مىشدند  .جوابى مقتضى براى آن فراهم مىشد اگـر پيـامبر بـه
مدينه هجرت نمىكرد و مسلمانان استقالل پيدا نمىكردند و جامعهاى تازه پديد نمىآوردند احكام شريعت هـم تـدوين و بـه
اجرا گذاشته نمىشدند  .اگر پيامبر در جامعه ديگرى غير از مكه و قوم عرب ظهور مىكرد و به جاى مدينه در شهر ديگـرى و
در ميان قوم ديگرى استقرار مىيافت و با مسائل ديگرى روبهرو مىشد  ،مجموعه احكام و مقرراتى از او بر جـاى مـىمانـد بـا
آنچه هم اكنون در اختيار ما است فرق مىكرد و حال آن كه در مورد آموزههاى دينى  ،اين تغييرات و جابهجـايىهـا جـز در
مورد نحوه بيان يعنى قالب زبانى و فرهنگىشان تأثير نمىكرد و محتواى تعاليم در همه جا يكسان و مشابه باقى مىماند ». . .
.
محمّد اركون نيز مىگويد:
«  . . .هنگامى كه به ميراث تفاسير اسالمى در همه مذاهب مىنگريم؛ در مىيابيم كه قرآن پس از عصر خود جز وسيله تشكيل
متونى پاسخگوى نيازهاى زمانه نبوده است  .اين تفاسير كه به خودىِ خود تالشهاى فكرى و فرآوردههاى فرهنگى و در پيوند
با زمينه و زمانه فرهنگى خود هستند و در آغوش محيط اجتماعى و مكتب كالمى خود پرورده و فراباليدهاند  ،به ايـن عوامـل
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بيشتر مرتبطاند تا به قرآن و همين سير پيييدگى بسيارى از مسائل است كه از پيوند بين متن اصـلى ـ كـه مـورد شـناخت
است ـ و همه تفاسير آن برمىخيزد تفاسيرى كه پاسخگوى نيازهاى ايدئولوژيك هر نسل و قومى در هر عصرى است . ». . .
اركون گرچه در اين فراز به ديدگاه دكتر سروش نزديك است ولى گويى وى تنها معرفت دينى و تفسـير را متـأثر از محـيط ،
شرايط و مناسبات عصرى و قومى مىداند و اصل متن را به دور از اين تأثيرات انگاشته است  .حال آن كه دكتر سروش ديدگاه
خود را تا متن دين ( قرآن ) نيز سرايت مىدهد و زبان دين ( قرآن ) را نيز را مناسبات عصرى و قومى متأثر مىبيند  .مجتهد
شبسترى در مورد فقه ـ علىالخصوص ـ معتقد است:
«  . . .اجتهاد و افتا هميشه ملزم به مراعات عقالنيت هر عصر و دوران بود  .اين مراعات بدين معنا بود كه فقيهان ملـزم بودنـد
در برابر فتواهاى خود چه از نظر روش استدالل و چه از اين نظر كه آن «فتوا يك مصلحت شرعى» و يـا «مصـلحت عقاليـى»
آشكار را نقض نكند  ،پاسخگو باشند» .
«در باب سياسات مطلب بهكلى عوض مىشود چنين به نظر مىرسد كه در اين بـاب بسـتر عقاليـى حركـت فقهـى در مـوارد
عمدهاى مخدوش شده و اغلب فتاوا و نظرات فقهى باب سياسات در عصر حاضر توجيه عقاليى ندارد و موجب تقويـت مصـالح
شرعى و عقاليى مسلمانان مىشود» « .تحوالت فرهنگى جامعهها مىتواند داللت متـون دينـى و غيـر دينـى آن جامعـههـا را
دستخوشِ تحول سازد . ». . .
در يك نگاه  ،چنين به نظر مىآيد كه همه يا بسيارى از مهمترين نظريات  ،ديدگاهها و انديشـههـاى متفكـران و نوانديشـان ،
تمهيداتى براى هموار كردن راه نظريه ترجمه فرهنگى دين است  .چنانچه مالحظه شد  ،نظريه قبض و بسط  ،بسـط تجربـه
نبوى  ،پلوراليسم  ،هرمنوتيك  ،اسطورهشناسى و زبان دين  ،نظريه تفكيك شئون و تعليمات دين به عرضى و ذاتى  ،جملگـى
زمينهساز حجيت بخشيدن و معتبر اعالم كردن نظريه اخير است  .به عبارت ديگر  ،همه شاخ و برگ درختى هستند كه ميـوه
آن «ترجمه فرهنگى دين» است .
شايد برخى از متفكران و انديشمندان دينى و غير دينى به اين نتيجه رسيده باشند كه علت اصـلى يـا بخـش مهمـى از علـت
تفاوت و اختالف اديان و شرايع  ،به تفاوتهاى قومى  ،محيطى و فرهنگى و مناسيات اجتماعى مردم بـر مـىگـردد و اديـان و
شرايع دينى در سطوح مختلف سخت تحت تأثير فرهنگها قرار مىگيرند و زواياى مختلف اين نگرش را هم بيان كرده باشند .
مثالن وقتى مرحوم شهيد مطهرى مىگويد« :فتواى عرب  ،بوى عرب مىدهد و فتواى عجم  ،بوى عجم  ،عبـارت ديگـرى از آن
واقعيت بود»  .تمام فقيهان ما نيز اين واقعيت را تا حدودى پذيرفتهاند  .وقتى در فقه بر باب اجتهاد تكيه مىشـود و حتـى در
نزد حضرت امام خمينى(  ) 3دو عنصر زمان و مكان در فقه الزم ديده مىشود  ،حكايت از اين حقيقت دارد كـه فقـه را تـابع
زمان  ،مكان و شرايط ديدهاند و حتى الزم ديدهاند كه اين عناصر در هر عصرى نقش خويش را در استنباطات فقهـى فقيهـان
ايفا نمايد .
امّا نكته جديد اين نظريه  ،اوالن :اين است كه دامنه و دايره آن شامل همه وجوه و بخـشهـاى ديـن مـىشـود  ،حـال آن كـه
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گذشتگان اگر قائل به تأثير فرهنگ در دين بودند  ،آن را تنها و تنها در فقه يافته بودند ثانيا :گذشتگان بـه مقدمـه اوّل آن تـا
حدودى واقف بودند و آن اين كه اديان ( البته بخش بسيار كوچك آن و نه همه دين ) از فرهنگها متأثر بودهاند امّا به مقدمه
دوم كه از لوازم مقدمه اوّل به شمار مىآيد  ،توجه و عنايتى نداشتند و آن اين حكم ايجابى بود كه :حال كه اديان از فرهنگها
متأثرند بنابراين منطقى نيست كه آن دين با هويتى فرهنگى متعلق به يك قوم بر همه اقوام تحميل گـردد بلكـه منطقـى آن
است كه لباس فرهنگ قوم پذيرنده را به تن نمايد .
چيزى كه نظريه ترجمه فرهنگى دين به آن بها و اهميت بيشتر مىدهد  ،همين «بايسته» اخير است  .بنابراين براساس نظـر
بخشى از روشنفكران  ،با توجه به نظريه تفكيك و تقسيم تعليمات و شئونات دين به عرضى و ذاتى  ،ذاتيات و عرضـيات ديـن
اسالم را بايد شناخت و در انتقال و ترجمه آن به فرهنگها و ملل و اقوام غير عرب الزم است كه تمـام عرضـيات عربـى آن را
كنار گذاشته و ذاتيات دين اسالم را متناسب با فرهنگ قوم پذيرنده ترجمه كرد .
دكتر سروش در تعريف «ترجمه فرهنگى» مىگويد:
«  . . .يعنى حفظ روح در عين تبديل جسم يعنى مالحظه عرفيات و آداب و خلقيات فرهنگهاى گوناگون را كردن و مقاصـد
3
شريعت را نه شكالن بل روحا و معنا حفظ كردن و انتقال دادن . ». . .
چنان كه ذكر شد اين نگرش تنها حوزه فقه را شامل نمىشود بلكه به همه شئون دين سرايت مىكند  .مثل اين كـه بـر ايـن
اساس  ،زبان دين اسالم مىتواند و شايد الزم و ضرورى است كه در دين اسـالم ايرانـى  ،فارسـى باشـد  ،آن گـاه بـه صـورتى
منطقى نه تنها جايز بلكه الزم است كه عرفيات و مناسبات فرهنگى ايرانيان در استنباطات شرعى فقهيان مورد مالحظـه قـرار
گيرد  .در اين صورت دست كم علىالظاهر ما با صورتهاى مختلفى از دين اسالم مواجه خواهيم شد  ،اسـالم ايرانـى  ،اسـالم
هندى  ،اسالم آلمانى و  . . .بر اساس همين بينش است كه مجتهد شبسترى و ديگران خواستار تأسيس فقه نوينى متناسب با
عقالنيت عصر جديد هستند و از تأسيس دستگاه اعتقادى و اخالقى جديد اسالمى سخن مىگويند .
شايد نكته مهمتر اين نظريه در اين جنبه دستورى ولى ضمنى نهفته باشد كه مىگويد اگر دين به صورت فرهنـگ پذيرنـده و
عقالنيت عصرى در نيايد بلكه بر انتقال شكلى آن تأكيد گردد  ،در واقع دين منزل منتقل نشده و حق مطلب ادا نگرديده است
 .به عبادت ديگر  ،اين نظريه مىگويد كه :تنها اگر چنين كنيم از خداوند اطاعت كردهايم و بس؛ و به عبارت كوتاهتر  ،بر اساس
اين نگرش  ،شكل گرايى دينى معاملهاى دين مدارانه و مؤمنانه با دين نيست  ،بلكه رويكرد و معامله همانـا رويكـرد و ترجمـه
فرهنگى دين است  .بنابرآن چه گذشت  ،ذكر چند نكته در خصوص ترجمه فرهنگى دين و ادعاى اين گروه از روشنفكران الزم
مىآيد:
 3ـ اين نظريه چنان كه پيدا است مبتنى بر مبانى و اصول برون دينى است كه پا را از اجتهاد در اصول نيز فراتر مىنهد؛ زيـرا
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اجتهاد در اصول نيز تا حدود زيادى در دايره فقه است نه خارج از آن حال آن كه اين نظريه همه شئون و بخشهـاى ديـن را
شامل مىشود .
تفاوت اين نگرش با آنچه نزد عالمان دينى  ،اجتهاد در اصول خوانده مىشود كه البته بسيار نادر و كم رنگ بوده و با معضالت
و مشكالت عديدهاى روبهرو بوده  ،در اين نكته است كه عالمان دين در اجتهاد در اصول نيز هميشه جانب ساير پارهها و شئون
دين را پاس داشته و همواره آن را با نگاه و منظرى درون دينى پىگرفتهاند  .اين در حالى است كه نظريه ترجمه فرهنگى اوالن
مبتنى بر اصول و مبانىاى استوار است كه جملگى اصولى برون دينى بوده و ثانيا :همان مبانى خود با نقدهايى جـدى روبـهرو
بوده است  .و ثالثا :اين نظريه با هيچ حكم درون دينى پشتيبانى نمىشود  .يعنى ـ تـا آن جـا كـه اطـالع وجـود دارد ـ هـيچ
حديث يا آيه يا سنتى معصومانه را نمىتوان يافت كه تأييد كننده اين نظريه باشند .
به عبارت ديگر  ،از منظرى درون دينى مىتوان پرسيد كه اگر واقعا تغيير عرضـيات ممكـن و حتـى آنگونـه كـه ايـن نظريـه
مىگويد  ،الزم و ضرورى است  ،چرا هيچ آيه و يا حديثى آن را بازگو نكرده؟ و اين شاه كليد را در اختيار دينداران قرار نـداده
است  .بنابراين  ،آنچه از ظاهر و باطن متون دينى مستفاد مىشود  ،نه لزوم ترجمه فرهنگى ديـن بلكـه انتقـال مجتهدانـه و
حداكثر على قدر عقول مخاطبان است  .به عبارت ديگر روح متون دينى با اجتهاد گرايى دينى ـ البته به شـكل متعـادل آن ـ
بيشتر سازگار و منطبق است تا ترجمه فرهنگى آن .
 1ـ وقتى دكتر سروش نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت و تفكيك و تمايز دين و معرفت دينى را ارائه كرد  ،كمتـر كسـى
مىتوانست پيش بينى كند كه وى روزى بر خود دين انگشت بنهد و جنبههاى بشرى و متحول را در آن نشان دهد؛ چيزى كه
در مقاله ( بسط تجربه نبوى ) اتفاق افتاد  .يعنى نه معرفت دينى  ،بلكه خود دين نيز به وجوهى ثابت  ،كامل  ،غيـر بشـرى و
متحول و بشرى تفكيك شد  .در اين مقاله و نظريه ترجمه فرهنگى دين  ،دكتر سروش شئون و تعليمات دين را به دو دسـته
عرضى و ذاتى تقسيم مىنمايد كه به نظر وى عرضيات امورى هستند كه مىتوانستند آنگونه كه هستند نباشند امّا ذاتيات بر
همان صورت اوّل باقى خواهد ماند و تغييرى نمىپذيرد  .چنين به نظر مىرسد كه آقاى سروش روزى بـهسـراغ خـود ذاتيـات
دين نيز برود و چيزى را كه امروز ثابت اعالم نموده  ،متغير اعالم نمايد  .البته اين پيشبينى صرفا با قياس از برخورد ايشان با
دين و معرفت دينى استوار نيست بلكه دليلى منطقى نيز دارد  .اگر بر سياق و روش روشنفكران بهويـژه آقـاى سـروش بتـوان
تعاليم و شئون دين را به عرضى و ذاتى تقسيم كرد و عرضيات را متغير و ذاتيات را ثابت تلقى و تعريف نمود آن گاه مىتـوان
اين مسئله را طرح كرد كه وقتى فرهنگ يك قوم  ،امكانات  ،توانمندىهـا  ،مناسـبات اجتمـاعى و عصـرى آن  ،عرضـيات آن
ذاتيات را شكل مىدهد  ،چگونه بر نفس ذاتيات تأثير نمىگذارند  .يعنى واقعا چه دليل منطقى وجود دارد كه ذاتيات در كنه و
نفس خود متأثر از عرضيات نگردند و آن فراخى و ضيق  ،تنگناها و گشايشهايى را كه دارند بر نفـس ذاتيـات جـارى نكننـد؟
اتفاقا از برخى عبارتهاى آقاى سروش مىتوان همين مطلب را فهميد و پيش بينى كرد؛ او مىگويد:
«  . . .آنان نه تنها نگفتنىها را نگفتند  ،بلكه گفتنىها را همينان كه مىخواسـتند نتوانسـتند بگوينـد بـه سـخن ديگـر مـرز
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گفتنىها و نگفتنىها را پيش از اين كه خودشان معين كنند  ،گاه فرهنگ عصر و زبان قوم تعيين مىكردند . ». . .
اين يعنى اثر پذيرى ذاتيات از عرضيات! وقتى كه ايشان هويت دين ( نه معرفت دينى ) را امرى تدريجى و تاريخى مـىدانـد (
مقاله تجربه نبوى ) و در آن جا مىگويد:
«فرقه شدن تدريجى دين و كنار هم نشستن پارههاى گوناگون آن  ،در گرو چه عرضيات و تصادفاتى بوده و چهها مىشد كـه
1
در دين باشد و اينك نيست و چهها مىشد كه در دين نباشد و اينك هست» .
خود گواه اين مطلب است كه به نظر وى عرضيات در هويت ذاتيات تأثير مىگذارند و اگر اين استنباط درست باشـد  ،آن گـاه
بايد گفت« :ترجمه فرهنگى دين» نه تنها با عرضيات دين سر و كار دارد بلكه با ذاتيات هم كار دارد و اين جا منطقى است كه
پرسيده شود كه اگر تغيير عرضيات جايز باشد  ،چرا تغيير ذاتيات جايز نباشد؟! چون هر دو متأثر از فرهنگ قـوم بـودهانـد ( .
البته در تعريف  ،عرضيات به امور متغير و ذاتيات به امور ثابت اطالق مىشود ولى در اين عبـارت اخيـر منظـور از عرضـيات و
ذاتيات  ،مصاديق آنها است نه بر اساس تعريف آنها ) .
اگر ذاتيات دين هم ـ امورى كه آقاى سروش ذاتى ناميده است ـ متغير باشد و تابع فرهنگ قوم و عقالنيت عصرى قرار گيرد ،
از دين وحيانى و آسمانى چه باقى مىماند  .در اين صورت سر از دين مدنى در مىآوريم و نه دينى الهى و آسمانى و اين راه به
نظر مىرسد كه رفته رفته وجه الهى و آسمانى دين را از آن مىستاند .
آقاى مجتهد شبسترى «عدالت و رحمت» را داللت اصلى فقه و احكام فقهى مىفهمد و تا اين جا به نظر مىرسد كه عـدالت و
رحمت به نظر وى روح احكام و دين است و به زبان دكتر سروش از ذاتيات است  .حال آن كه آقـاى شبسـترى نـه از عـدالت
مطلق بلكه از «عدل زمان» سخن مىگويد و معتقد است كه عدالت را نيز عقالى هر قوم تعريف مـىكننـد  .در ايـن صـورت ،
معلوم نيست از ذاتيات هم چيزى كه رنگ آسمانى داشته باشد باقى بماند .
 1ـ اگر تفكيك و تقسيم شئون و تعاليم دين به ذاتى و عرضى درست باشد  ،ولى پذيرفتن اين نكته بسى ثقيل و سنگين است
كه بتوان بر اندام ذاتيات دين هر عرضى را پوشاند  .اگر آنگونه كه دكتر سروش خود مىگويد:
«زبان عربى اينك تنگناها و فراخناها و روشنىها و تيرگىها ويژگىهاى خود را بر وحى محمدى تحميل كرده اسـت و چـون
1
نى كه بر دهان نى زن نشسته باشد  ،آواى او را در خور اندازههاى خود كرده است» .
امر عرضى تا اين حد بتواند ويژگىهاى خود را بر ذاتيات دين تحميل كند  ،پيدا است كه برگرفتن يك عرضى ( زبان عربى ) و
جانشين كردن عرضى ديگرى ( زبان فارسى ) به جاى آن  ،تنگناها  ،فراخناها  ،روشنىها و تيرگىهاى خاص خود را بر وحـى
 .كيان  ،شماره  ، 42ص. 13
 .كيان  ،شماره  ،42ص . 15
 .كيان  ،ش  ، 42ص. 11
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تحميل خواهد كرد و طبيعى است كه ذاتى دين را متناسب با خود نيز تغيير دهد .
بر همين اساس است كه كسانى بر شكلگرايى دينى و كسانى ( منطقىتر از گروه نخست ) بر اجتهاد اصرار دارنـد و پـا فراتـر
نهادن از آن را هراسناكند  .اينان در واقع دغدغه ذاتيات دين را دارند  .نظريه پردازان ترجمه فرهنگى نيز البته معتقدند كه بـا
تغيير و ترجمه فرهنگى عرضيات است كه ذاتيات محفوظ مانده و به درستى منتقل مىشوند  .امّـا همـانگونـه كـه اسـتدالل
گرديد  ،هيچ دليل منطقى و تضمينى وجود ندارد كه عرضيات قابل جانشين با عرضيات اصيل و اوليه دين بتواند ذاتيات ديـن
را حفظ نمايد و آن را از دستخوش تغيير و دگرگونى مصون بدارد  .به عبارت ديگر  ،اگر نظريه ترجمه فرهنگى بر اثر دغدغهاى
دينى ـ دغدغه حفظ ذاتى دين ـ رخ نموده باشد  ،شكل گرايى دينى و منطقىتر  ،اجتهاد نيز درست بر اثر دغدغه حفظ ذاتى
دين تكوين يافته است .
دكتر پهلوان و نظريه دين فرهنگى
دكتر چنگيز پهلوان متولد  3131و داراى دكتراى علوم سياسى از اتريش است او كـه پـيش از انقـالب اسـالمى پيشـينهاى از
مبارزه سياسى  ،تدريس  ،پژوهش  ،نگارش و تجربه ادارى و سياستگذارى دولتى در امور فرهنگى اندوخته بود پس از سالها
سكوت و انزوا در دهه هفتاد به صحنه روشنفكرى ايران بازگشت  .پهلوان با تكيـه بـر اهميـت ميـراث تمـدنى ايـران و انجـام
پژوهشهايى مردم شناختى  ،ادبى و جامعهشناسانه سياسى در حوزههاى مختلف تمدن ايرانى به خصوص ايران  ،افغانسـتان و
آسياى ميانه تأمالت نظرى در نسبت ميان دولت  ،فرهنگ و دين را به مطالعات سياستگذارى و برنامه ريزى فرهنگـى پيونـد
زد  .دكتر پهلوان در سالهاى  14ـ  14با نسل نوين طالب جوان ( مؤسسه بـاقرالعلوم قـم ) روشـنفكران مـذهبى جـوان (
دانشگاه تهران  ،تربيت مدرس و مركز تحقيقات استراتژيك ) و پژوهندگان مذهبى فرهنگ و ارتباطات ( دانشگاه امـام صـادق
عليهالسالم ) آشنا شد  .پهلوان در دوران حضور چهار ساله در دوره دكترى مركز مطالعات فرهنـگ و ارتباطـات دانشـگاه امـام
صادق عليهالسالم پژوهش و تدريس خود را بـر چهـار محـور جامعـهشناسـى فرهنـگ  ،جنبـههـاى فرهنگـى توسـعه ملـى ،
مردمشناسى فرهنگى و سياستگذارى و برنامه ريزى در فرهنگ و ارتباطات متمركز كرد  .در ايـن مـدت محفـل دانشـجويان
اوّلين دوره دكترى اين مركز به كانون گرم تعامل علمى و فرهنگى ميان دو نسل از انديشهگران فرهنگى ايران بدل شد  .دعوت
از اساتيد ايرانى خارج از كشور ( دكتر موالنا  ،تهرانيان  ،برادران صـدرى  ،كمـالىپـور  ،و  ، ) . . .همفكـران مسـيحى  ،دكتـر
كاالگيهر  ،و  . . .و نوانديشان مذهبى  ،حجاريان  ،عبدى و كديور و  . . .گفتوگوهاى صريح و انتقـادى ميـان ايـن دو نسـل و
تعامل نزديك با واقعيت زيست محيط مذهبى و سنتى دكتر پهلوان را كه اينك در بطن متن يك مؤسسه آموزشى ـ پژوهشى
با بنيادهاى مذهبى به تدريس و تحقيق مشغول بود بيش از پيش به اهميت  ،نفوذ  ،انعطاف پذيرى و ظرفيـت فـراوان سـنت
مذهبى براى تعامل با دنياى جديد و ادامه حيات در شرايط گذار متوجه ساخت .
در آن دوران نگاه پهلوان به دين نه ستيزنده بود و نه كاهنده  .او دين را نفـى نمـىكـرد امّـا بـه عنـوان يـك ايـدئولوژى نيـز
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نمىپذيرفت و اختالف نظرى پهلوان با روشنفكران دينى مبتنى بر نگاه آسيب شناسانه او به پروژه روشنفكرى وارداتـى اسـت .
پهلوان بارها به خاطر حمله به كارايى و اثر بخشى نظرى و عملى روشنفكران ايرانى طعم حمله متقابل  ،بايكوت و حتى دعاوى
حقوقى عليه خود را چشيده است .
اگر چه پهلوان از سال  3111به بعد اصطالح «دين فرهنگى» را در محافل خصوصى بهكار گرفت امّا تنها در خرداد ماه 3111
بود كه در سلسله مقاالت «دوم خرداد و بحرانگذار» در هفته نامه راه نو يك مقاله را به بحث درباره سه مقوله «دين فقهى» ،
«روشنفكرى دينى» و «دين فرهنگى» به عنوان انديشههاى شكل گرفته در چارچوب نظام جمهورى اسـالمى اختصـاص داد .
پهلوان در اين مقاله يكسر به دين فقهى و روشنفكرى دينى مىتازد و كوششهاى سنت پژوهان انتقادى را ارج مـىنهـد و در
نهايت با ارائه نظريه «دين فرهنگى» و بيان ويژگىهاى آن  ،راهگذار از جامعه سنتى بـه جامعـه مـدرن را در ايـران معاصـر را
پذيرش اين نظريه مىداند .
مقاله دين فرهنگى چهار مدعاى اصلى دارد:
 3ـ جامعه ما در حال حاضر با معضل «گسست از دين مواجه است  .اين معضل در مورد روشنفكران دينى نيز مصـداق دارد و
آنها دير يا زود از سنت دينى جدا خواهند شد .
 1ـ اين معضل ناشى از حاكميت تلقى فقهى از دين است .
 1ـ براى رفع اين معزل بايد «تلقى فرهنگى از دين» جايگزين «تلقى فقهى از دين» بشود .
 0ـ دين فقهى و دين فرهنگى چند تفاوت عمده دارند:
الف) دين فقهى مىخواهد دين را جانشين همه وجوه زندگى فرهنگى جامعه كند در حالى كه دين فرهنگى دين را به صـورت
يك جريان و سيستم فرهنگى مىبيند .
ب) دين فقهى تغيير  ،تحول و نوآورى را بر نمىتابد نمىتواند حتى در چارچوب «فقه پويا» به پرسشهاى مهم حوزه سـنت و
پيشرفت پاسخ دهد امّا دين فرهنگى به عنوان بخشى از حيات فرهنگى جامعه همراه با آن متحول مىشود .
ج) دين فقهى محدود كننده و الزامآور است  .به همين دليل خود و روحانيـتِ نگهبـان آن از بسـتر حيـات اجتمـاعى بيـرون
افتادهاند امّا دين فرهنگى در بستر فرهنگ جامعه جريان دارد و تبلور فرهنگ جامعه است در نتيجه روحانيت نيز نه به عنـوان
طبقه حاكم بلكه به عنوان جزئى از حيات عمومى جامعه مورد احترام و مراجعه است .
د) روششناسى دين فقهى محدود به استداللهاى درون فقهى اسـت حـال آن كـه روششناسـى ديـن فرهنگـى سـازگار بـا
روشهاى عمومى علوم اجتماعى به خصوص فرهنگشناسى است .
پهلوان بعدها پس از ترك دانشگاه امام صادق عليهالسالم در مقاله «بحران گفتار در ايران امروز» كه در كنفرانس پر مـاجراى
برلين ارائه شد مرزبندى خود را با روشنفكرى دينى و دين فقهى پر رنگتر كرد او در حمالتى بىامان روشنفكران دينى را بـه
گفتاربردارى  ،سرقت متقلبانه و قدرت جويانه از روشنفكرى سكوالر ( عرفى ) و روحانيت حاكم را به سياسـت زدگـى  ،سـنت

