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پيشگفتار
 فلسفي است كه در باره ي       �ت داريد مجموعه ي يك سلسله بررسي هاي تاريخي          كتابي كه اكنون در دس    

ايـن  . گاشته شده استجتماعي ايران پيش و پس از اسالم ن  برخي جهان بيني ها ، انديشه وران و جنبش هاي ا          

بايـست  وشته شود و مي يد در اين زمينه نبررسيها گرده ي پژوهشي كتابي است كه در پندار و آرزوي نگارنده با  

.ه در سرزمين ايران زندگي مي كنند خلق هائي باشد ك�تاريخ فلسفه و تفكر اجتماعي�نوعي 

و در باره ي مسائلي كه در اين كتاب مطرح شده پژوهنـدگان اروپـائي و امريكـائي ، ايرانـي و عـرب كتـب             

لذا منطقاً اين سئوال مطرح .  نگاشته اند، ند اري از آنها در سطح عالي تحقيق   رساالت و مقاالت فرواني كه بسيا     

 چه ضرور است؟ اين امر ، به پندار نگارنـده ، بـراي آن ضـرور     ،نحال تكرار اين تالش انجام يافته     با اي : ميگردد

ـ             ، است كه در بسياري پژوهشهاي انجام گرفته        تحليـل  ا انبوه فاكتوگرافيك ، گاه سيستم بندي منطقي و گـاه ب

نظر يك ماركسيست پديده هاي تاريخي تعبيري دارند كه ناشي از قـوانين  از . هاي غير مقنع علمي همراه است 

لذا در اين بررسي ها كوشش شده اسـت انبـوه فاكتوگرافيـك بـا               . تكامل مادي و معنوي جامعه ي معيني است       

ر اينكـار چنـد   نهايت آنكه د. لمي عرضه گردداساس تحليل ناشي از جامعه شناسي ع  سيستم بندي منطقي و بر      

:اعات شده است چيز مر

نخست اينكه مسائل مطروحه حتي المقدور و تا آنجا كه منابع و كتب در دسترس نگارنده بوده همـه جانبـه                     

يررسي شود؛

تحليل منطقي از درون نسج مشخص فاكتوگرافيك بيرون آيد نه آنكـه بـر آن از پـيش تحميـل                    دوم اينكه   

شود؛

لگو سازي و منظره پردازي هاي مصنوعي پرهيز گردد؛اينكار با احتياط انجام گيرد و از اسوم اينكه 

چهارم اينكه تحقيق گذشته وسيله ي بسيج معنوي معاصران براي حركت به جلو قرار گيرد، آكادميك كتابي 

 .و كابينه اي نباشد و در آن اخگري از احساس انساني ، ايراني و انقالبي بسوزد

.ته به قضاوت خوانندگانتا چه حد نويسنده در كار خود موفق بوده، بس

 است كه از طرف     به عالوه بسياري از بررسيهاي اين كتاب از زاويه اي و در باره ي آنچنان مجموع مسائلي                

بر ويژگيهـاي پـيش گفتـه ،    عالوه  تا آنجا كه نگارنده اطالع داشته، طرح نگرديده است و لذا  پژوهندگان ديگر، 
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 داشـته و متـضمن نكـات، يـادآوري هـا ، داوري هـا و                 �اعـراب محلـي از    � علمـي نيـز      ت صرفاً ميتواند از جه  

يسنده به اين برخورد از زاويه ي تازه و با ديد تازه توجه داشته است و                نو. استنتاجاتي باشد كه فاقد تازگي نيست     

ـ  . احتراز از تكرار زحمات انجام گرفته بودتوجه ،   هدف از اين     ت متأسفانه در دوران نگارش اين بررسيها ، بـه عل

در شرايط خاص دور از دسترسي به كتابخانه هاي ايران ، مؤلف امكان نداشـت از غنـاء واقعـي برخـوردار       وقوع  

 و به آنچه كه به دست مـي آورد دل خـوش دارد و              �صيد كند �باشد و مجبور بود اين يا آن منبع را با دشواري            

ست تا از گفته ها و نوشـته هـا در زمينـه ي              با اينحال در هر مورد مؤلف كوشش خود را بكار برده ا           . اكتفا ورزد 

معين حتي المقدور بي خبر نماند و مطلب را از زمينه ي تهي برداشت نكند و تا آنجا كـه قـادر باشـد بـه اصـل            

.منابع عربي و فارسي متفكران ما مراجعه نمايد و بر اساس اسناد و واقعيات مستقالً استنباط و احتجاج نمايد

مسائل ، افراد و جريانات فـراوان و مهمـي وجـود            . اين كتاب يك رشته متصل نيست     بررسيهاي مندرجه در    

لذا جاي خالي در اين منظره      . د كه در اين كتاب هيچگونه بررسي جداگانه اي به آنها اختصاص نيافته است             ندار

سه هزار ساله   ي عام بسيار است ولي كسي كه كتاب را از سر تا پايان ميخواند ميتواند تصوري از حيات معنوي                    

اگر همت ، فرصت و عمر باقي باشد بررسيهاي اين كتاب بايد با بررسـيهاي ديگـري               . ي ايرانيان به دست آورد    

.تكميل شود

نگاشته شده است و به علل مختلف تجديد نگـارش آنهـا            اين بررسيها طي ده سال اخير و ازمنه ي مختلف           

تكرار برخي مسائل ، برخي استنتاجات و حتي برخي          به همين جهت امكان      . ممكن نشد  �يكدست كردن �براي  

به مثابه ي مجموعه اي از گفتارهاي مستقل ميتوان اين عيب را قابل تحمـل دانـست                 . هيجانات در آنها هست   

.برخي گفتارهاي اين مجموعه قبالً نشر يافته ولي باقي براي نخستين بار منتشر ميشود

آنها چنانكه گفته شـد تحقيقـات كمـابيش         در برخي   . نيست  بررسيهاي مندرجه در اين كتاب همه همسنگ        

برخـي  . مبتكرانه اي شده و ميتواند از جهت تحليلي كمكي ولو اندك به امر پژوهش در مسئله ي معين برسـاند  

گفتارهاي كوتاه و فشرده اي هستند كه تنها حسن و يا نقص آنها در شيوه ي تدوين و تأليف آنهاسـت و                   ديگر  

.داشته است كه تنها راوي خشك و بي ذوق اين و آن نباشدنگارنده كوشش 

شايد براي يك فرد سطحي بررسي هاي اين كتاب سير در مجـردات ،سـفر در قـرون گمـشده ي عتيـق و                        

براي من اين   . چنين تصوري گمراهي محض است    . قرون وسطي ، گريز از واقعيت جوشان زمان ما به نظر رسد           

دو رشـته ي سـياه و سـفيد نبـرد يـزدان و              . موضع گيري و جانبداري اسـت     ،  گفتارها پرچمهاي نبرد و پرخاش      
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اهريمن ، تعقل و تعبد ، دانش و ناداني ، ماترياليسم و ايداليسم ، ارتجـاع و انقـالب ، آزادانديـشي و تعـصب از                           

، منظـره هميـشه چنـين   خالل همه ي اين بررسيها مي گذرد و براي من به هنگام جستجو ، به هنگام نوشتن               

اين نكته در سرآغاز برخي نوشته ها نيز ياد شده و من آنرا در ايـن      .  كه از مسائل عصر خود سخن مي گويم        بود

.پيشگفتار تأكيد و تكرار مي كنم

به عالوه هدف از انتشار اين كتاب خدمت به آن آگاهي بزرگي است كه ايرانيان زمان ما به تـدريج در بـاره                       

در اين  .  نيز گذشته ي آنها شگرف و غني و عبرت آموز است           ند و در واقع   ي گذشته و اكنون خود كسب مي كن       

 كوهستاني آفتاب زده ، طي زمانهاي دراز ، انسانهاي بزرگي زيسته اند كه هر در كالبـد مـادي و معنـوي                       فالت

مـن  بـراي خـود   . عصر خود ، با شراره اي ناب به خاطر آنچه كه آنها عدالت و فضيلت ميشمرده اند، سوخته اند           

آشنائي با كارنامه ي خونين و سوزان حيات معنوي آنان يك بيداري ، يك غرور و يك احساس وظيفه ي ژرف                     

بود و تصور ميكنم براي همه ي كساني كه سود يا مقام يا استغراق در هستي بهيمي ، خرد و آگاهي آنها را كدر 

.نساخته ، چنين خواهد بود

 حاصل ميشود نبايـد احـساس تعـصب ملـي و بغـض و كـين بـه        احساس غروري كه از بررسي اين كارنامه   

اگر ما در تاريخ به مثابه ي ساكنان اين كشور از اقوام ديگر تجاوز              . ديگران و الف و گزاف در باره ي خود باشد         

ولـي هـم در مـورد     . خود از شركت در ستم و تجاوز به اقوام ديگر نيز مبري نيـستيم             ي  و ستم ديديم ، به نوبه       

زمندانه خواستار حفظ امتيازات خود آ هم در مورد ما ، گناه از مردم نيست، گناه از قشر فوقاني است كه ديگران ، 

، تجاوزهـا ،     نجيب و شريف ، به ابداعات و آفـرينش هـا باشـد نـه بـه سـتم هـا                        غرور ما بايد به چيزهاي     .بود

اكن فالت و هم بسياري بـسيار خلـق          تمدني كه تمدن ايراني نام دارد هم خلق هاي س          دجادر اي .  جهانگشائيها

ا غرور مـيهن پرسـتانه ي مـا بايـد بـا      لذ. ديگر از هند و چين گرفته تا اتدلس و روم و صقلبه دخالت داشته اند               

ساس انترناسيوناليسم و عالقه و احترام به سرنوشت و مدنيت ديگر خلقهـا ، بـويژه آن خلقهـائي كـه بـا مـا                         اح

. تنها چنين احساساتي ، واقعاً انساني و پيوند دهنده است. مراه باشدنزديكترين تماس را داشته اند ه

احسان طبري

1347 ماهمرداد
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كه از جهـت شـرايط عـمده هـمانند ، يك زيــر بنـاي واحــد�

شرايط : آمـپيريكدر پــرتوي كـيفيات بي نهايت مختلف، اسـت

رات تـاريـخي مــناسبات نــژادي كه از خـارج بـه تـأثي، طــبيعي

مـي تواند در بـروز خود تـنوع بــي ، غــيرهو غيره و، اثر مي كنند

بي نهايتي را نمودار سازد و تنها به درجــه بـندي هاي پــايان و 

آمـپيريك است كه ميتوان آن را درك كمك تحليل اين كيفيات 

�. كرد 

804، ص 3كارل ماركس، سرمايه، ج 

 ايرانيه ي جامعگرگوني هايويژگي ها و د

 تاريخه يدر پوي

مقدمه  ـ 1

بر اين كتاب است و هدف آن است كه در صفحات اندك و » مدخل« آنچه در ذيل مي آوريم در حكم 

ي ژرف و ريشه ياب به تاريخ جامعه اي بيفكنيم كه در ئان و از سوي تند و پرّئسطوري معدود نظري از سو

دانش جامعه شناسي امروزي جامعه را در . سال دوام آورده و دگرگوني يافته استفالت ايران طي هزاران 

ي براي ئبررسي مي كند و قانون ها و ضابطه ها) سنكرونيك(و در مقطع اكنون ) دياكرونيك(مقطع زمان

و رويدادهاي تاريخ راه برد و مراحل اين سير ي م بيشه شناخت پديده ها به دست داده است تا بتوان در گُ

.سمت تكاملي آن را معين كرد

ي و چه از جانب مورخان و محققان ئاين كوشش چه از جانب مورخين ماركسيست و غير ماركسيست اروپا

اخير انجام گرفته است و مي گيرد و از آن جمله با فيض گيري از همين كوشش ي ايراني طي چند دهه 

هنماي ما در تنظيم اين مدخل همان گفتار پر ارجي راي ستاره . را تنظيم مي كنيم» مدخل«هاست كه ما اين 



5

 اجتماعي خود - قوانين اقتصاديثبتاست كه در سرلوحه آورده ايم يعني با آن كه تاريخ جوامع انساني از جهت 

ي اوليه و نظام دودماني، نظام بردگي، نظام فئودال و نظامئمانند زندگي ابتدا(از سلسله فرماسيون هاي معيني

مي گذرد اشكال بروز اين نظام ها يا فرماسيون ها در تاريخ، تندي و كندي ) ي و نظام سوسياليستيسرمايه دار

در آميختگي اشكال كهن با اشكال نوين، ويژگي اين اشكال به اندازه اي متنوع و رنگارنگ ، تحول آن ها 

بلكه بايد  بر تاريخ بسنده كرد تحميل مصنوعي يك مشت مقوالت منطقياست كه نبايد تنها به 

منطقي را از متن تاريخ، كلي را از متن جزئي، عام را از متن تجربي و آمپيريك بيرون آورد و يا به اصطالح 

از جهت « كه » زيربناي واحد« يك » درجه بندي هاي بي نهايت«و » تنوع بي پايان« ماركس در برخورد به 

. همانند است، روش آمپيريك داشت» شرايط عمده

ي را مـورد تحليـل قـرار    ئكهن آسياي توليد آسيائي و جامعه ي شيوه ، در يك سلسله آثار خود خود ماركس   

شرايط اقليمي، وضع زمين، فضاي عظيم، بياباني كه از صـحراي آفريقـا از   « : مي دهد و از آن جمله مي نويسد   

سيستم آبياري مصنوعي را    طريق عربستان و ايران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فالت آسيا ممتد است               

صـرفه  ي ضرورت بديهي استفاده «و » .زراعت شرقي كرده است ي  به كمك ترعه ها و تأسيسات آبياري، پايه         

اقتـصادي  ي   آن وظيفـه     اءمنـش .  قدرت متمركز دولت را مي طلبـد        ي ناگزير مداخله ،  در شرق   ... جويانه از آب  

ي مجبور بودنـد اجـراء كننـد، از همـين           ئ دولت هاي آسيا   سازمان دادن امور عمومي كه    ي  يعني به ويژه وظيفه     

دسپوتيـسم  «ماركس از همـين منـشاء       ) .  ترجمه ي روسي   348-347 صفحات   - جلد نهم    -كليات   (»جاست  

سـلطنت  « انگلس بر اساس همين تكامل قدرت دولتي است كه دولت ساسانيان را   . توضيح مي دهد  را» شرقي

در واقـع بغرنجـي     ) . 494 صـفحه    21كليات آثـار مـاركس و انگلـس جلـد           (مي نامد » منتظم ايراني ساسانيان  

طي قرن هاي متمادي در ايران پيش و پس از اسالم و تقسيم كار مفصلي كـه در ميـان   » ديوان ها«ساختمان  

و آماركاران يـا    » واستريوشان ساالر  « ي  در دوران ساساني به وسيله     آن ها شده بود و سيستم خراج ها كه مثالً         

 جنـسي   متخصصين حفظ مسكوكات و تبديل ماليات     ( صيل داران او جمع آوري مي شد و گنجور و گهبدها          تح

آن ها را نگاه مي داشته اند و سپس براي مخارج جنگي، دولتي ، دربار و غيره مصرف مـي كردنـد در      ) به نقدي 

. اروپاي باختري بدين طرز همانند ندارد و يكي از مختصات تكامل جامعه ماست

 رومي بردگي در ايران، به جاي يافتن اشـكال فرانـسوي ـ آلمـاني     -ذا به جاي جست وجوي اشكال يونانيل

به جاي جست و جوي شكل انگليسي ـ هلندي رشد سرمايه داري در كشور مـا، بايـد بـه     ، فئوداليسم در ايران 
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 خود، پديده هـاي جوامـع       دنبال يافتن آن اشكالي رفت كه در اين كشور پديد شده و با آن كه از جهت سرشت                 

. استيگانه و ويژه بروز خود، از بسياري جهات شكلِ، تكرار مي كندديگر بشري را 

ايراني پيش از اسالمي ويژگي هاي جامعه  ـ 2

آن سلسله هاي ايراني مانند هخامنشي، اشكاني، ي ايراني پيش از اسالم به ويژه درباره ي جامعه  ي درباره

ا اطالعات بسياري در دست است از طرف پژوهندگان ايراني و غير ايراني تحقيق كمي ساساني كه از آن ه

. انجام نگرفته و تحليل هاي عميق و دقيق اندكي به عمل نيامده است

دو نوبت اقوام آري ، قبل از آنكه . چنانكه امروز مسلم شده تاريخ ديرنده ايست، تاريخ ايران پيش از اسالم 

 و از سوي خاور و شمال خاوري به نجد يا فالت .م. و يكبار در حدود هزار سال ق2000حدود يكبار در ) آرياها(

ي كه آن ها را مانند دراويدهاي هند و حبشي هاي آفريقا از ئ غير آرياايران رخنه كنند، در اين سرزمين اقوام

، ماردها، تاپورهاانند در شمال م(اين اقوام ي درباره . مي دانند زندگي مي كردند) كوشيت(نژاد حامي 

به تدريج به كمك كاوش ها ) ايالم ها و بي هاولول، خوتي ها و در غرب مانند كاسپي ها، كادوس ها

تاريخ ايالم را بهتر از تاريخ خوتي ها و لولبي ها مي شناسيم و تاريخ اين دو قوم اخير را . اطالعاتي گرد مي آيد

.بهتر از تاريخ كادوس ها و كاسپي ها

ي و مدنيت ساكن بوميان به همان ئشعباني آرياي  پيدايش تمدن نوين از تركيب مدنيت كوچنده اًظاهر

 اختالط تدريجي و ترتيب كه برخي مورخين از آن جمله گيرشمن معترض شده اند تاريخ خونيني نيست و غالباً

قريب سه هزار سال پيش به هر صورت ما در حدود هزار قبل از ميالد، يعني . رخ داده است» مسالمت آميزي«

تنيك همانند  تا يورش بزرگ تازيان مسلمان كمابيش از جهت اِآنچنان ايراني آشنا هستيم كه تقريباًي با چهره 

.باقي ماند

پهلوي و ي بايد با نظر آن محققان كه افسانه هاي خداينامه . ستيئي نيز بحث هائآرياي دوره ي درباره 

وران پيشداديان و كيانيان جدي مي گيرند و آن را به سرگذشت تاريخي اقوام دي شاهنامه فردوسي را درباره 

. ايراني خاور و شمال خاوري فالت ايران مربوط مي دانند از جهت استدالل منطقي و تاريخي موافق بود

ن شاهان و پهلوانان پيشدادي با اساطير هندو مخلوط است ولي دوراي تعدادي از اساطير ما به ويژه درباره 
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 مورخين يوناني كه از مادها و هخامنشيان سخن گفته  ديدِايران از دسترسِ. كياني بيشتر متعلق به خود ماست

اساطير و افسانه ها باقي مانده و در ي اند دور بوده، لذا داستان كيانيان و پهلوانان سيستان همگي در جرگه 

 حال چنان كه اخيراًبا اين. ها ياد شد» اينامهخد«متون مذهبي مانند اوستا و تفسيرهاي آن رخنه كرد و در 

روشن شده است حتي در نوشته هاي هردوت نيز مي توان اشارات مبهم و دور و مغلوطي به نام هاي پيشدادي 

هردوت اين مطالب را به ويژه در بيان احوال سكاهاي شمالي كه خود از اقوام ايراني بوده اند . و كياني يافت

.آورده است

آنچه براي يك . كار مورخان است و ما در اين زمينه صالحيت ورود نداريمي اينها زمينه ي همه باري

ايران ي جريانات ايدئولوژيك دوران پيش از اسالم دانستنش واجب است آن است كه جامعه ي بررسي كننده 

 تازيان مسلمان چه گونه  شناخته شده اي كه مزده يسنه در آن رواج يافت تا در آمدن جيوشدر آن دوران نسبتاً

جامعه اي بوده است؟

خود را بنياد هشتند و به ي ما مطلب را از مادها آغاز مي كنيم كه از اوائل قرن هفتم قبل از ميالد سلسله 

 سال را در بر مي 1500اين دوران قريب .  بعد از ميالد منقرض شدند652ساسانيان ختم مي كنيم كه در سال 

. وراني است كه ما را از انقراض ساسانيان جدا مي كندگيرد و كمي بيش از د

به . و سلوكيدها، پارت ها و ساسانيان در ايران حكومت كردندطي اين دوران مادها، هخامنشي ها، اسكندر

در . احتمال قوي در شرق ايران كيانيان با بخشي از اين دوران، البته بخش آغازي اين دوران، معاصر بوده اند

كه در آغاز » مزده يسنه«ي كهن زوال مي يابد، دين اصالح شده زرتشت به نام ئاست كه دين مزدااين دوران 

در اين دوران است كه . پيش از ميالد در شرق ايران پديد شده بود در سراسر ايران رخنه مي كندي هزاره 

ن است كه در اواخر ي مي گيرد، در اين دورائكيش جهانگير مهرپرستي كه ريشه هاي كهن داشته رنگ و جال

اشكاني و به ويژه در اوائل ساساني دين زرتشت تحولي و انتظام تازه اي يافته به دين رسمي دولتي ساسانيان 

بدل مي گردد، در اين دوران است كه مانيگري و مزدكي گري ظهور مي كند و كيش كهن زوراني بار ديگر 

و چين و قلمرو كوشانيان در خاور و يونان و رم و بيزانس و در اين دوران است كه ايران با هند ، رواج مي يابد 

ي به سوي ئي به سوي باختر و روئرو، سوريه و مصر در باختر روابط وسيعي دارد و مانند موجودي دو چهره 

مدني و فرهنگي مكاتب ي خاور كرده از هر دو فيض گرفته به هر دو فيض مي رساند و از اين مبادله 

في عديده اي پديد مي گردد، در اين دوران است كه دين زرتشتي با دين يهودي، با دين سنكرتيك مذهبي فلس
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ي و با دين عيسوي دست و پنجه نرم مي كند، الهيات و فقهيات خود را منظم مي سازد، احتجاجات خود را ئبودا

) اندرز(» چهندر«ام دقيق و جالبي در ايران به ن) اتيك(ي لعمي در اين دوران است كه فلسفه . عرضه مي دارد

ي متعددي ئتنظيم مي گردد و فرزانگان فراواني در اين مرز و بوم ظهور مي كنند و داستان هاي حماسي و غنا

. نوشته مي شود و زندگي معنوي و فرهنگي ويژه و جالبي بسط مي يابد

330-546(هخامنشي ها كمي بيش از دويست سال ، ) م. ق550-708( سال 250مادها در ايران قريب 

–م . ق250( اشكانيان قريب پانصد سال ،)م. ق250-330( اسكندر و سلوكي ها در حدود صد سال ،)م.ق

.ي داشتندئحكمروا)  م651-226( چهار صد و سي سال و ساسانيان قريب)  م226

ك جامعه ه يك ترديدي نيست ؟ايراني چگونه جامعه اي بودي در اين دوران دراز هزار و پانصد ساله جامعه 

توليد آن، مناسبات توليدي آن، نظام طبقاتي آن، ي  و در افزارها و شيوه هطي هزار و پانصد سال بالتغيير نماند

رژيم دولتي آن، سطح تكامل فرهنگي آن و غيره تحوالتي كه ناچار در جهت بغرنج تر شدن يعني در سمت 

. تكاملي است، رخ مي دهد و در واقع نيز چنين بوده است

!ي يكي از ويژگي هاي اين جامعه طي هزار و پانصد سال نوعي ثبات ساختماني آن در عين تغيير استول

اوليه كه مبتني بر رسوم پدرساالري بود از همان آغاز » ويس« تغيير در آنست كه نظام دودماني يا نظام 

جاي آن به تدريج شاه و شاهنشاه و برخورد آرياها با تمدن هاي بومي و به ويژه از دوران ماد زوال مي يابد و به 

سپس اين جريان و ؛بازار و پيشه وران، بازرگاني، روابط پولي، بردگي پديد مي گردد ، دولت متمركز، شهرها 

كاست مانند ي نيز به تدريج دگرگون مي شود و تيولداري و فئوداليسم و اريستوكراتيسم و هيرارشي و شيوه 

ي ديگر ثبات در آن است كه بدون آنكه نظام دودماني پدرساالري از ميان ولي از سو. طبقاتي ظهور مي كند

بردگي پديد مي شود و بدون آنكه بردگي از ، سسات و موازين آن بجاست ؤبرود و در حالي كه بسياري از م

 هيرارشيك و اشرافي فئودال و تيولداري ظهور مي كند و همه در كنار هم و تا  يميان برود مقررات جامعه

.يري حتي تا ديري پس از استقرار اسالم زندگي مي كنندد

از نوع يونان و رم و » نظام بردگي«اگر بخواهيم الگوهاي تجريدي را برداريم و در ايران در جست و جوي 

يا نظام فئودال از نوع اروپاي غربي برآئيم يا دچار نوميدي مي شويم يا مجبوريم براي واقعيات تعبيراتي 

چنانكه مي گويند حقيقت مشخص است و بايد حقيقت مشخص . دعاوي بدون مدرك دست زنيمبتراشيم و به 

علت آن كه در بين پژوهندگان غيرماركسيست از . را چنان كه هست ديد و آن را چنانكه هست بررسي كرد
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ها نيز طرفي و در بين پژوهندگان ماركسيست از طرف ديگر در اين زمينه اختالف نظر است و گاه بين خود آن 

توافق نيست، از آنجاست كه گاه الگوهاي مجردي را خواسته اند بر واقعيت مشخصي تطبيق دهند و اين جنبه 

ايران كه ادوار طي شده با سرسختي در كنار ادوار در حال ظهور باقي هستند آن ها را گاه به بي ي جامعه ي 

.راه برده است

 و نسج اجتماعي ايران طي اين يك هزاره و نيم و تنها تجربي» آمپيريك« ي بهترن شيوه همانا مطالعه 

در عين حال سخنان بسيار گرانبها و كليدي ماركس درباره .  استعپس از آن اجراء تعميم و دست زدن به انتزا

. حل مسائل بكند كمك بسياري بهجامعه هاي شرقي مي تواندي 

بل از اسالم به دست بدهيم بي فايده  قايراني تعميمي از مختصات تكامل جامعه پيش از آنكه 

سلوكي، پارتي و ،  اين جامعه را به ويژه در الگوي تمدن هاي هخامنشيسير مشخصنيست نخست 

:ساساني بررسي كنيم

در اثر رام كردن ستور و از آن جمله گاو .  تمدن هخامنشي مقارن با يكي از ادوار جهاني اوج مدنيت است)1

استفاده از چرخ و ارابه، ارتباط ، داري، استخراج معدنيات مانند آهن و طال و نقره بسط فالحت و باغ ، و اسب 

تقسيم كار در ي بغرنج تر شده ، پول ي اقوام كوچنده و آرمنده و گسترش بازرگاني و مبادله و رواج سكه 

قق يافته صنعت و كشاورزي و دست به دست شدن تجارب مدنيت ها، دولت ها و قوميت ها و غيره و غيره تح

 متمركز و بر رأس آن شاه مستبد،  آن جامعه اي كه تابع يك حكومت كامالًدر اين دوران الگوي. است

جانشين خدا، داراي اختيارات نامحدود و اشرافيت پيرامون اوست و سيستم منظم ستاندن خراج ها و عوارض 

اين الگو در . ه اي در ايران پديد مي شودمختلف از كشاورزي، صنايع ، بنادر، راه ها و غيره به شكل رشد يافت

.خود هزاران سال در كشور ما پائيده استي خطوط عمده 

پارس ها بود در عين ي امپراطوري وسيع هخامنشي درعين حال كه اسارتگاه اقوام مختلف تحت سيطره 

نه . دوران بسط يافتبازرگاني داخلي و خارجي در اين . حال به يك انبيق عظيم اختالط مدنيت ها مبدل گرديد

فقط درختان ميوه و حبوبات گوناگون مانند انگور، فندق، كنجد، فلفل و غيره بلكه معدنيات مانند طال، نقره، 

قلع، آهن، الژورد، فيروزه، عقيق از طريق تجارت و تماس از قومي به نزد قوم و از ساماني به سامان ديگر سفر 

ن اين امپراطوري دست به وات و اكتشافات كوچك و بزرگ در دركرد و شيوه هاي كاركرد صنعتي و اختراع
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بر اثر حفر قنوات و بستن سدها، باغ داري و . دست شد و اين امر به بغرنجي تقسيم كار اجتماعي بسي افزود

دو ، دهقانان آزاد در پارس و دهقانان وابسته به زمين در اراضي اقوام دست نشانده . فالحت بسطي شايان يافت

. دهقان ـ يعني كثيرالعده ترين مولدان اين جامعه اندي ه نمون

نخستين باني يك سازمان منظم دولتي است كه البته به مقدار زيادي ناشي ، داريوش به عنوان پادشاه ايران

وي متصرفات بسيار . از اقتباس تجارب اقوام كهن تر در اين زمينه و از آن جمله اقتباس از آسوري هاست

رنگارنگ سست پيوندي از اقوام مختلف از هند تا يوناني بود به عده اي ساتراپ ي  كه انبوهه وسيع خود را

از افراد خاندان شاهي و يا از ميان اشراف پارسي بر ) ساتراپ خشتره پاون(نشين تقسيم كرد و يك شهربان 

 گوش ها و چشم هاي در زير دست ساتراپ ها دبيران مأمور وصول خراج و. رأس اين واحدهاي پهناور گذاشت

شريان هاي ، براي اداره اين دستگاه گسترده . شاه كه مأمور مراقبت از طرز عمل شهربان بودند قرار داشتند

ارتباطي به صورت جاده هاي سنگ فرش كه حتي گاه شيار خاص حركت چرخ در آن تعبيه مي شد و پيك ها 

 آن ها با كفش هاي آژده اي كه سلف نعل است سم هايبار و چاپارهائي مجهز به اسباني كه براي اولين 

اين شريان هاي ارتباطي، شوش و استخر و مراكز مهم ديگر حكومت مركزي . پوشيده مي شد ساخته شده بود

ايران از آغاز « جاده شوش ـ افس به نقل از گيرشمن در مثالً. را با دورترين ساتراپ نشين ها مربوط مي كردند

و در حالي كه .  ايستگاه استراحت يا كاروانسرا مجهز بود111لومتر طول داشت و به  كي2700قريب » تا اسالم

شهربان ها . اين فاصله را يك كاروان عادي طي سه ماه طي مي كرد پيك شاهي هفت روزه آن را مي پيمود

خمين مي  تن نقره ت400مجموع خراج امپراطوري داريوش را به . از اياالت تحت فرمان خود خراج مي ستاندند

و نقره مرسوم بود و اين امر، ) كه دريك نام داشت( در اين اوان گويا با تقليد از ليدي ها، سكه هاي طال . زنند

هم تبديل مزد جنسي را به نقدي و هم اجراء ،  و مركزي هم وصول خراج، هم ايجاد خزينه هاي محلي

.ل مي كردمعامالت و دادن اعتبارات نظير فعاليت بانكي معاصر را تسهي

تئوكراسي يا دين ساالري كه در نزد شاهان ساساني و سپس خلفاء ي ه دقاع. ه تئوكراتيك بوداشاه يك ش

به شكل كالسيك در مي آيد، در اين دوران با آن ) در دوران قدرتشان(اموي و عباسي و فاطمي و پاپ ها 

 ترديدي نمي توان داشت كه تقريباً. آهورمزده ميدانستي شدت ديده نمي شود ولي داريوش خود را نماينده 

ي دين مزده يسنه در دوران هخامنشي دين مسلط است و حال آنكه پيدايش اين دين و رواج آن در جامعه 

ي كهن و هم اديان اقوام ئالبته هم دين مزدا.  سال پيش از دوران داريوش مربوط مي شود600-500ايران به 
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 خود را در دين مزده يسنه چه در زمان زرتشت چه به ويژه بعد از او باقي ي ساكن نجد ايران تأثيراتئغير آريا

در حالي . دين زرتشتي دوران هخامنشي با دين زرتشتي دوران هاي بعد به ويژه ساساني تفاوت دارد. گذاشتند

را نيز » ارش«يا » رتا« از اهورا مزدا سخن مي گويد، شاهان بعدي پاي مهر و ناهيد و ايزدكه داريوش انحصاراً

.به ميان مي كشند

خراج هاي سنگين، غارت متصرفات غني مانند مصر، سوريه، ليدي، يونان، هند و غيره اخذ ماليات هاي 

ها يا » مانيا«(گوناگون از معابد ثروتمند بابل و اروشليم و عوارض كمرشكن از مردم استفاده از كار غالمان 

 هخامنشي، خاندان سلطنتي،  يهمه و همه بخش فوقاني جامعه، غنائم سرشار غارتهاي جنگي ) ها» گرده «

آتشكده ها را در ثروت و تجمل و تن پروري و فساد ناشي از ي اشراف، شهربانان، عمال دولتي، مغان، خدمه 

اسنادي كه در شوش، در محل كاخ داريوش اول هخامنشي يافت شده نشان مي دهد كه . طفيلي گري فرو برد

 از مصالح و مواد تمام دنياي آن روز از سودان تا هند، از يونان تا مصر براي ساختن و آراستن اين پادشاه چگونه

كاخ عظيم خود استفاده كرد و چگونه اهل حرف و صنايع ده ها قوم در اين كاخ، به صورت بندگان داغ شده در 

فيت پارسي به برخورداي از سخنان متفرعنانه داريوش از تمايالت اشرا. قبال مزدي ناچيز مشغول كار بودند

نقل مي كند كه در نبرد پالتايا در ) 82-81 بندهاي –كتاب نهم (هردوت. لذات قدرت و ثروت حكايت مي كند

اردوگاه مردونيه سردار خشايارشا ظرف هاي سيم و زر، ديوارپوش هاي ملون، ميزهاي طالكوب، ظروف منبت 

. اسپارتي شدي فرمانده  ) ��������� ( ت پوزانياسرحييكاري از فلزهاي گران بها وجود داشت كه مايه 

به . شرحي ذكر مي كند» پدياوژُك«كتاب هشتم ي تجمل پرستي پارسيان در مقدمه ي گزنفون نيز درباره 

به اين امپراطوري فراخ تاختن آورد با آن ، همين جهت هنگاميكه اسكندر مقدوني با سپاهياني با رنج خو گرفته 

هيئت حاكمه اي پر زرق و برق ولي .  امپراطوري ساساني رخ دادبااي روي داد كه هزار سال بعد همان فاجعه ، 

بر رأس انبوهي از اقوام كه پيوند اقتصادي و فرهنگي ميان آن ها بسيار سست و نزديك به ، از درون پوسيده 

رغم صالبت بروني خود ناگهان  مزدور با دهقانان و پيشه وراني سخت ناراضي، عليهيچ بود با سپاهياني غالباً

. فرو پاشيد و مقهور يك سردار جوان حادثه جو شد

.  اجتماعي دوران هخامنشي را تشديد كرد- تمدن هلنيستي دوران سلوكي جهات مثبت رشد اقتصادي )2

اين . آن چنان رابطه اي بين شرق و غرب برقرار شد كه نظير آن در دوران هاي طوالني بعد ديده نمي شود

بادلي بود كه خطاست اگر آن را يك جانبه تصور كنيم و مانند برخي مورخين باختري از نقش فرهنگ آموزي ت
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ارزشهاي مادي و معنوي فرهنگ ايراني و غرب بسياري از ، مانند دوران صليبيان.يونانيان در ايران دم بزنيم

ي، فلسفي، صنعتي يونان را كسب وردهاي علمادستمانند دوران كنوني شرق بسياري از . هندي را اخذ كرد 

، سنكرتيسم و اختالط تمدن ها رونقي بي سابقه در بازرگاني و پيشه وري، شهرسازي، فالحت، راه سازي . نمود

در پشت سر اين . استخراج معدن، باغ داري و اعتالء هنر و علم و فلسفه و پيدايش مذاهب مخلوط ايجاد كرد

�» ن اليميكس«آن ها را به يوناني مدنيت مخلوط حتي نژادهاي مخلوط كه �� پديد ،مي ناميدند���		��

در دوران . حتي مدتي زبان يوناني مانند زبان عربي به زبان اساسي علمي و دولتي كشور ما بدل گرديد. آمدند

» سلوكيه«و » انطاكيه«و » سكندريه«تسلط سلوكيان شهرهاي متعددي در سراسر ايران به نام پادشاهان مانند 

در اين شهرها تعداد يونانيان گاه بر خود . و غيره موافق اسلوب شهرسازي يوناني پديد گرديد» الئوديكيه «و

براي كودكانشان دائر بود و مراسم مذهبي از ) گيمنازيوم(بوميان ايراني مي چربيد و در آن دبستان هاي يوناني

. با تقديم شدن به خدايان آزاد مي گرديدندانجام مي گرفت و بندگان ) ملكه(» كاهنه بزرگ«آن جمله پرستش 

. در داخل اين شهرهاست كه نژادي مخلوط از يوناني و ايراني پديد مي گرددظاهراً

درست مانند دوران تسلط اعراب نخست بخش هاي خاوري ايران كه از مركز تسلط سلوكيان دور بودند به 

 زنند و ايران خود را به بركت آنان سرانجام از زير قيادت قبايل جنگجو و تيرانداز پارتي دست به مقاومت مي

ولي اين جامعه . بي شديد بيرون مي آوردĤمسلطه سلوكي ها و به تدريج از سيطره خط و زبان يوناني و يوناني

قانون تكامل مدنيت كه از جمله . خود را دگر ساخته و از جهت مادي و معنوي غني تر شده بودي ديگر چهره 

.ل يكي تبادل فرهنگ ها و يكي تكامل دروني خود اين فرهنگ هاست كار خود را كرده بودنتيجه دو عام

،  در باختر منتقل مي كند تيسفون در خاور به نسا در ايران پارتي كه پايتخت خود را به تدريج از )3

پارسي ي جامعه پارتي از ي جامعه . قبيله اي سازمان دهندگان تأثيرات عميق خود را باقي مي گذاردي ه سجي

. هخامنشي جديد و مختصات ايالتي قبايلي كه اينك سر كار آمده بودند به دمكراسي قبيله اي نزديك تر است

در » انجمن فرزانگان و مغان« مركب از خاندان هاي اشرافي و » مهستان« . لذا اختيارات شاه محدود تر است

جنگي حكومت نيز قويتر و جهت تسامح مذهبي  و جهت نظامي.تعيين شاه و عزل و نصبش تأثير دارند

طور عيني ناشي از عقب مانده تر بودن قبايل پارتي نسبت به قبايل مادي و پارسي ه باين امور. شديدتر است 

ي و آن تكامل عيني كه ئشايد مابين اين عقب ماندگي از سو. است كه زودتر شهرنشين ومتمدن شده بودند

ازرگاني، كشاورزي، شهرسازي، راه داري، صيدماهي، كشتي راني، هنر و فرهنگ جامعه در زمينه هاي صنعت، ب
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پارتي از اين دو جهت با سيماي ي به هر صورت سيماي جامعه . و غيره يافته بود نوعي تضاد مشاهده شود

اشكاني فعل و انفعاالت ايدئولوژيك نيرومندي بين شرق و ي در جامعه .  هخامنشي تفاوت داشت يجامعه

سهروردي جداگانه سخن گفته ايم و » نوري فلسفه « به ما در اين زمينه در گفتار مربوط .  انجام مي گيردغرب

.خواننده را به همان جا مراجعه مي دهيم

كه (ميترا، پرستش فروهرها يا فره وشي ها ) وره ژغن(دين زرتشتي نيز نخست در كيش آناهيتا، بهرام 

مستحيل به ) يكي مي داند» دايمن«يوناني ي  كومن آن را با واژه كارشناس معروف مذاهب آسياي نزديك

بدان دوران ساساني ندانيم از زمان ؤمي باور كنيم و آن را ساخته » دينكرت«نظر مي رسد ولي اگر به روايت 

اوستا . اول يا سوم گردآوري اوستا و احياء كيش مزده يسته به شكل سنتي آن انجام مي پذيرد) بالش(ولخش

بدان زرتشتي ؤنسيان را براي م» منوك خرت«بيهوده نيست كه . اين دوران سينه به سينه منتقل مي گردددر 

احتمال مي دهند كه اوستا با . بدترين گناه مي شمرد زيرا حفظ متون اوستائي و ادعيه فراوان وظيفه آنان بود

 فونتيك اوستائي كه مي تواند با خط پهلوي اشكاني در اين دوران به شكل مكتوب نيز وجود داشته زيرا خط

ي را منعكس كند بنا به نظر جمعي از كارشناسان تنها در زمان خسرو ئاوستاي دقت تمام مختصات تلفظ واژه 

.اول ساساني ايجاد شده است

سيستم دولت داري، قدرت نامحدود . جامعه ساساني نوعي سنتز دو جامعه اشكاني و هخامنشي است) 4

 هخامنشي بيش از  يآن را به جامعه، ، بغرنجي دستگاه دولتي، وابستگي به سنت ها شاهنشاه، نقش دين

ولي از سوي ديگر اين يك تكرار . دنباله آن دوران استي  به مثابه اشكاني شبيه مي كند و تقريباًي جامعه 

 و دوران هلنيستيي هخامنشي نيست بلكه وارث فرهنگ مادي و معنوي بغرنج تر شده ي عيني جامعه 

زمينه ها باز هم پيش مي برد ي اين فرهنگ مادي و معنوي را در همه ، خود ي اشكاني است كه خود به نوبه 

بسط شهرها و پيدايش شهرهاي نوين همراه با ، تكامل توليد كشاورزي و پيشه وري . و بغرنج تر مي كند

ي وسيع مبادله ي و دامنه گسترش جاده هاي ارتباطي و تشديد جريان تقسيم كار در صنعت و كشاورزي 

در آن و ظريف شدن شيوه هاي ارتباطات و بازرگاني داخلي و خارجي و رواج مسكوكات زر و سيم و مس 

آن رونق بزرگ . در دوران ساساني به اوج مي رسدمعامالت بازرگاني كه در دوران اشكاني آغاز شده بود ، 

مادي پيدايش يك تمدن ي ماوراءالنهر پايه عرب در خراسان و ي اقتصادي كه دو قرن پس از سيطره 

 مشاهده مي ،ساساني دچار بحران ها و اختالالت دروني نيستي درخشان شد نظيرش در ادواري كه جامعه 
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واقع گردد يعني در واقع جامعه ساساني دچار بحران ها و اختالالت دروني نيست مشاهده مي گردد يعني در 

ايراني مسلمان قبل از ي محمل ها و مقدمات مادي و معنوي جامعه ي مه  هساساني همه يا تقريباًي جامعه 

.مغول را كه بهترين دوران تاريخ كهن ماست فراهم مي آورد

در اثر ، در اثر وجود استبداد شاه ، جامعه در اثر وجود يك سيستم كاست مانند و تناقض موحش فقر و ثروت 

 شاهي و ديگر خزانه ها، در  يخراج و اشتهاي پايان ناپذير خزانهرقابت دائمي دروني اشرافيت، در اثر سنگيني 

در اثر هجوم ها و جنگ هاي پايان ناپذير با همسايگان ، خشن آتشكده و رقابت آتشكده و تخت ي اثر سيطره 

شرقي و غربي هر چندي يك بار دچار بحران هاي لرزاننده، قيام مردم و به ويژه در دوران جنبش ماني و 

 شاهان ساساني با توسل به خشونت خونين بر حطي ها و هرج و مرج هاي شديد مي گردد كه معموالًمزدك، ق

مخرج . بدان و هيربدانندؤ بندگان و رعايان محكوم بزرگان، آزادان، مدهقانان و شبانان عمالً. آن غلبه مي كنند

العاده مغرور و فاسد و وقسنگين دربار، جنگ، آتشكده، مخارج زندگي سراپا تجمل و عيش يك اشرافيت ف

يان و شبانان و پيشه وران تيره روز است كه از يك سو بايد سفره هاي اشراف را با ئخودخواه بر دوش روستا

 يطعمه، سرباز ي در ميدان جنگ و در جامه ، محصول كار خود رنگين كنند و از سوي ديگر مي بايست خود 

.شمشير دشمن قرار گيرند

 موحش طبقاتي، فرهنگ مادي و معنوي از معماري، رقص، جامه و غذا گرفته تا در درون اين تناقض

اين . مدارسي كه در آن پزشكي، منطق، نجوم، فلسفه، دين تدريس مي شده است بيش از پيش بسط مي يابد

در آن شكفتن و پوسيدن هر دو مشاهده مي شود و سرانجام . جامعه ساساني نيستي سير متباين ويژه 

آن حتي پس از اين ي  آنرا در قبال ضربت تازيان به مغاك زوال مي افكند ولي عوامل شكوفنده پوسيدگي،

ضربت به تكامل و تجلي خويش ادامه مي دهند و نه فقط در ايران بلكه در تمدن اسالمي اثرات ژرف و درجه 

.اول باقي مي گذارندي 

و ساساني برخي قانونمندي هاي عام تكامل اينك پس از سير اجمالي در جوامع هخامنشي، سلوكي، اشكاني 

ايران را در اين دوران مانند ساخت طبقاتي، شكل مالكيت، تأثير تكامل عوامل اجتماعي و طبيعي، ي جامعه 

ايران ي تضادهاي درون جامعه و نظاير آن را مورد مطالعه قرار دهيم و بدينسان بينش خود را نسبت به جامعه 

.يمپيش از اسالم دقيقتر ساز

  * * *
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: ايران در دوران طوالني پيش از اسالم مي توان مشخصات زيرين را ياد كرد ي درباره جامعه 

، »ويس«) خانه ها(» نمانا«مجموعه اي از . روبرو هستيم» ويس« در آغاز ما با نظام دودماني يا نظام )1(

اين اصطالحات . ا به وجود مي آوردر» دهيو«ها، »زنتو«و مجموعه اي از » زنتو«، »ويس ها«مجموعه اي از 

بر رأس هر .  معادل و يكسان گرفترا مي توان با خانواده، طايفه ، قبيله و قوم كه امروز به كار مي بريم تقريباً

التي را تشكيل يويسپدها و زنتوپدها اشرافيت ا.  قرار دارددهيوپد و زنتوپد، ويسپد، نمان پديك از آن ها 

ي چادر ئالبته اين نظام دودماني پدرساالي در ميان اقوام آريا. هاي دوران بعدي هستندمي دادند و مانند خان 

نظام اجتماعي از اين جلوتر بود و از تركيب ، ي ئدر شهرها و آبادي هاي بوميان غير آريا. نشين و گله دار بود

.اين نظامات است كه نظام اجتماعي دوران ماد و هخامنشي پديد مي شود

 در مقطع آن كه خيش، گاو، اسب، آبادي هاي بزرگ، شكوه و -در اين مقطع پديد مي آيدمزده يسنه 

ي كهن آن ئمزده يسنه ايدئولوژي انتقال از نظام ويس يا آئين مزدا. ثروت، جاي زندگي فقير شبانان را مي گيرد

. بد بر رأس آن قرار داشت پاترياركالي است كه شاه مست- ناتوراليستي بود به نظام مختلط بردگيكه دين كامالً

. ي مي كندئدين كهن مزدا) پلي تئيسم(يئاهورا مزدا خداي واحد را جانشين بس خدا، بدين سبب مزده يسنه 

ولي نظام ويس ، نظام ايالتي ، به بركت شرايط جغرافيائي خاص فالت ايران ، به بركت مهاجرت بعدي اقوام 

بايد توجه داشت كه . ط دگرگون شونده تطبيق ميدهد و باقي ميماندتازه به تازه حتي تا عصر ما خود را با شراي

ايران در . ايراني استي كوچنده و ساكن، گله دار و كشاورز و تضاد آن ها از تضادهاي مهم جامعه ي مبارزه 

ي ها تا تازي و ترك و مغول تأثير عميق ئسر راه قبايل كوچنده است و اين امر در سرنوشت او از آمدن آريا

.اشته استد

ايران جزء آن بخش عظيم كم آب جهاني است كه از . آب استي مهم در ايران مسئله ي  مسئله )2(

لذا براي حفظ كشاورزي بايد هميشه شبكه منظم آبياري . صحراي آفريقا گرفته تا صحاري چين ممتد است

براي اين كار مي بايست . انان نبودمصنوعي ايجاد كرد و آن هم كار روستائيان فقير و يا حتي تيولداران و بازرگ

كورپوراسيون هاي بزرگي از كارگران با انضباط سخت بكوشد و سدها، آبدان ها، كاريزها بسازد و ترعه ها و 

اسناد متعددي از مداخله . علت رشد تكنيك كهن آبياري در ايران همين ضرورت عيني است. جوي ها حفر كند

رسم . ساني براي ساختن سيستم مصنوعي آبياري در دست استمستقيم دول هخامنشي، اشكاني، ساي 

.سدسازي در دوران پس از اسالم نيز از طرف شاهان ايراني دنبال شده است
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و ملك مطلق » مفتوح العنوه«اين واقعيت و نيز اين واقعيت كه اراضي متصرفي شاه يا شاهنشاه به اصطالح 

ان و ديوانيان و شهربان هاي خويش ببخشد و يا مدت العمر خود شاه بود و او مي توانست آن را به درباري

اين اراضي متعلق به شاه و خاندان او . فردي و اقتدارات شخصي شاهنشاه مي افزودي واگذار كند، بر سلطه 

شاهان هخامنشي در اين اراضي كشت و زرع و باغداري را تشويق مي . فتوحات جنگي بودي  نتيجه غالباً


�اكونوميك( گزنفن در كتاب خود . د خويش بيافزايندكردند تا بر عواي�
��: مي نويسد ) 4فصل 

 بازديد مي كرد و به بخش ديگر، معتمدان خويش را مي فرستاد شاه بخشي از كشور خود را شخصاً« 

، تا ببينند اگر شهربانان زمين را به ساكنان وامي گذارند و اين زمين ها كشت شده و اثمار فراوان دارد

.»ال خويش انعام و درجه مي دادمي را بر آن زمينها بيافزايند و به شهربانها و عئآن گاه بخش ها

تسلط هخامنشي بر سيستم آبياري و امالك وسيع او دسپوتيسم و استبداد سلطنتي را به حد اعال مي رساند 

ه ويژه در دوران ساساني اين دسپوتيسم خشن و خونين ب. مي نامد» دسپوتيسم شرقي « كه ماركس آن را 

نيز پيدا مي كند و شاه به موجودي ماوراء طبيعي بدل مي شود) دين ساالري ( غليظ تئوكراتيك ي جنبه 

دم بدم وسيعتر، دمبو دستگاه جاسوسي و ارتش دم) ديوان ( در اطراف شاه مستبد دربار و دستگاه دولتي 

خسرو انوشيروان به اوج خود مي رسد، ساساني به ويژه بغرنج تري كه از زمان داريوش شكل گرفته در دوران 

و تحت نظر » آمارگران « ي يان به وسيله ئشهريان و روستادر دوران ساساني شاه از همه ي . پديد مي گردد 

. د خراج مي ستاند و گنج او و خزينه دولت يكي استبواستريوش

يده است و از مقوالت بسيار مهم مالي ئن پاو خراج گزاري چند هزاره در ايرا» خراج«ي ديرنده ي واژه 

با كاف مفتوح » هراك«خراج به صورت ي در پارسي باستاني واژه . ايران پيش و پس از اسالم استي جامعه 

در كشفيات تورفان اين . يعني انقياد و اطاعت مشتق شده است» آالكو«نوبابلي ي عربي آمده كه خود از ريشه 

در عربي . به خود گرفته است» خراگ«اف مجزوم فارسي آمد و در پهلوي صورت گبا » هراگ«واژه به صورت 

.و فارسي دري خراج از همين ريشه آمده است

تنها در آن نيست كه به جاي قدرت ويسپدها و زنتوپدها و دهيوپدها يك » ويس« نمودار زوال نظام )3(

ه به تازه به ويژه در دوران اشكاني و رشد سريع شهرها و پيدايش شهرهاي تاز.  قادر پديد مي گرددشاه

بغرنج تر شدن ساساني، بسط سريع بازرگاني داخلي و خارجي، بسط سريع توليد پيشه وري و تعداد پيشه وران و

و بسط ) ديوان( تقسيم كار در ميان آن ها به ويژه در دوران اشكاني و ساساني، گسترده تر شدن ساخت دولتي 
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 و همه ايران همهي سات دولتي و نيز پيچيده تر شدن نظام طبقاتي جامعه سؤارتش و جاسوسي و ديگر م

در اين جامعه آثروانان . آن است كه نظام ويس جاي خود را به نظام اجتماعي عاليتر و كاملتر مي دهدي نشانه 

ن و اهل اشكاني و ساساني، دبيراان يان و شبانان و سپس در دورئ، روستا)سپاهيان(ارتشتاران ) روحانيون( 

. جزء قشرها و طبقات عمده و اساسي اجتماعي هستند) واستريوشان و هتخشان( كسب و صنعت و حرف 

�(تحرك يك فرد
كه كاست ) هندي ي  طبقاتي البته به دشواري جامعه شيردر درون اين هيرا( ���	��

ولي در دوران . نيست) بشكندها در آن جا متحجرند و فقط روح از طريق تناسج مي تواند ديوار بين آن ها را 

سنت پرستي و اشرافيت در دوران ساساني . نازلتر به باالتر كار آساني نبودي ساساني اين تحرك از يك طبقه 

. از هميشه غليظ تر است 

در مثالً بسي كاسته بود » تحرك طبقاتي«  انوشيروان از اين روايات زيادي حاكي است كه مثالً

:  اين ابيات در ثناي انوشيروان آمده است )608 ي غررالسير ، صفحه(البيعث

انوشروان، من رجلهللا در 

ماده قلّ بيسوامنهاهم ان ي

ما كان اعلمه بالدون و السفل

االشراف بالعملني بواكي اليذلّ

يعني آفرين بر مردي چون انوشيروان باد كه فرومايگان را دانش اندوختن نمي گذاشت و آنها را نهي  (

دچار  ) ������� شغل دولتي يا ( كه پس از او دست به خامه بپساوند تا مبادا اشراف زادگان در عمل ميكرد

.)خواري شوند

موقعي كه تمدن مختلط آريائي و .  بردگي در تمدن هاي بومي ايراني قبل از آريائي ها وجود داشت)4(

در مورد استفاده از . مده خانگي بودبردگي به طور ع. بومي شكل گرفت بردگي باقي ماند و حتي بسط يافت

بردگان در معدن ها نيز در برخي منابع نكاتي ذكر شده است ولي به نظر مي رسد كه بردگي هرگز در ايران 

هخامنشي شبانان و دهقانان ي در جامعه . بدان بسطي نرسيد كه در يونان و رم به چنان بسطي رسيده بود

شدند به نوكري و غالمي به شهرها مي آمده اند و يا به عنوان عمله و آزادي كه در يك ايل يا ده بي پا مي 

آن ها به زبان پارسي باستاني . كارگر در ساختمان ها كار مي كرده اند و حقوق نقدينه دريافت مي داشتند

كه» گردا«و » مان«همه اين كلمات از الفاظ . نام داشتند» كورتش«و به زبان عيالمي » گرده«يا » مانيان«

با آن . لذا حق گويا با كساني است كه مي گويند آن ها را نمي توان برده دانست. به معناي خانه است مي آيد
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 چاكراني هستند كه در تمام جوامع كه داغ بندگي داشتند از جهت مزدور بودن از قبيل خدمه و كاركنان و

.طبقاتي ديده مي شود

هاي ) ��	
!(» پوليس«ه وجود بندگان يوناني متعلق به ب ) 20 ، بند VIتاريخ هرودت ، كتاب  (دتوهر

روشن است كه بندگان . ي كندمختلف يونان كه در روستاهاي ايران به كار زراعت مي پرداختند اشاره م

بندگان را در ي هميشه بخش عمده ، ساساني خواهيم گفت ي توصيف بردگي در جامعه در چنانكه ، خارجي

.ايران تشكيل مي دادند

وجود بردگي در دوران اشكاني مي توان با كمال اطمينان قياس كرد كه وضع به همين منوال ي اره درب

بندگان در ايران سلوكي در راه خدايان سخن » آزاد كردن«چنانكه در سابق گفته ايم منابع يوناني از . بوده است

ساساني ديده مي شود و منابع ياز آنجاكه مقررات وسيع بندگي در دوران بعدي يعني در جامعه . مي گويند

 اشكاني را نيز مانند جوامع قبل و بعد داراي همان  يگوناگوني از آن ياد مي كنند، دليلي نيست كه جامعه

.مختصات ندانيم

و از آن جمله و به ويژه از روي  ( يساساني خواه از منابع ايراني وجود برده داري در جامعه ي و اما درباره 

كه در آن حتي بخشي به قواعد برده داري اختصاص » ماتيكان هزار داتستان«موسوم به » نقوانيي مجموعه «

500بهاي متوسط يك بنده .  همعصر ميتوان اطالعات بسياري به دست آورديو خواه از منابع خارج) دارد

گان در فقه زرتشتي امكان معامله با برد. درهم بود و خواجه مي توانست برده را به گرو بدهد يا نذر آتشكده كند

العبد و ما ( تصريح شده است مانند اسالم كه برده و آنچه كه در يد تصرف اوست از آن مواليش مي دانست 

). في يده لمواله 

مسلم است كه بردگي تنها خانگي نبوده و در كشاورزي از كار برده استفاده مي شده و در اين حالت به 

پروكوپيوس از مردم كيساريه در كتاب خود .  ملك فروخته مي شدندهنگام فروش ملك، برده ها نيز همراه

نقل مي كند كه كوات ساساني به سربازان خود دستور داد كه  ) 7 ، بند 1فصل  ( � جنگ با ايران �موسوم به 

در صورت فتح از كشتن اهالي خودداري شود ولي غارت آبادي ها و اسير كردن و به غالمي گرفتن اهالي را 

 داشت و لذا روشن هزار بندكمهر نرسي وزير معروف بهرام پنجم و يزدگرد دوم ساساني لقب . شمردمجاز 

.است كه داشتن بردگان بسيار از عالئم شكوه و احتشام بود
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تقسيم مي كردند ولي از آن جا كه تعداد ) خارجيان ( » آناشهريكان«و ) بوميان(» شهريكان«بندگان را به 

. به برده اطالق مي شدانحصاراً» آناشهريك«بود لذا پس از چندي واژه بندگان خارجي بسيار 

اين . ايراني مشاهده مي گرددي  روابط پولي چنانكه به موقع خود ياد كرديم از بسيار قديم در جامعه )6(

د كه آشوري و بابلي و ايالمي سرايت كرده بود به عالوه اين را ماركس متوجه بوي روابط از جوامع رشد يافته 

. در نزد اقوام كوچنده و شبان كه در كار مبادله با اقوام ساكن كشاورز بوده اند اين روابط زودتر پديد مي گردد

.بود) ارگبي(لذا خراج هم نقدي، هم جنسي، و هم به شكل كار 

زيرين را در جوامع هخامنشي،ي  در مورد نظام ملك داري مي توان از مطالعه اسناد مختلف منظره )7 (

: اشكاني و ساساني به دست آورد

 و در   ورزنـه ي  ئدر اوسـتا  (» هنورد«) ديوار(» ديدا«ي به نام    ئدر اسناد دوران هخامنشي از ده ها يا آبادي ها         

ارمني اوان يعنـي  ي همريشه با واژه (» آوهنا«كه برخي مايلند آن را به ده مشاع ترجمه كنند و      ) وژه نم هندي  

ي ئ روشن نيست ولي به هر جهت اين نـام آن آبـادي هـا   اين اصطالحات دقيقاًتفاوت . سخن در ميان است   ) ده

است كه در آن برزگران با اقتصاد طبيعي صنعت و فالحت از هم جدا نشده و مالكيت مشترك و مشاع ، موازين         

ه ويژه اهالي همين ورزنه ها هستند كه به شاه، سپاهيان ب. و مقررات پدرساالري و دودماني زندگي مي كرده اند     

در دوران هـاي بعـدي      . مـي داده انـد    ) نام داشـته انـد    ���كه در زبان پارسي باستاني كاره         (پيادگان جنگي   

همكـاري و  . د ايـران بـود  تجمع نفوس مولّي اشكاني و ساساني ـ نيز اين واحدهاي مشاع دهقاني مركز عمده  

ـ زدكي بـود در ايـن واحـدها حكمروا   ي جنبش م ئعيني كمونيسم روستا  ي   كه شايد پايه     )»يئهمبا«(تضامن   ي ئ

.داشت

 يكمون ها و بسط قدرت ديهگان و منصبداران صاحب تيول يعني پروسهي وقتي جريان تجزيه 

. فئوداليزاسيون از اوائل ساسانيان قوت مي گيرد واكنش دهقانان به صورت گرايش به روش مزدك در مي آيد

اين نكته را كه برخي . عدالت طلبي مزدكيان استي  ريشه و مساوات دهقاني در» يئهمبا«آرزوي بازگشت به 

.از مورخين ماركسيست متعرض شده اند مي توان پذيرفتني دانست

اين جريان فئوداليزاسيون را اگر به معناي اقتصادي آن بگيريم ميتوان از همان اوان هخامنشي مشاهده ولي

اني بيشتر قوت مي گيرد و شاهان ساساني به ترديد نيست كه جريان فوق در دوران اشكاني و ساس. كرد

مورخان غير ماركسيستي . خاصي مي كنندي تكيه ) ديهگانيكان(دهگانان متمول صاحب زمين و داراي رعيت 
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كذك (  فئوداليسم را به معناي فقدان تمركز و وجود ملوك الطوايف ايران تحقيق كرده اند ظاهراًي باره كه در

اركسيسم براي فئوداليسم محتوي اقتصادي قائلند و آن استثمار مالك فئودال از رعاياي در م. گرفته اند) خدائي 

سيستم ملوك الطوايف يعني . مالكانه بر اساس مزارعه و غيره استي وابسته به زمين از طريق گرفتن بهره 

عه از جهت اقتصادي ميتواند جام. ي همراه بوده ولي صفت اساسي آن نيستئعدم تمركز البته با فئوداليسم اروپا

در » كذك خدائي«اين سيستم . در اين جا تبايني نيست. باشدنفئودالي باشد ولي از جهت سياسي متمركز 

 در سيستم اصوالً. بسط يافت)  شاه محلي18قريب ( ساي با نفوذ محلي قبايل ؤدوران اشكاني در اثر نفوذ ر

ساي خانواده هاي بزرگ ؤر جلسات روحانيان و راجراء مشاوره د، اجتماعي اشكاني دمكراسي پاترياركال 

برخي ها مي . چيزي كه در دوران هخامنشي و ساساني نبود. ديده مي شود، چنانكه در پيش گفتيم ، ) مهستان(

به نظر نگارنده از طرفي . ثير مثبت ميستيك ايراني بدانندأو نوعي ت» مهر پرستي«رواج ي خواهند آن را نتيجه 

اشكاني علت بروز اين وضع ي ثير نيرومند نظام ويس در جامعه أاني مĤبانه و از طرف ديگر تاداره يوني شيوه 

ما در دوران خلفاء راشدين در نزد اعراب همين دمكراسي قبيله اي را مشاهده مي كنيم كه . است نه چيز ديگر

.آن مي كندثير آريستكراتيسم ساساني آنرا از بين مي برد و خالفت و امامت را جانشين أسپس ت

دهقان مطرح نبوده است و » زمين بستگي«ي و اما درباره فئوداليسم ايراني بايد تصريح كرد كه مسئله 

رو بوده ايم تفاوت هاي بكه ما با آن در عهد خود رو» ارباب ـ رعيتي«فئوداليسم با همان رژيم ي منظره 

. مهمي نداشته است

» خرده مالكان«بخش مالكان كوچك زمين يا » آزاتان«ي ه در دوران ساساني به احتمال قوي قشر يا طبق

اشتراك در . مي ناميدند» زميك همباركان«زمين مشاع را . داشتند» زميك خووش«بودند كه ملك خصوصي 

 در اين روستاها بقاياي ويس ها و زنتوها اشتراك در خون بود زيرا غالباً،  ناشي از اشتراك اتنيك زمين ضمناً

همدودگان از ( » هم دوتكان«آن ها را » ماتيكان هزار داتستان«بزرگ دهقاني كه ي انواده مي زيستند و خ

عالوه بر اطالعاتي كه از كتاب نامبرده به . در اين روستاها مي زيستند، مي نامد ) دوده و دود مانند اجاق تركي

ستاهاي ايران در دوران روي ي يك سلسله اصطالحات درباره ئدست مي آيد يشوعاستليت واقعه نگار سوريا

وي از . به ويژه روستاهاي نزديك به مرزهاي غربي شاهنشاهي ذكر مي كند كه جالب دقت است ، ساساني 

به معناي رئيس » مره كوريه«به معناي دهقان بسته به زمين و » ههالگبره پ«به معناي دهقان آزاد و » گبره«

. پارسي دري همريشه باشد» كرد« مي نامد كه شايد با »كرتيه« مشاع را يشوعاستليت دهِ. ده ياد مي كند
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 داراي اراضي وسيع نخلستان ها و باغ هاي ميوه بودند و خود و اعضاء خاندان سلطنتي مسلماً» وزرگان«اما 

نام اقطاع را . را در اختيار داشت گاه آن ها را به اقطاع مي داد» مفتوح العنوه«شاه كه چنانكه ياد كرديم اراضي 

عربي نيز » قطيعه«ي  واژه خذ آمده و احتماالĤًمي گفته اند كه در برخي م» نان پارك«پهلوي شايد همان در 

ي شاه جاي مقرري و مستمري را مي ئآن بود كه زمين اعطا» نان پارك«اين ي وجه تسميه . ترجمه آن است

. بودگرفت و چنانكه در گذشته ياد كرديم و يا واگذاري مادام العمر و يا موروثي

 دين ايدئولوژي مسلط يا شكل مسلط ايدئولوژيك است كه در دوران اشكاني به صورت تثليث اورمزد ـ )8 (

ناهيد ـ مهر در مي آيد و سرانجام در دوران ساساني به شكل آئين زرتشتي يكتاپرستانه و اين بار مجهز به 

ولي بين تخت و آتشكده پيوسته . يردمعنوي دولت قرار مي گي قواعد فقهي و شرعي، اصول و كالمي، پايه 

گاه با تكيه ، نبرد سختي در جريان است و شاهان اشكاني و به ويژه شاهان ساساني، گاه با تكيه بر شورش ها 

در ميان شاهان اين دوران هزار و پانصد . بدان و هيربدان بكاهندؤبه طبقات ناراضي مي كوشند تا از قدرت م

د و بالش اشكاني، اردشير و شاپور و خسرو اول رمهرداد اول و دوم و اُ، ي ساله، كورش و داريوش هخامنش

زمين داران و منصب داران و روحانيون بزرگ و ي ساساني نقش ويژه اي در تشكل قدرت هيئت حاكمه 

.ساي قبايل و خاندان هاي اشرافي دارندؤسپهساالران و ر
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آمـد و جـاي     دد كه درخت سبز از پشت من پدي       ي و او به خواب د     �

گرفت و بر شد تا عنان آسمان و جهان همه شـاخ زد و آن شـاخها                 

باز گروهي ديدم چندانكه همة جهان پر مردم شـد   . همه نور گشت    

دنيا همه پـر  .و هر كس از آن شاخي  به دست گرفت تا به آسمان    

� . ديدممردم 

 خواب نضر بن كنانه نياي محمد بن عبداهللا در         �تاريخ سيستان    ( 

)بارة پيدايش محمد و اسالم 

ايران پس از اسالمي ويژگي هاي جامعه 
1

اگر حمله تازيان مسلمان و چيرگي آنان و مذهب اسالم را بر ايران، چنان كه سزاست محوري بگيريم كه از                    

ايران از جهت نظام اجتمـاعي و نهـاد معنـوي روي مـي دهـد، در آن       ي  آن پس تحول كيفي مهمي در جامعه        

.تقسيم عبثي نيست،  تقسيم تاريخ كشور به دوران پيش و پس از اسالم صورت

با پادگان ها   ،   سال طول كشيد، اعراب از همان آغاز پذيرش آئين محمد            1500ي پيش از اسالم     ئدوران آريا 

دوم بـه تـصادماتي مهـم و        ي  و سپاهيان شاهنشاهي ساساني وارد تصادماتي مي شدند كه از زمان عمر خليفه              

و فـتح  ، اين نبردها، كه مهم ترين آن ها عبارتند از نبردهاي قادسيه، مداين، شوشـتر، جلـوالو         .  مبدل شد  قاطع

 گَنـد   �كـه در آن     )  هجـري    13سـال   ( از ميان آنها نبرد قادسـيه       . الفتوح نهاوند، به تدريج كار ايران را ساخت       

براي واژگوني )  هجري 22-21سال ( د  رستم فرخزاد شكست خورد و سپس نبرد نهاون    به فرماندهيِ  �شهنشاه  

تازيـان مـسلمان   ي  با اينحـال مبـارزه      . حوادثي قاطع است  ،  ما قبل ايران  ي  سلطنت يزدگرد و دگرگوني جامعه      

 سال به طول انجامد و زد وخوردهاي محلـي بـراي اشـغال سراسـر ايـران و گـاه       20براي تصرف ايران رويهم  

ه طغيان مي زدند تمام دوران خالفت عمر، عثمان و معاويـه را در              تصرف مكرر در مكرر برخي نقاط كه دست ب        



23

غيـره بـن    ، عتبـه بـن فرقـد، م       هللابن عبدا ريرعرب سرداران معتبر خود مانند سعدبن ابي وقاص، ج        . بر مي گيرد  

 بـن عـامر،   هللاار ياسر، نعمان بن مقرن، عثمان بن ابي العاص و برادرش حكم، عبدا   عم،  شعبه، ابوموسي اشعري    

قتيبه بن مسلم باهلي را در اين دوران طوالني مأمور تصرف ايـران مـي               ،  احنف بن قيس، مهلب بن ابي صفره        

عرب شتافتند اسـامي مهـران مهـر وبـه،          ي  به مقابله   ) نهاوند  ( از سرداران ايراني كه تا آخرين نبرد بزرگ       . كند

كه خيانت كرده تسليم شد و به ( ياه ديلمي ه زاد فرخ، هرمز برادرش، مهران رازي، هرمزان، سرستم فرخزاد، خرّ

. فيروزان مردانشاه در تواريخ آمده است، ) ياري عرب شتافت 

:پنج عامل بودي فتوحات مسلمانان تازي نتيجه 

نخست آنكه نظام دمكراتيك قبيله اي، مساوات در لبـاس، رفتـار، ظـواهر زنـدگي بـين بزرگـان عـرب و                       )1

ساساني، گـر چـه از   ي صات زندگي بدوي بود، در قياس با نظام اشرافي پوسيده          سپاهيان ساده كه ناشي از مخت     

 نقـل   24ي  طبـري در حـوادث سـنه        . اجتماعي جلوتر بـود   ي  جهت محتوي تاريخي عقب ولي از لحاظ جاذبه         

: ميكند كه سردار عرب مغيره بن شعبه به رستم فرخزاد گفت

بهتـر آن بـود كـه از        .  كردم شما نيز چنين باشيد     گمان.  از ما تازيان هيچ كس ديگري را بنده نيست         �

ملـك بـا    . اول مي گفتيد كه برخي از شما بندگان ديگريد، ازرفتار شما دانستم كه كار ملك شما بـشد                 

.�چنين شيوه و آئين نماند

ايدئولوژي مذهبي تازه شور و شوق و وحدتي معنوي در ميان قبايل عرب ولو بـراي دورانـي موقـت پديـد                      )2

ايران را نبرد عقايد زرتشتي، مانوي، مزدكي، زرواني، عيسوي، يهودي، شمني           ي  بود و حال آن كه جامعه       آورده  

. ي داشتئبي باوري و ترديد حكمروا. و غيره از هم مي دريد

.  كه بر ايران حكم مي راندند سخت در عيش و فـساد فـرو رفتـه بودنـد      � زرينه كفش  �درباريان و اشراف    )3

مردم از آنان بيزار و به ستوه بودند و سقوط آنان را بـا        .  مؤبدان حامي آن ها با مردم بسيار بود        آن ها و  ي  فاصله  

.چشم رضا مي نگريستند

سياه ديلمي نيز كـه از      ،  و در نبرد شوشتر     ) تيسفون  ( از آن جمله در نبرد مدائن       . ي رخ داد  ئبارها خيانت ها  )4

داستان ماهوي سوري و يزدگرد نيز .  و به پشتيباني آن ها پرداخت     سرداران ايراني بود داوطلبانه تسليم عرب شد      

اين اشراف ايراني به جاي كمك به نجات ايـران از چنـگ عـرب، بـه طمـع      . كه در شاهنامه آمده معروف است  

.سپاه ايران را با تحريك يك جنگ محلي به كشتن دادندي تخت و تاج، باقيمانده 
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آن ها مردمي را كه دينشان را نمـي پذيرفتنـد و            . رانيان را مرعوب كردند   اعراب با نخستين فتوحات خود اي     )5

غارتگري، ويرانگري و قتل    .  نيز نمي شدند بي پروا مي كشتند       � اهل ذمه    �يا خود جزيه نمي پرداختند و لذا از         

افيت همين غارت يك كشور ثروتمند بعدها نظام دمكراسي قبيله اي عرب را خـورد كـرد و اشـر               . عام سبيل بود  

اموي و عباسي را كه مانند اشرافيت ساساني فاسد و تجمل پرست، از مردم به دور و منفور بود پديد آورد و مايه                       

.انحطاط سيطره عرب شدي 

 متـروك شـد،     زبان و خط پهلوي عمـالً     . ايران گذاشت ي  تسلط عرب و دين تازه تأثيرات عميقي در جامعه          

از صـحنه رانـده     ) دبيران و غيـره   ) روحانيان(وزرگان، آزادان، اشوان    (فدين زرتشتي از صحنه رانده گرديد، اشرا      

طوايف متعدد عرب به نواحي مختلف ايران كوچانده شدند و در آميختگي نژادي وسـيعي انجـام گرفـت،                   . شدند

 بزيـست  �مـثالً . حتي ايرانيان به سرعت اسامي خود را به اسـامي عـرب بـدل كردنـد          . اسامي متداول دگر شد   

دين تازه ديوار طبقاتي را فرو شكست و تبـدلي          .  ترجمه كردند  � يحيي بن منصور   � نام خود را به      �ن ها پيروزا

ي اين يك جراحـي بـسيار بـزرگ و عميـق در پيكـره             . عميق در توزيع قدرت و مالكيت و ثروت به وجود آورد          

ن با تمام قوا كوشيدند به سنن خود     البته ايرانيا . جامعه بود كه نه تنها جسم بلكه روحش را به كلي تغيير مي داد             

 را احياء كنند و در اين كار به       روح كهن بازگردند و در كالبد نو، رسوم و عادات و آداب و عقايد و در يك كلمه                 

پيش از اسـالم تفـاوت هـاي        ي  پس از اسالم با جامعه      ي  مقدار زيادي نيز موفق شدند ولي به هر حال جامعه           

.عميق دارد

عرب و  ي  روح كهن در كالبد نو از تالش هاي آگاهانه يا غيرآگاهانه ايرانيان پس از سلطه                با آن كه دميدن     

معنوي اسالم گسستي محسوس بين گذشته و آينده ايجـاد مـي            ي  اسالم است با اينحال بايد گفت كه سيطره         

هت نيز نمونه هـاي   كند و چنان مردم ايران به موازين تازه دل مي بندند و از گذشته دور مي شوند كه از اين ج                    

�گبـران � بـراي آن كـه بـا همـه مـĤثر      � كيمياي سعادت � غزالي طوسي در مثالً. شگرفي مي توان ذكر كرد    

:مبارزه كند مي نويسد

 آتش نبينند و محققان گفته اند كه روزه داشتن اين روز هـم ذكـر                شب سده چراغ نبايد كرد تا اصالً       �

بايد داشت و شب برابر بلكه با روزهاي ديگر (!) برند به هيچوجه    بود و نشايد كه خود نام روزه        روز  اين  

.�!سده همچنين، چنان كه از آن نام و نشان نماند
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�ل   مفص �كتاب خود موسوم به     ي  ب مي شود كه در مقدمه       Ĥ زمخشري ايراني چنان عرب م      جاراهللا يا مثالً 

:چنين مي نويسد

لني علي الغضب للعرب و العصيبه و ابي ان انفرد عن           و جب  اهللا احمد علي ان جعلني من علماء العربيه          �

        ني عـن مـذهبهم الـذي لـم يجـد      تصميم انصارهم و امتاز وانضوي الي لفيف الشعوبيه و انجاز و عصم

�. عليهم اال لرشق بالسنه االعنين و المشق بالسنه الطاعنين

 را كه مرا از دانشمندان تازي كرد و مـرا           مفاد اين عبارات زيبا و فصيح عربي آن است كه مي ستايم خداي             (

با غيرت و تعصب عربي سرشت و مرا بازداشت كه از گروه يارانشان منفرد گردم و يا به جمع شعوبيان بپيوندم و                      

ايمن داشت و حفظ كرد زيرا در اين مذهب چيزي نيست جز گزيدن             ) ايران پرست   ( مرا از مذهب اين شعوبيان      

) .خستن با پيكان هاي طعن گوي با زبان هاي لعن گوي و 

كشتار جمعي به ويژه كشتار سرشناسان، كتاب سوزي، غارتگري،        ،  ولي حكمروايان عرب با روش خشن خود        

ويران سازي، به خصوص مناسك مقدس و بناهاي مهم، تحقير، شكنجه و فساد و قساوت و نشان دادن سـطح                    

در اين زمينه   .  تسليم شده بودن، به مقاومت بسيار واداشتند       نازل فرهنگي، به تدريج ايرانيان كه با مقاومت كمي        

� تـاريخ بلـخ      �به نقل از    ) 108-107صفحات   (� بيست مقاله    �شادروان قزويني در جلد اول،      . مثالي بياوريم 

:مي نويسد

ر  فتيبه بن مسلم باهلي سردار معروف حجاج چندين هزار نفر از ايرانيان را در خراسان و مـاوراء النهـ                 �

كشتار كرد و در يكي از جنگ ها به سبب سوگندي كه خورده بود اين قدر از ايرانيـان كـشت كـه بـه                 

تنـاول  ، نـان پختـه   ، تمام معني كلمه از خون آن ها آسياب رون گردانيد و گندم آرد كـرد و از آن آرد      

�.زن ها و دخترهاي آنها را در حضور آن ها به لشكر عرب قسمت كرد. نمود

: قزويني با نهايت تأسف مي افزايدو شادروان

 آن گاه قبر اين شقي ازل و ابد پس از كشته شدنش زيارتگاه قرار داده شد و همواره براي تقرب بـه                       �

.� را زيارت مي كردند� شهيد �خدا و قضاي حاجات تربت آن 

 ايراني نژاد يا    �واليم�فعاليت  ،   پس از فتح نهاوند به دست فيروز ابولؤلؤ نهاوندي           كشته شدن عمر دو سال    