475

ستيزى و اخالق گريزى متهم كرد و گسست جامعه از دين  ،نهادى شدن اخالق دوگانه و منافقانه در پهنه سياست  ،فرهنگ و
اجتماع و به حراج گذاشتن دين و روحانيت براى حفظ قدرت را ناشى از عملكرد غلط فقيهان و روشنفكران ارزيابى كرد  .او تا
آن جا پيش رفت كه با تكيه بر نظريه «دين فرهنگى» مدعى شد «هييگاه در تاريخ معاصر ايران دينگريـزى تـا ايـن حـد در
ميان مردم بهويژه جوانان به چشم نخورده است  .نجات دين شيعه به عنوان فرهنگ اكثريت مردم ايران شايد به يك اعتبار در
3
گرو بركنار ساختن انديشهها و معيارهاى حكومت كنونى يعنى جابهجايى اين حكومت است» .
ماحصل ديدگاه پهلوان در مورد دين را مىتوان به شرح زير خالصه كرد .
«دين فرهنگى آن مقدار از معارف  ،احكام و آداب دينى است كه بهطور طبيعى و تاريخى در جامعه پذيرفتـه شـده اسـت و از
طريق مكانيسمهاى مرسوم انتقال فرهنگى از نسلى به نسل ديگر به ميراث رسيده است و در واقع بـه عنـوان فرهنـگ جامعـه
تجلى كرده است» .
پهلوان در ابتداى راه نظريهپردازى عليه روشنفكران دينى با مقاومت سر سخت آنها روبهرو شده است  .مقاله ابراهيم سـلطانى
تحت عنوان «روشنفكران دينى و دين فرهنگى كه در شماره  31راه نو تير  3111منتشر شد  ،نقدى گزنده و بنيادى از نظريه
1

دين فرهنگى را در برداشت  .سلطانى معتقد است نظريه پهلوان چيزى جز پذيرش سكوالريزاسيون و دين مدرن شده نيست .
او جز به جز نقايص و تناقضهاى مقاله پهلوان را مىكاود و در نهايت نتيجه مىگيرد« :نويسنده مقاله ديـن فرهنگـى مايـل
است يك تلقى مدرن از دين ( دين فرهنگى ) جايگزين يك تلقى سنتى از دين ( دين فقهى ) شود امّـا بـراى ايـنجـايگزينى
هيچ نظريهاى ارائه نمىدهد در حالى كه پرسش از نسبت ميان دين و جهان مدرن پرسش مهمى است كه روشـنفكران دينـى
درباره آن مىانديشيدهاند» 1امّا پاسخ روشنفكران دينى به مقاله گفتار بردارى جز آنچـه جاليـىپـور در كنفـرانس ارائـه كـرد
سكوت بود و سكوت؛ آنها در هيچيك از كتابهاى مربوط به مقالههاى و سخنرانىهاى كنفرانس حتى اشارهاى هم بـه مقالـه
وى نداشتند .
صدا و سيما  ،جامعه مذهبى و روحانيت سنتى نيز على رغم ايراد اتهـامهـايى نظيـر ارتـداد  ،خيانـت  ،توطئـه عليـه كشـور و
همكارى با بيگانگان به روشنفكران مذهبى به شركت كننده در كنفرانس برلين در مقابل مقاله و سخنرانى پهلوان سكوت كرد
و هييگاه حمله جدى عليه او را دنبال نكرد .
دين فرهنگى نيز در واقع ادامه و شكلبومى شده ترجمه فرهنگى دين است  .اگر بتوان پذيرفت كه ترجمه فرهنگى دين يـك
نظريه توصيفى و تبيينى است امّا نظريه دين فرهنگى تبديل سنت مردم شناسانه دينشناسى فرهنگى به يك نظريه دستورى
 .چنگيز پهلوان  ،بحران گفتار در ايران امروز  ،فروردين  ، 1379برلين منتشر نشده .
 .ابراهيم سلطانى « ،روشنفكران دينى و دين فرهنگى»  ،راه نو  ،ش  27 ، 13تيرماه  ، 1379ص. 11
 .همان  ،ص. 12
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 ،هنجارى و راهبردى است كه حدود و ثغور حضور و جايگاه دين در جامعه و نسبت آن را با دولـت تعيـين مـىكنـد  .نظريـه
پهلوان هنوز خام و ابتدايى است امّا ويژگىهاى راهبردى اين نظريه از يكسو و تكيه آن به ميراث علمى مردمشناسى فرهنگى
اهميت آن را گوشزد مىكند و احتمال اهتمامِ بخشى از روحانيتِ جوان و غيـر سياسـى و بخشـى از جامعـه شناسـان و ديـن
پژوهان اجتماعى به تكميل و بازسازى نظريه «دين فرهنگى» منتفى نيست  .حتى در ديدگاهى ديگر مىتوان پيش بينى كرد
كه نظريه «دين فرهنگى» با نظريه «دين انسانى» كه اخيرا در بيان طيفهايى از روشنفكران مذهبى شنيده مـىشـود تلفيـق
شده و در جريان رقابتهاى سياسى و شعار سازىهاى انتخاباتى آتى مورد استفاده قرار گيرد  .در اين صورت به نظر مـىرسـد
روشنفكرى دينى هنوز عالقه و قابليت گفتار بردارى از روشنفكرى عرفى را از دست نداده است .

477

تعامل دين و توسعه امكان يا امتناع
ندا نبوى طباطبائى
چكيده
با توجه به اين كه جامعه ما مذهبى و نظام حاكم بر كشورمان «جمهورى اسالمى» است  ،تالش در جهـت حاكميـتِ اصـول و
احكام و ارزشهاى اسالمى در جامعه و احياى فرهنگ اصيل اسالمى ضرورت تحقيق در موضوعات بنيـادين را مـىطلبـد كـه
تبيين آنها مىتواند براى جامعه ما درپيمودن راه پيشرفت و توسعه همه جانبه مفيد واقع شود و از اين رو موضوع رابطه ميان
دين و توسعه به عنوان موضوع تحقيق انتخاب گرديده است  .فرضيهاى كه در اين تحقيق مورد نظر بوده « ،عدم تعارض ميان
دين اسالم و توسعه است»  .و براى بررسىِ درستى يا نادرستى فرضيه فوق  ،اين بحث از جنبه نظرى و تئوريك از چند بعد به
صورت محدود بررسى مىشود و ضمنتوجه دادن به اين نكته كه ميان دين و فرهنگ دينى بايد تفاوت قائـل شـد  ،برخـى از
عناصر و مبانىثابت توسعه در تعاليم اسالمى بررسى مىشود  .تمركز تحقيق در اين مقاله بر دين اسالم و مذهب شيعه بوده و
سؤال اصلى اين است :چه رابطهاى ميان دين و توسعه وجود دارد؟
متغيرهاى تحقيق
متغيّر مستقل  ،دين است و متغيّرهاى واسطهاى :عقل  ،علم  ،آزادى و دنيا و عدالت اجتماعى است و متغيّـر وابسـته  :توسـعه
مىباشد .
روش پژوهش
در اين تحقيق براى جمعآورى دادههـا و اطالعـات مـورد نيـاز از روش كتابخانـهاى و بـراى بررسـى مطالـب مـورد مطالعـه و
نتيجهگيرى از روش تحليل محتوا استفاده شده است و در نهايت اين نتيجه گرفته مىشود كه اسالم به عنوان يك دين جـامع
و حقيقت جاودانه به همه ابعاد وجودى انسان توجه كرده و توسعه يافتگى نه تنها مستلزم دينزدايى از جامعه نمىباشد بلكـه
توسعه موزون و پايدار كه ناظر بر تكامل و تعالى انسان باشد مىتواند در چارچوب دين و بر اساس تعاليم اصـيل و آمـوزههـاى
مترقى اسالم صورت گيرد .
از واژههايى كه امروزه در فرهنگ عمومى مردم جهان رواج تام يافته واژه «توسعه» است  .برسر تعريف توسعه اتفاق نظر كاملى
وجود ندارد  ،ولى در هر حال به توسعه با ديده مطلوب نگريسته شده و معيارى بـراى تقسـيمات مختلـف بـراى كشـورها و از
جمله تقسيم آنها به جنوب و شمال و يا توسعه يافته  ،در حال توسعه و توسعه نيافته است ( هر چند بر اين تقسيم بندى نيز
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توافق همگانى وجود ندارد )  .بر اين اساس تقسيم بندىهاى مشابه ديگر كشورهاى توسعه يافتـه ايـده آل  ،غايـت مطلـوب و
هدف نهايى معرفى شده و بيشتر كشورهاى ديگر نيز مىكوشند آنها را الگـوى خـود قـرار داده و در زمينـههـاى فرهنگـى ،
اجتماعى  ،اقتصادى  ،حقوقى و سياسى و غيره از معيارهاى حاكم بر اين جوامع تبعيت نموده و خود را همرنگ آنان سـازند و
هم اكنون نيز روند جهانى شدن اين امر را تشديد كرده است  .توسعه در مفهوم غربى آن غالبان به معناى پروسـهاى اسـت كـه
طى آن مبانى و بنيانهاى فرهنگى  ،سياسى اقتصادى و اجتماعى جامعه دگرگون شده و از وضعيت سنتى به وضـعيت مـدرن
متحول مىگردد  .و به عبارت ديگر معناى «توسعه» نوسازى به روش غربى است  .بايـد توجـه داشـت كـه تعريـف توسـعه از
ديدگاه هر مكتبى به تعريف و جايگاه انسان در آن باز مىگردد .
در غرب تحوالت ناشى از رنسانس و متعاقب آن انقالب صنعتى  ،افكار و انديشهها و آمال و آرزوها و نحـوه نگـرش وافـق ديـدِ
انسان اروپايى و ساختارهاى فرهنگى  ،سياسى و اجتماعى و اقتصادى جوامع غربى را دگرگون نموده و به شـدت تحـت تـأثير
قرار داد و اعتقادات و ارزشهاى سنتى طرد شده و باورهاى جديدى مطرح گرديد كه مبتنى بر عقلگرايى تجربـى و تكيـه بـر
محسوسات  ،آزمون و ابطال بود  ،درنگرش جديد دين و باورهاى مذهبى و اخالقيات و معنويات امورى غير قابل تجربه و اثبات
و در نتيجه بيهوده تلقى شده است  ،در كشورهاى جهان سوم نيز با توجه به پيشرفت روزافزون غرب معموالن اين انديشـه رواج
يافته كه راه توسعه همان است كه غربيان پيموده انـد و قـرار گـرفتن در مسـير توسـعه مسـتلزم سـكوالريزم و زدودن ديـن و
معتقدات دينى و معيارهاى اخالقى از جامعه و غربى شدن جامعه است يعنى همان روندى كه با سرعتى شتابان خصوصان پـس
از انقالب صنعتى تمام جهان غرب را فراگرفت؛ به گونهاى كه امروزه تمدن مغرب زمين بر چنين شالودهاى استوار است  .ايـن
چنين بود كه روند مخالفت با دين و مذهب و فرهنگ ملى از يك سو و غرب گرايى از سوى ديگر از جانب برخى از روشنفكران
جهان سوم دنبال شده و در اكثر اين جوامع توسعه با مفهوم غربى شدن قرين شده است  ،اما اين وضـعيت ادامـه نيافـت و بـا
گذشت زمان اين مسئله نمودِ عينى پيدا كرد كه جامعه مدرن همان جامعه «تك ساحتى» است  ،چرا كه يك جنبه اساسى از
زندگى انسان را ـ كه همانا جنبه معنوى آن است ـ ناديده مىگيرد .
انقالب اسالمى ايران با اتكا بر دين و فرهنگ دينى توانست در عصر الحاد به پيروزى برسد و درييههـاى جديـدى را بـر روى
انسان گسسته از معنويات بگشايد و بهطور جدى بار ديگر دين را در صحنه جامعه انسانى مطرح كرده و همه آنان را كه عصـر
دين را پايان يافته تلقى مىكردند از خواب غفلت بيدار كند و بار ديگر تجديد حيات دين را به جهانيان نشان دهد  ،ولى پـس
از انقالب نيز برخى از نظريه پردازان همواره مدعى بودهاند كه ميان «دين» و «توسعه» تعارض وجود داشته و ديـن مـانعى در
راه توسعه است و براى اين كه جامعه بتواند توسعه پيدا كند بايد اسالم از صحنه فرهنگى سياسـى و اقتصـادى جامعـه خـارج
شده و فقط به صورت يك امر فردى و صرفان در حد يك اعتقاد قلبى باقى بماند  ( ،مانند تلقى مدرنيسم از مسيحيت  .اين گونه
افراد اسالم را دينى متحجر تلقى نموده و نوع نگرش اسالم را در مواردى ماننـد عقـل  ،علـم  ،آزادى و دنيـا مـانعى در مقابـل
توسعه معرفى كردهاند و براى اثبات نظريه خود مدعىاند كه چون كشورهاى اسالمى جز كشورهاى پيشرفته و توسـعه يافتـه
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نيستند و در مقايسه با غرب نتوانستهاند پيشرفت چندانى داشته باشند  ،بنابراين اسالم مانع رشـد و توسـعه آنهـا بـوده و در
چنين شرايطى هست؟ بار ديگر اين پرسش مطرح مىشود كه ميان دين و توسعه چه رابطهاى هست؟ و آيا ايـن ادعـا صـحيح
است كه اسالم مانع توسعه مىباشد؟ با توجه به آنچه گفته شد  ،اين ضرورت به خوبى احساس مـىشـود كـه بـراى نيـل بـه
اهداف انقالب اسالمى و براى دفاع از حقانيت دين اسالم  ،بايد براى ساختن جامعهاى آباد و توسعه يافته و مبتنى بر ارزشهاى
اسالمى همتى همه جانبه داشت و در اين زمينه تحقيقات نظرى و مطالعههاى كاربردى جايگاه ويژهاى دارد  ،از اين رو در اين
تحقيق سعى مىشود رابطه دين و توسعه مورد بررسى قرارگيرد كه البته اين بررسى صرفان محدود به چند مورد بـوده و قطعـان
اين تحقيق ضمن داشتن كاستىها  ،جامع نخواهد بود و ـ ان شا اللّه ـ اميداست كه تحقيق و بررسى در مـورد ايـن موضـوع
مهم از جنبههاى گوناگون ادامه پيدا كند .
آب دريا را اگر نتوان كشيد
هم به قدر تشنگى بايد چشيد
در مورد تعامل دين و توسعه نظرات و ديدگاههاى متفاوت و بعضا متضادى وجود دارد بهطورى كه گروهى معتقدند رابطه دين
و توسعه مانعا الجمع است و دين مانع توسعه و پيشرفت جامعه مىباشد و حتى برخى مانند «ماركس» آن را عامـل انحطـاط
جوامع مىدانند  .اين نظريه حداقل از دو جهت قابل نقد است :يكى از جهـت روششناسـى  ،چـرا كـه منحصـر نمـودن علـل
تحوالت اجتماعى و اقتصادى در يك علت و به عبارت ديگر تك عاملى دانستن تحوالت اجتمـاعى از نظـر علمـى قابـل قبـول
نيست و اين تحوالت حداقل از تعامل چهار عامل طبيعت  ،فرهنگ و اقتصاد و سياست تأثير مىپـذيرد و توسـعه نيـز كـه بـه
مفهوم عام فرايندى چند بعدى و همه جانبه بوده و تحول در همه زمينههاى فرهنگى  ،اجتماعى  ،سياسى و اقتصادى را در بر
مىگيرد نيز مشمول همين قاعده مىباشد و از طرف ديگر دين فقط بخشى از فرهنـگ را تشـكيل مـىدهـد و فرهنـگ فقـط
منحصر به دين نبوده و عوامل متعدد ديگرى نيز مانند عوامل تاريخى ملى  ،جغرافيايى و غيره در شـكلگيـرى فرهنـگ يـك
جامعه مؤثر است  ،لذا مقصر دانستن دين به عنوان عامل عقب ماندگى  ،متناقض با حقيقت دين اسالم اسـت  ،چنـان كـه بـه
تعبير «ماركس» دين افيون تودهها است و يا به تعبير «ماكسوبر» اسالم عقالنى نيست 3و يا بـه تعبيـر «هـانتيگتون» اسـالم
دينى خشونت گرا است و مرزهايى خونين دارد 1و اسالم مذهب راديكالى است و تحمل حضور غير مسلمان در جوامع اسالمى

 .داوود مهدوى زادگان  ،اسالم و سنت وبرى  ،ص. 217
 .هانتينگتون ساموئل  ،نظريه برخورد تمدنها  ،ص . 149
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بسيار مشكل است 3و يا به تعبير «واشنگتن ارونگ» نويسنده امريكايى و همين طور «ويل دورانت» اسالم يـك ديـن جبرگـرا
است 1و يا به تعبير «دومينيك سوردل»؛ در اسالم جايى براى آزادى بشر باقى نمىماند 1و يا به تعبير «هيـوم»؛ ميـان عقـل و
وحى تعارض وجود دارد 0و يا برخى ديگر از نظريهپردازان با مشاهده وضعيت فعلى جوامع اسالمى ايـن چنـين نتيجـهگيـرى
مىكنند كه دين اسالم مانع توسعه اين جوامع بوده در صورتى كه اين ادعاها ناشى از غرض ورزىها و يـا شـناخت سـطحى و
نادرست از حقيقت اسالم مىباشد و اسالم فى نفسه يك دين تعالى بخش بوده و همواره انسـان را بـه سـوى تكامـل و تعـالى
هدايت مىكند  ،ولى ممكن است فرهنگ دينى حاكم بر جوامع همواره مطابق با حقيقت اسالم و تعاليم اصيل اسالمى نباشد .
در اين جا براى بررسى رابطه ميان دين و توسعه چند مورد از عناصر مؤثر در توسعه از ديدگاه اسالم بررسى مىشود:
اسالم و عقل
عقل يكى از موهبتهاى الهى و نعمتى است كه خداوند انسان را به واسطه آن اشرف مخلوقات گردانيده 1و قوه فهم  ،تمييـز ،
انديشه و ادراك آدمى براى شناخت حقيقت است  ،البته شناخت حقيقت صرفان به وسيله عقل امكانپذير نبوده و انسـان بـراى
درك حقيقت نيازمند عقل و شرع است و عقل بدون شرع نمىتواند همه جا به حقيقت راه يابد  ،از سوى ديگر فهم شـرع نيـز
نيازمند عقل است  .عقل مانند چشم و شرع مانند پرتو نور است و بينايى بدون نور ميسور نيست و نور بدون بينايى نيز مفيـد
نخواهد بود  .در قرآن مجيد آمده است:
«به راستى براى شما از جانب خداوند  ،نور و كتابى روشن آمد تا با آن  ،خداوند كسى را كه از خشنودى وى پيروى نمايد  ،به
4
لطف خويش از تاريكىها به روشنايى مىآورد و به صراط مستقيم هدايت مىفرمايد ».
عقل در اسالم مورد خطاب خداوند بوده و در روايتها نيز از آن به رسول باطن تعبير شده و چنين آمده است :
«العقل شرع من داخل والشرع عقل من خارج» عقل ديندرونى و دينها عقل بيرونى است» .
امام كاظم( ع ) در بيان اهمّيت و اعتبار عقل مىفرمايد :
 .همان  ،ص. 86
 .مرتضى مطهرى  ،انسان و سرنوشت  ،ص. 111
 .همان  ،ص. 111
 .نعمت ّ
للا باوند  ،جايگاه عقل و دموكراسى  ،ص. 44
ّ
نصرللا حكمت  ،تأملى در فلسفه تاريخ عقل  ،ص. 81
.
 .مائده . 16 /
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«ان للّه على الناس حجّتين  ،حجّة ظاهرة وحجّة باطنة  ،فأمّا الظاهرة فالرُّسل واألنبياء واألئمّة عليهم السالم  ،وأمّـا
الباطنة فالعقول» .

3

از اين رو عقل نيز حجت خدا برانسان و شرعى است از درون و علت نزول شريعت و رسول بيرونى هدايت و شكوفايى و رشد و
تكامل رسول درونى و تعالى انسان است و فلسفه ظهور انبيا دعوت مردم به سوى تعقل در آثار و نشانههاى الهى و عبادت حق
تعالى بوده است .
امام على( ع ) در خطبه اول نهج البالغه مىفرمايد :
«خداوند پيامبران خود را به سوى مردم فرستاد تا عهد و پيمانى را كه آدمى درازل بسته [ اشاره به فطرت توحيدى آدمى ] و
خداوند را به ربوبيت پرستش مىنمود  ،متذكر شده و نعمتهاى از ياد رفته او را به ياد آدمى آوَرد و آنچه را كه در عمق عقل
1
و خرد آنان نهفته است  ،بيدار سازد» .
حاج مال هادى سبزوارى نيز در رساله هداية الطالبين مىگويد :
«عقل و شرع از يكديگر ناگزيرند  ،عقل اساس است و شرع بناى آن و بنا را بنياد نيست بـىاسـاس و اسـاس سـودمند نيسـت
بىبنا» .
همينين «ايان باربور» متكلم مسيحى در اين مورد مىگويد :
1
«وحى عقل را نسخ نمىكند  ،بلكه نضج مىدهد و تأمل و تعقل مىتواند با تعهد دينى همزيستى داشته باشد» .
و نيز طبق يك قاعده فقهى ميان عقل و شرع تالزم وجود دارد «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع وكلّما حكم به الشرع
حكم به العقل»  0.بايد توجه داشت كه دين نيامده تا عقل انسان را تعطيل كند و به كنارى بگذارد  ،بلكه آمده تا آن را بيـدار
ساخته و انسانها را از جهل  ،كفر  ،ظلمت و گمراهى رهايى بخشد  .قرآن كريم مىفرمايد:
«فبشّر عباد اللّه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»« 1اى پيامبر بشارت بده به كسانى كه به سخنهـا گـوش فـرا
مىدهند و بهترين آن را پيروى مىكنند» .
و در ادامه آيه آنان را صاحبان خرد معرفى مىكند  ،بنابراين اسالم بر اساس عقل و خرد براى انسان قدرت تصميمگيرى قائـل
 .محسن ايمانى  ،تربيت عقالنى  ،ص. 35
 .عليرضا امينى  ،معارف اسالمى  ،ص. 23
 .على رضا امينى ،معارف اسالمى ،ص. 24
 .سيد مصطفى محقق داماد  ،اصول فقه  ،ص. 141
 .زمر . 18 /
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بوده و پايههاى ايمان نيز بايد بر فهم عقالنى حقيقت استوار باشد  3.در تفكر دينى «عقل» يكى از ابزارهاى معرفت براى انسان
و مسئوليتساز تلقى شده است  1.دين با آزاد كردن خرد از بند هـواى نفـس و دنياپرسـتى و اوهـام و خرافـات  ،جـان و روح
آدميان را در فضاى بىكران معنويت به پرواز درآورده است 1.در قرآن مجيد بيش از سيصد آيه درباره معرفت  ،تفكر و دعـوت
به تعقل آمده است و در روايتها نيز تأكيدهاى فراوانى بر مسئله تعقل شده است و فصل آغازين برخى از كتابهاى متفكـران
بزرگ شيعه  ،نظير اصول كافى با كتاب العقل والجهل شروع مىشود و پيامبر اكرم( ص ) نيز به على( ع ) فرمودهاند :
«يا على  ،إذا تقرّب العباد إلى خالقهم بالبر فتقرّب إليه بالعقل تسبقهم» «اى على زمانى كه بندگان خدا با اعمال نيـك
به دنبال نزديكتر شدن به خداوند مىباشند؛ تو سعى كن با تعقل به او نزديك شوى و اگر چنين كنى  ،از آنها سبقت خواهى
0
گرفت» .
يكى از ويژگىها و مشخصههاى مهم دين اسالم اين است كه در آن  ،اصول دين تقليدى نبوده و تحقيقى مىباشد و تقليـد در
احكام نيز از جهت رجوع به متخصصين دين در احكام فرعى مىباشد و البته باز هم هر شخص خود مىتواند با مطالعه در علوم
1
فقهى و احكام اسالمى در حد اجتهاد تخصص پيدا كرده و به يافتههاى خود عمل نمايد .
و در مورد احكام نيز تقليد عالم از عالم جايز نبوده و باب اجتهاد براى همه مجتهـدان البتـه در چهـار چـوب احكـام و اصـول
اسالمى باز است و باز بودن باب اجتهاد باعث مىشود كه عنصر زمان و مكان مورد توجه قرار گرفته و احكـام اسـالمى همـواره
كارايى خود را با مقتضيات زمان حفظ نمايد  ،البته بايد توجه داشت كه اگر امرى در عقل انسان نگنجيـد  ،نبايـد آن را طـرد
كند  ،چرا كه ممكن است محدوديت ظرفيت قدرت ادراك انسان  ،او را از احاطه بر آن امور عاجز سازد  4.عقل به تنهايى براى
سعادت و رستگارى انسان كافى نيست  ،زيرا اگر عقل به تنهايى كافى بود ديگر نيازى به بعثت انبيا و نـزول وحـى نبـود  ،لـذا
عقل نيز محدوديتهايى دارد كه در اين جا به برخى از آنها اشاره مىشود :
-1متناهى بودن مخلوقات
 .مح ّمدحسين زاده  ،دين شناسى  ،ص. 114
 .مرتضى مرويها  ،دفاع از عقالنيت  ،ص. 176
 .مح ّمد خاتمى  ،ديندارى و آزادى  ،ص. 227
 .احمد واعظى  ،علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سيد جمال  ،ص. 166
 .علىاكبر عليخانى  ،توسعه سياسى از ديدگاه امام على ع  ،ص. 175
 .محسن كديور  ،دفتر عقل  ،ص. 212
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در عالم هستى همه مخلوقات متناهى و محدودند و عقل نيز در زمره مخلوقات بوده و امرى متناهى است و فقط خداوند متعال
است كه خالق هستى بوده و غنى بالذات و جامع جميع صفات كمال و جمال بـوده و جهـان هسـتى و همـه مخلوقـات بـه او
نيازمندند  ،همانگونه كه خداوند مىفرمايد« :ان اللّه غنى عن العالمين» 3لذا چون عقل مخلوق است  ،پس نيازمند اسـت و
به همين لحاظ خداوند متعال اين نياز عقل را با ارسال رسل و انزال كتب مرتفع نموده تا عقل بـا توسـل بـه آنهـا راه كمـال
خويش را بپيمايد  .على( ع ) در باب نيازمندى عقل مىفرمايد « :من استغنى بعقله زل» هر كه عقل خويش را بىنياز ببيند
 ،بلغزد .

1

-2عدم درك ذات حق تعالى
يكى از محدوديتهاى عقل  ،عدم درك ذات حق تعالى مىباشد على( ع ) مىفرمايد:
«گواهى مىدهم تويى خداوندى كه نهايت و پايانى در عقلها براى تونيست تا در منشأ انديشـههـا داراى كيفيـت و چگـونگى
1
باشى و نه در انديشههاى عقلها محدود به حدى و موصوف به تغييرى» .
عقل محدود توان احاطه بر صفت نا محدود را ندارد و هرگز ممكن نيست آن را عقل محدود دريابد و عقل محدود شـناخت نـا
محدود داشته باشد .
-3محدوديت عقل در درك عمق روح  ،مرگ و معاد
از ديگر مواردى كه عقل از دريافت كنه آن عاجز است  ،مسئله مرگ و معاد مىباشد على( ع ) مىفرمايد :
«مرگ آن چنان فراگيرىها دارد كه هرگز به وصف در نمىآيد و هرگز عقول اهل دنيا به كنه مرگ نمىرسد» .

0

-4خطا پذيرى عقل
از ديگر ويژگىهاى عقل مىتوان به اين معنا اذعان كرد كه عقل خطاپذير بوده و مصون از خطا و اشتباه نيست و موارد زيـر از
لغزشگاههاى عقل مىباشد :
 .عنكبوت . 6 /
 .محسن ايمانى  ،تربيت عقالنى  ،ص. 68
 .فيض االسالم  ،نهج البالغه  ،ص . 235
ّ
عبدللا جوادى آملى  ،حكمت نظرى و عملى در نهج البالغه  ،ص. 712
.
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الف) تكيه بر ظن و گمان به جاى علم و يقين
قرآن مجيد در سوره انعام  ،آيه  334مىفرمايد :
«و تو اى رسول اگر از اكثر مردم روى زمين پيروى كنى تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد كه اينان جز از پـى ظـن و گمـان
نمىروند»
ولذا يكى از عوامل عمده خطاها و اشتباهات عقل  ،پيروى از حدسيات و ظنيات و گمانهاى باطل مىباشد .
ب) تقليد كوركورانه و پيروى از روش اكمريت
اصوالن تعاليم دين مبين اسالم به گونهاى است كه انسان را به سوى تعقل سوق مىدهد و حتى تقليد را در اصـول ديـن جـايز
نمىداند و قرآن كريم اطاعت و تقليد كوركورانه را نكوهش كرده 3و همينين مىفرمايد« :آنچه را كه علم و اطمينـان دربـاره
آن ندارى  ،پيروى مكن»  1.دليل آوردن و بيان علت بسيارى از امور در قرآن روشنكننده اين مطلب است كه آن تا چه حد بر
تعقل تأكيد مىورزد و حتى برخى از علتهاى احكام اسالمى نيز در قرآن آمده است:
«ان الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر اللّه أكبر» 1بايد توجه داشت از آن جايى كه انسـان امكـان متـأثر شـدن از
جمع و اكثريت را دارد  ،ممكن است بدون آن كه به تفكر و بررسى و تحليل امور بپردازد به دليل آن كه عده زيادى از مردم از
راه و رسمى مشابه تبعيت مىكنند از روش جمع پيروى كند  ،در صورتى كه هميشه روش اكثريت از صحت برخوردار نيست و
يا ممكن است مطابق با حق نباشد  .در ميان عامه مردم ضرب المثل معروفى هسـت كـه مـىگويـد « :خـواهى نشـوى رسـوا
همرنگ جماعت شو» .
اما اگر جماعت رسوا باشد همرنگ جماعت شدن رسوا شـدن اسـت  ،لـذا تصـميم اكثريـت نمـىتوانـد مـالك درسـتى بـراى
تصميمگيرىها باشد و انسان نبايد هميشه پيرو طريق اكثريت باشد  ،چرا كه اين نوعى تقليد نـا آگاهانـه و كوركورانـه اسـت .
على( ع ) در نهج البالغه مىفرمايد :
«شما كه در طريق هدايت و در راه حق گام مىنهيد به دليل كمى طرفداران نهراسيد» .
 .بقره . 171 /
 .اسراء . 36 /
 .عنكبوت . 45 /
 .محسن ايمانى  ،تربيت عقالنى  ،ص. 235
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0