� موسـوم بـه جنـبش         ي  داشته انـد در مبـارزه      �تمواال�بندگان ايراني آزاد شده كه با خواجگان عرب روابط          

كه از شركت در قتل حسين بن علي پشيمان شده در صدد جبران آن بودند و سپس قيام مختـار عليـه                       �ابانتو 
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 اشعث عليه حجاج با شركت ايرانيـان و مـوالي، نخـستين             ابن زياد، عامل يزيد و قيام عبدالرحمن بن محمد بن         

130سال  ( با قيام سياه جامگان خراسان به سرداري ابومسلم و سقوط بني اميه           . نمونه هاي واكنش ايراني است    

 سـال   111لذا تسلط مطلق عرب بر ايران قريـب         . ايرانيان نخستين كاميابي خود را به دست مي آورند        ) هجري

خالفت عباسي تقليد عربـي سـلطنت   . ايرانيان در امور بيشتر شدي ران خالفت عباسي رخنه   در دو . طول كشيد 

عرب تا آن موقع وقت كرده بود كه به ثروت و تجمل و عيش و فساد                ي  هيئت حاكمه   . اشرافي ساسانيان است  

تجمـل  ي  ربـاره   د. ي از نوع ساساني دست يابد و آن را فرا گيـرد           ئو دستگاه منظم و بغرنج ستمگري و فرمانروا       

–جلـد دهـم     ( از آن جمله چنان كه طبري گويـد         . فراوان مي توان آورد   ي  پرستي افراطي خلفاء عباسي امثله      

مأمون در شب زفاف با پوراندخت دختر حسن بن سهل هزار دانه الماس تابناك نثار كرد و چهـل                   ) 272صفحه  

ي در خزانـه    ) 124 صـفحه    –10جلـد   ( ويـد   همو گ . من شمع عنبرين سوزاند و سي ميليون درهم انفاق نمود         

!هارون الرشيد نه ميليون دينار طال بود

در دوران عباسي رجال و خاندان هاي ايراني مانند افشين خيدر، برمكيان و نوبختيان در امور خالفت صاحب 

ن بومسلم موجي غدر عباسيان و كشت. نفوذ مي شدند ولي پايداري ايرانيان به تدريج بر ضد اعراب باال مي گيرد           

مانند قيام به آفريد زوزني، شورش راونديان، قيام سنباد مجوس،          . مقاومت را برمي انگيزد   ي  از نهضت مسلحانه    

استادسيس، اسحق ترك، هاشم بن حكيم معروف به مقنع يا نقابدار خراسان، حمزه پسر آذرك معروف به حمزه                  

 صاحب الزنج و ديگـران كـه هـر كـدام از آن هـا داراي           خارجي، بابك خرم دين، مازيار بن قارن، افشين خيدر،        

داستان شور انگيز جداگانه اند و مي توانند در عين حال الهام بخش پژوهندگان افكار، مـورخين و هنرمنـدان و                     

.مجاهدان انقالبي شوند

رها  در نواحي دور از مركز خالفت مي گذشت با مقاومت معنوي شديدي در شـه     اين مقاومت مسلح كه غالباً    

باورمندان وفادار به دنياي كهن مزده يسني، مانوي، مزدكي، زرواني، زنادقه آزاد انديش،             . تا خود بغداد همراه بود    

ـ                  ، معتزلـه،   رموالي ايراني نژاد شعوبي مسلك كه به گذشته ميهن خود مي نازيدند، اصحاب رأي، معتقدان به جب

وفيگري به تدريج عرصه را بر قشريون مـسلمان تنـگ           شيعيان، خوارج، معتقدان به علم و فلسفه و عرفان و ص          

هيئت حاكمه عرب هر بار جمعي      . كردند و قرآن و حديث و حاميان آن ها را در مقابل هزاران پرسش قرار دادند               

.از آن ها را مي كشت ولي در مقابل خاطر كنجكاو نمي توانست سد بكشد
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تازيان مـسلمان جـا دارد      ي  رانيان در برابر سيطره      اين جريان شورانگيز مقاومت مختلف الشكل اي        ي درباره

تأليفي وسيع و جداگانه پديد آيد زيرا اين مقاومت، صرف نظر از اشكال علني و سياسـي و نظـامي و قيـامي آن                      

 و خـوارج و عيـاران و        � نـاجمين  �مانند تشكيل سلسله هاي مختلف كه ذكرش خواهد آمد يا نبرد به اصطالح              

 توسل بـه  �جبر� اشكال بسيار ظريف ديگري به خود گرفته است مانند توسل به انديشه   پيشواران مبدع و غيره   

شـريعت  ي   و غيره كه هر يك به شكلي پايـه           �وحدت وجود �، توسل به    � فلسفه �، توسل به    � رأي و تعقل   �

بـه ظـاهر روش تعقلـي       :ما در اين زمينه مثالي بزنيم     ي  براي مشخص شدن انديشه     . رسمي را سست مي كرد    

         ن دارد ولي صوفيگري از لحاظ افزار مقاومـت معنـوي در            معتزله با روش غير تعقلي و اشراقي صوفيه تناقض بي

جالب خويش در جلد دوم     ي  آقاي فروزانفر در مقاله     .  جانشين معتزله مي شود    مقابل سيطره جويان بيگانه عمالً    

ضـعف و شكـست معتزلـه كـه اهـل           مي نويـسد    ) �ابوعلي سينا و تصوف   �تحت عنوان    (� جشن نامه بوعلي   �

ـ        ي  استدالل و پيرو اصول عقلي بودند و غلبه           مبـادي سـنت و      هاشعريه حديث پرست ابومنصور ماتريدي كـه ب

روايت نظر داشته و به خصوص عليت و سببيت اشياء را اتفاقي و به حسب عادت و غير اصيل مـي شـمردند، از              

وناليسم و بدون توسل بـه فلـسفه و منطقـه و برهـان و       در واقع تصوف از طريق ايراسي     . علل بسط تصوف است   

متباين نقش واحدي را در شـرايط      ي   دين رسمي را مي زند يعني دو شيوه       ي  عليت و سببيت از راه ديگر ريشه        

آگاهانـه نكـشيده بودنـد و ايـن         ي  ايرانيان براي اين تحول افزارهاي نبرد نقشه        . دگرگون شده انجام مي دهند    

كل طبيعي پيش مي آمد ولي خود اين تنوع راه هاي مبارزه در عـين يكـساني سرشـت آن                    اموري بود كه به ش    

.جالب نظر است

 هجـري دولـت خـود را بنيـاد          205عباسي را در هم شكسته، در سـال         ي  باري وقتي طاهريان قواي خليفه      

ش شد كه خطبه و سكه      نهادند، ديگر خالفت ناتوانتر از آن بود كه بتواند اين كار را مانع شود پس بدان دل خو                 

مظهر يك نوع شعوبيت يـا تفكـر   ، ب و خدمتگذار خليفه Ĥبا آن كه طاهريان مسلمان و عرب م  . به نام وي باشد   

بالرقيب عـرب در ايـران      ي   حق بايد پيدايش حكومت آنان را پايان سيطره           ايراني نبودند با اين حال به      صرفاً

 سال طول كشيد و ايراني كه از ايـن          205تسلط بالرقيب قريب    يم اين   ئاگر چنين مي شمريم، بايد بگو     . دانست

تفاوت هاي   سال بيرون آمد ايران تازه اي بود كه از جهت ظاهر و باطن با جامعه ساساني                205سوزان  ي  كوره  

.مهم يافته بود
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هـاي   سال در ايران به تدريج تعدادي سلـسله  185از استقرار طاهريان تا آغاز حكومت غزنويان، يعني مدت     

ـ             آل فريغـون، آل مـأمون،      ،  آل محتـاج    ،  سافرايراني مانند سـامانيان، صـفاريان، سـيمجوريان، سـاجيان، آل م

 و غيره تشكيل شدند كه به تدريج زبان پارسي دري، آداب ايراني، اسـتقالل نـسبي وي را از          باونديان، آل بويه  

خليفه در بغداد بي پروا فرمان مي راندند و         ي زيدي مسلك بر     ئحتي شاهنشاهان بو  . خالفت عباسي احياء كردند   

خلفـاء عباسـي ديدنـد كـه     . عباسي را به حيله گري و چاره انديشي وا دارد   ي  همين وضع موجب شد كه خليفه       

سود جستند، لذا آن هـا نيـز در صـدد           ) بني اميه و بني هاشم و بني عباس         ( چگونه ايرانيان از تضاد بين عرب       

د و به غالمان ترك كه آنها را در مذهب حنفي جـازم و نـسبت بـه خواجگـان ايرانـي                      استفاده از تضادها برآمدن   

در واقع وقتي محمود غزنوي به سلطنت رسيد تحت عنوان قرمطي كُشي دست   . ناخرسند مي ديدند تكيه كردند    

:در تاريخ بيهقي از قول محمود چنين آمده است. به نابودي مخالفان خالفت زد

جهان قرمطي مي جويم و آنچـه يافتـه         ي   انگشت در كرده ام و در همه         يانقدر عباس  من از بهر     �

.�بر دار كشيد ، ايد و درست گردد 

علـم و لـواء از فاطميـان    �عباسي و براي آن كـه  ي پسرش سلطان مسعود، حسنك وزير را به خاطر خليفه        

. بردار كرد�ستده بود

 قمـري بـه     617-616 قمري تا هجوم چنگيز در        هجري 390غزنوي در   ي  بدينسان از آغاز استقرار سلسله      

 سال سلسله هاي ترك غزنوي و سلجوقي و خوارزمشاهيان و اتابكان و قراختائيان در               220ايران، مدت بيش از     

اين دوران نسبت به دوران پيش نوعي ارتجاع اجتمـاعي و فكـري اسـت و روش    . ي مي يابند ئكشور ما حكمروا  

با اين حـال  . ي تفاوت محسوس داردئپرتسامح اميران ساماني ـ بو ي  شيوه پرتعصب اميران غزنوي سلجوقي با

كه اين دين ايجاد ) سنكرتيك(رخنه اسالم و به بركت آن مدنيت مختلط  ي  تمدني كه طي چهارصد سال اوليه       

يـز  كرد و ايرانيان خود در آن سهمي گران داشته اند پايدار شده بود در دوران غزنوي سلجوقي و خوارزمشاهي ن                   

.ادامه يافت و باز هم رنگين تر و غني تر شد

مي گويند خليفه الناصر باهللا كه از . جامعه ايران را دگرگون مي كندي در اينجا باز يك هجوم عظيم، منظره 

هجوم . قدرت امراء و سلطانان ترك نيز طرفي برنبسته بود، خان خونخوار مغول، چنگيز را به سوي ايران كشاند              

در وصف بهار خـونين     .  خالصه مي كنند   �آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند          �له  مغول را در جم   

: عطاملك جويني اين رباعي پر سوز را نقل مي كند619سال 
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 كس لب به طرب به خنـده نگـشود امـسال           �

ــسال    ــود ام ــره بنم ــه چه ــم ك ــون گُل !در خ

وز فتنــــه دمــــي جهــــان نياســــود امــــسال

ــا وقــت چنــين چــه وقــت  �!گــل بــود امــسالب

،  هجري كه بساط سلسله تيموريان بر چيـده شـد            906 كه چنگيز بر ايران دست يافت تا سال          617از سال   

 را شيوه اساسـي خـود قـرار داده    � ترور عمومي  � سال يك حكومت ماوراء خشن كه به قول ماركس         290مدت  

 و غـازان و الجـايتو و بوسـعيد و سـپس       نخست ايلخانان مغول مانند هالكو و ارغـون       . بود بر ايران حكمروا شد    

چنگيز با خـود دينـي نيـاورد و    . جانشينان تيمور مانند شاهرخ و الغ بيگ و بوسعيد تيموري در ايران حكم راندند       

برعكس خود به ناقالن اسالم .كوشش مغوالن براي دادن سمتي چيني يا مسيحي به تمدن ايراني بي ثمر ماند          

 بدل گرديدند كه تاريخچه اي جداگانه دارد و خود در حيات اجتماعي و معنـوي                و زبان پارسي در سرزمين چين     

ي چند از خـود در زبـان    ئكشور ما هضم گرديدند و در صورت و سيرت ايراني مĤب از آب در آمدند و جز واژه ها                  

ولي تسلط نخست خشن و سپس فاسد آن ها چراغي را كه تمـدن قـرن هـاي اول                  . پارسي به يادگار نگذاشتند   

بـا آن كـه   .  نام گرفته است، به تدريج رو به خاموشي برد  �رنسانس شرق �پيش از اسالم افروخته بود و به حق         

عباسي بـود ولـي ايرانيـان خيلـي زود، در زمـان      ي به احتمال قوي يكي از علل يورش مغوالن به ايران خليفه        

اران زاجه نصيرالدين طوسي كه از بنيـادگ      خو. هالكو و به دست اين ايلخان مغولي توانستند ضربت متقابل بزنند          

شيعه اثني عشري و از فالسفه و دانشمندان بزرگ ايران است از وزارت خود در دربار هوالكو سود جـست و بـه       

اين آن  . دست او آخرين خليفه، المستعصم باهللا را نابود كرد و ايران را از شر عباسيان و غدر و توطئه آنان رهاند                    

از اين نكته كه بگذريم . عظيم براي خود تأمين كردي  ظريف ايراني از ميان شر و بليه       خيري است كه سياست   

بايد گفت اگر تسلط اسالم و عرب، به نوعي رونق مادي و معنوي ايران انجاميد تـسلط چنگيزيـان و تيموريـان       

 ساسـاني و     در كشور ما مسلط مي شوند مي كوشـند سـنت           907صفويه كه از    . آغاز انحطاط قطعي جامعه است    

سلجوقي تمركز قدرت شاهنشاهي و رونق مدني را اينبار در زير لواي دين تشيع احياء كنند و ايران را از دستبرد                     

ي داشتند و در ميان آنها به ويـژه شـاه      ئ سال در ايران حكمروا    240آنها رويهم   . خلفاء عثماني محفوظ نگاهدارند   

ولي انحطاط اثرات عميق خود را گذاشـته        . وي ايجاد كند  عباس صفوي توانست رونقي در زندگي سياسي و معن        

 سال را 21ي كه مدت ئبود و اين حكومت فاسد و خونخوار سرانجام در هرج و مرج هجوم و تسلط افغانان غلجا               

 صـفوي  �امپراطـوري �آسـان افغانـان بـر    ي سيطره . محو مي شود) ويس ـ محمود ـ اشرف  مير(در برگرفت 

ولي اين هجوم نيز با خـود آئينـي نداشـت و         . ر امپراطوري ساساني را به ياد مي آورد       اعراب ب ي  داستان سيطره   
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لذا بر خالف هجوم اسكندر كه هلنيسم را در ايران مستقر كرد و هجوم اعـراب كـه                  . نقش سازنده اي ايفا نكرد    

 و تيمـور و   شـركت داد، هجـوم هـاي چنگيـز      �بين المللي �اسالم را بدين كشور آورد و ايران را در يك تمدن            

 هجري،  1149نادر افشار در سال     ي  سيطره  . تخريب تفوق داشت  ي   جنبه   ي بود كه در آن    ئمحمود، هجوم ها  

افغان رهاند ولي عليرغم كوشش او و زنديان طي شـصت سـالي كـه از سـقوط            ي  ايران از چنگ خونين سلطه      

 سـال   130قاجاريـه در    . ي پديد نشد  ئاقاجار فاصله داشت در ايران ثبات ديرپ      ي  قطعي صفوي تا استقرار سلسله      

خاور، بسط نطفه هـاي     ي  حكومت خود با مسائل مهم عصر مانند استثمار باختر زمين از كشورهاي عقب مانده               

سرمايه داري، تجدد در تمدن، پيدايش محمل هاي انقالب اجتماعي و ضرورت تاريخي تغييـر عميـق چهـره و                

يت به آنها ضربتي زد كه از آن قدر راست نكردند و اينك ايـران،               انقالب مشروط . سرشت جامعه رو به رو شدند     

اسـت  ) سـرمايه داري  ( ي در كار رشد سريع مناسبات صورت بندي جديـد         ئدر دوران تسلط شاهان پهلوي از سو      

رو است و ايـن تنـاقض       بي با دورنماهاي رشدي كه تاريخ آن را مي طلبد يعني رشد سوسياليستي رو             ئولي از سو  

افق هاي تازه تغييـر و تحـول        امعه را دچار حياتي تب آلود و طوفان زا كرده است و او را به سوي               حاد و مهم ج   

.مي راند

اين چشم انداز سريع را از قريب چهارده قرن تاريخ پس از اسالم براي آن داديم كه فراز و نشيب اين تاريخ                      

عميق دارد و از جهت محتـوي مـدني         قرب زماني و خويشاوندي فرهنگي در عصر ما تأثيرات          ي  كه به واسطه    

ولي تحليل ما از اين دوران ناقص خواهد بود اگر به اين چـشم              . خود از دوران پيشين غني تر است روشن گردد        

بايد ديد كه بنياد اقتصادي و محتوي اجتماعي تاريخ در اين سير جانگداز كدام و تـأثير آن در                   . انداز بسنده كنيم  

.عه چگونه بودروبناي معنوي، در شعور جام

2

يك جامعه هيرارشـيك فئـودال را كـه در آن زمـين             ي  ساساني در اين اواخر بيش از پيش چهره         ي  جامعه  

خراج مـي سـتاندند،   ) دهقانان(داران بزرگ اشراف قدرت حاكمه را در دست داشتند و از كديوران و ديهكانيكان       

از اسالم، با تحوالتي كه ذكـر خـواهيم كـرد ايـن     ايراني پس ي  سال جامعه 1300تمام بيش از    . بدل شده بود  

 و  بردگـي  پاترياركاليـسم،    جدي را البته و مانند گذشته با اختالط با بقاياي           به طور عمده فئودالي   سرشت  

.سپس ديرتر، از عهد صفوي به بعد با پيدايش برخي نطفه هاي سرمايه داري حفظ مي كند
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 بلكه از جهت    نه از جهت سرشت اقتصادي    داليسم غربي،   لذا اين يك فئوداليسم ويژه ايست كه با فئو        

پاترياركاليـسم و بـرده     ( رخنه عناصر فرماسيون هاي اجتمـاعي قبلـي         ي  شكل بروز، مؤسسات، مقررات، درجه      

ما مي كوشيم بـا     .  دارد  تفاوت هاي مهم و شايان توجهي      در برخي موارد  ) سرمايه داري   ( و بعدي ) داري

در اسناد مختلف تحقيقي و تاريخي آمده اسـت منظـره اي از ايـن فئوداليـسم بـه      تلخيص مقداري واقعيات كه     

.دست دهيم

در دوران خلفاء بين اميه و بني عباس، يعني پس از فتح مسلمانان و پيش از تشكيل دولت هاي مـستقل يـا      

:مالكيت ارضي به قرار زيرين بودي  ايراني و ترك در سرزمين ما، منظره نسبتاً

: اراضي را مي شد به دو نوع تقسيم كردبه طور عمده

يعني آن نوع اراضي كـه دارنـدگان ايرانـي آن هـا، آن را               ) اعم از كشتزار و چراگاه    ( اراضي مفتوح العنوه    )1

پارسـي  ي در ترجمـه   ( قطيعه يا قطعهترك گفته يا خود نابود شده بودند و فاتحان عرب آن ها را گاه به نام  

طعمهنـام  به ثي در اختيار فاتحان عرب و سرداران و سربازان خود مي گذاشتند و يا      به شكل مورو  ) �نان پاره �

.به شكل غير موروثي به آن ها وا مي گذاشتند

به شكل عادي آن معاف بود و تنها ميزان ثابتي ) خراج(اراضي خراجگزار مانند عقار كه از پرداخت ماليات  )2

محـاط و  هـاي   و بـه ويـژه موسـتان       ت عرب به معناي كشتزارها     كه در لغ   � تسويج �به خزانه مي پرداخت يا      

ايراني بود كه به فاتحـان      ) مالكين( اين نوع اراضي در اختيار آن سردودمان هاي قبايل و دهگانان            . مفروز است 

 عمال خود را تحت نظر اميران و سپهـساالران عـرب بـراي              � ديوان الديه  �.  تسليم فرود آورده بودند    عرب سرِ 

ري ماليات از اين اراضي اعزام مي داشتند و چون هم دربار پرجالل خليفه و هم دستگاه پر خـرج والت                     جمع آو 

او مي بايست با اين خراج بگردد لذا به صاحبان ضياع و عقار و تسويج جور فراوان مـي رفـت و آن هـا نيـز بـا                    

ـ       . يان اين غارت را جبران مي كردند      ئغارت بي دريغ روستا    ن دوران خـرده دهقانـان آزاد       روشن اسـت كـه در اي

.خراجگزار نيز مانند دوران ساساني فراوان بودند

 امير و خليفه به شكل نقدي و جنسي         �عامل�زمين يا به    ي  مالكانه به طور عمده يا به خود دارنده         ي  بهره  

ژه عباسيان نقدي در دوران ساساني بيشتر به درهم سيم بود ولي در دوران خلفاء به وي ي  بهره  . پرداخت مي شد  

از جهبذ، گاهبد كه در دوران ساساني به معنـاي          (  كه در آن جهابذه      �ذهب ديوان الجه  �. دينار زر نيز رائج گرديد    
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همـين ديـوان مأموريـت داشـت        . كار مي كردند جنسي را به نقدي بدل مي كرد         ) خزانه دار و صراف دولتي بود     

.ا بپردازد و خزانه كشور تحت نظر او بودحقوق و مستمري و وظيفه عمال و ديگر كاركنان دولتي ر

 بـه اميـري از امـراء مـي سـپردند و او              � ضمان � جمع آوري خراج را به عنوان        گاه براي تسهيل كار اصوالً    

ساالنه پرداخت مبلغ معيني را به خليفه تضمين مي كرد و باقي بـسته بـه تـرحمش بـود كـه تـا چـه انـدازه از               

ب مشتي كشاورز و شبان زحمـتكش دسـتگاه عظـيم خالفـت و روحانيـت و                 باري به حسا  . خراجگزاران بستاند 

.ملكداران و انواع انگل ها به دوران مي افتاد

دولتي (هنگامي كه سلسله هاي ايراني و تُرك در ايران بساط قدرت خود را گستردند در كنار امالك ديواني                   

بـه تـدريج رسـم واگـذاري     ، ) دهگانـان (مالكان  و موقوفه و ضياع و عقار متعلق به مالكان و خرده            ) و سلطنتي 

اقطاع بدين شكل يا به شكل      ي   بدل گرديد و اين واژه       اقطاع كه از آن سخن گفتيم به رسم         طعمه و   قطعه

 در دوران تيموري و صفوي تا پايان قاجاريه در ايران بـود و آنـرا مـي                  تيولايلخانان و   ي   در دوره    سيورغال


�"و �"��" حدي به توان تا#�ي ئ كه در فئوداليسم غربي ديده مي شود همانند دانست ولي مقررات قضا�

:اين همان واژه ايست كه در اين شعر سعدي آمده است . ي داردئو عرفي در اين دو مورد تفاوت ها

 نه پيوسته اقطاع او خورده ايگرفتم كه خود خدمتي كرده اي

كه گويا به معناي تقويم بهاي زمـين         (�ابرا� كه عمل    �جيشديوان ال � به دستور سلطان از طرف       اقطاع

انجام مي داد به اميران نظامي كه در دوران سلسله هاي تُرك به ويـژه  ) و حفظ تناسب آن با وظيفه و مستمري  

سلطان كه در اين مورد مقطع يـا اقطـاع گـذار بـود نـه فقـط بـه         . قدرتي عظيم كسب كرده بودند داده مي شد       

روحانيون بزرگ، عناصر جداگانه اقطـاع را واگـذار مـي     ،   خود بلكه به اعضاء خاندان، رجال و وزراء          سپهساالران

مـادام   و براي بهره بـرداري     اللغاستيا به صورت    . اقطاع در تمام اين موارد به دو صورت واگذار مي شد          . كرد

ـ اقطاع دار . موروثيو به شكل تمليك العمر يا موقت و به عنوان وظيفه و مستمري و يا به صورت   از شريع 

دولت مي پرداخت و عمالش بـاقي را از نقـدي و جنـسي بـراي صـاحب اقطـاع مـي               ي  عوايد خود را به خزانه      

در عصر ايلخانان مغـول اقطـاع شـكل    .  سلجوقيان به اوج خود رسيد  ي سيستم اقطاع در دوران سيطره    . گرفتند

ي واژه  ،  در عصر تيموري و به ويژه صـفوي         .  عمر بود  سيورغال به خود گرفت و آن واگذاري زمين براي مدت         

. تيول تا دوران قاجـاري بـاقي بمانـد   ي تيول به جاي اقطاع و سيورغال به ميان آمد و تداول يافت و اين شيوه             
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بين اقطاع و سيورغال و تيول از جهت مقررات واگذاري، نوع ماليات گيري، نوع انتقال به وراث و غيـره تفـاوت          

رسـم  . تيولداران در محيط تيـول قـدرت فـراوان داشـتند    . لي وجه مشترك آنهاست كه عمده استي است و  ئها

زمـين داري بـزرگ فئـودالي    .  الغـاء كـرد  تيولداري را در ايران تنها مجلس اول پس از انقالب مشروطيت رسماً           

ند تا اين مالكيـت را كـه   در دوران نادرشاه و ناصر الدين شاه دوبار كوشيد       . مقدار زيادي بر تيولداري مبتني است     

 صـادر   يبر حسب احكام واگذاري تيول و قباله ها مورد اختالفات و مشاجرات شديد بود مـنظم كننـد و احكـام                    

. موسومست� ناصريترقبا� و� نادريترقبا�نمايند كه به 

:عالوه بر آنچه كه گفتيم فئوداليسم ايران و اروپا در نكات زيرين با يكديگر تفاوت داشتند

 بـه صـورت بيگـاري اسـت كـه در دوران معينـي از         نقـدي و جنـسي و نـدرتاً        بهره مالكانه و خراج غالباً    )1

 فقط در دوران اخير تكامل فئوداليـسم غربـي اسـت كـه     .مالكانه است ي  بهره  ي  فئوداليسم غربي شكل عمده     

.بهره هاي جنسي و سپس نقدي موسوم مي گردد

 اروپـاي   �سـرواژ � ضعيف است و حال آن كـه در          عمالًجود ندارد و     و قانوناًوابستگي دهقانان به زمين     )2

 در روسيه، دهقان وابـسته بـه زمـين بـود و بـا      )رژيم كرپاستينك ها (��).*(&-,+*()'&%$��غربي و

.زمين خريد و فروش مي شد

يـات و    در شـهر منـزل دارنـد و عامـل خـود را بـراي وصـول مال                  مالكان و اقطاع داران و تيولداران غالباً      )3

 هاي خود در ده منـزل       �شاتوفور� در   سيورسات به ده ميفرستند بر خالف فئوداليسم غربي كه فئودال مستقيماً          

 آزاد حكمرواسـت و حتـي     دارد و شهر تنها مركز تسلط بازرگانان و اصـناف اسـت و لـذا در آن محيطـي نـسبتاً                    

��#��/ (�هواي شهر آزاد مي كنـد �ي داراي رژيم جمهوري ديده مي شود و به اين جهت مي گفتند ئشهرها

	�عمال سـلطان يـا   و الت وي شهرهاي ايران تحت سيطره . شهر در ايران چنين نيست.  )���"��������"

اين امر به   . اصناف و بازرگانان در شهرهاي ايران قشرهاي زير دست هستند         . خليفه داراي محيط مختنقي است    

جور و ستم غارتگرانه به ويژه پـس  . اروپا رخ داده، كُند ميكرده استويژه تكامل بازرگاني و پيشه وري را كه در     

بـراي آن  . از آمدن تركمانان سلجوقي در قياس با دوران هاي سلسله هاي ايراني از حد تحمل پذير خـارج شـد         

حجه االسالم غزالي طوسـي     ي  كه تصور ملموس از فضاي اجتماعي آن عهد به دست دهيم چند سطر از نامه                

:دشاه سلجوقي نقل مي كنيمرا به پا
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بـر مردمـان طـوس      . امروز به حدي رسيده است كه عدل يك ساعت برابر عبادت صـد سـال اسـت                �

درخت هاي صد سـاله     . غله به سرما و بي آبي خراب شده تباه گشته         . رحمتي كه ظلم بسيار كشيده اند     

اگر رضـا   . رسنه و برهنه  پوستيني و مشتي عيال گ    مگر  روستائيان را چيزي نمانده     . از اصل خشك شده   

دهد كه از پشت ايشان پوستين باز كنند تا زمستان برهنه و با فرزندان در تنوري روند، رضا ندهـد كـه                 

ايـن  . همگان بگريزند و در ميان كوه ها هالك شـوند     ،  اگر از ايشان چيزي خواهند      . پوستشان بر كنند  

�.پوست باز كردن باشد

:ان سنجري نوشته چنين مي خوانيمديگري كه غزالي به سلطي در نامه 

حاجت عام آنست كه مردان طوس پراكنده و        . عام و خاص  : حاجت دو است  .  آمديم به عرض حاجت    �

بر ايشان رحمـت    . دار و درخت خشك شد    . امسال بي آبي غله تباه كرد     . ستم بسيار شده اند   ي  سوخته  

چـه باشـد اگـر      . گرسـنگي بشكـست   گردن مسلمانان از بار محنت      . دنكن خداي تعالي بر تو رحمت ك      

.�گردن ستوران تو از طوق زر و سيم نشكند

اين نامه هاي دليرانه و انسان دوستانه متفكر و فيلسوف بزرگ مـا محيطـي را كـه در شـهر و ده سـلجوقي          

از رعايا پوستين و پوست مي ستانند تا گردن ستوران اميران از سنگيني طوق              . حكمروا بود خوب نشان مي دهد     

 دسـتخوش   هم صنعت دائمـاً   و  در چنين شرايط فقدان امنيت انساني هم كشاورزي         !  زر و سيم فرو بشكند     هاي

بحران است و چنان كه بعد خواهيم ديد همين امر يكي از علل عدم پيشرفت اين دو رشته و بدل نـشدن آنهـا                        

.د صنعتي سرمايه داري استبه سرمايه مولّ

ر مقايسه با دوران هاي نخستين فئوداليسم غربي، در كـشور مـا بـسطي     روابط پولي و بازرگاني به ويژه د      )4

ي كه گاه تا هزار كـارگر داشـته         ئ كارگاه ها  كارگاه هاي بزرگ مانوفاكتور حتي از دوران ساسانيان،       . فراوان دارد 

تابخانـه  شهرهاي بزرگ و آباد با بازارهاي پر رنگ و زيب، مساجد، مدارس، كاروانسراها، ك    . اند مشاهده مي شود   

مغول از وجـود شـهرهاي   ي  حمله  ي  ها، حمام هاي عمومي، كاخ ها و باغ هاي فراوان بسيار بوده و در آستانه                

در فئوداليسم غربي به ويژه در دورانهاي نخستين و ميـانگين، شـهرها كوچـك،               . بسيار پر نفوس خبر مي دهند     

.ي خارجي نيز به اين وسعت نيستدر عين حال روابط بازرگان. روابط پولي و بازرگاني محدود است



35

هـاي اروپـائي   ) گيلـد (نظامات دروني پيشه وران وتقسيم كار داخلي آن به نظر مي رسد كـه بـا اصـناف               )5

اصناف و پيشه وران داراي سازمان هاي متحجر اروپائي نيستند و تنوع توليد پيشه وري، الاقل                . تفاوت بين دارد  

.در برخي رشته ها، بيشتر است

 گله دار و داد دهقانان و شبانان فئوداليزه نشده و طوايف و قبايل بيابانگرد فراوان و تصادم چادر نشينانِ             تع)6

اقتصاد طبيعي، روابط پدر ساالري، در روستا و در ميان طوايف چـادر             .  زمين كار، امري است عادي     كلبه نشينانِ 

 ويـژه در دوران هـاي اوليـه آن، اقتـصاد طبيعـي        با آن كه در فئوداليسم غربي نيز، به       .  مسلط است  نشين كامالً 

ي و سخت جاني را كه در ايران نشان داده نشان نمي دهد زيرا در آن جا رشد                  ئتسلط داشته است، ولي آن ديرپا     

.ي را به اقتصاد مسلط بدل مي سازدئقواي مولده و سير به سوي سرمايه داري، اقتصاد كاال

رونق مي يابـد، ولـي دليلـي در دسـت نيـست كـه بردگـي از حـدود                    برده داري در دوران پيش از مغول        )7

مانند دوران ساسـاني،    .  و غالماني كه به كار جنگ مي پرداختند فراتر برود          �يئغالمان سرا �،  �غالمان وثاقي �

، ) 60تاريخ گرديزي، صـفحه     (بسيار عالمت تشخص بود و گرديزي در زين االخبار آورده است            ي  داشتن برده   

 و  غالمان طرازي و خرلخي و صقلبي و حبـشي و نـوبي           .  هزار برده آورد   �53قنوج�د غزنوي از    سلطان محمو 

ارمني و غيره در بازارهاي شهرهاي بزرگ خريد و فروش مي شد و گـاه بهـاي برخـي از غالمـان و بـه ويـژه                           

ي كنيزكـي بـه نـام       چنان كه امين عباس   . كنيزكاني كه هنرهاي فراوان آموخته بودند سر به مبالغ فراوان مي زد           

. يك ميليون دينار طال خريد ميليون درهم تقريبا20ً را كه از آنِ جعفر برمكي بود به مبلغ �بذل�

 يا زنگيان كه به كارهاي كشاورزي و استخراج      �زنوج�در برخي نواحي ايران به ويژه در بخش جنوب غربي           

 در قيام معروف زنوج نيز كه وصف آن در همين           و) قن ها (معدن مشغول بودند يا غالم زادگان وابسته به زمين          

 به همراه ده ها و صدها بنـده ماننـد           �برنشستن�بسيار و   ي  داشتن برده   . مجموعه آمده است شركت جسته اند     

فرعي در جامعـه اسـت و     ي  دوران پيش از اسالم از عالئم مهم شكوه اشرافيت بود ولي اين بردگي يك پديده                

،يئدر فئوداليسم اروپا.  در اين ايام سخن گفت�جامعه برده داري� توان از آن نيست و نميي  مشخص چهره   

 ها بدل شده بودند و ديگر بردگي بدين شـكل در ادوار همزمـان بـا                 �سرف� ها و    �كلن�برده هاي گذشته به     

.ايران ديده نمي شود

�(يكي از ويژگي هاي برده داري در اين دوران امكان تحرك            
يم رسـيدن   ئبهتـر بگـو    بود و يا      )���	��

ـ  و لَ  لَله تُرك نژاد غالباً   ي و وثاقيِ  ئبردگان سرا . برخي بردگان از بردگي به امارت و حتي سلطنت است          ه باشـي   ل
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بودند و سپس از همين ممر صاحب نفوذ در دربار مي شدند،            ) آتا بيگ از آتا به معناي پدر و بيگ به معناي آقا             (

سلسله هاي اتابكـان فـارس و       . ر و سپهساالر و سرانجام سلطان مي شدند       اقطاعات مهم مي گرفتند، والي و امي      

رسـيده   مصر همه از همين نوع بردگان بـه قـدرت          �كيممال�آذربايجان و يزد و شبانكاره و سنجار و موصل و           

. بردگي هيچ كدام مشاهده نمي شود�يئجوزفرا�در اروپا نه بردگي و نه چنين تحرك يا . اند

:اين دوران دو تضاد عمده وجود داشتي در درون جامعه 

.تضاد با اسارتگران خارجي اعم از خلفاء عرب و ديگر سلطانان غير ايراني كه بر ايران مسلط شده بودند)1

 بـه   �شداالزار�اعيان و روحانيون بزرگ تابع اين دو قدرت كه آن ها را بنا به قول                و  تضاد با اميران و وجوه      )2

نيـز تقـسيم    ) علماء و فقها و سادات و طـالب        ( �اصحاب المحابر �و  ) ان و اركان دولت   اعي ( �اصحاب الدوات �

. را در اروپا به ياد مي آورد�اشراف عبا� و �اشراف شمشير�مي كردند و اين تقسيم 

تضاد دوم با تضاد اول در مي آميخت زيرا هيئت حاكمه ايـران بقـاء خـود را در ابـراز خـدمت و بنـدگي بـه                    

 ها را با انواع توطئه گري سرنگون مي كرد يا بـه سـر جـاي خـود مـي                     �سركش� خالفت   د و خالفت مي دي  

 در  مـثالً (  يكسان گرفت زيرا گاه برخي از سـلطانان ايرانـي            با اين حال نمي توان اين دو تضاد را كامالً         . نشاند

. سخت با خالفت در مي افتادند)مورد آل بويه

خـوارج،  ( خواه با پرچم ديـن  . عرب آغاز شد بعدها هرگز قطع نگرديد   يمبارزه اي كه از همان آغاز سيطره        

و خواه با پرچم فلسفه و عرفان، روشنفكران، پيشه وران و دهقانان بـا              ) اثني عشري ي  قرامطه، اسمعيليه، شيعه    

 كه بـه علـل مختلـف تـاريخي      �صوفيگري� و   �شيعيگري�البته سرانجام   . دشمنان اساسي خود نبرد مي كنند     

 توده هاي مردم ايران قابل درك تر بود به مهم ترين پرچم هاي نبرد معنوي بدل مي گردند ولي خود آن                      براي

ها حتي پيش از استقرار صفوي به تدريج به ايدئولوژي حاكمه تبديل مي شوند و نقش انقالبي خود را از دسـت              

ي خانـان   ئ عثمانيان و سيطره جو     خود را در قبال خالفت     �ملي�مي دهند، در حالي كه به ويژه شيعيگري نقش          

.ازبك حفظ مي كند

ي ئي با چين و از سـو      ئ از جهت روابط بين المللي خود غني بود و امكان ارتباط از سو             در اين جامعه كه ضمناً    

با اندلس و رم داشت و دين اسالم و زبان هاي عربي و پارسي و يك تمدن مخـتلط همـسان بـا يـك سلـسله                         

ملون انساني و مـدني را بـه هـم پيونـد مـي دادنـد،                ي  ايج، اجزاء وسيع اين عرصه      جريانات فكري متداول و ر    

 پديد شد و رجالي عبقري و عظيم مانند فارابي، رازي، ابن سينا، بيروني، نظام الملـك، خيـام،                   �رنسانس شرق �
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 ميـان   غزالي، رودكي، بيقهي، فردوسي، ناصر خسرو، مولوي، نظامي، سعدي، خواجه نـصير و بـسياري ديگـر از                 

بي شك اين دوران از جهت فيضان معنوي خـود از  . مردم برخاستند كه نظاير آنها در تاريخ مدنيت ها نادر است    

.انباشته ترين و سرشار ترين ادوار تاريخ ايران و دوران تابناك ترين تجلي خرد و خيال ايراني است

. به نقل س  (�تحديد نهايه االماكن  � همين دوران است كه بيروني در كتاب         �محيط بين المللي  �ي  درباره  

بـا نهايـت    ) 113 حـسين نـصر صـفحه        باراني ،  رجوع كنيد به نظر متفكران اسالمي درباره ي طبيعت ، دكتر             

:تيزبيني مي نويسد 

ي از چـين و     ئ و اكنون اسالم در شرق و غرب عالم ظهور كرده و بين اندلس در مغرب و قسمت هـا                   �

ين حبـشه و نوبـه در جنـوب و سـرزمين تـرك و صـقالبه در شـمال                    هندوستان مركزي در مشرق و ب     

�.گسترده شده و تمام ملل را در يك رشته محبت به نحو بي سابقه اي متحد ساخته است

مغـول و   ي   داراي فرهنگ مشترك كه تا ديرگاهي پـس از حملـه             �محيط بين المللي  �اين  ي  و نيز درباره    

رحله اين بطوطه   و   و تاريخ فرشته  در التوسل الي الترسل   كـه   يد از جمله موافق مطالبي      ئتيمور نيز پا  

 از امثال سائره بوده و يا در تركستان چين گلستان را            �بالد روم � اشعار سعدي در     آمده، معلوم مي شود كه مثالً     

ي به فارسي حتي در بدترين دوران تناقض ايران و عثماني از امور عادي در نـزد                 ئشعر گو . تدريس مي كرده اند   

در اشاره به همين محيط پهناور فعل و انفعال فرهنگـي    . خوندكاران آستانه و سلطانان و مهاراجگاران هندي بود       

:و معنوي است كه حافظ مي گويد 

تا حد چين و شام و به اقصاي روم و ريحافظ حديث سحر فريب خوشت رسيد

فجيع آنها تمدني كه در آن نطفه هـاي    چنان كه گفتيم پس از ضربت مهيب مغول و نهب و غارت و كشتار               

ي يا رنسانس شرق فرا بريد و كارش را رنسانس غرب تا اوج امروزي              ئنوزا. رشد قوي وجود داشت فروكش كرد     

گذشته منتها با نام هاي تازه، بسي بي رنگ تر و كم محتوي تر، به كار خود                 ي  جامعه با همان چهره     . ادامه داد 

بـا ايـن حـال تنزلـي در اخالقيـات      . نه تر، پاسيف تر شد ولي هرگز قطـع نگرديـد    محتاطامقاومت ها . ادامه داد 

ي اين جمالت جهانگشاي جويني نيز كـه نويـسنده          . عمومي روي داد كه بهترين وصاف آن عبيد زاكاني است         

:آن خود از رجال بزرگ اين دوران است نگارگر وضع روحي است

 و  ممـتحن  اخيار . جهالت شد و روز بازار ضاللت و      در چنين زماني كه قحط سال مروت و فتوت با          �

كام نعمت؛ هـر    ي   يافته   -دام محنت؛ لئيم جاهل   ي   تافته   - و در كار؛ كريم فاضل     نممكّ اشرار   ،خوار
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 نه در حسابي؛ هر داهئي، -مردودي؛ هر نسيبي، بي نصيبي؛ هر حسيبي-بي زادي؛ هر رادي-آزادي

 مبتلـي بـه   - اسير عاقله اي؛ هـر كـاملي    -ثه اي؛ هر عاقلي    رهين حاد  -قرين داهيه اي؛ هر محدثي    

.� تابع هر ذليلي به اضطرار؛ هر با تميزي در دست هر فرومايه اي گرفتار-نازله اي ؛ هر عزيزي

روشن است كه در اين جا عبارت پردازي تنها از روي تفنن نيست بلكه بيان واقعيت است و تأثيرات هجـوم                     

 :اين جمالت خطاستي ر طي زمان روشنتر شده است و نسبت غلو به نويسنده بنيان كن چنگيز و تيمو

به طور كلي اسلوب و شيوه مملكتداري در قياس با باختر پيوسته در خاورميانه و ايران با خشونت و شدت             )8

عمل و افراط و تفريط هاي هوسناكانه همراه بود و شكنجه و كشتن و كـور كـردن و زنـده بـه گـور كـردن و                            

�زر اخري والتزروا زره و�:  آمده است�االنعام �ه يوزاندن و بردار كردن و طناب انداختن و با آنكه در سور  س

سراسر قومي و قبيله اي را به خاطر يك تن سر بريدن و اموال آن ها را تـاراج و تـاالن كـردن و امثـال آن در                     

لخانان مغول و پس از آن به نظر مي رسد باز هـم        سراسر تاريخ ايران بالانقطاع مرسوم بوده است و در دوران اي          

گاه، وقت سخط اين پادشـاهان و وزيـران خودخـواه           . شدت بيش تري مي گيرد و به حد جنون آميزي مي رسد           

چه جاي شاهان خونخـوار كـه حتـي دانـشمندترين           . هوسناك به اندك چيزي بدترين كيفرها را روا مي داشتند         

مثال صاحب عباد براي كيفـر يكـي از عـامالن    .  هاي دژخيمانه دريغ نداشتندصدور نيز از صدور اين نوع فرمان   

:خود با مراعات درعبارت پردازي و سجع سازي نوشت 

�يه، و انقش بالسوط جنبيه، يعتبر الناظرون اليه  احصد نبات خد�

 نمـا تـا نگرنـدگان از    و دو پهلويش را با تازيانه پرنگار ) ريشش را بتراش    ( گياه رويش را درو كن      �:  يعني  

�.ديدنش عبرت گيرند 

 بودند، از ثروت بي كراني كه از راه غارت گـرد كـرده بودنـد حـاتم بخـشي هـاي       � سر دماغ   �و زماني كه    

شمس الدين محمد صـاحب ديـوان       مي گويند وقتي بدرالدين جاجرمي شاعر در مدح خواجه        . عجيب مي كردند  

:ت اين رباعي را سرودتاريخ ماسي كه او نيز از صدور برجسته 

دنيا چـو محـيط اسـت و كـف خواجـه نقـط          

ــرورد ــوه يپ ــط  ت ــه و دون و وس ــه و مِ كِ

ــط      ــردد خ ــي گ ــه م ــرد نقط ــه گ ــته ب پيوس

د خـــداي كـــس را بـــه غلـــط هـــدولـــت ند

: چنين نوشت و خواجه كه از اين چاپلوسي سخت شادمان شد در جواب بداهتاً
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بـط ي  سـفيد، چـون بيـضه       ي  سيصد بـره    

ــ ــه ي خ ــط از گل ــاي غل ــه از ج ــا، ن اص م

ــود هــــيچ نقــــط  كــــان را ز ســــياهي نبــ

چوپــان بدهــد بــه دســت دارنــده ي خــط     

ي سفيد بي نقطه يكجا بـه دارنـده         ي  رمه ها و گله هاي صاحب ديوان چه بسيار بوده كه ميشد سيصد بره               

مند آورديم تا خود از ما اين دو نمونه كوچك را از دو وزير عاليمقدار و بسيار فاضل و دانش پرور و دانش       . خط داد 

ي در كنار تخت نگاه مي داشت ئ ها� زنده خوار�وقتي كار به شاه عباس مي رسيد      . روي آنها قياس گرفته شود    

در اين شرايط تملق بـرده وار و اطاعـت بـال شـرط، شـرط        ! كه به يك اشارت محكوم را زنده زنده مي خوردند         

. بود كه به زورمندان پيشكش هاي فراواني داده شوداين  بهتر اساسي زنده بودن و حفظ امنيت بود و البته از آن

پيشكش آسيب اين جهان را رد مـي        �:   يعني   �بالء االخره   قه ترد دبالء الدنيا و الص    الهديه ترد  �: مي گفتند 

 .�كند و صدقه آسيب آن جهان را 

ه و تحول در مناسبات اجتمـاعي       فئودال آثاري از ترقي قواي مولد     ي  با اين حال در دوران صفوي جامعه        )9

سرمايه داري بدون شك در اين      ي  نطفه  . اد مي آورد  ه ي نشان ميدهد و دوران رونق پيش از مغول را كمابيش ب          

براي اينكـار مـي تـوان       . صنعتي يا مولد بدل گردد    ي  دوران پديد شد ولي سرمايه بازرگاني نتوانست به سرمايه          

:علل زيرين را ياد كرد 

ه در سطح كافي رشد نبود، آن تحوالتي كه در اروپا قبـل و پـس از رنـسانس روي داد و                       قواي مولد  -

 دوران صـفوي را مـي تـوان         �كارخانـه هـاي   �با آنكه   . منجر به بسط مانوفاكتور شد در ايران رخ نداد        

. مانوفاكتور ناميد ولي در سطح نازل فني است

شيها مصونيت فردي را از بازرگانان سـلب مـي           استبداد خشن شاهان و خانها و بيگلربگي ها و مالبا          -

جامعه در زيـر  . حداقل مصونيت فردي براي تراكم سرمايه، حركت آزاد كاال و بازرگانان ضرور بود . كرد

كم تـر روي آرامـش بـه خـود          ،  استبداد و هجوم هاي بزرگ و كوچك قبايل كوچنده          ي  فشار دوگانه   

فئـودال بـه عكـس      . اقلي از چنين مصونيت وجود داشـت      در آنجا حد  . وضع در باختر چنين نبود    . ميديد

ايران در شهر با نفود نبود و شهرها مركز خوبي براي رشد تدريجي قواي مولده، علم و فن، بازرگاني و                    

پيشه وري، تراكم سرمايه، تبديل سرمايه تجاري و پيشه وري به سرمايه صنعتي، بـسط مانوفاكتورهـا،            

.كشورها بودندبسط بازرگاني بين شهرها و بين 
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استعمارطلبان پرتغالي، اسپانيائي، انگليسي، فرانسوي، روسي يكـي        .  سرانجام استعمار به سراغ ما آمد      -

پس از ديگري وارد بازار ايران شدند و آن را بويژه در دوران قاجاريه به بهاي ورشكست صـنايع پيـشه                 

 در يمه مستعمره كردن ايران، كـامالً     وري و خانگي، به بهاي ترمز كردن رشد صنعتي ايران، به بهاي ن            

.تصرف خود درآوردند

سرمايه داري در ايران و ايدئولوژي تكيه گاه آن ـ ناسيوناليسم اكنون قريب يك قرن است مـي كوشـد    

در اين اواخر به نظر مي رسد كه بيش از هميشه توانسته اسـت بـه هـدف خـود برسـد ولـي                .راه خود را باز كند    

ي موفق شده است كه تكامـل سوسياليـستي جامعـه ي بـشري در     ئست زماني به رهگشا سرمايه داري ايران در   

.دستور روز است و تاريخ ناقوس زوال فرماسيون هاي مبتني بر استثمار و استعمار را نواخته است
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چاره سگالچو عاجز شود مرد�

�ز بيچارگى در گريزد به فال

نظامى

، عرفان و جادودين
ن بينى هاي ايرانىعناصر مهم جها

تـصوير   كه از آن قدرت تعمـيم و انتـزاع علمـى، و قـدرت    �خيال آفريننده�. يا و خيال وجود داردؤردو نوع

 كـه مـا آنـرا معمـوآل     �سرگـشته خيال بيمار و�يا يا خيال ابتدائى به تعبيرىؤسازى هنري زائيده شده است و ر

ت انسان و محـدوديت  ابتدائى بودن مدني. شده است زائيده نيز مي ناميم، و از آن مذهب، عرفان و جادو�وهم�

و ، جهان پيرامون و لذا عجز و جهالت آدمى در مقابـل قـواى طبيعـى    مطلق وسائل و افزار و معرفت واقعي به

هـائى  ) ميـث (اجتماعى كه بر او مسلط بودند، وهم سرگشته را بسوي ساختن اسطوره ها ديرتر، در مقابل قواى

�ت كرده استأ آن دين، عرفان و جادو نشكه ازكشاند

 در �وليناسـاطيراال �معناى تاريخ همريـشه اسـت و بـصورت تعبيـر     ه ب�اايستوري�ي كه با واژه ( اسطوره 

��0واژه ايست كه ما مترادف ميث) افسانه هاى گذشتگان آمده استقرآن، منتها به معناى���
بـر مـي   �1�

 خيـالى و  هايصهپديده هاي طبيعى و گاه اجتماعى به كمك تصاوير و قاسطوره يا ميث در آغاز بيان ��گزينيم

طوفان ، ماه ، خورشيد، آسمان، زمين، در اسطوره ها پديده هاى طبيعى مانند رعد، برق ، باد،. ساده لوحانه است

ه تجـسم  يعنى اسطور. پهلوانان، پريان و غيره در مي آيندصورت خدايان، نيمه خدايان،ه مرگ، خواب و غيره ب

وقتـى  .  مذهب است، ولى هميشه آميخته با مذهب نيـست اسطوره مادرِ. طبيعى استپديده هاى)  انسانىغالباً(

هـر پديـده طبيعـى يـك داسـتان     ي طوايف بدوى يا به روستاهاي عقب مانده برويد، در بـاره  قبايل ونزد به 

��اساطيرى براى شما نقل مي كنند
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بيجان را به خويش توضيح دهد و چـون معـرفتش كـافى    ات جاندار وبشر مى خواست علت پيدايش موجود

يكى از انواع اسطوره ها . نشاندن مى خواست، لذا دست به دامن اسطوره زدنبود و عطش كنجكاوى خود را فرو

زم را دقيـق و ال سفانه واژه ها در فارسـى حـد و رسـم   أمت���1#�����02داستانها يا افسانه ها مي ناميمرا ما

��، هم افسانه فرانسه مى توان هم داستان گفت�لژاند� يا �لگندا�ند و در برابر ندار

مى گذارند و مى گويند چه بـسا در پايـه   بارى اسطوره شناسان بين اسطوره محض و لژاند يا داستان تفاوت

ى كـه در تـاريخ   داستان طوفان نوح كه برخى آنرا به طوفان معينى داستانها واقعه اى تاريخى وجود دارد مانند

�منسوب مى دارندبابل از آن ياد مى كنند

3زائيده شده است آدميزاد چهار فرزنداز خيال يا وهم سر گشته ى اسطوره آفرينِ

�يهعلوم سرّ� يا �علوم غريبه�جادو و كليه ) 1

)تئولوژى(كآلم مذهب و)2

عرفان و صوفيگرى)3

�ته و تعقل استسرگشفلسفه ى ايدآليستى كه مرز بين تخيل) 4

از اسآلم و همه آنها در دوران پس از اسـآلم از  هر چهار عامل نامبرده، بويژه سه عامل فوق در دوران پيش

-و جهل ايرانى در قبال طبيعت سركش و قواى اجتمـاعى اشـرافى   عجز. عناصر مهم جهان بينى هاي ايرانند

علم و ماترياليسم كه از . چهار شكل وهم آميز بيرون جهدبود كه بتواند از بند اين  ستمگر بيش از آناستبدادىِ

تاريخي دلكش دارد كاونده ، تجربه ى جوينده ، و تخيل آفريننده بر مي خيزد در كشور ما به نوبه ي خودعقل

محدودتر داده است تـا بـه عناصـر     يولى روشن است كه مختصات طبيعى و اجتماعى سرزمين به آنها عرصه

بـا ايـن   دقيـق تـري   هاى ايرانى، آشنائى كمـابيش  معرفتى جهان بينى-فت سرشت اجتماعى براى دريا. اولى

�مفاهيم سودمند است

):ينيا لد(غريبه جادو و علوم-1

مـشتق شـده   ����1����0يونانىي از واژه مى نامند كه���1����0جادو و شعبده را در زبانهاى اروپائى

يونانيان حكمت مغان را چنين مى ناميدنـد و چـون در آن   داست كهپي.  آمده است�مغ�ي كه خود آن از واژه 
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 سـحر و جـادو و    بعـدها بـه مطلـقِ   �مـاژى � يبسيار بود، واژه���1���	����04عناصر علوم غيبى و غريبه

�ق شداطال مربوطه بدان�علوم�

ود يـك جهـان   پايه ى ايمان بوججادو اعمال، آداب و تشريفات و مقرراتى است كه هدف آنها آنست كه بر

ثير كند و در جهان واقعى طبق ميل أمشهود، در واقعيت تى و نامشهود ماوراء طبيعى و نيرومندتر از طبيعتسرّ

 يا سـياه يـا   �جادوي تعرضى�از جهت علمى جادو را به نوع. مطلوب بوجود آوردجادوگر يا جادوپرست تغييرات

��5!����
���0مضر�ـ �جادوى پيشگيرى�و ��1 
���0ا سـفيد و يـا مفيـد    يا تدافعى ي!��	����5��1�

خـود در قبـال   هدف از جادوى تعرضى زيان زدن به ديگرى و هدف از جادوى تـدافعى حفـظ  . تقسيم مي كنند

��زيان ديگرى است

مثآل وقتي كسي ورد مي خواند و . ، گروهي يا جمعي باشدموافق تقسيم ديگر، جادو مي تواند عملى انفرادي

موفق شود اين يك جـادوي انفـرادي اسـت و وقتـي مـثآل گروهـي از بوميـان        ن كار فالبر خود مي دمد تا در

قصد طلسم كردن صيد خود دست به رقصهاي ويژه مـي زننـد، ايـن يـك     ه شكار و به رفتن بپيش ازاستراليا

يـافتن بـه   واجد صوفيانه براي نيل به خلسه و جذبه و دستتاز همين نوع است رقص و . گروهي استجادوي

. براي طلب بـاران مثـال زد  عنوان نمونه ي سوم ميتوان از نماز جمعي يك شهر در مصليه و ب. شراق و الهاما

��جادو به لفظي و عملي نيز تقسيم مي شود

ـ      االاز قـديم  ب و  تنظـيم شـده ماننـد علـم اسـطرال     �علـومي �صـورت ه يـام تـا امـروز مـسائل جـادوئي ب

��06، علم اعـداد )عناي ستاره شناسي استآسترولوژي كه غير از آسترونومي به م(نجوم���
	
، علـم  ��1�

و سـيما  �������1
��� �0كف بينـي حروف و نقاط ، علم اسماء، جفر، رمل ، سيميا، كيميا، حساب جمل ،

بكـار بـردن اوراد و اذكـار،    . طلسمات و غيـره و غيـره  ر و تعبير خواب و علمل و تطيأو تف) فيزيونومي(شناسي 

بردن ادويه ي مختلف و اشـياء گونـاگون ، دسـت زدن بـه نيـايش هـا و       صاوير غريب ، بكارترسيم اشكال و ت

وسائل كار ، بانگهاي مختلف انسانها و يا افزارها، استفاده از پديده هاي طبيعي و غيره و غيرهرقصها، توسل به

�جادو و جادوگران است

ـ زان تبت و جوكرغُشمنان مغول و ماز كاهنان مصري و بابلي و مغان ايراني و ان هنـد و جـادوگران سـرخ    ي

����5
����������/�0طرفداران سپريتيسم و علوم ازوتريـك پوست و سياه پوست گرفته تا�معاصـر  ��1

 بياراينـد، همـه در واقـع در ايـن     �عقلي� و �علمي�تالاستدالاصطالحات و كهن را با كه مي كوشند جادوي
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���0مشتركند كه جهان نمودنكته ي مركزي
����5� مي ناميم مقهور جهـان بـود   �طبيعت�كه ما آنرا ��1

����5
���0جهان باطنيا�وارد ، يا جهان ماوراء طبيعت است و بـشر قـادر اسـت بـا آن جهـان مـاوراء      ��1

 و �ظـاهر � و �بـاطن �مفـاهيم از همين منشاء است كه. مراوده سري شود و در جهان طبيعت خرق عادت كند

��ويل احكام مذهبي پديد مي شودأطرفداران تهر و كشف بواطن امور بعدها در نزدضرورت دل نبستن به ظوا

علـم زمـان مـادي و هخامنـشي ،     . ايراني و هندي و بابلي نفوذ وسيع داشتيام جادويدر ايران از قديم اال

از دييالسپس از اوائل قرن سوم مـ . سخت با جادو آميخته بود) مانند ستاره شناسي و پزشكي(پارتي و ساساني

منسوب است به فـردي  علوم هرمسي.  علوم جادوئي يا علوم هرمسي به ايران رخنه كرديمنابع غربي نيز موج

كه گويا مظهر خداي بزرگ �1�
����������07واالسه بار�مصري ملقب به �هرمس�افسانه اي موسوم به


 ���0آثـار هرمـسي  �درمصر و سوريه تحت عنـوان از اوائل ساسانيان ،. بوده است����
�7مصري�!���

��������� هـزار بـالغ مـي دانـد،     200يامبليكسوس اين آثار را بـه  . يافتت متعددي نگارشرساال����1

رساله تـا امـروز در دسـت    17 رساله بيشتر نبوده كه از آنها24واقع اين آثار ازدر. سخني كه اغراق صرف است

مشهودات طونيگري و رواقي و حاكي از آناغورثي و افالت سرشار از حكمت فيثاغورثي و نوفيثرساالاين. است

مستعد آن بودند كـه از راه  موافق حكمت هرمسي تنها زبدگان. سري بود كه گويا هرمس بدان دست يافته بود

 ماننـد نويـسندگان   ت عينـاً ايـن رسـاال  نويـسندگان . بـه ايـن اسـرار دسـت يابنـد     �1�
��08معرفت اشراقي

رمـز اعـداد، نغمـه هـا و     ي كه حكمت فيثاغورث را در باره ايران نوفيثاغورثي بودند در �اخوان الصفا�ترساال

�كرده بودندءخطوط و سطوح و اجسام هندسي احيا

 به خاطر ايجاد زندگي پـاك داشـته   �برادران�بناميام اتحاديفيثاغورثيان و نوفيثاغورثيان از همان قديم اال

در دوران ساساني و حوزه هاي سري سجستاني و محافـل سـري     �گشتك دفتران �اند و احتماآل محافل سري    

اين امر از آنجا مـسلم  . ديگري از محافل برادران پاك فيثاغورثي استي نمونه ��ن الوفاءاخوان الصفا و خال�

روشنتر از راز اعدادي ويژه در باره ه ثير مكتب فيثاغورثي و نوفيثاغورثي بأدر رسائل اخوان الصفا تمي شود كه

��فتاب استآ

عميـق داشـته اسـت و افـسانه هـائي كـه در بـاره         ي علوم غريبه ي هرمسي در تعاليم اسماعيليه نيز رخنه   

حات نوشـته هـاي نثـر و نظـم ايـران از اصـطال      . داراي پايه اي باشداقدامات جادوگرانه ي آنها وجود دارد بايد

نيـل بـه مقامـات و    �، �شـراف بـر خـواطر   ا�، �عنايـت ازلـي  � ، �همت گماشتن�مانند مربوط به علوم غريبه
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تـسخير  �،��م و اصـغاث رويـاي صـادقانه و احـال   �، �مـروا و مرغـوا  �، �فال زدن�، �عزائم خواني��،�كرامات

اعتقاد بـه طـالع   ،�جواسيس القلوب�، �رجال الغيب�، �سخ، مسخ و ر�خرق عادت�، �رضطي اال� ، �شمس

.سرشار است و غيره و غيره �سعد و نحس ستارگان�واقبال و

شـرايط دسـت  ) كه هرمسيون آنرا ويژه ي زبدگان مـي دانـستند  (تزلزل و داشتن موهبت خاص اعتقاد بي

3حافظ ما ميگويد. يافتن به قدرتهاي جادوئي است

ــرم   ــرم دل در ح ــد مح ــه ش ــد هرك ــار بمان ي

وانكــه ايــن كــار ندانــست در انكــار بمانــد     

و يا مولوي مي گويد

 الطــاف خــاصازا عــامي بدنــدي گــر نــه بيــان

ــي    ــي ريخت ــا م ــا كيمي ــستي آنه ــس ه ــر م ب

و ضمير خواني دارنـد   قدرت اشراف بر خواطر�بندگان خاص خدا �و نيز مولوي در مثنوي مدعي ميشود كه

3و مي گويد

يــــــوبم الغُالّــــــبنــــــدگان خــــــاص ع

جواســــيس القلــــوب جــــاندر جهــــانِ

التفهـيم فـي صـناعه    �ايراني بيرونـي در  غه يباور به نيروهاي سحري چنان رائج بود كه حتي دانشمند ناب

3كيفيت زندگي و احوال بشر حكم مي كند و مي نويسدثير ستارگان و احوال آنان درأ به ت�التنجيم

�ازچيزهاست كه زير آنانست از پذيرندگانستارگان را هميشه اثرات و فعل�

�شمردو ازاين نوع امثله فراوان مي توان
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:ممذهب و كال29

نيـز  پيوسته پيوند دروني خود را با آن حفظ كرده زيرا اساس مذهب مذهب فرزند جادو و خويشاوند اوست و

. ماوراء طبيعت نهاده شده و در اين ميانه اصـالت را بـا مـاوراء طبيعـت مـي دانـد      بر تقسيم جهان به طبيعت و

، جهنم و بهـشت ،  خبيثه ، شياطين و اجنهطبقات آسمان تا لوح و قلم ، فرشتگان ، ارواح زكيه و ارواح خداوند،

مشيتي كه گـاه ناشـي از اراده   . كنندهمه و همه جزء جهان ماوراء طبيعت هستند كه جهان طبيعت را اداره مي

الهي خارج اسـت گـاه جهـان را مـي گردانـد و ايـن       ي الهي است و گاه به صورت قضاء محتوم حتي از قدرت

نمي گنجد و سرشـار از سـبب سـازي و سـبب سـوزي اسـت و       ناسوتيهوتي در قالب عقل و منطق مشيت ال

در قبـال مـشيت الهـي كـه پيغمبـران و ائمـه و مقدسـان و اوليـاءاهللا و         . هاف آمدها و بوالعجبيانباشته از خال

مـي  بيانگر آن هستند، در قبال شرايعي كه از اين مشيت براي اداره ي امور دنيا و ديـن ناشـي  معصومان ديگر

بشر در معرض اين ، رستاخيز از عالم ذر تا روز.اطاعت ثواب است و سركشي گناه.  افراد اطاعت استشود، كار

�امتحان شگرف قرار دارد


 �0انسيكلوپديك است مركب از جهان شناسيجهان بينييك مذهب ��
�
. و آداب و شـرايع ����1

ذشت راهنماياني كه براي آشنا كـردن  مذهبي تاريخ خلقت ، جهان و پيدايش انسان و سرگ��جهان شناسي�در 

عالم چگونه پديد در جهان شناسي مذهبي توضيح داده مي شود كه اين. آمده اند منعكس است،  وجود با رازِاو

انـسان از  . براي چه آفريـده شـده انـد   اين آسمان و خورشيد و ستارگان را كه آفريده و. شده و صانع آن كيست

چگونه حيات به عـدم  . چيست و نجاتش در كجاست بوده است و وظيفه اشكجا آمده و هدف از خلق وي چه

 آغاز و به معـاد خـتم   اءبدين ترتيب جهان شناسي مذهب از مبد�استختم مي شود و جهان پس از مرگ كدام

��مي كند

مذهب يك تقسيم كامل جهان به خير و شر، خدا و شـيطان ، مقـدس و ملعـون ، سـعيد و شـقي ،     در هر

برابر مي گيرند، مـذاهب  منتها مذاهب ثنوي اين دو نيرو را. من و كافر و غيره وجود داردؤو گناهكار، مصوابكار 

��را ناشي از حكمت كامله وي مي داندهمه چيز را تابع مشيت الهي و وجود شر) مونوتئيست(يكتاپرست 

 كه در آن نيـرو هـاي   اجتماعي و طبيعي مسلط بر ذهن انسان استبدينسان مذهب انعكاس موهومي قواي

مذهب مانند جـادو نتيجـه   . هوت انعكاسي از ناسوت استال. را به خود مي گيرندزميني رنگ نيروهاي آسماني

��عجز بشر در برابر اين قواي طبيعي و اجتماعي استي جهل بشر،



47

�كـآلم � يـا  �الهيـات �ت تعقلي پيـدا مـي شـود، مـذهب بـه علـم      الاستدالبعد ها كه منطق و فلسفه و

07��
	
البتـه  م ،پيدايش كالدر ايران.  احكام و مقررات مذهبي دست مي يازد�نياثبات عقال�براي���1�

در قبـال رديـه هـائي كـه     بدان زرتشتي مجبـور بودنـد  ؤم. نه با اين نام ، از همان زمان ساسانيان مشهود است

دسـتگاه  �ايـن .  خـود دفـاع كننـد   نوشـتند از عيسويان نسطوري و مونوفيزيت و يهوديان و غيره بـر آنهـا مـي   

� اثبات كردزيرا موهوم را نمي توان واقعاً در واقع يك دستگاه سفسطه آميز است�لياستدال

آن نيست كه هم اكنون از همه چيز با خبر است ولي كشف هـاي علـم   علم به معناي واقعي كلمه هرگز بر

در) روانشناسي ماوراء(به نام پاراپسيكولوژي مثآل امروزه دانشي . موهوم چيز ديگر�مكشوفات�چيزي است و 

، پديده ي بر آتش رفتن بـا پـاي برهنـه ،             ) تله پاتي (انتقال فكر از دور     اطراف پديده هائي مانند خواب كردن ،        

�سرشت الهامنقش تلقين ،  0:�����
زيـرا  . آزمايشگاهي دقيـق زده اسـت  ، و امثال آنها دست به تحقيقات�1

ولي تـاريخ علـوم   . هائيست كه توضيح آنها روشن نيستي حاكي از وجود چنين پديدهيك سلسله تجارب واقع

پس از ) �خواب ديدن�مثآل مانند (توضيح آنها حتي تا اين اواخر روشن نبود نشان مي دهد كه پديده هائي كه

مـورد  هـد، چارچوب همان قوانين كلي كه جهان عيني ما را اداره مي كند و علـم از آن خبـر مـي د   مدتي ، در

هاي طبيعي يا رواني شـگفت  ولي جادو و مذهب و عرفان ، با سوءاستفاده از برخي پديده. توضيح قرار مي گيرد

پنداري محـض ، كوشـيدند تـا بـه پرسـشهاي      ، و با بسط و گسترش بي حد و حصر آنها و ايجاد ساختهاينما

��جانگداز انسان پاسخ هاي دلبخواه بدهند

ايـران كـه خـود يكـي از     در درون همين جهان بيني پنداري نضج مي يابـد ولـي در  فلسفه و تفكر فلسفي 

م فراتـر نرفتـه و مـا بـا يـك      حدود كالآزمايشگاه هاي عظيم انديشه سازي است نضج خود بخودي مذاهب از

��م روبرو نيستيميونانيان و آنهم بويژه پس از اسالسيستم غير مذهبي و فلسفي ، جز به شكل اكتسابي از

در ايران اعم از مذاهب رسمي و مذاهب اپوزيسيون كه بر آن بر چسب الحـاد  ولي جهان بيني هاي مذهبي

�مي نيز پيش رفته اند فراوانستحد احتجاجات وسيع كالزده اند و تا

:صوفيگريعرفان و-3

��5�����عرفان���از واژه ي يوناني��1����
 به آنكه عبارتست از باور�0معناي سري و غيبيه ب��

سـلوك  و، اوراد و اذكار، خلسه و جذبه ، سيرنفس ، رياضت ، نيايشي  از طريق تزكيه انسان مي تواند انفراداً



48

ماوراء طبيعي ديگر وارد ارتباط شود و بدينسان قلـبش مهـبط الهـام و    مراحلي را طي كند و با خدا و نيرو هاي

3به قول مولوي. طعي دست يابدگيرد و به حقايق بي خدشه و قاشراقيات الهي قرار

شرقش جمادنه جماد است و بود

جان جان جان بود شرقش فئواد

ـ   از همان قديمترين ايام هنديان ، اني ايرانيان و يونانيان مابين روحي كه در بدن ماست و آنـرا نفخـه اي رب

رنـج   كه روح در قفس تناز آنجا به آساني ميشد نتيجه گرفت. وجود خداوند سنخيت قائل بودندمي شمردند و

ـ   ءمي كشد و خواستار است كه بازخانه شود و به سراپرده ي الست در آيد و به مبـدا  نظـر  ه اصـيل بپيونـدد و ب

ي پيمبـران و معـصومان نيـست ، بلكـه بـه      عارفان اين امكان روح براي آميزش و ارتباط با جهان ماسوا ويژه

قي و عملي براي همـه  معين و مراعات شرايط ويژه اخالسمپيروي از قطب و مرشد و با اجراي يك سلسله مرا

��كس ميسر است

زم روح مجزاي انساني با روح كـل ، خويـشاوندي و سـنخيت ايـن دو نـوع روح و تـال      علت امكان آميزش

و بدون عقيده ي عرفاء موجي از درياي پهناور روحانيت است كه خداوند نام دارده يعني روح بشري بآنهاست ،

عاقل و معقول ، خالق و مخلـوق ،  در باره ي اين وحدت. واج ، آن دريا و بدون آن دريا، اين امواج نيستاين ام

مي خواهم در اينجا شـعر زيبـاي يـك عـارف كهـن      مطالب جالب بسياري عرفاء جهان و ايران گفته اند و من

3ديع آورده استشكلي جسورانه و به كه مطلب را بآلماني بنام انگلوس سيله زيوس را نقل كنم
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مـي  . و خدا چون من خرد است و او برتر از من و من فروتر از او نتـوانيم بـود  بزرگمن مانند خدا �: يعني1

��0كندحتي دمي خدا بي من نتواند زيست و اگر من نابود شوم او نيز بايد به ناچار جان تسليمدانم كه

�اين يك تفاوت عرفان با مذهب است

هان از عدم معتقد است ولي عرفان جهـان  مذهب در آنست كه مذهب به خلق جتفاوت مهم ديگر عرفان با

�3مي گويد تجليءمولوي با اشاره به اين مبدا. گوهر خداوند و ثمره ي تجلي او، فيضان او مي داندرا انباشته از

ساقيا آن لطـف كـو كـانروز همچـون آفتـاب           

هـا مـي بيختـي   نور رقـص انگيـز را بـر ذره   

گوهر نوراني الهي انباشته است لذا عرفان وحـدت  ديم از اينبويژه انسان بيش از هر موجود ديگر چنانكه دي

�غيـر ممـازج  �تر از ايـن جهـان و مـستقل و    را گوهري برتر و بـاال است و مذهب خدا) پانته ئيستي(وجودي 

��بالمباينهشياء ال بالممازجه و خارج عن االشياء الداخل في اال�گويد خداوند ميشمرد ولي عرفان مي

و مخالفـت بـا   ) آنتـي كوسـميك  (در آنست كه برخي از مذاهب چندان جنبه ي ضـد جهـان       باز تفاوت ديگر    

وضع كرده اند ولي عرفـان آنتـي كوسـميك اسـت     معيشت روزانه ي انسان ندارند و براي آن قواعد و مقرراتي

شوق زندگي اين جهان را ناچيز و مرگ را پلي براي وصـول بـه معـ   ��يعني ماده را زشت ، بدن را خوار مي دارد

�3گويدمولوي مي. ازلي مي شمرد

هيزم بـود آن چـوبي كـه بـسوخت         

ــه ــود  وانگ ــل ش ــزدش وا اص س

ــرري     ــردد ش ــد گ ــوخته ش ــون س چ

همچــــون شــــرر جــــان بــــشري

ف بين مذاهب را صوري مـي گيـرد، قـانون جذبـه و     وجود، اختالوه عرفان در اثر اعتقاد به وحدتعاله ب

ونيورساليسم ميئنوعي جهان پرستي و ه ان مي داند و از اينجا بوظيفه ي خاص انسعشق عام را قانون عالم و

�رسد
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ــتال ــقاخـ ــاد ف خلـ ــام اوفتـ از نـ

ــاد   ــت ، آرام اوفت ــي رف ــه معن ــون ب چ

ميان جريانات فكري كه خيال سرگشته آفريده است ، عرفان از همه بيـشتر عوامـل يـك واقعيـت    در

بـويژه در دوران  . اينجاسـت يرانيان به عقايد عرفاني از ا يبزرگ و انساني را در بر دارد و شايد شيفتگي ديرينه

قـي آنهـا بـدل مـي     به پناهگاه روحـي و اخال م عرفان به پرچم فكري مقاومت روشنفكران ايران وپس از اسال

. طور عمده يك مقاومت منفي و سركوفته بود كه محيط رنجبار بر جانهاي روشن تحميل مي كرد             ه  اين ب . گردد

3قول سعديه ب. معنوي را در پيوند آن با زمانه ي بيرحم و بي قلب درك كرداي دردناكبايد اين ماليخولي

 خـون آلـود  ضعيفم از آن كـرده آهِ دل

كه در ميانه خونابه ي جگر مي گشت

:ي ايده آليستفلسفه49

ينا، بهمنيـار،  فارابي ، ابن س(سفه ي ما نزد فالم درمعناي اصيل كلمه بويژه در دوران پس از اساله فلسفه ب

سـفه اعـم از آنكـه    روشن است كـه ايـن فال  . پديد مي گردد) و غيرهقطب الدين شيرازي ، صدرالدين شيرازي

طوني ، در آنها قوت بيشتري داشته باشد، بهر حال بنحـوي از انحـاء بـسوي تـصديق    نوافالگرايش مشائي يا

) دهريـان و طباعيـان  نظريـات ( ، ماديگري احكام مذهب و گردن نهادن بدان مي رفته اند و آزاد انديشي شك

فلسفه كه پرچم تعقـل را در قبـال تعبـد    ينحال ابا. سخت از جانب جامعه ي رسمي به عقب رانده ميشده است

 آن نيز مانند عرفـان   ،جناح روشنفكران ايرانست و اي چه بسامي افراشت ، متعلق به بارورترين و روشن ترين

� و حاميان ايراني و بيگانه ي آن بودمكالسنگر نبرد عليه مذهب و

م و فلـسفه ي  ميختگي فراوان عناصر جادو، مذهب و عرفـان و كـال      رآاز خصايص جهان بيني هاي ايراني د      

اين درآميختگي ، جرياناتي كه هر يك خصلت ويژه ي خود را حفظ كرده اند كـامآل  علي رغم. ايدآليستي است

نمايندگان سفه ، پيران صوفي و اقطاب مدعي كرامات حكميون يا فالفقها، متكلمين ، عرفاء،. مشخصنداز هم

�حكمـت اشـراق  �اخـوان الـصفاء يـا    جداگانه ي نمونه وار فراواني دارند و نيز برخي جريانات ماننـد نظريـات  
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جريانـات از يـك جهـت معـين شـاخص و      ولي حتي اين. سهروردي مصب شگرف همه ي اين جريانات است

حساب فلسفه گذاشت ، اگر چه در نـزد آنهـا   ه هر صورت باخوان الصفا و سهروردي را بايد بهمثآل . نمونه وارند

��اين پديده ، پديده اي پيگير نيست

كسي كه دو بررسي ما را در باره ي سير تكامل اجتماعي و معنوي كشور ما بخواند ، پيوند عميق ايـن دو را                        

رشـد مـنظم   سيستم هاي منطقي و تعقلي پيگير در كشور ماالزمه ي پيدايش تفكر علمي و . نيك در مي يابد 

در ايـن تازشـگاه بـي    . امنيت بودده ، وجود حداقل تسامح اجتماعي و سياسي و معنوي ، وجود حداقلقواي مولّ

، در اين عرصه ي تركتازي شاهان ، خلفـا، سـلطانان ،   آرام اقوام و قبايل ، در اين سرزمين هاي بي آب و علف

ميدان تعصب خشن حاميان دين رسمي ، نبوغ خلق هاي سرزمين ايران توانـست  ان خونخوار، در اينامراء، خان

شكلي گاه محجوب و مرعوب ، گسسته و پراكنده ولي با تجليه آنجا در پرده هاي گوناگون ، بخود را اينجا و

بـت شـكني ، ثنـاي    وئي ،دل انگيز نشان دهد و اشكالي در گفتار و كردار، براي مقاومـت ، پـرده دري ، حقگـ   

��فضايل و نكوهش رذائل بيابد

ـ فتند، سرِككه در شوره زار سده هائي خون آلود و دشوار شبايد در برابر آن ارغوانهاي مشكبار رنش فـرود   كُ