ج -خشم و غضب
اصوالن مشغلههاى نفس مانند ترس  ،خشم و غضب انسان را از تفكر در معقوالت باز مىدارد و در ميدان وجود آدمـى هنگـامى
كه اشتغال نفس سيطره زيادى دارد عقل امكان جوالن زيادى نداشته و اشتغال نفس سـبب تعطيـل عقـل مـىگـردد  3.از آن
جايى كه ثمره رشد عقل دست يافتن به حكمت است  ،لذا فردى كه غضبش بر عقلـش حـاكم باشـد از ايـن نعمـت بـىبهـره
مىماند  .على( ع ) در اين مورد مىفرمايد :
1
«عقلى كه در زنجير خشم و غضب باشد از حكمت سودى نمىبرد» .
همو مىفرمايد:
«كسى كه بر خشم خود چيره نگردد  ،عقلش به كمال نمىرسد و كسى كه از انديشههاى گوناگون استقبال كند جايگـاههـاى
1
لغزش را مىشناسد» .
قوت بخشيدن به عقل سبب غلبه يافتن بر احساسات و خشم و غضب مىگردد و اسـالم نيـز بـا توصـيه بـر فروبـردن خشـم ،
مسلمانان را از سيطره غضب بر عقل منع كرده است و پيشوايان دينى نيز مكـرر بـر كظـم غـيض و فرونشـاندن خشـم تأكيـد
فرمودهاند  .امام صادق( ع ) در روايتى مىفرمايد :
«هيچ جرعهاى بنده ننوشد كه نزد خداى ـ عزوجل ـ محبوبتر باشد از جرعه خشمى كـه آن را فرونهـد بـا صـبر و خويشـتن
0
دارى ».
غلبه بر خشم آن قدر اهميت دارد كه حتى لقب امام هفتم «كاظم» يعنى فروخورنده خشم مىباشد  ،البته در مواقع ضرورى و
به هنگام تجاوز به حق وايستادگى در برابر ظلم وستم  ،سكوت مذموم بوده و ابراز خشم ممدوح است  ،ولى در موارد ديگر حلم
و صبر و بردبارى مىتواند در حل مشكالت جايگزين مناسبى براى خشم و غضب باشد و از زيانهاى ناشى از آن جلوگيرى كند
و اصوالن خشم و پرخاشگرى كه به خشونت منتهى مىشود  ،يكى از عوامل اصلى بـر هـم زدن سـامان نظـم اجتمـاعى بـوده و
آرامش و امنيت اجتماعى را مختل مىسازد .
د) قدرت پرستى
 .اكبر دانا سرشت  ،روانشناسى شفا  ،ص. 229
 .محسن ايمانى  ،تربيت عقالنى  ،ص. 219
 .قاضى قضاعى  ،قانون  ،سخنان حضرت على ع  ،ترجمه فيروز حريرچى  ،ص. 44
 .محسن ايمانى  ،تربيت عقالنى  ،ص. 221
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يكى از موانع تعقل قدرت پرستى است و اين تأثير تا بدانجا است كه فرد به دليل مجذوب شدن به قـدرت و افـراد قدرتمنـد
همه انديشهها و نظريات آنها را مىپذيرد  ،بدون آن كه احتمال خطا بودن را در مورد آنها بدهـد و خطـرى كـه در ايـن راه
مشهود است  ،همين عدم امكان خطا براى حاكمان و قدرتمندان قائل شدن است و بايد توجه داشت كه به جز انبيـا و امامـان
معصوم امكان خطا و اشتباه در همه انسانها وجود دارد و هيچ كس بهكلى مصون از خطا و اشتباه نمىباشد و البته ميـزان آن
ممكن است در افراد متفاوت باشد  .وقتى از على( ع ) پرسيدند كه شما شخصيت بزرگى هستيد و ديگرى نيز فرد بزرگى است
 ،ما بايد سخنان كدام يك از شما را حق بدانيم  .امام على( ع ) براى اين كه شخصيتها و قدرت آنها  ،افراد را آن گونه تحت
تأثير قرار ندهد كه سخنان باطلشان را به اعتبار قدرت و مقامشان بپذيرند به سؤال كننده مىفرمايد :
«اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف أهله» «اول حق را بشناس  ،تا اين كه بعد اهل حق را بشناسى  .بعد باطـل
را بشناس آن گاه اهل باطل را» .
همو مىفرمايند:

3

«انظر الى ما قال وال تنظر إلى من قال» 1افراد اگر با استدالل و منطق به سخن حق رسيدند  ،اگر چه اين سخن مخالف بـا
سخن قدرتمندان نيز باشد  ،آنها بايد بتوانند اظهار مخالفت كنند و قدرت و ثروت افراد نبايد موجب گردد كه مردم در مقابل
گفتار نادرست آنها دچار وحشت شده و آن را تأييد نمايند و از سوى ديگر انديشهها و گفتارشان را به دليل متكـى بـودن بـه
بنيانهاى استوار و استحكام منطق بپذيرند  ،بدين ترتيب امكان رشد و شكوفايى عقل و انديشه فراهم شده و مانع سايهافكندن
قدرت برانديشهها مىگردد .
ه) پيش داورى و غرض ورزى
پيش داورى و غرض ورزى از ديگر عواملى است كه مانع تعقل شده و از تكامل عقل جلوگيرى مىكنـد و در محـيط آكنـده از
غرض و پيش داورى عقل نمىتواند پا به ميدان نهد و به قول مولوى :
چون غرض آمد هنر پوشيده شد
صد حجاب از دل به سوى ديده شد
در مورد هرمسئلهاى تا انسان خود را از شر اغراض بر كنار نكند  ،نمىتواند بهطور صحيح فكر كند  .اگر انسان بخواهد حقيقت
 .محسن ايمانى  ،تربيت عقالنى  ،ص . 237
 .عليرضا على آبادى  ،ريشههاى توسعه نيافتگى در جهان سوم  ،ص. 151
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بر اساس نظر و خواسته او باشد  ،در مقام شكار برآمده و براى تأييد فرضيه خود از هر آنچه بتواند استفاده مىكند  ،در حالى
كه در مقام داورى انسان بايد هواى نفس و غرض خود را كنار گذاشته و صرفان هدفش دستيابى به حقيقت باشد و در اصل روح
علمى نيز همين است  .روح علمى همان روح حقيقتجوئى مىباشد  .شهيد مطهرى در اين مورد مىگويد :
«وقتى انسان روايتهاى زيادى را كه در موضوع علم وارد شده  ،مىشنود در مىيابد كه چه قدر روى اين مطلب تأكيـد شـده
3
كه يك عالم نبايد تعصب  ،جمود و تجزم داشته باشد» .
پيشداورى و غرض ورزى و قضاوت بدون بررسى همه جانبه امور  ،به انسان مجال تعقل نداده و امكان درك درست حقيقت را
فراهم نمىسازد .
و) حرص و طمع و كبر و خودپسندى
يكى ديگر از عواملى كه مىتواند در رشد عقل و يا فعاليتهاى عقالنى اختالل ايجاد كند و تشخيصهاى عقل را از قضاوتهاى
صحيح باز دارد  ،حرص و طمع و غرور است  .اين خصوصيات مانعى در راه كمال عقل تلقى شده و در روايتهـا نيـز نكـوهش
شده است  .امام على( ع ) مىفرمايد :
«خردها بيشتر آن جا به زمين مىخورند كه طمعها و آزمندىها بدرخشند»  .همو مىفرمايند « :عجب و خودپسندى عقل را
1
فاسد و تباه مىنمايد» .
كبر و خودپسندى باعث مىشود كه فرد خود را برتر و بىنياز از راهنمايى و مشاورت ديگران دانسته و از مشورت با ديگران كه
مىتواند موجب رشد و تعالى عقل گردد  ،محروم شود و از سويى به انتقادهاى سازنده ديگران بىتوجه باشـد و اگـر ايـن فـرد
حاكم بر جامعه باشد  ،امكان اظهار نظر و انتقاد را براى مردم باقى نمىگذارد .
ز) فقر
از عوامل ديگر كه مانع رشد عقل و باعث حيرت زدگى آن مىشود  ،فقر است كه زدودن آن زمينه مناسب را براى رفع تحير و
رشد عقل فراهم مىسازد  .على( ع ) در مذمّت فقر به محمّد حنفيه فرمودهاند :
«من بر تو از تنگدستى مىترسم  ،پس از شر آن به خدا پناه ببر كه فقر و تهيدستى زمينـه مسـاعدى بـراى شكسـت ديـن و
1
حيرتزدگى عقل است» .
 .مرتضى مطهرى  ،انسان و سرنوشت  ،ص. 31
 .سيد حسين شيخ االسالم  ،گفتار اميرالمؤمنين على ع  ،ص. 883
 .محسن ايمانى  ،تربيت عقالنى  ،ص. 226
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فقر مادى از يك سو موجب فقر غذايى مىشود و آن هم شرايط الزم را براى سوخت و ساز سلولها پديد نمىآورد و سلولهاى
مغز كه ابزارى براى تعقل محسوب مىشوند نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و ضعف كارايى مغـز نيـز بركـاهش فعاليـتهـاى
عقالنى تأثيرگذار مىباشد  ،از سوى ديگر فقر اقتصادى باعث مىشود كه خانواده از نظر دسترسى به امكانات فرهنگـى محـروم
بماند  .فقر مانع تأمين امكاناتى است كه مىتواند زمينه تفكر و فراگيرى علم و دانش را فراهم كند و دسترسى به ابزار آگـاهى
مانند :كتاب  ،روزنامه  ،بولتنهاى علمى و اجتماعى  ،كامپيوتر و رسانههاى جمعى ماننـد راديـو و تلويزيـون نيازمنـد امكانـات
اقتصادى مىباشد و در اين مورد حركتهاى اقتصادى دولتها  ،حاكم شـدن برنامـهريـزى صـحيح و اصـولى بـر جريـانهـاى
اقتصادى  ،وجود نظام تأمين اجتماعى  ،توزيع عادالنه ثروت  ،حمايت از اقشار آسـيبپـذير جامعـه و آشـنا سـاختن مـردم بـا
مسئوليتهايى كه در زمينه مسائل اقتصادى دارند از قبيل :پرداخت خمس  ،زكات و تأكيد بر مسئوليتهاى حكومت به منظور
تدوين برنامههايى كه موجب بهبود سطح زندگى و رفاه همگانى شود  ،زمينه هـاى رفـع فقـر و شـكوفايى عقـل را نيـز فـراهم
مىسازد  ،البته در اين جهت آموزش و آگاهى جهت بهره بردارى صحيح از امكانات  ،مصـرف درسـت  ،عـدم اسـراف و تبـذير
مىتواند تا حدودى به رفع فقر و كمبودهاى ناشى از آن كمك كند  .شرايط اقتصادى جامعه بايد به صورتى باشد كه همه افراد
جامعه بتوانند نيازهاى اوليه و ضرورى زندگى خود را از نظر تغذيه  ،پوشاك  ،مسكن  ،اشتغال  ،بهداشت و درمان و آمـوزش و
پرورش و غيره تأمين نمايند .
در اصل  01قانون اساسى نيازهاى اساسى و شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل ومنع اسـراف و
تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد از اركان و ضوابط اقتصادى جمهورى اسالمى تلقى شده است كه بايد مورد توجـه همـه
مردم و به ويژه مسئوالن و قوه مجريه قرار گيرد  .اصوالن فقر را مىتوان يك دور باطل دانست كـه در آن علـتهـا و معلـولهـا
وابسته به يكديگر مىباشند  ،براى نمونه جامعهاى كه گريبانگير فقر عمومى است  ،يك نظام آموزشى مناسب  ،فعال  ،پويـا ،
خالّق و نوآورى وجود نداشته و در نتيجه نيروى انسانى كارآزموده فنى و ادارى ماهر نيز وجـود نـدارد  ،بنـابراين اگـر فقـدان
نيروى انسانى كارآزموده و مجرب يكى از علل فقر تلقى شود  ،مطمئنا يكى از نتايج آن هم مىتواند به شمار آيد  3.بايد توجـه
داشت كه يكى از عوامل فقر عمومى در هر جامعه  ،وجود حاكمان نا اليق و بىكفايت و ناكار آمد و عدم وجـود سياسـتهـا و
برنامهريزىهاى مناسب مىباشد و حتى اگر كشورى از نظر توانايىهاى بالقوه و منابع طبيعى غنـى باشـد  ،ولـى حكومـت آن
كشور فاقد برنامهريزىها و سياستها و كارايى مناسب باشد  ،آن كشور نمىتواند پيشرفت قابل مالحظهاى داشـته باشـد و بـه
تعبير على( ع ) :
1
«كار مردم جز به شايستگى زمامداران سامان نمىيابد» .
 .جان كنت گالبرايت  ،ماهيت فقر عمومى  ،ص. 27
 .سيدجعفر شهيدى  ،نهج البالغه  ،ص. 179
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از اين رو مىتوان گفت حكومتها نقش تعيين كنندهاى در عقب ماندگى و يا پيشرفت يك جامعه ايفا مىكنند و توسـعه يـك
كشور بدون وجود حكومت و حاكمان شايسته  ،تحقق نمىيابـد  .در جامعـه اسـالمى  ،مسـئوالن و قدرتمنـدان خـود بايـد از
تجملگرايى پرهيز نمايند و مادام كه در گوشه و كنار جامعه  ،عدهاى از مردم از حداقل معيشـت و امكانـات اوليـه و ضـرورى
3
زندگى محرومند  ،به خود اجازه ندهند كه زندگى تجمالتى داشته باشند .
همانگونه كه على( ع ) بر اين امر تأكيد داشته و خود نيز همواره از تجملگرايى پرهيز مىنمودند و اكنون نيز ما و مسـئوالن
جامعه كه ادعاى تشيع و پيروى از على( ع ) را مىنماييم  ،بايد در عمل نيز از ايشان پيروى كرده و او را الگو قرار دهيم  .اصوالن
يكى از پيش شرطهاى تكامل جامعه انسانى  ،فقرزدايى و دستيابى جامعه به رفاه نسبى مىباشد  ،چرا كه در تمام برنامههـاى
توسعه  ،انسان جايگاه اصلى را دارا است و حكومت بايد يك رفاه نسبى و حداقل معيشت را براى اقشار جامعه فراهم آورد تا در
سايه آن افراد با آرامش بيشتر و اطمينان از حال و آينده خود به تفكر و تأمل پرداخته و به فكر ساختن دنيـا و آخـرت خـود
باشند .
ح) فساد
فساد مورد نكوهش عقل بوده و مانع رشد عقل مىگردد .
فساد در همه امور اعم از :ساختارهاى سياسى  ،اقتصادى  ،ادارى  ،قضايى و اجتماعى چه از نظـر عقلـى و چـه از نظـر شـرعى
مذموم بوده و باعث مىگردد كه كارايى سيستم كاهش يافته و در نظم آن اختالل ايجاد شود  .هرج و مـرج  ،قـانون شـكنى ،
اختالس  ،ارتشا  ،پارتى بازى  ،تملق و چاپلوسى و رياكارى و جاهطلبى و سلطهجـويى و رانـتجـويى و سـو اسـتفاده چـه در
اقتصاد ( ثروت ) و چه در سياست ( قدرت ) نمونههايى از فساد در يك جامعه است  ،در جامعهاى كه فساد بر آن حاكم باشد ،
هركس هر مقام و مسئوليتى كه دارد  ،وظيفه خود را درست و بهطور صحيح و كامل انجام نمىدهد و چنان چه انجام كارى به
موقعيت وى صدمه وارد كند از انجام آن امر هر اندازه نيز كه مورد نياز جامعه باشد  ،استنكاف مىنمايد و فقط به منافع فردى
خود مىانديشد و انتخاب شغل و پذيرش مسئوليت در ردههاى پايين صرفان براى گذران زندگى و در ردههاى باال براى پر كردن
كيسهها و ثروت اندوزى و جاهطلبى و قدرتطلبى مىباشد و وجدان اخالقى يا مذهبى و خدمت به مردم و تأمين منافع ملى از
هيچ جايگاهى برخوردار نمىباشد  ،اصوالن در اين جوامع منظور از منافع صرفان منافع فردى و سود شخصى است و شعارهاى بـه
ظاهر زيبا جايگزين راستى  ،صداقت و عمل شده و روح آفرينش و ابتكار و خالقيت و نوآورى و انتقاد از بين رفته و جاى خود
را به روحيه تقليد  ،اطاعت كوركورانه و چاپلوسى مىدهد و تعادل جامعه به هم ريخته و همه چيز حالت افراط و تفـريط پيـدا
نموده و چنين جامعهاى هدف و راه خود را گم كرده و حتى ايمان و آرمانش را نيز از دست مىدهد و بهتدريج رو به انحطـاط
 .عباس يزدانى  ،گفتمان حكومت دينى  ،ص. 76
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مىرود  ،در اين جا است كه براى جلوگيرى از تباهى و انحطاط و براى حركت در مسير پيشرفت و تكامل  ،اصـالحات معنـا و
مفهوم پيدا مىكند  .اصالح به معناى دگرگون ساختن امور در جهتِ مطلوب مىباشد  .شهيد مطهرى در اين مورد مىگويد :
«روحيه اسالمى همراه با اصالحطلبى است و هر مسلمانى به حكم ايـن كـه مسـلمان اسـت  ،اصـالح طلـب و الاقـل طرفـدارا
صالحطلبى است ؛ زيرا اصالحطلبى هم به عنوان يك شأن پيامبرى مطرح بوده و هم مصداق امر بـه معـروف و نهـى از منكـر
3
است كه از اركان تعليمات اجتماعى اسالم است» .
امام على( ع ) در حكومت خود همواره با قاطعيت با فساد به هر شكل آن در جامعه مبارزه مىكردند و يكى از اهداف قيام امام
1
حسين نيز اصالح امور جامعه بود .
اصوالن نظام حكومتى هر جامعه بايد ابتدا از درون  ،عمل كرد اجزا خـود را كنتـرل كنـد و در هـر بخشـى از سيسـتم اعـم از:
ساختار سياسى  ،اقتصادى  ،قضايى و ادارى كه كارايى الزم را نداشت تا در آن اصالحات انجـام بگيـرد و بـا متخلّفـان در هـر
سطحى و در هر مقامى كه باشند  ،برخورد صورت گيرد و از تضيع حقوق مردم جلوگيرى شود  ،بايد و تمام عناصر حكومتى از
كارمندان دولت گرفته تا شهرداران و استانداران و وزيران و تـا بـاالترين مقـام نظـام حكـومتى در مقابـل تصـميمگيـرىهـا و
عملكردها و اقدامات خود مسئول و در برابر خواستههاى مردم پاسخگو باشند  .از سوى ديگر همگان در مقابل قـانون يكسـان
بوده و قانون بايد حقوق و امنيت همه جانبه مردم را تضمين نموده و واضح و شفاف باشد  ،بهطـورى كـه سـو اسـتفاده از آن
ممكن نباشد و توجه و نظارت به مسائل مالى و بيتالمال به گونهاى باشد كه حيف و ميل نشود و يـا در مـوارد غيـر ضـرورى
هزينه نشود و بر چگونگى هزينه و مصرف بيتالمال نظارت دقيق و كامل صورت گيرد  ،لذا اصالحات ابتدا بايـد از درون نظـام
آغاز شود و اجزاى نظام هر كدام بايد اين عمل را از خود شروع نموده و با از بين بردن ضعفها و فسادها و جـايگزين سـاختن
لياقتها و توانايىها و ايجاد تعهد  ،خود و سازمان تحت نظر خود را اصالح نمايد و از سوى ديگر فرهنگ ايمان و تقوا و تعهد و
مسئوليت در پيشگاه خداوند و در برابر مردم در جامعه نهادينه شده و زير مجموعههاى سيستم نيز اصالح شـود تـا از كـارايى
قابل قبولى برخوردار شود و كشورى كه در تمامى سطوح و ساختارها مشكالت خود را حل كرده و اصـالح گـردد  ،بـه ميـزان
مطلوبى از رشد و توسعه و پيشرفت خواهد رسيد و با قدرت و توان بيشتر و بهترى مىتواند در سطح نظـام بـينالملـل ظـاهر
شده و جايگاه خود را در اين سطح ارتقا بخشد .
ط) تبعيض
تبعيض يكى از موارد ظلم و فساد محسوب شده و موجبات بىعدالتى را در جامعه فراهم مىكند  .عدالت حكم مىكند هر چيز
 .على مطهرى  ،اصالحطلبى  ،صص. 8 ،7
 .رسول جعفريان  ،حيات فكرى و سياسى امامان شيعه  ،ص. 52
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در جاى خود قرار بگيرد و هر ذى حقى به حق خودش برسد و آنچه را كه حق او است به دست آورد و براى همه افراد جامعه
فرصتهاى برابر و يكسانى براى بالفعل ساختن توانايىها و استعدادهاى بالقوه وجود داشته باشد و تفاوتها تـابع ظرفيـتهـا ،
توانايىها و شايستگىها باشد  .عدالت و عدم تبعيض نه تنها به هر فردى امكان مىدهد كه حق خود را به دست آورد  ،بلكه او
را از گرفتن بيش از آنچه حق او است باز مىدارد  .تبعيض و بىعدالتى موجب بدبينى  ،يأس  ،سرخوردگى ونا اميدى در ميان
افراد جامعه مىگردد و فاصلهها را افزايش مىدهد و موجب كينه و نفاق گشته و بنيان جامعه را مىپوساند .
پيامبر گرامى اسالم مىفرمايد :
«معتدل وهم سطح باشيد و در ميان شما ناهموارىها و تبعيض وجود نداشته باشد تا دلهاى شما به هم نزديك بشود» .
شهيد مطهرى نيز در اين مورد مىگويد :
«تبعيضها و تفاوت گذاشتنها روح يك عده را كه محروم شدهاند فشرده و آزرده و متنفر و كينهجو مىكند و روح يـك عـده
ديگر را كه به صورت عزيز بالجهت درآمدهاند  ،كم حوصله و زود رنج و پر توقع مىكند و در ميان يك طبقه حسـد و كينـه و
3
انتقامجويى و نفرت و دشمنى و در طبقه ديگر توقع زياد و احساس برترى بر ديگران ايجاد مىشود» .
در زمان مشكالت و محدوديتها آنچه باعث نارضايتى عامه مردم مىگردد بيش از آن كه كمبودهـا باشـد  ،بـىعـدالتىهـا و
تبعيضها است  ،چرا كه تحمل مشكالت و كمبودها ممكن است  ،ولى تحمل تبعيضها دشوار است  ،يكى از عوامل بـدبينى ،
ونااميدى و باور به بخت و شانس نيز تبعيض مىباشد .
شهيد مطهرى در اين مورد مىگويد :
«مبدأ الهام بخش اين باور چيزى جز بىنظمىها و پستى و بلندهاى بىجهت و اولويتهاى بـال اسـتحقاق نيسـت  ،هـر وقـت
عدالت اجتماعى متزلزل شده و تبعيض حاكم شده و استحقاقها رعايت نشود و حقوق مراعات نگـردد  ،در تفـويض مناصـب و
مشاغل  ،روابط و حسابهاى شخصى و پارتى مؤثر باشد  ،فكر بخت و شانس و امثال اينها در جامعه قـوت مـىگيـرد  ،چـون
1
معناى بخت اين است كه هيچ چيز شرط هيچ ديگر نيست» .
اصوالن امتياز قائل شدن براى گروه خاصى از افراد چه از نظر سياسى و اقتصادى و چـه از لحـاظ فرهنگـى و اجتمـاعى  ،بـدون
استحقاق و شايستگى  ،باعث ايجاد بدبينى و نااميدى و بىاعتمادى در بقيه افراد جامعه مـىشـود و تبعـيض نيـز جامعـه را از
حالت اعتدال خارج ساخته و آن را به نوعى افراط و تفريط سوق مىدهد و در نهايت هرج و مرج و قانون شـكنى را بـر جامعـه
مىسازد  .گاندى نيز در مورد عدالت اجتماعى مىنويسد :

 .عليرضا على آبادى  ،ريشههاى توسعه نيافتگى در جهان سوم  ،ص. 42
 .مهدى جهرمى  ،آسيبشناسى دينى از منظر مطهرى  ،صص. 181 ،181
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«امتيازات و انحصارات موجب تبعيض و بىعدالتى شده و بىعدالتى موجب خشونت در جامعه مىگردد» .
از اين رو يكى از برنامههاى هر حكومتى بايد تالش براى رفع تبعيض در جامعه باشد .

3

عقالنيت
اصوالن يكى از انتقادهايى كه بر عقالنيت غربى مطرح مىشود اين است كه در فرهنگ ليبرالى غرب  ،حـريم عقالنيـت محـدود
بوده و صرفا مختص به مهندسى ابزار و تنظيم وسايل براى نيل به مطلوب مادى و اقتصادى و سـود بـيشتـر بـوده و عقـل در
حوزه اهداف  ،بهويژه در مقياس كلى حيات و در حوزه اخالقيات و در باب ارزشهاى فاقد قدرت مانور و داورى مىباشد  ،زيـرا
در اين ديدگاه حوزه عقل  ،غير ارزشى و حوزه ارزشها  ،غير عقالنى بوده و دانش از ارزش جدا است و عقل مدرن  ،متافيزيك
و اخالق و ارزشها و مقام و منزلت حقيقى و كمال و هدف غايى و نهايى انسان و كيفيت و مفاهيم انتزاعى و جوهر و عـرض و
معنا و معنويت را به فراموشى سپرده و صرفان مبتنى بر حسابگرى و ارزيابىهاى مادى و مشاهدات عينى و تجربى بوده و وظيفه
و هر آنچه كه خارج از حيطه علم و تجربه بشرى باشد و هر نوع معرفت ما بعد الطبيعى و غيرتجربى  ،معرفـت كـاذب تلقـى
شده و مردود شمرده مىشود .
عقالنيت غربى مبتنى بريوتيلياريسم و اصالت سود مادى و دنيوى بوده ( با اين تفاوت كـه در دكتـرين سوسياليسـت  ،جنبـه
اجتماعىتر و عمومىتر و در دكترين سرمايه دارى جنبه فردىتر و خود خواهانهتر به خود گرفته است ) و بر اين اساس منشـأ
كليه فعاليتهاى انسان و تحركات و تحوالت اجتماعى و تاريخى  ،غرايز و تمايالت خود محورانه انسان اسـت و منطقـىتـرين
كنش محاسبه و كنش براى كسب سود مادى بيشتر است و همواره بايد در جستوجوى تـأمين منـافع فـردى بـوده و در راه
دستيابى به اين هدف  ،هيچ بايد و نبايد و معيار و محدوديتى قابل قبول نيست  ،معيارهاى عقالنيت غربى فاقد ظرفيّت كـافى
براى تحليل ابعاد يك كنش منطقى در ما ورا سود مادى است و انگيزهها و رفتارهاى غير بازارى و مفاهيم و اصول اخالقـى و
غير مادى مانند ايثار و انفاق و تقوا و عدالت  ،امورى غير منطقى و غير عقالنى تلقى مىشود و عقل مـدرن بـر اسـاس اصـالت
سودمندى  ،رفتار بشر را صرفا به صورتى كه مبتنى بر محاسبه دقيق به سوى منافع فردى و سود مادى است  ،تفسير مىكند
و نگرشى محدود و تك بعدى از انسان دارد  ،اما عقالنيت مورد نظر اسالم داراى دو ويژگى اساسى است و همين دو خصـلت ،
عقالنيت اسالمى را منحصر به فرد مىسازد  :ويژگى اول  ،هماهنگى و همسويى تعقل با تقوا است .
در اسالم عقالنيتى مطلوب است كه مقرون و هم آهنگ با تقوا باشد  .قرآن كريم در سوره انعام آيه  11مىفرمايد :
«وللدار اآلخرة خير للذين يتقون أفال تعقلون» و بهترين جايگاه براى تقوا پيشگان خانه آخرت است  ،آيا تعقل و انديشـه
به كار نمىبنديد؟
 .مهاتما گاندى  ،همه مردم برادرند  ،ص. 231
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پس آن نوع خردورزى مطلوب است كه مؤيد و وسيله تقرّب به خداوند باشد  .در اسالم عقالنيتى كه آدمى را از ايمان  ،تقـوا و
عبوديّت در برابر ربوبيّت خداوند دور سازد و باعث غفلت و گمراهى و نافرمانى از اوامر الهـى گـردد  ،مـورد قبـول نمـىباشـد .
عقالنيّت مورد نظر اسالم عقالنيتى متعهّد و جهتدار است و ويژگى دوم عقالنيّت مورد نظر اسالم  ،جامعيّت آن است كه در سه
سطح مطرح مىشود :
الف ) عقالنيّت معرفتى كه عقالنيّت بنيادين در مقياس كلّى و جهانبينى و شناخت فلسفه حيات و موقعيت انسـان در جهـان
مىباشد  ،اصوالن در بحث عقالنيت پيش از بررسى نحوه دسترسى به هدف بايد از خود عامل و هدف پرسيد .
عقالنيت در صورتى كامل و جامع است كه ابتدا از جهان هستى و جايگاه انسان در آن پرسيده نشود و تنهـا هنگـامى كـه بـه
تفسيرى مجاب كننده از آن نائل شد وارد بررسى جزئيات يك كنش منطقى شود  ،چرا كه عقل ابزارى در طول عقل بنيـادين
است و از محتويات نظرى آن منشأ مىگيرد و بدون يك تفسير معقول و روشن از زنـدگى و فلسـفه آن نمـىتـوان منطقـى و
معقول زيست .
در توسعه و تمدن اسالمى  ،عقالنيت ابزارى مسبوق به عقالنيت بنيادين است و كليه تصميمها و كـنشهـاى آدمـى بايـد بـه
نحوى در عقالنيت بنيادين نيز توجيه داشته باشد  .بسيارى از آيات و روايتها در باب عقل  ،علم  ،تفكـر و معرفـت اشـاره بـه
همين سطح از عقالنيت دارند و ايمان اسالمى را ناشى از معرفت و توأم با عقالنيت مىدانند  ( .برخالف تفكر كليسـايى و نيـز
تعريف ليبرالى كه هر دو در جدايى دين و ايمان از علم و عقل و معرفت اتفاق نظر دارند ) عقالنيت بنيادين حوزه جهانبينى را
در برگرفته و مهمترين سطح عقالنيت و در واقع شروع و بستر هر گونه تفكر ديگر و از جمله عقل ابزارى مـىباشـد  .در قـرآن
كريم آيات فراوانى وجود دارد كه عقل و علم را مالزم با ايمان دانسـته و كفـر و ضـاللت و شـرك را ناشـى از جهـل و نـادانى
مىشمارد .
«به راستى در آفرينش آسمان و زمين و رفت و آمد شب و روز داليلى است روشن براى خردمندان و صاحبان عقل و آنان كـه
خدارا در حال ايستاده و نشسته و خفتن ياد مىكنند  ،آنان در آفرينش آسمانها و زمين انديشه مىكنند و گويند :پروردگـارا
3
هستى را بيهوده نيافريدهاى  ،پس ما را از عذاب دوزخ نگاهدار» .
1
ـ [در خلقت جهان] نشانههاى بسيار براى اهل فكر پديدار است .
ـ آنچه در زمين و آسمان است  ،خداوند براى شما تسخير كرده و در اختيار شما نهاده است  ،اهل فكـر ايـن نشـانههـا را در
1
مىيابند .
 .آل عمران . 191 /
 .نحل . 11 /
 .جاثيه . 13 /
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3

ـ پيامبر سرگذشت انبيا و تمدنهاى پيشين را مىگويد  ،بدان اميد كه بشريت به فكر فرو رود و در مسئله حيات بينديشد .
ـ اگر مردم از عقل خود استفاده كنند در آفرينش آسمان و زمين  ،در اختالف شب و روز  ،در حركت كشـتى بـر درياهـا  ،در
بارانى كه مىبارد و زمين مرده را زنده مىكند  ،در وزيدن بادها و حركت ابرها و در همه هستى  ،خداوند را مـىيابنـد  1.اهـل
جهنم خواهند گفت :اگر عقل خود را به كار مىانداختيم و به نداى عقل و پيامبران گوش فرامىداديم  .امروز در آتش نبـوديم
0
ـ آيا كور و بينا مساويند؟
1
ـ آيا نور و تاريكى مساويند؟
4
ـ آيا آنكه مىداند با آنكه نمىداند مساوى است؟
آگاهى از مبدأ و معاد  ،جهان و انسان و فلسفه حيات و مرگ و جايگاه انسان در جهان و هدف خلقت  ،جز دستاوردهاى اين
سطح از عقالنيت مىباشد  .همينين روايات زيادى ناظر به اين سطح از عقالنيت است  ،مانند :
ـ «الدين نتيجه العقل» دين نتيجه عقل ورزى است .
ـ «الدين ال يصلحه إال يعقل» دين جز با عقل ورزى پايه گذارى و اصالح نمىگردد .
ـ «رأس العقل االيمان باللّه» باالترين سطح عقالنيت  ،ايمان به خداوند متعال است .
ــ «ال يقوم الدين إال بالنيّة الصادقة وال تمبت النيّة الصادقة إالّ بالعقل» قـوام دينـدارى بـه انگيـزههـاى خـالص اسـت و
نيتهاى خالص محصول عقل و معرفت است .
ـ «العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان» عقل آن است كه راه عبوديت خداوند و راه بهشت را نشان دهد .
ـ «بالعقل استخرج غور الحكمة» با عقل است كه عمق انديشهها در دسترس قرار مىگيرد .

1

سطح دوم عقالنيت و اخالقيات :در عقالنيت غربى راه ارزشها از راه عقل جدا است و حوزه ارزشهـا  ،غيـر عقالنـى محسـوب