�آورد
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نظري اجمالي

به سير تفكر فلسفي در ايران

 ـ مدخل، اسلوب تحقيقالف

 ايران و تحليل ولو عام و اجمالي از اين سير، در يك بررسي دادن چشم اندازي از سير تفكري فلسفي در

جامعه ما جامعه ايست كهنسال و اين جامعه طي عمر دراز و پر آشوب خويش، اي چه . كوتاه، كاري است دشوار

ر و تكامل حيات مادي و براي آن كه سير تطو. بس فراز و نشيب ها كه پيموده و رنگها كه پذيرفته است

ي امعه ديرينه بخوبي مطالعه شود و به درستي و ژرفي تحليل گردد، بايد ده ها و صدها پژوهنده معنوي اين ج

كوشا، روشن بين و نكته ياب، به اتكاء اسلوب علمي و با تفحص در منابع و مدارك، ساليان دراز كار كنند و 

عليرغم تالش هاي چندي كه ( ما اكنون . دات عديده اي مدون گردانندتعميم وتحليل خود را در مجلّي نتيجه 

ولي . دراز ايستاده ايمي هنوز در ابتداي اين جاده ) ازجانب دانشمندان ايران و ديگر كشورها در اين زمينه شده 

از آنجا كه هر نسلي جوياي آن است كه در هر زمينه براي خود منظره اي جامع بسازد، و نسل كنوني كشور ما 

حيات مادي و معنوي كشور خويش را به درستي و بر بنياد تحليل علمي، نيز بي شك عطشان است كه تاريخ 

ي از اين تاريخ سرشار و ديرنده، تالش ئباز شناسد، لذا تالشي ولو مقدماتي براي ترسيم حدود و ثغور بخش ها

ي و معنوي عبثي نيست به ويژه اگر اين تالش بتواند كار بررسي تفصيلي و تحليل علمي تاريخ حيات ماد

.شور را تسهيل كندك

علمي و تحقيقي اين عمل، به ويژه از جهت ي كيفيتي كه تنظيم تاريخ تفكر فلسفي را، صرف نظر از فائده 

ي ميهني، ضرور مي سازد آنست كه تا امروز نيز تاريخ تفكر فلسفي وطن ما از تاريخ فلسفه ي اداء فريضه 

ي اين واقعيت كه پس از سلطه . روپا، مجزا نيستعرب در نزد پژوهندگان و كارشناسان كشورهاي باختري ا

آثار خويش را به زبان تازي كه زبان بين المللي وعلمي ي عمده ، برخي از فالسفه ما ، اسالم ي اعراب و غلبه 
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نگاشتند و نيز اين كيفيت كه در اثر نوعي اشتراك معنوي و فرهنگي )  مانند زبان التين در اروپاعيناً(عصر بود 

 و ابن طوسي و غزالي رازي و ذكرياي يئبخارا و ابن سيناي كوفياي خالفت عرب الكندي در كشوره

 نه تنها به زبان واحد بلكه در مسائل واحد اظهارنظر مي كرده اند و با هم مباحثه و لسياندطفيل و ابن رشد 

ن اروپاي باختر فكري داشته اند، موجب شده است كه در كتب تاريخ فلسفه كه كارشناساي رابطه و علقه 

روشن است كه ما هنوز در عصر محدوديت . عرب گنجانده شوندي پرداخته اند همه اين فالسفه در باب فلسفه 

هاي ملي و در دوراني كه غرور ملي نقشي در تكامل سريعتر خلق ها دارد به سر مي بريم و در چنين عصري 

ح كند، نه براي آنكه آنرا ان ادا كرده مصرّ خلقي ذيحق است مرزهاي آن سهمي را كه وي به فرهنگ جههر

مباهات فروشي جاهالنه يا جلوه گري متعصبانه قرار دهد، بلكه براي آنكه از آن الهام بگيرد و آن را ي مايه 

.هر خود در نبرد زندگي سازد و به مدد آن ها پيش رودقوه الظّ

ستجوي سهم انحصاري مالكيت مطلق در اين البته اين سخن را هرگز بدان معني نبايد فهميد كه بايد در ج

هر فرهنگي و از آن جمله فرهنگ كشور ما . فرهنگ و در مورد اين يا آن دانشمند و هنرمند بودي يا آن رشته 

داراي عناصر مشترك با فرهنگ هاي ديگر است، از آنها فيض گرفته، به آن ها فيض داده، از آن ها متأثر شده 

اكناف زمين ي فرهنگ انساني در همه ي اختالطي، خصيصه ي اين خصيصه .  استو در آن ها تأثير بخشيده

 پديد شد كه در آنها � كثيرالخلق�ي عرب و اسالم در خاورميانه به ويژه نوعي جامعه ي پس از سلطه . است

شيوه شبيه، اساطير و قصص و اشكال ادبي و هنري همانند، مفاهيم سياسي و اجتماعيِ، واحد ي دين و فلسفه 

ي و سطح اقتصادي كمابيش يكسان، روابط مادي و معنوي متنوع و فراوان وجود داشته و در درون اين جامعه 

 هجري به اوج كمال خود رسيده است، عاليترين و گران 6 تا 3 متحرك كه به ويژه در قرن هاي وسيع و نسبتاً

ي امر موجب شده است كه گاه ارثيه اين . بهاترين بخش ميراث فلسفي و علمي و ادبي ما پديدآمده است

فلسفي، علمي و هنري ما چنان با ميراث برخي ديگر از خلق هاي همسايه در آميزد كه دعوي انحصار و 

ناچار كار را به سفسطه در واقعيت تاريخي مي كشاند و هيچ گناهي نيز در جهان از سفسطه در ، مالكيت مطلق 

 زمان دروغپردازي و رنگ آميزي جاعلين و گذشتِ. خي باالتر نيستواقعيت و زشت و زيبا ساختن عينيت تاري

لفين ؤعلمي و هنريش، مي فرهنگ فلسفي ايران مانند ارثيه . سفسطه گران تاريخ را بي پروا بر مال ميسازد

فراواني از اقوام و خلق هاي گوناگون دارد كه برخي از آنها اكنون در آنسوي مرزهاي كشور ما زندگي مي كنند 

بايد تعلق اين فرهنگ فلسفي را بدان .  به صورت اقوام، ملت ها و دولت هاي جداگانه و مستقل در آمده اندو
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خلق ها كه در ايجاد و بسط و نمو آن شريك بوده اند، بي اندك تعصب جاهالنه تصديق كرد و از آنجا كه 

 آفريده اند، اكنون كه سرنوشت هر طي قرون متمادي با هم مي زيسته و با هم مي، مردم ايران و اين خلق ها 

مشترك پارينه، كودكانه بدينسو و آنسو كشيده شود و ي ه يك به شكلي ديگر صورت پذيرفته، سزا نيست ارثي

بايد كوشيد كه در عين حفظ غرور منطقي و تصريح حدود و ثغور . سهم يكديگر را در آفرينش فراموش كنيم

 و افق تنگ محترز باشيم و به واقعيت تاريخي بي مشاطه گري فرهنگ و تاريخ ميهن خود، از تعصب خام

.گردن نهيم و حقيقت عيني را از مالحظات گذرا و اغراض و شهوات ناسالم واالتر شمريم

كيفيت ديگري كه تدوين تاريخ فلسفه در ايران را به امري سودمند و ضرور بدل مي كند، دادن پاسخ 

��(�عنوي اروپامركزيت م�مستدل به انديشه ارتجاعي �
!
���������( ه را است كه تنها اين قار

نور و ي فيضانات معنوي مي پندارد و درخش فرهنگ را در ديگر قاره ها عكسي از اين سرچشمه ي سرچشمه 

بررسي فرهنگ فلسفي ايران ـ چنانكه در اين گفتار نيز بدان اشاره . اقتباسي از اين منبع فياض مي شمرد

. ي از آن بهره گرفته استئشان مي دهد كه ايران خود يكي از مراكزي است كه فرهنگ اروپا ن-خواهد رفت 

�@(نژادپرستان، خلق هاي جهان را به سه گروه خالق و مبدع فرهنگ	������A!"��#�(ّپاسيف و دِو مقل

�@ (بي ابتكار فرهنگ	�����B���#�( فرهنگي   و نابود كننده)@�	��تقسيم مي )�#���������?�

در .  از همين فكر سخيف و ضد بشري نژادپرستان ناشي شده است�مركزيت معنوي اروپا�ي انديشه . كرده اند

ي بررسي تاريخ فلسفه . ي استئ سطحي فرهنگ اروپادِال بدون ابتكار و مقلّاين انديشه، آسيا فوقش يك حم

.ع استكشور ما نشان مي دهد كه چه اندازه اين انديشه زشت، دروغ و خالف واق

مي شود آنست كه تاريخ تفكر فلسفي در ايران مطرحي نخستين مسئله اي كه در برابر يك پژوهنده 

فلسفه در ايران از كي پديد آمده است؟ در اين آثار متفكريني مانند ابونصر فارابي، ابوعلي سينا، زكرياي رازي، 

يرالدين طوسي، صدرالدين شيرازي و غيره ابوحامد غزالي، شهاب الدين سهروردي، فخرالدين رازي، خواجه نص

 و تمام عيار فلسفي است، اندك ترديدي  و مطلقاًپس از اسالم، آثاري صرفاًي و غيره، يعني آثار فالسفه 

ولي آيا پيش از اسالم نيز در ايران فلسفه وجود داشته و مي توان در اين دوران از فلسفه و تاريخ تفكر . نيست

.ل اين مسئله كه در حد خود بغرنج است بايد نخست ديد فلسفه چيستفلسفي سخن گفت؟ براي ح
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ي ترين قوانين تكامل طبيعت و جامعه و تفكر، علم يعني علم كل1ّ بنا به تعريف دقيق علمي امروزي·فلسفه

بدينسان فلسفه يك جهان بيني است يعني مجموعه . معرفت جوي ما با هستي مادي پيراموني پيوند انديشه 

ذهن ما را با ي  كند و رابطه آراء و نظرياتي است كه منظره اي از جهان جنبنده و روينده در ذهن ما ترسيم مي

مذهب نيز يك جهان بيني است ولي تفاوت فلسفه و مذهب در آن است كه مذهب . اين جهان روشن مي سازد

د را بكار مي برد و فلسفه به واقعيت استناد مي جويد  الهام و تعب يل مبتني است و شيوهپندار و تخيي بر پايه 

فلسفه ميكوشد جهان را چنانكه هست باز شناسد ولي مذهب جهاني در . ددو شيوه تجربه و تعقل را بكار مي بن

جهان بيني فلسفي زماني . وراء واقعيت كه عكسي پندارآميز از قواي واقعي طبيعت و جامعه است مي آفريند

كيفي اين جهان بيني و تكامل دروني و تحولي پس از پيدايش جهان بيني ديني در تاريخ پديد آمده و نتيجه 

فلسفه، مذهب كوشيد تا با مدد گرفتن ي پس از پيدايش، رشد و سيطره . بسط و رشد علم و فن استي ثمره 

 و �مبرهن سازد�معقول خود را به كمك شبه منطق ها، ي و استداللي آن، احكام جزمي و غيرلاز اسلوب تعق

2 .�ات است ه خادم الهي فلسف�: كشيشان قرون وسطائي مي گفتند. بدينسان تئولوژي و كالم پديد آمد

جز در برخي دورانهاي اشكاني و ساساني كه فلسفه (مي توان با اطمينان گفت كه در دوران پيش از اسالم 

)  در اين كتاب از آن سخن رفته استي يونان و رم، اسكندريه و بيزانس در كشور ما رخنه يافت و در جاي خود

ن بيني مبتني بر مقوالت و استدالالت منطقي، در كشور ما به جهافلسفه، به معناي اخص كلمه، به مثابه ي

مي گوئيم به طور عمده، زيرا در يك رشته امور عملي مانند سياست و اخالق، . طور عمده وجود نداشته است

قوانين اعم از شرعي ( تفكر غيرمذهبي، مبتني بر تجربه و تعميم، به صورت اندرزها و پندها و آئين ها و دادها 

به عالوه، چنان كه در بررسي سير تفكر فلسفي در ايران قبل از اسالم . در ايران متداول بوده است) رفي و ع

ون در نبرد خود عليه رخنه ي آراء فلسفي ادري) دين زرتشتي ( خواهيم ديد دين ناتوراليسي مزده يسنا 

آميز، ناچار شد وارد مرحله ي جر و بحث و نو افالطونيان و عقايد نصراني و انواع جريانات الحاد ) گنوستيك ها(

 خود را بنيان گذارد، ولي نه اين جريان رسمي مذهبي و �مستدل�فلسفي و كالمي شود و به تدريج تئولوژي 

يك علت اين اختالف تعاريف آن است كه موضوع فلسفه كه زماني علم علوم و جامع كليه ي  معارف انساني بود تغيير كرده و . در تعريف فلسفه اختالف نظر فراواني وجود دارد)1
. يد كه پوزيتويست ها و نئوپوزيتويست ها اصالً وجود فلسفه را به عنوان رشته ي  مستقل معرفت انساني منكر شدندبه تدريج علوم طبيعي و انساني از آن جدا شد و كار بدان جا رس

. شده كه به وجود مستقل فلسفه به مثابه ي  شكلي از اشكال شعور انساني معتقد استتعريف متن بر اساس ماركسيسم داده
 جهان بيني فلسفي اعم از ماترياليسم يا ايد آليسم بايد بحث مشبع تري انجام گيرد و اين بررسي مقام آن نيست و مقصد از آنچه براي بيان اختالف كيفي جهان بيني مذهبي و)2

.در متن گفته شده ، دادن كلي ترين مشخصات است
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 ، هيچكدام به مرحله ي يك جهان بيني فلسفي به معناي واقعي كلمه 1)يا الحاد ( بد ديني �نه جريانات 

. جهان بيني ديني و تئولوژي وابسته بدان، باقي ماندندنرسيدند و كماكان و به طور عمده

آيا معني اين سخن آنست كه بايد در بررسي تفكر فلسفي در ايران، بررسي جهان بيني هائي مانند مزده 

يسنا، مهرپرستي، زروانيگري، مانيگري، درست ديني مزدكي را كه به طور عمده جهان بيني هاي اساطيري ـ 

وضع مثالً در چين و هند . ح است از چنين عملي خود داري شود؟ به نظر نگارنده مرجديني هستند حذف كرد

نيز آموزش هائي است با ) ساكياموني( في المثل آموزش كونگ فوتسه و الئوتسه و بودا . نيز مانند ايرانست

ديشه وران را از رنگ غليظ اساطيري ـ مذهبي، ولي در تاريخ فلسفه ي چين و هند جهان بيني متعلق به اين ان

دليل ندارد ما با جهان بيني هاي ايراني كه در فوق از آن ها ياد . زاويه ي فلسفي مورد بررسي قرار مي دهند

كرده ايم و به نوبه ي خود محتويات جالبي از نظر منطقي و اجتماعي دارد، رفتار ديگري كنيم و آن ها را از 

.بررسي فلسفي دور سازيمي عرصه 

است از اشكال شعور اجتماعي و از آن جا كه بين ماده و شعور تقدم وجودي با ماده است نه فلسفه شكلي 

با شعور، در جامعه نيز اين هستي مادي اجتماعي يعني مجموعه ي مناسبات اقتصادي و اجتماعي است كه 

 خود شعور اين سخن بدان معنا نيست كه اوالً. تطور و تكامل شعور اجتماعي را معين مي سازد نه برعكس

در ) و از آن جمله فلسفه( اجتماعي در هستي ماده اجتماع به ي نوبه خود تأثير نمي كند و ثانيا شعور اجتماعي 

در آن  )�
����	�C(تطور و تكامل خويش از نوعي استقالل برخوردار نيست يعني اصل توارث افكار و عقايد

عه ي ما، پيوسته بايد علت زايش و بالش آن را در لذا در مطالعه ي تفكر فلسفي در جام. حكم روائي ندارد

مناسبات اقتصادي و اجتماعي موجود جست و نيز تأثير متعاكس آن را در تكامل جامعه روشن ساخت و خود 

.توارث دروني افكار را نيز از نظر دور نداشت

ديگر نقاط جهان پيدايش همچنين بايد دانست كه تاريخ تفكر فلسفي در ايران، مانند تاريخ تفكر فلسفي در 

و تكامل و نبرد ماترياليسم را در انواع اشكال جنيني يا رشد يافته اش عليه ايدآليسم، شيوه ي ديالكتيك را عليه 

به انواع اشكال ابتدائي آن مانند الحاد و آزاد انديشي و  ( 2نبرد آته ئيسم. طرز تفكر متافيزيك، نشان مي دهد

و مقصد از آن ديني است كه از ديـن مـسلط و رسـمي جـدا شـده و بـا حفـظ        بكار مي بريم ����DE�E را به معناي واژه ي اروپائي � بد ديني � و معادل پهلوي آن �الحاد�واژه )1

.معتقدات اساسي آن دين ، به حكم اين يا آن اختالف ، به مقابله با وي بر خيزد

اگـر نخـواهيم ايـن دو    . نـون بـه كـار نمـي رود     وجود داشته كه اك� نيست يزدان گوئي � و � يزدان گوئي � در زبان پهلوي معادل كامالً دقيق        � آته ئيسم    � و   � ته ئيسم    �براي  )2

. و امثال آن بهتر است و به جاست همان را به كار بريم� انكار وجود خداوند� يا �كفر�معادل را به كار بريم در آن صورت واژه ي اروپائي آته ئيسم از معادل هاي ديگري نظير 
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يز به ناچار و به سبب خصلتِ مذهبي داشتنِ برخي از جهان بيني هاي مورد عليه مذهب ن) ت مذهبيشكاكي

بررسي، بايد در تاريخ فلسفه ي ايران وارد گردد، گر چه اصوالً مطالعه ي اين نبرد به مبحث آته ئيسم علمي 

.كه آن را بايد مبحثي شمرد، تعلق دارد

حول كُند و گاه ركود آميز اقتصادي و اجتماعي ترديدي نيست كه رشد بسيار بطئي قواي مولده در ايران و ت

عناصر و با اين حال . جامع كشور ما مانع شد كه تكامل ماترياليسم، ديالكتيك و آته ئيسم به اوج الزم برسد

ي ماترياليستي، ديالكتيك و آته ئيستي فراوان و گرانقدري در ارثيه ي فلسفي كشور ما وجود دارد هسته ها

.باز شناخت و عرضه داشتكه بايد آن ها را 

 جهان بيني هاي ايراني پيش از اسالم -ب 

حداقل از آغاز پيدايش و بسط ( سير تفكر فلسفي در دوران پيش از اسالم عرصه ي زماني پهناوري را 

در اين . تا غلبه ي اعراب را در بر ميگيرد) جهان بيني زرتشتي، شايد در اواخر دوران مادها و آغاز هخامنشيان

دوران طويل كه متأسفانه اطالعات ما درباره ي حيات معنوي آن به اندازه ي كافي رسا نيست و حتي از 

مدارك موجود نيز استفاده ي جامع براي روشن كردن زندگي معنوي و عقلي اين دوران نشده، تفكر ايراني به 

 را از هاله ي اساطيري سطح تفكر اصيل فلسفي و منطقي نرسيد يعني مقوالت اصيل فلسفه و منطق، خود

 هاي مهم ساخت و �خمطب�با اين حال ايران يكي از . مذهبي جدا نساخت و با مقوالت ديني در آميخته ماند

پرداخت ايدئولوژي هاي مذهبي بوده و از اين جهت برخي محصوالت صادراتي پررونق نيز داشته است مانند 

بعالوه كيش مزداپرستي و يا به  .  وسيعي بخشيده استمهرپرستي و مانيگري كه در شرق و غرب تأثير ژرف و

 بنا به داليل گوناگون، در نضج جهان بيني فالسفه ي يونان مانند �فلسفه ي مغان�قول مورخين يوناني 

ي در دوران پيش از اسالم چهار رشته . ثر بوده استؤ و آمپدوكل و دمكريت و افالطون مرهراكليت و آناكساگو

كه از جهت مطالعه ي سير تفكر فلسفي در كشور ما سزاوار بررسي هستند، بايد وي ايران رازندگي فكري و معن

:از هم باز شناخت

،ـ مذهب، تئولوژي آن و كيش هاي وابسته به آن 1

 ، ـ جريانات الحاد آميز2

 ، ـ نظريات غير مذهبي درباره ي سياست و اخالق3
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 . ـ جريانات فلسفي مكتسبه از ديگران4

 :ك هر رشته را مورد مطالعه ي اجمالي قرار دهيماين

 ـ مذهب1

چگونه از كيش كهن مزدائي و عقايد ديرينه ي آريائي و ودائي نشأت كرده 1مسئله ي آنكه آئين مزده يسنه

و تا چه اندازه محصول ابداعات فكري زرتشت سپتيمان پيامبر ايراني است و يا تا چه حد مجموعه اي از پندار و 

در . انگي مردم زمانه، خود نكته ايست كه عليرغم پژوهش هاي موجود، هنوز به درستي روشن نشده استفرز

يعني آنهائيكه كيشي جدا از كيش  ( �فرتوم دانشان� و �فرجود كيشان�روايات زرتشتي دوران ساساني از 

در برخي اسناد مانند .  شدهياد) زرتشت داشتند ولي در خورد احترامند، و آناني كه آغازگرِ دانش و معرفتند

 كه يك سند نيمه فلسفي است بين عقايد آنان و جهان بيني مزده يسنا خط توازي �اندرزنامه ي فرجودكيشان�

هدف آن بود كه عقايد زرتشتي را نوعي بدعت ملحدانه و نفي انكارآميز عقايد پيشينيان جلوه . كشيده شده است

 كهن ايراني مبتني كنند و اين خود قرينه ايست بر پيوند آئين زرتشت با گر نسازند و آن را بر سنن انديشه هاي

 است يعني در آن قوا و �ناتوراليستي�دين زرتشت به طور عمده يك دين . برخي عقايد و نظريات ما قبل

با اين حال مناسبات .  رسيده اندعناصر طبيعت مانند آتش و آب و خورشيد و نور و غيره به درجه ي قدس

گون خود را يافته است و آهورامزدا و امشاسپندانش در ماعي نيز در اين دين انعكاس پندارآميز و افسانهاجت

.شاه شاهان و پيرامونيانش را در كاخ سلطنت به ياد مي آورند) �گروتمان يا عرش�( بارگاهِ آسماني خود 

، يعني از عصر هخامنشيان، تا دين زرتشت، از آن هنگام كه به دين رسمي و يا فائق در ايران بدل شده

 هائي شده و كتاب �رفورم�دوران ساساني تحوالت بسياري را گذرانده و به ويژه در دوران ساساني در آن 

روشن كردن اين سير تحولي . اوستا نيز مورد جرح و تعديل ها و كاست و فزودهاي فراوان قرار گرفته است

چنين به نظر . تحقيقي جدي است و پيدايش آن، خود يك امر آئين زرتشت، مانند روشن كردن شيوه ي نشأت 

�مهرپرستي�وابسته به آئين زرتشت مانند كيش ميرسد كه در دوران اشكاني ، برخي كيشهاي منشعب يا 

رواج و سلطه اي بيش يا برابر با مذهب ) زروانيسم(و كيش ناهيد پرستي و كيش زروان پرستي ) ميترائيسم(

ما در اين كتاب هر دو ثبت را آورده ايم زيرا براي هر يـك دليـل فونتيـك قابـل          . ه بايد ثبت كرد   ناست كه تنها مزده يس     دكتر بهار معتقد     �پورداود همه جا مزده يسنا ثبت كرده        )1

.توجهي وجود دارد
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ايات تاريخي حاكي است كه بالش دوم اشكاني نخستين گرد آورنده ي اوراق پراكنده ي رو. اصلي داشته است

قرائن متعددي نشان مي دهد كه ساسانيان آئين زرتشت را احياء نكرده اند، بلكه اين آئين در دوران . اوستاست

شانه ي ضعف اشكاني نيز رسميت داشته ولي با اين همه قوت و رواج كيش هاي نام برده در فوق الاقل ن

مذهب اصلي و نوعي هرج و مرج فكري است واال آن همه اقدامات رفورميستي شاهان ساساني ضرور نمي 

.شد

از خوشبختي، منابع در . از ميان كيش هاي وابسته به مزده يسنا، كيش مهرپرستي شايان توجه خاص است

تشار يافت و در اين باره مورخين اين اين باره بسيار است زيرا اين كيش در آسياي صغير و يونان و روم ان

مهرپرستي بدون ترديد ريشه ي بسياري از عقايدي است . كشورها اسناد و توصيفات مشروحي ذكر مي كنند

عقايد گنوستيك ها، نظريات . خود عرفان تكامل يافته ي ايراني را تغذيه كرده استي كه به نوبه 

حتي احتمال . د ماني تحت تأثير مهرپرستي واقع شده استنوافالطونيان، معتقدات مذهب مسيح و سپس عقاي

به هر جهت در توصيفات مذهبي . دارد كه اساطير مهرپرستي البته با تغيير شكل در تشيع رخنه يافته باشد

شيعيان راجع به علي و حسين جلوه هائي از توصيفات مهرپرستان درباره ي مهر ديده مي شود كه مسلماً

 ي تأثير مهرپرستي در آراء و عقايد مردم ايران از آنچه كه گفته شد بيشتر به نظر مي دامنه. تصادفي نيست

لفين ايراني نيز حدس زده اند محتمل است كه بعضي از نظريات رندان و ؤرسد و حتي چنانكه برخي از م

دقت در اشعار از اين جهت . خراباتيان دوران پس از اسالم با بقايائي از انديشه هاي مهرپرستي مربوط باشد

با اينحال بايد محتاط بود و از .  نيز ياد شده است كاري غيرمشكور نيست�عابدان آفتاب�حافظ كه در آن از 

به هر صورت مهرپرستي مانند . غلو و همانندسازي و قياسات تاريخي سست پيوند و غير مستدل پرهيز كرد

د واف جهان كهن پراكنده اند و در زمان كممانيگري يكي از آن دو كيش جهاني است كه ايرانيان در اكن

به خداي اول روم بدل گرديد و دامنه ي  )������(�مهر�يان امپراطور روم لديوكلسين و گالريوس و ماكسيم

يكي از علل اهميت خاصي كه كيش مهرپرستي در سيستم . سرايت آن به سرزمين آلمان و بريتانيا نيز رسيد

 در اين آئين بازمانده اي از پانتئون هندي و ايراني قديم است و در خود �مهر�مزده يسنا كسب كرد آنست كه 

 و منكران اين �مهر دروغان� وجود دارد و �مهر هزار چشم و هزار گوش�اوستا ستايش هاي بسيار به نام 

يسنا لذا پژوهش مهرپرستي از جهت ايجاد ربط بين آئين مزده .  و شكوه و سخت نكوهش شده اندخداي پر فرّ
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ما درباره ي مهرپرستي در همين كتاب جداگانه سخن . با كيش هاي كهن ايراني و هندي نيز ضرور است

.خواهيم گفت

. درباره ي كيش زروان پرستي كه بعدها در دوران ساساني گسترش يافت بررسي همه جانبه بايد انجام گيرد

يشه ي جبريگري و فاتاليسم ايراني را در به ظن قوي ر. ي نيز نشأت كرده استاز اين كيش يك جريان ماد

دوران پس از اسالم كه علني و آشكارا درفش شكاكيت مذهبي و عذر منطقي براي نفي معاد، عذاب و عقاب، 

و به ويژه دو آزاد انديش بزرگوار ايراني خيام و حافظ از اين عذر منطقي براي ( دوزخ و بهشت، ثواب و گناه بود 

اگر اين حدسيان از لحاظ علمي مبرهن گردد، . نيز بايد در عقايد زرواني يافت) ستنددرهم كوفتن مذهب سود ج

در آن صورت در فلسفه ي خيام و حافظ از طرفي كيش عشق و شراب و زيبائي به مهرپرستي و از طرف ديگر 

اراي كيش قضا و قدر و سرنوشت به زروانيگري مربوط ميشود و مكتب آزاد انديشي اين دو شاعر فيلسوف د

.محتوي اصيل و كهن ايراني ميگردد

مي ) فيلوهن(شاهان اشكاني كه خود را يونان پرست ) هلنيسم(بي Ĥدردوران ساساني واكنشي بر ضد يونان م

شاهان ساساني، تقويت مزده يسنا را به مثابه ي كيش رسمي در واقع حربه ي معنوي تسلط . خواندند آغاز شد

بزدايند و ) ملحدين (�بد دينان�و ) مبدعين در دين ( �آشموغان�را از انحراف خود مي شمردند و كوشيدند تا آن

مؤبداني چيره دست و سخنگوي مانند ارداويرف، .  را بر پايه هاي سنت و احتجاج مبتني كنند�يدينبه �

م مذاهب، كرتير، تنسر، بهنك، مهربراز، آذرپاد مارسپندان، آزاد شاد و غيره از جمله كساني هستند كه به رفور

همت ) �داتيك�(گرد آوردن نصوص و احاديث و حتي تنظيم تئولوژي احتجاجي مزده يسنا و فقه زرتشتي 

مباحثات علماء زرتشتي با عيسويان مونوفيزيت و نسطوري و يعقوبي و ملحدان و مروجين فلسفه و . گماشتند

وا مي داشت كه در جستجوي دفاع از منطق يونان و معتقدان به نظريات انديشه وران هند و چين، آن ها را 

 ثنويت، ذات و صفات آهورمزدا، يادين زرتشت گام از حدود اساطير و افسانه ها فراتر نهند و درباره ي وحدت 

.1ه و امثال آن ها وارد بحث شوندم ماددت و قِ جهان، ازلياء و منشاءمبد

اني، فلسفه ي سقراط و افالطون و ارسطو و         كليساي مونوفيزيت و نسطوري مراكز پخش زبان يوناني و سري         

برخي از ايرانيان مانند نرسي كه در نيمه ي دوم قرن پنجم ميالدي مي زيـسته و                 . فلوطين و منطق ارسطو بود    

�(معني بيت اردشيري    ��F���#��!����(       و نظاير آنان در واقع رابط اين مدارس نيم مذهبي و نـيم فلـسفي

.درباره ي تحول دين زرتشتي در دوران ساساني بحث جداگانه اي در اين كتاب به عمل آمده است)1
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اين ايرانيان مذهب مسيحي را با تكيـه بـه   . و جامعه ي ايراني قرار مي گرفتند    ) دكه اسكول نام داشتن   ( سرياني  

اسناد متعددي در دست اسـت كـه از گرمـي           . فلسفه و منطق يوناني به ميدان محاجه با مزده يسنا مي كشاندند           

دان مـسيحي  مثالً به روايت سرياني درباره ي شـهي  . بازار بحث هاي ايدئولوژيك در اين دوران حكايت مي كند         

       8(غ مسيحي به نام گيوارگيس    بلّدر ايران، زماني، در دوران ساسانيان، يك م�����در مجمعي رسمي بـا      ) ��

مغ در پاسخ   . مغي بحث در پيوست و دين زرتشتي را به سبب پرستش آتش، ديني بت پرستانه و فرومايه خواند                 

اي پرستش خداي واحد ساخته ايم چنـان كـه   نده ي نفس آتش نيستيم بلكه آتش را وسيله اي برتگفت ما پرس 

گيوارگيس اين دعوي مؤبد را نادرست شمرد و قطعاتي چند از اوستا برخواند كـه  . نزد شما چنين است  در  صليب  

اگر هم ما آتش را نماز مـي        : مغ گفت . حاكي از آن است كه آتش به مثابه ي خدائي مورد نيايش قرار مي گيرد              

گيوارگيس گفت آيا معني اين سخن آنست كه آنچه         . و گوهر اورمزد يكسان است    بريم از آنست كه گوهر آتش       

مسيحي گفت پـس  . چنين است: مغ گفت.  آتش از آن مي زايد، مايه ي اورمزد نيز هستمايه ي آتش است و    

شـك  . سرگين نيز مايه ي آتش است، آيا مايه ي اورمزد شما نيز هست؟ به روايت مسيحي مغ در پاسخ درماند                   

ت كه اين روايت سرياني از روي تعصب و براي مجسم ساختن غلبه ي مبلغين مسيحي در بحـث نگاشـته                     نيس

.وده اندبرو بشده ولي نموداري است از مشكالتي كه مؤبدان زرتشتي با آن رو

در . پيش از خاتمه ي كالم درباره ي كيش زرتشتي مختصري نيز به اهميت فلسفي اين آئـين اشـاره كنـيم        

�همـستاري �اصـل  . از هر باره شايان توجـه اسـت  ) يا ساده لوحانه(به ويژه عناصر ديالكتيك بدوي      مزده يسنا   

)������E��5�و مقابله ي اضداد در اين آئين، نبرد دائمي متقابالن، منظره اي، گرچه پنـدار آلـود، از سـير                   )�

فه ي يونـان بـه عنـوان مثـال       درباره ي تأثير آئين مزده يسنا در فلـس        . واقعي طبيعت و جامعه منعكس مي كند      

� فره وشـي   �در مبحث مربوط به      ) 592-591صفحات (� يشت ها  �اظهار نظر با اعتبار پورداود را به نقل از          

:پورداود مي نويسد. يا فروهرها ذكر مي كنيم

يسنا نباشد مزده همچنين بسيار بعيد به نظر مي رسد كه افالطون در فلسفه ي خويش در تحت نفوذ �

 جائيكه مي گويد هر يك از اجسام صورت ذهني و معنوي موجود است، از فره وشي بي اطالع و در

افالطون ميگويد نه فقط انسان و آتش و آب را به چنين صورت باطني موجود است، بلكه . باشد

قالب و  )��#�(صورت ذهني. نيكوئي و خوبي و عدالت نيز داراي چنين صورت ذهني است

كليه ي اشياء موجود است و يا به عبارت ديگر صور ذهني قالب اشياء  )�����#���!(سرمشق
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غير حقيقي است و اشياء موجود جسماني، تقليدي است از صورت ذهني كه قديمي و جاوداني و غير 

: پس هر چيز را در عالم دو جزء است. در معرض همه قسم تغيير استآنچه تقليدي است . مرئي است

 روح انساني كه پيش از تركيب جسماني او وجود جزء ازلي مثالً. ء فناپذيرلي و ايزدي، و جززجزء ا

داشته و در صورتي كه پاك و بي آاليش مانده باشد، دوباره به عالم علوي عروج كرده و به مقام اولي 

 يادآور حكمت زرتشتي است، مگر آن اين فلسفه كامالً. خود مي رسد و به حيات ابدي پيوسته گردد

.�تغيير يافته است ���#:فره وشي به يكه كلمه 

بنا به نقل از لنـين      (فرديناند السال در كتابش راجع به هراكليت        ي  درهمين زمينه بايد گفت كه بنا به گفته         


�2اين فيلسوف مفهوم  ) 293 صفحه ي    �دفتر فلسفي �در  �
و نيز پرنسيپ آتـش     )قانون و آئين سپهر    (��

. تحقيقاتي انجام گيرد، روشن خواهد شد كه دامنه ي تأثيرات بـيش از اينهاسـت     اگر  . را از اوستا اخذ كرده است     

. در اين باره ي ما در بررسي هاي ديگر اين كتاب سخن خواهيم گفت

 ـ الحاد2

آئين زرتشت در دوران ساساني با دو الحاد نيرومند، سركش و عنود كه گرچه از احكام و اساطير خود وي 

: خود دعوي جانشيني اش را داشتند رو به رو گرديدنشأت گرفته بودند ولي 

.و درست ديني مزدكيان )�����������(مانيگري 

چنان كه روشن است نبرد طبقاتي در عرصه ي فكري در دوراني كه ايدئولوژي مذهبي ايدئولوژي مسلط 

يش انگلس آن را جامعه است، به طور عمده به صورت نبرد دين و الحاد بروز مي كند و اين حكم كه فريدر

در نمونه ي كيش ماني و كيش  ) 129-128 صفحه 8كليات ماركس و انگلس به روسي جلد  (متذكر مي گردد

.مزدك به عيان ديده مي شود

ماني پسر فديك بنيادگزار ديني است كه وي خواسته است جهانگير باشد و از اين جهت آنرا به صورت 

مانند مهرپرستي در شرق و غرب از روم تا چين بسط 1مانيگري. در آوردالتقاطي از متنوع ترين دينها و عقايد 

ر و ظلمت را مطرح مي كند ولي به غلبه ي ظلمت بر نور معتقد است، لـذا كيـشي اسـت بدبينانـه و پاسـيف و رياضـت و تـرك دنيـا و         مانيگري مانند مزده يسنا مسئله ي نبرد نو     )1

كـه يكـي از منـابع    مانيگري بيان مه آلود و اساطيري محروميت ها و رنج هاي توده هاي مردم است و از اين جهت با مسيحيت      . رهبانيت و احتراز از تشكيل خانواده را توصيه مي كند         

همين جنبه ي مانيگري آن را براي رنجبران شهر و ده جالب مي ساخت و آنها را تخدير مي كرد و تسكين ميداد ولي روحانيون كشورهاي مختلفـي  . فيض اوست شباهت محتوي دارد    

.ي وحشتناك تعقيب ميكردندكه مانيگري در آن جا رخنه كرده بود اين رقيب خطرناك را با همه پاسيف و زبون بودنش با خشونت
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الحاد پاوليكان در خاور اروپا ، كاتار در ايتاليا، آلبي ژوا در ( بروز يك رشته جريانات الحاد آميز اءيافت و منش

س از نابودي ماني نفوذ كيش ماني را در قلمرو امپراطوري روم حتي مدتها پ. گرديد) فرانسه، بوگوميلف در بلغار

نت اوگوستن يكي از متكلمين مهم مسيحي و از آباء برجسته ي كليسا در قرن از اينجا مي توان فهميد كه سِ

ماني گري كم مانده بود آئين زرتشتي را از رسميت و . پنجم ميالدي مجبور شد رديه اي بر مانيگري بنويسد

ادگزارش را پس از يك دادرسي عقيدتي به قصاصگاه سيطره بيندازد، ولي مؤبدان سرانجام موفق شدند بني

با اينحال كيش ماني ديرگاهي پائيد و عالوه بر آنكه به آئين . بفرستند و از راه جبر و زور آن كيش را بر افكنند

 در جريان فكري آزاد انديشانه ي پس از اسالم مزدكي غذاي فكري داد، خود مستقالً دوام آورد و مسلماً

ابن نديم تصريح مي كند كه در زمان بني اميه مانويان .  محتوي اساسي مانيگري است�دقهزن�موسوم به 

سربلند كردند و مسعودي عده اي از مانويان بنام زمان خود مانند ابن ابوالعوجا، حماد عجرد و يحيي بن زياد و 

بن برد را نيز از اين گروه اردر كتاب اغاني ابوالفرج اصفهاني ابن مقنع و بشّ. مطيع بن اساس را نام ميبرد

. مهدي خليفه ي عباسي در پندگوئي به فرزندش هادي او را به نبرد شديد با مانويان اندرز ميداده است. ميشمرد

درباره ي زنادقه . اين واقعيات نشانه ي نفوذ عميق كيش ماني پس از اسالم و رخنه ي آن در افكار زنادقه است

.ما بررسي جداگانه اي داريم

يش ماني كه از عرفان گنوستيك و مرتاضيت هندي انباشته و جنبه ي مذهبي شديد دارد از درست ك

كيش مزدك نيز در جريانات الحاد آميز قرنهاي . ديني مزدكيان به مراتب حاوي عناصر مثبت كمتري است

دم ايران عليه اثري عميق داشته است و حربه ي معنوي قيام مر) مدينيبه ويژه خرّ(اوليه ي پس از اسالم 

.1سلطه ي عرب بوده است

 ـ فلسفه به معناي اخص 3

 و �حكمت المشرقين� و �فهلويون� و �فلسفه ي خسرواني�لفين پس از تسلط عرب از ؤبا آن كه در آثار م

 سخن به ميان آمده، ولي هنوز محتوي مشخص اين مفاهيم چندان روشن نيست و اي چه �منطق المشرقين�

 مكتب يا مكاتب فلسفي به معناي خاص اين كلمه نيست، بلكه با اشاره به عقايد الهيون و بسا اشاره به

.درباره ي درست ديني مزدكيان گفتار جداگانه اي در اين كتاب آمده است)1
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متكلمين زرتشتي و مانوي و مزدكي و غيره است كه افكار خود را به شكل استداللي بيان مي كردند، با اشاره 

.1 مي شده استبه كتب حكمت و منطقي است كه از آغاز ساسانيان از يوناني و سرياني به پهلوي ترجمه

صرف نظر از دوران اشكاني كه طي آن زبان و ادب و هنر و حكمت يونان و روم در قشر اشرافي كشور 

رواج داشت و وسيله ي جلوه فروشي بود، چنان كه گفته شد از آغاز دوران ساساني و از زمان شاپور اردشيران 

با فلسفه ي سقراط و  كه تنسر مؤبد زرتشتي معروف است. دومين شاه ساساني ترجمه ي آثار يوناني شروع شد 

اسكول هاي سرياني كه به پخش مسيحيت مشغول بودند فلسفه ي نو . افالطون و ارسطو آشنائي داشت

جان منطق  كه ذكرش گذشت از مرومعني بيت اردشيريافالطوني و منطق ارسطو را نيز رواج مي دادند و 

.ارسطو در ايران بود

به ويژه مهاجرت هفت تن از . ي رخنه ي فلسفه ي يوناني در كشور ما بيشتر شددر دوران اخير ساسان

خسرو كواتان (به ايران و مباحثات شاه ايران )  ميالدي تعطيل شد529كه در سال ( فالسفه ي مكتب آتن

.با آنها، توجه ايرانيان را به مطالب مطروحه در فلسفه بيشتر جلب كرد) معروف به انوشيروان

 كه با خسرو �سلطنت ژوستنين�لف كتاب ؤم )������(انسي آگاثياس از مردم شهر مورينه مورخ بيز

تصريح مي كند كه خسرو انوشيروان  ) 8 بند 2كتاب ( در كتاب خود )  م 536-582( انوشيروان معاصر بود 

وين جهان تصنيفات ارسطو و افالطون را بسيار دوست مي داشت و مؤبدان را گرد مي آورد تا درباره ي تك

آيا عالم متناهي است يا نامتناهي، ابديست يا : مطالب مورد بحث بنا به تصريح آگاثياس چنين بود. بحث كنند

بولس ايراني كه ذكرش گذشت مختصري از منطق ارسطو را براي انوشيروان كه . حادث، يگانه است يا متكثر

ه كرد و عقايد اين فيلسوف را براي خسرو تشريح  به زبان سرياني آشنا بود از يوناني به سرياني ترجماًظاهر

در اينكه منطق ارسطو به پهلوي نيز ترجمه شده بود ترديدي نيست زيرا نخستين مترجم منطق ارسطو به . نمود

.عربي ابن مقفع است و وي به ظن قوي در ترجمه ي خود از ترجمه ي پهلوي استفاده كرده است

 نظريات سياسي و اخالقي-4

ر باز در ايران سخنان حكمت آميز درباره ي شيوه ي زندگي و آميزش، تدبير امور كشور به صورت از دي

و آئين نامه ها و پندنامه ها و اندرزنامه ها و ها مرسوم بوده و يك رشته كارنامه ) آفوريسم(جمالت قصار 

.در اين باره در بررسي مربوط به فلسفه ي سهروردي بحث مشبع تر و مستندتري انجام گرفته است)1
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اندرزنامه ها مي توان از از ميان .  در دوران ساسانيان پرداخته شده است�حكمت عملي�داستان هاي متضمن 

اندرزنامه ي بزرگمهر بختگان و خسرو كواتان و اوشنر دانا و زرتشت آذربدان وآذرپاد مارسپندان كه در دست 

اين كتاب را به . در ميان داستان ها كه تعداد آن ها زياد بود بايد به ويژه از كليله و دمنه ياد كرد. است نام برد

رابطه ي معنوي هند . رباره ي جانوران برزويه ي طبيب از هندوستان با خود آوردصورت داستان هائي پراكنده د

و ايران در آن ايام بسيار بود و تأثير انديشه ي هندي در زندگي معنوي ايران از تأثير يوناني نه تنها كمتر نيست 

ن پس از اسالم محفوظ ماند آئين نامه نويسي در دوراشيوه ي اندرزنامه و كارنامه و. بلكه به مراتب بيشتر است

از روي اين آثار مي توان بسياري از دگم هاي سياسي . و ايرانيان و اعراب بدين شيوه آثار فراواني ترتيب دادند

.1و اخالقي عصر ساسانيان را روشن كرد

 جريانات فكري و فلسفي پس از اسالم-ج

 روشن نيست، با آن كه بناي اين بررسي به از آن جا كه مرزهاي حيات معنوي ايران پيش از اسالم چندان

 و ذكر كلي ترين خطوط و عمده ترين مطالب است، در اين زمينه مكث بيشتري كرديم، ولي لماحفظ اجمال ك

ي از اسناد و سير فلسفه و تفكر اجتماعي در دوران پس از اسالم به مراتب روشنتر است و در اين مورد تلّ

د و به عالوه مسائل يا طرح گرديده و يا حتي كمابيش به نحو رضايت بخشي مدارك و منابع اوليه وجود دار

.مي توان در اين باره به ذكر برخي نكات اكتفا كردحل شده است لذا

عرب و اسالم تحول كيفي و گاه نيز در سمت مثبت در جامعه ي  ايران كه در چارچوب رژيم غلبه ي

ك شاهان و اشراف ساساني منجمد شده بود ايجاد كرد و انرژي كاست و شيوه هاي تئوكراتيك و اريستوكراتي

 ايرانيان كهدر دوران پس از تسلط عرب و اسالم و بعد از آن. خالق مادي و معنوي مردم را تا حدي آزاد ساخت

استقالل خود را كمابيش در اطراف و اكناف كشور به كف آوردند، ايران مركز رستاخيز معنوي بزرگي شد و 

پيشرفت تمدن انساني ايفا كرد كه جمعي از شرق شناسان اتحاد شوروي آن را در رديف نقش يونان نقشي در 

از قرن چهارم تا هفتم هجري ايران پروشگاه بزرگ ترين فالسفه و علماء عصر مانند فارابي، . عتيق مي شمارند

.دابن سينا، بيروني، رازي، خيام، غزالي، فخر رازي و خواجه نصيرالدين طوسي بو

.بختگان در همين كتاب براي اطالع بيشتري در اين زمينه رجوع كنيد به گفتار درباره ي بزرگمهر )1
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ميراث معنوي . فتوحات عرب تمدن هاي مختلفي را به هم پيوند داد: علت اين رستاخيز معنوي روشن است

آميخت و با هميونان و روم و بيزانس و هند و ايران و سوريه و مصر و همه و همه در يك انبيق عظيم در

مفتوحه ي  خويش قرار  تمدن كشورهاي آنكه عرب مسلمان كه خود در سطحي به مراتب فروتر از سطح

 يعني قرآن و احاديث قدسي و نبوي كافي است و به بيش از آن نيازي نيست �كتاب خدا�داشت مدعي بود كه 

به تدريج و در اثر مقاومت عنودانه . 1و بدين بهانه نيز كوشيد تا در شرق و غرب خزائن گرانقدر كتب را نابود كند

در اين فتح معنوي، ايرانيان، كه . ب مجبور شد گام به گام عقب بنشيندو زيركانه و فداكارانه ي  خلق هاي مغلو

از طريق ترجمه ي  آثار متعدد فلسفي و ادبي به تدريج روح خود را در جهان تحت فرمان خلفاء عرب رخنه مي 

ست دادند، نقش بزرگي داشتند و اين موالي زنديق مĤب در مدتي كوتاه زمام حيات ايدئولوژيك جامعه را در د

 اسالمي نابي مانند فقه نيز در انحصار موالي ايراني نژاد بود و �علم�چنان كه حتي در ايام امويان . گرفتند

سيطره ي  معنوي ايرانيان در عرب فاتح، احساس بغض نژادي سختي را بر انگيخت و آن همه صحنه هاي 

.شگرف نبرد شعوبيه ي  عرب و ايراني را به وجود آورد

مذهبي عرب ) فيده ئيسم (�تعبد�در مقابل اسلوب ) راسيوناليسم (�تعقل�از بانيان جنبش ايرانيان يكي 

اين راسيوناليسم به اشكال مختلف بروز كرد و مضمون آن اين بود كه نمي توان تنها به آيات و احاديث . بودند

ا مورد تأويل و تفسير  و قضاوت خود رفت و آيات و احاديث ر�عقل� و �راي�اكتفا كرد بلكه بايد به دنبال 

اصحاب حديث و �از همان نخستين سده هاي پس از تسلط اسالم . قرار داد و بطون آن را بيرون كشيد

 به جان هم افتادند و �جبريه� و �قدريه� در گرفت، �اشاعره� و �معتزله� آغاز شد، بحث �اصحاب رأي

.و در دين تشعبي سريع و شگرف رخ دادقشريون و باطنيون پديد شدند، فلسفه و منطقه وارد ميدان شد 

ابوحنيفه نعمان بن ثابت كه در اوايل قرن دوم هجري مي زيست و خود از مردم كابل است و : مثالي بزنيم

مي .  است�اصحاب رأي�از ائمه ي  چهار گانه ي  اهل سنت به شمار مي رود يكي از بنيادگزاران جريان 

للفرس سهمان و �: مثالً پيغمبر گفته است. اسالم مخالفت داشت حكم شرعي با پيغمبر 400گويند وي در 

 و ابوحنيفه با اين حكم كه سهم اسب را دو برابر سهم انسان قرار مي دهد مخالفت مي كرد و �للرجل سهم

من سهم جانوري را بيش از سهم يك گرونده :  يعني�منؤال اجعل سهم بهيمه اكثر من سهم الم�: مي گفت

 مي گويد وقتي سعد وقاص ايران را فتح كرد عمربن خطاب را آگاه ساخت كه در اين ديار كتب بسياري اسـت و اذن خواسـت تـا آنهـا را بـه            � مقدمه   �عبدالرحمن بن خلدون در     )1

 اگر مضمون آنها همانند قرآن است كه كتاب خـدا بـراي مـا كافيـست و اگـر مخـالف اسـت كـه         عمر پيام فرستاد كه كتابها را در آب بشويد و به آتش بسوزاند زيرا     . عربي ترجمه كنند  

.خداوند بهتر است ما را از شرّ آن ضاللت محفوظ نگاه دارد
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. هم با من مي زيست بسياري از آراء مرا مي پذيرفتاگر پيغمبر: وي مي گفت. نمي دهمبه دين قرار ي 

 اصحاب رأي قرار داشت و با مالك بن انس فقيه عرب در حجاز كه از ابوحنيفه در عراق بر رأس فقها و

.اصحاب حديث بود مبارزه اي سخت مي كرد

و يا از طريق دفاع از روش هاي ) د ابن مقفعمانن(ايرانيان از طريق ترجمه ي  آثار فلسفي و ادبي 

بحث هائي به قصد تضعيف ايجادراه يا از ) مانند اصحاب رأي و معتزله(راسيوناليستي نسبت به احكام دين 

ايدئولوژيك جهان خالفت را سخت تحت تأثير خود محيط) مانند دفاع از جبر در مقابل قدريه(دگم هاي دين 

فه واصل بن عطاء ايراني بود و جهم بن صفوان خراساني خدي ابو �اعتزال�ي  مكتب سركرده . قرار داده بودند

جبريگري است و از طريق اثبات همين مجبوريت انساني است كه جبريها ضرورت عذاب و جنبشنماينده ي

.پاداش پس از مرگ و معاد را مورد شك قرار مي دادند

اين . مي گيردفكري عصر شكليانات عمده يجر، پس از اين نخستين درگيري هاي ايدئولوژيك 

ه يجريانات عمده عبارت است از دين رسمي، الحاد، عرفان، فلسفه، كالم، دين رسمي عبارت بود از طريق

در ميان پيروان اين . و مركب بود از چهار مذهب حنفي و حنبلي و مالكي و شافعي) تسنن(جماعت سنت و

الحاد به صورت جنبش هاي تشيع و رفض و دفاع از خاندان علي در . ودمذاهب چهارگانه نيز مخاصمت شديد ب

عرفان نيز به سرعت شكل گرفت و از . آمد و نهضت هاي قوي خوارج و قرمطي و اسمعيلي از آن بر خاست

خارج گرديد و بيش از پيش به انديشه هاي نو ) تقشف(صورت زهد و ورع و مرتاضيت خشك دوران هاي اوليه 

فلسفه و منطق رواج يافت و .  آورد و به سوي تعشق و وحدت وجود و اشراق گرايان گرويدافالطوني رو

)  در آغاز، انديشه ي  اين دو فيلسوف را ممزوج مي كردندكه غالباً(  ارسطو و افالطون شارحين عرب و ايرانيِ

 اطراف ابوسليمان  و محافل فلسفي�اخوان الصفا�مانند الكندي و فارابي پديد آمدند و جرگه هاي مخفي 

اهل كالم نيز به تدريج به دو . منطقي سيستاني تشكيل گرديد و فيلسوف نام آوري مانند ابن سينا بروز كرد

 دين است از فقه كه بحث اصولگروه عمده معتزله و اشاعره تقسيم شدند و نقش كالم كه بحث تعقلي در 

ن تعقلي ولي در خدمت دين و عليه فلسفه ي دين است جدا شد و كالم به صورت يك جريافروعقضائي در 

 اعتقاد به قدم عالم و نفي معاد مانند(مشاء و به ويژه آن جهاتي از اين فلسفه كه دين را نگران مي ساخت 

. در بين متكلمين معتزلي و اشعري، معتزله بدون شك به تعقل فلسفي به مراتب نزديك ترند. درآمد) جسماني

.م شيعي كه زماني كيش الحاد آميز بود قرار گرفتكالكالم معتزله پايه ي
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پس از فعل و انفعاالت اوليه كه كوشيديم منظره اي سخت فشرده از آن ترسيم كنيم و پس آن كه از 

اواسط قرن دوم هجري تا اوائل قرن ششم نبرد ايدئولوژيك پر جوش و خروشي گذشت، دوران نوعي ركود كه 

در اين دوران طوالني جريانات از . رسد و اين ركود تا قرن اخير ادامه داشتبا ركود اجتماعي همپاست فرا مي 

لحاظ كيفي نوي ديده نمي شود و تمام تغييرات و تحوالت، تغييرات و تحوالت التقاطي است كه در اثر تركيب 

.دروني و تأثير متقابل جريانات سنتي ايدئولوژيك پديد مي گردد

 قرن هاي سوم و چهارم هجري دچار خطر سقوط بود، با تكيه بر اميران در واقع خالفت عباسي كه از همان

موفق شد خود را حفظ كند و به دست سلطانان ) كه در دفاع از دين رسمي و خالفت تعصب داشتند(تُرك 

غزنوي و شاهان سلجوقي عليه آزاد انديشي و تسامح دوران سامانيان و آل زيار و آل بويه و آل مأمون و ديگر 

از قرن پنجم قشريت و سخت گيري مذهبي راه را بر عقل راهگشا بيش . ء ايراني واكنشي خونين آغاز نمايدامرا

از پيش مي بندد و فلسفه را به سازش با كالم و كالم را به سازش بيشتر با دين و عرفان را به تبعيت از احكام 

وقتي كه الحاد شيعي به . ري وا مي داردمذهبي و سالوسي هاي متظاهرانه و الحاد را به عقب نشيني و سازگا

تدريج و به ويژه در دوران صفويه دين رسمي شد و با الحاد نقطوي و بابيگري و بهائيگري و اپوريسيون فكري 

رو گرديد او نيز از سخت گيري و تعصب و خونريزي براي به كرسي نشاندن احكام خود بعرفاني و فلسفي رو

.تن نزد

شعب عديده ي  و مذهب و الحاد ي ظف نيست كه درباره ؤر فلسفي ايران در دوران مپژوهنده ي  تاريخ تفك

آن در تاريخ خود مبحثي خاص باز كند زيرا بر خالف دوران پيش از اسالم، چنانكه اشاره رفت، در دوران پس 

 است و  وجود دارد كه موضوع ويژه و اصيل تاريخ فلسفه فلسفيصرفاًاز اسالم يك سلسله ايدئولوژي هاي 

و انديشه هاي مادي و ) عرفان(اين ايدئولوژي هاي فلسفي عبارت است از فلسفه ي  مشاء و فلسفه ي  اشراق 

و اما در مورد كالم بايد گفت كه دنبال كردن سير ). مسائل اجتماعي و اخالقي(آزاد انديشانه و حكمت عملي 

 تاريخ فلسفه نمي تواند و نبايد در مسلماًآن و نشان دادن جريان درآميختگي آن با فلسفه ضروريست ولي 

.مباحث كالمي و تاريخ متكلمين غرق شود

متفكرين برجسته اي كه زندگي و فعاليت معنوي و آثار آنها بايد براي روشن كردن سير تفكر فلسفي به 

، ابونصر ابن مقفع، واصل بن عطاء، جهم بن صفوان: معنائي كه ذكر شد مورد مطالعه قرار گيرد عبارتند از

، گروه اخوان الصفاء ، ابوعلي يفارابي، زكرياي رازي، ايرانشهري، ابوريحان بيروني، ابوسليمان منطقي سجستان
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سينا، بهمنيار، ابوعلي مسكويه، ناصرخسرو، عمر خيام، عين القضاه همداني، غزالي، شهاب الدين سهروردي، 

دين مولوي، مصلح الدين سعدي، نصيرالدين طوسي، شهرستاني، سنائي، فريدالدين عطار، فخر رازي، جالل ال

افضل الدين كاشاني، سعدالدين تفتاراني، شمس الدين حافظ، قطب الدين شيرازي، محمود شبستري، جالل 

الدين دواني، غياث الدين منصور دشتكي ، ميرفندرسكي، ميرداماد، صدرالدين شيرازي، عبدالرزاق الهيجي، 

 .)عبدالرحيم طالبف، كسروي، اراني : و در قرن اخير( الحسن جلوه مالهادي سبزواري، ميرزا ابو

مانند فارابي و ابن سينا و (ائند با كمي گرايش به فلسفه ي  افالطون برخي از نامبردگان پيرو مكتب مشّ

، برخي جزء جريان )مانند سهروردي، عين القضاه، عطار، مولوي، شبستري(، برخي پيرو مكتب اشراقند )بهمنيار

، برخي بيشتر متكلمند )مانند رازي، ايرانشهري، بيروني، خيام و حافظ(تفكر مادي، شكاكيت و آزاد انديشند 

بوعلي امانند (ي پرداخته اند مل، برخي بيشتر به حكمت ع)مانند غزالي، فخر رازي، تفتاراني، شهرستاني(

مانند (يا عرفان و فلسفه )  نصيرمانند خواجه(برخي دست به سازگار كردن كالم و فلسفه ) مسكويه، سعدي

.اهميت همه اين افراد نيز از جهت نوآوري و خالقيت و قدرت تأثير يكسان نيست. زده اند) مالصدرا

پس از تسلط عرب و اسالم، در ي در جريان به ظاهر يكنواخت و بي تناقض سير تفكر فلسفي در هزاره 

بين ماترياليسم و ايدآليسم، بين آته ئيسم و : لف و متضاد مختواقع نبرد پرشوري بين روندهاي فلسفي ماهيتاً

مذهب، بين طرز تفكر متافيزيك و شيوه ي  تفكر ديالكتيك، بين راسيوناليسم و ايراسيوناليسم جريان داشته 

است، جاي كمترين ترديد نيست كه نه فقط دهريان و طباعيان و اصحاب هيولي كه بنا به شهادت جمعي كثير 

 و سمعاني و شهرستاني و ناصرخسرو و ابن جوزي يمانند جاحظ بصري و ابوالعالء معري و غزال(لفين ؤاز م

به ( ن ايراني وائي تفكر مادي در مكتب مشّعناصرداراي عقايد مادي بوده اند، بلكه ) بغدادي و عده اي ديگر

 منطق يونان و ضرورت استناد و در آتميستيك معتزله نيز فراوان است و اصوالً از فلسفه و) ويژه ابو علي سينا

در قبال نفي آن كه تنها براهين نقلي (به براهين عقلي و احتجاجات مستدل براي درك واقعيات و اثبات احكام 

و اما آته ئيسم به . قشرها و افراد مترقي عصر حمايت مي كردند) و ذكر احاديث و اخبار را كافي مي شمرد

  زندگي و خوشباشي و خراباتي گري و توسل به جبر براي سست صورت آزاد انديشي و شكاكيت و شيوه ي

. بروز مي كرده است) به ويژه در افكار خيام و حافظ (كردن پايه هاي مذهب و حشر و نشر و بهشت و دوزخ 

عناصر دياكتيك در عقايد عرفاني و وحدت وجودي و از آنجمله در انديشه ي  مولوي و در فلسفه ي  

.آشكار است) ه به حركت جوهري استكمالي معتقد بودك(مالصدراي شيرازي 
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اين نمونه . درباره ي  برخي از اين نكات بررسي هائي به عنوان نمونه ي  كار در اين كتاب نشر يافته است

.ها تنها مي تواند الگوي اوليه ي  پژوهش هاي كاملتر، دقيقتر و پر وسواس تر بعدي قرار گيرد

سخن انگلس كه الحاد و عرفان را درفش فكري مبارزه .  نبرد طبقات وجود دارددر پس اين نبرد انديشه ها،

در كشور . ي  قشرهاي اپوزيسيون و انقالبي جامعه در قرون وسطي دانسته است سخني است كامالً بر صواب

درفش نيز ) و از اين جهت حتي كالم(ما عالوه بر عرفان و الحاد، فلسفه و منطق و به طور كلي راسيوناليسم 

لذا نه تنها كشف تضاد فكري در سير تفكر فلسفي بلكه يافتن آستر طبقاتي آن يعني رزم . چنين مبارزاتي بود

هاي دهقانان و مستمندان شهر عليه اشراف فئودال، نبردهاي ايرانيان مغلوب عليه اعراف و خالفت و اميران و 

نه جعلي و ( تنها با يافتن اتصال واقعي سلطانان دست نشانده ي  خالفت نيز وظيفه ي  پژوهنده است و

 و علميآن نبرد فكري با اين نبرد اجتماعي است كه تاريخ فلسفه در ايران مي تواند به يك مبحث ) پنداري

. به علم بدل شود، و از صورت توده اي از اسامي اشخاص و آثار و مشتي عقايد و منقوالت پراكنده بيرون آيد

 ي  بزرگ و بغرنج نگارش تاريخ تفكر فلسفي در ايران، نگارش تدريجي، ايجاد بهترين طريقه ي  حل وظيفه

تك نگاري هاي جداگانه، بررسي هاي تدريجي منابع اوليه، رجال، ادوار، مكاتب و جريانات فكري جدا جداست 

ه، اين كافي مدارك تحليلي، به اندازه ي  كافي استنتاج و روشن شدن منظري تا پس از گرد آمدن به اندازه 

.تاريخ چنان كه در خورد محتوي غني آنست فراهم گردد

سير تفكر سه هزار ساله در كشور ما نشان مي دهد كه خلق هائي كه در فالت ايران مي زيسته اند به نوبه 

ده ها تن از متفكرين در اين راه سر خود را نهادند و جان . خود نبردي كردند كه هرگز آسان و هموار نبودي 

اين سير . جمعي ديگر بالياي بسيار و مصائب دشواري را به خاطر عقايد خويش متحمل شدند.  باختندخود را

داستاني است دل انگير، پر شور، سرشار از قهرماني ها و فداكاري ها كه تنها مي تواند و بايد مشوق ما به ادامه 

بت شكنانه و ضاللت برانداز كنوني نبرد سرسخت در راه حقيقت و محرك ما در تقويت و تشديد مبارزه ي  ي 

. مردم ايران باشد
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برخي منابع تحقيقي

جريانات فكري در ايراني درباره 

هدف اين نوشته 

سـير جهـان بينـي هـاي دينـي ـ       ي ما در اين جا قصد نداريم فهرست جامعي از كل منابع تحقيقي دربـاره  

ايـن كـار يـك تحقيـق     ي ت دهـيم، زيـرا الزمـه     فلسفي و جريانات فكـري و اجتمـاعي را در ايـران بـه دسـ               

به عالوه اين كار به نحوي . بيبليوگرافيك وسيع و تنظيم فهرستي است كه شايد به صورت كتابي ضخيم بر آيد  

بلكـه مقـصد   . بسياري از پژوهندگان خارجي و ايراني انجام گرفته استي از انحاء در اين يا آن زمينه به وسيله   

 استفاده از آنهـا  يشيوه، ، نوع آن ها اين منـابع  وسيعي  دامنه  كه تصوري از    ما در اين جا آن است       

ي ي كه تا امروز انجام گرفتـه اسـت، بـا همـه            ئاين كتاب حاصل آيد تا روشن گردد تالش ها        ي  براي خواننده   

سـاكن فـالت    فلسفي و ايده ئولوژيك خلـق هـاي    يرزندگي بالانكار آن، هنوز بايد ادامه يابد تا ارثيه      اَدامنه و 

.ايران و از آن جمله كشور ما به شكل جامعي بررسي شود

اجمالي يا دقيـق قـرار داد مـي    ي سير تفكر فلسفي در ايران بايد مورد مطالعه ي منابعي را كه براي مطالعه      

:توان به چهار گروه اساسي تقسيم كرد

؛يران قبل و بعد از اسالمآثار فلسفي و ايده ئولوژيك خود فالسفه و انديشه وران ا : گروه اول

سير تفكر فلسفي و جريانات فكري در كشور ما در          ي  لفين ايراني و عرب درباره      ؤآنچه كه م   : گروه دوم 

؛ نوشته اندقرون سالفه

جريانات فلسفي و فكري در ايران تـصنيف و تـأليف     ي   درباره   لفين باختري ؤمكتبي كه    : گروه سوم 

؛كرده اند

. در اين باره نگاشته اند وعربلفين معاصر ايرانؤمآنچه كه  : گروه چهارم
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آثار خودِ فالسفه و انديشه وران ايران : گروه اول 

ي، پهلـوي،   ئطي دهها قرن آنچنان كوهي از آثار ايدئولوژيك و فلسفي در سرزمين ما به زبـان هـاي اوسـتا                   

.لهاستمطالب آن كار نسي فارسي و عربي به وجود آمده كه بررسي علمي و تجزيه 

ي است، متوني كه در دوران اشكاني و ساساني و تا سـه قـرن اوليـه تـسلط                   ئغير از اوستا، كه به زبان اوستا      

بدان زرتشتي از قبيل آذرفرنبع و ديگران نوشته شده به زبان پهلوي ؤمسلمانان در گوشه و كنار ايران به دست م    

ي كه محتوي مباحث فلـسفي اسـت ولـي صـبغه            خاص فلسفي و منطقي و يا آثار      آثار  ولي پس از اسالم     . است

عالئي به فارسي از آثـار صـرفاً  ي به عربي يا دانشنامه   » شفا «مثالً. ادبي يا تاريخي به خود گرفته فراوان است       

نظامي يا منظومـه هـاي عطـار يـا مثنـوي مولـوي و               ي  ولي شاهنامه فردوسي يا خمسه      . فلسفي ابن سيناست  

نيست، از افكار فلسفي فراواني انباشته است كه نمي تواند مورد بررسي پژوهندگان         فلسفي   امثالهم كه آثار صرفاً   

آثار فلسفي و منطقي پس از اسالم در كشور ما بـه            ي  بخش عمده و شكننده     . تفكر فلسفي در ايران قرار نگيرد     

ي كه بـر اثـر      الحي شگرف طزبان عربي در اثر غناء لغوي و اص       . نگاشته شده است  بود  زبان عربي كه زبان علمي      

انتشار وسيع آن در بالد اسالمي به افزار نيرومند ارتباط فكـري و             ي  مقدار انبوه ترجمه ها يافته بود و در نتيجه          

ي به همين جهت آموختن زبان عربي و درك آثار فلسفي به ايـن زبـان بـراي پژوهنـده                    . پيوند علمي بدل شد   

ايراني و ي كامل يا ملخص متون عربي فالسفه ي ترجمه از طرف ديگر . فلسفه ايران امريست بديهي و ناگزير  

ي شده است ولي هنوز به هيچ وجـه كـافي           ئدر اين مورد كارها   . عرب به زبان فارسي كاريست ضرور و سودمند       

. نيست

:زيرين تقسيم كردي آثار گروه نخست را مي توان به سه دسته ي مجموعه 

اوستا « كه معرف جريانات ايدئولوژيك قبل از اسالم است مانند        ي و پهلوي    ئآثار به زبان اوستا   :اولي  دسته  

و يـك   » شكند گمـاني ويچـار    « ،  »مينوگ خرت «،  »دينكرت« ،  »بندهشن  « ،  »زند و پازند  « ،  »و خرده اوستا  

سلسله اندرزنامه ها مانند اندرزنامه هاي اوشنر دانا، زرتشت، آذرپاد مارسپندان، بزرگمهر، خسرو كواتان و غيـره و    

بعضي از اين آثار مانند متن كامل اوستا و يا كتاب عظيم دينكرت دائره المعـارفي اسـت كـه بايـد بـراي                        . يرهغ

ويـس و  « و » گرشاسـب نامـه   «و » شاهنامه « بررسي آثاري مانند . بررسي آن ها هنوز كار زيادي انجام گيرد      

ائيست كه گاه مستقيم و گاه از طريق        كه گرچه به فارسي دري است ولي ترجمه ه        » كليله و دمنه    « و  » رامين  
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عربي از روي آثار پهلوي انجام گرفته براي روشن كردن محيط فكري دوران پيش از اسالم مفيـد اسـت و بـه                       

.عالوه متضمن نكات ايد ئولوژيك فراواني است، به ويژه آن نكاتي كه رواج و تداول زيادي پيدا كرده بود

ارمنـي،  ( لفين غير ايرانـي     ؤآثار م ي  ين دوران طبيعي است كه مطالعه       براي بررسي جريانات ايده ئولوژيك ا     

 يكـي از  مـثالً .  آن ها ضرور اسـت     ايران همزمانِ ي  درباره  ) گرجي، يوناني، رومي، سرياني، هندي و گاه چيني       

نـام داشـت رسـاله اي    » پريـسكيانوس «در دوران خسرو انوشيروان به ايـران آمـد و   مكتب آتن كه    ي  فالسفه  

مـتن التينـي ايـن      . »ي دارد ئآن ترديـدها   ي   حل آن مسائلي كه خسرو شاه ايران درباره       « شت تحت عنوان  نگا

بحـث  ي  روشن است كه چنين رساله اي چه اندازه مي تواند براي روشـن كـردن نحـوه                  . رساله در دست است   

. هاي فلسفي دوران خسرو اول ساساني سودمند باشد

 به زبان تازي يا پارسي در الهيات و طبيعيات و نفسانيات و سياست مدن                فلسفي كه  آثار صرفاً : دومي  دسته  

ما انبوه كتب مذهبي، فقهي، اصولي، كالمي و        . فالسفه ايراني نگاشته شده است    ي  و منطق و اخالق به وسيله       

ت كـه   غيره را در اين جا كنار مي گذاريم، چون اين رشته ايست جداگانه و مستقل و مقصد ما تنها آن كتبي اس                     

« و  » ادب الكبيـر  « از اين قبيل اسـت      . به سير تفكر فلسفي و بحث در عام ترين مسائل، اختصاص يافته است            

» شـفا « فارابي و   » رساله في مبادي آراء اهل المدينه فاضله      « و  » فصوص الحكم «از ابن مقفع و     » ادب الصغير 

تهافـت  «از ابن سـينا و  » عالئيي دانشنامه « و » منطق المشرقين« و  » االشارات و التنبيهات  « و  » نجات«و  

غزالي طوسـي   محمد  ابو حامد   » كيمياي سعادت « و  » مقاصد الفالسفه « و  » المنقد من الضالل  « و  » الفالسفه

» حكمـت االشـراق   «فيلسوف آذربايجاني و شاگرد ابن سينا ابوالحسن بن مرزبان بهمنيار و            » مراتب الوجود « و  

ابـو سـليمان منطقـي      » صوان الحكمـه  «شيخ اشراق شهاب الدين سهروردي و       » مجموعه في حكمت اللهيه   «و

خالصه الوفا في   «ابوحيان توحيدي شاگرد سجستاني و      » مقابسات«و  » انسهؤملكتاب االمتاع و ا   « سجستاني و   

و » جـامع الحكمتـين   «ابوعلي مـسكويه و     »  االعراق ةطهار«و  » جاودان خرد « و  » اختصار رسائل اخوان الصفا     

، »تعجيـز الفالسـفه   «و  » مباحث المـشرقيه  « و  » المخلص« و  » شرح اشارات «ناصر خسرو و    » دالمسافرينزا«

ةدر« خواجه نصير و رساالت فلسفي افضل الـدين كاشـاني و          » اخالق ناصري «و  » شرح اشارات «فخر رازي و    

ق اعبـدالرز » هر مـراد  گـو « مالصـدرا و    » اسـفار االربعـه   «ميردامـاد و    » قبسات«قطب الدين شيرازي و     » التاج

ميرزا جلوه و آثار متفكرين اخير » تحقيق الحركه في الجوهر «حاج مال هادي سبزواري و      » منظومه«الهيجي و   

مانند طالبف، ميرزا آقاخان كرماني، سيد جمال الدين اسد آبادي، متفكر آذربايجاني آخوندف كه آثـار زيـادي بـه                  
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وده است و نوشته هـاي شـيخ محمـد خيابـاني و كـسروي و ارانـي و       ثر بؤفارسي دارد و در مسير تفكر ايراني م     

.ديگران

شـايد روزي   . آنچه كه از آثار متفكران ايراني از زرتشت تا اراني نام برديم تنها گوشه اي از ايـن آثـار اسـت                     

ي لفين به تفصيل يا تلخيص به فارسي ترجمه و در مجلدات منظم با شروح و حواشـ        ؤبرسد كه كليات آثار اين م     

 ايراني روشن تر از آن شـود كـه           ي الزمه طبع شود و مسير تكامل مقوالت، احكام و جريانات فكري در فلسفه            

. اكنون چنانست

آثار ادبي ـ فلسفي كه به نظم يا نثر در زبان پارسي نگاشته شده و متضمن مسائل عرفاني يـا   :سومي دسته 

ي و مولوي و شبـستري و       ئ هاي عرفاني عطار و سنا     است مانند منظومه  ) سياست، اخالق و غيره   (حكمت عملي   

خيام و حافظ و آثاري كه متـضمن مـسائل سياسـي و اجتمـاعي و                ي  رباعيات و غزليات فلسفي و آزاد انديشانه        

اخالقي است مانند مرزبان نامه و قابوسنامه و سياست نامه و نوشته هاي منظـوم و منثـور شـيخ مـصلح الـدين                    

به همين ترتيب در منظومه هاي گرانقدر فردوسي و نظامي و افكـار             . ي عبيد زاكاني  سعدي و نوشته هاي انتقاد    

و نيز روشن است كه در كتب مؤلفاني مانند طبري، مسعودي، ثعالبي، ابن نديم،              . فلسفي فراواني بيان شده است    

فا، حبيـب الـسير،    الصهعروضي، سياست نامه، قابوسنامه، روضي يعقوبي، تاريخ هاي بيهقي، بلعمي، چهار مقاله  

.حيات معنوي در ايران بدست آوردي عالم آراء، ناسخ التواريخ، و غيره نيز مي توان اطالعات فراواني درباره 

لفين عرب و ايراني نگاشته اند ؤآنچه كه در قرون وسطي م: گروه دوم

 اند و در خورد مراجعه     فرهنگ ايران نگاشته  ي  لفين عرب و ايراني در قرون وسطي درباره         ؤتعداد كتبي كه م   

تاريخ سياسي و جغرافيـا و ادب و        ي  عالوه بر تاريخ فلسفه و ايدئولوژي، آثار متعددي درباره          . است اندك نيست  

. آن ها براي روشن كردن مختصات عـصر ضروريـست  ي علوم در دوران پس از اسالم نگاشته شده كه مطالعه   

ي دسته از كتب محدوديست كـه بـه طـور اخـص دربـاره               منظور آن   . كتب نيست ي  منظور ما در اين جا همه       

لفين عـرب  ؤفالسفه و جريانات ايدئولوژيك به ويژه بين قرن هاي چهارم تا ششم هجري از جانب عده اي از م              

ليف شده و مهم ترين و مفيد ترين آن ها كه متأسفانه به جز يكي همه به عربي است عبـارت اسـت        أو ايراني ت  

ه االخبار و لمع   هدر« موسوم به   (» صوان الحكمه ي  تتمه  «سليمان منطقي سجستاني و     ابو» صوان الحكمه «: از

ان توحيدي شاگرد ابوسليمان منطقي و      تأليف ابوحي » مقابسات«به فارسي تأليف علي بن زيد بيهقي و         ) »االنوار
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لـدين ابوالحـسن بـن    تأليف وزير جمال ا  » اخبا العلماء باخبار الحكماء   «از نويسندگان فصيح و تيز هوش عرب و         

تأليف شـهرزوري   » تاريخ الحكماء « و  ) از مردم شهر قفط از شهرهاي مصر      ( القاضي االشرف معروف به قفطي      

» الفرق بين الفـرق «شهرستاني و » ملل و نحل « تأليف ابن ابي اصيبعه و      » عيون االنباء في طبقات االطباء    «و  

يف تقي الدين احمدبن علي بن عبدالقادر محمد معروف بـه           تأل» الخطط المقريزيه «ابو منصور اشعري بغدادي و      

تأليف ابوالفرج محمد بن اسحق بن نديم الـوراق         » الفهرست«و  ) از مردم شهر مقارزه واقع در بعلبك        ( مقريزي  

تأليف تـاج االسـالم   » االنساب«تأليف ياقوت حموي و» معجم االدباء«تأليف ابن خلكان و   » وفيات االعيان «و  

.مسعودي و غيره» التنبيه و االشراف« و » مروج الذهب«سعيد محمد سمعاني و قاضي ابو 

اين كتب در تاريخ فلسفه نيست و برخي از آن ها تنها بنا به علل و مناسباتي متضمن نام فالسفه و                     ي  همه  

به ويـژه  اين كتب را بايد جزء منابع ضرور تحقيق در تاريخ تفكر فلسفي و اجتماعي           ي  آثار آن هاست ولي همه      

 قصد بيان تاريخ فلـسفه داشـته انـد          لفين كتبي كه صرفاً   ؤبايد دانست كه حتي م    . در دوران پس از اسالم شمرد     

و بيان برخي سخنان حكيمانـه و شـمارش بعـضي آثـار             ) آن هم مجمل و گاه مغلوط     ( به ذكر شرح زندگي      غالباً

فالسـفه  ي  تضمن يك رشته اطالعات دربـاره       اكتفا ورزيده اند ولي به هر جهت اين آثار به علت قرب زماني م             

مجهز به اسلوب صحيح تحقيق مي تواند از آن اطالعات، به موقع و به جاي ي پس از اسالم است كه پژوهنده 

بسيار به جا خواهد بود اگر ملخصي از اين كتب يا منتخباتي از آنچـه كـه بـراي                 . خود استفاده هاي فراوان ببرد    

.ي ترجمه مي گرديد تا كار پژوهندگاني كه عربي نمي دانند تسهيل مي شدايرانيان ضروريست به پارس

ايران نوشته اند ي فلسفه ي لفين باختري درباره ؤآنچه كه م: گروه سوم

آثاري نيـست كـه در قـرون    ي فلسفه ما كليه ي لفين باختري درباره ؤدر اين جا منظور نگارنده از تأليفات م  

ريح و تبيين آثار فالسفه و علماء ما به ويژه فـارابي، ابـن سـينا، رازي، بيرونـي،     وسطي و جديده در ترجمه و تش      

 كه بسياري از آن هـا بـه زبـان التـين اسـت از صـدها               غزالي و ديگران نوشته شده است زيرا تعداد اين كتب         

كـا بـه طبـع      فلسفه ايـران در اروپـا و امري       ي  متجاوز است و نيز منظور، رساالت و مقاالتي نيست كه در زمينه             

پژوهش هاي عميقي وجود دارد، بلكه منظور يـك سلـسله آثـار اساسـي محققـين                 رسيده و در ميان آن ها گاه      

ادوار، در وجـود  ي اروپائي است كه طي آن ها كوشش شده است فلسفه و تفكر اجتماعي ايران در يكي يا همه          

زء كتبي دانست كـه پژوهنـده بايـد ضـرورتاً     جاين آثار را مي توان. يك يا چند تن از نمايندگانش تشريح شود      
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از آن . از ميان آن ها بدون رعايت نظم خاص و بر حسب مثال برخي را ذكـر مـي كنـيم          . بدان ها مراجعه نمايد   

��#�7�8(تأليف دبر » تاريخ فلسفه در اسالم« جمله است كتاب ذي قيمت  G
كـه زمـاني آن را آقـاي     )��

فلـسفه در   « و كتـاب    . ايـن كتـاب تجديـد شـود       ي   بهتر است ترجمه     عباس شوقي به فارسي ترجمه كرد ولي      

� (تأليف هرتن» اسالم��D(و ديگـر آثـار تحقيقـي بـارون كـاررادوو      » الغزالي«  و كتاب )������G��
��

 ����� #��H���يكي از پژوهندگان مطلع و دقيق فرانسوي در رشته فلسفه شرق و نيـز كليـه تأليفـات     ) 

�8��I��J(مادام گواشن   
���
و غيره كـه در  » فرهنگ فلسفي ابن سينا  «و  » ماهيت و وجود  «مانند   ) �

����I��2(ابن سيناست و آثار متعدد دليسي اليري ي رديف بهترين و دقيق ترين آثار تحقيقي درباره فلسفه 

�� ر  و كالم كشورهاي خالفت و تـأثير علـوم يونـاني د   فلسفهي لف تحقيقات پر ارزشي درباره ؤم )  ����2

انتقال علوم يونـاني    «در تاريخ كه يكي از آثار را آقاي احمد آرام به نام             » عرب«اين فلسفه و مقام تفكر فلسفي       

 و هارولد نيكلـسن و هـانري      )�����@���J(ترجمه كرده است، و تأليفات كريمسكي       » به عالم اسالمي  

و نوشـته هـاي   ) ل الـدين مولـوي  و از آن جمله حكمت اشراق سهروردي و عرفـان جـال  ( كربن درباره تصوف    


8(  و تحقيقات گلد تسيهر ) اوروئيسم(ابن رشد ي فلسفه ي  درباره   )�����K�(  ارنست رنان   	#>����


@ (   غزالي و پژوهش هـاي كمـن        ي  درباره اسالم و صوفيگري و فلسفه      )��
 و آرتـور كريستنـسن       )�

��� (  ري و آثار مريس بـوژ     مانيگري و مزدكي گ   ي  دانماركي و اتاكاركليما درباره     �G
�ي دربـاره    ) ����

تاريخ ماترياليسم در   ي   درباره    )��D�2(  لف معاصر آلمان هرمان لي      ؤابن رشد و غزالي و كتاب م      ي  فلسفه  

��2(قرون وسطي و نيز پژوهش هايلوي ماسينسون     ������
�)و ماكسيم ردنسن   ( ��K
#���
�(  

در رديف منـابعي كـه در آن اطالعـات وسـيع            . ي ما و غيره و غيره     ئون وسطا جريانات ايدئولوژيك قر  ي  درباره  

اثــر » اســالمي«مــا ذكــر شــده اســت بايــد از دائــره المعــارف دو جلــديي آثــار و مواضــع فلــسفه ي دربــاره 

»عــربي مـدخل كتــاب شناسـي بـراي بررسـي فلـسفه      «و كتـاب   ) �����(  و پينـه   ) ����@(كرائـوس 

)G��	�
���"���������"����������#������#����#���J�������������	
 اثر  ) ���!�


G (  بخنسكي  �����فلـسفه عـرب در     ي  كتاب شناسـي مختـصر دربـاره        « و   1948چاپ برن سال     ) �

�J (  »جهـان  G���"� G��	�
���!��� 
"� J������ ���	
�
!��� ��� �
�	���=
�	#�

 »181091885 منتشره در بـاختر مـسيحي از   عربي آثار مربوط به فلسفه « و كتاب  )1942نيويورك سال   
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)G��	�
���!����#���4�?������ �������
�� ��	���"�� ����������<�!��	����#����

���
!�������������#���L������LLM)   نام برد )1922چاپ ليز. 

تان و  در اتحاد شوروي كه در آن برخي از جمهوري ها مانند جمهوري هاي شـوروي آذربايجـان و تاجيكـس                   

فرهنگي مشترك با ما در اين يا آن دوران از تـاريخ انـد تـالش    ي ازبكستان از شركاء اين يا آن بخش از ارثيه     

اوستاي زرتشت و ابن سـينا و بهمنيـار و   ي  وسيعي براي تنظيم اين فرهنگ در كار انجام گرفتن است و درباره             

با ارزش انجام گرفته است و از آن جملـه و بـه         ناصر خسرو و نظامي و بسياري آثار و رجال ديگر پژوهش هاي             

و كتاب كوچك ولي با ارزش دانشمند جـوان انـدره           » اوستا « ي   ويژه بايد از كتاب پروفسور ماكوولسكي درباره      

ناصر خسرو و آثار محققانـه پروفـسور پيگولوسـكايا، ديـاكونوف، پطروشوسـكي، براگينـسكي،            ي  برتلس درباره   

ي ئ تحقيقات دانشمندان ارمني و گرجي نيز تا حد معتنابهي به روشن كردن بخش هـا               .زاخودر و ديگران نام برد    

. ما كمك مي كندي از حيات ايدئولوژيك جامعه 

لفين معاصر ايران و عرب نوشته اندؤآنچه م: گروه چهارم 

ين و نيـز پژوهنـدگان بـه تـدو    ) به ويژه مصر و سوريه و عـراق (در كشور ما و همچنين در كشورهاي عربي       

ويژه نامـه هـا، مقـاالت و رسـاالت تحقيقـي            متون انتقادي نشر مي يابد،    . تنظيم آثار فلسفي همت گماشته اند     

لفين عرب براي انتشار تاريخ هاي جـامع فلـسفه نيـز            ؤم. جريانات فكري نوشته مي شود     اشخاص و ي  درباره  

تاريخ فالسـفه  «محمد لطفي جمعه مصنف لفين معاصر عرب به عنوان مثال مي توان از  ؤاز ميان م  . كوشيده اند 

تـاريخ االسـالم الـسياسي و الـديني و الثقـافي و             «و ابـراهيم حـسن مـصنف        » االسالم في المشرق و المغرب    

مـن  «لف كتاب   ؤم» بندلي جوزي «و  » ضحي االسالم و فجر االسالم    «و دكتر احمد امين مصنف      » االجتماعي

ابن سينا و دكتر طه حسين و جرجي ي لف آثاري درباره ؤصليبا مو جميل » تاريخ الحركات الفكريه في االسالم   

حواشي گات هـا و     (لفين ايراني مانند پورداود     ؤم. جريانات ايدئولوژيك تأليفاتي دارند نام برد     ي  زيدان كه درباره    

حجـه الحـق    (، دكتـر گـوهرين    ) غزالي نامـه  (ي  ئ، هما )صوان الحكمه ي  بيست مقاله درباره    (، قزويني   )يشت ها 

تـاريخ فلـسفه در     (، مدرسـي چهـاردهي      )تاريخ علوم عقلـي   ( ، دكتر صفا  )تاريخ تصوف (، دكتر غني    )بوعلي سينا ا

تحليل و نقد عطـار و      ي  درباره  (، فروزانفر   )طبيعتي  نظر متفكران ايراني درباره     (، دكتر سيد حسن نصر      )اسالم

، مهـدي قمـشه اي      )لدين شـيرازي  صدراي  نظري به فلسفه    (، مشكوه الديني  )مولويي  يك رشته كتب درباره     
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، دكتـر  ) خواجه نصير الدين طوسي( ، مدرس رضوي )علم كالم( يئ، سيد احمد صفا   )حكمت الهي عام و خاص    (

يئ، دكتر احمد علي رجـا )فرهنگ علوم عقلي(، دكتر سيد جعفر سجادي ) لفات و مصنفات رازيؤم( نجم آبادي  

سير جهان بيني ها در ايران ايجـاد كـرده   ي ه آثار درباره يك رشت) فرهنگ مصطلحات صوفيه در ديوان حافظ     (

عالوه بر نامبردگان عده اي از پژوهندگان معاصر كشور ما مانند دكتر اراني، دهخدا، دكتر سياسي، فروزانفر،                 . اند

دكتر محمود هومن، دكتر صديق، صادق هدايت، فاضل توني، محمد شاهوردي، دكتر صديقي، فروغي، اكبر دانا      

، احمد كسروي، منوچهر بزرگمهر، عبدالحسين زرين كوب، محمـد تقـي دانـش پـژوه، راشـد، دشـتي و                  سرشت

جمعي ديگر در يك رشته كتب و مقاالت، مسائل مربوط به تاريخ تفكر فلسفي و جريانـات فكـري در ايـران را                      

ابـن سـينا و     ي  هـزاره   به عالوه به مناسـبت      . مطرح كرده اند و مطالب جالب و ذيقيمت فراواني بيان داشته اند           

.ي نشر يافته استئجشن نامه ها و يادنامه ها، هفتصدمين سال خواجه نصير 

 ايـران تنهـا      ي  نامنظم از منابع چهارگانه پژوهش فلـسفه       ذكر اين فهرست هاي بسيار بسيار ناقص و كامالً        

ايـن عرصـه بـراي       داشته باشند و به ويژه آن كـه در           تحقيقي  پهنه  براي آن است كه محققين تصوري از        

نخستين بار گام مي گذارد بداند كه وي تنها با هضم عميق بهترين دست آوردهاي تعميمـي و تحليلـي ديگـر                      

 پيش از خود باشد و كار را        در خورد محققينِ  ي  پژوهندگان وبا اتكاء كامل به متون اصلي مي تواند ادامه دهنده            

.شتابزده دل خوش نشودسهل نگيرد و از راه آسان نرود و به نتايج سطحي و 
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 ديالكتيكي يانديشه

تضاد و نبرد ضدين در مزده يسنه
 ) ايرانيه ي هسته ها وعناصر ديالكتيك بدوي در انديشه يپژوهشي دربار ( 

طرح مطلب  ـ 1

روينـده و   :  نبـرد ضـدين     ي عرصهي  يكي ازآموزش هاي ديالكتيك عبارت است از توصيف جهان به مثابه            

ي همين نبرد متضادهاست كه محرك انگيزه . و كهن، گذشته و آينده، مرگ و زندگي و غيره و غيره    ميرنده، نو   

درك . جنبش تكاملي نسج هستي از ساده به بغرنج، از نازل به عالي اسـت ي دروني حركت و تغيير و سرچشمه       

اجتمـاع مـي ديـده و بـه         بشر از ديرباز وجود نبرد متـضادها را در طبيعـت و             . اين واقعيت مطلب تازه اي نيست     

بـشر  ي اوليـه  ي در ديالكتيك ساده لوحانه . اقتضاي درجه و مقام تكامل فكري خود آن را بيان مي كرده است  

دريش انگلس در اثر معروف خود  يديالكتيك ساده لوحانه يا ابتدائي يعني چه؟ فر       . تضاد منعكس است  ي  انديشه  

: ابتدائي را به نحو زيرين توصيف مي كندي كتيك ساده لوحانهلديا» آنتي دورينگ«موسوم به 

هنگامي كه طبيعت يا تاريخ بشر يا فعاليت روحي خودمان را از جهت فكري مورد بررسي قـرار مـي               «

درهم بافتگي بي پايان روابط و تأثيرات متقابل ظـاهر مـي شـود و در                ي  دهيم در برابر ما ابتدا منظره       

 چيز در حركـت اسـت، تغييـر مـي      و غيرمتغير نيست، همه   غيرمتحرك،  هيچ چيز   ،  داخل اين منظره    

عالم را مي بينيم كه در آن اجـزاء         ي  بدينسان ما در ابتدا منظره      . (كند، پديد مي شود و نابود مي گردد       

كمابيش به عرصه عقب مي روند و ما بيش تر به حركت، انتقال، روابط عطف توجه مي كنـيم تـا بـه                       

ابتدائي سـاده لوحانـه     ي  اين منظره   ).  مي يابد، به هم مربوط مي شود       آنچه كه حركت مي كند، انتقال     

هراكليـت آشـكارا    ي   به وسـيله     فالسفه يونان باستان بود و بدواً     ي   صحيح در جهان، ويژه      ولي ماهيتاً 
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هراكليت گفت همه چيز وجود دارد و در عين حال وجود ندارد، زير همه چيز در جريان است،                  . بيان شد 

.�1ت دائمي ظهور و زوال اسي  تغيير مي پذيرد، همه چيز در پروسه اًهمه چيز دائم

نخست اين كه   : ابتدائي بايد دو نكته را افزود     ي  در مورد اين تعريف عميق انگلس از ديالكتيك ساده لوحانه           

نبرد متضادها  ي  حركت جاويد منعكس است بلكه منظره       ي  بدوي نه فقط منظره     ي  در ديالكتيك ساده لوحانه     

نيـز مـنعكس    ،  مزده يسنا و انواع جريانات ديگري كه ذكر آن خواهد گذشت نشان مي دهد               ي  نان كه نمونه    چ

دوم اين كه تنها فالسفه يونان باستان نبودند كه به درك اين منظره قادر شـدند، فيلـسوف ماركسيـست                    . است

هراكليت شكل روشني بـه     بودا به مراتب قبل از      «: حق متذكر مي شود كه    ه   ب مونوريجن روي معاصر هندي   

بـودائي  ي  در مورد فلسفه    » ديالكتيك طبيعت «به اين نكته خود انگلس نيز بعدها در كتاب          . 2»ديالكتيك داد   

لذا بيان عميق انگلس در مورد ديالكتيك سـاده لوحانـه      . مي نامد نيز اشاره مي كند     » ديالكتيكي«كه وي آن را     

ي وسيع تر و عميق تري   ار از تاريخ تفكر خلق هاي مشرق زمين محتو        اوليه با توجه به انواع نمونه هاي ديگ       ي  

ي واقعي تفكر و تضاد را درك نمي كنـد          اتفكر ديالكتيكي اوليه چنان كه انگلس متذكر مي شود محتو         . مي يابد 

 عبـارت اسـت از      محتـوي غالبـاً   . زيرا هنوز به تجارب علمي دسترسي ندارد و هزاران راز وجود را نگشوده است             

ولي خود حركـت، انتقـال، ارتبـاط، نبـرد و     . ارها و تخيالت مذهبي و اساطيري و ساخته هاي تجريدي ذهن          پند

ديالكتيـك  .  اين ها را بر نسج افكار مذهبي و تخيلي خـود انطبـاق مـي دهـد     يتضاد را ادراك مي كند و همه   

ي اا خبر نـدارد و از محتـو        اوليه با آن كه بر سطح مي غلطد و چيزي از عمق مضمون پروسه ه                ي ساده لوحانه 

واقعي حركت تكاملي بي خبر است، با اين حال روابط متقابل اشياء و پديده ها را به درستي منعكس مي كنـد و              

.از اسلوب جامدي كه منكر حركت و تضاد و تكامل است گام ها پيش است

 ـ مزده يسنه و تضاد 2

اين سرنوشت همه   .  دروني بسياري را طي كرد     كيش زرتشت يا مزده يسنه طي حيات طوالني خود تحوالت         

توضيح و تفسير، قوانين و شرايع، آداب و رسوم خـود را   . آن ها خود را در ظرف زمان مي گنجانند        . مذاهب است 

20 انگلس، آنتي دورينگ، چاپ روسي صفحه )1

340-337صفحات . تأليف روي» تاريخ فلسفه هند«  رجوع كنيد به )2
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نمي توان مزده يسناي مغان اوليه را كه با ديـن مزدائـي كهـن               لذا. عصر و مصر دگرگون مي سازند     متناسب با   

. بدان دوران اخير ساساني يكي دانستؤم» نيبه دي« با 1آميخته بود

مقاله غور در اين مسئله كه خود موضوعي جالب دقت است نيست زيرا در اين باره در گفتار                  اين  هدف ما در    

ما در اين جا مزده يسنه را به معناي اعم آن و در مقطع تاريخي آن بـه مثابـه                . جداگانه اي سخن خواهيم گفت    

. مورد بررسي قرار مي دهيميك جهان بيني ايراني ي 

مزده يسنه در درجه اول يك مذهب است ولي هر مذهب يك جهان بيني است و به ويژه در جوامع باستاني                  

در آن هنگام كـه علـم و     . خاور زمين هنوز جهان بيني فلسفي، مبري و معري از مذهب نمي توانست پديد شود              

لذا شگفت نيست   . جهان بيني بغرنج و مركبي هستند     ي  ابه  فلسفه و دين از يكديگر جدا نشده اند مذاهب به مث          

برخي در اين   . اگر در بررسي تاريخ تفكر كلي، تفكر فلسفي ايراني بررسي مزده يسنه يكي از فصول مهمه باشد                

آيا تـاريخ جهـان بينـي هـا و تـاريخ      «،  »آيا بايد تاريخ مذاهب را با تاريخ فلسفه درآميخت        «:جا شك مي كنند   

مسلم است كه نبايد تاريخ مذاهب را با تاريخ فلسفه درآميخت، نبايد تاريخ جهان بيني هـا                 »  است؟ فلسفه يكي 

ي ئرا با تاريخ فلسفه يكي پنداشت ولي در بررسي منابع نخستين تفكر فلسفي ناچار به آن انواع جهان بينـي هـا             

نه بر اساس استدالالت تعقلي     برخورد مي كنيم كه هنوز شكل مذهبي و اساطيري دارد و جهان شناسي خود را                

تـاريخ فلـسفه در     . و منطقي بلكه بر اساس ايجاد پيوندهاي سحرآميز غير تعقلي و غير منطقي عرضه مي دارند               

–به بررسـي ايـن نـوع جهـان بينـي هـاي مـذهبي                ) مصر، چين، هند، ايران، بين النهرين و غيره       (خاور زمين   

 را مي تـوان تنهـا يـك تفكـر ثنـوي      خير و شرّءو مبدادبرد  ن يبه همين جهت انديشه . اساطيري مجبور است  

.  مذهبي ندانست بلكه در اين جا مظهري از درك بدوي انديشه ديالكتيكي نبرد متضادها ديدصرفاً) دوآليستي(

آهـورا  (مقابل ديويسنه است آموزش خود را بر قبول نبرد دو عنـصر متـضاد اورمـزد                 ي  مزده يسنا كه نقطه     

) اورمزد(سراپاي هستي ازاين نبرد كه به پيروزي مبدأ خير . 2مبتني ساخته است  ) ي نوئو ئانگراما(ن  و اهريم ) مزدا

:بيان جالبي از اين نبرد وجود دارد، 2قطعه ، 45در يسناي . ختم خواهد شد انباشته است

.در مركز قرار دارد و نه تقابل اورمزد و اهريمن  ) اورمزد، مهر، ناهيد(متذكر مي شود تثليث » ايران از آغاز تا اسالم « ليه چنان كه گيرشمن در كتاب خود  در دين مزدائي او)1

.روشن ومقدس قرار مي گيرد به معناي گوهر و سرشت ) سپنتامائي نو ( گاه اهريمن كه معناي لغوي آن گوهر و سرشت تيره است در مقابل سپيتامن يا )2
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 گـوهر  من مي خواهم سخن بدارم از آن دو گوهري كه در آغاز زندگي وجود داشتند، از آنچه كه آن                  « 

و آرزو و گفتار و كردار و زنـدگي         مقدس به آن به گوهر خرد خبيث گفت انديشه و آموزش و خرد              خِرَد  

» .و روان ما با هم بيگانه و يكسان نيست

موافق اساطير مزده يسنه در آغاز دو گوهر از هم جدا بودند و سپس اهـريمن، هـستي را كـه بـر روشـني و                        

رسيد و سرانجام بار ديگر مبدأ خيـر از آاليـش           ) گوميزشن (أران اختالط دو مبد   هماهنگي استوار بود بيالود و دو     

بر اسـاس ايـن اخـتالط و آميـزش،        . د يافت ن رها مي شود و بار ديگر نور و هماهنگي خرد و مهر ظفر خواه              شرّ

سـي  ثنويت متضاد زرتشتي را مـي تـوان از برر  . هستي نسج در هم پيچيده اي از مقوالت و عناصر متضاد است     

: و متضاد يكديگرند درك كرد » همستار« مقابل هم يا به اصطالح ي مقوالت زيرين كه نقطه 

رّ شاءمبد خير اءمبد

 اهريمناورمزد

)اكامنه(اكامانه  بهمن 

ايندراارديبهشت

 سارواشهريور 

نائونگ سي تيا سپندارمذ

تائورويخرداد 

زايي ريشمرداد

) خشم ( ائشمه سروش 

در تعـاليم   . در مزده يسنا مبادي تضاد از جهان طبيعت به اجتماع و روحيات انساني نيز بسط داده مـي شـود                   

:اخالقي زرتشتي نيز تقابل و تضاد دو رشته اخالقيات تصريح مي گردد به نحو زيرين 

)پندار بد( دوش مت ) پندار نيك (هومت 

)گفتار بد ( دوژخت ) گفتار نيك ( هوخت 

)كردار بد( دوژورشت )كردار نيك ( شت رهو
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الهيات مزده يسنا در دوران هاي اشكاني و به ويژه ساساني در قبال فشار مسيحيت و دين يهود و بـه قـصد               

ق تن باز مي زد و مي كوشيد تا ثابت كند كه مزده يـسنا كـيش وحـداني      تحكيم موقع خود از قبول ثنويت مطل      

از آن گذشـته  . اهريمن را دو عنـصر همـسنگ نمـي شـمرد     اورمزد و ،  ادر واقع تعاليم مزده يسن    . است نه ثنوي  

برخي از الهيون باستاني مفهـوم   .  متضاد مستحيل شود   اءكوشش هائي بوده است كه در مفهوم عام تري دو مبد          

. 1بستر حل دو عنصر متضاد مطرح ساختندي يا زمان را به مثابه » زروان«و برخي مفهوم ) مكان(» شهواث«

الحـاد مـانوي و الحـاد       (در جريانات الحاد آميزي كه از كيش زرتشتي منشعب شد به ويژه دو جريان عمـده                 

. شده استانديشه مركزي حفظ ي انديشه نبرد يزدان واهريمن، نور و ظلمت به مثابه ) مزدكي

الحاد قـصد داشـت   ار اين زالحاد مانوي مخلوط درهم و برهمي از انواع جريانات فكري زمان بود، زيرا بنيادگ    

مانوي با آن جنبه عميقاً    الحاد  . دين عام و كاملي پديد آورد كه مايه ي صلح كل بين فرق و نحل مذهبي شود                  

به نظـر   . خود مطرح مي كند   ي  ضادها را به نحوي ويژه       نبرد مت   ي خود مسئله ي  عرفاني و مرتاضانه و بدبينانه      

ارواح كـه از نورنـد در   . روان نوراني است ولي تـن ظلمـاني  . مي آيدماني از ستيزه بين نور و ظلمت جهان پديد    

بـا آن كـه سـر    . كالبد ظلماني زنداني اند و پس از مرگ از اين قفس رها شده به سوي خورشيد صعود مي كنند       

ي وداني نور برقرار مي شود ولي در حال حاضر ظلمت است كه مسلط است، لذا جهان عرصه                  انجام حكومت جا  

. 2رنج و بيداد است

. مبادي متضاد انجام مي گيردي در جهان شناسي مانوي نيز تقسيم مقوالت مختلف طبيعي و روحي بر پايه     

 نـور چنـد   اءولـي از مبـد  ، ل مي شود  ظلمت، آتش مخرب، بادِ مهلك و آبِ گل آلود حاصاء از جمله از مبد    مثالً

البته اين منظره سـازي خيـال آميـز از جهـان            . فيض بر مي خيزد كه عبارت است از ادراك، عقل، تأمل و اراده            

نكته قابل تفحص در اين زمينه همسنگ بودن مفهوم زروان مـا      .  زروان درنگ خداي بي كران بعدها منشأ كيش و دين مستقلي شد كه يك رشته آن نيز به ماديگري كشيده است                     )1

جانشين اين دو مفهوم شده و دهر در عـين حـال هـم مفيـد مفهـوم زمـان       » دهريون« ه عربي در ترجم. لكاوزروان هر دو به معني دهر است   . در فلسفه لكاياتا هندي است    » ��
	«با  

.است و هم مفيد مفهوم جهان

ناصـر خـسرو علـوي قباديـاني شـاعر و مبلـغ معـروف        .  نكته ي جالب اين جاست كه انديشه زرتشتي و مانوي نور و ظلمت پس از اسالم در افكار فالسفه ما نفوذي عميـق داشـت                         )2

: مي نويسد » وجه دين « معيلي در اثر خود موسوم به اس

» يكي جسم كثيف و ديگري نفس لطيف : مردم از دو گوهر بودمركب شده « 

نور مطلـق وماهيـات   متذكر مي شود كه غزالي سخن از نور و ظلمت مي گفت و در آيه نور و مقصود از مصباح و مشكوه تحقيق مي كرد و خدا را      » غزالي نامه   « آقاي همائي در كتاب     

يا شرح حال و آثار و عقايـد وافكـار   » غزالي نامه « رجوع به ( ممكنه را ظلمت محض مي خواند و چون غزالي اين سخنان را مي گفت مردم عصر او، او را به گبر بودن متهم مي كردند       

) .226 اول صفحه فلسفي امام ابوحامد محمد بن محمد بن احمد غزالي طوسي تأليف آقاي جالل همائي، چاپ
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گونه محتوي جدي نيست ولي حاكي از اين حقيقت است كه جهان شناسي مانوي نيز مانند جهـان                  داراي هيچ 

. نور و ظلمت، يزدان و اهريمن، خير و شر بافته مي شمردشناسي زرتشتي نسج هستي را از تار و پود

اما در الحاد انقالبي مزدك كه در دوران سلطنت قباد ساساني پديد شد و متوجـه نبـرد بـر ضـد اشـرافيت و           

 آگاه و بـا اراده      اءنور و روشني در نزد مزدك مبد      . 1نور و ظلمت به نحو ديگري است      ي  مذهب مسلط بود رابطه     

 حتمي و قانوني و عادالنه است ولي ظلمت، خود محصول اتفاق و كور و ناآگاه است و سرانجام                   غلبه اش . است

آميزش اين دو مبدأ و پيدايش . حركت نور ارادي و حركت ظلمت غير ارادي است. نمي تواند كاري از پيش ببرد

در . مـل نيـست   نور هم اكنون بر ظلمت مسلط اسـت ولـي اسـتيالي نـور كا              . جهان مادي امري تصادفي است    

آميختگي ذرات نور و ذرات ظلمت كماكان ادامه دارد و هدف هر مزدكي بايد رهاندن ذرات نور از چنـگ ذرات                     

بدينسان مزدك بر خالف ماني كه نور را در چنگ ظلمت اسير            . كامل و قطعي نور باشد    ي  ظلمت و تأمين غلبه     

عنصري نور بـاور دارد و تـأمين نجـات و           ي   غلبه   اميدوار و خندان يك انقالبي بي باك به       ي  مي بيند با چهره     

.خود مي شمردي تسلط قطعي آن را وظيفه 

يسنا و الحادهاي منـشعبه از آن نيـست،      مقصد از ذكر آنچه كه گذشت بيان معتقدات جريانات مختلف مزده          

) دان و اهـريمن ، نور و ظلمـت، يـز  خير و شرّ( متضاد اء تقابل دو مبدي بلكه تصريح اين نكته است كه مسئله        

� ( »همـستاري «البته اين شـيوه  . مركزي و روح تعاليم مزده يسناستي مسئله  J��������5� تفكـر، بـا   )�

تضاد و نبرد و وحدت آن ها با محتوي ديگري مطـرح            ي  در ديالكتيك مسئله    . ديالكتيكي يكي نيست  ي  شيوه  

.يالكتيكي دانستهمستاري را به حق مي توان شكل بدوي تضاد دي است ولي اين شيوه 

، هماهنگي و آشوب، مهر و خشم در مزده         نبرد اورمزد و اهريمن، نور و ظلمت، خير و شرّ         ي  پيدايش انديشه   

:داراي دو ريشه است، يسنا 

شـبان اسـت كـه     آن و انعكاس نبرد قبايل زراعت پيشه و طوايف بيابـانگردِ اجتماعيي نخست ريشه   

نام بسياي از خدايان اين طوايف بيابانگرد در مزده يـسنا           . ده يسناست تاريخ دوران پيدايش مز   ي  مضمون عمده   

.به نام مقوالت ظلماني و اهريمني مبدل شده است

 و آن انعكاس تضادي است كه در پديده هاي طبيعي به ويژه در سامان عبـوس خـاور          دوم ريشه طبيعي  

يز و بيابـان هـاي شـوره زار، شـب و            سرما و گرما، خشك سالي و فراواني، اراضي حاصل خ         . زمين مشهود است  

. درباره ي درست ديني مزدك گفتار جداگانه اي در اين كتاب آمده است )1
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انساني منعكس  ي  تضاد را در ذهن پژوهنده      ي  روز، طوفان و آرامش و ديگر پديده هاي متضاد طبيعي، انديشه            

. مي كند

تضاد در مذاهب و جريانات فكري ديگر باستان ي  ـ انديشه 3

در نزد قبايل آزتك

هبي و اساطيري، به شكل فوق العاده بدوي در نزد      اين انعكاس مقوالت متضاد طبيعت و زندگي به شكل مذ         

آزتك ها در مكزيك در آستانه آمدن اسپانيولي ها نظرات مذهبي بـسيار             . ملل و قبايل ديگر نيز ديده شده است       

:ذكر شده استدر اين باره چنين» آزتك هاي مكزيك « در كتاب .همانندي با مزده يسنا داشتند

سمبوليك بين نور و ظلمت، سـرما و گرمـا، شـمال و جنـوب، غـروب و                  به نظر آزتك ها نبرد دائمي       «

. 1حتي ستارگان را به شرقي و غربي تقسيم مي كردند. طلوع آفتاب جريان داشت

لـف كتـاب مـورد      ؤم. در ميان آزتك ها جنگي تن به تن مانند جنگ گالدياتورهاي رومي انجام مي گرفـت               

: بحث درباره اين جنگ مي نويسد

نبرد دو عنصر متضاد را ـ   ي يعني ايده( به مرگ منجر مي شود اين ايده ياتورها كه غالباًجنگ گالد« 

مهم ترين جنگاوران مانند شواليه هـاي عقـاب         . در آداب و رسوم مربوط به خود منعكس مي كند         ) ط.ا

ي نبرد بين شب و روز را منعكس مـ 2هوئيت تسي لوپچ تلي و شواليه هاي ئوتسه لتا تتس كات لي پكا  

. 3مذهبي آزتك ها اشباع استي اين جنگ مقدس از مراسم و فلسفه . كردند

باستاني چيني در فلسفه 

 باستانيِ چين هستي را مركـب از دو عنـصر           ه ي  ذكر مي كند كه در فلسف      »تفكر چيني «گرانه در كتاب    . م

 رشته مقوالت متضاد بودند بـه        دو اءيان و اين مانند اورمزد و اهريمن منش       . مي دانستند » اين«و  » يان«متضاد  

:شكل زيرين


�����<7���J از كتاب )1"������
 .175 صفحه 1960لندن ����		�8�8�H تأليف 

.ص  در ميتولوژي آزتك هوئيت تسي لوپچ تلي خداي جنگ است وئوتسه لتاتتس كات لي پكا خداي شب، موسيقي و رق)2


�<���<7���J از كتاب )3"������
 .175 صفحه 1960 لندن ����		��H �8 تأليف 
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اينيان 

ماده نر 

ني ظلمانوراني 

سردگرم 

ترخشك 

نرمسخت 

)پاسيف( منفعل)آكتيف( فعال 

.1اعداد طاق به آسمان تعلق دارد و اعداد جفت به زمين. آسمان و زمين هم يان و اين هستند

رابطه و تناسب اين دو عنصر متضاد و غلبه و ظفر يكي بر ديگري كه در مزده يسنا مطرح اسـت در فلـسفه                

در مزده يسنا برخي از مفسرين مذهبي كوشيدند تـا          . خود مطرح مي شود   ي   به شكل ويژه      باستاني چين نيز   ي

اهريمن را فقط در برابر سپنتامينو كه يكي از صفات اورمزد است قرار دهند و اورمزد را مظهر يگانه و عـالي تـر     

دو ي  رابطه  يربارهد» چيني تاريخ فلسفه «لف چيني در كتاب خود موسوم به ؤفونگ يوالن م. معرفي نمايند

: عنصر متضاد اين و يان چنين مي نويسد

.  داراي وحـدت اسـت     لذا. سير آسمان چنان است كه دو عنصر متضاد در عين حال پديد نمي شوند             «

چنين است سير آسمان وقتي يكي از دو عنصر متضاد اين و يان بسط يابد، آن                . يگانه است نه دو گانه    

بهـاران هـر دو ايـن    .  يكي در چپ است، آن ديگري در راسـت اسـت  وقتي. ديگري كاهش مي پذيرد   

تابستان در برابر يكديگرند، زمستان در پـشت        . شمالبه سوي   يز  ئعنصرها به سوي جنوب مي روند، پا      

با هم برخورد مي كنند و هر يك بـه نوبـت حكـم مـي                . در كنار هم روانند ولي نه در راه هم        . يكديگر

. 2ام آن هاچنين است قانون ونظ. رانند

 .376 صفحه 1934 پاريس ������8� تأليف ���
��� ���������2 از كتاب )1


���Dاز كتاب )2���
"� �������!��	
�
�C تاليف ��!���N� .24-23 صفحه �2 جلد ���2
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چنان كه مالحظه مي شود چيني ها نبرد دو عنصر متضاد را با ترتيب آرام تري از جنـگ پـر شـور و شـغب                  

» يـان «و  » اين«. تجريدي و فلسفي تفكر چيني بيشتر است      ي  اهريمن عليه اورمزد در نظر مي گرفتند و جنبه          

.به طور ساده دو عنصر متضادندبلكه ند،  خير و شر خبر نمي دهاءدو مظهر پاك و ريمن نيستند و از دو مبد

هندي در فلسفه 

هند وجود تفكر ديالكتيكي را در هند ي  در كتاب تاريخ فلسفه  "روي" نيز متعرض شده ايم      چنان كه قبالً  

: چنين مي نويسد» هندي تاريخ فلسفه « در كتاب خود �روي�. باستان تصريح مي كند

احكام اساسـي ماترياليـسم ديالكتيـك را در    ... است» اني كاواداكاش«هند نام ديالكتيك  ي  در فلسفه   «

اشتراط و پيوند متقابـل اشـياء مـورد    » بروز احساس«در آموزش ... مي يابيم» سارواس تيوادي«تعاليم  

تصديق قرار مي گيرد، نيز در اين آموزش به حركت ذاتي و جنبش خود به خودي اشياء ابراز اعتقاد مي 

رشـد كمـي آن هاسـت،    ي تبديل اشياء نه تنها مايه   ي   مكتب بر آنند كه پروسه       شود و طرفداران اين   

و نيـز  . تغييرات، تحول كيفي نيز رخ مي دهد و كيفيت هاي نويني پديد مـي گردنـد    ي  بلكه در نتيجه    

تضاد اسـت و از طريـق رابطـه و          ي  طرفداران مكتب سارواس تيوادي بر آنند كه تكامل، پيوسته زاده           

.»تضادها انجام مي گيردتأثير موقت م

 حاكي از تكامل قابل توجه انديشه ديالكتيكي در نزد هنديان باستان است و اگـر منظـره          "روي"اين بيان   

هندي به حد تكاملي بيشتري     ي   وصف مي كند هسته ها و عناصر ديالكتيك در فلسفه            �روي�چنين باشد كه    

. 1از ايران و چين و حتي يونان رسيده بود

يوناني در فلسفه

نبرد متضاد ي كه از خود باقي گذاشته جهان را عرصه  ) فراگمنت ها (در قطعات   » فيلسوف گريان «هراكليت  

آيا هراكليت از فلـسفه     : اين سئوال پيش مي آيد    . و پديده هاي هستي را مظهر وحدت متضادها معرفي مي كند          

:  محتمل است زيرا كامالًباستاني چين و هند و ايران در اين زمينه الهامي گرفته است ؟ي 

 .337تاليف مونوريجن صفحه » فلسفه هند تاريخ « رجوع كنيد به كتاب )1
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 يونـان و متفكـران       ي كثيري از پژوهندگان متوجه شباهت فراوان آموزش نخستين فالسفه        ي   عده   -اوالً

از قول فونـگ  » علم و تمدن در چين« هم در كتاب �بيد�. هند و مصر و چين و ايران و بابل شده اند        

) تئـوري نومـه رولوژيـك     (زش اعـداد    چـين مـي گويـد آمـو       ي  يوالن مورخ سابق الذكر تاريخ فلسفه       

.1حيرت استي فيثاغورث چنان شباهتي با آموزش اين ـ يان دارد كه مايه 

مغان اشـاره   ي   او به ايران و استفاضه او از فلسفه           السال در كتابي كه به نام هراكليت نوشته به سفرِ          -ثانياً

يد ملهم از قدسي است كـه در مـزده           را آتش دانسته است شا     �اشياء�اءاين كه هراكليت مبد   . مي كند 

. 2يسنا و در مذهب قديم آريائي براي آتش قائل بودند

از آن  . يونان به خاور زمين اشاره مي كنـد       ي   پلوتارخ مورخ معروف يوناني به سفر عده اي از فالسفه            -ثالثاً

ورث بـه مـصر و   جمله در آثار پلوتارخ و ديگر مورخين رومي و يوناني مسافرت طالس به مصر و فيثـاغ         

.ايران و ذيمقراطيس به بابل تصريح شده است

بيان هراكليت بـا برخـي از فالسـفه باسـتاني     ي  توازي عجيبي است كه بين طرز تفكر و حتي نحوه       -رابعاً

 شـي   –از خوئه ي    » چين در عصر كالسيك   ي  فلسفه  «هيوگ در كتاب    . ر.ئي. داردخاور زمين وجود  

. 3متفكر چيني ياد مي كند

آفتـاب در يـك     . آسمان و زمين همانند يكديگر پستند و كوه ها و مرداب ها همانند يكديگر هموارند              «

.»روز غروب مي كند و هر موجود به هنگام زايش مي ميرد 

از قول هراكليت فيلسوف يوناني فراگمنت زيـرين را         » باستاني يونان ي  بررسي جامعه   «تامسن در كتاب    . ج

: فتار فوق نقل مي كندبه عنوان همانندي براي گ

در وجود ما، هم مرده هست و هم زنده، هم بيدار است و هم خفته، هم پير است و هم جـوان، زيـرا                        «

بـار  در اين رودخانـه دو . اين كه دگر شود بدان مبدل مي شود و آن كه دگر شود بدين مبدل مي گردد  

».هستيم و نيستيم. وارد نمي شويم

 .157-154جلد اول صفحه . كمبريج. »علم و تمدن در چين « رجوع كنيد به بديهم )1


	از قول السال نقل مي كند هراكليت مفهوم          ) 393صفحه  . چاپ روسي ( » دفتر فلسفي   « لنين در   )2�
آن جا اخذ كرده اسـت،  را از اوستا گرفته و اصل آتش را نيز از        ) كالم   ( �

.ما به اين نكته در گفتارهاي ديگر نيز اشاره كرده ايم


	��!�������  فلسفه چين در عصر كالسيك ������K�D�هوگس .ر.ئي)3�
120 ، صفحه ي 1942لندن سال ������	������	�������!
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دهد كه بر خالف دعوي كساني كه فرهنگ اروپا را قـائم بـه ذات و مخلـوق                  قرائن نيرومند فوق نشان مي      

اين . يونان را بايد در خاور زمين جستي ذهن خود اروپائيان مي دانند منابع الهام نخستين فالسفه ي مبتكرانه 

تمـال  آنچه از اين بحث براي ما جالب است آن است كه در ديالكتيك هراكليت به اح               . خود بحثي است جداگانه   

.1بي سهم نيست، جدي تعاليم مزده يسنا

 ـ نتيجه 4

ديگـر تكميـل شـود ايـن        ي  بررسي اجمالي فوق كه بي شك بايد با بررسي هاي عميق و همه جانبـه                

عالوه بر انديشه حركـت  ، ي ئ ابتدا يدر ديالكتيك ساده لوحانهاوالًآغاز مقال ثابت مي كند كه       در  دعوي ما را    

 نه تنهـا يونانيـان بلكـه ايرانيـان،     ًثانيا. تضاد و نبرد متضادها نيز به نحو وسيعي مطرح بوده يو پيوند، انديشه    

. سيستم هاي مذهبي و گاه فلسفي منعكس كـرده انـد          هنديان، چيني ها و اقوام ديگر نيز اين انديشه را گاه در           

و بدون شك توجه عميق مولوي سرشار است ، از اين انديشه ،   آموزش زرتشت و الحادهاي منشعب از آن         ثالثاً

ي ئدودآلـود و ابتـدا    ي   احتمال جـدي وجـود دارد كـه انديـشه            رابعاً. به نبرد متضادها داراي سنت ايراني است      

الهام نخستين ديالكتيـسين هـاي      ي  يكي از منابع عمده     ،  ديالكتيك ايراني با همان قشر مذهبي و اساطيريش         

تمـام ايـن نكـات از جهـت بررسـي تـاريخ مـشخص منطـق                 . استيونان باستان و از آن جمله هراكليت بوده         

.2دياكلتيك داراي اهميت جديست

��/» بررسـي جامعـه باسـتاني يونـان     « تامـسن موسـوم بـه    . يلسوف ماركسيست انگليسي جبراي اطالعات وسيع تري در اين زمينه رجوع كنيد به اثر بسيار سودمند ف)1#�������

��������8�����
1955  لندن �����

:درنگارش اين مقاله عالوه بر منابع ياد شده در حواشي از منابع زيرين نيز استفاده شده است )2

1326انتشارات دانشگاه سال . »ت فارسيمزده يسنا و تأثير آن در ادبيا« . د كتر محمد معين-1

1321انتشارات دانشگاه سال . »تاريخ تمدن ايران ساساني « . سعيد نفيسي-2

2جلد » تاريخ ايران باستان « . پيرنيا-3

1958به روسي از انتشارات دانشگاه لنينگراد سال » 18تاريخ ايران از عهد باستان تا قرن « -4
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ه گر چه حقيرم، ببين به دولت عشقچو ذر

 پيوستممهركه در هواي رخت چون به 

حافظ

آئين مهر

 اين چنان كه طي. يكي از كيش هاي كهن ايراني كه زماني جهان گير شد مهرپرستي يا ميترائيسم است

بررسي خواهيم ديد اين كيش باستاني در بسياري از اديان و جريانات فكري ايران و جهان اثرات ژرف باقي 

. گذاشت

مردمي كه در فالت ايران زندگي مي كنند، چنان كه در گذشته نيز يادآور شده ايم، دو بار توانستند كيش 

هر دوي اين كيش ها نيز اين پيام . در مورد مانيگرييك بار در مورد مهرپرستي و بار ديگر . جهاني پديد آورند

دل انگيز را با خود به همراه داشت كه ابناء انسان در زير يك انديشه واحد بايد به خانداني بزرگ بدل 

زيرا با آن كه در . جهان بيني ها در ايران، بررسي اين جريانات فكري ضرور استر سيبراي روشن كردن.شوند

به معناي اخص كلمه بروز نكرد، اين كيش ها خود منعكس كننده بسياري از تعميمات ايران كهن فلسفه 

.1فلسفي و نمودار منطق حياتي و بينش ويژه دوران ها و نسل هاي گمشده است

درباره يميترائيسم پژوهش هاي بسياري از جانب دانشمندان خودي و بيگانه  انجام گرفته و ويژه نامه هاي 

اين پژوهش ها را ياد مي كنيم و برخي استنباطات ي ما در اين گفتار، زبده . ه نگاشته شدهمتعددي در اين بار

وثوق آنها به ميان مي آوريم تا بر روي يك فصل شگرف از تاريخ جهان بيني ي خود را نيز با تصريح درجه 

.ايراني، از نظرگاه خويش، پرتو افكنده باشيم

� ايد از از پژوهندگان خارجي ب)1�
.و از ايرانيان بايد از مقاله ي بسيار جالب پور داود در يشت ها ياد كرد ���
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 مهرپرستي آئيني است ديرينسال)1

عيات متعددي مبرهن مي سازد كه آئين پرستش مهر به دوران هاي پيش از پيدايش كيش مزداپرستي واق

نام خداي ميترا در كتاب مقدس . مهرپرستي كيش هند و ميتاني و ايران باستاني است. زرتشت مربوط است

در .  وارونا ذكر شده است-در اين كتاب نام ميترا و وارونا با هم به صورت ميترا .  آمده است�ريگ ودا�هنديان 

لوحه اي به خط ميخي به دست آمده است كه مربوط به پادشاهان ميتاني ) نزديك آنكارا ( �بغازكوي�كشفيات 

در اين متون از خدايان هند و ميترا، وارونا و ايندرا و ناساتيا ياد . ت قرن پيش از ميالد مسيح اس14و متعلق به 

.آمده است) شَمش(نام ميترا همسنگ نام شمس ،  آسورباني پال  ينهدر صورت اسامي كتابخا. 1شده است

جالبي است كه ميترا به عنوان يكي از خدايان، در گات هاي زرتشت كه بخش كهن اوستاست ي اين نكته 

اثري نيست و اين لفظ در گات ها تنها داراي يك مفهوم معنوي است و فقط در يشت هاست كه به عنوان الهه 

 وجودي مهر اوامر اءمنش�  بر آنست كه��		����همي�يكي از پژوهندگان به نام . ياد مي گردداي از او 

 يعوامل اجتماعي بيرون آمده و جنبهطبيعي نيست، بلكه از امور اجتماعي منبعث است و مفهومي است كه از

مطلب بدين . ظم و سامان به معناي نرتا نيز به معناي قانون است و وروناچنانكه . �2الوهيت يافته است

چنانكه گفتيم در دوراني قديمتر از نگارش گات ها مهر را خدائي آسماني مي دانسته . سادگي به نظر نمي رسد

�پيمان� و �پيوند�بيشتر به نظر مي رسد كه نخستين مفهوم مهر همان خورشيد است و مفاهيم تجريدي . اند

كيش اهوراست، نخواست مهر را در ي شت كه خود آورنده زرت. 3رفته استگاز مفهوم مشخص خورشيد نشأت 

جايگاه كهنش قرار دهد ولي نفوذ مهر در مردم عادي چنان بود كه زرتشت و يا ديگر نگارندگان يشت هاي 

ما كمي دورتر درباره ي  وصف مهر در (اوستا ناچار شدند بار ديگر با اين الهه پر صولت و نفوذ بيعت كنند 

).بيش تري سخن خواهيم گفتيشت ها با تفصيل 

 قـرن قبـل از   16.  قرن قبل از ميالد كار اين ملك رونقـي داشـته اسـت   13 قرن تا 18از . محل كشور ميتاني در شمال غربي بين النهرين در حوزه ي يكي از شعب فرات بوده است          )1

كشور ميتاني در زبان آسـوري خـاتي گـال    . رآسور غلبه كرد و در نيمه ي اول قرن سيزدهم قبل از ميالد سلمنشر پادشاه آشور آن را به ايالتي از كشور خود تبديل نمود           ميالد ميتاني ب  

.بات نام داشته است 
36صفحه . ترجمه ي دكتر صفا.  اثر ارتور كريستنسن� مزداپرستي در ايران قديم �به نقل )2
به همين جهت نگارنده مطلب را بـا احتمـال ذكـر    .  بوده است نه مهر و فقط بعدها مهر جانشين خداوند خورشيد شده است� هور �برخي از پژوهندگان برآنند كه خداوند خورشيد       )3

.كرده است
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اين معني از آن جا نيز فهميده مي شود كه از اواسط سلسله ي  هخامنشي روش نسبت به مهر دگرگون مي 

ذكري از مهر نيست ولي در كتيبه ) داريوش و خشايارشا(در آثار و سنگ نبشته هاي اوليه ي  هخامنشي . شود

359-338(و سوم )  قبل از ميالد 404-359( اردشير دوم هاي مربوط به قرن چهارم قبل از ميالد متعلق به

هخامنشي در همدان و شوش و پرسپوليس پنج بار نام مهر آمده است و به طور كلي نام مهر و ) قبل از ميالد

كريستنسن حدس مي زند كه به ابتكار اردشير دوم . ناهيد در اين كتيبه ها از نام اهورمزدا بيشتر است

در . بهتر است گفته شود رجعتي به سنن گذشته شده است.1 دين انجام گرفته استهخامنشي تجددي در

به گفته ي  گريشمن تثليث عده اي را تشكيل مي دهند كه ) ميترا، آناهيتا، ورثرغَن(دوران اشكاني مهر و ناهيد 

با .  رسمي مي شودبه ويژه مهرپرستي دامنه اي شگرف مي يابد و نوعي مذهب. مزدا را در سايه مي گذارندراهو

در اين حجاري مردي كه چهره اش مانند خورشيد : اين حال در طاق بستان كرمانشاه حجاري جالبي است

تابناك است در دست چپ اردشير دوم ساساني است كه برخي مي پنداشته اند زرتشت است و پژوهندگان 

اگر هم زرتشت مهر را . ايه ي شگفتي نيستاين م. 2 مي دانند�مهر� آن را �هزار� و �ديوالفوا�معتبري مانند 

دين او به ويژه با آن شكل و تعبيري كه در دوران ساساني رواج داشت نه تنها مهر را منكر نبود ، منكر نبود، 

با آن كه مهر در پانتئون زرتشتي از امشاسپندان نيست و تنها از ايزدان است . بلكه او را سخت عزيز مي داشت

بدان زرتشتي ناگزير ؤوم در اين پانتئون است، با اينحال در روح ايراني جائي واال داشت و مدي كه خدايان رده 

.از سازش با اين الهه ي  جاذب بودند

 قرن پيش مهر يا 40 الي 35اين سير اجمالي نشان مي دهد كه از زمان هاي بسيار دور يعني حداقل از 

.ز مهم ترين موضوعات پرستش ايرانيان بوده استا) چنانكه در پارسي باستان ناميده مي شد(ميترا 

 مهر و ستايش آن در اوستا ي ريشه)2

فرهنگ پارسي �كريستان بارتولمه در . روشنائي، پاسبان راستي و پيمان استي نام فرشته�ميترا�در اوستا 

ار روشنائي و فروغ  است؛ يعني پروردگ�ميترا� متذكر مي گردد كه در سانسكريت اين نام به صورت �باستاني

اين .  است�ميتر� و �ميثر��نيبرگ�شكل پهلوي آن به تصريح .  آمده است�درستي�و نيز به معناي ) وِدا(

63 صفحه � مزداپرستي در ايران قديم � كتاب )1
394صفحه . جلد اول.  پورداود� يشت ها � و نيز 65-62صفحات . 1326.پورداود.  فرهنگ ايران باستان)2
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 آمده است كه در گات ها به معناي وظيفه و تكليف ديني است و در ونديداد به معناي �ميث�واژه از ريشه ي  

تاريخ ايران �فرديناندو يوستي در . ن با اين واژه همريشه اندو مهما) ه ثينائم(عهد و پيوند و واژه هاي ميهن 

. 1بين آفريننده و آفريده مي داندي  بين فروغ محدث و فروغ ازلي، واسطه  ي مهر را رابطه�باستان

در اوستا از ميترا به كرات سخن رفته است، منتها چنانكه در سابق نيز متعرض شده ايم در بخش كهن 

به اين واژه بر مي خوريم، ) 5 بند -54يسناي (يترا فقط به معناي پيوند است و فقط در يكجا م) گات ها( اوستا

�مهريشت�يشت دهم . ولي در بقيه ي  اوستا ذكر ميترا به عنوان ايزدي از ايزدان اهورامزدا بارها آمده است

 تحليل �2مذاهب اقوام ايراني�در اثر خود موسوم به  )�	���7 (پ تيله.يكي از پژوهندگان به نام س. نام دارد

بخشي متعلق . جامعي از اين مهريشت كرده و ثابت نموده است كه مهريشت از جهت تاريخي يكدست نيست

يد ؤبه زرتشت يا عهد زرتشتي است و بخش ديگر متعلق به دوران پيش از زرتشت و دوران آريائي است و م

شتي در اثر نفوذ مهر ناچار شده اند آن را در كتاب مقدس اين استنباط ماست كه بعدها زرتشت يا روحانيون زرت

در كرده ي يك بند يك اين . نه به عنوان يك مفهوم معنوي، بلكه به عنوان يك الهه، يك ايزد وارد سازند

. كه مهر از جهت شايان ستايش و نيايش بودن برابر با اورمزد است:  گفته شده استيشت صريحاً

ودمند دانستيم، نه از جهت تاريخي، بلكه از جهت پژوهش محتوي فكر مهريشت خود سي ما نيز به نوبه 

3.آن را بررسي كنيم

 كه از سخن راستين آگاه �اسب هاي تيزرو� و �دشت هاي فراخي دارنده �در مهريشت اين ايزد به نام 

و چاالكي ياد شده، است و پهلواني است خوش اندام و نبردآزما، داراي هزار گوش و هزار چشم و هزار چستي 

كسي است كه جنگ و پيروزي با اوست، هرگز نمي خسبد، هرگز فريب نمي خورد، اگر كسي با او پيمان شكند 

شط ارنگ، از ناوك او گريز ندارد، پشتيبان مزديسنان است و سپر ي خواه در خاور هندوستان باشد يا بر دهنه 

سمندهاي تيزتگ از دور ستايش وي را مژده مي ي نده خورشيد، دار. سيمين بردست و زره زرين بر تن دارد

او پر ي ولي گردونه . گرزها و نيزه ها و فالخن ها و تيرها هر قدر هم كه خوب باشند در او كارگر نيستند. دهد

. خيال بر سر دشمن فرود مي آيد و او را هالك مي سازدي از سالح معجزه آساي نبرد است كه به سرعت قوه 

زد معنوي است كه پيش از طلوع خورشيد فناناپذير تيز اسب بر باالي كوه هرا بر مي آيد و از آن او نخستين اي

.مقدمه ي مهريشت . 420-392پورداود، ادبيات مزديسنا، يشت ها، جلد اول صفحات :  رجوع كنيد به )1
. به نقل آقاي پورداود 32 صفحه ي 1903سال ����
8 چاپ شهر )2
. رجوع كنيد به مهريشت، از كتاب يشت هاي آقاي پورداود )3
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هشت تن از ياران او بر فراز كوه ها و برج ها مانند ديده . جايگاه بلند سراسر منزلگاه هاي آريائي را مي نگرد

. مهر او را از نياز و خطر خواهد رهاندبانان نشسته اند و نگران پيمان شكنانند و اگر كسي به وي دروغ نگويد،

:در مهريشت چنين مي خوانيم 

 از تو است كه خانه هاي سترگ از زنان برازنده برخوردار است، از گردونه هاي برازنده، از بالش هاي �

 . )20 بند 8كرده  ( �پهن و بسترهاي گسترده بهره مند است 

شناسان وفاشناس ترين، در ميان دليران دليرترين، در  در ميان چاالكان چاالك ترين، در ميان وفا�

ه و رمه ميان زبان آوران زبان آورترين، در ميان گشايش دهندگان گشايش دهنده ترين، كسي كه گلّ

بخشد، كسي كه شهرياري بخشد، كسي كه زندگاني بخشد، كسي كه سعادت بخشد، كسي كه نعمت 

)65 بند 16كرده (�1راستي بخشد

بشري نيست كه بيشتر از عقل طبيعي بهره مند باشد، به آن اندازه كه مهر مينوي از عقل  در جهان �

در جهان بشري نيست كه تا به آن اندازه گوش شنوا داشته باشد مثل مهر . طبيعي بهره مند است

 به هركه او را دروغ گويد، او مي بيند، مهر توانا قدم. مينوي تيز گوشي كه با هزار مهارت آراسته است

27كرده . (�از چشمان خويش نگاه زيباي دور بين بر اندازد. آن قادر مملكت روان گردد. پيش گذارد

)107بند 

 بند 29 ي در كردهمثالً. دوستي و وفاداري استميثاق و عهدي  نوعي واحد و درجه �مهر�جالب است كه 

، 40، ميان دو خويشاوند30و همكاري است، ميان د30مهري  ذكر شده است كه مهر ميان دو همسر درجه 116

، 90، ميان دو برادر80، ميان داماد و پدر زن70، ميان شاگرد و آموزشگار60، ميان دو پيشوا 50ميان دو همخانه 

  !10000، ميان پيروان يك دين 1000، ميان دو قوم 100ميان پدر و مادر و پسر 

 در اوستا يكي نيست آنست كه در اوستا �شيدخور� و �مهر�آن است كه مفهوم ي چيزي كه نشان دهنده 

 نيايش ويژه اي براي خورشيد �خرده اوستا�و نيز در ) �خورشيديشت�(خود را دارد ي يشت ويژه  ، خورشيد

است ولي با اينحال چنانكه خواهيم ديد اين دو مفهوم از ديرباز در آميخته و پس از بسط مهرپرستي در باختر 

.اين نوع ستايش هاي خطاب به مهر نشانه ي نفوذ كيش او در ميان مردم است و قدمت اين كيش .  به شباهت سبك اين بند با ادعيه ي مسلمانان توجه كنيد)1
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/زمين، مهر را	���?���) بند پنج(يا خورشيد شكست ناپذير نام نهادند و به عالوه در خود خورشيديشت ���

1.نيايش مهر و خورشيد با هم آمده است كه نمودار نزديكي اين مفاهيم است

ش و محتوي كيش مهرر گست)3

 را در  قبل از ميالد كيش مهر65پلوتارخ مورخ معروف نوشت كه چند تن راهزن از اهالي سيسيلي در سال 

روشن است كه در اثر جهان گشائي هاي . اين سخن پلوتارخ افسانه اي بيش نيست. قلمرو روم پخش كردند

اسكندر و سپس استقرار تمدن هلنيستي در دوران سلوكيدها و شاهان اشكاني و در نتيجه انواع جنگ ها و 

وري روم در آن ازمنه روي داد، آئين مراوده ها كه بين ايرانيان و مردم آسياي صغير و ديگر كشورهاي امپراط

ايراني مهر به تدريج به كشورهاي آسيائي و اروپائي سرايت كرد و گسترش شگرف يافت و از راه سوريه و بين 

تيرداد پادشاه ارمنستان به ي  ميالدي امپراطور روم نرون به وسيله 66در. النهرين و آسياي صغير به روم رفت

در زمان ديوكليسين و .  روم كُمد در قرباني هاي مهرپرستان شركت مي جستامپراطور. 2كيش مهر گرائيد

. كنستانتين معروف به كبير قبل از قبول مسيحيت پيرو كيش مهر بود. گالريوس مهر خداي اول روم شد

اين معابد. امپراطوران روم در نقاط مختلف بارها معابدي به نام مهر ساختند يا معابد مهر را ترميم نمودند

�ميترئوم ������، سواحل )گويا غير از يونان(بالكان ي كيش مهر شمال افريقا، شبه جزيره . نام داشت�

، زمين هاي اطراف رن، سرزمين گُل، شبه جزيره ايبري و ايتاليا را فرا گرفت و )مجارستان كنوني(دانوب، داسيا 

بر ديوار هادرين نقش هائي از مهرپرستي . 3ش رفت در شمال انگلند پي�ديوار هادرين �بريتانيا و ي تا جزيره 

جز مانيگري كه در دوران ساساني به نوبه . 4مجسمه اي از مهر كشف شد) سيتي(لندن است و در مركز شهر

تنها مسيحيت توانست در . خود توانست كيش جهاني شود، هيچ آئين ديگر ايراني چنين گسترشي نيافتي 

اين كار براي آن برآمد كه بسياري از ي ي بكشد و مسيحيت از عهده  مهر سدظفرمند خدايي قبال اين پويه 

. ج. پروفسور ه. عناصر مهرپرستي را جذب كرد و در كالبد يك كيش مأنوس در دل هاي گروندگان جاي يافت

313 رجوع كنيد به يشت ها صفحه )1
148 صفحه � بنگاه نشريات�نشريه ي .  ترجمه ي دكتر عيسي بهنام� تمدن ايراني�)2
150-149 صفحات �مان كتاب  ه)3
293 جلد دوم صفحه 1340 شهريور �علي اصغر حكمت . � نُه گفتار در تاريخ اديان �)4
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ي توسعهدرباره ي) �ميراث ايران�كتاب  ( �ايران و دنياي قديم�شهر ليورپول در فصل ي ايليف مدير موزه 

:مهرپرستي در باختر چنين مي نويسد

 توسعه و پيشرفت سريع مهرپرستي از زمان امپراطور فالويوس در سراسر امپراطوري روم آغاز شد و �

در قرن سوم و چهارم ميالدي در زمان گالريوس و ديوكلسين چيزي نمانده بود بر مسيحيت پيروز 

 خشك زبانه زد، پيروزي آن هنگامي به نظر اين كيش عجيب در همه جا چون آتش در جنگل... گردد

لي سيليوس در و)  ميالدي 306-311(و گالريوس )  ميالدي 284-305( مي رسد كه ديوكلسين 

 معبدي در كنار دانوب به افتخار ميترا به عنوان نگاهدارنده و محافظ امپراطوري تخصيص 307سال 

ي دو گانه ي  داشت علو معنوي آن و مبارزه جاذبه اي كه در مذهب ميترا وجودي علت عمده . دادند

 است كه به موجب آن هر روح پاك و بي آاليشي دائم مي كوشد به نيكي كمك دائمي بين خير و شرّ

�1.كند تا بر بدي چيره شود

 ميالدي قيصر ليسيليوس از امپراطوري كنستانتين شكست يافت و دوران رونق مهرپرستي رو 324در سال 

پس از مرگ كنستانتين در دوران امپراطور ژولين مهرپرستي باز رونقي يافت ولي اين دولت . به فرجام نهاد

ار و مجدد مهرپرستي در آخرين درخش فرّ. مستعجلي بود و مهرپرستان با زوال دولت اين قيصر دچار ادبار شدند

. ه محاق رفت ميالدي بود و پس از آن خورشيد مهرپرستي سراپا ب392دوران قيصر اژنيوس در سال 

پيداست كه كيشي چنين كهن مانند مهرپرستي كه تاريخ آن هزاره ها را در بر مي گيرد نمي توانست در اين 

محتوي اين كيش چيزي مي دانيم به ويژه مربوط به ير بماند و ما اگر درباره ييفراخ زماني بال تغي پهنه 

. م اشاعه داشتدوراني است كه اين كيش در ايران و قلمرو امپراطوري رو

� (بلژيكي كومني موافق اساطير ميترائيستي به نقل از پژوهنده �
  مهر نخست از صخره اي در  )��

فروزنده بر جمعي شبانان ظاهر شد و شبانان از طلعت فريباي آن فرشته او را شناختند و ي غاري با چهره 

ستان معابد يا ميترئوم هاي خود را در غارها ظهور مهر در غار موجب آن شد كه مهرپري افسانه . نيايش كردند

مهر چون به صورت انساني تجسم يافت گاوي را ذبح كرد و از خون او زمين را . و يا در زيرزمين ها مي ساختند

خود نان و ي حاصل بخش ساخت و پس از آن كه پرستندگان خويش از خون و گوشت ذبيحه آبياري نمود و

 گرد اشعه اي كه. جاويدانان آسماني درآمدي عروج كرد و بار ديگر در زمره شراب مقدس خوراند به آسمان 

74 صفحه 1336 سال � بنگاه ترجمه و نشر كتاب�ترجمه ي فارسي از .  زير نظر پروفسور آربري� ميراث ايران �)1
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سر مهر است از آنست كه وي با خورشيد جنگيد و چون خورشيد نيرويش را ديد پرتو خود را بر گرد سرش 

و مهر خد اي شفيع، خداوند منتقم است و مسيح . مهر داور روز جزاست و در آن جهان شفيع آدميان است. نهاد

. مهدي موعوديست كه بار ديگر ظهور مي كند و جهان را از عدل پر مي سازد و از ستمگران انتقام ميكشد

مهرپرستان در جريان عبادت مهر و قرباني به نام او و اجراء مراسم مذهبي نوعي مساوات را بين خود مراعات 

اسامي اين : سلوك بگذردي احل هفتگانه گرونده مي بايست از مر.  مي خواندند�برادر�مي كردند و يكديگر را 

 در مهرپرستي مراسم .1)يا پير(هفت مرحله عبارت است از كالغ، پارسا، سرباز، شير، ايراني، پيك، خورشيد، پدر 

تعميد اجراء مي شد بدين ترتيب كه قرباني را در كنار ظرفي مشبك ذبح ميكردند كه در زير آن كسي كه مي 

��(�عشاء رباني�و نيز مراسم . تاد و از خون ذبيحه تعميد مي پذيرفتبايد تعميد يابد مي ايس��������� ( 


  (يعني در آميختن با جسم خداوند�����
گوشت و ي به مثابه ) از طريق خوردن نان و شراب  �(

 شباهت فراوان مراسم عشاء رباني و تعميد مهرپرستي با نظاير اين آداب در .2اجراء مي گرديد) خون خداوند مهر

بايد افزود . اقتباس كرده استمهرپرستي از مسيحيت به خوبي نشان مي دهد كه تا چه اندازه اي كيش مسيح 

نام دارد و جشن گرفتن روز تولد مهر )روز خورشيد(��#��/كه تعطيل روزيكشنبه كه هنوز در زبان انگليسي 

وپيروي از صليب و نواختن ناقوس و نوازندگي به هنگام دعا خواني نيز از مهرپرستي به كيش )  سامبر25روز (

عتقدند كه نمي توان مدعي شد كه اين مراسم را مهرپرستان از ترسايان گرفته برخي م. مسيح منتقل شده است

آن ها . ، ولي اين نظر درست نيست زيرا حتي خود آباء كليساي مسيح چنين ادعائي نداشتند3اند يا برعكس


!�Jمديحه �مانند قديس ژوستن شهيد در كتاب 	
اقوال �و ترتولين الهي معروف مسيحي در كتاب ���


��!����I�!�B(�حدانمل�����������
��شيطان است كه مسيحيتي بر آنند كه اين شعبده  ) ��

 .4را چنين به مهرپرستي شبيه ساخته است

ي مهر را كه از آسمان به زمـين مـي آيـد و بـه مثابـه                  ي  اسطوره شناسان و پژوهندگان ميتولوژي، افسانه       

جاويدانان الهوت  ي  ر به آسمان ها عروج مي كند و در زمره           انساني در ميان انسان ها مي زيد و سپس بار ديگ          

در نزد كه  مي شمارند � خدايان ميرنده و رستاخيزنده �وارد مي گردد كه از خانواده هاي افسانه هاي مربوط به 

1950چاپ تصحيح شده ي اديسيون سوسيال . 195-198 صفحات �مسيحيت  ميترانيسم و � مبحث � منشاء مذهب� شارل آنشلن، )1
. در نزد زرتشتيان از بقاياي مهرپرستي است و به مراسم عشاء رباني شباهت دارد� درون � و نان � زور�خوردن آب ) 2
131صفحه . جلدسوم. كتاب سوم. ويل دورانت.  تاريخ تمدن)3
.مان جا ه. � منشاء مذهب �.  شارل آنشلن)4
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، اُسـيريس مـصري  ي ، افـسانه  آدنـيس فنيقي و يونـاني  ي افسانه  . بسياري از اقوام و خلقت ها وجود دارد       

 متعلق به خلق هاي آسياي صغير و يـك سلـسله افـسانه هـاي                آتيسي  ، افسانه   ديونيسيوناني  يافسانه  

.1ديگر، همه حاكي از آمدن خدايان به ميان مردمان، مرگ آن ها و رستاخيز آنهاست

مهـر  ي  خواهيم ديد اسـطوره  چنانكه بعداً. همين افسانه ها پديد شده است  ي  مسيح نيز بر پايه     ي  اسطوره  

 همـين   � مهـر    �ان شفاعت و مهدويت شيعيان نيز اثرات خود را باقي گذاشته زيرا يكـي از مختـصات                  در داست 

سهرمـز ي  پلوتارخ به درستي يـادآور مـي شـود كـه در ديـن زرتـشت دو مقولـه                    . وساطت است شفاعت و 

.  دو اسـت   ايـن ي  واسطه  ) مهر  ( ميترسو  نمودار دو عالم نور و ظلمتند     ) ن  يماهر ( آرمينوسو  ) آهورامزدا(

آسمان روشن روز بدانيم و اهريمن را مظهر شـب تاريـك ، در              ي  يعني به عبارت ديگر اگر اهورامزدا را نماينده         

  اورمـزدي   � فروغ ازلي    � است كه از     � فروغ محدثي    �پيوند مابين اين دو و به اصطالح        آنصورت خورشيد حد 

.ناشي شده است

 مهر و خورشيد )4

 يكـي   همراهند، ولي دقيقاً، با آن كه غالباً �خورشيد� و   �مهر�شان ميدهد كه در كتاب      بررسي دقيق اوستا ن   

 استرابن يك قرن قبل از ميالد مـسيح نوشـته           مثالً. مفهوم با هم در آميخته است     ولي از ديرباز اين دو    . نيستند

 و آپولن رومي يكيـست و       مي شناسند و در واقع با هليوس يوناني        �ميترس�است كه ايرانيان خورشيد را به نام        

 جلـد اول، صـفحه      -ادبيات مـزده يـسنا    (همچنين آقاي پورداود در بررسي بسيار جالب و جامع خود درپشت ها             

: متذكر مي گردد )406

 مورخ ارمني قرن پنجم ميالدي نقل از وعاظ زرتشتي �اليشه� پنج قرن بعد از آن هم �

خود جهان را روشن كند و به واسطه ياشعه ي خورشيدي كه به واسطه �: كرده مي گويد

نضج دهد ، كسي كه از سخاوت يكسان و داد و حرارت خود غذاي انسان و جانوران راي 

�....دهش مساوي خويش مهر ناميده شده است

364صفحه . آكادمي علوم شوروي. � در مصب دين و آزادانديشي�.فرانتسف. پ.  يو)1
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. براي انسان هاي سپيده دم تاريخ، خورشيد پيوسته پديده اي سخت جاذب، فريبا، خيال انگيز و شگفت آور بود

ي مهر ظاهر مي شد و پويه ي خونين فلق روي تابنده از چاكهر بامداديدگان رازجوي نياكان ما در برابر د

. زيرگنبد بلورين آسمان آغاز مي كرد تا زماني كه در ارغوان دودآلود شفق فرو مي نشستروزانه خود را در

.سبز فلك را مي پيمودسبكسار مزرع گوئي خداوندي پرتوان سوار بر گردونه اي از نور بود كه آزاد و

خورشيد براي انسان منشاء دو خير و . چيزي از نيايش خورشيد براي انسان هاي سرآغاز تاريخ عادي تر نيست

ميدهد كه خورشيد دانش امروز توضيح.  زندگياءگرما و روشني منشدو نعمت عظيم گرما و روشني است و

يوم با حرارت متوسط شش هزار درجه كه به گرد محور هلهيدروژن وي گوي ماوراء عظيمي است از بخار تفته 

 بليون كيلومتر آن سوي ما سيالبي از پرتو گرما و امواج مغناطيسي را در 150خود جنبشي گردبادي دارد و در 

اگر ديواريخيني به قطر سه كيلومتر از زمين تا خورشيد بر افرازيم آنگاه تمامي . اكناف منظومه مي پراكند

.  از خورشيد را بر روي اين ديوار متمركزسازيم آن ديوار در عرض يك ثانيه خواهدگداختگرماي متشعشع

 اسب انرژي  ي هزار قوه84سطح خورشيد ده هزار بار از پالتين مذاب درخشان تر است و از هر مترمربع آن 

465 زمين ما نور خورشيد در. زمين ما مي شودي مي تراود كه تنها يك دويست و بيست ميليونيم آن بهره 

ين شرايط اقليمي زمين ما، جنبش بادها و ابرها و اقيانوس ها، يخورشيد در تع. 1هزار برابر نور بدر كامل است

�فتوسنتز�موسوم به ي كافيست به پديده .ما تأثير عظيم و قاطع دارد ي رشد زندگي نباتي و حيواني كره 

) خضره الورق يا كلروفيل(ات زميني و آبي به كمك سبزينهدر پروسه اي كه فتوسنتز نام دارد نبات. توجه كنيم

در . كربني نبات كمك مي كندي انرژي مجذوب به جريان تغذيه . ميزان عظيمي انرژي خورشيد را مي بلعند

وارد ) ارگانيك( ميليارد تن كربن جذب مي شود و در تركيب اشياء آلي 175زمين ما هر ساله از طريق فتوسنتز 

در اثر فتوسنتز در جوف زمين، در پوسته .  ميليارد تن اشياء آلي ساخته ميشود450 اين راه قريب مي گردد و از

اگر بشر . هاي فوقاني كره، در ژرفاي آبدان ها ذخائر هنگفتي از ذغال، نفت، گاز، توربو و غيره فراهم مي گردد

. مي تواند آتشي بيافروزد و چراغي روشن كند به بركت خورشيد است

ي نيست كه انسان هاي سرآغاز تاريخ از اين حقايق اطالع علمي نداشتند ولي آنها چنانكه گفته شكي 

خويش كرامات متعدد ي مورخ ارمني اليشه از قول اندرزبدان زرتشتي با وضوح ثابت مي كند با تجربه روزانه 

311-281مبحث خورشيد صفحات . 1952. نشريات دولتي.  مسكو� تتبعاتي درباره ي كيهان � ورنتسف بلگيامينف ، )1
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هه اي زيبا در مي آمد كه پندارباف آنها اين گوي پر فروغ به صورت الي  را مي ديدند و در انديشه يدخويش

.دهشنور افشاني، حياتبخشي، داد و: صاحب معجزاتي شگرف است 

پيوندي كه اين نور هنگامي كه تفكر انسان به مراحل بغرنجتر وارد گرديد پرتو فشاني و تجلي خورشيد و

مظهر ورشيدخ. اشياء مي آفريند در ذهن انسان انديشه هاي ديگري بر انگيختجهانتاب بين پديده ها و

. خورشيد مظهر محبت و پيوند و عشق شد. فيضان حاصل مي گرددآفرينشي شد كه از راه نور افشاني دائمي و

به عالوه در پرتوي گرماي مهربان او بود كه . طلوع و غروب آن مظهر مرگ و رستاخيز پس از مرگ شد

دماغ اسطوره ساز بدوي مي توانست همه اين ها در . سراسر طبيعت پس از خواب زمستاني رستاخيز مي كرد

اگر درست است كه خورشيد در زير طاق مقرنس آسمان پديد ميشود ، پس : داستان هاي بسياري بر انگيزد 

و اگر درست است كه پرتو خورشيد بر زمين مي نشيند و خود . ظهور مهر فريبا در زير طاق غار نيز درست است

مينوي خود عروج به زمين آمده بار ديگر به جايگاهت كه خداونددر ملكوت نيلرنگ مي تازد، پس درست اس

.كرده است و غيره و غيره

عشق به اين اسطوره كهن چنان در دل مردم جاي گرفت كه عليرغم طغيان زرتشت عليه مهر، اجاق اين 

 تر به نظر اين آئين در تمدن جهان از آنهم به مراتب وسيعي چنانكه خواهيم ديد رخنه ايزد خاموش نشد و

. مي رسد

 رد پاي مهر در تاريخ ايران )5

مهر وجود ي اوستائي، پارسي باستاني، پهلوي و دري از ريشه ي از ديرباز تركيبات و اسامي زيادي درالسنه 

داشته است مانند مهردروغ، مهرزيان، مهرجنگ، مهربان، مهرگسار، مهرگان، مهرك، مهرين، مهرنوش، 

، )8 كتاب عزرا، باب اول ، بند -خزينه دار داريوش به گفته ي تورات(، مهر بند گشا ) تشتيپرستشگاه زر(درمهر

روز تولد . مهر بوزيد، بزرگمهر، مهرگياه، مهرترسه و غيرهمهرداد، مهران، مهراب، مهرگشنسب، مهربد، مهربراز،

ي آيا انديشه . هرگان استمهر كه روز تعادل خريفي است و در تقويم كهن آغاز فصل سرما بود، روز جشن م

احتمال زياد مي رود كه آئين . مهرپرستي پس از تسلط اسالم در ايران فرو مرد؟ سخت بعيد به نظر مي رسد

تأثير آئين مهر . مهر در تكامل طوالني خود به جهان بيني گسترده اي همانند جهان بيني عرفاني بدل شده بود

هرپرستي و رابطه مهرپرستي با مكتب نوافالطوني كه هر دو از در گنوستي سيستم و تأثير متقابل آن در م
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 آيا آنچه كه حكماء ما از قبيل ابن سينا و .  مطالعهدجريانات مهم دوران هلنيسم است امريست درخور

 كه سهروردي به �شيدان شيد� و �شيد� ناميده اند و آيا اصطالحاتي از قبيل� حكمت الشرقيه �سهروردي 

 آمده است كه تركيبي است از �مهرابه� از �محراب� آئين مهر نيست؟ مي گويند لفظ اءنشكار مي برد از م

برخي از اين مطالب در بررسي هاي ديگر سخن خواهيم درباره ي.  1)به معناي جايگاه ( � آبه� و �مهر�

.گفت

ول بود و الفاظ مغ آيا كيش شراب كه در نزد خراباتيان معم. �خورآباد� معربي است از �خرابات�مي گويند 