 .اعراف . 176 /
 .بقره . 164 /
 .ملك . 11 /
 .انعام . 51 /
 .رعد . 16 /
 .زمر . 9 /
 .حسن رحيم پور  ،عقالنيت  ،ص. 117
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مىشود و معيار همه امور  ،سود فردى و نفع شخصى است و تنها عمل عقالنى  ،عمل فرد سوداگر است كـه در محاسـباتش ،
هيچ چيز جز منافع مادى و شخصى را دخالت ندهد  ،اما در اسالم با سطح ديگرى از عقالنيت نيز مواجهايم كه ضمن توجه به
سود شخصى مادى  ،دعوت به نوعى تعادل در مالحظات ناظر بر دنيا و آخرت را نموده و به ابعاد وسيعترى از «خود» و «سود»
توجه مىدهد .
اسالم از انسان نمىخواهد كه به سود و منافع خود بىتوجه بوده و يا خود را از نعمتهاى دنيوى محروم نمايد  ،ليكن دعوت به
عقالنيتى مىكند كه در آن تعريف انسان و تعريف سود و ضرر تغيير مىكند و در اين ديدگاه ارزشهاى اخالقى هميون :ايثار
و انفاق و فداكارى و تقوا و خير خواهى و  . . . .به سود آدمى و لذا رفتارى عاقالنه محسوب مىشود  .به عبارت ديگـر دسـتگاه
«هزينه و سود» به قوت خود باقى است  ،با اين تفاوت كه دقيقتر  ،كالنتر و جامعتر مىگردد ؛ زيرا سود و زيان يك موجـود
جاودانه كه داراى اختيار و مسئوليت مىباشد  ،از سود و ضرر يك موجود صرفا مادى كه كليه محاسباتش را بايد معطـوف بـه
دورهاى حد اكثر به مقدار چند دهه كند فراگيرتر مىباشد  ،از اين رو اسالم به سود توجه دارد و تعريف كاملتـرى از آن ارائـه
مىكند كه به جز دنياى فانى  ،سراى باقى را هم در برمىگيرد .
سومين سطح از عقالنيت  ،عقالنيت ابزارى و عقالنيت معيشت است كه از معيشت خانوادگى تا اقتصاد ملى را در بر مىگيرد و
از لوازم اين عقالنيت  ،محاسبه  ،دقت و تجربه و آزمون و استقرا و اندازهگيرى و نظم و سازماندهى و بررسى مناسبت وسيله با
اهداف و زمان بندى و بررسى احتماالت و نظير آن مىباشد و منظور از اين عقل در سطح محاسبات ابزارى  ،عقل محاسبه گـر
معيشت پرداز مىباشد و عقالنيت غربى صرفا در برگيرنده اين سطح از عقالنيت بوده و صرفان مبتنى بر حداكثر سود مادى بوده
و انسان تا سطح يك شى تنزل پيدا مىكند  ،ولى اسالم كه دينى كامل و جامع است به تمام ابعاد وجودى انسان توجه نموده
و عالوه بر عقالنيت ابزارى به عقالنيت ارزشى و اخالقى وى نيز توجه مىكند و چنين عقالنيتى رسيدن به هدف و دستيابى به
ارزشهاى تعالى بخش را به وسيله هر نوع ابزار و طريقى جايز نمىداند .
قرآن مجيد در غافر  11 /يكى از حكمتهاى زندگى بشر را خردورزى مىداند  .البتـه عقالنيـت مـورد نظـر اسـالم عقالنيتـى
فراگير و جامع و جهتدار است و اسالم به همه حوزههاى عقالنيت اعم از  ،نظرى و عملى توجه مـىكنـد  ،همينـين نـوعى از
عقالنيت را معرفى مىكند كه تركيبى از عقالنيت نظرى و عملى است و آن عقالنيت نقادانه است كـه از عقالنيـت نظـرى بـه
عقالنيت عملى و بالعكس سير نموده و موجبات اصالح فرد و جامعه را فراهم مىآورد .
قرآن كريم موارد زيادى از سيره نقادانه انبيا را ذكر نموده كه در اين جا فقط به دو نمونه از انديشـههـاى نقـادى انبيـا اشـاره
مىشود :
نمونه اول  ،نقادى حضرت ابراهيم از آيين بت پرستى قوم خود است  .انعام  33 ،10 /و انبيا  14 ،13 /به طور كامل به هر سه
نوع عقالنيت در رسالت حضرت ابراهيم( ع ) اشاره دارد  .در ابتدا ابراهيم( ع ) قومش را به استدالل دعوت مـىكنـد و از آنـان
براى اثبات حقانيت خدايان دروغين  ،اقامه دليل طلب مىكند و آن گاه آيين بـتپرسـتى را از راه عقالنيـت عينـى و معرفـت
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تجربى باطل مىكند و سپس براى به نقد كشيدن آيين خرافى بت پرستان وارد بتخانه مىشود و همه بتها را جز بـت بـزرگ
مىشكند  .قوم ابراهيم هنگامى كه بتها را شكسته مىبيند از آن حضرت مىپرسـند  :آيـا تـو چنـين نمـودى؟ و در ايـن جـا
ابراهيم( ع ) آيين بتپرستى را به نقد مىكشد و مردم را به اشتباه خود آگاه مـىسـازد و از مـردم مـىپرسـد كـه چـرا تعقـل
نمىكنند .
نمونه دوم  ،انتقاد كوبنده پيامبر گرامى اسالم ( ص ) از سنت زنده به گور كردن دختران در عصر جاهلى بـوده اسـت  .انتقـاد
3
قرآن از اين آيين زشت جاهالن عرب در تكوير  3، 3 /و  13 ،14به وضوح آمده است .
بنابراين در اسالم به همه ابعاد عقالنيّت توجه شده است  ،براى حل مسئله ركودِ فرهنگى مسلمانان بايد عـالوه بـر آميختگـى
عقل و ايمان و ذهنيت و عينيت در فرهنگ اسالمى  ،انديشه نقادى نيز در جامعه اسالمى فعال شود  .جامعه معاصـر اسـالمى
بيش از هر امرى به عقالنيت نقادانه نيازمند است و فقر ما درباره انديشه نقادى از اين جا آشكار مىگردد كه امـروزه هـر نـوع
مكتب و نظريه غربى كه وارد جامعه مىشود  ،به راحتى و بدون هيچگونه انديشه و تفكـر و بررسـى نقادانـه مقبـول اسـت تـا
هنگامى كه نظريه غربى رقيب از راه برسد و عرصه را بر آن تنگ كند  .از همين رو مسلمانان به انديشه نقادانه احتياج دارند تا
تحت تأثير انديشههاى ضد دينى قرار نگيرند و بتوانند فرهنگ دينى خود را اصالح نمـوده و فرهنـگ اصـيل اسـالمى را احيـا
نمايند  ،بايد توجه داشت كه اسالم به واسطه تفكر توحيدى و توجه به دنيا و آخرت و ماديت و معنويـت  ،از خـود بيگـانگى و
خود فراموشى و شى گشتگى انسان مدرن را مرتفع مىسازد و مىتواند با تهذيب نفس و تزكيه انسان و توجهاش به اخالقيات
و معنويت  ،عقالنيت را از حصار انگيزههاى صرفا مادى و از اين قفس آهنين نجات بخشد .
اسالم و علم
علم در لغت به معناى يقين  ،معرفت و دانش است و در برابر حدس و گمان و جهل به كار مـىرود و بـه همـه دانسـتنىهـا و
آگاهىها و دانشها و معلوماتى كه انسان درباره دنياى ماده و عالم معنا پيدا مىكند علم گفته مىشود  1.به علم در مفهوم كلى
و عام آن  Knowledgeاطالق مىگردد  ،ولى از واژه علم مفهوم خاصى نيز تعبيـر شـده اسـت و آن  Scienceاسـت كـه
مقصود آن بخش از دانستنىها و آگاهىهاى نوع بشر است كه مبتنى بر روشهاى تجربى و آزمونپذير اسـت  .ايـن نـوع علـم
مترادف با علوم تجربى و طبيعى است و در اين معنا بخشى از علم به معناى اول را تشكيل مـىدهـد و بـه سـخن ديگـر علـم
1
تجربى نوعى از انواع دانستنىهاى بسيارى است كه مىتواند در اختيار بشر قرار گيرد .
 .داوود مهد ويزادگان  ،اسالم و سنت وبرى  ،ص . 199
 .محمدرضا حافظ نيا  ،مقدمهاى بر روش تحقيق در علوم انسانى  ،ص. 23
 .عبدالكريم سروش  ،علم چيست؟ فلسفه چيست؟ ص. 116
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از سوى ديگر تكنولوژى  ،فنونى است كه از تركيب علم و ابزار به دست مىآيد و بشر براى رسيدن به هدفهاى علمى و بهتـر
ساختن شرايط محيط زندگى از آن استفاده مىكند  .امروزه در نظام اقتصادى جهانى  ،كاربرد تكنولوژى پيشرفته براى توليـد
كاال وارائه خدمات مشهود و آشكار است  .در دين مبين اسالم نيز همواره بر فراگيرى علوم و فنون تأكيد شده است و اسـتفاده
از آن براى ارائه خدمات در راه رسيدن به اهداف عالى انسانى تأييد و تشويق شده است .
علم و تكنولوژى در چارچوب نظام اجتماعى و اقتصادى اسالم اهميت ويژهاى دارد  ،چرا كه مىتواند استفاده از منابع طبيعـى
و مادى را ممكن ساخته و در خدمت رفاه اقتصادى و بهبود كيفيت زندگى انسان قرار گيرد  ،ولى حاكميت تكنولوژى بر انسان
و جوامع بشرى قبول نيست و استفاده و به كارگيرى هرگونه تكنولوژى بايد منطبق بر فطرت انسانى و اصول اخالقى باشد و به
شايستگى  ،تناسب و صالحيت نوع كاربرد و علم و تكنولـوژى توجـه شـود  .در ايـن صـورت علـم و تكنولـوژى بـه تخريـب و
ويرانگرى و ساختن بمب اتم و نابودى و كشتار هزاران انسان بىگناه منجر نمىشود .
آنگونه علم و تكنولوژى كه موجب استثمار انسانها  ،بردگى استعدادها واليناسيون و از خود بيگانگى شود و با انسانها ماننـد
ماشين رفتار شده  .و فطرت و حقوق انسانى آنان ناديده گرفته شده و صرفان براساس دستيابى به حد اكثر سـود مـادى باشـد ،
متناسب با اسالم نيست  ،ولى اگر علم و تكنولوژى در خدمت انسان و جامعه بوده و بدون نـابودى فرهنـگ و تمـدن و هويـت
انسانى سطح كارايى انسان را افزايش دهد و پىآمدهاى منفى و مخرب بر جامعه انسانى نداشته باشد  ،اين چنين تكنولوژى را
اسالم تأييد مىكند  ،چرا كه در اسالم هم به بهبود وضعيت و زندگى مادى و رفاهى انسان و هم به تـأمين نيازهـاى روحـى و
3
روانى و ابعاد معنوى وجود انسان توجه مىشود .
امروزه در كنار جوامع جهان سوم  ،كشورهاى اسالمى نيز وضعيت علمى مطلوبى ندارند و در ميان مسـلمانان علـم و دانـش و
لزوم فراگيرى آن ارزش واقعى خود را بازنيافته است  .وبسيارى از كشورهاى اسالمى فقط تماشـاگر پيشـرفتهـاى كشـورهاى
ديگر در علوم و فنون بوده و صرفا مصرف كننده محصوالت فكرى  ،فرهنگى و علمى و فنى جوامع پيشرفته هستند  1.ايـن در
حالى است كه جايگاه علم در اسالم بسيار متعالى و رفيع است و تاريخ نشان مىدهد كه دين اسالم نه تنها مانعى براى رشد و
1
گسترش علم ايجاد نكرده است  ،بلكه حتى به علم آموزى و خرد گرايى توصيه نموده است .
در تعاليم اسالمى تأكيد فراوانى در مورد ارزش علم و دانش و ضرورت فراگيرى آن وجود دارد كه بـه تعـدادى از آنهـا اشـاره
مىشود  :پيامبر اكرم( ص ) مىفرمايد :
«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» زگهوراه تا گور در جستوجو و طلب علم باشيد .
 .مهدى بناء رضوى  ،طرح تحليلى اقتصاد اسالمى  ،ص . 234
 .جواد منصورى  ،فرهنگ  ،استقالل و توسعه  ،ص. 174
 .همان  ،ص. 29
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و همينين مىفرمايند:
«اطلبوالعلم ولو بالصين» علم را بياموزيد  ،اگر در [ كشور ]چين باشد .
و نيز
«طلب العلم فريضة على كلّ مسلم» جستوجو و طلب علم بر هر مسلمانى واجب است .
مسلم به معناى مسلمان مىباشد و از اين لحاظ زن و مرد مسلمان با يكديگر تفاوتى ندارند .
در مورد علم و دانش حضرت على( ع ) نيز سخنان فراوانى فرمودهاند و از آن جملهاند :
«گنجى سودمندتر از دانش نيست» و «علم بهتر از مال و ثروت است ؛ زيرا علم انسان را از تباهى نگاه مـىدارد  ،ولـى انسـان
بايد مال را از تباهى نگاهدارد و همينين مال را بخشيدن كاهش مىدهد  ،ولى علم بر اثر بخشيدن فزونى مىيابد» « .ومالك
علم و كمال آن  ،عمل به آن است»  .و «علم بدون پارسايى پاكيزه نخواهد گرديد» 3و «بهترين علم آن است كه به واسطه آن
1
خود را اصالح نمايى و بدترين علم آن است كه معاد خويش را فاسد نمايى» .
بايد توجه داشت كه منظور از علم صرفان علوم دينى نيست  ،چون چين نه در آن زمان و نه در زمانهـاى ديگـر  ،مركـز علـوم
دينى نبوده است  ،كلمه علم  ،مفهوم عام دارد و شامل همه شاخههاى علم مىشود  ،ولى امروزه علـى رغـم ايـن همـه تأكيـد
مبنى بر اهميت علوم و دانش در اسالم مسلمانان از كسب علم و دانش و معرفت تا حدود زيادى غافل ماندهاند و ما نمىتوانيم
تا ابد بر سر سفره علم مهمان باشيم و خود نيز بايد براى كسب معرفت و علم و دانش و پيشرفت تالش كنيم و گرنه اتومبيـل
1
سوار شدن و استفاده از محصوالت فنى كشورهاى ديگر  ،پيشرفتى براى ما به ارمغان نمىآورد .
دين مبين اسالم توانايى آن را دارد كه مردم را به سوى حق و حقيقت دعوت كند و نيازهاى آنان را هم از نظر مادى و هم بـه
لحاظ معنوى مورد توجه قرار دهد  .اسالم انسانها را دعوت مىكند به اين كه اصول دين خـود را بـا دليـل و منطـق و عقـل
بشناسند  ،لذا در  0،اسالم تقليد در اصول دين جايز نمىباشد  ،ولى مسلمانان از زمانى كه دين را بد فهميدند دچار انحـراف و
انحطاط شدند  1.اسالم از يك سو  ،علم و دانش و تكنولوژى و پيشرفت و ترقّى وسايل و ابزار مادّى را مىپـذيرد و حتـى آن را
تشويق مىكند و از سوى ديگر مراقب است كه اين پيشرفت از جاده فطرت منحرف نشود و انسانيت انسان را پايمال و سركوب
 .سيدحسين شيخ االسالم  ،گفتار اميرالمؤمنين على ع . 1113 ،
 .همان  ،ص. 1114
 .عليرضا على آبادى  ،ريشههاى توسعه نيافتگى در جهان سوم  ،ص. 113
 .احمد موثقى  ،علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سيد جمال  ،ص. 116
 .بهنام عربى زنجانى  ،بررسى مقابلهاى آرا و نظريات  ،ص. 83
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نسازد .