و مغبچه و جام مي مغانه كه در آثار ادبي فارسي فراوان آمده است حكايتي از قدس باده در كيش مهرپرستي و 

 آيا انديشه مهدي موعود و شفاعتگري ائمه در روز محشر در دين شيعه، .2ستبقايائي از آداب مهرپرستي ني

مقدس مهر نبايد ديد؟ ناتان ي  حسين بازتابي از چهره ريشه اي در مهرپرستي ندارد و آيا در چهره علي و

به نقل آقاي 96-95 صفحات 1901 پاريس  - (� زندگي پس از مرگ طبق مزده يسنا �م در اثر خود ندربلُم 

مي گويد كه در روز قيامت مهر همراه سروش و رشَن روان راستگويان را سر پل صراط از ) پورداود در يشت ها 

. زخ نجات مي دهد و اين خود با شفاعتگري پيامبر و ائمه در صحراي محشر شباهت تام دارددست ديوهاي دو

در كشور ما تنها پس ) كه خود اين دو اصطالح از قدمت بسيار اين مفاهيم خبر مي دهد ( آيا درويشي و رندي 

ت ؟ آيا مفاهيم عشق، از اسالم پديد شد و آيا عرفان در تاريخ ما دركالبد مهرپرستي سابقه اي ديرين نداش

بنا به اصطالح دل انگيز شمس  (�نياز� و �كبريا�فيضان، و تجلي، پيوند عمومي سراسر جهان در وراء 

همه و همه داراي ريشه هاي مهرپرستي نيست؟ آيا تصادفي است كه در غزليات عرفاني مولوي و ) تبريزي

كنايه ها و رموزي حاكي از وحدت وجود ي ابه حافظ اين همه از نور و پرتو و تجلي و ذره و خورشيد به مث

مهرپرستي بود، ي  كه از مقامات هفتگانه � پير� يسخن به ميان است؟ آيا مراحل سلوك صوفيان و واژه

اين سئوالها در خورد تعمق و سزاوار پژوهش ي تطوري از معتقدات مهرپرستان نيست؟ به نظر نگارنده همه 

حيرت انگيز به دست مي آيد و آن عبارت است از ي آنصورت يك نتيجه  دراست و اگر پاسخ آنها مثبت باشد

. پيوند شگرف معنوي نسل هاي فراواني كه در فالت ايران زيسته اندوجان سختي كيشي طي هزاران سال

.همان ريشه است و در فارسي ابده از �#
�Jو در زبان انگليسي �����J در زبان فرانسه )1

مـي تـوان ايـن امـر را نتيجـه ي تـأثير       .  هرتسفلد بر آن است كه در كيش زرتشتي به جاي نوشيدن عصاره ي سكرآور گياه هوم، در دوران ساساني شراب به كار مـي رفتـه اسـت                           )2

.ه است و به همين جهت منع اسالمي نتوانست از عهده آن بر آيدبه هر صورت كيش شراب و ديگر نوشابه هاي سكرآور در ايران داراي سابقه ي ديرين. مهرپرستي دانست
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طبيعي است كه اين كيش، چنان كه بارها تأكيد كرديم، تحولي ژرف را گذرانيده و از يك مذهب ناتوراليستي 

 صورت الحاد پرسوز و گداز شيعي را به خود گرفته، ولي  به يك جهان بيني عرفاني بدل شده و گاه احياناًشايد

. حياتش نگسسته استي به هر صورت رشته 

هر اندازه اين سئواالت براي اجراء يك بررسي عميقتر ضروريست به نظر ما تفسير ديگري كه از مهرپرستي 

�سكندر و داراي  قصه �مقنع به نظر نمي رسد و آن تفسيريست كه در كتاب  در ايران داده شده است اخيراً

. آمده است

:كمي توضيح بدهيم 

 نشر داد كه بر آن دانشمند � قصه سكندر و دارا� آقاي اصالن غفاري كتابي تحت عنوان 1343در سال 

ي المقدمه، ترديد در صحت اصل مطلب در مقدمه و ذ. محترم آقاي ذبيح بهروز مقدمه اي مشبع نگاشته است

آقايان بهروز و غفاري . داستان جهان گشائي هاي اسكندر مقدوني و به ويژه آمدن او به ايران و هند است

دراين باره داليلي دارند كه به هر صورت درخورد توجه است ولي در كنار اين مطلب اصلي در بسياري مطالب 

آقاي بهروز طبق محاسبات .  نظرهاي بديعي شده استمهرپرستي اظهارديگر و از آن جمله درباره ي

منعكس است به اين نتيجه رسيدند كه مهر، ) تقويم و تاريخ(ايشان ي كرونولوژيك خاصي كه دركتاب ويژه 

 در �:ميترا و ميشا اسامي عيساي غير مصلوبي است كهمهر و و الفاظ انساني بوده است كه زماني مي زيسته

 سالگي 25و كريشت ماه سيستاني متولد شد و در ) دي ماه فارسي( دسامبر 25 در روز رصد زرتشت،1454سال

 مار، رصد زرتشت، نزديك نيمه شب، پس از 1518 شهريور ماه روز عيد شهريورگان سال 4مبعوث شد و در

تا 94 صفحات �تقويم و تاريخ ��بهروز  (!) (� سالگي در گذشت 65چهل سال تبليغ در ميان مردم، در سن 

106. (

آقاي بهروز و به پيروي ايشان آقاي غفاري بر آنند كه دين مهر، ديني بود دموكراتيك قائل به انتخابات و 

داشت كه ) مجلس اعيان(دين مهر اداره مي شد هم مهستان ي فدراليسم، زيرا دولت اشكاني كه در سايه 

فدرال اداره ي ملوك الطوايفي و به شيوه ي ه شاهنشاه را در آن بر مي گزيدند و هم غير متمركز بود و بر پاي

به نظر اين پژوهندگان بر عكس، دين مسيحي يا زرتشتي اديان استبدادي است، زيرا وراثت را به جاي . مي شد

ايران و ديگري اردشير بابكان و كنستانتين كه يكي در. انتخاب و تمركز مطلق را به جاي فدراليسم مي پذيرد
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 ريشه كن مي كنند و دين هاي استبدادي خود را بر تخت مي نشانند زياني عظيم به تاريخ در روم مهرپرستي را

.زده اند

مقابل دين مهر كه از روح پاك مردم ايران ي به نظر آقاي بهروز و به پيروي از ايشان آقاي غفاري نقطه 

 همه اءخ النه داشت و منشبرخاسته كيش مرموز و خدعه آميز و دغل مانيگري است كه تا همين اواخر در تاري

!ي است كه به سر ايرانيان آمده استئبدبختي هاي 

با همه احترامي . اين بحث ها را آقاي دكتر اكبر آزاد يكي از پيروان آقاي بهروز به جرايد ايران كشانده است

موكراسي و حسن نيتي كه در ثناي دي نويسنده و محقق داريم و با همه ي كه به شخص آقاي بهروز به مثابه 

انتخابات و تقبيح استبداد و وراثت از خالل نظريه هاي بهروز رخ مي كند، تفسير ايشان از مهرپرستي موافق 

 بروز اين اءگويا احساس ميهن پرستي افراطي همراه با تخيل دور پرواز علمي منش. واقع به نظر نمي رسد

ي زيرا اظهار عقيده . ه ها با محققان استاين انديشي ي درباره ئبه هر صورت قضاوت نها. تفسيرات است

نگارنده مبتني است بر استنباط و الزمه رد بر نظريه اي كه به اتكاء برخي واقعيات به ميان كشيده مي شود، 

.اجراء تحقيق انتقاديست

.ديگر بي فايده نيستي پيش از پايان سخن ذكر نكته 

از ماه مهر برپا مي شد و )  هر ماه 16(روز مهر يكي از يادگارهاي مهرپرستي جشن مهرگان است كه در 

) همه مه(تابستان ي است چنان كه نوروز جشن آغاز شش ماهه ) زيه نه ( زمستان ي جشن آغاز شش ماهه 

.نيروهاي ملي دمكراتيك و انقالبي عصر ما به حق سنت جشن مهرگان را احياء كرده اند. است

 به معناي خورشيد است و اينك � مهر �فظ آورديم كه در آن اين گفتار بيت دلكشي از حاي در سرلوحه 

:دمي تواند حسن ختام اين مقال باشبيت ديگري كه در آن مهر به معناي عشق آمده است و

تا به خلوتگه خورشيد رسي رقص كنان  بورز مهر،پست مشو نئي، ه ذر از تركم
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نگه كن سحرگاه تا بشنوي

بلبل سخن گفتن پهلويز 

فردوسي

مصطلحات فلسفي و منطقي در زبان پهلوي

 طرح مسئله )1

در تاريخ پنج جلدي خود در بارة       )  م   582متوفي در سال    ( آگائياس اديب و مورخ يوناني دوران ژوستي نين         

دهد و از آنجمله چنـان      اين قيصر ،  اطالعات گرانبهائي در بارة ايران معاصر خود و دوران خسرو انوشيروان مي               

ترجمة فارسي رشيد يا سمي (  نقل ميكند   � ايران در زمان ساسانيان      �كه آرتور كريستنسن در تاريخ خود بنام        

: نوشته است 28در كتاب دوم بند  ) 1332 سال 450-449صفحات 

خسرو انوشيروان كه همة اوقـات خـود را صـرف مـسائل سياسـي و نظـامي ميكـرده اسـت، هرگـز                        �

توانسته است از ظرايف ادبي و معاني دقيقه ي  يونان و روم خوض و استفاده كند، خاصه كه وسيله                    نمي

فـوق  ) يعنـي آگائيـاس   ( ي استفاده ي او ترجمه ي  كتب يوناني بوده ، به زباني كه به عقيـده ي  او                    

�.بوده است�فقير و خشك �العاده 

لة آن از ظرايف ادبي و معاني  دقيقة حكمـت و ادب  مقصود آگائياس از زبان فقير و خشكي كه نميشد بوسي         

 است كه كتـب عهـد خـسرو  بـدان زبـان              � پارسي   �يونان و روم استفاده كرد بناچار زبان پهلوي ساساني يا           

.نوشته ميشد 

كه تحت ) "�
�=�1و ورف ) ���!�/�(  معاصر مانند ساپير � متالنگيستيك �نگارنده با نظر طرفداران 

 در نـزد  � جهان واقعـي  �ت دانشمند آلماني ، خود زبان را موجد و آفرينندة جهان بيني ها و حتي تأثير هومباد 
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انسان ميشمرند ، موافق نيستم و اين نظريه را حاكي از يك برخورد غلو آميز ايدآليستي ميدانم  ولي در حكـم                      

� مقوالت عقلي در السنه ي  بدوي �زيرين كه از يك مقالة ساپير بنام 

�0 
���!���	�������
���������!������?����	��������1
:ساپير مي نويسد . نقل ميكنم ، بنظر من هسته هاي مهم حقيقت وجود دارد 

 انسان ، چنانكه معموال فكر ميكند ، تنها در جهان عيني اشياء ، در جهان فعاليـت اجتمـاعي زيـست             �

مشخصي است كه وسيلة آميزش اجتماعي معيني نميكند ، بلكه بميزان معتنابهي ، تحت تاثير آن زبان  

خطاست اگر تصور شود كه ما ميتوانيم از واقعيت ، بدون كمك زبان ، كامالً آگاهي يـابيم ، يـا                     . است  

 بحـد زيـادي بـر       � جهان واقعـي     �در واقع   . آنكه زبان وسيلة فرعي حل مسائل آميزش و تفكر است           

ما  به بركت آنكه موازين زبان جامعة ما شكل معيني            . اساس موازين زباني گروه معيني ساخته ميشود      

�.از بيان را عرضه ميدارد ، بنحوي از انحاء ، اين يا آن پديده را مي بينيم يا ميشنويم و درك مي كنيم

لذا اگر واقعاً دعوي آگائياس در بارة خشك و فقير بودن زبان پهلوي ، كه وي بعيـد اسـت آنـرا ميدانـسته ،         

قضاوت متفرعنانة او را در بارة آنكه ظرايف حكمت و ادب يونان و روم را نميشد بـه ايـن زبـان                      درست باشد ،    

 بسيار � جهان واقعي �نقل داد، نيز بايد پذيرفت و بايد پذيرفت ، كه بقول ساپير ، نياكان دوران ساساني ما در            

.بدوي ، بسيار يكنواخت و بي رنگي ميزيسته اند 

، )از هراكليت تا ارسطو( اء عتيق كر ايراني در تكامل فلسفة يوناني در دوران حكم        اين مطلب با نقشي كه تف     

داشـته و موردتـصديق و تائيـد    ) در دوران اشـكاني و ساسـاني   ( حكماء اسكندراني و گنوستيك و نوافالطوني      

سخنان ابن اين امر با اين . بسياري و از آن جمله فرفريوس مؤلف يك تاريخ فلسفه است چندان وفق نميدهد               

:ابن خلدون مينويسد.  در بارة توجه ايرانيان دوران ساساني به علوم عقلي وفق نميدهد � المقدمه �خلدون در 

–فـي االجيـال اللـذين عرفنـا اخبـارهم           . ) ط.  ا –اي بالعلوم العقليه    (  واعلم ، ان اكثر من عني بها         �

و اما الفرس ، فكان شأن هـذه العلـوم العقليـه            .. .فارس و الروم    . االمتان العظيمتان قبل االسالم و هما     

�....عند هم عظيماو نطاقها متسعا
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 بدان كه در آن سده ها كه ما از خبرهاي آن اطالع داريم دو خلق سترگند كه به علوم عقلي بـيش                      �يعني  

ي بسيار قائل بوده و و اما پارسها براي علوم عقلي ارج  . از همه توجه كرده اند و آن دو خلق ايرانيان و روميانند             

�.دامنه اش در نزد آنها فراخ بود 

 وفـق   � البيـان و التبيـين       �همچنين اين سخن با گفتِ جاحظ نويسندة معروف عرب در آغـاز جلـد سـوم                 

:نميدهد آنجا كه مينويسد 

 و � كتاب كارونـد  � و من احب ان يبلغ في صناعه البالغه و يعرف الغريب و يتبحر في اللغه ، فليقرأ        �

من احتاج الي العقل و االدب و العلم بالمراتب العبر و المثالت و االلفاظ الكريمـه و المعـاني الـشريفه ،                      

� . � سير الملوك �فلينظر الي 

يعني آنكس كه دوست دارد به صنعت بالغت دسترسي يابد و با شگفتي ها آشنا شود و در لغت تبحـر يابـد     

لوي بود بخواند و آنكس كه نيازمند بـه خـرد و فرهنـگ اسـت و مـي             را كه از كتب په     � كاروند   �پس كتاب   

 را  � شير الملوك    �خواهد از مرتبه ها و داستان ها و امثال و سخنان پر ارج و معاني بلند آگاه شود پس كتاب                     

.بخواند 

: در مورد تراجم ابن مقفع مي نويسد  ) 242صفحه ي  ( همچنين ابن النديم در الفهرست 

ت الفرس نقلت في القديم شيئا من كتب المنطق و الطب الي اللغه الفارسـيه فنقـل        و قدكان  �

�. ذلك الي العرب عبداله بن النقفع 

 پارسيان در گذشته چيزهائي از منطق و پزشكي به لغت فارسي نقل كرده بودند و عبداله بن المقفع                   �يعني  

ود زبان فلسفي و منطقي رسائي در دوران ساسـاني          آنها را به عربي منتقل ساخت كه اين امر خود دليلي بر وج            

.است كه ترجمة آثاري چنين را بدان زبان ميسر مي كرده است 

ولي اگر نخواهيم ماننـد     . آري سخنان ابن خلدون و جاحظ و ابن النديم با قضاوت آگائياس تطبيق نميكند               

 باشيم و يا ابـن خلـدون را بـه نـوعي            ايراني كه جاحظ از قول او اين سخنان را آورده متعصب           � شعوبي   �آن  

قضاوت غير دقيق منسوب سازيم ، بايد بدنبال سند و مدرك بگرديم و مطابق نظـر سـاپير و ورف ببينـيم كـه       

افزار جهان بيني سازي نياكان ما چگونه افزاري بوده و زباني كه آگائياس آنرا خشك و فقيـر دانـسته در واقـع                

.چگونه زباني است 
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العه در اين بررسي  شيوه ي مط)2

البته بررسي قريب صد كتاب و رسالة پهلوي كه از دوران ساساني يا قرون قريب العهد ساساني باقيمانـده ،                    

 كلمـه دارد تـا   169000بـالغ بـر   ) ���=(  كـه بنـا بـه محاسـبة وسـت       � دينكرت   �از بزرگترين آنها مانند     

 ماتيگان سي يزتـان  � تجاوز نمي كند يا 120 آن از    كه واژه هاي    � داروك خرسنديه    �كوچكترين آنها مانند    

 كلمه دارد كاريست كه روزي بايد بوسيلة دانـشمندان و شـايد بـه كمـك ماشـينهاي محاسـبة                     80 كه تنها    �

، مـصطلحات و ترمينهـاي      ) ابستراكت و كنكرت    ( الكترونيك انجام گيرد و لغات ومفاهيم انتزاعي و مشخص          

ولوژيك و غيره و غيره جدا  و درجه بندي شود و بين آنهـا و الـسنة نظيـر عمـل       علوم مختلف ، تركيبات فرازئ    

عالوه بر قريب . مقايسه اي انجام پذيرد تا از جهت دستوري وسمانتيك و لكسيك ، خصلت زبان روشن گردد              

و � اوئـيم    �كه آنها را بنـام نخـستين واژه هـا فرهنـگ             ( صد كتاب و رسالة پهلوي ، دو فرهنگ پهلوي نيز           

 واژة اوستائي ترجمـه شـده و        880در فرهنگ اوئيم    .از پارينه در دست است      )  مي نامند    � مناختاي   �فرهنگ  

در فرهنگ مناختاي هزاورشـهاي آرامـي كـه در پهلـوي نوشـته              .  معادل پهلوي روبرو هستيم      2250در آن با    

.ميشده ولي خوانده نميشده در مقابل معادل پهلوي آن قرار گرفته است 

همرفته بر اساس كتب ، رساالت ، فرهنگها ، سنگ نبشته ها ، چرمنويسها ، سكه هاي ساساني و حتـي               روي

اين يك گنج گرانبهايي است و به       .  هزار واژة پهلوي بما رسيده است        10كوشاني كه بزبان پهلوي است تعداد       

تـصات صـرف و نحـوي و     جرئت ميتوان گفت كه پهلوي براي دوران خود زبان پرواژه اي بوده و اگـر بـه مخ                 

قدرت مانور لغوي آن توجه كنيم ، پيداست كه اين ذخيرة سرشار معنوي از عهدة بيان مطالـب عـصر بـر مـي                 

.آمده است 

باري بايد روزي اين بررسي عظيم زباني از جهات مختلف آن روي پهلوي بعمل آيـد و طبيعـي اسـت كـه                       

 براي بدست آوردن يك تصور شخـصي صـرفاً از دامنـة           چنين كار بزرگ در امكان نگارندة اين مقال نبود ولي         

آبراميان و  . مصطلحات فلسفي و منطقي در زبان پهلوي اغلب فرهنگهاي پهلوي ينبرك ، دكتر فره وشي ، پ                

 يادگار  �از متون پهلوي كه بفارسي ترجمه شده تنها         . واژه نامة بند هشن آقاي مهرداد بهار را از نظر گذراندم            

 كارنامـه  � و � درخـت آسـوريك   � و � اندرز نامه آذرپـاد مارسـپندان   � و �ستك اباليش   گج � و   �جاماسب  

 در حـين نگـارش ايـن سـطور در           � زنـد وهـومن يـسن        � و   �اندرز نامه خسرو كواتان     �  و    �اردشير بابكان   
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 كه در برخي از فـصول آن مباحـث منطقـي و فلـسفي               � دينكرت   �متاسفانه كتاب مهم    . دسترس بوده است    

 كه در آن مناظرة فلسفي شده است در اختيار نبود ولـي همـين مطالعـة                 � شكند گماني ويچار     �بميان آمده و    

لكسيوگرافيك و برخي متون فلسفي توانست پاسخي را كه در جستجوي آن بوده ايم ، بدست دهد زيرا قاعدتاً                   

كرده ام منعكس است و اما در ذكـر         وظاهراً لغات دينكرت و شكند گماني ويچار در لغت نامه هايي كه مطالعه              

.اين پاسخ شتابي نمي كنيم تا برخي مطالب گفتني قبالً طرح و بيان شود 

 زبان پهلوي ، چشم اندازي از تاريخ آن)3

آثاري كه از آنها ياد كرديم به زبان پهلوي ساساني يا پهلوي جنوبي است كه با پهلوي اشكاني يـا پهلـوي                      

اين زبان را با خط ناقصي مقتبس از خط آرامي و بـا انبـوهي واژه هـايي كـه بـه       . د  شمالي تفاوت فونتيك دار   

آرامي نوشته ميشد ولي به پهلوي خوانده ميشد و هزوارش نام داشت و بطور قطع و يقين با فونتيكي كهنتـر از   

نبـوده و از آن بـه    اينكه مي گوئيم زبان محاوره ، مسلماً اين زبان مذهبي           . زبان مرسوم محاوره مي نوشته اند       

� يادداشـتها  �شادروان قزويني در    . پارسي معاصر نزديكتر بوده است و در اين باره داليل عديده موجود است              

كه هشت جلد آن بهمت آقاي افـشار بچـاپ رسـيده صـورت نـسبتاً كـاملي از آن جمالتـي آورده اسـت كـه                           

 عيـون  � ، ابـو حنيفـة دنيـوري در     �قات الشعرا    طب �نويسندگان و مورخين عرب و ايراني مانند ابن المعتز در           

 و قفطي در تاريخ خود ذكر كرده اند يا در      � المحاسن و االضداد     � ، طبري در تاريخ خود ، جاحظ در          �االخبار  

 و غيـره آمـده      � البـدء و التـاريخ       � و   � مفاتيح العلوم    � و   � الكافي   � و   � المحاسن و المساوي     �كتبي مانند   

، االجود اكبر وليس االكبر ( � به  به مه نه مه  �له مي گويند بر نگين انوشيروان نوشته شده بود          از آنجم . است  

يا دنيوري مي گويد چون سپاه سعد وقـاص از فـرات       .  نيك است كه بزرگوار است ، نه بزرگوار نيك           –) اجود  

 اف ،   � كه دختر يزدگـرد گفـت           آمده است  � الكافي   �دليران آمدند يا در     : گذشت سربازان ايراني فرياد زدند      

يا درعيون االخبار از قول علي بن هشام آمده كه در مرو داستانسرائي بود              ) پيروز باد هرمز     ( �بيروج باد هرمز    

 ابا ايـن    �: كه داستاني ميسرود و مردم را مي گرياند و سپس طنبور از بغل بر مي كشيد و مينواخت و ميگفت                     

� اندازه با اختر ماري بايـد  � يا در مفاتيح العلوم آمده است كه ايرانيها مي گفته اند   .�تيمار بايد اندكي شاذيه     

يعني هندسه بد احكام نجوم نيازمند است كه خود ضمناً حاكي از تصور ايرانيان در بارة تالزم هندسه و نجـوم                     
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 سـرقتي اسـت از    �الم   من سعي رعي و من لزم المنام ، راي االح          �است و يا جاحظ مي گويد كه مثال عربي          

. و غيره و غيره � هرك رودجرد و هرك خسبد خواب بيند �: توقيعات انوشيروان كه مي گفت 

اين امثله نشان ميدهد كه بعيد است زبان پهلوي با آن همه دشواريهاي فونتيك و تلفظي زبان گفتگو باشد                   

.چنانكه زبان اوستائي نيز بظاهر در دوران خود چنين بوده است 

� گـشتگ  �اگرچه از خطي بنام . اينكه آيا در اين زبان كلية آثار پهلوي نوشته ميشده ، قاعدتاً چنين است               

 كه گويا با آن آثار علمي و فلسفي نوشته ميشد سـخن در ميـان اسـت                 � راس سهريه    �  و    � نيم گشتگ    �و  

يا اختالف خط حاكي از اخـتالف  ولي اوالً روشن نيست كه اين خطوط چگونه بوده و بعالوه روشن نيست كه آ     

به احتمال قريب به يقين چنين نيست و زبان پهلوي ساساني ، همان زباني است كه آثار . زبان نيز هست يا نه 

.ايدئولوژيك به آن نگارش مي يافته است 

 برخي مختصات لكسيك زبان پهلوي)4

 .بررسي لكسيك زبان پهلوي براي نگارنده اين نكات را روشن ساخت

و فقـه مـزده يـسنه    ) كـسموگوني  ( زبان پهلوي از لحاظ اصطالحات ديني براي بيان جهان شناسي   )1

 فشوئيـشن   �نام اهورمزده اسماء خاصـة او       . كامالً نيرومند است و دستگاه ترمينولوژيك دقيقي دارد         

 هرويـسپ   �،  )عالم كل  (� هرويسپ آكلس    �،  )قادر مطلق    ( � هماك افزار    �،  ) فزونگر   ( �ئومند  

و غيره و امشاسپندان با صفات ويژة خود و سپس ايزدان با انواع صفات خود و         ) نور االنوار    ( �رشني  

) يا اشـموغان    ( سپس اهريمن و ديوان و دروجان و كماريكان و پريانش وآنگاه بددينان و اهرموكان               

.ر متنوع و دقيق است و انواع صفات آنها بسيا) جدا روشان  ( � يوت رويشنيان �و مرتدان يا 

 و مجازاتها و اسامي گناه كنندگان از لحـاظ فقهـي            )اعمال ثواب   ( بهمين ترتيب اسامي گناهان و كرفگان       

 ويـشات دو    �گناه راه رفتن با يك كفش و يك پاي برهنه و             ( � اومك دو وريشنيه     �بسيار دقيق است مانند     

براي بيـان  ) . جدا بستري  ( � يوت وستريه �و  )  گرديدن   گناه بي لباس و بدون بستن بند كُستي       ( �وريشنيه  

كسي است كه به علل گناهان خـود   ) بي پل    ( � اناپوهل   �مجازاتها از جهت ديني لغات ويژه وجود دارد مثالً          

.  شكنجة سه روزه ايست كه مرده پس از مرگ مي بينـد              � ستوش   �بگذرد يا   ) چينواد( نميتواند از پل صراط     
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 يعنـي از ريـشه كنـدن        � گريستيك كريشنيه    �اجب مذهبي داراي اصطالحات مفصلي است مانند        يا اعمال و  

پس از آنكه بدن انسان در اثر لمس ) گوميز (  يعني تطهير با ادرار گاو    � پيشاز   �سوراخ جانوران زيان بخش و      

� فراچ يشتاريه�يا . ن مذهبي  يعني احترام به پيشوايا� زت فرانا ميشنيه �آلوده شد و يا ) نسا  ( با جسد مرده    

.يعني به خوبي برگزار كردن مراسم جشنهاي مذهبي 

لغات قضائي ناشي از فقه زرتشتي به حد حيرت انگيزي غني است و از آنجا كه زبان پهلوي قدرت تركيبـي     

.فراواني دارد به آساني ميتواند حاالت و نوانسهاي مختلفي در لغت ايجاد كند 

لت ثنوي را كه مزده يسنه ، عليرغم خودش ، در طرز تفكرايجاد كرده بود منعكس                زبان كامال آن حا   )2

در عين حـال  . مي كند و واژه هاي ايزدي و اهريمني ، واژه هاي متضاد و همستار فراوان وجود دارد    

مثالً از جمله كلمات نور و نوراني و كلماتي كه شكوه و فـر              . زبان داراي نوعي خصلت حماسي است       

بعنوان نمونه برخي كلماتي را كه بمعناي نور و نوراني اسـت ذكـر   . را نشان ميدهد متعدد است  و برز   

، � بورزبراهيه� ، � فِرشم � ، � بريه� ،   � شِت   � ، � سپك   � ،   � تاپاك   � ،   � وخشاك   �: مي كنيم   

. و غيره � چشمكان � ، � بامي �

عملي ، اندرزگوئي ، آئـين نويـسي جهـت    از جهت لغات مربوط به اتيك زبان غني است زيرا حكمت      )3

اتيك بر جهان بيني زرتـشتي متكـي اسـت و         .  فلسفي ايراني در اين دورانست       –قوي تفكر انتزاعي    

� ، � خـوي  � ، � نهـاد  � ، � چهـر  � ، � گهـر  �مطالب زيادي در بارة فطرت اليتغير انسان مانند      

. اه بد ، گاه ايزدي و گـاه اهريمنـي اسـت         وجود دارد كه گاه نيك و گ       � تخمه   � ، � منش   �،  �خيم  

اعتقاد به فطرت ثابت با اعتقاد به تبار و نژاد واال يا پست همراه است لـذا اتيـك نـه تنهـا برئنويـت                         

با اين حال احكام زيبا، عميق      .ناگزير زرتشتي ، بلكه بر اريستكراتيسم جامعة ساساني نيز تكيه ميكند            

 عليه ستمگران و زورمندان و ثروتمندان نيز در ايـن اتيـك راه     و به اصطالح دمكراتيك بسود مردم ،      

براي نشان دادن صفات انساني از خوب و نا خوب و تمام نوانـسهاي رفتـار وي انبـوهي     . يافته است   

. لغات وجود دارد كه غناء بزرگي را نشان ميدهد 

ي يا انـساني ، دينـي يـا         از علومي كه اعم از طبيع     . ترمينولوژي علمي در پهلوي ضعيف بنظر ميرسد        )4

، )حساب (� ماريشن �، ) هندسه  ( � هنداچيه � يا � هنداچ �غير ديني نام برده ميشود عبارتست از 
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، )علـم فقـه و قـضائي        ( ، داتيك   ) نجوم  ( ، سترگريشنيه   ) جراحي  ( ، كره نيشن ،     ) طب   (� بشاز   �

� خرت دشـگيه    �،) م اعلي ، الهيات     علو ( � مهيست آكاسيه    �،  ) علم كلمات الهي     ( �مانسريك  �

سـخن ، منطـق      ( � سـخون    �،) صرف و نحو     ( � اوياكرن   �) ادبيات   ( �، خوپ نيبيك    ) فلسفه  ( 


2ظاهراً مانند ريشة �
بمعني بازي  ( � واچيك �و )  در لژيك كه بمعناي سخن و كالم است ��

) .و نيز موسيقي 

� بمعنـاي سـتارة ثابـت و    � اختريگ � بمعناي برج و � اختر �اصطالحات نجومي غني است مانند    )5

 بمعنـاي سـتارگان قـد ردوم و         � وزورگي دو ديگر     � بمعناي ستارگان قدر اول و       �وزورگي نخستين   

و نام منـازل نجـومي      ) حركت و سكون سيارات      ( � ايستيشن ي رويشن سترگان      �همچنين  . غيره  

، ) بـرج حمـل      ( � ورگ   �،  ) بـرج سـرطان      ( �رزنگ   ك �،) ؟ (� پيديشتن   � ها مانند    � كدگ   �يا  

خانـه   ( � ازرگ   �و نيـز منـازل قمـر ماننـد          ) برج قوس    ( � فرستگان   �،  ) برج اسد    ( �شيراختر  �

 يـا شـيب     � شِپ   � يا باالترين  بمعني اوج و        � باليست   �و يا   ) خانه سيزدهم    ( � ماشاهه   �،  )هفتم

وم با انواع اعتقادات  خرافي ناشـي از جهـان بينـي زرتـشتي               منتها علم نج  . بمعناي حضيض و غيره     

و ) اخترانـي گـي ميزيـشنيگ    ( مثالً ستارگان را بدو دستة آلوده بـه پليـدي اهـريمن           . آميخته است   

� خـورك بختـار   �يا مـاه را     . تقسيم ميكردند   ) اختراني آگي ميزيشنيگ    ( نيالوده به پليدي اهريمن     

 روز ديگر نـور     15 روز نور را مي بلعد و مدت         15را بعقيدة آنها مدت     يعني آتش بخش مي خواندند زي     

.را اعطا ميكند و در نور ماه است كه ميوه ها ميرسد 

همچنـين  . علم جغرافيا سخت با دين در آميخته و اقاليمي راكه اوستا از آن حكايت ميكند منعكس ميسازد                 

 كـه در  � واد جانيـك داشـتار   �مثالً بادهـا را بـه   . د در علم طب عناصر سحر و جادو و خرافات رخنة زياد دار       

� واد جانيـگ  � كه موجب هالك است و � واد جان آهنگ    �سوراخهاي زمين موظف به حفظ حيات است و         

 كه بادي است اهريمني و در بخش سفالي بدن جا � واد بزرگ �كه بادي است ايزدي و در سر مقيم است و         

البتـه در  ) چارچيهريـگ   ( � امزجـه اربعـه     �تئـوري   . ت ، تقسيم مي كردند      دارد و موجب ايجاد درد شكم اس      

� دِرِم   �پزشكي دوران ساساني كه از منبع هندي و يوناني تغذيه ميشد سخت رائج بود و لذا در فرهنگها لفظ                    

.بمعناي بلغم آمده است 
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� فـراچ    �،  ) پـر    (� پـور  �زبان پهلوي قدرت عظيم تركيبي دارد و با افزودن سـرافزودهايي ماننـد              )6

، �هـم �،  ) بـاز  (� آپـاچ    �،) دژ،بـد �0دوژ�،) به(،وه  ) عالمات نفي    ( �آپ� و   �آن  � يا   �آ�و  ) فراز(

ــدر� ــس(�وس� ، �ان ــد�0وت�،)ب ــد    ) ب ــايي مانن ــي افزوده ــا  پ ــره ي ــك�وغي ــت  ( �ئي عالم

 مـصدري   �ش  �ماننـد   (�يـشن �،)عالمـت حالـت     (�يكيهـا �،)عالمت اسم مصدر    (�يكيه�،)نسبيت

 انواع مانور بـا     – و پي افزودهاي مصدري و غيره        � ناك   � و   �گري�،)دار(�  تار    �،)فارسي در دهش  

البته همه يا اكثريت قريب بتمام اين عوامل در فارسي دري باقي اند ولي بنظـر                . كلمه انجام ميگيرد    

.اينجانب ميدان مانورآنها بسي محدود شده است 

ست زيرا مانند زبانهاي امروزي اروپايي ميتوانـد تقريبـاً از هـر             زبان پهلوي از جهت مصادر بسيط قوي      )7

). گناه را براي عبور از پل صراط دادن         كفارة ( �و پوهليدن   )پل(�پوهل  �اسمي مصدري بسازد مانند     

بسياري از مصادر پهلوي امروز در فارسي نيست و جاي آنرا مصادر مركب و اغلب همراه بـا كلمـات                    

� نيهـوبيتن    �،  )رهبـري كـردن      ( � نئيـتن    �) خالصة كردن    ( � هنگرتيتن   �:عربي گرفته مانند    

مـنظم  ( � رابـه هنيـتن      �رنگ كـردن ،    ( � رشتن   �) احترام كردن    ( � ونديتن   �،  )لباس پوشيدن   (

.و غيره ) كردن 

ت در پهلوي ربط لغات با سلسلة اضافات كمتر است و بيشتر چسبيدن لغات بهم و درآمدن آنها بصور                 )8

:در جائيكـه مـا مـي گـوئيم     . مانند آلماني، بيـشتر اسـت   ) يكپارچه( يك لغت مركب ولي مونوليت 

راهـان   ( � راسـان يـوت رويـشنيه        �محلي كه راهها از هم جدا ميـشود در پهلـوي گفتـه ميـشد                �

و يا در جائيكه ما ميگوئيم سالهاي زندگي كه بخوشي برگذار شده است ، در پهلوي گفته                 ) جداروشي

اين مختـصات لكـسيك و گراماتيـك مـسلماً در           ). ساالن به مانشي     ( �ساالن هومانيشنيه   �يشد  م

.قياس با فارسي غالباً به سود پهلوي است 

� شواذّ و نـوادر  �واژه هاي بسياري در پهلوي بوده است كه در فارسي دري يا اصالً نيامده يا بمثابه        )9

است در ديگر زبانهاي ايراني باقي مانـده باشـد ماننـد            وارد شده است ولي ممكن       � غرائبِ لغات    �و  

( ، ميـووك  ) شكوفه درخت  ( � كوپل �،  )پلك چشم   ( ، گومب   ) نسخه( پچن  ،) دزد و راهزن    ( گَدغ  

( ، فـره شـو      )برف آور   ( ، سنثرك   ) فاسد  ( ، سج   ) شوره سر   ( ، سپوش   ) غصه  ( ، پژم يا پزر     ) نيش  
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، )بلـور ، شيـشه      ( ،گـن   ) موقـع   ( ، اوام   ) ثـروت   ( ، هير )  خيرخواه   (، هخ   ) راهزن  ( ، گدك   ) مضر  

لـذا ادامـه كـاريِ     . و غيـره    ) عجـول   ( ، ورنـدك    ) محصل ، طلبه  ( ، هاوشت   ) سخن چين   ( سپزك  

لكسيك  بين پهلوي و پارسيِ دري صد در صد نيست و اِي چـه بـسا لغـات كـه كاربردشـان بـراي                         

اكثريت مطلق لغات با تغييرات فونتيك تمامـاً در فارسـي دري           هميشه موقوف شده است با اين حال        

.باقي مانده است 

 ترمينولوژي فلسفي  و منطقي در زبان پهلوي)5

( اينك پس از اين مقدمه ، به اصل مطلب بپردازيم و ببينيم كـه زبـان پهلـوي در زمينـة هـستي شناسـي           

چگونـه  ) اسـته تيـك     ( ناسي ، اخالق ، زيباشناسـي       ، روانش ) گنوسئولوژي  (، علم معرفت و منطق      ) انتولوژي  

ما در اينجا دستگاه وسيع اصطالحات مذهبي را ، جز در مواردي كه اهميت فلـسفي             . اصطالحاتي داشته است    

ويژه اي داشته ، وارد نمي كنيم و حتي المقدور خود را در كادر مفاهيم فلسفي بمعناي اخص ايـن كلمـه نگـاه          

 فيـل ش    �هيم فلسفي و علمي گاه به لغاتي كه از يوناني اخذ شده برخورد ميكنيم مانند                در كادر مفا  . ميداريم  

يا با الفاظي برخورد مـي كنـيم        ) . المجسطي   (  � مگيستيك   �،) سفسطه   ( �سفيستاكيه�،) فلسفه   ( �فائيه  

بهمين  (� شك ��ن   زما �و  ) ماده   ( � مات   �كه بدون آنكه هزوراشن باشند  با كلمات عربي يكسانند مانند            

(  هـم وجـود دارد       � شـكند    �يعني رد و رديه كه در مقابل آن لفظ پهلـوي              ( � رت   �و  ) معناي امروزي آن    

.شايد اين اصطالحات بعدها وارد پهلوي شده باشد  ) . � شكندگماني ويچار �مثالً در 

 برخي خود اين لفظ عربي را     كه � منطق   �نكته اي كه در اينجا ذكرش بيمورد نيست آنست كه براي واژة             

= سـخن  ( � سـخون  � بمعناي كالم مقدس ميگيرنـد ، بجـز واژة   � منترا� بلكه از ريشة   � نطق   �نه از ماده    

2
�
 كه اهميت اسـلوبي فراوانـي دارد        � منطق المشرقين    �ابن سينا در مقدمة     . معادل ديگري نيافتيم     ) �

:به اين نكته متوجه بوده است و مي نويسد 

�.نزد مشرقيين چيزي ديگر باشد غير از منطق ) منطق(  البته بعيد نيست كه نام آن علم �

از طرفي ديگر در وجود ترجمة آثار منطقي ارسطو و پيروانش به پهلوي و ترجمة ابن مقفع از اين تراجم بـه     

البته با توجه    / مجموعة اصطالحات منطقي نيز چنانكه فهرست ما      . پهلوي  به فارسي ترديدي نميتوان داشت        
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بـا ايـن    . اسـت   ) انتولوژي  ( نشان ميدهد نارساتر از اصطالحات فلسفه بمعناي هستي شناسي          /  به نقص آن    

.حال اصطالحاتي مانند حكم ، تناقض ، قياس ، استدالل ، تباين ، سفسطه و امثالهم وجود دارد 

نمونه هايي از مصطلحات هستي شناسي–الف

طالحات عمومي فلسفيو اص) انتولوژي ( 

گيتي ، جهان ماديگتاه 

مادي ، ناسوتيگتاهيك 

)جهان معقوالت= در مقابل منوگان ( جهان محسوسات ) از لغت گيتي ( گه تيگان 

توجه به عالم مادي ، ماديگري ، ماترياليسم ) گيتي نگرش  ( گتيه نيكريشينه 

)تن كرد  = � تن كرتيه �يا ( جهان ، مادي ، جسمي تني كرد گيه 

از (  تن يـا مـاده اوليـه ، هيـوالي اولـي ، جـسم غيـر محـدود            –) بي سرپيگر ( اسرك كپريك 

 هرمز در آغاز تن بي پايان يا اوليه را از روشني بـي پايـان آفريـد و                   �: بندهشن  

)�.را از تن بي پايان ) مخلوقات ( سپس همه دامان 

غ بي پايان ، نور بي پايان  فرو–) روشني بي سر( اسررشنيه 

سكان مالء اَعلي ، برگراناَپركاران 

عِلوي ، برگر)يا اپركار( اپرگر 

غير ماديمنوگ و وخشك 

روز معاد ، تن پسينتني پسين 

قوة جاذبه ، زور آهنجندهزوري آهنجاك 

قوة ماسكه ، زور گيرندهزوري گيراك

قوة دافعه ، زور سپوزندهزوري سپوزاك

قوة هاضمه ، زور گوارندهزوري گوهاراك
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زور باالينده) يا زوري  واليشن  داتار( قوة ناميه زوري وخشاك

خاصيتيتك

تغيير ماهيت ، تغيير خاصيتيتك ويهريه

بخت زدگيزت برهيه

فرّه زدگيزت خِور

) يوناني � فيلسوفي �ترجمة تحت الفظي واژة ( فلسفه ، خرد دوستي خِرت دش كيه

ذاتي) خود گوهري ( خوت گوهريه

اتوديناميسم ، حركت ذاتي) خود روشي ( خوش رويشنيه

)�O(-PQمانند واژة روسي(عالمت ، نقطه ، جنس ، نوع ،دخشك

عالمت حياتريوند دخشك

)� وخشيه �همچنين ( پيشرفت خِوهريه

تحول) گردش ( ورتيشن

استكمال ، حركت تكامليواسپوهركانيه

جهانواَخَ

دنياوياخوانيك

مخرب عالماخوان مرن چه نيتار

تبدل دنيااخوان ورتيشن

  )�ORSQتم مانند واژة روسي( دنيا تاريكي تم اخوان

جهان بدوت اخو

)������=مانند واژة آلماني ( نمو و رويش وخشيشن 

نمو و رويش) بالش ( واليشن

مرئي و نامرئيوِناك و اَوِناك

خالء ، تهي گي)  تهي (توهيكيه
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) بي علت–� اَوهان �و ( علت ) بهانه ( وهان

عليت) بهان گري ( وهان كريه 

عمل فوق العاده ، معجزهورچه كاريه

)آلماني ����� انگليسي يا ����
�ديدن مانند = از سهتن ( شفاف سهيك

ديدن ، عمل باصرهسهيشن 

)در السنة اروپايي���/�مانند ( حس سنه

حساسيتسنهيشن 

قابل احساسسنهيشنيك

)بي حد( و آسهمان ) سامان (حد سهمان

محدود ، سامان مندسهمان مند

آغازگر ، مبدعسرمند

قائم بذات) خود گوهر( خوت گهريها

اصيلگهريك

محرك) از راندن ( رانه ني تار

نظم ، خاصيت طبيعي) رسته ، ريسه ( رستك ، ريستك

جريان ) ريزش( رچيشن 

)ساكن = اچنديشنيك ( حركت ) چندش ( چينديشن

نيروي جادوئي ماورالطبيعهنِروك 

نيرو ، قدرت ) توش ( توخشن


@،آلماني �!�
 فرانسه ( قدرت جسماني ، پيكر توشكرپ توخشن �!���(

قدرت روحاني ، روان توشاورووان توخشن 

وضع ، موقع) كوئي ( كوئي يه

كميت) چندي ( چنديه
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كيفيت) چگوني ( چه گنيه 

فاعل) كنا(كوناك

متحرك) جنبا ( جومباك 

ماده ) � ماتغ �: ونيز ( مات

عقل مادي ، خرد ماديخرت ماتغي 

)اصيل = صفت آن ماتك ور ( جوهر اوليه ، هيوالي اولي ماتك

جهان معنوي ، مينومِنوگ 

دو گوهر خير و شر ، هر دو مينوهر دو منوگ

عالم عفن اهريمن)گنه ناك مينو( اك مِنوگگَنّ

عالم مقدس ايزدي) سپند ناك مينو(سپن ناك منوگ

عدم اعتقاديه عالم معنوي ، ماترياليسم) نامينوگرائي( أمِنوگ ويرّه ويشنيه

اعتقاد به عالم معنوي ، ايدآليسم) مينو گرائي ( مِنوگ ويره ويشنيه

) روسي &(.= ويسپ ( ، به همه آگاه ) صفت خدا ( عالم كل هرويسپ آگاس

نوراالنوار ، همه روشن هرويسپ رشني 

كالبد ، جسد اهريمنيكالپت

ارادي ، اختياري ، بكامكامه كيك

خلق الساعه ، هنگاميهنگاميك

خلقمدام ، استمرار حيات ) كيهان بوشي ( گيهان بويشنيه

علم صغير) كيهان كودك ( گيهان كُتك

مشيت خلق جهان و مخلوقات) دام منش ، دام منتره ( اريهدام منيت

وجود) بوِش ( بويشن 

استمرار هستي ، حركت وجود) روش بوش ( بويشن رويشنيه 

اختالط ، همبودي) هم بوِشي ( هم بويشنيه 
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�به تم در انگليسي ( آخرالزمان به تم زمان ��
��(

قضا و قدر ، بهرهبره هينيشن

مقدر ازلي ، بهره بخشربره هنيتا

مخلوق ، بهره گيربره هنيتك

تقدير پيشين ، فرابهرهفراج برهنيتك

سرنوشت ، روش بهرهبره رويشنيه 

شكل ، جسم ، پيكركَرپ

)بريده پيكر( جسم مشخص برين كَرپ

)اتم ؟(جزء اليتجزي )نابريده پيكر(جسم تقسيم نشده ، غير مشخصاَبرين كَرپ


Cمانند ( ياد گزاري ، بن دهش ، خلق نخستين بنبوندهيشن�#���
�(

اصل و منشاء اوليهبون داتك

   )T(Uروسي  ( خدا بگ ، بغَ

الهيبغاتيك

الهوتي و ناسوتي) يا اخوانيك و بغانيك ( اَخويك و بغيك

تقدير و مشيت الهيبخت  ) � بغ �يا ( بگ 

نموباليشن 

حرارت ، شعاعبانوي 

اختالط ، اختالط نور و ظلمت) آميزش ( شن گوميچي

)صفت خداوند ( قادر مطلق ) همه افزار ( هماك افزار

)همه روش ( پيشرفت دائم هماك رويشن

حركت عامهمه همه رويشنيه 

آهمـستار  :از همينجـا  ( ضد ، اضداد ، موجودات ضد در مزده يسنه      ) همستاران  ( همستار

)بي رقيب ، فاقد ضد = 
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)زوال ناپذير = افراسوند : از همينجا( فرسودني ، فناناپذير ، نافرسايندوندفرسا

)� دهيشنان � و � داتك �بهمين معنا ( مخلوق دامك

موجودات مينويمنوگ دامك

اولين مخلوقفره تم دام

نخست بودگي ، ازليتفره توهيه

فروهرفره وهر

حداكثرفرهيست

حداقلكميست

)آغاز كردن = از فركانه ئيتن ( مبداء جهان فَرِكان

ثنوي ، دواليست) دو بينش انگار ( دو بينيشت هنگار

مينوي ، ناسوتي) ايدري(اِتَريه

طبع ، جوهر ، مزاج ، طبيعتچيهر

)�اوگوهريه�: بهمين معنا ( وحدت وجود ، وحدت طبع ، مونيسم) يك چهري ( اوچيهر

)شكل داشتن = اُمنديه دِسك : از همينجا ( شكل صورت ) ديس (دِس

شكل پذيري = � دسيشنيه �تماس با شكل و ) ديس سائي (و دسك سهيشينه

زمان زمان 

داراي زمان طوالنيديرنگ زمان

علت العلل ، مبداء اساسي) بونيشتگ : و نيز ( بونيست

علت و معلول) بن و بر ( بون ئوت بر 

)خلق مخلوقات = دام دهيشن ( خلق ، آفرينش ) دهش ( دهيشن 

بال ، فساد) سيج يا شر ( سج 

فساد ناپذيرآسج 

داراي نمو فطري) بخود روي ( آسن ري
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وضع شرط موجود ، شرط ، حالت ، كيفيت) هستش ( آستيشن 

استومند ، جسماني ، اسطقسيآست مند

جسمانيت ، ماديتاستومنديه

متجاوز) يا اگديت ( اويگت

تجاوز اهريمن بجهان نوراني اورمزد)  ابگتيه يا اوگديه يا( اويگتيه

رستاخيز ، صعود) خيزش (آخزيشن

مؤثر) كوشا(توخشا

بي اثرآپِ توخشاي

ناپيدا= مانند اپي تاك ( نامرئي ، معدوم ) يا اون ( ايه وه نافت

مخلوق ، محصول) آورش (اپوريشن

خلق) آورشي (اپوريشنيه

اليسماعتقاد به روان ، سپيرتورووانيه

علتچيم

بي چيم ، بي علتاپ چيم

آئين ، رسماَدوِن 

)ناقص= ابوندك ( كامل بوندك

)تقسيم نشده = ابرين ( مقسمبرين

مرگهئوش ، هش 

بي مرگياهشيه

)همچنين اكرانكيه( بي كراني اكناركيه

عدمان هستيه

بيكران ، بي حداَمرَ

علت غائي) اندازش ( هنداچيشن
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منطق و گرامر) گنوسولوژي ( وري معرفت  تئ–ب 

���#التيني ) ( بي قاعده  = � ادات �از آنجا ( قانون ، قاعده دات ��(

وجه ، جنس ، آئينكاِدوِنك

آرزوي قاعده ، آرزوي آئينادونيها

ناگرفتني ، درك ناكردني ، اخذ ناكردنياگيريش نيك

اطمينان ، يقيناگومانيه

حالت يقيننكيهاگومانكيه يا اپ گوما

همگان ، همگاني) امركانيك : از همينجا ( كلي اًَمركان

عين هم ، يكسان ، متوافقهمبسان

متباينان همبسان

تفارق ، ناهميانَ هميه

)مبهم ، نامعين = انم چيشتيك ( معين ) نامزد ( نم چيشتيك 

شناخت ، درك ، فكرشناختاريه

درك ، حصول ، يافتاياپكيه 

حد ، اندازهچكاندا

تضاد ، نابسانيان بسانيه

متناقضهمبتيك

نامتناقضان همبتيك

تفسير ، معنيويزرد

الهام ، وحييان 

كالم ملهميان گويشن

تنوعيوتريه

اختالف نظر ، بدعت) جدا بيني ( يوت ونيشنيه
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تشخيص) وجين ( ويچيشن

داراي حد و رسمويمندومند

قابل تعريفويمنديك

قل ، حافظهعوير 

اعتقاد) گردش ( ويرويشن

مبهمورمند

)پيغمبر = وخشور : از همينجا ( ملهم واخشيك

الهاموازيشنيه 

توضيح ، تفسير) گزارش ( ويچاريشن

مشخص ، منجر ، منقح) گزارده ( وريچارتك

معرفت ، فهمشناسكيه

فسخ ، سلب ، نقضاول ورزيشنيه

توجه ، بحث) سكال ( اوسكار

مشاورهوسكاريشنا

تبيين ، تعبيراوزوواريشن

كلمه ، حرفوچ 

)واژه ( گفتار ، جمله ، حكم واچك

جملة غلط ، حكم غلط واچك زسپان 

ادا ، بيان ، بيان حكم واچيشن

شعور ، قدرت حافظ ، نيروي باطنيورم

مشكوكگومانومند

ترديد) شك : و نيز ( گومانيك

روش ثابتاصوليت ، ستنيك رويشنيه
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گفتار مقنع) استوان گويشي ( استوان گويشنيه

سفسطهسفيستاكيه

همگي ، كليت ، عاميتهماكيه

ضديتپتياركيه

متضادهمبسان


/مانند ( نوع سرتك���(

تعداد ، كميت ، اندازههنداچ 

)آلماني ����� انگليسي و �����مانند ( درست و صحيح رجيستيك

رويجت) روادهي ( رواك دهيش 

توضيحني كِر و ني كُريشن

توضيح دادننيكژيتن

نص ، متننَسك

)كالم عالي = پهرم سرو ( كالم سرِو

نسخهپِچِن

)ماتيان ( متن ، شرح ، توضيح ، تفسير و نيز كتاب ماتيگان

فصلفرگرد 

)جاليز  = � كرد �مانند ( فصل كرته

)ادبيات = خوب نيپيك ( نوشته نيپيك 

) در عربي � كراسه �مانند ( اب كتكراس 

مربوط به زمان حاضراوواميك

همپرسي ، مشاورههمپورسكيه

بحث و مجادله ، جدلپتكار ريته

سخن منظم ، قضاوت درستپتمان گويشن



124

بيان مسئدلپتمان سخون

منصف ، عادل در قضاوتپتمانيك

) در عربي � وقد �مانند ( به تحقيق پت تم چيشت 

علي اعلي ، الهياتيه مهيست آگاس

علم يا عقل اكتسابي) گوش سرود خرد ( گُشن سروت خِرَت

علم يا عقل حضوري)آشنا خرد ( آشناس خرت

عقل بد ، عقل گمراه) دژخرد ( دوش خرت 

علم قطعيآچاردانيشن 

) انگاشت دانش ( علم قياسي هن گشتي تك دانيشن

علم كاملبوندك آگاسيه 

تفكر دقيقنبوندك منيش

تفكر مستمر ، تفكر دائم ، استغراق) بي سرمنش ( اَسرمنيشن

) را از مانسر و منترا مشتق بدانند � منطق �برخيها مايلند واژة ( كالم مقدس مانسريك

خالصه كردنهنگرتنيتن 

خالصههنگريت

  )� دگانيك �يا ( مفصل ، دقيق ، مشروح دكانيك 

)بشكل مشروح  = � دارمكيها �: از آنجا ( مشروح دارمك 

قياس ، انگاشت هن گشتك 

معادلهاوند 

تبيين ، تعبيرگويچار

محتوي بودنفروستن

محتويفِروست

شاملفروستك
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)در آلماني �����Cمانند ( مسئله، معما فِرَشن

پرسش گزار ، حالل معما ، حالل مسئلهفرشن ويچار 

مشتق) فراجسته ( فِرَجستك

محقق ، حتمييكاِور

معتقد به عقايد غلط ، منحرف) دژگرا ( دوشيه وير ونيتيار 

ناقض قاعده ، ناقض دستوردستور زتار

هم عقيده ، متفق القول) هم داستان ( هم داتستان 

مختلف العقيده) جدا داستان ( يوت داتستان

اخطار قبليفراچ دخشكيه

عالمت ، نوعوخشك

تفسيرراي ، فتوي ، چاشتك

تعليم سنن مذهبي ، وعظ ، تعليمچاشيشن

علت ، معنيچيم

معني ، معني كردنچيمگان

مستدلچيميه

معقول ، منطقي ، مستدلچيميك

مركب ، غير بسيط ، برهمبر همك

بسيط ، آويژهآويچك

مختص ، خويشمندخوه شيك

نامختص ، ناخويشمنداخوه شيك

، يوغ) در روسي X(VW و VWمانند ( اتصالايج 

متصل كردنايوجيتن

اتصال ، اتحاد ، اتفاق ) يوغش ( ايجيشن
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قابل حصول) ������
�بدست آوردن = از وينديتن ( وينديت 

غير قابل حصولاوينديت

ارتداد) باز ايستش ( اپاچ ستاي ايشن

مرتداپاچ وشتك

معيتاپاكيه

عاصي ، بي دين ، مخالف ، واروناپارن

وارون دانا ، بدآموز ، انحراف آموز ، منحرفداناكاِپارن 

تكمله ، ضميمهاَپروارك

ممارست ، مشق) برورزشي ( اپرورزيشنيه

تقدم و تاخرپسيه و آپسيه 

نطق ، قصد و نظررائينيشن

پيوند ، اتصالپتوكيه

ناپيوندي ، انفصال ، تبايناپتوكيه 

لزوم) بايش ( اپايشن

دچار ضالل كردن) دن بي راهي( اپ راهتين

منحرف) بيراه ( اپ راس 

سخن دو آئينه ، مذبدب ، متضاددوآئينيگ سخون 

بي منطق ، بي سخناپ سخون

مقدم و موخر ، پيش و ناپيشپش و آپش 

تساويويناختاريه

عدم تساوياپه ويناختاريه

نامتحقق ، نارواارواك

علم دستور ، صرف و نحواوياكَرَن
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 حقيقتدشمنكَرَف

 برخي مصطلحات اتيك و استه تيك و روانشناسي–ج 

) بمعناي عالي � پهرُم�و نيز ( با فضيلت ، واال پهلُم

بهين زندگي ، زندگي ايده آل) يا اهوان ( اخوان پهلوم

فضيلتپهلميه 

فقدان فضيلتاپهلميه

ادبياتخوب نيپيك

بيت شعروزست

)� خنيدن � و �به�از كلمات ( فصاحت وياخنيه

فصيح) پخته گفتار ( پوختگ گوفتار

ناطق ، فصيحويه خمن

ميل ، تمايلويخاز

اتكاء به نفسخِوتانيه

شيوا ، فصيحشِپاك

سعادتشِتاي

خود دوستي ، خود خواهيخِوت دشكيه

ش اج0اقتدار خِو���
����1

انتظاموناريشن

شهوتورنَ

شهوت پرستورنيك

نيكاُپِتمان وداراي شوق بي حد ، مولع ، حريصر

شهوت پرستيورن كامكيه



128

جلوي هواي نفس را گرفتن ، كف نفسورن وشتاريه 

نيروي وجداناوستاي اخويه

با وجدان ، روان پرسيداررووان پورسيتار

تبعيت از غرايز ، تن كاميتن كاميك

تنبيه ، كفّارة گناه) توزش ( توجيش 

منظمراذناك 

املكسپور

)يا سپج ، سژ ( فاسد ، ناقص سِج 

)منظم كردن ، رائنيدن =  راذنيتن �از مصدر ( نظم راذنيشن

هباء ، آشوبويشوپيشن 

موجد نظمراذنيتار

سليقه ، مزهميچك

انحطاط ، تجزيه) گشتگي ( وشتكيه

رهبري كردننئيتن 

رهبري و ترويجنئيشنيه

پاك مست است نه از شرابكسي كه از عشق ) جدا مست ( يوت مست

وظيفه) كنش ( كونيشن

وظيفه شناسكونيشن گر

خيرخواههخ

تطابق ، هماهنگي) بهسازي ( هوساچكيه

نجيب ، اصيلگهريك

ايمان) گروش ( گرّويشن

تضامن ، تالزم مشترك) همبايستي (هم اپايستيه
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رفيق و رقيب ، همپا و همبدهم باي و هم بتيك

كوشش در طلب مقصود مانند)  فرجام كاري  (فرزام كاريه

Y&Z([()*%&SZ&++()*Rدر روسي و

\��	�������در آلماني���

اجباريفرچ پانيك

افراط) پربود ( فره بوت

افراطي گري ، اكسترميسم ، پربود منشيفره بوت منيشنيه

توقع غلطفره بوت خواهيشنيه

تنزل ، انحطاط) فرو بودگي ( فره بوت بويشنيه

عشقدشارم 

تقلبدزش 

جالل و شكوه ، برزبورژيش 

عاليباليستيك 

كمالبوندك گريه

خويشكاري ، خودرائي ، وظيفه نشناسياخوش كاريه

شهرت بد) ناسرايشي ( اسرائيشنيه

مستعدآتاو

استعدادآتاويه

جرم مطلق) ويژه بدتري ( ايچك وت تريه

تقواي مطلق ) ويژه بهي( ايچك وهيه

علواپراكانيه

، آبرومند) ���	���(عالي ) اپريكان ( اپراكان

عالي ، واال) فرتم ( اپرتم 
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كالم عالي) فرتم سخن ( اپرتم سخون

نظم عالياپرونياريشن

علو مقام) بري ( اپريه 

فقدان نظم) بي آئيني ( انائينيه

بي احتراماناست

رفتار نيكاوارونيك

رفتار بدفرارونيك

دژچهره ، بدجنسدوژچهير

هوا و هوس ، ريسكريژ

صراحت ، روشن گوئيرشن گويشنيه

توبهپتت 

ما از بيم آنكه مبادا مجبور شويم بخش مهمي از لغات پهلوي را در فوق نقل كنيم فقط به ذكر يك سلسله                      

اين نمونه ها نشان مي . ها را دو برابر كنيم     اگر مايل بوديم ، مي توانستيم اين نمونه         . نمونه ها اكتفا ورزيديم     

اگر به خاطر بياوريم    . دهد كه زبان پهلوي داراي ترمينولوژي تجريدي و به ويژه فلسفي نسبتاً غني بوده است                

كه فاتحان عرب به دستور عمر بن الخطّاب بسياري كتب ) چنانكه ابن خلدون در  مقدمه تصريح كرده است        ( 

ند و يا به آتش كشيدند و اگر در نظر گيريم كه فرهنگ نامه هاي موجود بـر اسـاس آن                     پهلوي را به آب شست    

قريب صد كتابي كه در دست است تهيه شده و مطالعه ي  اجمالي اينجانب نشان داده كـه تـازه در ايـن كـار                     

ـ           ان دقت و جامعيت به حد الزم مراعات نشده است ، در آن صورت به آساني مي تـوانيم حـدس بـزنيم كـه زب

.پهلوي كمبودي از جهت لغت و اصطالح فلسفي نداشته و قادر بوده است متون يوناني را ترجمه كند 

بـه   ( � پتمانيـك  �اما براي آنكه بدانيم آگائياس تا چه حد در گفتار خود منصف و يا به اصـطالح پهلـوي                   

:لسفي نيز توجه كنيم بوده است بايد عالوه بر لغات جداگانه ، به مسئله ي  بيان متون ف)  پيمان 



131

نمونه اي از بيان فلسفي در زبان پهلوي

همانطور كه شادروان بهار در سبك شناسي مطالعه كرده         . مسلماً در اينجا بايد به آگائياس حق بيشتري داد          

سـاختمان جملـه هـا ،       .   اسـت     "�������است بيان ، در پهلوي ، به گواهي نوشته هاي موجـود ، ابتـدائي                

 دامنه ي  لغات ، ژرفاي فكر ، همه و همه حاكي از آنست كه نمي توان بيـان ادبـي و فلـسفي را در                           تكرارها ، 

جهان بيني ايراني غالباً نمي توانـست  . آنها از اين جهت جلوتر بوده اند        . پهلوي با يوناني و التيني مقايسه كرد      

هر و نمودهاي مـشخص و اسـطوره        بدون تمثيل و آوردن داستان ها ، بدون مبدل كردن مسائل مجرد به مظا             

به ويژه تمثيل جاي خاصي داشت و پس از اسالم صوفيان و عرفاء و معتقدان بـه فلـسفه ي            . سازي بروز كند    

حال آنكه تمثيل در فلسفه ي  يوناني و رومي كـه بيـشتر        .  اشراق از حربه ي  تمثيل سخت استفاده كرده اند           

.ائي ندارد به بيان تجريدي مسائل مي پردازد چنين ج

را نمونه اي از     ) �چندك هندرچ ي فرجوت كيشان        ( � گزيده اي از اندرز فرجود كيشان        �شادروان بهار     

 را � گزيده �ما اين . نثر فصيح پهلوي مي شمارد كه اتفاقاً بايد گفت كه اين نثر ، ضمناً يك نثر فلسفي است               

زم و با گنجاندن عين اصطالحات فلـسفي ترجمـه شـده    به ترجمه ي  شادروان بهار با برخي تغييرات جزئي ال  

.ذيالً به عنوان نمونه اي از بيان فلسفي در پهلوي مي آوريم 

هرمزد كه بـه پـانزده   : گفته اند ) براي توضيح دين (  فرجود كيشان  ، نخستين دانشان به پيدائي از دين        �

ساله برسد هر آينه اش اين چند چيز ببايد دانستن كه

 ام ؟من كه-

كيست ؟) شخصيت( خويشتن من -

از كجا آمده ام و بايد كجا شوم ؟-

و تخمه ام ؟) پتوند ( از كدام پيوند -

در دنيا ؟) وظيفه ، عمل ( و مرا چه خويشكاري -

؟) در جهان مينوي ( چه مزد در آخرت -

بوده ام ؟) جهان مادي ( آمده ام يا به گيتي ) جهان معني ( از مينو -
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يعني از لحاظ ماهيت و گـوهر از اورمـزد ناشـي شـده ام يـا بـر         (  يا خويش اهريمن     خويش اورمزدم -

)عكس 

خويش فريشتگان يزدانم يا ديوان ؟-

خويش نيكانم يا بدان ، مردمم يا ديو ؟-

راه من چند است ، دين من كدام ؟-

سود من چه و زيان من چه ؟-

دوست من كه ، دشمن من كدام ؟-

ست يا دو ؟يك ا) بوندشتك ( علت اولي -

نيكوئي از كه و بدي از كه ؟-

از كه روشني و از كه تاريكي ، خوشبوئي از كه و گندگي از كه ؟-

از كه و بيداد از كيست ؟) داديه ( عدالت -

از كه ؟) آنا مرچشن ( از كه و نا آمرزيدگي ) اپخشايشن ( بخشايش -

بـه ويـژه دِئونتولوژيـك كـه وظـايف          ( ك  در اين هجده سئوال در واقع مهمترين مسائل انتولوژيك و اتي          [

 مي كوشـد كـه بـه ايـن          � گزيده اندرزها    �سپس اين   . به ميان كشيده شده است      ) انساني را مطرح مي كند      

}اينك پاسخ ها را از همان متن نقل مي كنيم . پرسشها پاسخ گويد 

 چنين ترجمه كرده است ، به       را شادروان بهار   ) � و وچيتاري چميدست     �( اكنون انتخاب كننده قاعده ياب      

بـر نهـاد    ) هر جهت گويا يعني كسي كه در معناي مطالب دقت دارد و مي خواهد به طريقت درست راه ببـرد                     

شادروان بهار مي گويد يعني بر اصل تحقق        ) ( ميانچيكيها  ( و ميانه روي    ) هميذونيه وروشن ( هميدون گروي   

: شك سزد دانستن كه از طريق خرد خالي از) ايمان و ميانه روي ؟ 

از مينو آمده ام ، نه آنكه به گيتي بوده ام -

خويش هرمزم نه اهرمن-

خويش فرشتگانم نه ديوان-

خويش نيكانم نه بدتران ، مردمم نه ديو-
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هرمزدم نه اهريمن) دام ( مخلوق -

پيوند و نژادم از كيومرث است-

مرا مادر اسفندارمذ  و  پدر اورمزد-

اسـت كـه نخـستين پيونـد و نـژاد از      ) مترويه و مترويانيـه  ( ن از مشي و مشيانه      م) انسانيت  ( مردمي  -

كيومرث بوده اند 

ايـن اسـت كـه اورمـزد        ) فريوپانيه  ( و صحت اعتقاد    ) ورچشن ي  خويشكاريه     ( و مرا عمل به وظيفه      -

)اويچكيه ( هست ، بود و خواهد بود ، خداي جاويدان ، بيكران ، بسيط 

) منتيتن ( شناختن ) انبيربوذيه ( ستي و مضمحل بودن و اهرمن را به ني-

و خويشتن را خويش اورمزد و امشاسپندان دانستن-

�. جدا بودن ) ديو يادشن ( و از اهرمن و ديوان و ديوخوئي -

 كـه خـود نقـل اسـت از فقـره ي  اول و دوم وسـوم                 128-127نقل از سبك شناسي جلد اول صفحات         ( 

)هلوي انكلساريا چاپ بمبئي  متون پ42–41صفحه ي  

نمونه وار ايدئولوژي دوران ساساني را نشان مي        )  ديني   –فلسفي  ( آنچه كه نقل كرديم خصلت سنكرتيك       

.دهد كه در آن خصلت ديني چربندگي خاصي دارد 

 ، بـا    با آنكه شادروان بهار اين نثر را ، نسبت به نمونه هاي ديگر پهلوي پخته تر و رشد يافته تر مي شمارد                     

.اين حال نمي توان نوعي ابتدائي بودن و بساطت كودكانه ي  آنرا نديد 

ترديدي نيست كه متون فلسفي پارسي متعلق به پس از اسالم تا حدي اين بساطت را حفـظ ميكنـد ولـي                      

.درآن سطح قدرت تجريد ، ژرفاي فكر ، عمق منطقي تسلسل مسائل باال  ميرود 

پس از اسالم در عربي و فارسينظري به لكسيك فلسفي دوران 

 لكسيك زبان فلسفي ابـن      �براي مقايسه ي  لكسيك فلسفي پهلوي و لكسيك فلسفي عربي اينجانب به              

��8���J( گواشـن  . م. تـأليف آ  ) 1328پاريس ، چاپ دكلـه دو بـرووه ،    ( �سينا 
���
ابـن سـينا    ) �

پانصد صفحه اي در اينجا ممكن نيـست ولـي          البته نقل يك لكسيك     . شناس معروف فرانسوي مراجعه كردم      
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استنتاج شخصي من اينست كه واژه هاي زيادي در اين لكسيك ديده نمي شود كه معادل پهلوي آن موجـود                    

نباشد يا به آساني نتوان وجود آنرا تصور كرد زيرا لغات موجود پهلوي تمام عناصر اوليه ي  تركيبات عديده ي                      

لي وضع در مورد واژه هاي پارسي كه عده اي از فالسـفه ي  پـس از اسـالم         و. ديگري را به دست مي دهند       

مانند خود ابن سينا و شاگردش ابوعبيد جوزجاني و ناصر خسرو و بيرونـي و غزالـي و افـضل الـدين كاشـي و                         

در اينجا ضعف و فقر مشاهده مي شود و در اين متون غالب ترمين ها و                . ديگران به كار برده اند چنين نيست        

) جلـد اول     ( � لغت نامه ي  دهخـدا      �آقاي دكتر معين در مقدمه ي         . لغات اصلي به عربي به كار رفته است         

صورت كاملي از اين واژه هاي فارسي مي دهد و خواستاران مي توانند مراجعه كنند ، فقط محض نمونه برخي                 

:لغات ذكر مي شود

 از آثار ابن سينا–الف 

 دركمشعر ، قوايدريابندگان

فعلكنش

انفكاكفروگشاي

تخيلپنداشت

بطئيدرنگ ناك

قابل تجزيهبهره پذير

سريع االنفكاكزود گسلند

ذات ناميهگوهر روينده

ذات حاسهگوهر پساونده

سابق و الحقپيشين و سپسين

علوي و سفلي برسو  و  فروسو

ظاهري و باطنيبرونين و اندرونين

ساكن و متحرك آرمندهجنبنده و
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قطعبرينش

عالم جسمانيجهان تنومند

فاعلكُنا

مادهمايه

وضعنهاد

قوه ي  منيمهبالش ده

انجمادبست ناكي

اختالف و شباهتجزاوئي و هموئي

قوه ي  محركنيروي جنبائي

قوه ي  حافظهنيروي يادداشت

 نمونه هائي از مؤلفين ديگر–ب 

)بيروني( مالحظه و نظرنگرش

)بيروني ( فرض كردن نهادن

)جوزجاني ( طرح كردن افكندن

)ناصر خسرو ( جاذبه اندركشنده

)ناصر خسرو ( تحقيق علّت چرائي جوئي

)ناصر خسرو ( نفس حيواني روان ستوري

نفس طالب معرفتنفس دانشجوي

)غزالي ( غرور بزرگ خويشتني

)افضل الدين كاشي ( تفكر شه گر اندي

)افضل الدين كاشي ( تحريك انگيزش

)افضل الدين كاشي ( جنبش بخواست و بناخواست  حركت ارادي و غير ارادي 
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)افضل الدين كاشي ( نفس ناطقهخرد سخنگوي 

)افضل الدين كاشي ( هيوالي اولي مايه ي  نخستين

ؤلفان پس از اسالم در وضع لغات غالبـاً ريـشه هـاي پهلـوي را در نظـر                   اين نمونه ها نشان مي دهد كه م       

داشته اند ولي آنرا با روح زبان دري سازگار كرده و تركيب هاي فصيح و بليغي پديد آورده انـد ولـي همـانطور                 

كه گفته شد اين تركيب ها پاسخگوي همه يا غالب اصطالحات  عربي نيست و حال آنكـه لكـسيك فلـسفي                      

.وي به مراتب غني تر است زبان پهل

نتيجه 

 پهلـوي بـراي بيـان       � فقر و خـشكي      �اين مطالعه ي  اجمالي نشان مي دهد كه سخن آگائياس در مورد              

مطالب فلسفي عادالنه و دقيق نيست و مسلماً ناشي از همان احساس بي مهري به ايرانيان است كه از صفات                 

.مشخصه ي  اكثر مورخين يوناني و رومي است 

 مذهبي زبان پهلـوي بـراي حـل ايـن           �در عين حال اين مطالعه نشان داد كه بررسي ترمينولوژي فلسفي            

مسئله ي  معماوار كه آيا حكمت مشرقيه يا اشراق و عرفان ايراني به جهان بيني هاي دوران قبل از اسالم به                      

�، ترمينولـوژي فلـسفي      به ويژه در فلـسفه ي  سـهروردي          . ويژه ساساني مديون است پاسخ مثبت مي دهد         

.مذهبي پهلوي گاه مستقيم و گاه غير مستقيم منعكس است 

نتيجه ي  ديگري كه مي توان گرفت آنست كه بسياري از اصطالحات علمي و فلسفي دوران ساساني را با                    

از تبديل آن به پارسي دري مي توان احياء كرد و آنها را به تدريج در قبال معادل هـاي عربـي گذاشـت زيـرا                           

طبيعي است كه در اين كـار بايـد انـدازه           .  جهت فونتيك خوشاهنگ تر است و با مجموع روح زبان سازگارتر            

.شناخت و به راه افراطي كه ناشي از شوينيسم زباني باشد نرفت 
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نه بي تخت شاهي بود، دين بپاي

نه بي دين بود پادشاهي بجاي

چنين پاسبانان يكديگرند

 چادرندتو گوئي كه در زير يك

فردوسي

تشكل جهان بيني رسمي ديني
در آغاز ساسانيان

يك فصل مهم از تاريخ تكامل ايدئولوژي مذهبي در ايران

 طرح مسئله )1

 يا آئين زرتشت مهمترين جهان بيني ايرانيست كه به وسيله ي زرتشت بين سه هزار تا � مزده يسنه �

وام آريائي از حالت كوچ به حالت سكونت ، بر پايه ي دين كهن دوهزار و پانصد سال پيش،در دوران گذار اق

برگرد اين محور بعدها اديان . مزدائي و عليه بسياري از خدايان و فرشتگان و معتقدات آن،پديد شده است

بر گرد اين . مختلف مانند مهرپرستي ، ناهيدپرستي،كيش زرواني، كيش ماني ، كيش مزدك پديد آمده است 

از سهروردي تا (  كه اشراقيون پس از اسالم � فلسفه ي فهلويون� يا �فلسفه ي خسرواني�محور حتي 

.از آن سخن مي گويند پديد شده است ) صدرا

مزده يسنه در . تا حدود زيادي بايد پيدايش صوفيگري را ولو به طور مستقيم نيز با اين مبدأ مربوط دانست 

علي ( راوان داشته و بويژه بين شيعيگري و عقايد مزده يسنه دين يهود و دين مسيح و دين اسالم تاثير ف

. ، شباهت زيادي است) االخصوص در اشكال قريب العهد با اسالم 

مثالً هراكليت ، ( براي آنكه سخن در اين مورد كاملتر شود بايد از تاثير عقايد مزده يسنه در فلسفه ي يونان 

جهان بيني مزده يسنه يكي : كوتاه سخن . سخن گوئيم) طونيان و غيرهفيثاغورثيان، افالطون ، رواقيان و نوافال
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از منابع مهم جهان بيني هاي مذهبي ، عرفاني و اشراقي ، فلسفي در ايران و اروپاست و لذا بايد تكامل آن و 

.نقش آن به دقت مطالعه شود

(  پيدايش آن كه به ويژه اوستايكي از آغاز: به نظر نگارنده مزده يسنه دو دوران تكامل مهم را گذرانده 

پيروان زرتشت و افراد ( اين دورانيست پر از نبرد مزده يسنان . روايتگر آنست) ازگاتها گرفته تا خرده اوستا

اين دوران با بسي افسانه ها آميخته ولي در اوستا از اسامي فراواني به شكل مثبت و . با ديويسنان ) خاندان او 

تشت كساني را ثنا گفته ، كساني را نفرين كرده و پژوهنده مي تواند تصويري از نبرد زر: منفي نام برده شده 

با آنكه زرتشت به دست مخالفان خود ظاهراً  شهيد شد، ولي . طبقات ، افراد و عقايد در اين توضيحات بيابد 

ه ي متناقضي سپس اين كيش بويژه در دوران پس از غلبه ي اسكندر تاريخچ. كيش وي توانست پيروز گردد

.    را طي مي كرد و زماني كيش ايزداني مانند آناهيتا و مهر بر كيش اصلي يعني كيش اهورمزده غلبه يافته بود

مرحله ي دوم و مهم سير تكاملي دين زرتشتي آغاز دوران ساساني است كه دست كم از زمان اردشير 

.  سال تمام را در بر مي گيرد150بابكان تا دوران شاپور دوم معروف به ذواالكتاف يعني قريب

در اين دوران دراز يكي از نقاط مهم توجه شاهان ساساني و مؤبدان و هيربدان زرتشتي در خدمت آنان ، 

( روبراه كردن جهان بيني مزده يسنه ، گردآوردي اوستا و خرده اوستا و به احتمالي ابداع يا تكميل دين دبيره 

علل متعددي اين امر .  الحاد ، تنظيم قواعد و آداب و رسوم عبادت زرتشتي بود، پيراستن دين از) خط اوستائي

:را ضرور مي ساخت 

 ساسانيان خود را وارث نژادي و معنوي شايسته و بايسته ي هخامنشيان يا به زعم آنان كيانيان مي –اوالً 

 و حاكميت اهريمني دانسته اند و بر آن بودند كه سيطره ي اشكانيان چيزي جز دنباله ي بدخدائي

اسكندر گجستگ نبود و چيزي جز آشفتگي در دين و كشور ببار نياورده است و كار آنهاست كه اين 

چنانكه خواهيم ديد اردويراف يكي از تنظيم كنندگان امور ديني در اين ايام . آشفتگي را پايان دهند

.تقريباً همين علت را بين مي دارد

دشير بابكان كه خود از خاندان روحاني زرتشتي بود بنياد يافت يك حكومت ساساني كه بوسيله ي ار

بود و به آتشكده و صنف مؤبدان و هيربدان ) در اصطالح ساساني دين سرداري( حكومت تئوكراتيك 

دين و جهان بيني ديني و كتاب مركزي آن ، اوستا ، برايش اركان عمده ي قدرت و . تكيه داشت 

 اين زمينه تكليف خود را روشن گرداند؛حاكميت بود و مي بايست در
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 چنانكه مؤبد تنسر در نامه ي معروف خود كه از آن سخن خواهيم راند صريحاً مي گويد كار بدعت –ثانياً 

گذاري و ساختن آتشكده هاي مجزا در ايران در دوران ضعف حكومت مركزي در زمان اشكاني باال 

راً در صدد برآمده بودند كه باين آشفتگي ها خاتمه دهند حتي برخي از شاهان اشكاني ظاه. گرفته بود

شاهان ساساني به طور قطع خواستار ايجاد تمركز شديد در زير سيطره ي استبدادي . ولي موفق نشدند

خود بودند و چگونه ممكن بود امحاء رژيم ملوك الطوايف سياسي و ايجاد مركزيت سياسي را با امحاء 

اد مركزيت ديني همراه نساخت ؛ملوك الطوايف مذهبي و ايج

در دوران شاپور دوم ساساني قسطنطين دين مسيح را رسماً .  در اين ايام كار مسيحيت باال مي گرفت–ثالثاً 

از سوي ديگر سلسله ي . پذيرفت و اين دين به تدريج حتي در ايران مبلغان زبردستي مي يافت

نميشد كار . ئي بين دو رقيب محصور شد دين مزدا. كوشاني در شرق به بوداگري گرائيده بود

. را در قبال رقيبان نو ظهور مهمل گذاشت� شاهنشاهي�ايدئولوژي رسمي مذهبي 

 و علت چهارم كه واپسين است نه كمترين آنكه ، در دوران شاپور اول ساساني و هرمز اول و بهرام -رابعاً

شاپور اول و هرمز اول با . ه بوداول كار مانيگري سخت مؤبدان زرتشتي را پريشان خاطر ساخت

مانيگري، بنا به يك سنت در سياست شاهان ساساني ، راه مدارا در پيش گرفتند ولي بهرام اول 

 در اختيار آنان � محاكمه�سرانجام در قبال فشار قوي روحانيت مزدائي تسليم شد و ماني را براي 

گر كاري را كه در دوران اردشير براي رو براه نفوذ طوالني مانيگري در دولت و مردم بار دي. گذاشتند 

كردن جهان بيني رسمي شده بود، كمابيش مختل ساخت و در دوران شاپور دوم الزم آمد كه بار ديگر 

.به آراستن دين و كتاب ديني پرداخته شود

نمي مطالعه ي جريان تشكل ايدئولوژيِ ديني در آغاز ساسانيان همچنين از اين جهت جالب است كه ما 

آنرا كه الحاد مانيگري و زرواني و مهرپرستي مزدكي باشد، مطالعه كنيم، بدون ) آنتي پد( توانيم نقطه ي مقابل

نبرد طبقاتي در عرصه ي ايدئولوژيك در ايران معموالً بين دين رسمي و الحاد . آنكه آن را مطالعه كرده باشيم 

به عالوه جهان بيني .  ن نبرد طبقاتي ضرور است انجام گرفته است و بررسي هر دو قطب براي بررسي اي

چنانكه در مجموعه ي ( مذهبي البته به شكل اختالطي و سنكرتيك و به مثابه ي جنگ كليه ي علوم 

تفكر ايراني از مثبت و منفي، مترقي . تنها بروز جهان بيني در ايران پيش از اسالم است) دينكرت ديده مي شود
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روز كرده است و لذا مطالعه ي تئولوژي زرتشتي براي مطالعه سير تكامل جهان بيني و ارتجاعي در اين شكل ب

.ها در ايران ضرور است

به ويژه اينكه در اين دوران تشكل مجدد جهان بيني ديني ، چهار تن از بزرگترين مؤبدان زرتشتي يعني 

كه از نام آوران روحانيت زرتشتي هستند و به ترتيب تنسر ، اردويراف، كرتير و آذرياد مهرسپندان بروز كرده اند 

نه تنها افراد . از هر چهار تن آثاري باقي مانده و در واقع از سرشناس ترين متفكران ايراني پيش از اسالمند

 و روشنفكران كتابخوان نيز تصوري از شخصيت اين چهار تن ندارند و اي چه بسا � خواص�عادي ايراني بلكه 

به همين جهت هدف اين بررسي، . ده اند و شناساندن آنها ضمناً يك وظيفه ملي است نام آنها را نيز نشني

عالوه بر نشاندادن تالشهائي كه اين روحانيون و ايدئولوگهاي بزرگ زرتشتي براي آراستن دين رسمي مي 

.كرده اند، معرفي شخصيت ويژه و گاه بسيار جالب خود آنهاست 

 آموزش زرتشت از جهت كاست و فزود و آرايش و پيرايش چگونه راجع به آنكه دين رسمي ساساني با

 كه بخش كهنتر � گاتها�اوالً از آن جهت كه معلوم نيست جز .  ارتباطي دارد دادن پاسخ كار آساني نيست

 و � آناهيتا�اوستاست، اصالت بخشهاي ديگر تا چه اندازه است ، ثانياً ، معلوم نيست كه تا چه اندازه كيش 

ب و آتش كه در دوران اشكاني در همه ي ايران و همچنين در پارس رواج كامل داشته در تحول تازه پرستش آ

در يك . ي مزده يسنه اثرات خود را باقي گذاشته است ؛ آنچه مسلم است اثرات خود را باقي گذاشته است 

مي گيرد تا بهتر بتواند خادم مطلب نبايد ترديد كرد و آن اينكه مزده يسنه در اين دوران چهره هاي نو به خود 

. جامعه ي اشرافي عصر خود كه با نظام ويس و دودماني زرتشت تفاوتهاي بسيار بسيار داشته است قرار گيرد

.تنسر ، اردويراف، كرتير و آذرپاد مهرسپندان وظيفه ي خويش را در اين مقطع طبقاتي انجام داده اند

 تنسر)2

 ثبت كرده اند مؤبدان مؤبد عهد � ابرسام�مي نامش را با تحريف كامل تنسر كه برخي از مورخان اسال

نقش ) رئيس دبيران( است و مؤبدان مؤبد همراه سپهبد و دبيربد) م241-226: دوران سلطنت ( اردشير بابكان 

سئله ي بزرگي در مشاوره با شاه و تعيين جانشين او داشتند و گاه نقش مؤبدان مؤبد يا هيربدان هيربد در حل م

اردشير به تنسر اعتماد و عالقه ي وافر داشت و لذا فرمان داد تا وي متون . وراثت در سلطنت نقش قاطع بود
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. پراكنده ي اوستا عهد اشكاني را گرد آورد و از آنها يك كتاب موثق، قانوني، رسمي و يگانه بوجود آورد

. واقع در شيز نهاده شد�ذرگشنبآ�اوستائي كه تنسر گرد آورد به عنوان سند واحد در معبد 

اين نامه ايست كه تنسر به گشنسپ شاه پادشاه .  نام دارد � نامه ي تنسر� از تنسر آثري برجاست كه 

طبرستان نوشته و او را به اطاعت از اردشير اندرز مي دهد ، امري كه عاديست ، زيرا در پايان حكومت اشكانيان 

ي اوج يافته و اردشير نيازمند بود به دست ياران با نفوذ خود، نفوذ خود را به نفوذ ملوك الطوايف و شاهان محل

.    طبرستان براي پادشاه پارس چنين نقطه ي دوردستي بود.  نواحي دوردست بسط دهد

متن پهلوي نامه تنسر از ميان رفته است ولي خوشبختانه ترجمه ي آن به پارسي دري در تاريخ طبرستان از 

 در حوالي � نامه ي تنسر�كريستنسن و ماركوارت عقيده دارند كه . سفنديار محفوظ مانده استآنِ ابن ا

 تنظيم شده زيرا در آن آثار و اشاراتي است كه نمي تواند به عهد اردشير مربوط باشد و 570 تا 557سالهاي 

ودن چيزهائي از جانب به نظر نگارنده استنساخ متون كهن و افز. مربوط به دوران اخير عهد ساساني است

نساخان و شاهان بر آنها از امور متداول در ايران پيش و پس از اسالم است و اين سرنوشت همه ي كتابهاي 

 و مدرنيزه شده است و به هيچوجه دليل بر مجعول بودن آن كتب �تجديد تصنيف�آن عهد است كه بارها 

به اين متون نقادانه برخورد شود و عناصر كهن و نوين البته كريستنين و ماركوارت حق دارند كه بايد .  نيست

.اين كاريست كه بايد در مورد همه ي متون اين ايام از اوستا گرفته به بعد انجام گيرد. در آن روشن گردند

�مجله ي آسيائي�باري نخستين بار دارمستتر خاورشناس فرانسوي متن ترجمه ي دري نامه ي تنسر را در 

سپس محقق ايراني آقاي مجتبي مينوي نسخه اي را كه نيم قرن از نسخه ي دارمستتر . د نشر دا1894در 

. تجديد چاپ كرد1933كهن تر و اصيل تر بود به دست آورد و بار ديگر اين متن را در سال 

نامه ي تنسر از اسناد بسيار معتبر براي شناخت جامعه ي ساساني است زيرا اطالعات مندرجه در آن ، به 

در نامه ي تنسر ، مانند اسناد نظير ، اشاره اي به . ادت اسناد و روايات ديگر، غالباً درست و دقيق استشه

اين . آشفتگي فكري و اخالقي زمان شده است ، كه كريستنسن آن را به دوران جنبش مزدكيان مربوط مي داند

به . ربوط به زمان خود او نيز نباشدالبته حدس است و دليلي در دست نيست كه اين بخش از نوشته ي تنسر م

هر صورت از آنجاكه اين توصيف كه در اغلب متون ساساني مانند كليله و دمنه و خداي نامه و غيره نيز ديده 

: مي شود جالب است آنرا مي آوريم ، تنسر مي نويسد
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ه ضياع  حجاب و حفاظ و ادب مرتفع شد، قومي پديد آمدند نه متحلي به شرف هنر و عمل ، ن�

موروث  ، نه غم حسب و نسب ، نه حرفت و صنعت ، فارغ از هر انديشه ، خالي از هر پيشه ، مستعد 

.�براي غمازي و شريري و اِنهاء اكاذيب و افتراء و از آن تعيش و به جمال حال رسيده و مال يافته 

) البته با لحن دفاع از آن ( اتفاقاً با توجه به آنكه تنسر در نامه ي خود از وجود شبكه ي جاسوسي شاه

.صحبت مي كند، اين مطالب مي تواند به آن ايام مربوط باشد 

: وي مي نويسد

 اما ديگر كه نبشتي شهنشاه منهيان و جواسيس برگماشت بر اهل ممالك ، مردم جمله از �

�.....اين هراسانند و متحير شدند 

 از آن هراسانند مستعد غمازي و شريري و انهاء لذا چه شگفتي است كه اين منهيان و جواسيس كه مرم

اكاذيب و افتراء براي جمع مال باشند؟ در جوامع طبقاتي از كهن و نوين اين نوع توصيفات هميشه صادق و 

.منطبق با واقع است

نكته ي ديگري كه مايليم از نامه ي تنسر نقل كنيم مطلبي است كه در مقدمه ي اين بررسي آورده ايم و 

: تنسر در باره مي نويسد.  است � فئوداليسم ديني� از وجود حاكي

 ملوك طوايف هر يك براي خويش آتشگاه ساخته و آن همه بدعت بود، كه بي فرمان پادشاهان �

. �قديم نهادند، شهنشاه باطل گردانيد و با مواضع اول نقل گردانيد 

وحانيت و سياست را همراه داشت و اردشير نامه ي تنسر نشان مي دهد كه وي مؤبدي تيز هوش بود و ر

. شخص مناسبي را براي تنظيم امور مذهب برگزيده بود

) دينكرد( � دِنكرت�براي تكميل اطالع درباره تنسر اين نكته را نيز بيافزائيم كه چنانكه مدون كتاب پهلوي 

سوم آن ميگويد تنسر به دستور كه يك دائره المعارف علوم ديني و عقلي به زبان پهلوي است در آخر بخش 

 اشكاني نيز قبل از وي تا حدي گرد � ولخش�اردشير بابكان مأمور ميشود فصول پراكنده ي اين كتاب را كه 

.آورده بود ، گرد آورد و بر همين مجموعه است كه در دوران شاپور اول ساساني مطالبي افزوده مي شود
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 اردويراف)3

272-241( در عصر شاپور اول ساساني ) يا ارتاي ويراف( تنسن اردويراز اردويراف يا به قول كريس

ظاهراً اقدامات تنسر براي تنظيم اوستا كافي نبود و الزم بود قواعد و قوانين دين زرتشتي يا . ميزيست) ميالدي

  واقع � پيروزگرآذرفرنبع�براي اين كار انجمني در آتشكده ي . ديني نيز تنطيم گردد) فقه( به اصطالح داتيك 

از هفت مؤبد مهم زمان تشكيل شد و آنها اردويراف را مأمور ساختند كه كار را فيصله ) الرستان( در كاريان 

آذرفرنبع نگهبان همه ي پيشوايان و دانايان و دبيران شمرده مي شد لذا آتشكده ي او سگالشگاه سران . دهد

.  ديني گرديدروحاني زرتشتي براي رفع آشفتگي در امور و آداب

اردويراف يا بنا به تصويب شاه و انجمن آذرفرنبع و يا بنا به اتكاء خود ابتكاري انديشيد بدين معني كه چند 

او را در مقري محفوظ و يا شايد در همان آتشكده نگاه داشتند تا از خواب . جام شراب بنوشيد و به خواب رفت 

 را كه گويا در خواب بدان رفته بود، حكايت � معراجي�تان برخاست و سپس به دبيراني كه حاضر بودند داس

.  كرد

اردويراف مدعي شد كه همراه دو ايزد ، ايزد سروش و ايزد آذر به سفري دور و دراز به دوزخ و بهشت و 

( رفته و در هر جا مردمي را در حال كيفر يا پاداش ديده كه مصدر گناهان يا كرفه ها) اعراف( همستگان 

.بوده اند) يصوابهائ

 در همه ي اديان نظير دارد و اردويراف در اين زمينه مسلماً مطابق شعبده ها و � مكاشفات�اين شيوه ي 

شيوه زنيهاي متداول مذاهب عمل كرده است ولي بر اساس معلومات ديني خود قوانين و قواعدي را براي عمل 

.   يك مؤمن زرتشتي معين مي كند

 انجام گرفته بود در دوران ���	�����G بوسيله بارتلمي 1887كه در سال ترجمه ي كتاب اردويراف 

رضا شاه به زبان فارسي به وسيله ي رشيد ياسمي انجام گرفت و در آن از جمله اين عبارت جالب را مي 

:خوانيم

 چنين گويد يك بار اهرو زرتشت ديني كه از اهورمزدا پذيرفت اندر كيهان روانه كرد و تا پايان �

را ) ؟(پس اهريمن پيتياره اسكندر مصر نشين . يصد سال دين اندر پاكي و مردمان در بيگماني بودندس

برخيزاند و به غارت كردن و ويراني ايرانشهر فرستاد، تا بزرگان ايراني را بكشت و پايتخت خدائي را 

.�آشفته و ويران كرد
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 دين و � پاكي�او براي آنست كه بار ديگر � معراج رفتن�اين اشارت  اردويراف نشان مي دهد كه عمل 

سخنان تنسر و سخنان اردويراف نشانه ي آنست كه آشفتگي .  و ايمان و اطمينان مردم را بازگرداند�بيگماني�

فكري ، تناقض تفسيرات و تعبيرات ، تباين احكام و آداب به حد اعلي بود و دولتها رفع اين وضع را از وظايف 

.مهم خود مي شمردند

 كرتير )4

شاپور اول كه در سنه : يا كاردير هرمز مؤبد مؤبدان پرقدرت دوران چهار پادشاه ساساني بود) يا كارتر( كرتير 

 شاه شد و بهرام اول 273 وفات يافت و هرمز اول ساساني كه در 272 ميالدي به تخت نشست و در 241ي 

293 به سلطنت رسيد و 276 ساساني كه در  ميالدي سلطنت ميكرد و سپس بهرام دوم276ساساني كه تا 

بدينسان كرتير الاقل بيش از چهل سال در مقامات عاليه ي سياسي و روحاني قرار داشت و لذا عمر . درگذشت 

. درازي كرده و نفوذ عظيم بهم زده است

پژوهنده . ند برخي آن را نامي و برخي آن را لقبي مي دان. درباره ي نام كرتير در بين مورخان بحثي است 

 كاردل ثبت �ي معاصر چك اتاكاركليما بر آنست كه كريتر كه در فراگشت هاي قبطي و مانوي به صورت 

كريستنسن بر آن .  در زبان عربي � يمين اميرالمومنين � سلطان و � خليل�شده است لقبي بوده است مانند 

كتاب كتيبه ي ( تسفلد عقيده دارد است كه قرائت صحيح كلمه ي كريتر هنوز روشن نيست و چنانكه هر

نام كريتر كه در كعبه ي زرتشت ذكر گرديده است نام صاحب منصب ) 555پايكولي، ذيل لغت شماره ي 

.عاليرتبه ايست و لذا لقبي است 

آنچه كه موجب باال رفتن مقام كريتر شد عالوه بر دانش روحاني و لياقت سياسي و سنن طوالني و درك 

شاه ، نبردي است كه وي با ماني و مانيگري كرد و دين زرتشتي را در قبال اين خطر و خطر سلطنت چهار پاد

بوداگري كه در قلمرو سلطنت كوشانيان درشرق و مسيحيت كه در مغرب  ايران رواج يافته بود، تحكيم بخشيد 

 مي يابد يعني دست كم از زمان شاپور اردشيران مانيگري آغاز مي گردد و تا زمان بهرام اول ساساني ادامه. 

شاپور اول و . قريب يك ربع قرن الي سه سال اين جنبش در جريان گاه خفي و گاه جلي ادامه داشته است

كرتير بر رأس روحانيان مخالف . آتشكده از اين روش ناراضي بود. هرمز اول با ماني راه مدارا در پيش گرفتند

� دين كل�وطي را كه ماني با تركيب انواع اديان به عنوان ماني قرار داشت و مي خواست دين التقاطي و مخل
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براي ايجاد مصالحه ي بين اقوام انساني ايجاد كرده بود و كرتير آن را بدعتي شنيع در پاكديني مزده يسنه مي 

در برابر فشار آتشكده سر فرود )  ميالدي276(بهرام اول ساساني در اواخر سلطنت خود . شمرد ، در هم شكند

.  كرد� محاكمه�د و ماني را تسليم آور

كه  در تاريخ جريان محاكمه (كاتب و مورخ دوران عباسي  يعقوبي در تاريخ خود جريان محاكمه ي ماني را 

:چنين وصف مي كند) ي حروفيه و بابيه را بياد مي آورد

صم بود و كه هم خ) ط.يعني كرتير ا( ماني با مؤبدان مؤبد.  مجلس مباحثه ي عمومي تشكيل شد�

شكي نيست كه ماني مجاب و محكوم گرديد و او را به عنوان خروج از . هم قاضي به گفتگو پرداخت

.�دين به زندان افكندند چندان عذاب دادند تا بدرود جهان گفت

 تصريح مي كند كه كرتير در كشتن ماني شخصاً نقش اساسي داشته � آخرين سفر ماني �هنينگ در . ب. و

. است

:جا دو نكته جالب است در اين

كه مايه ي عمده را از زرتشتي گرفته و آن را با ) يا ماني كئيسم بقول اروپائيها( نخست اينكه بروز مانيگري 

مزده ( عقايد گنوستيك و غيره درآميخته بود و رواج سريع آن ، خود نشانه ي ضعف و نا استواري دين رسمي 

در واقع جريانات . ج ديني و بدعت آوري در آن ايام رواج داشتبود، نشانه ي آن بود كه هرج و مر) يسنه

.مذهبي مختلف در آن ايام هرج و مرج فكري عظيمي پديد آورده بود كه مباني دين زرتشتي را تهديد مي كرد

اين نبرد، بين . دوم اينكه مداراي شاهان ساساني عالمت عدم رضايت آنها از آتشكده و روحانيت زرتشتي بود

لطنت و قدرت روحانيت ، هميشه موجب ترديد برخي از شاهان ساساني در تقويت دربست آتشكده قدرت س

و هدف كوات از اين . ميشد چنانكه چنين مدارائي را ما بعدها در مورد كوات ساساني و مزدكيان نيز مي بينيم 

 روحانيون زرتشتي كار را ولي سرانجام. ي ديپلماتيك استفاده از جنبش براي تقويت قدرت سلطنت بود� مدارا�

پيش مي برند زيرا بزرگان و اسپهبدان و دبيران با اين دين هاي بدعت آلود الحادآميز كه به پرچم جنبش توده 

ها بدل ميشود از درد دشمني در مي آيند ، بياري آتشكده بر مي خيزند و كار را به سود پيروزي دين رسمي 

آنها هستند كه سرانجام شاهان . وحانيون هميشه نقش مسلط بوددر دوران ساساني نقش ر. خاتمه مي دهند

 و بر � بزهكار�آنها هستند كه يزدگرد اول ساساني را . ساساني را به محاكمه ي ماني و مزدك وا مي دارند

.  لقب مي دهند� انوشه اول� و � دادگر�عكس خسرو اول را 
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رد دشوار قرار داشت و آن را با لجاج و عناد و با مؤبدان مؤبد كرتير كه طي ساليان دراز بر رأس اين نب

پيروزي روحانيت زرتشتي به سرانجام رساند ظاهراً به مقامي رسيد كه كمتر روحاني بزرگ زرتشتي بعدها 

.توانست بدان مقام برسد زيرا وي مانند شاهان براي خود كتيبه هائي مي نويسانيد

در نقش رجب ، در باالي نقش برجسته ي شاپور اول :  است از مؤبدان مؤبد كرتير چهار سنگنبشته در دست

هرتسفلد براي . ، در كعبه ي زرتشت و در سرمشهد)اين سنگنبشته سخت سائيده شده است ( در نقش رستم 

نام جائي در سليمانيه كه در آنجا كتيبه اي از دوران  ( � پايكولي�خواندن اين كتيبه ها كوشيد و در اثر خود 

موضوع كتيبه هاي كرتير وصف پارسائي و . نتيجه ي بررسي خود را نشر داده است ) اي ماندهساساني به ج

دينداري خود و خدمتي است كه به ايرانشهر در عهد سلطنت شاپور اول و هرمز اول و بهرام دوم نموده و به 

.ياري دين برخاسته و با مسيحيان ، مانويان و برهمنيان و بودائيان مبارزه كرده است

استاد ) ������ �D( چنانكه پروفسور هانري شارل پوش) نزديك تخت جمشيد( كتيبه ي نقش رستم 

 ترجمه ي آقاي دكتر � تمدن ايراني �نقل از كتاب ( كرسي تاريخ مذاهب در كلژ دو فرانس نقل مي كند 

نگاه خاوري  نام دارد بوسيله ي هيئت حفاري ب� كعبه ي زرتشت�در سمت مشرق بنائي كه ) عيسي بهنام

 ميالدي به تدريج به 293تا 242شيكاگو كشف شده و در اين كتيبه كرتير توضيح مي دهد كه چگونه از 

رياست روحانيون زرتشتي رسيد و چگونه عده اي از مبلغان مذاهب خارجي را كه ماندن آنها در ايران صالح 

بانان بودائي ، برهمائيها، ناصري ها، مسيحيان ،  يا ره�ساماناها�نبود از اين كشور بيرون راندند مانند يهوديها 

. و باالخره زنديق ها يعن پيروان ماني)  كه احتماالً هندي بوده اند� نجات يافتگان �( موكستاكاها 

وي . در همين كتاب مطالبي بيشتري از كتيبه ي كرتير نقل مي كند ) ���������I( دومناس . ژ.پ

:گويدمي گويد كه مؤبد كرتير چنين مي 

 من مذهب مزدا را بر روي پايه و اساس محكم قرار دادم و مقام و قدرت مردان دانا در كشور �

مغهاي منشعب و مردد و كساني كه قوانين و نظامات را مراعات نكردند به . شاهنشاهي باال رفت

كردم و من آتشهاي مقدس بسيار بر پا . دست من تنبيه شدند و سپس توبه كردند و بخشوده گرديدند

در كشور شاهنشاهي ايران آتشهاي بهرام بسيار برقرار شد و بين اقربا وصلت هاي . مغهائي برگزيدم 

كساني كه شيطان را مي پرستيدند ، به خواست من دست از آن برداشتند و . متعدد به وقوع پيوست 
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اگر الزم مي . رقي كردتعداد بيشماري تاج رياست داده شد و به هر حال مذهبي ت. خدايان را پذيرفتند 

.�شد همه چيز اينجا گفته شود ، گفتني بسيار است 

:دومناس سپس مي نويسد

 بعد رئيس مذهب زرتشت اضافه مي كند كه هر جا لشگريان شاهنشاه عبور كردند، در انطاكيه ، در �

، پرستش آتش در كاپادوكيه ، در ارمنستان و گرجستان تا سرزمين آلن ها) كيليكيه( تارس، در سيليسي

.�بر قرار شد

اين نقل هاي مستقيم و غيرمستقيم از كتيبه هاي كرتير كامالً نشان دهنده ي موقعيت او ، روش او، منش 

ماني و كرتير ، اين دو رقيب سرسخت در برابر هم ساليان دراز پيكار جستند و سرانجام مؤبدان مؤبد . اوست 

ش بود موفق شد رقيب را براند ، او را پوست بكند و سر او را از پير و لجوج و محيل كه هيئت حاكمه پشتيبان

ولي مرگ سرانجام به سراغ كرتير آمد و چنانكه تاريخ نشان مي دهد پس از مرگ . دروازه ي شهر بياويزد

كرتير، مانويان نفسي كشيدند و در زمان نرسي ساساني دين ماني در بين النهرين و مصر بسط يافت و نرسي 

). 321 ايران از آغاز تا اسالم ، صفحه -گيرشمن. ك.ر! ( ه با روميان درصدد برآمد از آنها استفاده كند در مبارز

 آذرپاد مهرسپندان)5

آذرپاد مهرسپندان يا آذر پاد پسر مهرسپند يا مارسپند مؤبدان مؤبد پرنفوذ و محترم دوران شاپور دوم ساساني 

� و در زند وهومن يسن وي را � انوشه روان� و � نيك پرورد�است كه در دنيكرت وي را ) 309-379( 

. ناميده اند� آرائيده ي دين راستين � و �پيروز بخت 

كه آذرپاد مارسپندان در زمان او مي زيست از ) ذواالكتاف( شاپور دوم ساساني معروف به هويه سنبا 

ر مسئله ي مانيگري بالي بزرگي براي دين اگر در دوران كرتي. مهمترين و موفق ترين پادشاهان ساساني است

رسمي پديد آورده بود ، در دوران آذرپاد مارسپندان قوت گرفتِ مسيحيت و پيوستن قسطنطنين امپراطور روم 

دين و تئولوژي زرتشتي مي بايست باز خود را براي نبرد و . بدان، رقيب ديني تازه اي را به ميدان آورده بود

 آمده و مارسپند از ريشه ي � اترپات�پاد نام ايراني كهنه ايست كه در اوستائي به شكل آذر. پايداري آماده كند

در پهلوي به معناي ) آتورپات(  يعني كالم مقدس است و به عالوه واژه ي آذرپاد � منتره سپنه�اوستائي 

لمه در عين حال پيشواي ديني و مأمور مراقبت آتش و يكي از درجات ديني در نزد زرتشتيان است لذا اين ك
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 در � آن �مي تواند نام مؤبد مؤبدان باشد يا مبين مقام او ولي به احتمال قوي نام اوست نه لقب او، زيرا 

، لذا مي ) مانند اردشير بابكان و شاپور اردشيران و خسرو كواتان( مهرسپند نشانه ي رابطه ي پدر فرزند است 

. است توان تصور كرد كه  آذرپاد پسر مهرسپند بوده

دليل .  ناميده اند و اين شهرت دو دليل دارد � زرتشت ثاني�برخي از مورخان عرب آذرپاد مهرسپندان را 

اول آنكه خود آذرپاد مهرسپندان مدعي بود كه از اعقاب زرتشت است و دليل دوم آنكه گردآوري نهائي اوستا و 

.خرده اوستا بوسيله ي او صورت گرفته است 

 مزده يسنه مؤبدان مؤبد مي بايست از اعقاب زرتشت باشد لذا مؤبدان براي خود شجره چون ، موافق سنن

از ( سلسله نسب آذرپاد مهرسپندان با هشت نسل به زرتشت ) 33فصل ( در بندهشن . نامه اي مي ساختند

 مثالً در ( پشت به منوچهر و از طرف مادر نيز موافق روايات زرتشت 23و با ) طريق فرزند ارشدش ايسدواستر

ولي اين امر كه آذرپاد از پشت زرتشت . به گشتاسب شاه مي رسد)  چاپ بمبئي جلد يكم- روايات هرمزديار�

 مجمع � و � مجمع الفرس�بود و اوستا را گرد آورد برخي از مورخين پس از اسالم را به اشتباه انداخت، لذا در 

حوادث مربوط به زندگي او و از آنجمله سرب ) صفهانيو اين اخير به نقل از حمزه ي ا ( �التواريخ و القصص

گداخته بر سينه ريختن را كه خواهيم آورد به زرتشت نسبت داده اند و زندگي اين دو را مخلوط كرده و هر دو 

.را يكي دانسته اند

ته شاپور دوم براي ختم مجادالتي كه به ويژه پس از رواج مانيگري درباره ي صحت و وثوق اوستا درگرف

.  كه ذكرش گذشت ، مجمعي به رياست آذرپاد مارسپندان تشكيل داد� انجمن آذرفرنبع�ود، بار ديگر مانند 

در اينجا نيز مانند مورد اردويراف ، آذرپاد .  نسك تصويب كرد21اين مجمع متن قطعي و نهائي اوستا را در 

 كه در زبانهاي � ور�به شيوه ي مارسپندان به يك شيوه زني براي تسخير احمق و مجاب كردن مؤمنان 

ور نماياننده ي گناه و بي گناهي بود و آن سي و سه آئين است كه .  نام دارد دست مي زند��	�#�
اروپائي 

در ور گرم براي اثبات بي گناهي آتش و روغن داغ و غيره به . ورِ گرم و ورِ سرد: به دو نوع تقسيم مي شده 

و .  شيره ي گياهان و زهرها  و محلولهاي مختلف و آب و غيره استفاده مي شدكار ميرفته است و در ور سرد از

مثالً نوعي محلول آب گوگرد به آزمايش شونده مي خوراندند كه اگر مي توانست تحمل كند، بي گناهي او 

.ثابت مي شد

. در شاهنامه شرح به آتش رفتن سياووش آمده كه خود نوعي از اجزاء ور گرم بود
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پاد مارسپندان براي اثبات آنكه اوستاي گرد آمده ي او درست است تن به ور گرم داد يعني بنا بر باري آذر

روايات زرتشتي در مقابل هفتاد هزار نفر سر و تن بشست و سپس فرمود نه من سرب گداخته بر سينه ي او 

ب دروغ است و قراري است مسلماً مطل! بريزند و او اين عذاب را طاقت آورد و از آن كوچكترين گزندي نديد 

كه انجمن همراه شاپور براي فريب مردم با خود گذاشته اند و همه شهادت داده اند كه اين نبيره ي دروغين 

 نسك گردآمده ي اوستا و خرده اوستا درست 21زرتشت سرب گداخته را بر سينه ي خود تحمل كرده ، لذا 

ه است كه آذرپاد با اين عمل اختالف در دين را رفع تصريح شد) 5 بند5 فصل 7كتاب ( در دينكرت . است 

.كرد

مولوي در مثنوي .  پس از اسالم نيز باقي ماند� ور گرم�به خاطر اهل تحقيق جالب است بگوئيم كه سنت 

حكايت مي كند كه بين فلسفي كه معتقد به قدم عالم بود و سني كه معتقد به حدوث بود بحثي ) دفتر چهارم( 

سني در پاسخ استدالل فلسفي درماند بنا به پيشنهاد سني از طريق رفتن در آتش مطلب را درگرفت و چون 

در روايات سامي نيز رفتن ابراهيم . البته در اين آزمايش فلسفي مي سوزد و سني جان بدر مي برد . اثبات كردند

 . از اين زمره است� يا ناركوني برداً و سالما�خليل به آتش و فرمان خداوند كه 

 در دست است كه خطاب به پسرش زرتشت نام نوشته و نشان مي � اندرز نامه اي�اما از آذرپاد مارسپندان 

نخستين بار بخشي از اين اندرزنامه به نثر دري و شعر فارسي به بحر . دهد وي مردي خردمند و تيزهوش بود

نشر يافت و )  شمسي 1313سال  (  سال دوم� مهر�تقارب بوسيله ي شادروان بهار ترجمه شد و در مجله ي 

.اخيراً آقاي دكتر ماهيار نوابي در مجله ي دانشكده ي ادبيات تبريز سال يازدهم متن آن را منتشر كرده است 

براي آنكه از طرز تفكر اين مؤبدان مؤبد بزرگ نمونه اي به دست داده باشيم از روي ترجمه ي منثور 

 دسترس نگارنده بود، اندرزهائي را برگزيده و نقل مي كنيم كه ضمناً واژه شادروان بهار از پهلوي به دري كه در

:هاي پهلوي جالبي را نيز واجد است 

بر مردمان كردن ) مجازات( ؛ به بادفره )26بند  ( �و دروغمرد سخن مشنو) سخن چين(  از سيزك �

( ؛ يگانه باش كه آپريكان )45بند ( �؛ مرو بر كين و زيان مردمان )27بند  ( �مباش) عجول( ورندك 

( ؛ خُردتن ) 75بند  (�باشي ) مورد اعتماد(  راست گوي باش كه استوار �؛ )74بند  ( �باشي ) آبرومند

باش كه بسيار دوست شوي ، بسيار دوست باش كه نيكنام شوي، نيكتام باش كه خوشزيست ) فروتن



150

باش كه ) با وجدان(  روان پرسيدار � ؛ 1)72بند  ( �؛ بيگناه باش كه بي بيم باشي )76بند (�باشي 

به �؛ )86بند  ( �مگوي ) بد ذات ( به دژچهر ) كالم عالي( ؛ فرتم سخن ) 80بند  ( �بهشتي باشي 

آسان پاي �؛ )نشكند( انجمن سور هر جا كه نشيني به جاي برترين منشين كت از آنجاي نياهنجند 

بند  ( �و اندوه گران برد) غم( آسايد و بد مرد بيش  نيك مرد �؛ )98بند ( �باش تا روشن چشم باشي 

شراب به پيمان �؛ )115بند ( �مكن كه ترا فرّه پسين نرمد) بد عهدي( ؛ به هيچ آئين مهر دروغي )110

 چون نيكوئي بتو رسد بسيار شادي مكن، چون سختي و بد بختي �؛ ) 112بند  ( �!خور ) به اندازه( 

هيچ فراز نست ، . نيكي زمانه با سختي و سختي زمانه با نيكوئي استرسيد بسيار به غم مباش، چه 

مردم دوستي از بنيك �؛ )149بند  ( �هيچ نشيب نيست كش فراز نه از پس . كش نشيب نه از پيش 

) آراستگي( و خوب ايواژي) خوشخوئي( و خوب خيمي) بنياد منشي، هواداري از اصول، اصوليت( منشي 

) عطيه(  و ترا گويم اي پسر كه خرد ، به مردم، بهترين و هشياري �؛ )153بند (�بتوان دانست 

 .�)154بند (�است

اين اندرزها مسلماً از آزمودگي ، زندگي شناسي و تيزهوشي اندرزگو خبر مي دهد و به هر جهت اندرزنامه ي 

.ان جائي دارد مؤبد مؤبدان آذرپاد مارسپندان از آثار مهم پهلوي است و در تاريخ ادب و حكمت اير

نتيجه

 چهار تن از مهمترين تئولوگ ها و الهيون زرتشتي هستند كه –تنسر ، اردويراف ، كرتير ، آذرپاد مهرسپندان 

در يك سده و نيم اول سلطنت چهار صدساله ساساني نقشي بس خطير در تشكل ايدئولوژي رسمي دولتي ايفا 

ق و پر هيبت بودند و با آنكه به طور عمد مواضع ارتجاعي را در آنها در عالم خود مردمي با هوش و الي. كردند

فكر و عمل اشغال مي كردند، در تاريخ تشكل ملي ما جائي دارند زيرا پيدايش ايدئولوژي مذهبي واحد براي 

قوام حكومت ساساني و براي مقابله ي او با هجوم نيرومند ايدئولوژيهاي مخالف ضرورت عيني داشت چنانكه 

.ان پس از اسالم ، تشيع چنين نقشي را ايفا نموددر دور

�. آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است �نظير 1�0
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 مي توانست به يك سلسله پرسشهاي كلي مانند آنكه اين جهان و انسان از كجا آمده � دين�در آن هنگام 

و به كجا مي روند و وظيفه ي آدمي در اين جهان چيست به شكل افسانه اي و خرافي پاسخهائي بدهد و 

فردوسي در داستان .  از تكامل نرسيده بودند كه قادر به چنين پاسخهائي باشنددانش هاي عصر هنوز بدان پايه

رستم و اكوان ديو در شاهنامه اين عجز علم و قدرت دين را بيان داشته كه اگر بنا را بر آن بگذاريم كه 

اخته و چنانكه خود در داستان كاموس ميگويد حتي پشيز نمي اند( فردوسي مترجم امين متون پهلوي بوده 

:زيرا

)گر از داستان يك سخن كم بدي          روان مرا جاي ماتم بدي 

بايد گفت توجيهي است كه كرتيرها، تنسرها و امثال آنها تراشيده اند و جالب است كه فلسفه ي ايدآليستي 

.امروز و تئولوگهاي معاصر نيز هنوز به اين توجيه كه ديگر سفسطه ي مطلق است متوسل مي شوند

: دوسي مي گويدفر

جهان بر شگفت است ، چون بنگري   

ندارد كسي آلت داوري

كه جانت شگفت است و تن هم شگفت 

) نخست از خود اندازه بايد گرفت( 

خردمند ، كاين داستان بشنود 

بدانش گرايد ، بدين نگرود

وليكن ، چون معينش يادآوري 

شود رام و كوته شود داوري

ند علل اسباب ظاهر و قريب را توضيح دهد و اين دين است كه معني و ژرفاي پديده يعني علم تنها مي توا

.ها و علل اسباب واقعي بروز آنها را توضيح مي دهد

در پايان اين مقال بايد گفت تا آنجاكه بر نگارنده روشن است بررسي حاضر الاقل مرتبط ترين شرحي است 

 ي آنها به مستقل و جداگانه نخستين كوشش براي معرفي كه درباره ي اين چهار تن نگاشته شده است و

اين ميتواند مبدائي براي حركت به پيش در مطالعه ي دقيقتر شخصيت آنان . عنوان متفكران باستاني است

.باشد
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در تدارك بررسي حاضر از مهمترين پژوهشهائي كه بوسيله مؤلفين خارجي مانند كريستنسن ، هنينگ ، 

، هرتسفلد ، پوش، دومناس ، اتاكاركليما و غيره و پژوهندگان داخلي مانند ياسمي ، گيرشمن ، ماركوارت 

مجتبي مينوي ، پورداود، ملك الشعراء بهار ، دكتر معين و غيره شده و نيز از منابعي كه در متن ذكر گرديده 

.است است استفاده به عمل آمده، ولي همه جا مؤلف استنباطات و احتجاجات خويش را ذكر كرده 
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�سراپاي ايران موطن آزاديخواهانست�

 )1299 ثور 13 نطق –شيخ محمد خياباني              ( 

بيامـد يكي مـرد مـزدك بنــام

سخنگوي و با دانش و راي وكام

) شاهنامه �فردوسي  ( 

مزدك بامدادان

سرچشمه هاي اطالع ما از مزدك و مزدكيان

واي جنبش بزرگ اجتماعي مساوات طلبانه ي دهقانان و فقراي شهري دوران در باره ي مزدك بامدادان پيش

، ميتـوان از سرچـشمه هـاي مختلـف ايرانـي ، عـرب             ) اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم ميالدي         ( ساساني  

ابوجعفر محمد بن جرير طبري مورخ معـروف در كتـاب خـور             . سوريايي، بيزانسي اطالعات فراوان بدست آورد       

و �مـروج الـذهب   � و مـسعودي در      �يتيمـه الـدهر   �و ابومنصور ثعـالبي در      �تاريخ الرسل و الملوك   �ه  موسوم ب 

 و شاعر بزرگ ما �سياست نامه�و خواجه نظام الملك در �ملل و نحل �ابوالفتح محمد بن عباس شهرستاني در       

جنبش مزدك و خـود     اطالعات گرانبهائي در باره ي محيط تاريخي        �شاهنامه�فردوسي در اثر جاويدان خويش      

شايان ذكر اسـت كـه شـاهنامه كـه منبـع اولـي آن كتـاب پهلـوي                   . اين مرد انقالبي و آئينش بدست ميدهند        

مزدك �بوده و نيز سياست نامه كه به احتمال قوي مطالب خود را در باره ي مزدك از كتاب پهلوي           �خداينامه�

ي راجع به مـزدك را مـنعكس مـي كننـد و متـضمن               كه اكنون از ميان رفته اخذ كرده است، روايات ايران         �نامه

عالوه بر ايـن منـابع در كتـب متعـددي           . نظريات رسمي طبقات حاكمه ي ايران در باره ي اين جنبش بزرگند             

ديگر قديمه ذكر مزدك و آئينش و جنبش وي بميان آمده است و از آثار مورخين غير عرب و ايراني بويژه بايـد                
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نگار سوريايي و پركپ قيصاري واقعـه نگـار بيزانـسي كـه معاصـر جنـبش بودنـد و                    از اثر يشوعا ستليت واقعه      

اطالعات جالب در باره ي روابط ايران و بيزانس در دوران سلطنت پيروز و بالش و قباد ساساني و برخي وقـايع      

.1مهم اين ايام بدست ميدهند ، نامبرد

ت جالبي در باره ي جنبش مزدكي كرده انـد كـه   پژوهندگان معاصر بر اساس اين منابع و منابع ديگر تحقيقا        

اهم آنها بررسي هاي بسيار جالب ، عميق و گرانبهـاي كريستنـسن دانمـاركي و اثـر پژوهنـده ي چـك دكتـر                       

شـمه اي از تـاريخ      �بانو پيگولوسكايا عضو پيوسته ي فرهنگستان علوم شـوروي در مجموعـه ي              . 2آتاكاركليما

مقالـه ي  �انديـشه ي برابـري در آمـوزش مزدكيـان    �ي مزدك تحت عنوان در باره  �عقايد اجتماعي و سياسي   

.جالبي نگاشته است كه برخي نكات تازه را روشن ميكند 

اين پژوهندگان بويژه پرفسور كريستنسن و دكتر كليما تحقيقات وسيع و مفصل و جـامعي انجـام داده انـد و      

ضر فقط ممكن است از جهت افاده ي منظم و مـوجز            نكته ي مهم ناگفته اي باقي نگذاشته اند و لذا بررسي حا           

.عمده ترين مسائل و تلفيق نظريات و تحليل ها همراه برخي استنتاجات مستقالنه قابل اعتنا قرار گيرد 

مختصري در باره ي وضع جامعه ي ايران در دوران جنبش

دامـه داشـت و دامنـه اي     ميالدي يعني سي سـال ا 524 ميالدي آغاز شد و تا       494جنبش مزدكيان از سال     

. شگرف يافت و در اثر عمق نفوذ و گسترش خويش پادشاه ساساني قباد را به سازش و مداراي با خود واداشت                      

معمـوالً در آثـار برخـي از    . راز بسط سريع و اقتدار جنبش را بايـد در شـرايط ويـژه ي اجتمـاعي آنـروز يافـت                   

يخ دارند توصيفات طالئي از جامعه ي ايراني قبل از اسـالم  نويسندگان معاصر ما كه تصوري سطحي از سير تار   

جامعه ي زمان ساساني يك جامعه ي محافظه كار اشرافي مبتني . مشاهده مي شود ولي حقيقت نه چنان است         

بر نظامات و مقررات جابرانه بود و ويژگي اين جامعه عبارت بود از گذار تدريجي و دردناك آن از نظام دودماني                      

. به نظام فئودال و بردگي

����� در كمبـريج تحـت عنـوان   1882وقعـه نامـه ي يـشوعا سـتليت در سـال      . براي كسانيكه مايل باشند به اين دو منبع دست يابند مشخصات دقيقتر آنهـا ذكـر مـي شـود     ) 1
���
���	��
"�^
��� در اليپزيـك در چهـار جلـد تحـت     1905  شـده و  وقعـه نامـه ي پركـپ بـه زبـان التـين در كليـات وي در         �������=��= ترجمه ي�����	��/�������


��عنوان�
!��� ������������
.  است جلد اول مربوط به وقايع دوران جنبش مزدك21 تا 3فصل .  به طبع رسيده است����������4!
. چاپ شده است� تاريخ يك جنبش اجتماعي در ايران ساساني�مزدك � در پراگ از طرف فرهنگستان علوم جمهوري چك تحت عنوان 1975اثر جالب آقاي دكتر كليما در ) 2
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( بطور كلي بايد گفت يكي از مختصات رشد اجتماعي و تاريخي جامعـه ي مـا آنـست كـه صـورت بنـدي                          

كـه اصـوالً بـسط و       ( در دوران بردگـي     . نبوده اسـت    �خالص�هاي اجتماعي در آن هرگز بشكل       ) فرماسيون  

نظامات پدر شاهي و دودماني يا       ) تكامل خود را بشكل جنبي و فرعي و در بطن و متن نظامات ديگر طي كرده               

و بر عكس در دوران فئودالي بقاياي نيرومند بردگي و          . مناسبات فئودالي مسلط است     ) در عهد ساساني    ( ديرتر  

جامعه ي دوران ساساني با آنكه به طـرف پيـدايش ، نـضج و بـسط                 . نظامات پدر شاهي و دودماني وجود دارد        

 و خانواده هاي بزرگ پدر شـاهي در حـال           1)كمون  ( مالكيت مشاع دهقاني    مناسبات فئودالي مي رود و در آن        

تالشي است و خانواده هاي كوچك و زمين داري بزرگ در حال پيدايش ، با اينحال هم يك جامعه ي برده دار          

شكي نيست كه در داخـل  . است و هم مناسبات پدر شاهي و نظامات دودماني در آن بسي رائج و نيرومند است             

.ن اختالط پديده هاي اجتماعي بايد هميشه عمده را تشخيص داد و بدين ترتيب هويت جامعه را تعيين كرد اي

كاست يعني قشرهاي غير قابل نفوذ اجتمـاعي و         . در جامعه ي ساساني مقررات كاست مانندي حكمرواست         

البته اين رژيم . هاي ديگر ندارد هر كس در قشري زاد تا آخر عمر بايد در آن بزيد يا بميرد و حق انتقال به قشر  

اجتماعي كه در جامعه ي هندي با جان سختي و شدت خاصي تا ديري باقي بود در ايران ساساني به هيچ وجه                      

بدان حدت و شدت مشاهده نميشد ولي با اين حال مرز بين زمره هاي اجتماعي مرز صريح و انتقال از زمره اي                     

( ويند در ايام جنـگ الزيكـا يكـي از ديهگانـان ثروتمنـد خـسرو كواتـان                   گ. به زمره ي ديگر امري دشوار بود        

را گفت كه وي حاضر است  نيمي از مخارج لشگر كشي را متقبل شود به شـرط شـاه فرزنـدش را                       ) انوشيروان  

وي را دادگـر يـا   ) داد ( خسرو كه به سبب تعلق متعصبانه به قوانين . رخصت دهد تا وارد زمره ي دبيران گردد     

.ري قانون مي ناميدند ، اين پيشنهاد را نپذيرفت تا حدود و ثغور زمره هاي اجتماعي مشوب و مختل نشود مج

بر راس جامعه ي ساساني شاهنشاه قرار داشت كه با ديوار ضخيمي از اشراف و اشراف منـشي محـصور و از            

ا مظهر قدرت مطلقـه ي سياسـي بلكـه    وي نه تنه. مردم بدور بود و احياناً چهره را نيز در پس پرده مي پوشاند      

دربار شاه در عـين     . داراي مختصات مذهبي نيز بود و قدرتش كمابيش جنبه ي تئوكراتيك و ظل اللهي داشت                

حال دستگاه دولتي و مركز بزرگ اداري براي تمشيت امور سپاه و دريافت خراج ها و جمـع اخبـار و اطالعـات                       

 طويل و حرمسراي وي محل انواع تحريكات پـس پـرده و تلقينـات    جاسوسي و اجراء تشريفات بسيار عريض و   

.كدك و كد بطور كلي يعني ده.  شده است  ذكر كر�كدك� چاپ دانشگاه لنينگراد  ، نام كمونهاي دهقانان آزاد �18تاريخ ايران از باستان تا قرن �در ) 1
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قشر فوقاني  . در پيرامون شاه حلقات گوناگون اشراف روحاني و غير روحاني قرار داشتند             . شوم نفاق افكنانه بود     

ل و كه بر راس آنها مؤبدان مؤبد و هيربدان هيربـد اداره كننـدگان آتـشكده هـا و امـوا       ) يا  اثواران    ( روحانيون  

 از طـرف ديگـر   �آزاتان�و �وزرگان�امالك متعلق بدانها قرار داشتند ، از طرفي و دو زمره ي عمده ي اشراف               

وزرگان عبارت بودند از والت و مرزبانان ايرانـشهر كـه   . نزديكترين حلقات اجتماعي به شاه محسوب مي شدند        

و �وزرگـان �ايـن   . هفتگانه ي اشرافي بودنـد      هر يك  نام شاهي داشتند و سپس ويسپوهران كه از خاندانهاي             

هفت خاندان مهم   .  چه بسا دست يكي كرده و با شاه وقت بر سر تقسيم قدرت و نفوذ در مي افتادند                    �اثواران�

كـه از زمـان   ) 1مانند كارن و سـورن و مهـران و اسـفنديار و سـوخرا و سـپهبد و زيـك                 ( و كهن اشراف ايراني     

ذ بودند هر چندي يكبار بر سر كسب نفوذ بيشتري در دربـار بـا هـم رقابـت مـي                     اشكانيان در ايران صاحب نفو    

و قشر نظاميهـا  ) آزاتان ( مي كوشيدند تا با تقويت اشراف كوچكتر زميندار     ) بويژه قباد ( شاهان ساساني   . كردند  

هن بين خانـدان كـارن و   مانند تضاد ك( و با استفاده از تضاد داخلي وزرگان    ) دبيران  ( و كارمندان   ) ارتشتاران  ( 

 .2صفي در قبال آنان به سود دربار و تقويت آن تشكيل دهند) خاندان مهران 

يا اهـل  �واستريوشان�يا بازرگانان و كسبه و اهل حرفه و     �هتخشان�پس از اين زمره هاي حاكمه نوبت به         

( ز بنـدگان و ريـدگان       در فهرست رسمي زمره هاي جامعه ي ساسـاني ا         . 3زراعت و فالحت و گله داري ميرسد      

سخني نيست ولي در آن هنگام در شهر و ده ، در صناعت و فالحت بندگان بسيار مشغول كار                   ) بندك و ريتك    

يـا بنـدگان   ( و اناشهريگان  ) يا بندگان ايراني    ( ايران شهريگان   . بودند كه به دو گروه اساسي نقسيم مي شدند          

.كه اكثريت عددي متعلق بدينان بود ) خارجي 

:اما وضع در ده به منوال زيرين بود 

. نـام داشـتند   ) ديهيك(اشراف و آزاتان مالك زمينها و گله ها و بنه هاي بسيار بودند و بدين مناسبت مالك                  

) جمع ديهيك   ( لذا بايد بين ديهيكان     . مي ناميدند   �ديهكانيك�برزگران را به سبب تعلق خود به اين ديهكان          

فرق اين دو لفظ در پارسي . بمعناي دهقانان فرق گذاشت ) جمع ديهكانيك  ( كانيكان  يعني مالكان زمين و ديه    

در برخي منابع تصريح شـده اسـت كـه خانـدان سـوخرا         . اين اسامي را ما از تاريخ ايران باستان اثر دياكنف گرفته ايم           . اسامي هفت خاندان در كمتر منبعي بشكل كامل ذكر شده           ) 1
. بخشي از خاندان كارن بوده است

را ) پادشـاه ساسـاني قبـل از قبـاد     ( كـه بـالش   )  يا سـوفرا بـه قـول فردوسـي     ( لطنت قباد يكي از اشراف متعلق به خاندان كارن موسوم به سوخرد     في المثل در پنجسال اول س     ) 2
دك شد از بابـت همـان غـصب حقـي     برافكنده و كور كرده بود ، در واقع شاه بي تاج و تخت بود و مسلماً يكي از علل ناخرسندي و خشمگيني قباد كه منجر به سازش موقت وي با مز           

.قباد بدست اشراف متعلق به خاندان مهران ، رقيب را از مسند قدرت راند  و سلطان باالستقالل شد. بود كه به نظر قباد ، سوخرا از وي كرده بود 
.هر دو ميشودآقاي پورداود در يادداشت هاي گاتها يادآوري مي كند كه كلمه ي واستريوش متضمن برزگران و شبانان ) 3
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دهقانان وضعي نيمه برده داشتند و در قطعه زمينهايي كه از امالك مالـك بـين آنهـا                  . دري از ميان رفته است      

ريوشـبد و آمـار   مـي پرداختنـد  واستريوشـان سـاالر يـا واست     ) خراگ ( نقسيم شده بود كار مي كردند و ماليات       

دهات ديگـري كـه در آن هنـوز رسـوم پـدر شـاهي               . 1گرانش مأمور وصول خراجهان سنگين از دهقانان بودند       

بسرعت به تصرف اشراف در مي آمد و اقتصاد كهـن در  ) ويس و گدك  ( حكمروا و اقتصاديات  مشاع باقي بود        

 .كار تالشي كامل و مالكيت بزرگ فئودالها در حال نضج و تشكل بود

شـهرهاي بـسياري بنيـاد ميـشد و         . يكي از پديده هاي مهم اين دوران بسط شهرها و رشد نفوس آنهاست              

نفوس شهرها به حساب دهقاناني  كه از رژيم موحش و ظلماني ده مي گريختند و بدان شهرها پناه مي آوردنـد     

ئله ي خواربار را حاد ساخته      بسط سريع شهرها مس   . و به حساب بندگان و ريدكان آناشهريك افزايش مي يافت           

.و زندگي را نيز مانند زندگي در ده صعب و مشقت بار كرده بود 

واقعه نگـار سـوريائي يـشوعا       . در دوران سلطنت پيروز قحطي بزرگي درگرفت كه هفت سال بطول انجاميد             

اجهـاي  قحطـي همـراه بـا خر      . ستليت مناظر موحش آنرا در آن نواحي مرزي كه ديده است وصـف مـي كنـد                  

علـت  . سنگيني كه پيروز براي جبران وضع بد مالي دولت بسته بود مردمي را كه بپا شده بودند بـه سـتوه آورد             

 ايـران در    484در  . خالي شدن خزانه عالوه بر غارتگري دربار و اشراف جنگهاي متعدد با هياطله و بيزانس بود                 

بالش مـي خواسـت     . كمرشكني مجبور گرديد    جنگ با هياطله دچار شكستي فاحش شد و به پرداخت غرامات            

با گرفتن خراجهاي سنگينتري از زمينداران بزرگ به خزينه ي تهي مدد رساند ولي اين اقدامات منجر بدان شد                   

خاقانهـاي  . كه اشراف به سركردگي سوخرا از دودمان اشرافي كارن او را از تخت بـه زيـر آورده كـور سـاختند                       

در اثر همـه ي ايـن عوامـل         .بخشي از ايران شرقي را ويران و غارت كرده بودند           هياطله با حمالت متعدد خود      

بدينسان در آستانه ي جنبش مزدكي در ايران شرايط         . استيصال مردم به حدي رسيده بود كه تحمل ناپذير بود           

.عيني براي انفجار از هر جهت فراهم بود 

.مسعودي عنوان واستريوشان ساالر را كه طبري ذكر كرده بشكل واستريوشبد ثبت نموده است) 1
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جريان جنبش مزدك

اهش نشابور و به قول طبري از مدريه شهري برساحل دجله و شايد كوت              مزدك پور بامداد كه به قولي زادگ      

العماره ي كنوني بود خود نخستين مؤسس و بـاني آئـين مزدكـي نيـست و ايـن آئـين پـيش از او شـارعين و                            

تا آنجا كه از مطابقه ي اقوال و روايات مختلف ايراني و غير ايراني ميتوان استنباط كـرد             . واضعيني داشته است    

ستين كسي كه آغاز بحث نويني در عقايد ماني گذاشت و در نقش نور و ظلمت بدان نحو كه مـاني گفتـه و                        نخ

نور را ناتوان و مقهور ظلمت شمرده است ترديد كرد شخصي بود بنام  بوندس كه در قرن سـوم مـيالدي و در                        

. ام فارسـي بونـدك باشـد        زمان ديوكليسين مي زيسته و حدس مي زنند كه نام وي صورت يوناني و يا رومي ن                

در بيزانس نظريات خود    ) كه ميتوان آنرا نام باعنوان روحاني خاصي از دين ماني نيز دانست             ( بوندك يا بوندس    

دنباله ي كار بوندك را گرفت      ) گويا از مردم فسا   ( ظاهراً شخصي ديگر به نام زرتشت خرك        . را پخش مي كرد     

  مـزدك كـه    1يا درست دينـي را گذاشـت      �زرتشتكان  �ش الحاد آميز    و آئين وي را تكميل نمود و زمينه ي كي         

مردي روحاني اندرزگر يا واعظي از پيروان كيش زرتشتكان بود موفق شد در دوران مصائب عظـيم اجتمـاعي و             

ناخرسندي عميق مردم به اتكاء صفات عالي انقالبي و طالقت و فصاحت لسان و قـدرت فكـر و منطـق خـود                       

جريـان دقيـق قيـام مـزدك و     .  مغزها رسوخ دهد و سرمنشاء تكان و جنبشي شگرف شـود         تعاليم خويش را در   

چگونگي بسط نهضت وي و علل ارتباطش با قباد و سيرِ آتي نهضت و جريان محاكمه و امحاء مزدكيان همه و             

كليما پژوهندگان معاصر بويژه كريستنسن و      . همه مبهم و روايات موجود در اطراف آن متشتت و متناقض است           

كوشش قابل توجهي براي مقايسه ي اقوال مختلف و بيان استنباطات مرحج به خرج داده اند ولي چنين فحص                 

ها و اجتهاداتي از وظيفه ي اين گفتار بيرون است و آنچه كه در اين باره كمابيش به نظر نگارنـده قابـل قبـول           

ش زرتشتكان مردم مستعد و ناخرسـند را      است آنست كه مواعظ و سخنان شورانگيز مزدك در باره ي اصول كي            

به جنبش آورد و گروهي انبوه به وي پيوستند و به قول خواجه نظام الملك مردمان  پنهان و آشكار در مـذهب                       

: مزدك شدند و به قول فردوسي

آرتور كريستنسن با مطابقه ي روايات طبري و يعقوبي با روايات يشوعاستليت و يوحنا مالله واقعه نگار بيزنطي بدين نتيجه مي رسد كه بوندس و زرتشت يك نفرند و ايـن شـخص              ) 1
 را در مقابـل بهـديني  زرتـشتي گذاشـته و واژه ي درسـت دينـي همـان واژه ايـست كـه در متـون سـوريائي  و بيزنطـي بـه شـكل               �درسـت دينـي  �يك مبدع مانوي است كه بنياد  

��I��������  ش مزدكيـان مقاومـت نورزيـده و بـه آن روي      زرتشت را مي پسنديده است در قبـال گـستر  � ياد شده است و قباد كه به درست ديني گرايش داشته و تعاليم بوندس
خوش نشان داده ولي دكتر كليما با اين استنباط چندان موافق نيست و بر آنست كه بوندس و زرتشت خرك دو نفرند و بوندس در قرن سوم بنياد آئين خود را نهاده و يك قرن و نـيم               

.مؤلف مقاله اين استنباط را پذيرفتني تر يافته و لذا در متن آورده است. ن است ديرتر زرتشت خرك آنرا تجديد كرده و مزدك مبلغ برجسته ي اين آئي
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كودكي           اگر     پير     بود       و       اگر      همي     گشت     درويش   با    او     يكي 

قباد كه از هر جهت از روحانيون و اشراف دل پري داشت و از مداخالت آنها در تعيين جانشين و حمايت آنها 

از سوخرا و رفتار قبلي آنها نسبت به پدر و  برادرش بالش كه بدست روحانيون و اشراف كور شد دلخون بـود و                   

شي مانوي در افكـارش موجـود بـوده و نيـز از          از دوران كودكي گراي   ) چنانكه برخي حدس مي زنند      ( شايد هم   

موج عظيم مردم طاغي هراسيده و درصدد بازي با نهضت و تظاهر به سازش و نرمش بود  ، با جنبش كنار آمد                       

و راه رفق و مدارا و حتي حمايت و  دستياري را با مزدكيان در پيش مي گيرد و به سـخنان مـزدك انـدرزگر در     

رهاي غله به روي قحطي زدگان و اجراء عدالت در مـورد بـي چيـزان و شـايد هـم                     باره ي لزوم گشودن در انبا     

ولي روحانيون و اشراف در مقابل اين جريان كه به هيچوجـه بـا       . اصالحات در مناسبات زناشوئي تن در ميدهد        

 يعني يك سال پـس از آغـاز شـورش           496مطامع و مقاصد آنان سازگار نبود واكنش شديد مي كنند و در سال              

قباد از چنگ رقبا و دشمنان خود مي گريـزد و         . قباد را از سلطنت خلع و برادرش زاماسپ را به جايش مينشانند             

ميرود و با وي پيمان ميبندد و خوشنواز دخترش را به زني به او    ) اخشون وار : يا  ( به نزد خاقان هياطله خوشنواز      

ولي ايـن بـار     . وباره بر اريكه ي شاهي استوار مي شود         ميدهد قباد با كمك هياطله زاماسپ را بر مي اندازد و د           

با اينحـال مزدكيـان كماكـان بمثابـه ي سـلك نيرومنـدي كـه تكيـه         . با مزدكيان راه سردي در پيش ميگيرد      

هستند ، نه فقط در جامعه بلكه در دربار صـاحب           ) نيوروزدها  : به قول دينكرت    ( گاهشان مستمندان شهر و ده      

ا كه قباد بر سر جانشيني خسرو كواتان با مزدكيان اختالف مـي يابـد بـا كمـك اشـراف و بـا                        و از آنج  . نفوذند  

استفاده از تناقصات دروني خود نهضت بهانه اي جسته آنانرا به محاكمه مي كشد و با حضور روحـانيون بـزرگ                     

گلـوزانس ،  (  ايـران  و اسـاقفه ي مـسيحيان   ) دادهرمز ، آذرفروغ بغ ، آذر مهر ، بخت آفريـد ، آذربـد               (زرتشتي  

آنانرا به بدديني محكوم مي سازد و خسرو كواتان مأمور اجراء حكم جابرانه ي دادگاه ميـشود و    ) بازانس و غيره    

مزدك و هزاران تن از پيروانش به فجيع ترين و قـساوتكارانه تـرين              )  ژانويه   25بقولي   ( 524در زمستان سال    

.وضع نابود مي گردند 

دث ، موافق اين تشريح جنبش مزدك در ايران از ششمين سال سلطنت قباد آغاز شـد و  چنين است سير حوا   

جنبش طي يكسال اول مورد حمايت قباد بود و گسترش عظيم           . قريب سي سال از سلطنت قباد را در برگرفت          
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ايـن نهـضت طـي سـه سـال حكومـت             . �1ملت جمعاً تابع نهضت مزدكي شده بود      �به قول گيرشمن    . داشت  

در بيست و پنج شش سال بعد با آنكه ديگر از حمايت اوليه ي              . پ مسلماً تحت فشار و تعقيب قرار داشت         زاماس

قباد برخوردار نبود ولي هنوز نقشي بزرگ در حيات سياسي و اجتماعي ايران ايفا مي كرد تا آنكه پس از سازش                     

اه ساساني ديگر بازي با مزدكيان را زائد        كامل قباد و اشراف و روحانيون و توافق آنها بر سر جانشيني خسرو ، ش              

نيز آنچه كه مسلم است در آغاز جنبش خشم و غضب مردم به حد اعالء               . ميداند و درصدد محو آنها بر مي آيد         

و جامعه را طوفاني عظيم فرا گرفته بود و بعداً مزدك بامدادان عليرغم گذشت ساليان توانست پيشواي با نفوذ و                 

جريـان ايـن   . و تنها كشتاري موحش و نامردانه بطور موقت آنها را از صـحنه بـدر سـاخت             مسلم انقالب بماند    

 اندر خروج مزدك و مذهب او و چگـونگي  �فصل چهل و پنجم ( كشتار را خواجه نظام الملك در سياست نامه      

 افتـرا زنانـه   به تفصيل شرح داده كه مسلماً حاوي نكات افسانه آميز و) كشته شدن او به دست نوشيروان عادل     

ايـن شـيوه    . است ولي در عين حال شيوه ي طبقات حاكمه را در محو اين جنـبش انقالبـي نـشان مـي دهـد                        

عبارتست از فريب و جلب اعتماد كامل مزدك و سپس محو بيرحمانه و دژخيمانـه ي يـاران او از طريـق زنـده                        

:خواجه نظام الملك از قول خسرو انوشيروان مي نويسد . بگور كردن 

چون او را بكشم مزدكيان بگريزند و پراكنده شـوند          . مزدك را كشتن آسانست ، ليكن تُبع او بسيارند          �

ما را تـدبيري  . و مردمان را دعوت كنند و جايگاهي محكم به دست آرند و ما را و مملكت را كار دهند              

. �بايد كرد چنانك يكبار كشته شوند و يك تن از ايشان زنده نماند

 نظام الملك شرح ميدهد كه چگونه قباد و خـسرو مـزدك را فريـب دادنـد و او را گفتنـد كـه                         سپس خواجه 

به باغي بردنـد    �بيستگان و سيگان  �و سپس آنها را به عنوان دعوت خلعت دادن          �جريده كند �هواداران خود را    

ا ريشه كن ساخت با آنكه طبقه ي حاكمه ي عصر به قول خود آئين مزدكي و جنبش مزدكيان ر. و نابود كردند 

تا ديري روح طاغي مزدكي بمثابه ي تجلي عالي عواطف انساني و دشمني با بيدادگران هر چندي يكبـار طـي                     

. قرون مديد در كالبد جامعه ي ما ظهور ميكند و بيمرگي انديشه هاي روشن و حق پرستانه را مبرهن مي سازد          

چيره دست آن بود چه بود ؟آيا اين انديشه هاي روشن و حق پرستانه كه مزدك مبلغ 

. ، وي ضمنا مي نويسد كه بعضي از نجبا به پيروي از قباد تغيير دين داده و در صف مزدكيان در آمده بودند 305 و 303 صفحات � ايران از آغاز تا اسالم -گيرشمن) 1



161

آئين مزدكي

قبل از بيان آئين مزدك بايد گفت بهيچوجه روشن نيست كه آيا تعاليمي كه به مزدك منسوبـست تـا كجـا                      

چنانكه بعـدها توضـيح   . و زرتشت خرك است و از كجا محصول تفكر مزدك          ) بوندك  ( نتيجه ي فكر بوندس     

راي سرچشمه هاي فكري به كلي مختلفي است ولـي از جهـت روح              خواهيم داد اين افكار التقاطي و مختلط دا       

انقالبي خود ، يكپارچه و هماهنگ است و عقل چنين  حكم ميكند كه شهرت عظيم اين افكـار بـه نـام مبلـغ                         

برجسته و فصيح و دالور آن مزدك بامدادان مسلماً فقط نتيجه ي اشاعه ي آنها بوسيله ي اين مرد نيست بلكه             

را كـه متـضمن قـوانين    �دسناد�صاحب دبستان المذاهب حتي كتاب مذهبي .  تعلق آنها به وي قرينه ايست بر  

به هر صورت از آنجا كه عظمت مزدك بـويژه در افـاده و اشـاعه ي ايـن          . 1مزدكي بود به مزدك نسبت ميدهد     

و اجـزاء مختلـف   مينامد ما به بيان وسيعتر آن مي پـردازيم  �مزدكيكان  �آئين است كه دينكرت آنرا به نام وي         

:آموزش مزدك را مورد بررسي قرار ميدهيم 

 آموزش نور و ظلمت�الف 

منتهـا  .در آموزش ماني مسئله ي نور و ظلمت و نبرد اين دو عنصر با يكديگر جاي مركزي را اشغال ميكنـد   

دي و منفعل آموزش ماني از جهت ماهيت خود يك آموزش بدبينانه است زيرا حركت نور را مانند ظلمت غير ارا               

ولـي در آمـوزش مـزدك روح ايـن مـسئله            . ميشمرد و نور را ناتوان و مقهور پنجه ي ظلمت ميداند            ) پاسيف  ( 

نور آگاه ولي ظلمت كور است و مزدك برآنـست كـه حركـت نـور ارادي و حركـت                    . بكلي دگرگون شده است     

 غلبـه ي ظلمـت تـصادفي و         ظلمت غير ارادي است ، لذا نصرت و غلبه ي نور ضـروري و قطعـي و نـصرت و                   

مزدك تداخل نور و ظلمت و پيدايش جهان مادي را طبق اين مقدمـه امـري تـصادفي ميـشمرد                    . موقتي است   

.ولي براي اين تداخل سه مرحله قائل است .

 در اين مرحله نور و ظلمت مخلوط نيستند و هر يـك باالسـتقالل              � مرحله ي بندهشن     �مرحلة اول   

.وجود دارند 

.كلمه ي دسناد  را ديسناد و دسناد هم ثبت كرده اند. پهلوي باشد �دبستان �ن كلمه محرّف دكتر كليما حدس مي زند اي) 1
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 در اين دوران اين دو عنصر با يكديگر در مي           � مرحله ي گوميزشن يا مرحله ي اختالط         �وم  دمرحلة

.آميزند

 مرحله ي ويچارشن يا جدا شدن نور از ظلمت كه وقوع آتـي ايـن امـر مـسلم اسـت و                       �مرحلة سوم   

ي است وظيفه ي آدم. تحقق آن با ياري و مساعدت مردم از نور و نبرد با نيروهاي ظلماني ميسر است    

خاتمه دهد و نور را بر مسند       �گوميزشن  �كه نور را از چنگ ظلمت برهاند و به اين مرحله ي تصادفي              

نكتة شگرف انقالبي در آئين مزدك همانا تبليغ اين مسئله است كه بايـد        . قدرت و اصالت خود بنشاند      

ند ، نـور را از اخـتالط   از طريق جهاد و مبارزه نور را از مرحله ي گوميزش به مرحله ي ويچارشن رسـا      

اين نظر بنياد تمام نظريـاي      .ظلماني رهاند ، پرتوهاي روشن را از آويزش حلقات تاريك نجات بخشيد             

مزدك مي افزايد كه ظفر نهائي با نور است ، زيرا نور اصـوالً بـر ظلمـت مـسلط اسـت                      . بعدي اوست   

ي  در راه رهائي نور  قطعاً با ظفر لذا كوشش و تالش و پيكار آدم. نهايت غلبه و تسلطش كافي نيست   

بدينسان آموزش مزدك در بـاره ي نـور و ظلمـت تمامـاً يـك آمـوزش           . 1و پيروزي مقرون خواهد بود    

.خوش بينانه و پيكارجويانه است 

 آموزش عدالت و برابري�ب 

ها مي پـردازد  ويژگي مهم آموزش مزدك در آنست كه اين آئين به توضيح پديده هاي اجتماعي و انتقاد از آن                

مسئله اي كه نظر مزدك را جلب ميكند نشان         . و جهان شناسي خود را بر مسائل معيشت روزانه انطباق ميدهد            

.  دادن ريشه هاي نابرابري در جامعه و راه حصول به عدالت و مساوات است 

 از آنجـا برخاسـت      به نظر مزدك نعمات مادي را آورمزدا يكسان در دسترس مردم قرار داده است و نابرابري               

پيگولوسكايا حـدس ميزنـد     . كه كساني از طريق قهر و جبر خواسته اند اموال متعلق به ديگران را تصرف كنند                 

مربوط است / كدگ ها و ويس ها / كه اين آموزش مزدك مستقيماً به مسئلة تالشي امالك مشاع دهقانان آزاد             

و اسـناد   ) تفسير مجموعـه ي قـوانين       ( �ان هزار داتستان    ماتيك�بنا به استدالل اين مؤلف ، در كتاب پهلوي          . 