3

اسالم و اعتقاد به برابرى انسانها و رعايت حقوق ديگران
از ديدگاه اسالم همه انسانها با يكديگر برابرند و رنگ و نژاد و جنس و مليت و غيره مالك هيچ امتيازى نمىباشـد  .در قـرآن
كريم سوره حجرات  ،آيه  31آمده است :
«اى مردم خداوند شمارا از مرد و وزن آفريد و شمارا به صورت اقوام وتيرههاى گوناگون قرار داد تـا يكـديگر را بـاز شناسـيد ،
همانا گرامىترين شما نزد خدا با تقواترين شما است» .
چنان كه مالحظه مىشود اين آيه همه افراد بشر را مورد خطاب قرار مىدهد و اين حكم ناظر به برابـرى انسـانهـا اسـت كـه
خداوند ميان بندگانش بر قرار نموده و هيچ فردى برفرد ديگر و هيچ مليتى بر ملت ديگر برترى ندارد و همه با هـم يكسـان و
برابرند و در اين آيه قرآن مجيد يكى از اساسىترين حقوق بشرى را پايه گذارى نموده است و از سوى ديگر در اسالم همواره بر
رعايت حقوق مردم تأكيد شده است  .حضرت على( ع ) در اين مورد مىفرمايد :
1
«خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه حقوق خويش قرار داده است» .
اسالم و آزادى
اصوالن آزادى در حوزه انسانشناسى و در مفهوم فلسفى آن  ،به معناى آزادى اراده و قدرت انتخاب و اختيار انسان است و على
رغم اين كه افرادى مانند «پاركينسون» و «واشنگتن اورنگ» و«ويل دورانت» اسالم را به عنـوان يـك آيـين جبـرى تلقـى و
مطرح نمودهاند  ،در اسالم شرط ديندارى  ،اساسان قائل شدن به آزاد بودن انسان و داشتن قدرت اختيار و اراده اسـت و اسـالم
هيچ امرى حتى دين را بر انسان تحميل نمىكند و در پذيرش دين اكراه و اجبارى جايز نمىداند « .ال اكراه في الـدين قـد
تبيّن الرشد من الغيّ» 1راه از بيراهه به روشنى آشكار است و البته راه «رشد» و «غى» با يكديگر متفاوت اسـت و اسـالم در
عين حال كه آزادى انديشه را به رسميت مىشناسد  ،از انسانها مىخواهد كه راه حق و پيروى از هدايت را برگزينند و انسان
در برابر عقايد و انتخابها و اعمالش مسئول است  ،زيرا آزاد است و آزادى و اختيار در كنارش مسـئوليت نيـز مـىطلبـد  .در
قرآن كريم نيز آياتى هست كه بر موهبت اختيار و آزادى انسان و در عين حال بر مسئوليت او تأكيـد مـىكنـد  .ماننـد :رعـد
 .سيد قطب  ،آينده در قلمروى اسالم  ،ص. 124
 .سيدحسين شيخ اسالم  ،شيعه در اسالم  ،ص. 322
 .بقره . 256 /
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 ، 334/انسان  1 /و ، 13الكهف  ، 13 /النجم ، 13 /احزاب  ، 11 /مزمل  ، 33 /تكوير  13 /و آيات فراوان ديگرى كه انسان را
عامل مؤثر در تعيين سرنوشت خود و او را مسئول اعمالش معرفى مىكند و اينها نشان مىدهد كه انسانها در عين حال كـه
آزادند  ،در قبال اعمالشان نيز مسئولند  .به عبارت ديگر خداوند انسان را موجودى آزاد و مختار آفريده و حتـى بـه او قـدرت
انجام معصيت را داده و اين انسان است كه مىتواند عاقالنه و آگاهانه راه خود را انتخاب كند و البتـه در هـر صـورت در برابـر
انتخابها و اعمال خود در پيشگاه خداوند مسئول خواهد بود  ،لذا آزادى الزمه ديندارى است و انسان مجبـور و فاقـد اختيـار
نمىتواند انسان مكلف باشد ؛ زيرا تكليف معطوف به مسئوليت است  ،آن گاه معنا پيدا مىكند كه مسبوق به انسـان مختـار و
آزاد باشد  ،همينان كه ارسال مرسل و انزال كتابها و دعوت پيامبران الهى و نظام با پاداش و كيفر درآخرت نيز جز با وجـود
انسان مختار و آزاد معنا و مفهوم پيدا نمىكند  .از اين رو آزادى و اختيار و انتخاب موهبتى الهى است و اراده خداوند بـر ايـن
قرار گرفته است كه انسان آزاد و مختار باشد و اين آزادى و اختيار براى انسان مسئوليت مىآفريند  .از ديـدگاه اسـالم انسـان
موجودى آزاد و انتخابگر و مسئول است و راه به انسانها نشان داده شده و اين خود او است كه بايد راهش را انتخاب كند .
اصوالن عقل و ايمان دو عنصر تشكيل دهنده هويت انسانى است و اين دو عنصر آن گاه رشد و تكامل پيدا مىكننـد كـه انسـان
آزاد باشد  .خداوند انسان را آزاد آفريده و بدون آزادى تكامل و تعالى انسانى امكانپذير نيست  .در سايه آزادى  ،انسانها هويت
و شخصيت خود را بازيافته و استعدادها و ظرفيتها و قابليتهاى خود را شكوفا ساخته و به فعليت مىرسـانند  3.والبتـه بايـد
توجه داشت كه در برابر هر حقّى  ،تكليفى نيز هست و حق انتخاب و آزادى نيز يك حق فطرى و يـك نعمـت و امانـت الهـى
است كه براى انسان تكليف آور و مسئوليت ساز مىباشد و او همواره بايد خود را در پيشگاه خداوند مسئول بداند  .آزادى بدون
مسئوليت به هرج و مرج و مسئوليت بدون آزادى به استبداد منتهى مىشود و كسانى كه به نام دين آزادى مـردم را سـركوب
مىكنند و كسانى كه به نام آزادى  ،با ديندارى مردم و هويت دينى جامعه به ستيز بر مىخيزنـد  ،ديـن و آزادى را در عـرض
يكديگر مىدانند و آنها را در مقابل يكديگر قرار مىدهند  ،در صورتى كه در نظام دينى آزادى همراه مسئوليت در طول دين
و در درون دين قرار دارد  .دين هم آزادى را توسعه مىدهد و هم آن را محدود مىسازد  ،توسعه از اين نظر كـه سـاحتهـاى
جديدى از آزادى را به روى انسان مىگشايد كه جز با تمسك به دين به دست نمىآيد و آزادى معنوى يكـى از دسـتاوردهاى
بزرگ دين براى جامعه بشرى است و از سوى ديگر آن را محدود مىكند و آزادى در اسـالم در چـارچوب خاصـى از قواعـد و
ارزشها و اصول اخالقى پذيرفته شده است و آزادى مورد نظر اسالم  ،آزادى بىقيد و شرط و مطلق نمىباشد و اصـوالن ادعـاى
آزادى مطلق بىمفهوم است و در عرصه عملى نيز قابل تحقق نمىباشد  ،چرا كه به هر حال عواملى نظير محيط طبيعى  ،زمان
و مكان و محيط اجتماعى و قوانينى و مقررات حاكم بر هر جامعه  ،آزادى افراد را به نوعى محدود مـىكننـد  ،ولـى در اسـالم
همگى انسانها به حقيقت دين فرا خوانده شدهاند و راه تأمل و تدبر و تفكر به روى همه باز اسـت و هـر كـس نيـز بـه انـدازه
 .علىاكبر عليخانى  ،توسعه سياسى از ديدگاه امام على ع  ،ص. 222
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ظرفيت و همت و توان خود مىتواند در هر سطحى از دانش و بينش از آن بهرهمند شود و مرتبـهاى از مرتبـههـاى بـىپايـان
حقيقت ديانت را دريابد .
در تاريخ غرب  ،مسيحيتى كه كليساهاى اروپا  ،ساخته و پرداخته بودند و اختناقى كه براى فكر بشر به وجـود آورده و سـدى
كه در برابر ترقيات عقلى و علمى بنا نهاده بودند و براى حفظ آن سد علما و دانشمندان را مىسوزاندند و اذيـت مـىكردنـد و
اوهام و خرافات را به نام دين بر مردم تحميل مىكردند  ،محدوديت و اجبار و اسارت و خشونت و تفتيش عقايد و همگى ايـن
امور آزادانديشان اروپا را به سوى جدايى از دين سوق داد  ،چرا كه دين را در مقابل تفكـر و تـدبر و حقـايق علمـى و تجربـى
مىديدند و كليساى كاتوليك محلى از آزادى و اختيار براى انسان باقى نمىگذاشت  ،ولى در آيين اسالم هيچگونه پارادوكسى
ميان دين و عقل و علم و تفكر و آزاد انديشى وجود ندارد و هيچ مانعى در برابر علم و پيشرفت نيست و تاريخ اسالم و پيشرفت
مسلمانان در همه علوم و دانشها بهترين سند و گواه بر اين مدعا است و در هيچ يك از ادوار تاريخ اسالم عـالم و دانشـمندى
سوخته يا آزرده نشده است  .و علم با عقيده شخص مسلمان كه خدا را آفريننده هستى مىداند و با دعوت اسالمى كه خلق را
به مطالعه آثار و نشانههاى خداوند در زمين و تفكر در شاهكارهاى خلقت مىخواند  ،مباينت و تضادى ندارد و اسـالم نـه تنهـا
تفكر و آزادانديشى را منع نكرده است  ،بلكه انسانها را به تفكر و تعقل در جهان هستى فراخوانده است .
رابطه انسان و دين بر اساس آزادى  ،اختيار  ،تعقل و انتخاب آگاهانـه اسـت و اختيـار و آزادى اسـاس پويـايى انسـان بـوده و
موهبتى الهى است كه خداوند به انسان عطا فرموده است  3.در قرآن كريم نيز بعد از تأكيد بر اين كه آفرينش جهان و انسـان
باطل و بيهوده نيست و داراى هدف حكيمانه مىباشد  1،از يك سو هدف از آفرينش جهان را فراهم شـدن زمينـه آزمـايش و
انتخاب آزاد براى انسان معرفى نموده است 1و از سوى ديگر هدف از آفرينش را پرستش خداى متعال قلمداد نمـوده اسـت 0و
سرانجام هدف غايى و نهايى را قرب الهى و بهره مندى از فيض و رحمت الهى مطرح نموده است  1.ولذا هدف قريـب  ،فـراهم
شدن زمينههاى مادى و اجتماعى و تحقق شناختهاى الزم براى انتخاب آزادانه راه راست و گسترش ايمـان و خداپرسـتى در
جامعه است  4.آزادى از ديدگاه اسالم يعنى رها شدن از بندگى غير خدا و رهايى روح از اسارت ماده و حركت آن در افقهـاى
 .محمدتقى مدرسى  ،اصول و پايههاى تمدن اسالمى  ،ص. 211
 .آل عمران 191 /؛ انبيا 17 ،16 /؛ دخان 39 ،38 /؛ جاثيه 22 /؛ ابراهيم 19 /؛ حجر  85 /؛ نحل  85 /؛ عنكبوت 44 /؛ روم  8 /؛ مؤمنون . 115 /
 .هود  7 /؛ ملك 2 /؛ كهف . 7 /
 .ذاريات  56 /؛ يس . 61 / ،
 .هود 119 ،118 /؛ جاثيه  23 / ،؛ آل عمران  15 /؛ توبه . 72 /
 .محمدتقى مصباح يزدى  ،آموزش فلسفه  ،ص. 435
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معنوى توحيد  ،از اين رو آزادى مقدمه حيات است و براى اين كه انسان به حيات مادى و معنوى متعالى دستيابد آزاد باشد .
آزادى در جوهر انسان و گوهر دين است و دنيا سراى آزادى و گزينش و انتخاب انسان است و او است كه مىتواند با اراده آزاد
و انتخاب آگاهانه به خداوند ايمان آورد و حق را برگزيند و در پرتو عقل و وحى راه هـدايت و تعـالى را بپيمايـد و يـا باطـل را
برگزيند و راه ضاللت و گمراهى را بپيمايد  .اگر هدف انسان و حركت او به سوى خدا باشد  ،اين امر جز با اختيار آزادى انسان
ميسر نمىگردد و انسان با استفاده صحيح از همين موهبت الهى است كه حتى از مالئك برتر مىشود  .اسالم انسـانهـا را بـه
انديشه و تفكر آزاد در جهان خلقت و پديدههاى آن فرا مىخواند و كنجكاوى عقلى آزاد را ستايش مىكند  1.انسـان در سـايه
تفكر و انديشه آزاد مىتواند به كشف حقايق و واقعيات نائل گردد و بنابراين آزادى انديشه هدف نيست  ،بلكه وسـيلهاى اسـت
براى شناخت حقايق و واقعيتها  1.و از سوى ديگر صحت ايمان و اعتقاد نيز ناشى از آزادى فكر و انديشه است و اعتقـاد بايـد
0
متكى بر تفكر و تعقل باشد .
از همين رو اسالم دين تعقل و آزادى است كه زنجيرههاى اسارت فكرىو جسمى آدميان را باز مىكند .
«ويضع عنهم اصرهم واألغالل التي كانت عليهم» 1در اينجا مىتوان گفت كـه ميـان دينـدارى و آزادى تعارضـى وجـود
نداشته و دين موجب اعتالى فكر و آزادى حقيقى بشر شده و با آزاد كردن خرد از بنـد جهـل و ظلمـت و هواهـاى نفسـانى و
حرص و طمع و دنياپرستى و مظالم جباران او را از اسارتهاى درونى و بيرونى رها ساخته و روح و جان آدميـان را در فضـاى
بىكران نور و هدايت و معنويت به پرواز درمىآورد و اين جا است كه سخن گوهربار امام على( ع ) مصداق پيـدا مـىكنـد كـه
فرمودهاند :
«ال تكن عبد غيرك وقد جعلك اللّه حرّاً» بنده غير از خدا مباش  ،زيرا كه خداوند تو را آزاد آفريده است .
اسالم و نظم پذيرى
يكى از ويژگىهاى فرهنگى كه به عنوان عامل مؤثر بر توسعه اقتصادى مطرح است  ،مسئله نظـمپـذيرى مـىباشـد و در ايـن
خصوص الزم است كه نظم پذيرى نهادينه شده و به صورت يك باور عمومى درآيد و هم به صورت فـردى و هـم بـه صـورت
ّ
عبدللا جوادى آملى  ،حكمت نظرى و عملى در نهج البالغه  ،ص. 214
.
 .سيد مح ّمد حسين طباطبايى  ،شيعه در اسالم  ،ص. 96
 .محمدتقى جعفرى  ،آزادى در اسالم  ،ص. 166
 .محمدتقى فاضل ميبدى  ،رابطه دين و آزادى  ،ص. 146
 .اعراف . 157 /
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جمعى مطرح باشد  .اسالم نيز رعايت نظم و انضباط افراد بشر را خواهان است و تأكيد فراوانى در روايتهـا و احاديـث نيـز در
اين باره وجود داشته كه انسان را به نظم دعوت نمودهاند و همينين رعايت و اجراى احكام تعاليم اسالمى مستلزم رعايت نظم
در تمام شئون زندگى و پذيرش نظم جمعى است  ،امام على( ع ) نيز در واپسين لحظـههـاى عمـر شـريف خـويش در بسـتر
شهادت  ،فرزندان و مسلمانان را به رعايت نظم فراخوانده و مىفرمايند :
«شما را اى حسن و اى حسين و همه فرزندان و بستگان و هر كه را كه نوشته من به او برسد به تقوا و پرهيزگـارى و تنظـيم
3
امور سفارش مىكنم» .
پيامبر( ص ) با استقرار حكومت اسالمى در صدر اسالم نظم اجتماعى را تجلى داد و اين نشان دهنده موافقت اسالم با فرهنگ
نظم پذيرى است و همين سيره كه در زمان پيامبر( ص ) و على( ع ) عملى گرديد  ،مىتواند الگـويى بـراى زنـدگى فـردى و
جمعى مسلمانان در همه اعصار باشد .
دين و دنيا از ديدگاه اسالم
برخى از نظريهپردازان غربى يكى از موانع رشد و توسعه كشورهاى اسالمى را آخرتگرايى صرف مسلمانان و عدم توجه به دنيا
و مسئله زهد مىدانند و معتقدند كه زهد به معناى ترك دنيا بوده و مردمى كه ترك دنيا نموده باشند  ،نمىتوانند و انگيزهاى
هم نخواهند داشت كه براى آسايش و پيشرفت در دنيا تالش نمايند  ،ولى بايد توجه داشت كه اين نحـوه نگـرش غربيـان بـه
اسالم صحيح نمىباشد و علت مذمت دنيا در اسالم بىاعتقادى به قيامت و منحصر نمودن زندگى به حيات دنيوى است و آيات
 13سوره نجم  31 ،سوره رعد  14 ،سوره روم  33 ،سوره كهف نيز در قرآن مجيد بر همين معنا داللت دارند  ،لـذا دنيـا ذاتـان
مذموم نيست و مذموم آن است كه براى آخرت نباشد و اگر دنيا در جهت اهداف اخروى نيز باشد  ،نه تنها مذموم نيست بلكـه
مطلوب نيز مىباشد  .و آيات  13سوره توبه  30 ،سوره نور  334 ،سوره بقره  3 ،سوره هـود  344 ،سـوره اسـرا  314 ،سـوره
اعراف  34 ،سوره جمعه و  11سوره اعراف بيان كننده اين موضوع است  .همينين در سوره نحل آيه  330آمده است :
«از آنچه خداوند به شما روزى داده است  ،در حالى كه حالل و پاكيزه است  ،بخوريد و نعمت الهى را شكر گزاريد  ،اگر تنهـا
او را پرستش مىكنيد» .
و همين طور در مائده  31 /آمده است :
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد  ،نعمتهاى پاكيزهاى را كه خدا بر شما حالل قرار داده است  ،برخود حرام نكنيد» .
بنابراين در اسالم رهبانيت و عدم استفاده از نعمتهاى حالل منع شده است و آنچه در ميان مردم به صورت افراط و تفـريط
در اين باره وجود دارد  ،از ساير فرهنگها ريشه گرفته است و بايد توجه داشت كه زهد با رهبانيت تفاوت دارد .
 .نهج البالغه .
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زهد در لغت به معناى بىرغبتى به امرى است و در معراج السعاده به معناى دل برداشـتن از دنيـا و اكتفـا نمـودن بـه قـدر
ضرورت است  .در فضيلت اين صفت در تعاليم اسالمى روايتهاى متعددى وارد شده  ،اما زهدى كه در اسالم مطرح اسـت بـا
رشد و توسعه منافات ندارد  ،چرا كه زهد در اسالم به معناى ترك دنيا نيست و بيشتر جنبه روحى و روانى زهد مد نظر بوده
و به معناى عدم دلبستگى به دنيا و در عين حال استفاده از نعمتهاى الهى مىباشد  ،به گونهاى كه موجـب اسـارت انسـان و
توقف حركتش به سوى كمال و تعالى نگردد .
على( ع ) در خطبه  13نهج البالغه در مورد زهد مىفرمايد :
3