:سخن حافظ را به ياد مي آورد) 1
خوش باش كه ظالم نبرد راه به منزلچون دور جهان يكسره بر منهج عدل است
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مكشوفه در اورامان داليل متعددي وجود دارد حاكي از آنكه اشراف اراضي دهقانان را به زور غصب مي كردنـد                    

مشاهده اين جريـان در ذهـن مـزدك ايـن     . و يا دهقانان بي پا ناچار مي شدند زمينهاي خود را بدانها بفروشند              

پس نابرابري در تقسيم خواسته هـا و        .پديد مي آورد    �نابرابريست�غصب و تصرف قهري منشاء      �كه  انديشه را   

نعمات مادي ريشه ي ظلم است و راه نيل به عدالت رفـع نـابرابري يعنـي اسـتقرار مـساوات در برخـورداري از             

:ست خواجه نظام الملك در سياست نامه اين مطلب را چنين افاده كرده ا. نعمات مادي است 

مزدك گفت مال بخشيده ايست ميان مردمان كه همه بندگان خداينـد و فرزنـدان آدمنـد و بـه چـه                      �

متـساوي  .  حاجتمند كردند بايد كه مال يكديگر خرج كنند تا هيچكس را بي برگي نباشد و درمانـدگي             

�.دلي باشد 

ده ي ديگر جامعه ي زمـان       پيگولوسكايا حدس مي زند كه انديشه ي مساوات و برابري را مزدك از يك پدي              

عبـارت بـود از تعـاون در        �همبائيه  �) . هم بائي از فعل بايستن يعني تالزم مشترك         ( مي گيرد   �همبائيه�بنام  

تمايل بـه بازگـشت   . معامالت ، خريد مشترك و دريافت درآمد مشترك كه در دوران ساساني رواج داشته است         

ائي پايه هاي مشخص و مادي تفكر مزدك در باره ي مـساوات و         به مالكيت مشاع دهقانان آزاد و شيوه ي همب        

. اين استدالالت پيگولوسكايا نه تنها جالب بلكـه مـسلماً داراي هـسته ي معقـول جـدي اسـت                    . برابري است   

خود را در باره ي تساوي برخورداري از نعم مادي از اثير دماغ خود استخراج نكرده و مسلماً            �كمونيسم  �مزدك  

كمونيسم دهقاني مزدك ندائي بود براي بازگشت به مالكيت مشاع . اقعيات عيني زمان خود بوده است ناظر به و 

كه فئوداليسم آنرا متالشي ميساخت ، براي بازگشت به مساوات دودماني كه رشد جامعه ي فئودال آنرا بـر هـم          

.ميزد

عناصر از نظر ماني عبارت     . يدانست  جهان را از اين پنج عنصر مركب م       . ماني معتقد به وجود پنج عنصر بود        

مـزدك بـه   . آموزش مزدك در مورد عناصر با آموزش ماني تفـاوت دارد       . بودند از اثير ، نسيم ، نور ، آب ، آتش          

مزدك در اينجا نيز مانند آموزش نور و ظلمـت مطلـب را بـه مـسائل                 . آب،آتش، خاك   : سه عنصر معتقد است     

ان طور كه آب و زمين و آتش متعلق به همگان است ، به همـان ترتيـب                  اجتماعي پيوند ميدهد و مي گويد هم      

بدينسان همگاني بودن نعمات مادي ثمـره و نتيجـه ي عاميـت عناصـر               . نعمات مادي بايد از آن همگان باشد        

.است كه جهان از تركيب آنها ساخته شده است 
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همانا . و رشگ و خشم و جنگ است        به نظر مزدك نابرابري و عدم مساوات موجود در جامعه ريشه ي كين              

اگر نابرابري در استفاده از نعم مادي از ميان بـرود پايـه             . اين بليات است كه زندگي بشري را تيره ساخته است           

ي مادي و اجتماعي اين بليات عظيم اجتماعي نيز از ميان خواهد رفت و كين و رشك و خـشم و جنـگ جـاي           

جهاد در راه پيروزي نور همان جهاد در راه پيروزي برابري و            .  خواهد داد    خود را به آشتي و مهر و دوستي و داد         

فردوسي ايـن   . دادگري و مهر و آشتي و دوستي است و همه ي اينها نبرد اهورائي و ايزدي عليه اهريمن است                    

.تعاليم را در شاهنامه بدين نحو آورده است 

اين پنج نفزود نيز  بپيچاند  از  راستي  پنج  چيز    كه  دانا  بر  

 كجا  رشگ  و  كين  است   و   خشم   و   نياز               به     پنجم    كه     گردد     بر   او    چيره   آز

تقريباً همه ي مورخين باستان يـادآوري       . در همين جا بايد از مسئله ي زن در آموزش مزدك صحبت كنيم              

با آنكه اين مطالب مسلماً محتـوي نكـات افتـراء           . ا درميان گذاشت    ر�اشتراك زنان �مي كنند كه مزدك شعار      

. مسئله ي زناشويي در دوران مـزدك مـسئله ي حـادي بـود               . آميز است ولي نميتوان بكلي آنرا مجعول شمرد         

در حرمهـاي اشـراف عـالوه بـر         . بـراي اشـراف مجـاز بـود         ) شپستان  ( تعدد زوجات و داشتن حرمهاي بزرگ       

از آن . زنـدگي مـي كردنـد    �چاكرزنـان  �دبانوي سراي محسوب مي شدند، تعـداد بيـشماري     كه ك  �پادشازن�

داستان پهلوي ويسه و رامين كـه فخرالـدين      . يا ازدواج با محارم در نزد اشراف مجاز بود          �خوته دسي   �گذشته  

ر عـين حـال   اسعد گركاني آنرا با چنان مهارت به شعر پارسي دري گزارده است داستان دو عاشقي اسـت كـه د             

در اين شرايط احتمال محروميت هاي شديد جنسي مردم مستمند ، تجاوزات خـشن ناموسـي        . برادر و خواهرند    

نيز بايد در نظر داشت كه در ميان اقوامي كه در      . از طرف اشراف به زنان دهقانان و فقراي شهري فراوان است            

همه . هنوز ازدواج گروهي مرسوم بود      ) هپتالي ها ( مجاورت ايران زندگي مي كردند مانند ماساژت ها و هياطله           

ي اين مالحظات ما را بدين نتيجه ميرساند كه مزدك نوعي اصالحات در مسئله ي زناشوئي كه مقررات آن بر                    

اشراف الغاء حرم و تعدد زوجـات را در حكـم           . ما روشن نيست و الغاء حرم و تعدد زوجات را خواستار بوده است              
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از ايـن  .  همراه اموالشان نواميس آنها نيز بوسيله ي اراذل غارت شده و اشتراكي گرديده است                آن ميدانستند كه  

!نيز داده است �اباحيه�سبب بعدها در دوران پس از اسالم به مزدكيان پيروان اين روشها نام 

ده و بـا  بهر جهت با توجه به سيماي اخالقي مزدك كه مردي بي نهايت مهربان و بي آزار و رياضت كش بو 

توجه به بخشهاي ديگر تعاليم وي تصور آنكه مزدك بدعتهائي براي عنان گسستگي شـهواني گـذارده باشـد ،                    

محال است و نبايد ادني ترديدي داشت كه آموزش مزدك در اين زمينـه ناشـي از روح تعـاليم اوسـت كـه بـر                          

.تجليل برابري و داگستري و مردم دوستي مبتني است 

 نـام   �كمونيسم ايراني � يا   �كمونيسم مزدكي �ه ي برابري و عدالت را مورخين معاصر         آموزش مزدك در بار   

:گيرشمن مينويسد . نهاده اند 

.�برنامه ي مزدك كه بحق كمونيسم ايراني مي نامند يك برنامه ي انقالبي حقيقي بشمار ميرفت�

نيسم ابتدائي كه بـا كمونيـسم       بايد گفت از جهت علمي اين نامگذاري بالمانع است زيرا اشكال مختلف كمو            

ايـن  . علمي تفاوت اساسي دارد مبتني بر خواست مساوات مطلـق ، همـوارطلبي و برابـري جـوئي بـوده اسـت             

 است با كمونيسم علمي معاصر كه بمثابه ي         �تقسيم مساوي اموال موجود بين همگان     �كمونيسم كه شعار آن     

از هر كس به اندازه ي      �و شعار آن    ) وسياليستي است   پس از مرحله ي س    ( مرحله ي دوم جامعه ي كمونيستي       

كمونيسم ابتدائي متعلق بـه دورانهـاي     .  ميباشد ، تفاوت اساسي دارد     �استعدادش و بهر كس به اندازه ي نيازش       

بـه  . سافل رشد قواي مولده و كمونيسم معاصر متعلق به دورانهاي عالي رشد قواي مواده و توليد ماشيني است                   

يد بين كمونيسم مزدكي و آموزش سوسياليسم علمي عالمت تساوي گذاشـت بـا آنكـه مـسلماً                  همين جهت نبا  

كمونيسم مزدكي فصلي از تاريخ تكامل انديشه ي كمونيستي بشري است و با انديشه ي معاصر كمونيـستي از                   

.اين جهت پيوند باطني دارد

 آموزش بي آزاري و رياضت -ج 

)  خود كه مانند برگزيدگان كيش ماني هسته ي مركزي جنبش بودنـد             دين �برگزيدگان�مزدك بويژه براي    

مزدك كشتن و زيان رساندن به ديگران را اكيداً ممنوع مي           . دو اصل رياضت و آزار نرساندن را مقرر داشته بود           

داشت و تعليم ميداد كه حتي به دشمن بايد مهربان بود و در مهمان نوازي از هيچ چيز حتي از بذل جـان خـود                     
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در فلـسفه ي جاينيـسم     ) زيان نـزدن    ( �������Jاين آموزش كه شبيه به اصل آهيمسا        . نبايد دريغ داشت    

هنديست با هدفهاي انقالبي مزدك ناسازگار بود و در مقابل دشمنان طبقاتي قسي و سفله اي كه بعدها بيدريغ                   

مـزدك  . بيون بشمار ميرفـت     خون مزدك و پيروانش را ريختند چنين آموزشي در حكم خلع سالح معنوي انقال             

 اين مطلـب را     �روضه الصفا �ميرخوند در   .  آموزش رياضت كشي را تعليم ميداد      �بي آزاري �هماهنگ  آموزش    

 و پيروان   �ذبح حيوانات و اكل لحوم و دموم آنها را بر خلق حرام ساخت            �مطرح ساخته و مي نويسد كه مزدك        

.لذات چشم بپوشندخود را فرمود جامه هاي خشن در بر كنند و از 

هر اندازه اين بخش از تعاليم مزدك نادرست باشد ، به هر صورت نشانه ي روح سـليم و مهربـان و روشـن                        

وقتي دشنامهاي زشتي را كه از زمان خسرو انوشيروان به بعد در انواع كتب عليه مـزدك                 . اين مرد بزرگ است     

به تيره دروني بهـره كـشان و سـتمگران خونخـوار پـي             ثبت شده با اين آموزشها مقايسه مي كنيد ، آنگاه بهتر            

.ميبريد 

منابع فكري آئين مزدك 

. دو منبع مهم ايراني آئين مزدك تعاليم اوستا و دين زرتـشتي از طرفـي و مـانيگري از طـرف ديگـر اسـت                 

در عـين    . مزدك چنانكه مورخين متعددي اشاره مي كنند در استدالالت خود بارها از اوستا نقل قول مي آورده                

حال الحاد مزدكي چنانكه تاريخچه ي آنرا قبالً گفتيم بوسيله ي بونـدس و زرتـشت خـرك مـستقيماً از الحـاد                

. را مطرح مي سـازد    ) رابطه ي نور و ظلمت      ( مانوي استخراج شده است و همان مسائلي كه ماني مطرح كرده            

مينامنـد كـه برخـي ريـشه ي آنـرا از لفـظ       ) زنـديق  ( �زنـديك �در دورانهاي بعد هم مانوي و هم مزدكـي را   

سرياني است كـه گويـا از   �صديق �چنين بنظر ميرسد كه كلمه ي زنديك پهلوي غير از  . دانسته اند   �صديق�

 از زنـد و زنديـدن بـه معنـاي           �زنديك� محتمل تر آنست كه كلمه ي        �مقامات مذهبي در كيش مانوي بوده       

نـام داده   ) زنـديك   ( �اصحاب تفـسير  �زدكيها را بهدينان زرتشي ،      تفسير كردن مشتق شده باشد و مانويها و م        

در مقابـل اصـحاب حـديث و جبـر          ) يا اصحاب  رأي يا بـاطني و بـاطن بـين           (اين نبرد اصحاب تفسير     . باشند  

كه در قرون اوليه ي تسلط اسالم به سختي در گرفت قاعدتاً بايـد ريـشه هـاي    ) ظاهري و قشري و ظاهر بين (

 به هر آزادانديشي بسيار رائج      �زنديق�داشته باشد بويژه آنكه در دوران عباسيان اِسناد تهمت          فكري كهن تري    
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لذا بايد گفت كه ماني و مزدك با تفسير و توجيه متون اوستائي استنباطات مطلوب  خود را از ايـن متـون                       . بود  

واسـطه ي شـياهت ظـاهري بـا      ناميده شده بودند و بعـدها ايـن كلمـه ب    �زنديك�استخراج مي كرده اند و لذا       

. كه لفظي سرياني است مشتبه شده و نيز تعميم يافته و به معناي كافر و بددين در آمده است �صديق�

بسياري از نظريات مـزدك     . عالوه بر منابع ايراني آئين مزدك بدون شك داراي منابع فكري غير ايرانيست              

. ه تعاليم گنوستيـستي كـارپكرات اسـكندراني شـبيه اسـت             در باره ي نور و ظلمت و رابطه ي آنها با يكديگر ب            

گنوستيسيسم كه يك جريان مذهبي ، فلسفي ، عرفاني و مخلوط التقاطي عجيبي از آراء  ايراني و بابلي و عقايد   

حكماء يونان و اساطير رومي و يوناني و عناصر مذهب مسيحي و يهودي بـود از قـرن دوم مـيالدي در غـرب                        

واقع در آنسوي دجله بود ، تـأثر        ) كوت العماره   ( اگر درست باشد كه مزدك از مردم مدريه         . ايران شيوع داشت    

به هر جهت نفـوذ عقايـد گنوستيـستي در          . او از عقايد گنوستيستي رائج در اين صفحات طبيعي و حتمي است             

.نظريات ماني كه از منابع فكري آئين مزدك است امريست مسلم و بالترديد 

عقايد هندي بودائي و جاينيستي در باره ي        . صر هندي نيز در آموزش مزدك نميتوان شك كرد          در وجود عنا  

برخي از محققـين  . كه ذكر آن گذشت نمودار عناصر هندي آئين مزدكي است      ) زيان نزدن   ( رياضت و آهيمسا    

يسي انديشه ي مزدك    توضيح آنكه دو نفر از پژوهندگان انگل      . خواستند در آئين مزدك حتي عناصر چيني بيابند         

� و مدي ������/به نام سيم سگس 
 توجه كرده اند كه مذاكرات مزدك با قباد در باره ي قحطـي و  �#

لزوم گشودن انبارها كه شاعر بزرگ فردوسي نيز در شاهنامه آورده است عيناً مانند مذاكرات منسيوس فيلسوف                 

منسيوس نيز با اشاره به وضـع قحطـي   . الديست  مي330معروف چين با هوئي يكي از فغفورهاي چين در سال   

با آنكه در ايام ساساني روابط ايران با هند و          . زدگان فغفور را به باز كردن انبارهاي سلطنتي تشويق كرده است            

چين از دورانهاي بعدي بمراتب زيادتر بوده و بعيد نيست كه آوازه ي عمل منسيوس به گوش مـردم ايـران آن                      

در دوران هر قحط و غالئي ممكن اسـت  . لي مقايسه ي اين پژوهندگان مقنع بنظر نميرسد عصر رسيده باشد و  

خردمندان مردم دوست ، شاهان آزمند را به گشودن در انبارهاي دولتي گندم تشويق كنند و اين يك نوع توارد                     

.عاديست و الزمه ي آن اقتباس و تقليد فكر و عمل ديگري نيست 

 تواند داراي سرچشمه هاي فكري مختلف باشد ولي به هر صورت ايـن آئـين از آن                 با اينكه آئين مزدك مي    

جهت كه براي نخستين بار در تاريخ انساني انديشه ي مساوات اقتصادي را در مقياس وسيع تبليغ كرده و مردم             
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 تجزيه  را براي نيل بدان به جنبش در آورده است داراي استقالل و موجوديت ويژه و حق اهليت خاصي است و                   

ي آن به اجزاء متشكله اش يا منابع آگاهانه يا غير آگاهانه ي الهامش نافي كيفيـت و هويـت خـاص آن و لـذا                 

. موجب عدم درك آنست 

ما مردم ايران مي توانيم به خود بباليم كه در ميهن ما چنين انديشه اي زائيده شده  و پرچم فكري توده هـا                 

.طي قرون متمادي قرار گرفته است 

تجليات بعدي انديشه ي مزدك در ايران

با سركوب خونين جنبش مزدك در ايران كه به اراده ي حكومت اشرافي ساسـاني و بـه سـركردگي خـسرو                      

كواتان انجام گرفت ، انديشه ي مزدكي نمرد ، بلكه بيش از پيش ريـشه دوانـد و خـواه در دوره ي ساسـاني و                          

روايات متعددي حاكيست كه پيروان مزدك .  مختلفي بوده است خواه پس از آن بكرات داراي تجليات اجتماعي

زن مزدك از تيسفون به ري گريختـه و         ) خرمه بنت فاده    ( به گفته ي برخي به سركردگي خرمك دخت پاتك          

آنجا را مركز فعاليت خود قرار دادند و بعضي برآنند كه نام خرمديني كه بعدها پيروان مزدك براي خود برگزيدند  

مسلماً در اينجا مطالب افسانه آميزي وجود دارد و آنچه كه در آن ترديدي              . خرمك زن مزدك آمده است      از نام   

نيست آنست كه فعاليت مزدكيان پس از كشتار فجيع آنان متوقف نشد بدين دليل كه پس از تسلط عرب بارهـا        

 جنبش مزدكـي را ثبـت مـي         در همان ازمنه ي قريب به دوران مزدك تاريخ چند         . به اشكال مختلف بروز كرد      

فرزنـد خاقـان    ) يا ابـروي    (  ميالدي بخشي از سپاهيان خاقان ترك به سركردگي ابرزي           583از جمله در    . كند  

ابروي و شورشيان پيرو وي بخارا را مقر خود قرار دادند و روايات حاكيست كه               . عليه وي دست به شورش زدند       

ابرزي مـردم فقيـر و تنگدسـت را         . رش  از بخارا به فرغانه گريختند        مالكان و بازرگانان ثروتمند در اثر اين شو       

 ميالدي ، يعني پس از سه سال دوام شـورش ،  586در سال ) قره چورين   ( خاقان ترك   . تكيه گاه خود قرار داد    

ود بيقند را كه از مراكز شورش بود تصرف كرد ، ابرزي را اسير ساخت و او و طرفدارانش را با قساوتي تمـام نـاب                       

خورزاد بـرادر  . نظير قيام ابرزي قيام شاهزاده ي خوارزمي به نام خورزاد است كه طبري آنرا وصف ميكند         . كرد  

شاه خوارزم در قرن هشتم ميالدي با افكار مزدكي قيام كرد و دارائي ثروتمندان را بين فقيران تقـسيم نمـود و                      

. د ساختن همه ي مـردم از زناشـوئي نقـض نمـود            رسوم و مقررات حرمداري و تعدد زوجات را به قصد بهره من           
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مينويسد كه شاه خوارزم اعراب را به كمك طلبيد و با كمـك             �ايران از آغاز تا اسالم      �گيرشمن  در تاريخ خود      

 اشـاره بـه   �فجـر االسـالم  �دكتر احمد امين  در كتـاب خـود         . آنان شورش خورزاد را با قساوت سركوب نمود         

وي برآنست كه شورش مردم شام به سركردگي ابي ذر غفاري يكي . م مينمايد شورشهاي مزدكي در صدر اسال    

ابـي ذر غفـاري از يـاران        . از صحابه ي پيغمبر در زمان خالفت عثمان تحت تاثير افكـار مزدكـي بـوده اسـت                   

پاكدامن پيغمبر و به اصول دموكراسي قبيله اي و مساوات موجود در اقتصاديات فـوق العـاده بـسيط باديـه اي                     

.معتقد بود و بعيد نيست كه افكار مزدكي نيز در وي يا در جمعي از پيروان وي موثر بوده است 

 تقريبـاً كليـه ي شورشـهاي پـس از     �سياست نامـه � و خواجه نظام الملك در       �ملل و نحل  �شهرستاني در   

رق مختلف كه بـه     شهرستاني فهرست طويلي از ف    . دوران مزدك را به نفوذ انديشه هاي وي مربوط دانسته اند            

طبق نوشته ي شهرستاني و نظام الملك بايد گروههـاي زيـرين را             . عقيده ي وي مزدكي بوده اند  ذكر ميكند          

( كودكيان يا كودكـشاهيان در خوزسـتان و فـارس و شـهر زور               .: مزدكي يا داراي گرايش جدي مزدكي شمرد        

ـ           ) كردستان   و ماهانيـان و طرفـداران     ) پيـروان مقنـع     ( ضّه  و پيروان ابومسلم خراساني و سپيد جامگـان يـا مبي

بهافريد پسر ماه فروردين و خرميه يا پيروان بابك خرمدين در آذربايجان و سندباديه در ماوراء النهـر و غيـره و                      

همه ي اين مطالب در خور بحث و قابل تحقيق است ولي آنچه كه در آن ترديد نيست كه الحاد مـانوي             . غيره  

ران خود در ايران نفوذ و بسطي فراوان داشت بعدها پرچم فكـري و ايـدئولوژيك مبـارزه ي                   و مزدكي كه در دو    

فقيرترين بخش جامعه ي ايران عليه خالفت عرب و اشرافيت فئودال قرار گرفـت و اگـر وزيـر بـزرگ پادشـاه                       

ن بـا  سلجوقي خواجه نظام الملك براي همه ي طغيانهاي مردم مظلوم منبع فكري واحـدي كـه وي آنـرا چنـا               

.تلخي و شدت لحن محكوم ميكند قائل است بيراه نميگويد 

جنبش  مزدكي از اين جهت كه براي نخستين بار شـعار مـساوات طلبـي و خواسـت اصـالحات عمقـي در                        

سيستم تملك اموال را به پرچم يك شورش وسيع اجتماعي در يك امپراطوري پهناور مبدل ساخت مقام كامالً                  

مزدك بامدادان كه روايات موثقي چهره ي او را بمثابـه مـردي هوشـيار و       .  بشري دارد  ويژه و ممتازي در تاريخ    

سخنور و نكته دان و مهربان و انساندوست بيزار از ستم و آزار وصف ميكنند ، مردي كه موفق شد با شـراره ي                   

نفـوذ بكـشد ،   سخنان عادالنه ي خود جامعه اي را به شور درآورد و حتي زورمندان جامعـه را تحـت سـيطره و     

بدون ترديد يكي از چهره هاي فروغناك تاريخ است و ميتواند يكي از سرمشقهاي الهام بخش مبارزان عهد مـا         
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پيش از پايـان مقـال بايـد        .آينده بيش از گذشته بزرگواري وي و انديشه هايش را ثابت خواهد كرد              . قرار گيرد   

مزدك بامدادان و سـنن انقالبـي وي منـافي بـا ارزش     گفت احترام و عالقه ي عميق آزاديخواهان كشور ما به         

خسرو يكي از مدبرترين پادشاهان ايرانست كه در . قائليم ) انوشيروان ( بزرگي نيست كه ما براي خسرو كواتان  

راه ايجاد دولت متمركز و منتظم ساساني و اصالح بسياري از نابساماني هاي موجود در جامعه و دولت گامهائي                   

رو كواتان نماينده ي اشرافيت و بيانگر سيستم اقتصادي فئودال بود كه در ايام او بطور عيني يك                  خس. برداشت  

نام خسرو . اقتصاد مترقي تر از سيستم موجود و در حال تالشي محسوب مي شد و روز بروز گسترش مي يافت            

باس و نادر در نزد هـر ايرانـي         كواتان در كنار نام پادشاهاني مانند كورش و داريوش و اردشير و يعقوب و شاه ع               

محترم است ولي امروز كه سير تكامل تاريخ رقم بطالن و تباهي بر روي شاهنشاهان و شاهنشاهي مي كشد ،                    

عليرغم حرمت گذاري ما به اين پادشاهان سلف ، چهره اي كه به ما  در نبرد مقدس الهام مي بخشد چهـره ي   

شرافيت و امتياز و به سود مولدين و رنجديدگان ، درفش شورش را             واالي مزدك بامدادان است كه در راه نفي ا        

.1برافراشت

:در نگارش مقاله از منابع زيرين استفاده شده است ) 1
1321 تهران � ترجمه ي فارسي �سانيان از كريستنسن  ايران در زمان سا-1
1957 پراگ � متن الماني � آنا كاراكليما � مزدك -2
1321 سال � آقاي سعيد نفيسي � تاريخ تمدن ساساني -3
122 و 96 صفحات � متن روسي �  غفورف -تاريخ خلق تاجيك -4
30 و 29 صفحات � متن روسي � ايوانف �مختصري از تاريخ ايران -5
136 صفحه ي � جلد اول � دكتر احمد امين مصري �فجرالسالم -6
 متن روسي-1957 سال - دانشگاه لنينگراد�) تأليف پيگولوسكايا ، ستريه وا و ديگران (18 تاريخ ايران از عهد باستان تا قرن -7
305 و 303 صفحات �1322 تهران - ترجمه ي آقاي دكتر معين� تأليف گيرشمن �ايران از آغاز تا اسالم -8
 متن روسي� مقاله ي انديشه ي برابري در آموزش مزدكيان به قلم پيگولوسكايا -شمه اي از تاريخ انديشه هاي اجتماعي و سياسي-9

1336 تهران � آقاي پورداود �يادداشت هاي گات ها -10
 سياست نامه ي خواجه نظام الملك به تصحيح قزويني-11
8و7 جلدهاي �سي به تصحيح سعيد نفيسي  شاهنامه ي فردو-12
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ــرك و خــوب چهــر بدان   گاه   نو      بود     بوزرجمهر  � ســراينده و زي

ــردان  چنان    بد،    كزان    نامور   مؤبدان ــم بخ ــان و ه ــتاره شناس س

ــسوفان ســزاوار همي  دانش  آموخت،  وندر   گذشت    ــر آن فيل ــشتب  گ

ز راز پزشــكي ز كــس پــس نبــودبه   راز   ستاره    چو   او  كس نبود   

�.از او بـود گفتـار بـر جـاي نيــك    به   تدبير   و   آرايش  و   راي نيك   

 فردوسي- شاهنامه 

بزرگمهر بختگان
  افسانه يا تاريخ 

 مدخل)1

! گذشته ي خود پرداخته اند    ش تاريخ   ايرانيان با شوري و كاوشي در خورد به بررسي و گوار          

بـسيار چيزهـا در مـورد       . بخشي از اين گذشته دوران ديرنده ي پيش از اسالم را در برميگيرد            

دربـاره ي ايـن دوران دور و        . اين بخش ، كه دهها سده را در برميگيرد، چندان روشن نيـست            

 زمـاني ، از ميـان   بعـدِ . دراز افسانه و واقعيت ، اسطوره و تاريخ، سخت به هم در آميخته است         

رفتن تدريجي مدارك به دست انسان و طبعيت ، سطح به طور نسبي نازل فرهنـگ و شـيوه                   

ي تفكر خرافي و ابتدائي جامعه در آن ايام و غيره و غيره، موجب شده است كـه دانـسته هـا                      

جسته و گريخته ، مسلم ها و مطمئن ها محدود ، و لكّه هاي سفيد و تهـي ، مـوارد شـك و                        

.سيار زياد استحدس ب

يكي از كارهائي كه به ناگزير و به تدريج  بايد بشود، و با آنكه كمابيش آغـاز شـده ، ولـي                       

فرهنـگ و   هنوز به معناي كامل و جامع اين كلمه انجـام نگرفتـه ، تنظـيم تـاريخ تكامـل                    
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بايد دربـاره ي افـسانه هـاي اسـاطيري          .  معنوي آن دوران طوالني و پر حادثه است        مدنيت

ن كه دست كمي از اساطير يوناني و هندي ندارد ، در باره ي جريانات و جهان بيني هاي                    ايرا

 ،  �مهرپرسـتي � ،   �آئـين مـزده يـسنه ي زرتـشتي        �،  �ديـن كهـن مزدائـي     �مذهبي ماننـد    

�زنـديكان � و ديگر انـواع راه و روش       �درست ديني مزدكيان  �  ،    �مانيگري� ،   �زوانيگري�

 كه شيوه ي انحراف از دين و طريقه ي الحـاد و             �گجستكان� و   �بددينان� و   �آشموغان�و  

انكار را در پيش گرفته بودند ، درباره ي جريانات عقلي و علمي عصر مانند پزشكي ، نجـوم ،                    

منطق ، فلسفه ، حكمت عملي كه به ويژه به صورت اندزر گوئي تظـاهر ميكـرده ، دربـاره ي     

ي آن ايام كـه برخـي سـخت افـسانه گوننـد و      انديشه وران ديني و غير ديني و هنرمندان نام        

برخي كمابيش چهره ي تاريخي روشن دارند و برخي از آنها دنباله گر سنن ماقبـل از اسـالم                   

اوشـنر  � ، �سـئنه � ، �سـپيتمان زرتـشت  �در يكي دو قـرن اول تـسلط مـسلمانانند ، ماننـد      

 ، �بهنـگ � ، �كرتيـر � ،   �اردويـراف � ،   �مديوماه� ،   �فراشو ئوشتر � ،   �جاماسب� ،   �داناك

برزويـه  � ، �زادان فـرخ � ،   �آذرباد مهر سپندان  � ،   �ماني فديكان � ،   �تنسر� ،   �گوگشسب�

بـولص  � ،   �داد يـشوع  � ،   �مـزدك بامـدادان   � ،   �بوندك� ،   �بزرگمهر بختگان � ،   �پزشك

 ،  �زروان داد � ،   �فاربخـت � ،   �فرهاد رئيس دير مارمتي   � ،   �معني بيت اردشيري  � ،   �ايراني

 ، �مــردان فــرخ اورمزداتــان� ، �آذر فرنبــغ فرخــزدان� ، �ســركش� ، �نكيــسا� ، �اربــدب�

 و غيره و همچنين درباره ي آثار مهم ادبي و فكـري بازمانـده               �)عبداله؟(گجستگ  اباليش    �

ماننـد سـنگ نبـشته ي       (از آن ايام و ايام قريب العهـد ساسـاني از قبيـل سـنگ نبـشته هـا                    

مؤبـد  اول ساساني در حاجي آباد ، چهـار سـنگ نبـشته ي              شاپور در بيستون ،     داريوش

نرسي در نقش رجب و كعبه ي زرتشت و نقش رستم و سرمشهد و سنگ نبشته ي                  كرتير

: و كتبي كه به دست ما رسيده ماننـد     ) ساساني در پايكولي واقع در جنوب شهر سليمانيه عراق        

 كـه  �شـاهپورگان مـاني  � ، �امـه اردويـراف ن � ، �بندهشن� ، �زند و پازند اوستا � ،   �اوستا�

جاويـدان  � ،   �مينـوخرد � ،   �دينكـرت �بخشي از آن به پهلوي در تورفان بـه دسـت آمـده ،               

 و  �زات سـپرم  � ،   �داتستان دينيـك  � ،   �زند وهومن يسن  � ،   �شكند گماني ويچار  � ،   �خرد

 نيـز مراكـز   و انـواع داسـتانها و  ) شـرح و تفـسيرها  (نيز كارنامه ها و پند نامه ها و ماتيكان ها  
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 و  �گـنج شـيزگان   � و كتب خانه هاي آن مانند        �ريشهر� ،   �گنديشاپور�علمي آن ايام مانند     

غيره ، كار پژوهشي و تك نگاري وسيعي انجام گيرد تا حتي المقدور و اندك اندك رشـته ي                   

متصل و مرتبطي از تاريخ سياسي ، اقتصادي ، نظامي ، فكري و فرهنگي آن ايـام بـه دسـت          

وصيف شود و شعور تاريخي ايرانيان حجم عظيم تر زماني و فاكتهـاي متنـوع تـري را           آيد و ت  

.اين امر به حركت تكاملي سريعتر جامعه ي ما كمك خواهد كرد. در برگيرد

مادر اين بررسي كوتاه ميخواهيم به يكي از چهـره هـاي معـروف دوران مـدنيت ساسـاني                  

ا وي، در ادب ايراني و عربـي پـس از اسـالم         يعني به چهره ي بزرگمهر بختگان بپردازيم زير       

حتـي  . در قياس با ديگر انديشه وران باستاني از همه بيشتر نام از خـود بـاقي گذاشـته اسـت                   

كاتبان و ادبيان اواخر عصر اموي و عصر عباسي مي بايست حتماً چيـزي از حكـم بزرگمهـر                   

م خراساني سـردار معـروف      ابومسل. مي دانستند تا داراي فرهنگ و كمالي جامع تلقي ميشدند         

ايراني كه به همت او عباسيان بر اريكه ي قدرت نشستند خود را نـواده ي بزرگمهـر معرفـي                    

حكيم و عارف معروف سهروردي افكار بزرگمهر را يكي از منابع اصلي حكمت             . ميكرده است 

در كمتر كتب ادبي ايراني ماننـد شـاهنامه ي فردوسـي، سياسـت            . اشراق خود ميشمرده است   

نامه ، قابوس نامه ، كليد و دمنه ، مرزبان نامه ، راحت الـصدور ، تـاريخ طبرسـتان و غيـره و                        

 و انوشيروان به ميان نيامـده و يـا          �بوزرجمهر حكيم �غيره است كه داستاني درباره ي روابط        

برخي صرفاً اين شـخص را افـسانه اي    . سخن و سخناني حكمت اندوز از وي نقل نشده باشد         

ي بيهوده سخن آن هم از مورخين و ادباي قريب العـصر او بـدين درازي ممكـن                  ميشمرند ول 

.1ببينيم بزرگمهر كه بوده و تاريخ و افسانه درباره ي او چه ميگويد. نيست

 تاريخ و افسانه درباره ي بزرگمهر)2

Acta Orientalaمفصل ترين تحقيق از جانب ايرانشناسان خارجي از طرف پرفسور ارتوركريستنسن دانماركي انجام گرفته كه در جلد هشتم ) 1
از .  جداگانه نيز منتشر شده استچاپ شده است و ترجمه ي آن از آقاي ميكده در مجله ي مهر سال اول شماره ي ششم طبع و)  به بعد81صفحه (

طرف ايرانيان تا آنجا كه نگارنده در دسترس داشته است شادروان بهار در سبك شناسي كوششي براي شناخت شخصيت تاريخي بزرگمهر به كار برده 
).53-52 صفحات 1به ج . ك.ر. (است
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آنچه كه از منابع كهن ايراني و عرب دربـاره ي بزرگمهـر بـر مـي آيـد چنـين اسـت كـه                         

فرزند خسرو كواتـان    ) هرمز چهارم ( بزرجمهر يا بوذرجمهر يا ابوذرجمهر معلم هرمز       بزرگمهر يا 

بوده و خـسرو چـون او را مـردي تيزهـوش يافـت وي را بـه وزارات و صـدارت                      ) انوشيروان(

ابن بلخـي در فارسـنامه      . و وي وزيري با تدبير بود كه خسرو به داشتنش فخر ميكرد           . برگزيد

�كرسي زر بود كي بزرجمهر بر آن نشـستي        ) هشا(پيش تخت   �آورده است كه    

ماتيكـان  �در كتـاب پهلـوي      . و در اين مقام وي بر مؤبـدان مؤبـد پيـشي و تقـدم داشـت                

يا ديب شـرم    ( و سپس كتب ايراني و عربي آمده است كه در زمان خسرو دابشليم               �چترنگ

بـه شـيوه ي    را نزد شاه ايران فرستاد و خواست كـه       شطرنجراي هند بازي    ) يا  ديب سرم؟   

وي در پاسـخ    . برزگمهر راز بازي را با فراست خـود دريافـت         . استفاده و طرز بازي آن پي ببرد      

: به گفته ي مجمل التواريخ و القصص.  را اختراع كردنردهنديان 

و بزرجمهر نرد را بر سان فلك ... شطرنج بر مثال حرب ساخته شده �

انها بخشيده بر مثال    ساخت و گردش به كعبتين چون ماه و آفتاب و خ          

.�1.آن

راي هند و خردمندان دربارش نتوانستند راز بازي نرد را بگشايند و بدينسان خردمندان هند               

بزرگمهر به خسرو پندهاي گرانبهـا ميـداد و از          . در برابر خردمند ايراني سرِ تسليم فرود آوردند       

 ميالدي بـه امـر      603-590جمله در ساختن زنجير عدل الهام بخش شاه بود و سرانجام بين             

 ميالدي در زمان هرمـز چهـارم فرزنـد خـسرو بـه              590خسرو پرويز به قتل رسيد يا در سال         

چنـين اسـت خالصـه ي روايـاتي كـه در كتـب قديمـه دربـاره ي                   . مرگ طبيعي در گذشت   

.بزرگمهر آمده است

:پرفسور كريستنسن پس از بررسي تفصيلي كليه ي منابع نتيجه ميگيرد كه

 است كه به معنـاي وزيـر اعظـم اسـت و در دوران     �بزرگ فرمدار � مصحف   بزرگمهر

بزرگ فرمـدار اردشـير اول و خـسرو يزدگـرد بـزرگ             ) تنسر؟(ساساني از اسامي ابرسام   

فرمدار يزدگرد اول و مهرنرسي هزار بندك و سورن پهلو وزراء اعظم بهرام پـنجم بـا                 

)ردن تقسيم ك= بخشيدن ( يعني به مثل فلك آن را به خانه ها نقسيم كرده ) 1
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ها بوده انـد و چـه نـام يـا نامهـائي       خسرو كه يا كي�بزرگ فرمدار�خبريم و اما اينكه    

 اخذ شـده    �ماتيكان چترنگ �به عالوه افسانه شطرنج كه از كتاب        . داشتند خبر نداريم  

�پند نامه بزرگمهـر   �و فردوسي و ثعالبي و ديگران نقل كرده اند صرفاً افسانه است و              

تأليف شده و ربطي بـه بـزرگ فرمـدار خـسرو            ) دوم هجري (نيز در قرن نهم ميالدي      

كريستنسن بعيد نميداند كه برزويه ي طبيب مترجم كليله و دمنه از هنـدي بـه                . ندارد

!پهلوي و بزرگمهر يكي باشند يعني برزويه ي طبيب وزير اعظم خسرو بوده باشد

اين مطالبي است كه پرفسور كريستنسن در تحقيق جداگانه ي خود در مورد بزرگمهر و به                

.1 بيان ميكند�ر زمان ساسانيانايران د�ويژه در كتاب معروف خود 

:وي ميگويد. 2شادروان بهار مطالب را به نحو ديگري حل ميكند

نيـست بلكـه    ) چنانكـه ارتوركريستنـسن پنداشـته     (بزرگمهر مـصحف بـزرگ فرمـدار        

است كه از آن در فارسي دري شـكل         ) داد برزمهر  (�داذ برژمتر � يا   �برژمتر�مصحف  

ن داد برزمهر بختگان غير از داد برزمهر فرخانان است          البته اي .  نيز آمده است   �زرمهر�

بـوده و كتيبـه اي از او در دسـت           ) سپهساالر مـشرق زمـين    (كه گيل گيالن خراسان     

احتمال دارد كه مـورخين بعـدي ايـن دو          . است كه پرفسور هرتسفلد آنرا خوانده است      

نوشته اند كه گويـا     نفر را و داستانهاي مربوط به آن دو را با هم مخلوط كرده اند زيرا                

بزرگمهر حتي پس از انقراض ساسانيان ميزيسته و حال آنكه ايـن بزرگمهـر فرخانـان              

است كه پس از انقراض ساسانيان زنده بوده و بزرگمهر اولي بـه دسـت هرمـز كـشته           

.شده است

 خود درباره ي خـويش ذكـر ميكنـد          �پندنامه�بهار با نقل القابي كه بزرگمهر وزير در آغاز          

اوسـتيكان  �و ) رئيس  رايزنان خاص دربـار    (�وينان پت شپستان شتر   �ه ميگيرد كه وي     نتيج

شـادروان بهـار بعيـد      . بوده است ) رئيس دربار    (�درين پت �و  ) پاسبان شخصي شاه   (�خسرو

 و برزويه ي طبيب كه كليله و دمنه و شطرنج را از هنـد آورده اسـت        �داد برزمتر �نميداند كه   

نحال چنين به نظر ميرسد كه بيشتر راغب اسـت آنهـا را دو تـن بدانـد و                   يك نفر باشد و با اي     

. كتاب نامبرده 549 و 547 و 453 و 434 و 135 و 76رجوع كنيد به صفحات ) 1

250 ، 196 ، 127 ، 70 و جلد دوم صفحات 272 ، 53 ، 52جلد اول صفحات : رجوع كنيد به سبك شناسي ) 2
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تصريح ميكند كه بزرگمهر به خواهش برزويه ، مقدمه ي كتاب كليله و دمنه را به نام برزويـه     

.1نگاشته است

بـه نظـر نگارنـده ميتـوان اسـتنباطات زيـرين را             . چگونه بايد بين اين دو نظر داوري كرد         

:مطرح ساخت

رستنسن درباره ي ارتباط نام بزرگمهر و عنوان بزرگمهر و عنوان بزرگ فرمدار             نظر ك ) 1

. تناقـضي نـدارد  ) برژمتـر  (�برزمهـر �و نظر بهار درباره ي ارتباط نام بزرگمهـر و نـام     

ميتواند چنين باشد كه برژمتر نام بزرگ فرمدار خسرو كواتـان بـوده و بـه واسـطه ي                   

برحـسب منطـق    . ا با هـم در آميختـه اسـت        شباهت همه ي اين اسامي و القاب بعده       

تاريخ ، فوق العاده بعيد است كه همه ي اين داستانها و روايـات دربـاره ي شخـصيت                   

زمـان خـسرو كواتـان زمـاني بـود قريـب العهـد بـه مـؤمنين                  . بزرگمهر مجعول باشد  

دورانهاي نخستين پس از غلبه ي اسالم و چگونه ممكن است كـه شخـصي افـسانه                 

اينكـه بـزرگ    . ي پايه ، چنـان شـهرت وسـيع و مقبـول داشـته باشـد               اي و مطالبي ب   

در دوران . فرمداري در عين حال مظهر عقل و درايت و حكمـت باشـد ، بعيـد نيـست               

پس از اسالم ابوعلي بلعمي ، ابوالفضل بلمعي، بوالحسن ميمندي، ابن عميد كنـدري ،         

ام المللك ، خواجـه نـصير       ابو عبد اله جيهاني ، صاحب عباد ، ابو علي سينا، خواجه نظ            

الدين طوسي ، خواجه رشيد الدين فضل اهللا ، قائم مقام ، اميـر كبيـر و غيـره از ايـن                      

زمره بودند و اين نزد شاهان ايران سنت بود كه وزيران خردمند بـراي تمـشيت امـور                  

. كشور خود برمي گزيده اند

. رفتني به نظر نميرسد   نظر كريستنسن درباره ي آنكه برزويه و بزرگمهر يك نفرند پذي          ) 2

سرپزشك دربار بود و ظاهراً بنابه خواهش پزشـكان سـرياني           ) يا به روايتي بذّ   (برزويه  

از خسرو براي آوردن گياهان هندي عازم اين سرزمين شد و           ) جنديشاپور(بنگاه علمي   

سخن از اين نيـز در      . اصالً سخن از آن نيست كه وي بزرگ فرمدار خسرو بوده باشد             

ت كه بزرگمهر به هند رفته و حال آنكه سفر برزويه به هند و آوردن كليلـه و                  بين نيس 

شطرنج . در دوران خسرو انوشيروان ترديد مي كند ) چترنگ يعني چهار رنگ ( طرنج به وسيله ي بزرگمهر و آمدن ش) بينش اردشير = وين اردشير ( بهار به حق در اختراع نرد ) 1

.از ديرزمان پيش از اين تاريخ در ايران موسوم بود 
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ميگوينـد بزرگمهـر    . دمنه امري است كـه همـه ي مـورخين از آن سـخن گفتـه انـد                 

بختگان به خواهش برزويه ، باب برزويه ي طبيـب را بـر كليلـه و دمنـه افـزوده كـه                      

لم و انشاء نبـود و اي چـه بـسا           برزويه پزشك بود و گويا اهل ق      . ميتواند محتمل باشد  

وزير اعظم كه به حكمت و دانش شهرت داشت و اهل تصنيف و تأليف نيز بـود ايـن                   

.كار را تعهد كرده باشد

. خالصه ي كالم آنكه به نظر نگارنده ، بزرگمهر بختگان شخصيت واقعي تـاريخي اسـت                 

يار اسامي دوران ساساني    از بوختن به معناي رهائي يافتن كه در تركيب بس         (نام پدرش بختگ    

. نيز نمي تواند مجعول و تصادفي باشد و بزرگمهر و برزويه نيز يـك تـن نيـستند                 ) وارد است   

 با نـام    �بزرگ فرمدار �تنها نكته اي كه كريستنسن ميتواند در آن  محق باشد اينست كه نام               

ر خـود بازمانـده     و نام زرمهـ   .  در آميخته و از آن بزرگمهر ساخته شده باشد         �برزمهر بختگان �

. است كه به عقيده ي شادروان بهار نام اصيل بزرگمهر بوده است�برزمهر�اي از 

 آثار بزرگمهر)3

بزرگمهر در دوراني ميزيست كه استبداد مذهبي خاندان ساساني پـس از سـركوب جنـبش                

خـسرو . مزدكيان در اوج خود بود و در اثر لياقت شخصي خسرو اول امور كشور نظمي داشت               

به علوم يوناني و سرياني ذيعالقه بود و فالسفه ي مكتب آتـن را پـس از بـسته شـدن ايـن                       

مكتب به امرِ  يوستي نيانوس با احترام پذيرفت و در دربارش مبلغـين نـسطوري و يعقـوبي و                    

) ريو اردشـير    ( نئوفيزيت با مؤبدان زرتشتي بحث كردند و در دورانش در گنديشاپور و ريشهر              

و ) به ويژه منطـق (برخي از آثار ارسطو.  س و كتابخانه ها دائر و گرم فعاليت بود        و شيز ، مدار   

شاه شخصاً به   . فرفريوس و جالينوس نيز از راه سرياني يا يوناني به پهلوي برگردانده شده بود             

شـگفتي نيـست كـه بـزرگ        . انجام بحثهاي فلسفي و سر در آوردن از راز هستي ذيعالقه بود           

نيز اهل علم و فضل باشد منتها بزرگمهـر عـالمي اسـت كـامالً  ايرانـي و         فرمدار خسرو خود    

دامنه ي حكمتش از حكمت عملي و پنـد و انـدرزهائي در زمينـه ي سياسـت و آداب تجـاوز                    

.نميكند
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:به بزرگمهر دست كم دو اثر نسبت ميدهند

را گويا  ابن سينا اين كتاب     .  خوانده ميشود  �ظفرنامه�كتابي كه در فارسي دري به نام        ) 1

. ترجمـه كـرده اسـت   )  هجـري 387-336(از پهلوي براي امير نوح بن منصور ساماني  

موضوع كتاب پرسشهائي است كه خسرو كواتان از وزير اعظم خود بزرگمهـر كـرده و            

ايـن رسـاله در سلـسله آثـار         . پاسخهائي است كه بزرگمهر به اين پرسشها داده است          

ملي طبع شد و پيش از ايـن در ايـران و خـارج              فارسي ابن سينا به دستور انجمن آثار        

. ايران چند بار طبع شده بود

1425 خطاب بـه انوشـيروان كـه داراي          �پند نامه ي بزرگمهر بختگان    �كتابي به نام    ) 2

 بـه وسـيله ي دسـتور پـشوتن بهـرام بـي              1885متن پهلوي آن در سال      . كلمه است 

سيده اسـت و شـادروان بهـار         به چاپ ر   �گنج شايگان �سنجانا در مجموعه اي به نام       

) دوم هجـري  ( مـيالدي  9كريستنسن تأليف آنرا به قرن      . ظاهراً آنرا ترجمه كرده است    

مربوط ميداند، امري كه بعيد نيست ؛ ولي در عين حال دليل نيست كه منقول از روي                 

نسخه ي كهن تر و اصيل تري نبوده باشد زيرا نگارش پند نامه ها و ايجاد آثار ادبـي                   

گرچـه پنـد    . از شيوه هاي متداول تأليف در دوران ساساني اسـت         ) ديداكتيك (تعليمي

نامه هائي كه در دست است غالباً به سده هاي پنجم و شـشم هجـري متعلـق اسـت                    

 اندرزنامـه ي آذرپـاد      �ماننـد   : ولي تأليف آنها بـه ازمنـه ي كهـن تـر مربـوط اسـت               

 انـدرز   � ،   �آذرپـاد زرتـشتيان    انـدرز    � ،   � اندرزنامـه ي اوشـنر ذانـا         � ،   �مارسپندان

� ، � پندنامـه ي زرتـشت  � ، � اندرزنامه ي خسرو كواتـان � ،   �داناكان به مزديسنان  

د �.   و غيره و غيـره     � اندرز پوروتكيشان  � ،   �اندرز دستور بران بهدينان    و    �اندرزبـ  �

  در آن هنگام نوعي مقام روحاني بـود و مـزدك معـروف سِـمت انـدرزگري               �اندرزگر

اين شيوه ي تـأليف  .   كه شايد بتوان آنرا مانند واعظ دوران پس از اسالم شمرد    داشت

نصيحت نامه ، به ويژه نصيحت الملـوك را برخـي رجـال سياسـي در دوران پـس از                    

، لـذا بهيچوجـه غيـر        ) �سياسـت نامـه   � و   �قابوسنامه�مانند  (اسالم نيز دنبال كردند   

كـه مرسـوم بـود بـه دسـتور شـاه ،             عادي نيست كه بزرگ فرمدار خـسروكواتان چنان       
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در شاهنامه ي فردوسي نيز پند نامـه ي مفـصل بزرگمهـر             . اندرزنامه اي نگاشته باشد   

به انوشيروان ذكر شده است كه قاعدتاً بايد ترجمه اي از پند نامه يـا يكـي از روايـات                    

.در اين باره جداگانه سخن خواهيم گفت. آن باشد

اكنده اي به بزرگمهر در روايات و تمثيالت و قـصص           عالوه بر اينها سخنان فراوان پر     ) 3

. چهـار چيـز بـالي بزرگـست         �:  پس از اسالم نسبت داده ميشود مثالً در قابوسـنامه         

يا ضمن حكايتي ايـن سـخن       . �همسايه ي بد، عيال بسيار ، زن ناسازگار و تنگدستي         

 كـس گوينـده   هر. � همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند       �: ژرف

ي اين سخن باشد تئوري معاصر نزديكـي دائمـي بـه حقيقـت مطلـق بـه وسـيله ي                    

نسلهاي مختلف بشري را در عبارتي بسيار عالي بيان كـرده و اگـر از بزرگمهـر اسـت      

.نشانه ي ژرف بيني شگرف اوست

 شاهنامه و بزرگمهر)4

 بيت به افـسانه ي      2500در شاهنامه ، در بخش مربوط به دوران خسرو انوشيروان بيش از             

هفت بزم بزرگمهر ماننـد هفـت خـوان رسـتم ، از قطعـات گرانبهـاي                 . بزرگمهر ارتباط دارد    

همانطور كه رستم مظهر نيروي جـسمي بـود، بزرگمهـر بـه مثابـه ي مظهـر                  . شاهنامه است 

نيروي رواني و معنوي توصيف ميـشود و فردوسـي بـا احتـرام و عالقـه اي فـراوان بـه ايـن            

.متاز برخورد ميكند و هر جا كه دستش ميرسد او را ميستايدشخصيت م

خالصه ي داستان بزرگمهر چنين است كه نخست خسرو خوابي ميبيند كه گـرازي بـا وي              

براي گزاردن خـواب ، كـارگزارانش جـواني بزرگمهـر نـام را كـه نـزد                  . بر خوان نشسته است   

 آنكه به نزد شـاه ميĤيـد، ميگويـد          مؤبدي اوستا و زند مي آموخت مي يابند و آن جوان پس از            

چـون درسـتي    . كه تعبير خواب چنانست كه مردي در جامعه ي زن در حرم شاه پنهان شـده                 

گزارش خواب روشن ميشود ، خسرو جوان گمنام يـا بزرگمهـر را بـر ميكـشد و مينـوازد و در              

يزدگـرد  �بزمهاي هفتگانه اي كه خسرو به همراه مؤبدمؤبـدان و دسـتوران و دبيرانـي ماننـد      

  تـشكيل ميدهـد، از بزرگمهـر دربـاره ي شـيوه ي زنـدگي و آداب                   � سـاده دبيـر      � و   �دبير
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در اين پاسخها ما با مردي هـوادار نظـام          . جهانداري سؤاالتي ميكند و وي پاسخهائي ميگويد      

اشرفي و شاهي رو برو هستيم كه در عين حال نيك نفس و انساندوست و زنـدگي شـناس و                    

به عنوان نمونـه از     .  نگر است و مظهر خردمندي عصر خود محسوب ميشود         نكته ياب و ژرف   

:هفت بزم ، برخي سخنان بزرگمهر را ذيالً نقل ميكنيم

و زو ، هر كسي ، با دگرگونه خوستدل    هر    كسي    بنده     ي    آرزوست

ترا با وي آميزش اندر خور است،   هر  كسي   در  جهان  ديگرستخوبه  

بكوشد كه آهنگ بيشي كند  آن   كس   كه   در   كار پيشي كندهر 

كه تيمارِ جان باشد و رنجِ تنبه   نايافت    رنجه    مكن      خويشتن

ز سستي دروغ آيد و كاستيز      نيرو     بود     مرد     را     راستي

 پيرايه نيستبه از خامشي ، هيچز    دانش   چو   جان   ترا   مايه  نيست

كز آن آتشت ، بهره جز دود نيستمگو   آن  سخن  كاندر  آن  سود  نيست      

كه نتواني آهن به آب آژدنميانديش   از   آن   كان   نشايد    بدن           

نبايد فشاند و نبايد فِشَردهزينه    چنان   كن   كه   بايدت    كرد              

سخن يافتن را خرد بايدتكه     دانش      بيافرايدتچو    بايد    

زمانه زبد دل به سيري بوددر      نام     جستن     دليري      بود           

انوشه كسي كو بود بردبارگشاده    دالنرا     بود     بخت،     يار           

ها ببايد بدين داوريهنرهر   آنكس   كه   جويد  همي   برتري           

 ببايد درستآزمايشدوم  بايد   نخست        راي  و  فرهنگ يكي  

شمارز هر نيك و هر بد گرفتن سوم     بار     بايدت      هنگام    كار           

بشستن دل از كژي و كاستيراستيچهارم    خرد      بايد    و    

به تن كوشش آري ، بلندي بود بود      ورمندي   زبه    پنجم   گرت   
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وزين پنج هرگز نباشد به رنجخوي     مرد     دانا     بگوئيم    پنج       

 ندارد غم آن ، كزو بگذردنخست  آنكه   هر  كس كه دارد خرد      

ود تافتهنه گر بگذر زو ، شز    شادي    كند    زآنكه     نا  يافته           

نگويد كه بار آورد شاخ بيدبه         نابودنيها     ندارد        اميد

شود پيش و سستي نيارد به كارچو  سختيش  پيش  آيد   از هر شمار           

به اندك سخن، دل برانگيخـتنابر  شاه  زشت   است  خون  ريختن         

بي انديشه دست اندر آرد به كارهمان   چون    سبكبار  شد  شهريار   

كند دل ز ناداني خويش نيزهمان    با     خردمند   گيرد   ستيز

روان وِرا ديو، انباز گشت دل   شاه  گيتي،   چو  پر آز گشت              

كه بر دانشي مرد ، خوار است گنجسخن  سنج  و دينار  گنجي، مسنج         

چو هستي بود خويش و پيوند را بياموز      فرزند      را            دبيري      

شود ناسزا زو سزاوار بختدبيري    رساند    جوان را به تخت            

وزو مردِ افكنده ، گردد بلنددبيريست    از    پيشه   ها  ارجمند          

نشيند برِ پادشا ناگزيرچو   با   آلت   و   راي  باشد  دبير          

به انديشه معني بيافزايدشبالغت  چو   با  خط   فراز   آيدش

به خط آن نمايد كه دلخواه ترز   لفظ  آن  گزيند  كه  كوتاه   تر       

اين نمونه ها نشان ميدهد كه توصيف علم ، توصيف خرد، خوار داشتن گنج ، تقبيح جور و 

.راستي و راي و فرهنگ  جوهر انديشه هاي پند آميز  بزرگمهر استستم و آزمندي ، ثناي 

سپس فردوسي داستان معروف آمدن شطرنج از هند و اختراع نرد از جانب بزرگمهر را نقـل      

مطالب اين  . ميكند و بار ديگر از اينكه وي پندنامه اي نوشته تقديم خسرو كرد سخن ميگويد              

 ي پهلوي نقل كرده است ولي بنا به يادآوري و بر اساس             پندنامه را فردوسي ظاهراً از پندنامه     

مطابقه ي شادروان بهار ، فردوسي در اين ترجمه ، براي مراعـات قواعـد لفظـي و دسـتوري                    
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فارسي دري ، تغييراتي در الفاظ و عبارات ميدهد كه به نظر اينجانب از دقت و عمـق فكـري                    

.ر ميكندمتن اصلي ميكاهد و مطالب را گاه كلي تر و مبهم ت

 پايان كار بزرگمهر)5

جريان . فردوسي سپس از داستان بند كردن بزرگمهر به وسيله ي خسرو سخن ميگويد 

چنين است كه از بدبختي بزرگمهر مرغي در صحرا دانه هاي گوهر بازو بند شاه را هنگاميكه 

يكند و چون وي خفته بود ، فرو مي بلعيد ولي شاه به بزرگمهر بدين ميشود و او را بند م

بزرگمهر در پيامهاي متوالي از زندان ، جايگاه تنگ و تاريك خود را بر تخت شاه برتري 

مينهد شاه دمبدم او را به زندانهاي بدتر مانند چاه تاريك و تنور تنگِ پر از پيكان و ميخ و 

غيره منتقل ميكند و پيوسته احوال او را در آن جاي بدتر جويا مي شود ، ولي بزرگمهر

  است و وقتي شاه علت اين � روزم به از روزِ نوشين روان�همچنان پيام ميفرستد كه 

:سخنان را پرسيد

 چهربختكه ننمود هرگز به ما بدان     پاكدل       گفت   بوزر  جمهر

سرآيد همه نيك و بد ، بي گمان نه  اين  پاي  دارد  به  گردش،  نه  آن

ببنديم هر گونه ناكام ، رخترنجِ سختچه با گنج و تخت و ، چه با 

 بودهراساندل تاجداران ز  سختي  گذر كردن آسان بود

اين بزرگمهر نيست كه در تنور تنگ پر از ميخ و پيكان بايد از مرگ بترسد ،                 : حاصل آنكه   

بلكه اين خسرو كواتان آزمند ستمگر است كه بايد در شبستان سمن بوي از بيم جان سـتان ،           

 روز لرزان باشد ؛ زيرا آن عيش و نوش ، آن تن و توش ، آن قـدرت و عظمـت از وي                        شب و 

.به جور ستانده ميشود

درباره ي پايان زندگي و بند كردن بوزرجمهر عالوه بر آنچه كه شاهنامه نوشته ، در كتـب                  

مـسعودي چنانكـه كريستنـسن در تحقيـق         . و منابع مختلف مطالب گونـاگوني آمـده اسـت           

 و  �زندقـه و شـرك    � خويش راجع به بزرگمهر آورده است مينويسد كه وي را بـه              جداگانه ي 
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و خواجه نظام الملـك در سياسـت نامـه مطـالبي از             . داشتن دين ماني و مزدك متهم ساختند      

وي نقل ميكند كه نشانه ي عدم رضايت شديد او از سياست خـسرو انوشـيروان و شـكوه ي                    

بـر  �لملك مي نويسد وي مـي گفـت كـه لـشگريان             نظام ا . شديد او از صنف نظاميان است       

رضـا  � و   �همه در آن كوشند كه كيسه ي خويش پركننـد         � و   �واليت و ملت مهربان نباشند    

در آثارالوزرا عقيلي كه جريان زنـداني شـدن       . �نبايد داد كه لشگر را اين قدرت و تمكين باشد         

ابـي كـار خلـق را در    بزرگمهر شرح داده شده است تصريح ميشود كـه وي علـت فـساد و خر      

.چابلوسي و ستودن ستمگران مي دانسته است 

درباره ي دوران زندان بزرگمهر داستانهاي متعددي است كه كرستنسن برخي از آنهـا را در              

رجوع كنيد به مجله ي مهر سال اول ، مقاله ي كريتنسن درباره             (تك نگاري خود آورده است    

 داستانها در برخي جزئيات تفاوتهائي با داسـتان         اين).  ترجمه ي ميكده   �داستان بزرجمهر �ي  

ذكر شده در فردوسي دارد ولي چيزي كه مسلم به نظر ميرسد ، آنست كه بزرگمهر به سـبب                   

انتقاد قوي از سياست شاه ، به سبب نارضائي خود از وضع موجود و احتماالً به سـبب داشـتن                    

. شدتمايالت ضد نظام موجود ، دچار عاقبت و مرگِ غم انگيزي

قاعـدتاً بزرگمهـر   . �1در خرد بسيار ، اندوه بسيار اسـت     �اين سخن در انجيل آمده است كه        

كه همه ي روايات تاريخي و داستاني اورا مردي حكيم و جهـان بـين و ژرف و دانـا معرفـي                      

ميكنند بايد در عصر بي رحم و بي قلب خود ، دل و جـاني انـدوده ي غـم و انـدوه ميداشـته                      

.است

 باره ميتوانيم عالوه بر داستاني كه در فـوق نقـل كـرديم از روي عبـارات بـسيار               ما در اين  

اگر درست باشد كه ايـن بـاب        . بدبينانه اي حكم كنيم كه در باب برزويه ي طبيب آمده است           

را بزرگمهر نوشته و اگر درست باشد كه ابن مقفع آنرا دقيق و بي اضافه و تأكيـد و تـشديد از                     

 كرده و چنانكه بيروني ميگويد نگارش شخصي او نيست و اگر ترجمه             پهلوي به عربي ترجمه   

در آن صورت بايـد     ) كه ما مطابقه نكرده ايم    (ي عبدالحميد منشي از ابن مقفع نيز دقيق باشد        

:مانند اين شعر شهيد بلخي ) 1

اگر غم را چو آتش دود بودي                         جهان تاريك بودي جاودانه

                        خردمندي نيابي شادمانهدر اين عالم سراسر گر بگردي   



184

گفت دادنامه ي صريح و جذاب و لرزاننده ايست بر عليه دوراني كـه از مؤبـدان زرتـشتي آن                    

ست پان ايرانيست اين ايام ، ميخواهند آن زمانه را دوران           ايام گرفته تا شوينيست هاي نژاد پر      

:اين عبارت كوبنده و پر مغز چنين است. طالئي فر و شكوه شاهنشاهي معرفي كنند 

. چنانـستي كـه خيـرات ، مردمـان را وداع كردسـتي            : كارهاي زمانه ميل به ادباردارد    �

 جور ظاهر ، لوم و دنائـت        افعال ستوده و اقوال پسنديده ، مدروس گشته ، عدل ناپيدا،          

مستولي ، كرم و مروت متواري ، دوستي ها ضعيف ، عداوتها قوي ، نيكمردان رنجـور           

و مستذل ، شريران فارغ و محترم ، مكر و خديعت بيـدار ، وفـا و حريـت در خـواب ،                       

دروغ مؤثر و مثمر ، راستي مهجور و مردود ، حق منهزم ، باطل مظفر ، مظلومِ محـق                   

مِ مبطل عزيز ، حرص غالب ، قناعت مغلوب ، عـالم غـدار ، زاهـد مكـار ،                    ذليل ، ظال  

! تازه روي و خندان –بدين معاني شادان ، به حصول اين ابواب 

در عصري كه علي رغم كبكبه ي استبدادي خسرو كواتان ، جنـبش مزدكـي و سرنوشـت                  

ترين نمودار تزلـزل و     نهائي آن از يكسو ، و انحطاط روحي دورانهاي بعدي از سوي ديگر ، به              

فساد دروني نظام موجود است ، قاعدتاً  فرزانه اي تيزبين چـون بزرگمهـر بايـد هـم ، چنـين                      

همه ي قرائن تاريخي حاكي از آنست كه بزرگمهر در واقع نيز چنين مي انديـشيده                . بيانديشد

.است

دژخيم فرستادند و   بيهوده نيست كه به قولي هرمز ، به قولي خسرو پرويز ، او را به زير تيغ                  

بيهوده نبود كه خسرو كواتان او را در تنور تاريك زنداني ميفرمود و از رنجش ، جانورانه لـذت            

1.مي برد

:در نگارش اين بررسي از منابع زيرين استفاده شده است ) 1

(  بهار بك شناسيس،) ستنسن ، ترجمه ي ياسمي ارتور كري( ايران در زمان ساسانيان ،) چاپ بروخيم ( ، آثارالوزراء عقيلي، شاهنامه  ) بهروزي . تصحيح ع( ابن بلخي فارسنامه ي 

به تصحيح ( سنامه قابو،) دكتر فره وشي ( ،فرهنگ پهلوي ) دكتر مكري ( درز خسرو كواتان ان،)  ترجمه ي بهار در مجله ي مهر (اندرز نامه ي آذرپاد مارسپندان سه جلد ،) بهار 

 فارسي دائره المعارف،) دكتر صفا ( ،تاريخ علوم عقلي ) دكتر صفا ( يران در سه جلد  اتاريخ ادبيات در،) ترجمه ي احمد آرام  (دانش هاي يوناني ، در دوران ساساني،) دكتر يوسفي 

،مجمل التواريخ ) مه ي عباس خليلي ترج( پرتو اسالم ،) به تصحيح دكتر معين ( ن قاطع برها،) جلد اول ( ن نامه ي ابن سينا جش،) پور داود ( ،آناهيتا ) تحت نظر دكتر مصاحب ( 

.كليله و دمنه و غيره و غيره نامه ي خواجه نظام الملك ،و القصص،سياست 
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سخني درباره

اسالم وتشيع
:طرح مسأله

آن چه در اين بررسي مي آيد عصاره ي انبوهي خوانده ها و انديشيده ها در باره ي اسالم و يكي از مسلك 

. تشيع است كه در تاريخ و سرنوشت كشور ما ايران نقشي شگرف ايفا كرده استهاي مهم آن

� اسالم�خصلت و ماهيت تاريخي آن تحولي كه نام : مقصد آن است كه در اين بررسي به نكات پي بريم

به خود گرفته است كدام است و علل پيدايش اين تحول در تاريخ چيست؟ قرآن، احاديث و احكام شريعت 

 را چگونه بايد ارزيابي كرد؟ چه فرقه هاي مذهبي مهمي از اسالم نشأت كرده است؟ و در اين ميانه اسالمي

جاي فرقه ي تشيع كدام و ويژگي هاي ديني آن چيست؟ پاسخ درست و منطبق با واقع به اين سؤاالت آسان 

. درست دست يافتتنها از طريق تحليل منطقي كوهي از فاكت هاي تاريخي مي توان به پاسخ هاي. نيست

عالوه بر آثار بي شماري كه در عربي و فارسي در باره ي ملل و نحل .  دانش نويني نيسيت�اسالم شناسي�

. اسالم و تاريخ رجال دين و احكام شريعت نوشته شده است، اروپاييان نيز در اين زمينه كم كار نكرده اند

ير، نلد كه، وللهائوزن، د زي، گايگر، مك دانلد، بليايف، كافيست از آثار اسالم شناسان به نامي مانند گلد تسه

در ضمن اين بررسي گاه به برخي انديشه هاي آن ها اشاره خواهيم . پتروشوسكي، المنس و ديگران نام ببريم

طبيعي است كه يك بررسي كوتاه ناچار است به چنين گريزاني بسنده كند، در اين اميد كه كنجكاوي، . كرد

.ا به بسط اين مبحث بر انگيزدپژوهندگان ر

:خصلت جنبش اسالمي

ماركس و انگلس درباره ي پيدايش اسالم و جنبش اسالمي مطالعاتي كرده ان و در اين زمينه سخنان 

كليات ماركس و انگلس ( مي نامد �انقالب اسالمي�ماركس تحولي را كه اسالم پديد آورده . صائبي گفته اند

همانجا، . (انگلس نيز آن را انقالب مذهبي محمد نام مي نهد). 221ه ي  صفح28 جلد � چاپ شوروي �
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همان طور كه انگلس متذكر مي شود جنبش هاي بزرگ . اين نام گذاري ها به عبث نيست. 1)220صفحه 

همين حكم در باره ي پيدايش دين بودا و زرتشت و مسيح . تاريخ گاه رنگ جنبش ديني به خود مي گيرد

م درفش ايدئولوژيك تحول از نظام قبيله اي به نظام مترقيتري بود كه برخي آن را نظام برده اسال. صادق است

، نگارنده بيشتر مايل هستم كه اين تحول را از نظام قبيله اي به داري و برخي آن را نظام فئودالي مي دانند

 در قرن هاي اوليه بسطي فراوان گر چه بردگي در جوامع فئودالي اسالمي به ويژه. نظام متمركز فئودالي بشمارم

و جايي مهم داشته است ولي با همه ي اين ها پديده ي جنبي بوده و نمي توان آن را مشخص اصلي نظام 

.اجتماعي دانست

 با محتوي ويژه اجتماعي آن جا پديد شده است، بحث اندكي انجام � انقالب مذهبي�در باره ي آن كه اين 

منطقي تر است كه ما سلسله .  يا آن علت را برجسته و حتي گاه مطلق مي كنندپژوهندگان، اين. نگرفته است

عوامل متعددي اين حادثه ي سترگ تاريخي را موجب شده . ي علل را نگسليم و مهمترين آن ها را ياد كنيم

:است؛ از آن جمله

و دليل براي د. انحطاط راه بازرگاني كه از ايران، از طريق عربستان، به سوريه و حبشه مي رفت-1

يكي مرسوم شدن راه دريايي و ديگر كثرت زد و خورد هاي محلي كه راه : اين انحطاط ذكر مي كنند

انحطاط بازرگاني موجب بسط ربا خواري سبعانه اي در ميان . هاي خشكي را غالبا نا امن مي ساخت

يت ربا خواران و مردم  و پرده داران كعبه بودند، شد و شكافي بين اشراف�سادنان�اشرافيت قريش كه 

محمد نخست درفش دين را عليه ربا خوران و كم فروشان و اندوزندگان زر و سيم بر . ايجاد كرد

افراشت؛

تضاد شديدي بين دو قبيله ي مهم قريش بني اميه و بني هاشم وجود داشت و لذا طبيعي است كه -2

 حربه اي كارا براي مبارزه با آل از ميان بني هاشم بروز كرد و به) اپوزسيون(ايدئولوژي مخالفت 

بني هاشم جناح دموكراتيك تر در ميان قبايل قريش بود و . سفيان و تسلط ظلماني آن ها بدل شد

خود فقيرانه تر مي زيست و با فقراي قريش نزديكي بيشتري داشت؛

انقالب مذهبي محمد مانند همه ي جنبش هاي مذهبي از جهت شكل ظاهر : مي گويد) 484 صفحه ي 21كليات ماركس و انگلس، چاپ دوم، جلد (انگلس در جاي ديگر )1
 فئودال بيش از پيش رو به زوال بود از ايده آل �ت كه احيا دموكراسي قبيله اي كه در اثر بسط روابط بردگي مقصد انگلس آنس. �واكنشي بود براي بازگشت موهوم به كهن، به ساده

.موهوم مي شمرد�را انگلس به علت عدم واقعيت تاريخي آن ) به دموكراسي پاترياركال)هاي اوليه اسالم شمرده مي شد و اين بازگشت به كهن 
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ل عرب زمينه ي فكري پيدايش يكتا پرستي و مقاومت در قبال بت پرستي از دير باز در بين قباي-3

 مسيحيت �بني لخم� و �غسانيان� دين يهود و در ميان �بني قريظه�در ميان اعراب . وجود داشت

 بر مي خواسته اند كه به يكتا پرستي فرا مي �حنيفاني� نيز �بني حنيف�از ميان قبيله . رواج داشت

.خوانده اند

 بني هاشم، گره گاه اين تضاد ها و شخصيت محمد بن عبد اله، جواني خوبروي و هوشيار و بازرگان پيشه از

سفر هاي او موجب شد كه كنجكاوي و جستجويش بر انگيخته شود و به . برخورد گاه اين امواج قرار گرفت

نبايد از تأثير برخي اطرافيان محمد مانند ورقه نوقل، سلمان فارسي، كعب يهودي، . سوي يكتا پرستي روي آورد

به عقيده ي . ريجي تصورات ديني و جهان بيني محمد غافل شدصهيب مسيحي و غيره نيز در غنا تد

كارشناسان مندرجات قرآن نشان مي دهد كه محمد اطالعات خود را مستقيما از منابع اوليه اديان گوناگون اخذ 

.نكرده بلكه از دست هاي دوم اقتباس كرده است

هت تاريخي يعني در اوضاع و احوال مبارزه ي محم براي تنظيم و اشاعه ي آيين خويش مبارزه ايست از ج

آن زمان مثبت كه بعد ها به بركت شرايط مساعد به يك واقعه ي هنگفت جهاني بدل شد و با ايجاد تحوالت 

اسالمي را در ) سنكرتيك(عيني و عمقي عظيمي در تمدن بشري منجر گرديد و فرهنگ آميخته و پيوندي 

.لس و غيره به وجود آوردايران و حجاز و عراق و سوريه و شام و و اند

:ايدئولوژي اسالمي و مشخصات آن

 اسالم شناس معروف هلندي اسالم از جهت احكام ايدئولوژيك و جهان شناسي �1<
0Iبه قول 

 است بدين معني كه داستان خلق آسمان و زمين و طبقات بهشت و جهنم را �تقليد تقليد�خود ) كوسموگويي(

خود اديان يهودي و مسيحي در اين زمينه از اساطير زرتشتي اقتباساتي .  كنداز قصص تورات و انجيل اخذ مي

دين ) رجوع فرمايي به بررسي خاص در مورد او در همين مجموعه(كرده اند و به عالوه شايد سلمان فارسي 

.مزده يسنه تأثيرات مستقيمي نيز كرده باشد

 پسر خوانده و كاتب وحي محمد بن عبداله �يزيد بن ثابت انصار�قرآني كه اكنون در دست است به دست 

 مدون كردند و سپس به وسيله عثمان بن عفان، �مصحف�ابتدا در زمان ابوبكر آن را به نام . كتابت شده است

تنظيم شده ) كه پيش داوري هاي نا مساعدش نسبت به اهل بيت مورد شك نيست(خليفه ي اموي نژاد 
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 متن مدون �ابو موسي اشعري� و �ابيه بن كعبه�ا و صحابه اي مانند در همان روزگار قر). ق.  هـ651(است

بعد ها در اثر اختالفات قرائت، حجاج بن يوسف ثقفي عامل ستم پيشه ي . عثمان را مخدوش مي دانسته اند

ترديدي نيست . �تدوين و تنظيم كرد�معروف كه او نيز از كين ورزان به خاندان محمد بود، بار ديگر قرآن را 

ه قرآن موجود كالم محمد است كه بدون انتظام خاصي از جهت تاريخ نزول و فقط بر پايه ي كوتاهي يا ك

مانند گلد تسيهر، وللها ئوزن، دزي، نلد كه (بلندي سوره ها تنظيم شده است و جمعي از اسالم شناسن اروپايي 

.تنظيم كنند) كرونولوژيك(كوشيدند تا آن را بر حسب زماني ) و غيره

خي از اسالم شناسان بر آنند كه قرآن حاضر اوال تماما كالم محمد نيست زيرا از جهت زبني يك دست بر

نيست، ثانيا در آن دخل و تصرفات زيادي شده است و بر اين پايه بعضي از آن ها در وثوق و سنديت قرآن به 

يخي نيست ولي چنان كه گفته در اين جا محل اين بحث فيلولوژيك و تار. مثابه كتاب محمد ترديد كرده اند

.شد نمي توان اين فرضيات  را مسلم گرفت

شيعه مدعي است كه در قرآن نكاتي در تأييد و مدح علي بن ابيطالب و ذم بني سفيان بوده كه مدونان 

برخي از اسالم . مغرض آن ها را محذوف كرده اند و حتي سوره هايي نيز در اثبات اين مدعا ايجاد شده است

ن خارجي از آن جمله پتروشوسكي اين دعوي را پر بي پايه نمي شمرند و مي گويند پيغمبر مثال نفرت شناسا

 و همسرش بيان داشته و چگونه ممكن است با آن همه گريز و آويز با ابوسفيان و آن همه �ابولهب�خود را از 

 به كار مي برده اند، از ديگر گريزي و ستيزه جويي كه اين خانواده ي تيره دل در حق محمد و آل و يارانش

.خصمان خود ياد نكرده يا ياران وفادار خود را نستوده باشد

نلد كه قرآن را از جهت سوره هاي مكيه ي اوليه و سوره هاي مدينه و سپس سوره هاي مكيه ثانويه تنظيم 

ي رسول و كرد و تتوانست از پس كنايات سمبوليك قرآن سايه ي حوادث مشخص مانند غزوات و سرايا

.يارانش و حوادث دوران محمد را بيابد

حق با گلد تسهير است كه مندرجات اساسي قرآن عليه آداب و متداول دوران پيش از محمد است كه نام 

 گرفته است مانند رسم قصاص و جنگ هاي دائمي و نفاق و تفرقه و وضع نازل و رقت انگيز زنان و �جاهليت�

و ) انما المؤمنون الخوه(زندگي نوين يكتا پرستانه و يا شعار برادري عمومي اسالم نوعي . دختران و غيره

دمكراتيسم قبيله اي را به ميان آورد و گفت كه فضيلت هر كس در نزد خدا به پارسايي آن كس است خواه سيد 

.قرشي باشد يا عبد حبشي
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وجود خداوند يكتا مي خواند و قرآن از طريق دعوت به مشاهده ي شگفتي هاي طبيعت خواننده را به قبول 

از طريق انذار به آتش جهنم و عذاب هاي سقر و بشارت به لذات بهشت او را به قبول و اجرا قوانين شريعت 

دعوت مي كند و از طريق اشاره به زندگي پيمبران ديگر و اقوام پيشين مي كوشد تا صحت گفته هاي خود را 

.ور عزايم خواني هاي دوران جاهليت و افكار و عقايد آن ايام استآيات عديده اي در قرآن ياد آ. ثابت كند

 نيز از �احاديث� و يا �اخبار�عالوه بر قرآن، . ايدئولوژي قرآن تنها به سوره ها و آيات قرآني محدود نيست

يعني از  (�موقوف�يا ) يعني منقول از خود پيغمبر( است �مرفوع�احاديث يا . پايه هاي مهم شريعت است

كه از تابعين يعني كساني كه با صحابه ي رسول تماس ( است �مرسل� و �مقطوع�، يا )ابه ي پيغمبرصح

.نقل شده است) داشته اند و زمانشان را درك كرده اند

�حسن� است يا �صحيح� و �متقن� يعني رابطه ي سندي اين احاديث بايد بررسي گردد كه آيا �اسناد�

ت آن كه بحث احاديث مرفوع و موقوف و مقطوع به ميان آمد براي آن بود كه عل. �ضعيف�و يا ) قابل اعتماد(

. قرآن پاسخ گوي آن همه مسائل دم به دم انبوهي كه جامعه ي بغرنج شونده ي اسالمي به ميان آورد، نبود

 بود يعني سياست را با دين و امرت را با امامت يك �امت مذهبي� كه در عين حال يك �جامعه ي اسالمي�

رسول، صحابه ي رسول، (سان مي گرفت، مي خواست همه ي مطالب و معضالت را اقوال بزرگان معتبر دين 

طبيعي است كه در محيط پاترياركال اسناد به قول ريش سفيد از هر دليل . حل كنند) تابعين و تابعين تابعين

. چربيدديگر براي مردم مقبول تر است و لذا تكيه بر اوتوريته بر تكيه به عقل مي

 يا �متواتر� كه از طريق و مجاري مختلف به پيغمبر يا صحابه مي رسيد اخبار يا احاديث �مسندي�احاديث 

چنان كه در دو كتاب ( نام داشت و آن ها را بر حسب رجال يا بر حسب موضوع تقسيم مي كرده اند �مشهور�

.1) آمده است�صحاح مسلم� و �صحاح بخاري�معتبر مانند 

وي به اتكاي اسناد . اس معروف گلد تسهير ثابت كرده است كه اكثريت مطلق احاديث غلط استاسالم شن

فراوان ثابت كرد كه احاديث فراواني است كه از جهت كيفيت مطالب، نحوه ي بيان و افاده ي زباني و منطقي 

.خود اصال نمي تواند به زمان پيمبر مربوط باشد

، )قرن چهارم( نسائي �جامع السنن�، )قرن سوم (�صحاح ترمدي�، )قرن سوم (�صحاح مسلم�، )قرن دوم (�صحاح بخاري� عبارت است از مهم ترين كتب احاديث يا صحاح)1
حابه آغاز شده است، برخي از اسالم شناسان مانند پروفسور بليايف بر آنند كه چون جمع آوري احاديث خيلي دير تر از ايام زندگي رسول و ص. قرن سوم( ابن ماجه �جامع السنن�

.در اين زمينه نظر گلد تسهير در متن ذكر شده است. صحت و وثوق معتبر ترين آن ها سخت محل ترديد است
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 همه ي وفور حير انگيز خود نتوانست پاسخ گوي مسائل و مشكالت پس از آن كه اخبار و احاديث هم با

فزاينده ي زندگي يك جامعه ي عظيم و و كثير االقوام باشد و رشد همه جانبه ي جامعه نيز اتكا صرف به 

گفته شد بايد دو دوران را از هم مشخص . اوتوريته ها را دشوار مي ساخت، فقه و اجتهاد در مسائل به ميان آمد

 كه در آن حافظان �دوران تفريع� كه در آن باني شريعت قانون گذاري مي كند و سپس �دوران تشريع�: كرد

شريعت از شرايع اوليه احكام ثانويه متفرع مي كنند و استخراج مي نمايند و اين احكام نيز مي تواند بر دو گونه 

 كه به �احكام تأسيسي�ده است و يا  كه در تأييد آن چيزيست كه در گذشته گفته ش�احكام امضايي�: باشد

 و �رأي�اجتهاد در مسائل شريعتي عبارت است از عمل به . ابتكار فقيه و بنا به اجتهاد او پديد شده است

 را از متمايز ساختند و ار آيان �ناسخ و منسوخ�فقها به بررسي نقادانه ي احاديث پرداختند و احاديث . �قياس�

بر اساس  (�قياس� استنتاج نمودند و قواعدي در اين زمينه وضع كردند مانند و احاديث مسند و صحيح آغاز

بر اساس توافق مراجع  (�اجماع�و ) بر پايه ي روح شريعت حكم دان (�رأي�و ) شباهت مورد عمل كردن

و ) يعني از ميان چند حكم، آن را كه به مصلحت است برگزيدن (�استحسان�و ) مذهبي عمل كردن

عني در موقعي كه دليل براي تفسير وجود ندارد به همان شكل سابق، بر اساس سنت موجود، بر ي (�استصحاب�

به عالوه در مورد وظايف ناشي از شريعت و آداب . و غيره) اساس آن چه كه در گذشته مي شده عمل كردن