«زهد در دنيا  ،كوتاه نمودن آرزو و شكر نعمت و پرهيز از هر چيزى است كه خداوند حرام فرموده است» .
در مواردى هم كه زهد عملى مطرح شده  ،در حيطه مصرف صادق بوده و نهايتان موجب كاهش مصرف مىشود و نه توليد  ،اين
مسئله باعث مىشود كه پس انداز ملى افزايش پيدا كند و با سرمايه گذارى آن  ،توليد و ثروت عمومى نيز افزايش پيدا مىكند
و نتيجه آن كه اين رهبانيت عملى نيز حتى اگر براى عموم جامعه باشد  ،باز هم بـه رشـد و توسـعه اقتصـادى جامعـه كمـك
مىكند  ،رهبانيت در انزوا و ترك دنيا مىباشد  ،ولى زهد به معناى عدم تعلق و عدم دلبستگى به دنيا و هدف قرار ندادن دنيا
بوده است و در عين حال جنبه عملى آن مستلزم انتخاب زندگى ساده است  ،از همين رو در متن زنـدگى و روابـط اجتمـاعى
قرار داشته و جامعه گرايى و مسئوليت پذيرى و انفاق و ايثار در آن نهفته است .
در اسالم رهبانيت مطرود و زهد مطلوب است  .راهب و زاهد هر دو آخرت گرايند و زندگى ساده را برمىگزينند  ،ولـى راهـب
منفعل و جامعه گريز است و از جامعه و تعهدها و مسئوليتهاى اجتماعى مىگريزد و عزلت و گوشه نشينى و انزوا را در پيش
مى گيرد  ،ولى زاهد فعال و جامعه گرا است و در عين حال همواره دنيا را وسيله  ،محل گذار و محل آزمون و آخرت را هـدف
مىداند و خواستن خير در دنيا و آخرت از جمله دعاها بـوده و بـر زبـان مؤمنـان جـارى و سـارى اسـت و قـرآن نيـز چنـين
درخواستى را به ما آموخته است  ،آن جا كه در سوره بقره آيه  143مىفرمايد :
«ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى اآلخرة حسنة وقِنا عذاب النار»و يا در تعبير پيـامبر گرامـى اسـالم ( ص ) دنيـا مزرعـه
آخرت معرفى شده است «الدنيا مزرعة اآلخرة»  .ليكن دنيا نيز براى انسان و مسلمانان اهميت فراوانى دارد و آنچه مـذموم
مىباشد حب افراطى به دنيا و ترجيح دنيا بر آخرت است  ،چرا كه حب افراطى به دنيا انسان را كر و كـور مـىكنـد و موجـب
حرص و طمع و تعدى به حقوق ديگران مىشود  .انسان مسلمان فردى است كه در دنيا زندگى مىكند  ،ولى چشم به آخـرت
داشته و حيات دنيا را پلى براى عبور به آخرت تلقى مىكند و اگر اين مانع ( حب افراطى به دنيـا ) از سـر راه نفـس برداشـته
شود  ،طريق كمال آن هموار مىشود و نفس هم توان تعقل بيشترى داشته و اين امر براى راهيان وادى عقل و علـم خطـرى
عظيم را در پىخواهد داشت .
 .دفتر همكارى حوزه و دانشگاه  ،مبانى اقتصاد اسالمى  ،ص. 132
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اسالم به دنيا و آخرت توجه داشته و از آنجايى كه دنيا سازنده آخرت است  ،جايگاه و اهميت ويژهاى دارد و ممدوح بوده  ،اما
عاليق دنيوى و دنيا پرستى كه انسان را اسير كرده و موجب توقف و ركود و بـاز ايسـتادن از حركـت بـه سـوى هـدف نهـايى
مىگردد  ،مذموم است  .زهد در اسالم قدرت روحى است  ،نه ضعف اقتصادى و در مقابل دنياپرستى قراردارد و از سوى ديگـر
زهد از ديدگاه اسالم واجب نيست  ،بلكه فضيلت و كمال محسوب مىگردد و مـىتوانـد بـه صـورت انفـاق  ،جـود  ،بخشـش ،
گذشت  ،فداكارى  ،ايثار و همدردى جلوهگر شود  .زهد روح انسان را از اسارتها و قيد و بند نفس اماره  ،مال  ،مقام  ،منزل ،
مركب  ،تجمل و ماديات آزاد و رها مىسازد  ،چرا كه هر اندازه انسان خودش را به مال و مقام و زر و زور و اشيا مقيـد كنـد ،
آزادى خود را از دست مىدهد و اسير آنها مىگردد و نمىتواند راه و مسير خود را سبكبار بپيمايد و از سوى ديگر زهد باعث
مىشود كه انسان لذتهاى معنوى و الهى را درك كند .
فقر و غنا از ديدگاه اسالم
تصور گروهى بر اين است كه ثروت و در آمد در اسالم منفور و مطرود مىباشد و اين بيـنش موجـب ركـود و ضـعف سـاختار
اقتصادى جامعه خواهد شد  ،در صورتى كه با تدبر و تأمل در آيات قرآن و احاديث معصومان روشن مىشود كه ثـروت از نظـر
اسالم بهطور مطلق محكوم و مطرود محسوب نشده است و آنچه درباره نكوهش ثروتطلبى آمده است  ،ناظر به هدف مطلـق
قرار دادن ثروت و سود است و كسانى كه صرفا ثروت و سود مادى را هدف اصل خـود قـرار داده و همـواره بـراى افـزايش آن
كوشش مىكنند و از هرگونه وسيلهاى  ،براى كسب سود استفاده مىكنند و ارزش و اعتبار خود و افراد جامعه را بر اسـاس آن
قرار مىدهند  ،از آنها مذمّت شده و جاهل و گمراه به شمار آمدهاند و بدين گونه  ،ثروت موجب بـدبختى  ،فسـاد  ،طغيـان و
بىعدالتى و ظلم در جامعه معرفى شده است :منافقون  ، 3 /علق  ، 4 /فجر  ، 33 /اسرا  ، 34 /قصص  ، 13 /وهم چنين در
آياتى از قرآن نيز مانند :سبأ  11 /و  ، 11الهمزه  3 /و  1و آل عمران  ، 334 /اشاره شده كه ثروت باعث امتياز ثروتمند بـر
ديگران نبود و موجب جاودانگى انسان در دنيا و آخرت و سبب رستگارى و يا رهايى از عذاب الهى در آخرت نخواهد شد  ،ولى
در عين حال آيات و احاديثى وجود دارد كه كسب مال حالل و استفاده از مال را براى اهداف عالى پسنديده شمرده و حتى آن
را به منظور برقرارى ثبات و تنظيم امور جامعه و بقاى آن و بر طرف ساختن نيازهاى انسان ضرورى دانسته و از آن بـه عنـوان
نعمت الهى انفـال  ، 11 /ابـراهيم  ، 10 /نحـل  ، 33 /زمـر  3 /و رزق بقـره  ، 44 /اسـرا  ، 14/عنكبـوت  ، 31 /روم  11 /و
طيبات مائده  ،0 /انفال  ، 14 /يونس  ، 31 /نحل  ، 11 /رحمت فاطر  ، 1 /فصلت  ، 14 /شورى  03 /و حسنه اعراف 31 /
و خير بقره  334 /تعبير شده است و همينين قرآن كريم در آيات متعددى مانند سـبأ  ، 31 /هـود  ، 43 /مؤمنـون ، 33 /
رحمن  ، 34 /اسرا  ، 14 /نحل  43 ،04 /و 330انسان را به استفاده و بهرهگيرى از نعمتهاى الهى و عمران و آبادانى زمـين
فرا مىخواند و از مجموع اين عبارات چنين به دست مىآيد كه مال و ثروت و استفاده از نعمتهاى دنيـوى از ديـدگاه اسـالم
مطلوب است  ،اما به هيچ وجه هدف نمىباشد و همينين ثروت مايـه امتيـاز و برتـرى نبـوده و دلبسـتن بـه مـال و ثـروت ،
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سرچشمه بسيارى از مفاسد فردى و بىعدالتىهاى اجتماعى است كه انسانها را به گمراهى و تباهى مىكشاند  ،ولى در عـين
حال اگر مال و ثروت از راه حالل و مشروع كسب و از آن به خوبى استفاده شود  ،مىتواند وسيلهاى بـراى رسـيدن انسـان بـه
اهداف مشروع گردد و به تكامل معنوى انسان نيز كمك نموده و وسيله برقرارى عدالت و رفاه اجتماعى باشد  .در روايـتهـاى
فراوانى فقر مالى نامطلوب محسوب شده است و پيامبر اسالم فرمودهاند :
«كاد الفقر أن يكون كفراً» بيم آن است كه فقر به كفر بينجامد .
و همينين فرمودهاند :
«اللهم انّي أعوذ بك من الكفر والفقر» خدايا از كفر و فقر به تو پناه مىبرم .
على( ع ) نيز فرمودهاند :
«فقر مايه ضعف يقين و نقصان دين  ،سرگردانى عقل و اندوه است» .
البته همين فقر مالى اگر همراه با اطاعت خداوند باشد بر ثروتى كه همراه معصيت است  ،برترى دارد  ،ولى بايد توجـه داشـت
كه همه افراد جامعه در حدى نيستند كه بتوانند فقر مالى را تحمل نموده و بر دشوارىهاى آن صبر كنند  ،از اين رو اسالم به
زدودن فقر از جامعه و فقرزدايى توصيه نموده و بايد فقر مالى در همه سطوح از جامعه بـر طـرف شـده و همـه افـراد بتواننـد
نيازهاى ضرورى و معيشتى و متعارف زندگى خود را بر طرف نموده و بتوانند آبرومندانه زندگى كنند  ،بنابراين فقر تنها شامل
كسانى نمىشود كه به نان شب نيازمنداند  ،بلكه شامل عدم توانايى تأمين مقدار مورد نياز و ضـرورى يـك فـرد بـه خـوراك ،
پوشاك  ،مسكن و بهداشت و دارو و درمان براى حفظ جان و ادامه حيات مىشود و يكى از وظايف حكومت اسالمى نيـز رفـع
فقر از جامعه مىباشد  .اسالم بهرهگيرى انسانها را از نعمتهاى الهى جايز شمرده و خداوند عالوه بر برخوردارى انسـانهـا از
نعمتهاى الهى  ،گشايش در زندگى  ،افزايش رفاه و آسانتر نمودن كارها وسايل كاستن از رنج و زحمـت بشـر را نيـز فـراهم
ساخته است  3.از اين رو اگر انسان خود نيز در صدد آسانتر نمودن زندگى بر آيد و كار و كوشش و تالش كنـد  ،پسـنديده و
ممدوح مىباشد  ،به خصوص اگر با اين قصد همراه باشد كه با استفاده بيشتر از نعمتهاى الهـى اسـباب شـكر بـيشتـر او را
فراهم كند و فرصت بيشترى براى تفكر و فراگرفتن معارف الهى و رسيدگى به تهـذيب خـويش و تعـيم و تربيـت ديگـران و
عبادت خدا پديد آيد  ،ولى بايد توجه داشت كه مال و ثروت دنيوى انسان را از ياد خدا غافل نسازد و در عين حال كـه اسـالم
رفاه را مطلوب مىداند  ،افراد را از تجمل پرستى و رفاه زدگى و هدف قرار گرفتن رفاه پرهيز مىدهد  ،چرا كه زنـدگى دنيـا و
رفاه و آسايش  ،آن گاه مطلوب است كه براى آخرت و خشنودى خداوند قرار گيرد و زمينه حركـت تكـاملى انسـان را فـراهم
سازد  .اسارت انسان در برابر مال و ثروت دنيا و رفاه آن  ،مانع ايـن تكامـل و موجـب سـقوط انسـان در وادى فسـاد و تبـاهى
مىگردد  .همينين دين مبين اسالم  ،تكبر ناشى از ثروتمندى و نمـايش دادن و بـه رخ كشـيدن مـال و ثـروت را بـه شـدت
 .نحل . 7 /
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نكوهش كرده است  3.از سوى ديگر بايد توجه داشت كه مطلوبيت استفاده از نعمتهاى مادى و نكوهش فقر در اسالم  ،به اين
معنا نيست كه ارزش گذارىها و امتيازها نيز بر اين اساس انجام گيرد  ،از اين رو اسالم  ،احترام و فروتنـى بـراى ثروتمنـد بـه
دليل ثروتش و تحقير فقير به خاطر فقرش را محكوم مىكند و تواضع ثروتمندان در برابر فقرا و بىاعتنايى نيازمندان در برابـر
1
اغنيا را توصيه مىكند و همنشينى با فقيران را از نشانههاى ايمان مىداند .
اسالم و عدالت اجتماعى
عدالت به معناى قسط و عدل و قرار گرفتن هر چيز در جاى خودش و تقسيم عادالنه امكانـات و اعطـا حـق بـه صـاحب حـق
مىباشد و عدالت است كه مانع افراط و تفريط مىشود و بين آن دو اعتدال ايجاد مىكند و حدود وظايف و مسئوليت افـراد را
معين ساخته و توازن و تعادل را در جامعه ايجاد كرده و حق ضعيف را در مقابل قدرتمند حفظ مىكند و نه تنها اين فرصت و
امكان را پديد مىآورد كه هر فردى حق خود را به دست آورد  ،بلكه او را از گرفتن بيش از آنچه حقش است  ،بـاز مـىدارد .
عدالت به منزله راه تنفس جامعه است و اگر عدالت در جامعه وجود نداشته باشد  ،تبعيض و ستم و بدبينى و نا اميـدى ايجـاد
شده و فاصلهها افزايش يافته و بنيان جامعه مىپوسد  .در اسالم همواره به اهميت عدالت و رعايت آن تأكيد شده است .
1
ـ همانا خداوند امر فرموده است به عدل و احسان .
0
ـ بگو  ،پروردگارم فرمان به قسط داده است .
1
ـ عدالت ورزيد كه عدل به تقوى نزديكتر است .
4
ـ اى اهل ايمان به پادارندگان قسط و عدل باشيد .
1
ـ اگر ميان آنان حكم كردى به عدالت و قسط داورى كن  ،همانا كه خداوند دادگران را دوست مىدارد .
همينين در اسرا  10 /به مسلمانان يادآور مىشود كه در معامالت و فعاليتهاى اقتصادى درستكار باشند و عدالت اقتصـادى
 .حديد  23 /و نيز به همين مضمون در لقمان 18 /؛ نساء 63 /؛ قصص . 76 /
 .مبانى اقتصادى اسالمى  ،ص. 125
 .نحل . 91 /
 .اعراف . 29 /
 .مائده . 7 /
 .نساء . 135 /
 .مائده . 42 /
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را رعايت نموده و از هر نوع استثمار و كم فروشى پرهيز كنند  .بنـابراين اصـول اساسـى اقتصـادى در اسـالم بـر پايـه عـدالت
3
اقتصادى و صحت در معامالت و درستى پيمانه و ترازو استوار مىباشد .
اسالم مىكوشد با حفظ آزادى اقتصادى و مالكيت خصوصى و قراردادن آن در چهار چوبـهاى از ارزشهـا و احكـام و مقـررات
سطح زندگى فقرا را ارتقا بخشد  .در اسالم ايجاد عدالت اقتصادى به معناى ايجـاد محـدوديت در  ،درآمـدهاى مشـروع و لغـو
مالكيت نيست  ،بلكه به معناى ارتقا سطح زندگى آحاد افراد جامعه است  ،تا آن جا كه امكانات مادى و تأمين نيازهاى اوليه و
ضرورى زندگى براى همه افراد جامعه ميسر و فراهم باشد  ،لذا در عين حال كه اسالم حقوق مالكيت فردى را محترم شمرده و
كار و كوشش و كسب درآمد حالل و بهبود وضع مادى به منظور تأمين نيازهاى معيشتى را مطلوب دانسـته و تشـويق نمـوده
است  1،ولى در عين حال تمركز ثروت و كنز را نكوهش كرده 1و نعمتهاى الهى را متعلّق به همه انسـانهـا دانسـته 0و بـراى
توزيع عادالنه ثروت و امكانات در جامعه ابزارهاى متعددى را مطرح نموده است  .مانند :توصيه بر پرداخت خمس ( انفال 03 /
) و زكات ( حشر ) 1 /و انفاق و صدقات ( نـور  ، 11 /حديـد  ، 1 /آل عمـران  ، 31 ، 31 /بقـره  1 /و 13و 133و ) 110منـع
اسراف و تبذير ( انعام  ، 303 /اسرا  ، 11 /اعراف  ) 13 /و پرهيز از حرص و طمع و تجملگرايى ( طه  ) 313 /و آيات فراوان
ديگرى كه در اين مورد وجود دارد  ،از همين رو يكى از جنبههاى مهم استراتژى اسالمى در توسـعه اقتصـادى  ،همـاهنگى و
تفكيك ناپذيرى «توسعه و عدالت اجتماعى» است .
نتيجهگيرى
تحوالت ناشى از رنسانس و انقالب صنعتى در غرب باورهاى جديدى را ارائه نموده و در نگرش جديد  ،دين و اعتقادات مذهبى
و ارزشهاى اخالقى و معنويات  ،امورى غير قابل تجربه و اثبات و در نتيجه بيهوده تلقى شد و انسان بـىنيـاز از ديـن معرفـى
شده و حتى دين به عنوان مانعى در برابر توسعه مطرح و صرفان به بعد مادى آن توجه گرديد  ،اما با گذشت زمان ايـن مسـئله
نمود پيدا كرد كه جامعه مدرن  ،جامعهاى تك ساحتى است  ،چرا كه يك جنبه اساسى از زندگى انسـان را كـه همانـا جنبـه
معنوى آن است ناديده مىگيرد  .مدرنيسم توانست سطح پيشرفت فنى و رفاه مادى زندگى انسان را ارتقا بخشد  ،ولـى سـطح
اطمينان و آرامش خاطر روحى و روانى انسان را نيز كاهش داده و نابسـامانى و از خـود بيگـانگى و بحـران معرفتـى و بحـران
 .مهدى بناء رضوى  ،طرح تحليلى اقتصاد اسالمى  ،ص. 128
 .نحل 114 ، 81 ، 81 ، 69 ، 65 /؛ مؤمنون 23 ، 18 /؛ رحمن 12 ، 11 /؛ طه 54 ، 53 /؛ اسراء . 75 /
 .توبه . 35 ،34 /
 .بقره . 31 /
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معنويت و شى گشتگى را بر او تحميل نمود  .البته طرح عوارض و پىآمدهاى منفى مدرنيسم بـه معنـاى انكـار دسـتاوردهاى
مثبت و مطلوب آن نمىباشد  ،اما عوارض مدرنيسم هميون دستاوردهاى آن  ،بر تمامى كشورهاى جهان سايه افكنده و ما نيز
بايد براى برخورد صحيح با آن  ،آگاهى و شناخت كافى داشته و مزايا و فوايدش را از مضراتش بازشناسيم  .از ديـدگاه مكتـب
انتقادى  ،جامعه غربى راهى را پيموده است كه هر چند در طى آن همه عناصر در حوزه خود عقالنى شدهانـد  ،امـا كليـت آن
غير عقاليى است و عقالنيت جزئى و صورى به قيمت از دست رفتن عقالنيت كلى و ارزشى كسـب شـده اسـت و غـرب بـراى
عقالنيت بهاى سنگينى پرداخته است كه حتى به اعتقاد «ماكس و بر» عبارت است:
«از زوال آزادى و از دست رفتن معنا و مفهوم زندگى و مدرنيسم و عقالنيت ابزارى هميون قفسى آهنين انسان را اسير نموده
است و بنابراين غرب از اين ديدگاه به عقالنيتى غير عقاليى رسيده است و رفاه مادى بـه قيمـت دورى انسـان از معنويـت بـه
دست آمده است » .
توسعه به مفهوم غربى آن فقط ناظر به رفع نيازهاى مادى انسان مىباشد  ،چرا كه انسان از ديدگاه مدرنيسم صرفان يك موجود
مادى است  ،ولى اسالم به عنوان يك دين جامع و حقيقت جاودانه به همه ابعـاد وجـودى انسـان توجـه مـىكنـد و اصـول و
چارچوبهاى الزم براى دستيابى به توسعه موزون و ناظر به نيازهاى مادى و معنوى انسان را تدارك ديـده اسـت  .از ديـدگاه
اسالم ضمن اين كه بهره بردارى از امكانات و نعمتهاى الهى و رفاه مادى مورد توجه و مطلوب مىباشد  ،ليكن هـدف نهـايى
همانا هدايت  ،عبوديت  ،فالح و رستگارى  ،سعادت  ،حركت تكاملى انسان به سوى حق تعالى و مقام قرب الهى است و انسان
مورد نظر اسالم در عين حال كه از نعمتهاى الهى استفاده مىكند  ،فريفته مظاهر دنيا نشده و توجهاش به دنيا و ماديات  ،او
را از آخرت و معنويات و كمال خواهى باز نمىدارد  ،از همين رو اسالم به عنوان يك دين الهى و مكتب و حياتى نه تنها مـانع
توسعه نمىباشد  ،بلكه از وسعت كافى و ظرفيت قابل مالحظهاى براى توسعه بهرهمند است و عناصر الزم براى تحقـق توسـعه
در اسالم وجود دارد و توسعه عالوه بر بعد مادى آن  ،ناظر بر عدالت اجتماعى و حفظ كرامت ذاتـى انسـان و تـأمين نيازهـاى
معنوى انسان نيز بوده و فرايندى است كه متضـمن بهينـه سـازى در اسـتفاده از امكانـات و شـكوفايى و بـه فعليـت رسـيدن
استعدادها و نيروهاى بالقوه مادى و معنوى و ارتقا مستمر وضعيت فرد و جامعه به سوى كمال و تعالى مىباشد  ،لذا اگر صرفان
جنبه مادى توسعه مورد نظر باشد  ،ميان دين و توسعه رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و توسعه مادى بدون ديـن
هم امكانپذير مىباشد  ،ولى اگر توسعه در سطحى كالنتر و به مفهوم فراگير آن مورد نظر باشد  ،ميان آن دو رابطه عمـوم و
خصوص مطلق وجود دارد و در اين صورت توسعه بدون اتكا بر دين ممكن و ميسر نخواهد بود .
ولى در هر صورت ميان دين و توسعه تعارضى وجود نخواهد داشت و از سوى ديگر ايـن ادعـا كـه وضـعيت فعلـى كشـورهاى
اسالمى مبين ممانعت و اسالم از توسعه مىباشد نيز صحيح نمىباشد  ،چرا كه بايد ميان دين و فرهنگ دينى تمايز قائل شد و
با موضوع مورد بحث به دو گونه مىتوان برخورد كرد  :يكى  ،از جنبه عينى و تاريخى كه مستلزم بررسى علل و عوامل انحطاط
مسلمانان و آسيبشناسى فرهنگ دينى مسلمانان است و ديگرى  ،از جنبه نظرى و تئوريك كه در اين صـورت ميـان ديـن و
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توسعه هيچ تضاد و تعارضى وجود ندارد  ،لذا بايد گفت كه از يك سو هر گونه فرهنگ دينى با توسعه سازگار نبوده و از سـوى
ديگر هر الگويى از توسعه نيز با دين سازگار نمىباشد و چنين فرهنگ دينى كه در آن زهد به رهبانيت و دنياگريزى و اعتقـاد
به آخرت به نفى دنيا و توكل به تسليم در برابر ظلم و ستم و تقيه به ترس و دورويى و انتظار به انفعال و ركود و قضا و قدر به
جبر تعبير شود و در آن عقل و علم و آزادى انسان  ،جايگاه و اعتبارى نداشته و دين و دنيا و عقل و وحى متعـارض پنداشـته
شده و بشر را به عقل گريزى و علم ستيزى و جبرگرايى و مسئوليتگريزى و ظلم پذيرى فرا مىخواند  ،با هيچگونه توسـعهاى
نمىتواند سازگار باشد  ،چنان كه توسعهاى انسان را به نافرمانى و طغيان در برابر خداوند و سـر پييـى از ديـن و دسـتورات و
تعاليم الهى و نقض اصول و ارزشهاى اخالقى فرا مىخواند و عدالت را نفى كرده و براى دستيابى بـه هـدف كـه بـه زعـم آن
دسترسى به حد اكثر سود و لذات مادى مىباشد  ،ماكياولى مشربانه همه چيز را روا مىدارد و آدمـى را بـه از خودبيگـانگى و
بحران هويت مىكشاند و او را تا حد حيوانى ناطق و صرفان ابزارى در جهت توسعه تنزل مىدهد و هرگز با دين كه بـر كرامـت
ذاتى و كمال اكتسابى و حقوق و مسئوليت انسان به عنوان جانشين خداوند بر روى زمين تأكيد مىكنـد  ،نمـىتوانـد سـازگار
باشد .
اسالم مكتبى است جامع و جاويدان كه محدود به محيطى يا عصرى يا نسلى خاص نبوده و برنامه زندگى براى همه انسانها
در همه عصرها مىباشد و هدف آن رهايى انسانها از بندگى غير خدا و استقرار عدالت و بر قرار نمودن تشكيالت يك زندگى
آباد و آزاد براى انسان و متناسب با منزلت و مقام خليفه الهى او براى دستيابى به هدف نهايى و عبوديت خداوند و رسيدن به
مقام قرب الهى مىباشد و لذا براى شناخت آسيبشناسى فرهنگ دينى  ،مسلمانان بهتر است ابتدا دين شناخته شده و سپس
آسيبها و آفات فرهنگ دينى شناخته شده و آن آسيبها و آفات اصالح گردد  ،لذا امروز مسلمانان بهطور عام و مسلمانان
ايران و تشيع بهطور خاص  ،جهادى مستمر و دشوار را در پيش دارند و بايد با حركت بر محور دين و با استفاده از خرد و
انديشه و علم و دانش و آگاهى و بر اساس برخورد معقول و منطقى و خردمندانه و متعهدانه و مسئوالنه و همدالنه و خير
خواهانه براى معرفت و شناخت اصول و حقيقت دين اسالم و احيا تفكر اصيل اسالمى و عمل به آن در همه سطوح حركت
نموده و براى توسعه موزون و تعالى بخش ايران اسالمى تالش نمايند و در اين راه همه افراد و گروهها از تفرقه پرهيز نموده و
همواره وحدت خود را حفظ نمايند  ،چرا كه تفرقه موجب دورى از اهداف اساسى شده و توانايىها و امكانات بالقوه مادى و
انسانى را بيهوده مصروف خود ساخته و هدر مىدهد  .اميد است كه توسعه در كشور ما با يارى خداوند متعال و با همكارى
دولت و ملت و اجماع نظر و عزم و اراده ملى و تفاهم و وحدت ملى و بر محور اسالم تحقق پيدا كند  ( .ىن شا اللّه )
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