ا از هم باز ر) يا محظور (�حرام� و �مكروه�و ) يا جايز (�مباح�و ) يا مندوب (� و مستحب�واجب�دين 

.شناختند

در ) حد، قصاص، ديه، كفاره، توبه، تعزير، قسامه: مانند( و نيز موازين جزا �عقود و ايقاعات�در فقه اصول 

شرك، قتل، قمار، سرقت، قذف، رده، ربا، زنا، لواط، لعان، ايال، ظهار و : مثال مانند(قبال گناهان و اعمال مختلف 

.از احكام براي جامعه ي مذهبي ـ فئودالي مشخص گرديده استمعين شده و دستگاه منظمي ) غيره

يكي از مشكالت كار اسالم در دوران تشكيل خالفت هاي بزرگ آن بود كه وي از آغاز درباره ي شكل 

تنها . حكومت، سازمان آنة كاركرد آن سخن منجز و قول قاطعي نگفته بود، زيرا به آن نيازي احساس نمي كرد

اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول �:  زمينه در قرآن مي توان از آن ياد كرد آيه ي زيرين استآيه اي كه در اين

يكي از فقيهان معروف شافعي مذهب در زمان آل .  كيانندع روشن نبود�الو المر� و اما اين كه �والواالمرمنكم

 و در اين كتاب �لسلطانيهاالحكام ا� كتابي نگاشت به نام �ابوالحسن علي بن محمد الماوردي�بويه به نام 

يعني جنگ  (�حروب المساليح�و ) يعني جنگ عليه كفار خارجي(مقررات انتخاب خليفه و تعيين سلطان و جهاد 
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و حكومت ) امامت(را بيان كرده است و رابط خليفه را با امت و تناسب بين حكومت مذهبي ) عليه ياغيان داخلي

عد ها قاضي القضات شهر قاهره به نام بدر الدين محمد معروف به ابن ب. را باز نموده است) امارت(غير مذهبي 

 و سپس جامعه شناس معروف �تحرير االحكاك في تدبير اهل االسالم�جمعه در كتاب خود موسوم به 

مثال ابن خلدون اين دعوي .  مسائل سياسي اسالمي را مطرح كردند�قدمه� در م� ابن خلدون�اسالمي 

فه بايد قرشي نسب باشد رد كرد و لياقت را براي نيل به خالفت كافي شمرد و بدين سان الماوردي را كه خلي

.مبدا امارت غير ديني را بر امامت ديني چربيدن گرفت

:تشعب در اسالم

داستان تشعب در اسالم داستانيست دراز و پيچيده و ما قصد ورود در آن را نداريم و فقط مي خواهيم پس از 

كه در بند هاي هاي پيشين با اسالم يافته ايم به بررسي فرقه ي شيعيه ي اماميه بپردازيم و در آشنايي اجمالي 

.اين زمينه فقط به تذكاري اجمالي در باره ي تشعب در اسالم بسنده مي كنيم

اول به سود قشر هاي ساده ي مردم عليه اشرافيت : اسالم از همان آغاز قابل دو نو نوع تعبير اجتماعي بود

يش؛ دوم به سود اشرافيت قريش و به مثابه درفش معنوي آن ها براي سيطره يافتن بر قبايل و حكومت هاي ق

كه در آثر آن شهر مكه .)  مـ628 (�حديبه�اگر بني سفيان به ويژه پس از صلح . عرب و متحد ساختن آن ها

ند، شيعه و خوارج همان تعبيري جامعه ي اسالني را به رسميت شناخت و سپس بني عباس تفسير دوم را پذيرفت

.را گرفتند كه اباذر غفاري، مقداد، سلمان و بر رأس همه ي آن ها علي آن را برگزيده بودند

و از آن جا كه اين فرقه ي خوارج از فرق شگفت انگيز اسالمي است جا دارد سخني چند از خوارج 

 علي به سبب كوتاه آمدنش در نبرد با معاويه در جنگ صفين از) �اباضيه� و �ازارقه�اعم از (خوارج .بگوييم

آن ها طرفداران جدي سادگي و دموكراتيسم بدوي قبيله اي اسالم . سخت رنجيده و پرچم طغيان گشودند

 و كشتن هر كافري را نيز صواب �استعراد�بودند و هر كس را كه بر روش آنان نمي رفت كافر مي شمردند و 

در عرصه اي از .  باك و بسيار مؤمن بودند خوفي عظيم در دل ها افكندندمي دانستند و چون مردمي سخت بي

كوفه گرفته تا از سويي تا طبرستان و از سويي ديگر تا سيستان و كرمان ميدان عمل و جنگ و گريز آن ها بود 

 كه با�شيعه�ولي روش خشن و تعصب نا معقول آن ها را در ميان مردم منفرد ساخت و جا را تنها براي 

.اساليب نرم و شيوه هاي احساسي و استداللي به ميدان آمده بود باز گذاشت
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نيز متذكر شده اند يك پديده ي تماما ساخته و ) مانند آقاي همايي(شيعه چنان كه برخي از پژوهندگان 

ن و بلكه بيشتر از تضاد هاي دروني قريش پديد آمد ولي روشن است كه ايرانيا. پرداخته ي دست ايراني نيست

موالي ايراني نژاد زود از اين جريان به سود خود و عليه سيطره ي عرب استفاده كردند و آن را به پرچمي بر ضد 

چندان ) �عبداله بن سبا�و از مهمترين آن ها (در همان ايام حيلت كساني . بني اميه و بني عباس مبدل ساختند

حب علي «ميگفتند . مقامي خدا گونه مي رساندنددر تعظيم شخصيت علي غلو مي ورزيدند كه حتي وي را به 

يعني دوستي علي آن چنان نيكي است كه با بودن هيچ بدي نمي تواند زيان رساني » حسنه التضر معها سيئه

.زياده روي هاي عبد اله بن سبا چندان بود كه علي نا چار شد او را از پيروان خويش دور كند. كند

 ي آل �شيعه�طالق به هواداران علي و آلش نمي شد، بلكه در زمان امويان  از آن آغاز تنها، �شيعه�لفظ 

يكي از . عباس نيز وجود داشت و بد نيست كه بدين گوشه ي جالب كه شايد كمتر از آن خبر دارند اشاره كنيم

سلم خراساني ايرانيان موسوم به بكير بن ماهان كه در دوران بني اميه زنداني بود در ايام بند و زنجير با ابو م

بكير بن ماهان ابومسلم را از غالمي باز خريد و او را در زمره ي شيعيان . ابو مسلم آن ايام غالم بود. آشنا شد

بكير بن ماهان از سازمان دهان مهم . آل عباس در آورد و براي تدارك قيام به سود عباسيان به خراسان فرستاد

 نيز اين زمره بوده اند، �راونديه� به شيعه ي عباسي معروفند و اپوزسيون بني العباس عليه بني اميه است كه

ولي عباسيان كه خود از قشر هاي متمكن و متمول قريش بودند و مانند آل علي نماينده ي جناح دموكراتيك 

قريش نبايد شمرد پس از آن كه به به سر كار آمدند كار طرفداران خويش مانند ابو مسلم يا فرقه ِ راونديه را 

عباسيان در عمل نشان دادند . ، ساختند و آن ها را نابود كردند)كه منصور خليفه را به حد خدايي مي رساندند(

كه دست كمي از امويان ندارند و در واقع اگر آن ها در غدر و خدعه و قساوت بي پوا نمي نمودند نمي توانستند 

.ي نگاه دارنددر محيطي پر تناقض خود را قرن ها بر مسند ننگين حكم رواي

از آن جا كه حكومت عباسيان بر مشرق بالد اسالمي و در مجاورت ايرانيان بود، كوشيدند خود را به زي و 

از خاندان هاي نوبختي و برمكي آداب .  نام گرفته است�استعجام�آداب ايراني بيارايند، علمي كه در تاريخ 

البته اين . انيان را رام كنند و مهر آل علي را از دلشان براننددولت داري ايرانيان را آموختند وبسي كوشيدند تا اير

 و زخم هاي كاري كه با كشتن بو مسلم ها، افشين ها، �غدر عباسي�تالش ها تا دوراني بي تأثير نبود ولي 

بابك ها، مازيار ها، آل برمك ها و بسياري ديگر بر پيكر ايراني زدند، ميان آن ها و ايرانيان بغض و بي 
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لذا به قبايل و اميران ترك متوسل مي شوند و آن ها را به بر انداختن سلسله هاي . 1تمادي ژرفي پديد آورداع

ولي در اين جا نيز تدبيرشان هميشه . ايراني تحريك مي كنند تا به دست آن ها ايرانيان را در در نگاه مي دارند

 خوار مغول چنگيز را به تصرف ايران تحريص مي سر انجام العزيز با هللا خليفه ي عباسي خان خون. مؤثر نيست

سر انجام به دست ) و از آن جمله فيلسوف و عالم عالم شيعي خواجه نصير الدين طوسي(كند ولي ايرانيان 

�استعجام�و نيز بايد گفت در همان ايام كه . 2هالكو خان مغول خالفت عباسي را براي هميشه ب مي اندازد

 امرا و اشراف فئودال عجم مي شود، اپوزيسيون نيرومند �استعراب�ريج موجب خليفه و اشراف عرب به تد

تشيع از همان آغاز با . شيعي به صورت جنبش اسمعيلي و زيدي در ميان فرو دستان جامعه گرم كار و پيكار بود

ردوسي بيهوده نيست كه ف. شعوبيت و تعصب ايراني در آميخت و به پايگاه معنوي مقاومت ايرانيان بدل شد

:شيعي مذهب با چنان خشم از مقدسات سنيان ياد مي كند و مي گويد

همه نام بو بكر و عمر شودچو با تخت، منبر برابر شود

:شيعه ي اماميه، ايدئولوژي آن

و شيعه ي غاليه ) اماميه، كيسانيه، زيديه( شيعه را به شيعه ي معتدل �الملل و النحل�شهرستاني در 

در باره ي شيعه ي اماميه يا . به اين فرق بايد شيعه ي افطحيه را نيز افزود. تقسيم مي كند) الهاسمعيليه و غ(

 از �كيسان بن ابو عمر�اما نام كيسانيه از . اثني عشري دير تر و تفصيل نسبتا بيشتر سخن خواهيم گفت

محمد �ق به سود .  هـ685�687 آمده است كه در سنين �مختار بن ابو ابو عبيده ي ثقفي�سرداران لشكر 

زيديه طرفداران زيد بن علي بن .  فرزند علي امير المؤمنين، برادر حسين بن علي شهيد كربال قيام كرد�حنفيه

 هستند و امام محمد باقر را به امامت نمي پذيرند زيرا او را به اندازه ي كافي مبارز �زين العابدين�حسين فرزند 

عقيده زيديه امامت حق اهل بيت است ولي امام الزم نيست فرزند امام يا به . در راه حق خود نمي شمرند

حسين بن علي بن حسن � و �محمد نفس زكيه�. امامزاده باشد و حق دارد مانند خليفه اي حكومت كند

:نقل كرد) 267�268صفحات ( به تصحيح شادروان بهار �تاريخ سيستان�در زمينه تأثير منفي سياسيت غدارانه ي خلفاي عباسي مي توان جمالت زيرين را از )1
، باچندان نيكويي كخ ايشان را اندر �فضل سهل� و �آل برامكه� و �بو مسلم� و �بو سلمه�نبيني كه با . يعقوب بن ليث بسيار گفتي كه دولت عباسيان بر غدر و مكر بنا نهاده اند�

. چه كردند؟ كس مباد كه بر ايشان اعتماد كند�دولت بود
:مولوي در اين باره مي گويد. مان مي سازدسقو بغداد سعدي را غمگين ولي مولوي را شاد)2

گر چه يك بغداد ويران كرده شد                            هـر طـرف بـغـداد را بـنـياد كرد
با هللا داد كرد: شهر د اد رفـــــت                             عاشـفـان گـفتـنـد: ابلهان گفتند

                        رقص بر شقه است آن، ني باد كردبر هـطوا رقـصان بود شقه عـلــم    
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زيديگري در زمان آل بويه و علويان در واليات .  از زيديه اي بودند كه عليه عباسيان قيام كردند�صاحب قخ

افطحيه طرفداران عبداله بن افطح فرزند امام . ي خزر و نيز در يمن پرچم مقاومت بر ضد جلفا قرار گرفتساحل

و اما اسمعيليه طرفداران اسمعيل . ششم بودند كه هفتاد روز بعد از پدر زنده بود و برخي او را امام شمرده اند

محروم و موسي بن كاظم فرزند چهارم خود را جعفر صادق اسمعيل را از امامت . فرزند ارشد امام جعفر صادقند

.زيرا گوين كه اسمعيل شراب خوار و براي تقلد سمت پيشوايي نا برازنده بود. بدين سمت منصوب داشت

آن گاه سه چهار شكل .  امام بر حقند�محمد بن اسمعيل�از نظر اسمعيليه، اسمعيل و سپس فرزندش 

 اسمعيلي وجود دارد و از جمله برخي چون عدد هفت را مقدس مي متفاوت براي بقيه ي امامان مستور و غيبي

اسمعيليه،بر خالف اهل سنت كه به درك قشري و ظاهري . شمرند، محمد بن اسمعيل را خاتم االئمه مي دانند

��آن چه كه اروپاييان ان را تعبير (آيات و احاديث و احكام معتقدند 
آن (، به تأويل باطني ) مي نامند�����5

 آن چه را كه مي خواهند از �تأويل�باور دارند و از طريق )  مي نامند�����5
�� كه اروپاييان ان را تعبير چه

حكيم و شاعر . آيات و احاديث استخراج مي كنند و دل به خواه خود را در چار چوب اسالم اثبات مي نمايند

:اسمعيلي ناصر خسرو در اين زمينه مي گويد

او به چشم راست، در دين اعور است تأويل رفت تنزيل بيبركه هر 

 حيـدر، زيور اسـت�تأويل�  مـعني و  را        �تنزيـل� دفترنـهفـتههـر 

بي تـأويـل او           بـر گـلـوي دشمن دين خـنجر استتنزيل مـشـكـل 

گانه اي در اين مجموعه آمده است لذا در اين در مورد اسمعيليه و نقش آن ها در تاريخ كشور ما بررسي جدا

.جا از شرح بيشتر احتراز مي جوييم و خواهندگان را بدان جا حوالت مي دهيم

 تن از فرزندان علي به مثابه امام معصوم و بر حق معتقدند كه ان دوازدهمين به 12و اما شيعه ي اماميه به 

در ميان ائمه ي شيعه به ويژه .  در انتظار ظهور اوست غائب است و شيعه�صاحب االمر��مهدي موعود�نام 

.علي، حسين و جعفر صادق: سه تن مقام بر جسته دارند

. 1علي چنان كه از سيرت نگاري هاي دوستان و دشمنانش پيداست مردي دانا، پارسا، دلير و جوانمرد بود

ست مداري مردد و بي توفيق بدل مي وسواس ايماني و اخالقي فراوان داشت كه او را به انساني نيك ولي سيا

 توصيفي از شخصيت علي مي دهد 40در صفحه ) 1966 سال �مسكو  (� ميالدي15 تا 7 قرن �اسالم در ايران �پتروشوسكي در كتاب خود . پ. اسالم شناس معاصر شوروي ئي)1
يكي از شش تن نزديكان محمد و يكي از ده تن صحابه اي بود كه محمد بدان ها بهشت . ه او و اسالم اخالص مي ورزدعلي پرورده ي محمد و عميقا ب�: وي مي گويد. كه جالب است
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همين صفت مثبت . شكستش با خدعه گراني كه در را نيل به مقام هيچ چيز رادع آن ها نبود يقين بود. كرد

 مي نامند، ستاينده ي وي بودند، خود �روافظ�) يا ناصبيان(موجب آن بود كه نه فقط شيعه كه آن ها را سنيان 

سلسله �ند، مثال سني متعصبي مانند شاعر بزرگ جامي در منظومه ي اين ناصبيان نيز علي را مي ستود

: مي گويد�الذهب

 آن جا�رافضي�هست قدر علي از آن اعــــــلي        كه رسد فهم 

 كنند مشتي دون ستايشخود علي را چه ننگ از آن افزون         كش

ـــود علـي را بارافــزايش ب عار          ز آيـــــد از مـــدح او علي را

بـــــــود سر كمال مصــطفوي     گـشت ختم خالفت نــبــوي

اين علي از كمال خالـق و ســير        عـــين  بوبكر بود و عين عمر

به .  مي دانسته اند�سر كمال مصطفوي�اين شعار نشان مي دهد كه در ايران حتي سنيان معتقد علي را 

.ن تكيه گاهي معتبر داشت و راه رخنه اش گشاده بودهمين سبب ترويج ديني شيعيا

 بود كه در نزد عرب جاهلي �فتوتي� و �مروت�و امام حسين صفات نيكوي پدر را به ارث برده و مظهر آن 

شهادت مردانه اش در نبرد با خليفه ي اموي يزيد بن معاويه . ذروه ي خلقكامل انساني محسوب مي شد

پديد آورد و از آن بهره برداري تبليغاتي ماهرانه و نيرومند عليه مخالفان آل علي و تراژدي جاوداني براي شيعه 

جعفر صادق كه مورد بزرگ داشت علما سني نيز هست زيرا مادرش از اعقاب ابوبكر . دشمنان سياسي ايران شد

 و �قميمحمد بن حسن ال�بعد ها . صديق نخستين خليفه است بنياد گزار تئولوژي شيعه ي اماميه است

عالمه � و ديرتر �شيخ طوسي� و �شيخ مفيد� و �شيخ صدوق� و �ابن بابويه� و �محمد بن يعقوب الكليني�

. اصول فقه و تئولوژي شيعه را بسط دادند�مجلسي� و �حلي

 نام گرفته �مذهب جعفري�نقش امام صادق در تنسيق سنن شيعي به قدريست كه كيش شيعيان امامي 

از آن جمله مردي از مادري جميله نام از . فر صادق نيز ستايندگان اغراق گو بسيار بودنددر پيرامون جع. است

 و بي شك جنگاور دالور. در امور اخالقي وسواسي كم نظير داشت و از مقام پرستي و مال اندوزي كراهت مي ورزيد. به عقايد مذهبي با شور و صميمي و شريف بود. را وعده داد
هم شاعر بود و هم جنگاور و لذا داراي صفاتي بود كه براي كسب شهرت ... و تقريبا همه غزوات ديگر شركت داشت)  زخم برداشت16كه در آن (در غزوات بدر و احد . استوار بود

ن خون مسلمانان كه از عقايد ديني اش ناشي مي شد و وسواس  ترس از مسئوليت در نزد خدا، ترس از ريخت. ولي به كلي فاقد مختصات سياسي بود... مقدسات صفات الزمي است
. از آن جا كه سرا پا موقوف معتقدات ديني بود، خردش به آرامي تصميم مي گرفت و با آرامش بيشتر اجرا مي نمود. افراطي در امور اخالقي او را مردد و متمايل به سازش مي ساخت

براي شيعه كه او را گاه بيش از محمد مي ستايند نه تنها امام بلكه قديس و .  سازند او را از عمل قاطع عليه دشمنان باز مي داشتترس از آن كه او را به جاه طلبي شخصي متهم
.قهرمان و شهسوار واال مقام اسالم است
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كه جعفر صادق را به رتبه ي خدايي مي ) عبد اله بن سبا�عينا مانند  (�ابو الخطاب�نژاد بربر يا اندلس به نام 

ابو الخطاب پس از رانده شدن فرقه . رساند و امام ناچار شد به شيوه ي جد خود آن مرد را از پيرامون خود براند

. را بنا نهاد و كماكان به تبليغ الوهيت جعفر صادق ادامه داد�خطابيه�ي 

 كه مظهر نور محمدي و معصوم است و از غيب و باطن احكام �امام مفترض الطاعه�شيعه ي اماميه به 

پيمبر خود از قبول . ظريات مختلف استدر باره ي آن كه امام از غيب و باطن خبر دارد ن. اطالع داد معتقد است

آيا من حز انسان فرستاده ي �:  وقتي از او معجزه و غيب گويي مي خواستند مي گفت1اين نسبت ابا داشت

آورده است كه امام ششم در ) �التوحيد� ، �عقايد�مانند (ابن بابويه در كتب خود . �2خداوند كس ديگر هستم؟

و » دشمن خدا دروغ گفت«: يعي براي محمد و علي قائل مي شدند مي گفتباره ي كساني كه قدرت ماورا طب

ماورايي نيست براي زيان يا سود رساندن، . اي خداوند من بنده و بنده زاده ي تو اَم«: امام هشتم مي گفت

ز آن كه مدعي است ما مي آفرينيم و روزي مي دهيم، از او تبري مي جوييم چنان كه مسيح ا. ميراندن و زيندن

.و علي نيز وابستگي هر انساني را به انسان ديگر جز به خدا رد مي كرد» نصرانيان تبري جست

 در نزد يهود، �مسيح�مانند (اين مهدي .  باور اكيد دارد�قائم آل محمد� و ظهور مجدد �مهدويت�شيعه به 

عميق در احوال بشر ايجاد و چرخشي . ظهور خواهد كرد)  در نزد هندوان، سوشيانس در نزد زردشتيان�كريشنا�

باور به مهدويت در نزد اهل تسنن نيز وجود دارد ولي به قدرت . خواهد نمود و مذهب را از آليش ها خواهد پالود

صاحب � خراسان در شهر سبزوار هر روز اسب �سربدارن�در دوران حكومت . و عمق باور شيعيان امامي نيست

البته سر . ي از رسوم تجليل و تكريم امرا متشخص در آن ايام بود را مي خواستند و اسب خواستن يك�الزمان

بداران كه از ايدئولوژي شيعه ي اماميه عليه غاصبان ترك و مغول استفاده مي كردند از اين تظاهر نيت سياسي 

.خاصي داشتند

مي ��	����������?����Kنظير آن چه كه ژزوئيت ها در قرون وسطي (كتمان و تقيه با دين پوشي 

در عين حفظ ايمان به اهل بيت در درون خود براي شيعه در دوراني كه نيروي اپوزيسيون و تحت ) ناميدند

يعني دين (» التقيه ديني و آبايي و من تركها قبل خروج قائمنا فليس منا«: مي گفتند. تعقيب بودند مجاز بود

 است و هر كه پيش از خروج مهدي اين پوشي و از بيم پنهان داشتن عقيده ي خود شيوه ي من و نياكان من

).ر نيكي هاي خود مي افزودم و بدي به من نمي رسيديعني اگر غيب مي دانستم ب (�لوئنت اعلم الغيب ال ستكثرت من الخير و ما مسني السوء�:در قرآن امده است)1
در آيات پيشين ). ستايش بر خداي آيا من جز انسان فرستاده ي وي چيز ديگر هستم) 93 آيه ي �سوره ي اسرا  (�سبحان ربي، هل كنت االبشر ارسوال�: در قرآن آمده است)2

.ديدار كند و يا باغي را از آسمان فرود آورد و يا خود بر آسمان بر خيزد و غيرهپيمبر نقل مي كند كه از او مي خواهند كه از سنگ چشمه اي پ
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يعني به كار محظور و حرام و (» الضرورات تبيح المحظورات«يا . 1)شيوه را ترك گويد از ما شيعيان نيست

كسي كه مي تواند سر خود را (» من نجي براء سه فقد ربح«، و يا )ناسزاوار به نياز و ضرورت مي توان دست زد

يعني از شيوه هاي فرستادگان خداست (» الفرار مما اليطاق من سنن المرسلين«، و يا )برهاند سود كرده است

رحم اله الي «: اين احكام با آن چه كه در نهج البالغه مي خوانيم). كه از آن چه كه تاب آوردني نيست، بگريزند

بان باد بر مردي يعني خدا مهر(» امر رآي حقا فاعان عليه و راي جورا فرده و كان عونان با الحق علي صاحبه

: ، يا اين آيات قرآن)كه حق را ديد و ياريش كرد و جور و ستم را ديد و ردش كرد و ياور حق به سود حق شد

به سزاواري دست نمي يابيد تا مگر آن چه را كه دوست مي داريد انفاق (» لن تنالوا حتي متفقو مما تحبون«

يعني كساني را كه در راه » امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقونو ال تحسبن الذين قتلو في سبيل اهللا «، يا )كنيد

).خدا كشته شدند مرده نپنداريد، بلكه زندگاني بشماريد كه در نزد خداي خويش روزي خوارانند

 غالبا يك نوع مقاومت با سيف بود، نه گريز از نبرد و تسليم به دشمن و توجيه آن را �تقيه�ولي تاكتيك 

خص تاريخي جست و در اين زمينه حكم تجريدي صرفا بر اساس اخالقيون نمي توان و نبايد بايد در موارد مش

در امر تعبير اخبار و . شيعه ي اماميه براي تنظيم فقه و اصول خود تالش حيرت انگيزي به كار برد. صادر كرد

 در �مجتهدين�يا �اصوليون� و �اخباريون�نحوه ي استفاده آن بحثي شديد به ويژه در دوران صفوي بين 

.سود مند است كه با كيفيت اين بحث ولو به اختصار آشنا شويم. گرفت

 حتي در مورد آيات قرآني، امروزه براي ما حاصل نيست و تنها �احكام واقعي�در نزد اهل اجتهاد، محتهدين 

حتي (ماءثورات نيز در باره ي احاديث و اخبار و روايات و .  است�احكام ظاهري�چيزي كه از قرآن مي دانيم 

 اختالف و تباين ديده 2)در مورد نوشته هاي كليني و شيخ طوسي و شيخ طبرسي و شيخ صدوق و شيخ مفيد

�تفسير� و �اصول�مي شود، لذا بايد از طريق قياس و استحسان و استصحاب و با توسل به علوم ديني مانند 

 و هر كس هم مستعبد آن نيست كه به اجتهاد كردم  و غيره در باره ي احكا�علم درايت� و �علم الرجال�و 

لذا ناچار امت . مقام اجتهاد دست يابد مگر آن كه اين علوم را فرا گيرد و صالحيت ديني و اخالقي كسب نمايد

 تقسيم مي شوند و اين مقلد بايد قول آن مجتهدين را به كار �مقلدين كثير� و �مجتهدين قليل�شيعه به 

.بندند

.رسم دين پوشي از چنان كه در جاي ديگر متعرض شده ايم ار سنن مانيگري بود و مسلما شيعه از آن جا اقتباس كرده است)1
و ) قرن چهارم( از ابن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق �من اليحضره الفقيه�و ) قرن چهارم هجري( از ثقه االسالم كليني �اصول و فروع كافي�مراجع معتبر عبارت است از )2
 از �بحار االنوار�و ) فرن هشتم( از عالمه حلي �شرح تجريد�و ) قرن هفتم( از خواجه نصير �تجريد العقايد� از همان مؤلف و �االستبصار�و ) قرن پنجم( از شيخ طوسي �التهذيب�

).قرن يازدهم(قر مجلسي محمد با
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يقين قطعي و يقين : ون كه مخالفان مجتهدان اصولي هستند بر آنند كه يقين بر دو قسم استاما اخباري

 و كساني كه بدوران معصوم �صاحب عصمت�نيل به يقين عادي درباره روايات و احاديث منقول از . عادي

آن ها را بخواند نزديك بوده اند ميسر است و نيازي به اجتهاد نيست و كافيست شخصي عريب بياموزد و ) امام(

 اند كه �قطعي الدالله� هستند و يا مانند احاديث و روايات �قطعي الورد�احكام ديني يا مانند قرآن . و بفهمد

حديث . لذا به علوم اجتهادي مانند اصول و رجال و درايه و غيره نياز نيست. مي توانند يقين عادي ايجاد كنند

يعني آن چه را كه با كتاب خدا سازگار » ما خلف كتاب اله فدعوهما وفق كتاب اله فخذوه و «نبوي است كه 

در . لذا تقسيم امت شيعه به محتهد و مقلد غلط است. است بر گيريد و آن چه را با آن نا ساز است رها كنيد

.طول زمان مجتهدين كه منطق نيرومند تر داشته اند در نبرد عليه اخباريون بر آنان غلبه يافتند

 احكام معتبري كه ايدئولوگ هاي شيعي ذكر كرده اند در بين عوام شيعه آداب و معتقدات صرف نظر از

فراواني جاريست كه مورد قبول و تصديق مجتهدان نيست، از آن جمله است زيارت قبور و مشاهد ائمه و 

هاي مذهبي  و به راه انداختن دسته �شبيه سازي�معصوم زادگان و عزاداري بر اهل بيت با اقامه ي مراسم 

) اشهد ان عليا ولي اله(همراه با شكنجه ي تن و خستن خود به تيغ و ذكر كلمه ي شهادت به نام علي در اذان 

كه جمعي از مجتهدين آن را نادرست مي دانند و اطالق معجزات و خوارق عادات به رسول و اهل بيت، موافق 

داب و رسوم شيعه وارد شده كه مجتهدين در قبال احكام معتبر شيعي همه ي اين ها نا رواست ولي چنان در آ

در آداب شيعيان معاصر مقداري از عقايد متداول در دين زرتشتي و مراسم فرق ديگر شيعه . آن سكوت مي كنند

.مانند كيسانيه و سبائيه و افطحيه و اسمعيليه و زيديه و غيره نيز وارد شده است

:نقش تشيع در تاريخ ايران

صفحه ي  (�در باره تاريخ جنبش دهقانان در ايران�بارتولد در كتاب خود. و. روف شوروي وايران شناس مع

قرن ها قبل از صفويه، شيعيگري در ايران به ويژه در ده شايع بوده و ايدئولوژي جنبش «مي گويد كه ) 55

صفحه ي  (�راناسالم در اي�پتروشوسكي اسالم شناس معاصر شوروي هم در اين زمينه در كتاب . »خلقي بود

:مي نويسد) 241
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تا اواخر قرن پانزدهم ميالدي شيعيان در اكثر بالد اسالمي جزء اقليتي بودند ولي غالبا اين اقليت، «

اقليتي فعال و پر كار بود كه در جنبش هاي خلقي و آموزش هاي اجتماعي كه عليه سني گري، اين 

»دايدئولوژي دولت فئودالي عمل مي كرد، تأثير مي بخشي

):248صفحه (همو در همان كتاب مي نويسد 

ابتدا . از اواسط قرن نهم ميالدي ايدئولوژيك جنبش هاي خاقي در ايران به دست شيعيان افتاد« 

زيديان و سپس قرامطه و اسمعيليه و آن گاه شيعه ي اماميه و غاله شيعه اين رهبري را به دست 

».گرفتند

ي از موضع ماركسيسم انجام گرفته درباره ي نقش تشيع در كشور اين تحليل دانشمندان ذيصالحيت شورو

.ما كامال درست است

شيعه اعم از زيديه يا اماميه از زمان آل بويه و علويان و سپس در دوران ايلخانان مغول مانند غازان خان، به 

و خطبه ها به تجليل ويژه الجايتو سلطان محمد خدابنده كه در قرن هشتم شيعي گري را پذيرفت و در سكه ها 

به خصوص در زمان جهان (نام دوازده امام پرداخت و آن گاه در دوران سر به داريان و تيموريان و قراقويونلو 

 در ايران به دين رسمي دولتي بدل شد ولي هميشه بخت با وي نبود و گاه گاه مجبور بود بار ديگر ميدان 1)شاه

.كندرها ) مذاهب اهل تسنن(را به رقيب خود 

سر انجام در دوران صفويه، شاهان صفوي كه خود را از اوالد علي و سيد جلوه داده بودند، شيعه ي اماميه 

اين حربه ي معنوي را شاهان صفوي براي مقابله با ازبكان سني . اثنا عشريه به مذهب رسمي مبدل مي كنند

ه نيز حربه، حربه اي كاري بود و در حفظ در شرق و عثمانيان سني در غرب ايران الزم داشتند و در واقع حرب

.استقالل ايران و اتحاد اقوام مختلف نقشي بازي كرد

اين ارزيابي به هيچ وجه بدان معني نيست كه محتوي تشيع مانند همه ي مذاهب سر شار از عقايد و 

 راسيوناليزم علمي راه مراسمي نيست كه پايه ي عقلي و و علمي ندارد و به ويژه در دوراني كه بشر بايد به اتكا

اين ارزيابي بدان معناست كه به پديده هاي تاريخي . را به سوي پيش بگشايد به ناچار بند پاي تكامل است

لذا . نبايد از نظر امروزي نگريست، بلكه بايد نقش آن را در زمان ها و زمين ها به شكل مشخص بررسي كرد

 مي نامد و بدو نسبت مي دهد كه همه شب به �شاه خفاش� شايد به سبب شيعي بودن جهان شاه او را �صحائف االخبار� نويسنده كتاب �منجم باشي�مورخ ترك سني مذهب )1
مسلمه در اين توصيف هم حقيقت و هم .  و بي اعتنايي به احكام الهي وصف مي كندعيش و نوش مشغول بود و تنها روز ها مي خفته است و او را به بد سيرتي و خونخواري و زندقه

). هجري1285 چاب اسالمبول سال 150 از جلد سوم كتاب صحائف االخبار صفحه �تاريخ ادبي ايران�به نقل براتون در (غرض مذهبي هر دو تدثير داشته است 
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 داراي محتوي منطقي باشد، از جهت قضاوت روز مقتضيات اگر نقادي شادروان كسروي از شيعي كري از نظر

.1 داراي چنين محتوي نيستتاريخي

اسالم به طور اعم ئ شيعه به طور اخص چنان كه در مورد مزده يسنه به موقع گفتيم خواه از جهت شكل 

ي و قاجاري و تاريخ خود در ادوار گوناگون و در جوامع سلجوقي، صفو) فونكسيون(خود خواه از جهت عمل كرد 

تشيع در ايامي كه حربه ي اپوزيسيون بود و تشيع در دوراني كه به حربه ي . در دوران كنوني يك سان نماند

همه ي اين ها را يك پژوهنده ي تاريخ اسالم و تشيع . هيئت حاكمه بدل گرديد داراي نقش همانندي نيست

ستايش خاندان علي، مشتي كوبنده بر پوزه ي خلفاء زماني بود كه . بايد با انصاف و عينيت علمي در نظر گيرد

غاصب اموي و عباسي محسوب مي شد و در همان زمان بود كه فردوسي، يكي از احيا گران سنت و فرهنگ 

:ايراني در دوان سلطه ي عرب، اين اشعار را به نام يكي از روشن ترين چهره هاي اسالم  و تشيع نوشت

است       درست   اين   سخن  پيغمبر استكه من باب علمم، عليم در ... 

گواهي  دهم كاين   سخن  راز  اوست          تو   گويي   دو    شم   بر آواز اوست

ابوالعال و اسالم

فيلسوف معره ابوالعالء ضمن اشعار آبدار و ژرف خود باره مسائل ديني اسالم را مورد نقد و طنز قرار داده 

ر زماني ابيات منتخبي از ديوان او را از شعر تازي حتي المقدور با حفظ همان اوزان است و نگارنده ي اين سطو

و ضرورتا با اندك تغييراتي كه ناگزير ست به شعر پارسي ترجمه كرده ام و اينك در پايان اين بررسي هم از 

فنني دست مي اين جهت كه در اين نقد انعكاس عقل سليم است و هم از اين جهت كه خواننده را تنوع و ت

.دهد، برخي از اشعار را در متن و ترجمه ذكر مي كنم

غسل الوجوه ببول البقرواشياعهو لكسريعجبت

رسيس العظام و ريح القتريحباله  اليهود  قولو

ينتصر وال  حيايظلمو يضام اله النصاريقولو 

لثم الحجرلرمي الجمار و  البالد اقاصيمناتوا  قوم و

.�بخوانيد و داوري كنيد�شيعيگريگ يا �نام رجوع كنيد به رساله ي جالب شادروان كسروي به )1
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ايعمي عن الحق كل البشر مقاالتهممنفياعجبا 

***

كه شويند رخ را به بول بقر اويارانوكسريز شگفتم 

1نرم و به بوي قتربه ستخوان خداستشوق كهيهودان  قول و

ستم ديد و مقتول شد بي ظفراله گويد  كه نصاريگفتِو 

كه بانگي برآرند گردِ حجر دستدور از آيندآنانكه و

همه گنگ و گولند نوع بشر مگر ژاژخاياناين از شگفتا

***

:و نيز

ما بين احمد و المسيح ضجه لالذقيهفي

و ذا بماذنه يصيحيدق بناقوس هذا

يا ليت ادري ما الصحيحدينهيعظّم كل 

***

يك طرف مسلم آن طرف ترساست سختبحثي2الذفيهدرهست

وان به بانگ اذان بلند آواست ناقوس بر كوفت پتك يكياين

كاش دانستمي درست كجاست انگاشت بِهخويشدين كس هر

***

:و نيز

. بوي پراكنده، يا بوي گوشت سوخته- ريح القتر)1
.الذقيه شهري است در سوريه)2
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ما بالها قطعت في ربع دينار فديتعسجد من  مئه بخمسيد

و ان ما نعوذ بموالنا الي النارلهالسكوتالّا  مالنا ! تناقض

***

رّندباز چيست به يك چارم دينار بِ او راست ديت پانصد ديناردستي كه مر

1كه نگويند و ننالند و نغرّند! آن بِه اين گرچه تناقض بود اما تو خَمش باش

***

:و نيز

قلنا صدقتم، لذا نقول قديمخالقلنا قالوا 

! اال فقولواوالزمان، بالمكانزعممتوه

�ليست لنا عقول�: معناهخبئيله  كالم هذا

***

گفتيم كه نيك است و بد نباشدقديم استما  ربِّ مر كه گفتيد

در متن زمان مستند نباشد رااوو  مكان نداردگفتيد

وان اينكه شما را خرد نباشدزي ست رانكته هااين در گفتيم 

***

:و نيز

ال، يكذبوا ما في البريه جيد؟� لصديقهجيدفالن �: قالوا

و تقيهم بصلوته متصيد بالخنااالماره نالفاميرهم

.معناي مصرع چهارم آنست كه فالّا بايد از آتش به موالي خود پناه ببريم يعني ما را به سبب كفر گفتن در آتش دوزخ خواهند سوزاند)1
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فاذ ارزقت غني، فانت السيد او خالصامهجنا تشاء،منكن

***

كذب است، كه بر خلق نشد خير افادات ؟�فالن نيك است از بهر رفيقان�: دگوين

دامي است كه زاهد نهدش نام ِ عبادتاميرندجمله امرا  خيانت راهاز 

چو ز به كف آورد علم شد به سيادتپاك  بود مرد و يار يمن و نا پاكگر 

***

:از محيط نيز ياد كنيم به اين مقال خاتمه دهيمو سر انجام اين شكوه تلخ ابوالعالء را 

عجال، فهذ اعالم منكوس  دار الرضي الي اخرجني! ربيا

حسن الثواب، فكلّهم موكوس  باالذي و لرباح بالخسرايبغون

فعالم، تؤخذ جزيه و مكوسرعيه تحوطال ملوكا و أري

***

زودتر ، زيرا كه اين دنياست پر از ناكسيسعادت ها رساندنيابه ا ر  ما !ايزدا

اني چشم دارند از پس صدها خسيهربم زيان خواهند بهر خويش سود هراذاءدر 

پس چرا جوياي باج و جزيه باشد اين قسيپادشه را نيست در دل هيچ غم از بهر خلق
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د از ايــــن مــــشت رياســــت جــــوي رعنــــا هــــيچ نگــــشاي

ــسلماني ز  ــلمانمــ ــودردا  ســ ــن ز بــ ــوي و درد ديــ  جــ

سنائي غزنوي

يك شخصيت شگفت مرموز

سلمان پارسي
)روزبه پور مرز بان(

 سـلمان   �يكي از چهره هاي شگفت و مرموز و جذاب تاريخ كشور ما چهره ي روزبه پور مرزبان موسوم بـه                   

ش بـه پارسـي بـودن و زهـد و ورع ،      از صحابه ي معروف پيمبر اسالم است كه به واسـطه ي شـهرت              �فارسي

(!) . خـود را از اوالد وي مـي شـمردند         ) پارسـي زاده  (سوزني سمرقندي و ضياء خجندي شاعر ديگر موسوم بـه           

سلمان به احتمال قوي در تشكل ايدئولوژي اسالمي نقشي داشته است و در نزديكي بسيار زيـاد و صـميمانه و                     

سلمان �نش به ويژه به علي و آل او ترديدي نيست و حديث معروف              محرمانه اش به محمد ابن عبداهللا و خاندا       

. كه از پيمبر نقل مي كنند بر اين نزديكي گواه است�سلمان منبا اهل البيت� ، �مني و ان من سلمان

سلمان فارسي كه بود و چه نقشي در پيدايش اسـالم داشـته اسـت،مطلبي نيـست كـه بتـوان آن را از روي                   

در باره ي زندگي سلمان يك سلسله اطالعات مكـرر و بـه احتمـال قـوي                . رستي روشن كرد  تواريخ و سير به د    

مسلم در انواع كتب از ديني و غير ديني، از عربي و فارسي آمده اسـت و مـا مجموعـه ي ايـن اطالعـات را از                            

الم بايـد بـه     گوشه و كنار گرد آورده آن را در اين گفتار مي آوريم ولي در باره ي نقش سلمان در پيـدايش اسـ                      

نيروي قرينه يابي و حدس علمي توسل جست و ارزش اين حدسيات نيز در حدود حدسـيات اسـت زيـرا بـراي                       

.واقعيت تاريخي سندومدرك الزم است

 اصفهان يا رامهرمز فـارس اسـت كـه برخـي اورا هيربـدي      �جي�سلمان فارسي چنانكه مي گويند از مردم        

دكي مي شمرند كه شايد به علت تعقيـب مزدكيـان ، ايـران را تـرك              زرتشتي و برخي مسيحي و برخي او را مز        



205

گفته و يا چنان كه مي گويند به دنبال راهبي مجوس افتاده و به عزم سـياحت بـه سـوي موصـل و نـصبين و                           

  كه در سر راه تجاري بين شام و مد ينه قرار داشته عـازم           �وادي القري �شامات آمده و از طريق شام به جانب         

كه خود   ( �بنو قريظه � در آمد و سپس كساني از قبيله ي          �بني كلب �اين نواحي به اسارت قبيله ي       شده و در    

او را خريدنـد و بـه مدينـه بردنـد و در     ) يهود بودند و بعدها ، ريحانه بنت زيد از همين قبيله ، همسر پيمبر شـد            

ديـد و در غـزوه ي خنـدق كـه     مدينه مسلمان شد و از بردگي رهايي يافت و از يـاران و صـحابه ي محمـد گر    

 به مدينه حمله ور شـدند ، بـه دسـتور و رهنمـائي او ،                 �احزاب�اتحاديه ي كليه ي قواي ضد محمد به عنوان          

سـلمان  . حفر گرد يد ومنجر به شكست احزاب و فتح مـسلمين شـد              ) فارسي�هندك�معرب كندك يا    (خندق  

 نام دارند در شبستان مسجد      �اهل صفه �ه ديگري كه     همراه گرو  �مسجد النبي �فارسي در ايام حيات پيمبر در       

  و رواقيون را بياد مـي آورد وشـيوه   ����
�/داستان اهل صفه دراز است و خود اين واژه ترجمه ي . مي خفت

�از ) البتـه بـه خطـا   (برخي از صوفيه منشاء خود و نام خويش را . ي مرتاضانه ي آن ها در واقع نيز رواقي بود      

.دانند  مي �اهل صفه 

 نفر بودند كه همگي مردمي تنگدسـت و بـي خانمـان و رياضـت        70 و به قولي     400اين اهل صفه به قولي      

صحيب  و   عمار ياسر  و   سلمان فارسي  و   هالل ابن رياح  پيشه بودند كه مشاهير آن ها عبارت بودند از          

اننـد سـلمان وصـهيب     و ديگران ، و از آن جا كه افرادي م      مقداد بن اسود   و   زيد بن خطاب   و   بن سنان 

كه اهل صفه بودند با وجود آن كه نسب از قريش و بني هاشم نداشتند و به سبب دينـداري وپارسـايي در نـزد                         

:پيمبر ومسلمانان محبوبيت يافته بودند شاعر رازي اين شعر را به تازي درباره ي سلمان مي گويد

ي اتّكا ال علي النسبِفال يترك التقولعمرك     لالنسان       اال       بدينه

و قد رفَع شرك الشريف ابا لَهب لقد    رفع    االسالم   سلمان  فارسي

به جان تو كه آدمي آدمي نيست مگر به آئينش وبه پشتيباني اصل ونسب ، پارسـايي را تـرك نمـي                      : يعني(

بلنـد مرتبـه شـد از ابـا     گويد چنان كه اسالم بلند مرتبه شد از سلمان كه پارسي نژاد بود و شرك و كفر            

.)لهب كه از شريفان قريش بود
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  كه در آن مهاجرين و انـصار ابـابكر را از راه شـور بـه     � سقيفه بني ساعده �پس از مرگ پيمبر و واقعه ي     

خالفت برداشتند ،سلمان جزءكساني بود كه به حمايت از علي ابن ابي طالب و اعتراضش نسبت به اين تصميم،    

 يعني ناشايسته اي را انتخـاب  � كرديد و نكرديد�و واليت علي دفاع كرد و جمله ي معروف      از ضرورت امامت    

 عـده   �سقيفه بني سـاعده   �در ميان مخالفين تصميم   . كرديد و شايسته اي را انتخاب نكرديد از او منقول است            

عبـاس   و جابر ابـن عبـداهللا   و عمار ياسر و اباذر غفاري و سلماناي از بزرگان صحابه بودند مانند   

 و غيره  و سلمان و اباذر و مقداد و عمار را شيعه ، چهار ركـن تـشيع مـي                      اُبي ابن كعب  المطلب و   ابن عبد   

.نامند و براي آن ها ارزش بسياري قائلند 

شورعده اي از اعراب كه به رسم قبايل عرب به          . و اما اين جريان جانشيني محمد جريان جالبي است          

عالوه محمد نيز شور مهاجرين و انصار را براي قبول جانشين توصيه كرده بود و همگـان و از                   معتقد بودند و به     

عده اي از صحابه بدين سبب معتـرض بودنـد     .   ابابكر را برگزيدند   1آن جمله علي نيز اين قاعده را قبول داشتند        

يعيان از ميان آن هـا نـشأت   كه علي را از جهت پارسايي و دانش ، اولي مي دانستند عده اي ديگر كه بعد ها ش                

كردند ، به شيوه ي ايراني ، وراثت را حق جانشين يا امام يا امير المومنين مي دانستند و البته سلمان فارسي بـه    

.هر دو دليل نسبت به علي راغب بود

علي را به حق ميتوان نماينده ي جناح دموكراتيك قريش دانست و به همين جهت بسياري از اهل صـفه و                     

ابـاذر غفـاري كـه بعـدها در دوران     . سايان زهد پيشه در ميان صحابه مانند سلمان و اباذر به او متمايل بودند          پار

تبعيد شد زيرا متهم به سخنراني هاي فصيح عليه زراندوزان و قدرت پرستان �ربذه�عثمان به سعايت معاويه به     

ف قـريش و ربـاخواران و زرپرسـتان كـرده بـوده          شده بود ،مسلماً اسالم را به سبب مخالفتي كه در آغاز با اشرا            

علي ابن ابي طالب به سبب شيوه ي زندگي و فكر خـود مـورد               . سلمان نيز از اين زمره مردم بود        . پسنديده بود 

پسند اين افراد بود و به همين جهت نواصب و اهل تسنن به سبب  آنكه سلمان امامـت را بـر خالفـت اختيـار                          

.داشتندكرده بود او را دوست نمي 

 انه بـا بعثـي القـوم اللـذين بايـسعوا ابـابكر و عمـر و        �: در اين نامه چنين مي خوانيم . ي به معاويه در مورد انتخاب خود به اين رسم به شكل تأييدي استناد مي كند علي در نامه ا   )1

 فان اجتمعوا علي رجل و اتخروه اماما ، كان ذلك هللا رضي ، فان خـرج مـن    .انما الشوري للمهاجرين واالنصار     . عثمان ، علي ما بايعوا هم ، فلم يكن الشاهدان مختار ، وال للغائب ان يرّد                 

موافق اين نامه علي مي نويسد كه شورا با مهاجرين و انصاراست و اگر آنهـا بـه مـردي     .   �امرهم بطعن او بدعه ، ردوه الي ماخرج عنه ، فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين          

 فقط بر پايه ي اولويت علـي بـود ولـي بعـدها     � سقيفه بني ساعده    �لذا اعتراض جمعي به تصميم متخذه در        .  پبشوائي گزيدند ، در اين كار خرسندي خداوند است           گرائيدند و او را به    

محـصور كـردن بـروز تـشيع را بـه      ) در غزالي نامـه  ( ي برخي از محققين معاصر از آن جمله آقاي همائ        .  و اشرافي تقدم وراث در امامت اهل بيت مؤثر بوده است             � ايراني   �انديشه ي   

.مقاومت ايرانيان مادرست مي شمرد و حق با آنهاست ولي آنچه مسلم است تشيع بعدها چنين رنگ و خصلتي را گرفت 
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خود سخناني كه از سلمان نقل مي كنند و رفتاري كه به وي نسبت مي دهند اين طرز فكر ضـد اشـرافي و                        

مثالً رواياتي كه از قول سلمان در بـاره ي سـيرت رسـول مـي گوينـد                  . شايد مزدكي مĤب او را نشان مي دهد         

نان كه زماني به دنبال زني حبشي كـه  هميشه پيمبر را مردي داراي رفتار بسيار ساده و فروتن نشان مي دهد چ 

دامن ردايش را گرفت به راه افتاد و آن زن پشم بافته ي خود را به او داد تا در قبـال آن بـرايش گنـدم بخـرد                             

وپيمبر خريد و آن گندم را به دوش كشيد و به خانه اش برد يا مي گويند عمر به سبب اعتقـادي كـه بـه زهـد                         

مي گويند از او پرسيد آيا رفتار من مرا به سـلطاني            . ر خود از او پرسش مي كرد        سلمان داشت براي ارزيابي رفتا    

شبيه مي كند ويا به خليفه ي رسول اهللا و سلمان گفته بود اگر درهمي از بيت المال را در مـورد خـود مـصرف                          

 سـلمان را بـه      يا مثالً در زمان عمر پـس از فـتح تيـسفون ،            .كني نام سلطاني از نام خالفت بر تو سزاوارتراست        

اگر در واقع سلمان يا روزبه پور مرزبان ، مزدكيِ سرگرداني بود كه توانسته بـود                .واليگري به اين شهر فرستادند      

تخـت و   ) البته بي آنكه خود بتواند عواقب وسيع كار را حدس بزند            ( با شركت جستن در تشكل ديانت اسالمي        

غـالم تيـره روز از وادي در بـه دري بـه در آمـده بـر مـسند                 بخت خاندان ساساني را بر هم زند ، و سپس اين            

حكمراني در شهر تيسفون كه شايد زماني آن را با روحي تاريك و بي اميد ترك گفته بود ، بنشيند ، آنگاه بايـد                        

سرنوشت سلمان را از شگفتيهاي عبرت انگيز تاريخ دانست كه نظايرش اندك است و نشانه ي بوالعجبي هـاي                 

.تاريخ است

به هر جهت اين واقعيت بي ترديد است كه سلمان پارسي ، غالم سابق،  سرانجام امير شهر مفتوح تيـسفون       

شد ولي چه تفاوت عظيمي بين دستگاه محقرانه و درويشانه ي امارت او با دربار پر جالل يزدگرد ساساني وجود     

سـبدهارا مـي    . سبد بـافي مـي كـرد       .  يا حقوقي را كه به او پيشنهاد شده بود نپذيرفت          �عطاء�سلمان!  داشت  

هنگاميكـه  . فروخت و با بهاي آن مي زيست و بدين سان به عقايد مساوات طلبي خود ، سخت پـاي بنـد بـود     

 نزديك مدائن ، قبر او باقي � لواء البغداد  � واقع در    �سلمان پاك   �درگذشت چيزي از دارايي نداشت و امروز در         

ظر از عقايد ديني و سياسي خود اين گور را جايي محترم بشمرند زيرا به هر                است و جاي دارد كه ايرانيان صرفن      

.جهت مردي كه در آن خفته ، از فروتنان و ياران مستمندان روزگار خود بود 

سلمان بنا به انواع حكايات و رواياتي كه درباره ي او شده است اهل فضل بـود و بـا مـذهب وعقايـد عـصر                    

هم ايران ، هم شامات يا سوريه در آن زمان ، مركـز انـواع مـشاجرات                 . نيست  شگفتي  . خويش آشنايي داشت    

لـذا  .  مذهبي بود و اين جوينده ي حقيقت حتماً از هر چمن گلي و از هر خوشه اي توشه اي برده بود                        -فلسفي
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ر كـس را ميـسر      سلمان را مانند ابوالدرداء  و ابوموسي اشعري و زيد ابن ثابت ، اهل فتوا ميدانند و اين مقام ، ه                    

. هجري قمري درگذشت36 يا35وي در سال . نبود 

تا اينجا كه گفتيم مطالبي است كه در كتب در باره ي زندگي سلمان آمده است و اما اينكه سـلمان كـي بـا                         

محمد بن عبداهللا آشنا شد و چه تأثيري در تشكل دين اسالم داشته است ، مطلـب و دليـل روشـني الاقـل در                         

آنچه كه مسلم است آن است كه قبل از محمد عده اي از اعراب به               .  ي اين سطور نبوده است     دسترس نگارنده 

 يا معتقدان به مذهب ابراهيم و باورمندان به وحدت و جويندگان حقيقت به شيوه ي بت پرسـتانه                   �حنيف�نام    

 قبيلـه اش را از   كهقس بن ساعده اياديحتي قبل از محمد ،      . و متداول در نزد قبايل عرب معترض بودند       

مبدعين حروف عربي ميدانند رسماً در خطابه هاي فصيحش مردم را به يكتا پرستي دعوت مي كرد و نيز قبـل                     

 از  سـجاح و  ) معروف به كذّاب   (ابومسيلمهاز محمد يا در همان ايام او ، حنفائي دعوي پيمبري كردند مانند              

� ملقـب بـه   اسـود يمنـي  عوي پيمبـري كـرد و     قبيله ي بني تميم ،  زن مسيمله كه پس از مرگ محمد د             

 كه وي قبل از محمد دعوي نبوت كرد و همه ي آنها يكتا پرستي را در قبال پرسـتش بتـان عـرب                      �ذوالخمار  

نقاثـات فـي    � و باور به كَهنه و سـاحران و          �بيت العتيق � و زيارت    �منات� و �الت� و �عزي� و   �هبل�مانند  

.مي داده اندپند ) دمندگان در گره ها (�العقد

سـلمان   كـه ترسـا بـود و         صهيب يمني در اطراف محمد نيز نمايندگان اديان مختلف را مي بينيم مانند            

 كه از مزديسنه اطالع كافي داشت و حتي به قولي از هيربدان آتشكده بود و هالل ابن رياح حبـشي و                      پارسي

اين شـخص بـا آنكـه در زمـان          . د   كه يهود بو   �كعب االخبار � موسوم به    ابو اسحق كعب بن ماتع يمني     

ترديـدي  . ابابكر به اسالم گرائيد از همان آغاز با مسلمانان بود و پيمبر را از روايات كهن يهود آگاه مي سـاخت                    

نيست كه پيمبر اسالم خود سفر كرده و آزمون اندوخته بود ولي اين نيز متحمل است كه اين مشاوران كه پيش 

. در افكارش بي تأثير نبوده اند و پس از بعثت با وي بوده اند،

پيش از آنكه احتماالً سلمان فارسي در ديانت اسالم تأثير باقي گذارد ، مزده يسنه در دين يهود كه بي شك                     

روابط ايرا ن ويهود بـه ويـژه از زمـان فـتح بابـل بـه دسـت                   . از منابع ايده ئي دين اسالم است مؤثر شده بود           

د و قيامت و حساب و ميزان و پل صراط و بهشت و برزخ و دوزخ كـه در مـزده   كوروش آغاز شد و اعتقاد به معا 
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���مـوللر  . يسنه آمده است به دين يهود نيز تأثير كرده است و در ايـن بـاره از طـرف ا    ��تـاريخ  � در ��		

. تحقيقاتي شده است�تصرف يهود

ر شكل شيعي آن بـا مـزده يـسنه          اسالم را به ويژه د    ) ليتورژي  ( و آداب   ) كسموگوني( وقتي جهان شناسي    

شكل بعثت زرتشت و پيمبر ، اعتقاد به خداي يكتا          .مقايسه مي كنيم آن جا نيز وجوه شباهت بسياري مي يابيم            

و شيطاني كه منشأ شر است، طاهر ومعصوم بودن خانداد اين دو پيمبر و از آنجمله و في المثـل حتـي شـباهت              

 ، شباهت پنج آفرينگان در پنج موقـع         �فاطمه بنت محمد    �شت با    دختر كوچك زرت   �پوروچيستا�مقام معنوي   

صـبح ، ظهـر ، عـشاء ،         (با چهار نماز مـسلمانان    ) هاونگاه ، رپيتونيگاه ، ازيرنگاه ، اويسرتريمگاه ، اشهينگاه        (روز  

د چينـو (و پـل صـراط   ) فراشكرد(اعتقاد به روز محشر ) هميستگان(و برزخ)دوزخ(اعتقاد به بهشت و جهنم     ) شام

و باور به ظهور مهدي آخرالزمان از آل محمـد كـه از چـاه زمـزم                 ) امشاسپندان(اعتقاد به مالئك مقرب     ) پوهل

بيرون مي آيد در تشيع و باور به ظهور هوشيدر و سوشيانس از نطفه ي زرتـشت كـه در درياچـه ي چيچـسته                         

آداب دين مزدائـي كهـن ماننـد        همانطور كه زرتشت برخي     . حفظ است در مزده يسنه و غير از اين قبيل است            

نوشيدن عصاره ي گياه هوم رادر دين رفورميستي خود حفظ كرد، همانطور هم محمد ابن عبداهللا ، طواف حجر                   

االسود و برخي آداب مرسوم عرب را در ديانت خود پس از كنار آمدن با اشراف قـريش و ورود بـه مكـه حفـظ                         

�احترام به آتش  � و   �كستي بستن � و   �برسم�واج گرفتنگ  و     �و اما در يك رشته آداب مهم زرتشتي         . نمود  

 ، كـه  �فرّ كياني� و �فرّ ايزدي�به آتشكده ها و نوشيدن عصاره ي هوم و باور به �زومئر�و ارمغان بردن مايع     

.البته مي توان براي آن ها نظايري در دين اسالم يافت ، در واقع بين اين دو دين ابداً و اصالً شباهتي نيست

آيا سلمان پارسي در ايجاد برخي شباهت ها تأثيري داشته يا اين شباهت ها از منشاء  يهودي سرايت كـرده                     

يا طرق ديگر ،  ابداً پاسخ مستندي الاقل با اطالعاتي كه اكنون در دسترس نگارنده است ، نمي توان داد ، ولي               

 مؤثر شده باشد و به عالوه روح مساوات آن چه كه ميتوان حدس زد آن است كه سلمان مي تواند از اين جهات           

در نخستين مراحل تكامل اسـالم و در        ) البته اگر وي زماني مزدكي مي بوده        ( طلبي و مردم دوستيِ مزدكي را       

.دوران تنظيم آيات مدني كه اين روح در آن بيشتر ديده مي شود ، رخنه داده باشد

 ،چنان كه گفتيم زندگي آن ها به عيان نشان مـي دهـد و               اينكه سلمان و اباذر داراي چنين عقايدي بوده اند        

)  نبـود  �دولتي�كه دارايي او در دوران فرمانداري مدائن بيش از           (فاضل ، و    اهل فتوي اينكه سلمان كه او را      

 خويشش خوانده است و جهانديده و رنج كشيده بـوده ، در تـشكل ايـدوئولوژي                 اهل بيت مي دانند و پيمبر از      
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ي از انحاء  اثرات خود را گذاشته باشد ، ابداً امري بعيد نيست، بلكه فوق العاده محتمل اسـت و                     اسالمي به نحو  

.جز آن بعيد و نامحتمل مي نمايد

چنان كه مي دانيم از مبداءِ سلمان پارسي به بعد ، بين اهل بيت محمد و ايرانيان پيوند معنوي مهمـي پديـد      

ذين امنوا واللذين  هادو، والصائبين والنـصاري والمجـوس، والـذين             ان ال  �شايد آيه ي سوره ي الحج     . مي شود   

  در كنـار  �مجـوس � كـه در آن  �1اشركوا، ان اهللا يفصل بينهم يـوم القيامـه، ان اهللا علـي كـل شـي شـهيدا                   

البته آيه ي ياد شده مورد تفسيرا ت        .   و يهود از اهل كتاب معرفي شده اند ،تأثير همين عالقه است               �نصاري�

گوني است و برخي از آن جمله اسمعيليه ، مجوس را از مشركين مـي شـمرده انـد كـه جهـاد عليـه آنـان                           گونا

يعني از زمره ي آن كساني كه با پرداخت جزيـه مـي توانـسته انـد         (ضروري است و اهل كتاب نمي دانسته اند         

.ايرانيان رسيد ولي در عمل همين آيه به داد ) .   شوند و ديانت خود را محفوظ دارند�اهل ذمه�

براي ما ايرانيان كه تاثير اسالم و عرب را در تكامل فرهنگ خود پس از اسـالم مطالعـه مـي كنـيم ، خطـا                        

نيست اگر تأثير ايده ئي ،  ادبي ، لغوي ، سازماني و غيرهِ خود را در تشكل تمدن  اسـالمي از هـر بـاره روشـن               

 ، عظيم و عميق بوده اسـت و بـا آنكـه مـورخين بـاختري      زيرا اين تأثير بيش از آنچه كه معروف است . سازيم  

البته مسئله ي تأثير . وايراني وعرب در باره ي آن كم ننوشته اند ، هنوز نكاتي كه بايد روشن شود اندك نيست      

متقابل و متعاكس جهان بيني ها  بر روي هم و روشن كردن مجاري اين تأثير ، كاري اسـت دشـوار و بايـد از                          

 سازي به زيـان ديگـران       � مثالب   � علمي در اين ميانه و فضائل تراشي به سود خود و معايب و               مجذوبيت غير 

.سخت پرهيز داشت كه اين خود دشمني با علم و حقيقت و كم خردي و كوته بيني است

يان و زردشتيان و آناني كه شـرك ورزيدنـد ، خداونـد روز رسـتاخيز     ايمان آوردند و آنهائي كه به دين يهود گرويدند و ستاره پر نشان صابئين و ترسا             ) اسالم  (  آنهائي كه به     �يعني  )1

.    در لحن اين آيه ، در مورد مسلمين ، يهود ، صابئين ، ترسايان و زردشتيان ، مشركين تفاوت وجود دارد �. بين آنها حكم خواهد كرد زيرا خداوند بر همه كاري گواه است 
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شمه اي در باره ي

زندگي و آثار يكي از بزرگترين نوابغ ايراني

ابن مقفع
ه ي پارسيدادويفرزند روزبه 

) فيروزآباد فارس(، در يك خاندان ايرانى زرتشتى از اهالى شهر جور  سال پيش از اين1250اندكى بيش از 

كه در شهر بصره اقامت گزيده بود فرزندى تولد يافت كه تا امروز نيز استاد بى همتاى نثر عربى بشمار است و 

 عرب او را از  بزرگترين مترجمين و رخينمو. اران بزرگ فرهنگ درخشان دوران خالفت عباسى استزاز بنيادگ

. شمرده است�بلغاء عشره ي ناس� دانسته اند و ابن نديم او را از �نقله ي حكمت�

 هجري 109 يا 106 يا پيشكار دارائي امويان در عراق بود و فرزندي كه در سال � عامل خراج �دادويه  

اسالم آورده و عبداهللا ناميده شد و به ابن مقفّع شهرت قمري در خاندانش تولد يافت روزبه نام گرفت كه بعدها 

�جاحظ� شهير عرب ه ي بنا به تصريح فيلسوف و نويسند كهوى. زندگي عبداهللا بن مفقع كوتاه بود . يافت 

 هجرى در 145دست دشمنان كين جوى خود در سال ه جوانى زيبا، سوارى توانا، مردى كريم و سخى بوده ب

. شگفتگى و جوش زندگى كشته شد سالگى در عين36سن 

نخست . شغل عمده او رتبه ى كاتبى در دستگاه امرا بود. در زندگي روزبه پوردادويه حوادث بسياري نيست

يعنى (  ابوجعفر منصور خليفه ى عباسى سپس در خدمت دو عم.  بنى اميه شدءكاتب داود بن يوسف از امرا

در همين مقام با خليفه آشنا شد و خليفه ى عرب را اين . افتكار منشيگرى اشتغال يه  ب )عيسى و سليمان

وى : حادثه اى كه به فناى ابن مقفع انجاميد چنين است. جوان تيزهوش و فاضل و مغرور ايرانى پسند نيافتاد

 ابن مقفّع مورخين مى نويسند كه.از سفيان بن معاويه بن يزيد بن مهلب بن ابى صغره امير بصره نفرت داشت
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، هرگاه بر او وارد مى سبب بزرگ بينى سفيانه و گاه ب�1ابن مغتلمه� مى كرد و گاه او را ءيان را استهزاسف

او در دل گرفته بود و ي  از اينرو سفيان كينه و) يعنى سالم بر هر دوى شما( مى گفت �سالم عليكما�شد 

او نوشته بود بر اين كاتب بليغ ه  دو عمش بسبب نامه ى تندى كه ابن مقفع از زبانه زمانى كه منصور خليفه ب

فريب روزبه را نزد خود ه پس ب. ، سفيان از او رخصت گرفت تا روزبه را نابود كند و رخصت يافتبر آشفت

قتل �خواند، به خلوتگاه برد و اندام وى را از هم ببريد و در تنور افكند و چنانكه سوگند خورده بود او را به 

 چه تو زنديقى و دين بر مردمان تباه روداخذتى نؤبر مثله تو مرا م�: از قتل او گفتبكشت و پس �2غيله

.�3كردى

يكى از ناشرين بزرگ حكمت يونان و از مبلغين فرهنگ كه ابن مقفع ولي بنا به استدراك نگارنده قتل 

به تمام معني داراي . دايرانى و از متعصبين در محبت ميهن خود ايران و از متهمين به پيروى از دين زرتشت بو

.علل سياسي و ايدئولوژيك است

براي اينكه اين نكته مبرهن شود بد نيست نظري به محيط معنوي دوران حيات ابن مقفع و برخي قرائن و 

:شواهدي كه مؤيد نظر ماست بيافكنيم

.  گرم بود در آن زمان كه ابن مقفع مي زيست هنوز تنور نبرد بين شعوبيه ي ايراني و عرب ، سخت) 1

 يعني تعصب نژ ادي و قومي و شعوبيه ي ايراني و عرب هريك قوم و نژاد خود را بر ديگري �شعوبيت�

نصر بن سيار از شعراي عرب به . رجحان مي دادند و در مثالب و معايب يكديگر سخنان تند و تيز مي گفتند

فت را از امويه باز ستاند و به همان كسي كه تخت خال( هنگام تحريك عرب به قتل ابو مسلم خراساني 

. وصفي از شعوبيه دارد كه از جهت نشان دادن شدت تعصب و خصومت دو جانب نمونه وار است ) عباسيان داد 

:وي مي گويد 

عن الرسول و لم تنزل به الكتبقد  ما  يدينون   دينا،    ما  سمعت  به

ان تقتــل العرب:  فانّ دينــهمفمن   يكن   سائال   عن  اصل دينهم

.ابن مغتلمه يعني فرزند زني فاجر .  چنين زني است مغتلم يعتي بنده ي شهوت و مغتلمه صفت)1

.قتل غيله ، قتلي كه از راه فريب و خدعه ترتيب داده شود )2

 .�ابن مقفع�براي تفصيل اين جريان رجوع فرمائيد به لغت نامه ي دهخدا ذيل )3
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ديني كهن است كه از پيمبر چيزي درباره ي آن نشنيده ايم و كتابي بر ) شعوبيان ايراني ( يعني دين آنها ( 

آن نازل نشده است و اگر بخواهيد ريشه ي اين دين را از ما باز پرسيد ، پاسخ من آن است كه دينشان كشتن 

.1)عرب است 

: ني نژاد عرب كه از شعوبيه ي ايراني بود در خطاب به عرب مي گفت يا بشار بن برد شاعر معروف ايرا

بني االحرار، حسبك من خسارتفاخر   يا   ابن   رابعه    و       راع

شركت الكلب في ولغ االطارو   كنت   اذا   ظلمت   الي    قراح

:يعني 

نزد آزاده دعوي خامتاي  شبان  زاده ياوه ي پوچي است

2بود آبشخور سگان جامتماني   كه   گاه   تشنه   لبيتو  ه

ابن مقفّع در آن ايام به داليل عديده اي كه در دست است از شعوبيه ي ايراني بود و شگفت نيست كه 

خليفه ي عرب و امير سنگدل وي او را دشمن مي داشته اند و همين كه توانسته اند ، وحشيانه از او كين توخته 

.اند

در .  نيز جريان پر جوشى بودزنادقهدر آن ايام جريان مبارزه ى با ن گذشته بايد به خاطر آورد كه از آ) 2

قاتل . جرم زندقه از دم تيغ بيدريغ گذشتنده دوران خالفت عباسى صدها تن از بهترين روشنفكران عصر ب

رى، مانيگرى، مزدكى گرى، تمام كسانيكه به زرتشتى گ. مى نامد�زنديق �او را نيز فرومايه ى ابن مقفع 

 و هدو فيلسوف مكتب سورى كه قائل به ثنويت بوده اند و حكمت يونان و غير، پيروى از ابن ديصان و مرقيون 

 متذكر مى گردد كه خليفه 169طبرى مورخ شهير در حوادث سال . غيره متهم مى شدند، زنديق نام مى گرفتند

براى آنكه معلوم . صيه ى بليغ كرد كه زنديقان را نابود كندى عباسى المهدى به موسى الهادى فرزندش تو

جلد دوم و نيز كتـاب  ) پرتو اسالم : ترجمه ي فارسي  ( �ضحي االسالم� هستند رجوع كنند به    كساني كه خواستار اطالعات منظمي از احوال نهضت شعوبيه و اشعار طرفين مكابره            )1

. شادروان بهار جلد اول � سبك شناسي � دكتر صفا  و كتاب � حماسه هاي ايراني �

.ترجمه ي منظوم شعر بشار بن برد از نگارنده است )2
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شود كه هر انحرافى از آداب و سنن عرب را زندقه مى ناميدند و بويژه تا چه اندازه اين اتهام بر ايرانيان آنزمان 

1:برازنده بود وصفى را كه جاحظ از زنادقه كرده است مى آوريم

رده، از سخن عبارات شيرين را آموخته، از علم اندكى تلقى كسى كه از ميان نويسندگان سر بلند ك�

عبدالحميد را مطالعه ء كرده و حكم بزرگمهر را روايت مى كند و وصاياى اردشير را حفظ دارد و انشا

مى كند و ادب ابن مقفع را اخذ نموده و كتاب مزدك را معدن علم دانسته و كليله و دمنه را مايه ى 

و آنگاه بر قرآن رد و انتقاد كرده و ...  كند كه در سياست فاروق اكبر شده فضل شناخته و گمان مى

آنرا متناقض و متباين مى داند، سپس اخبار و احاديث را تكذيب مى كند، راويان حديث را طعن مى 

كند، اگر شريح را ذكر كنند مذمت مى كند، اگر حسن بصرى را وصف نمايند نكويش نمى شمرد و 

م برند نادانش مى داند و مجلس خود را به ستايش اردشير بابكان و دادگرى نوشيروان و اگر شعبى را نا

نمايد و اگر از جاسوس پرهيزد و از مسلمين حذر كند، سخن از معقول ميجهاندارى ساسانيان سرگرم 

ا مى راند و از محكم قرآن گفتگو و از منسوخ آن خوددارى مى نمايد و آنچه را به چشم ديده نشود، ي

عقل آن را نمى پذيرد تكذيب مى كند و حاضر را به غائب ترجيح مى دهد و آنچه را در كتب وارد 

.2چنين كسى زنديق است�...ا رد مى كنداگر مقرون به منطق باشد قبول و الّ، شده 

 و در اين بيان تعميمي، جاحظ اشارات فراوان به انواع جريانات فكري مترقي عصر و به ويژه اشارات صريح

مانند كتاب ادب الكبير و مزدك و كليله و ( عالوه بر آن كه از او و كتب او . بليغ به شخص ابن مقفع است 

به نام ريشه ها و منابع زندقه ياد شده ، غالب صفات مشروحه قبائي است كه بر باالي ابن مقفع ) دمنه و غيره

انكه خواهيم ديد به زبان عرب منتقل كرد و به راست مي آيد ، زيرا اوست كه فرهنگ ايراني  و يوناني را چن

.3قول سفيان بن معاويه دين بر مردمان تباه ساخته است

بر فساد دين او اين دليل را . با آنكه ابن مقفع اسالم آورده بود شهرت داشت كه زرتشتى استبه عالوه ) 3

 شاعر عرب معاصر خود را بر مى آورند كه روزى از برابر آتشكده اى مى گذشت اين دو بيت احوص حجازى

:زبان آورد 

 .187ه ي  جلد دوم ، صفح�پرتو اسالم�نقل ترجمه از كتاب )1

.در باره ي زنادقه گفتار جداگانه اي در اين كتاب منتشر شده است )2

 ثـم جـاءت طامـه    �: صريحاً ابن مقفع را از زنادقه ميشمرد و ميگويد  ) 132 صفحه ي 1925چاپ ادوارد زاخائو ، اليبزيك شال  ( �مال الهند�ابو ريحان بيروني در اثر معروف خود    )3

 .�قه اصحاب  ماني كابن المقفع و كعبد الكريم بن العوجاء و امثالهم اخري من جهت الزناد
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حذر العدي و به الفواد موكّليا    بيت    عاتكه     اللذي       اتعزّل

قسما اليك مع الصدود الميلانّي     المنحك       صدود        اننّي

:يعني 

روى از تو همى تافته و دل بتو دارم بيم بدانديش از كه دلدار خانه ىاى

1جان بهر تو مى بازم و منزل بتو دارم هر حالبه زانكه منگررا  تافتنم رو

عباسيان با ابومسلم .  و پيمانشكنى و رياكارى و قساوت آنان ياد كرد�غدر عباسيان� بايد از از آن گذشته ) 4

ين و بسيارى ديگر از ، بابك خرمدخراسانى، خاندان نوبختى، خاندان برمكى، افشين خيدر، مازيار بن قارن

دامشان كشند و ه فريب به ايرانيان رفتارى جز اين نداشتند كه از آنها اگر بتوانند استفاده كنند و سپس ب

 خاندان عباسي كاتب بليغي چون ابن مقفع را از چنگ امير اموي بيرون مي آورند و پس از آن .نابودشان سازند

� قتل غيله�.او را به تيغ جالد مي سپرند احي استفاده مي كنند كه از قريحه ي شگرف او به سود خود چند صب

.شيوه ي سالوسانه و رذيالنه ي آنان بود

ميهن پرستى، شهيد روح بى باك و تسليم ناپذير خود شهيد بى هيچ اغراق شهيد دانش، ابن مقفّع روزبه 

كارجوى خويش در تاريخ ميهن ما است و نه فقط از جهت دانش و مقام واالى ادبى خود، بلكه از جهت روح پي

.جائى ارجمند دارد

:آثار ابن مقفع را مي توان بر سه گروه تقسيم كرد

نخست آن آثاري كه وي براي معرفي فرهنگ ايران از پهلوي به عربي گردانده مانند گاهنامه و آئين نامه و 

و كتاب مزدك و كتاب التاج و ) ميد كه آن را سيرالملوك يا سيره ملوك الفرس نا( كليله و دمنه و خداينامه 

.غيره

.آقاي ذبيح بهروز نيز مدت ها پيش اين دو بيت را به پارسي ترجمه كرده اند . ترجمه ي منظوم اين دو بيت از نگارنده است )1
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دوم آن آثاري كه وي براي معرفي فرهنگ يوناني ترجمه كرده و به احتمال قريب يقين آنها هم از پهلوي 

 و �آنالوطيقا�، �باري ارمينياس� ؛ �قاطيغورياس�ترجمه شده و كتب منطقي ارسطو را در بر ميگيرد مانند 

ان سلطنت خسرو انوشيروان و بنا به تشويق او از طرف روحانيون ايراني نسطوري اين كتب غالباً در دور. غيره 

 اثر فرفريوس صوري را نيز �ايساغوج�برخي نيز مي گويند كه ابن مقفع . و يعقوبي به پهلوي ترجمه شده بود 

يق تراجم ابن بدين ترتيب نخستين آشنائي اعراب با آثار فالسفه ي يونان از طر. از پهلوئي به عربي گرداند 

.1مقفع انجام مي گيرد

 رساله � و � ادب الصغير� يا دره اليتيمه و � ادب الكبير �سوم آن آثاري كه خود ابن مقفع نگاشت مانند 

.   و غيره �الصحابه 

.  و كم گو بود � مقِلّ �ابن مقفع شعر نيز مي سرود ولي به قول مورخان در اين زمينه 

وي .  ي آن آثار آن بود كه روح مدنيت عاليتر ايراني را در محيط عربي رخنه دهد هدف ابن مقفع از ترجمه

 ي خواجه نظام الملك در امر �سياست نامه� غزّالي  و �نصيحه الملوك� كه مانند �الصحابه�در كتاب 

ره مي كشورداري نگاشته شده است به بررسي مقوالتي مانند سپاه و قضاء و عدالت و ماليات و استيفاء و غي

پردازد و هر جا كه فرصتي مي يابد نظريات نقادانه ي خود را متذكر مي گردد و ترديدي نيست كه اين عبارات 

او در كتاب الصحابه نقد شديد اللحني عليه منصور خليفه است ، نقدي كه بدون ترديد در فناي اين جوان 

:وي مي نويسد . دانشمند مؤثر بوده است 

 با صالح باشد ، حالت رعيت اصالح پذير مي شود ، زيرا  اول طبقات خاصه و اگر خليفه خود پاك و�

رجال و كاركنان دولت هم ، . رجال دولت بايد صالح و پاكدامن باشند تا بتوانند جامعه را اصالح كنند 

اصالح مانند زنجير است كه به هم . صالح و عفيف نمي شوند مگر آنكه پيشواي آنها پاك باشد 

.�2چون يكي از حلقات اصالح گسسته شود ، زندگي عمومي مختل مي گردد پيوسته ، 

 است كه با آنكه وي از زبان پهلوي ترجمه كرده ، چنان در �كليله و دمنه�يكي از آثار جليل ابن مقفع 

از شانزده باب . ترجمه ي آن مهارت به خرج داده كه در واقع خود را در تصنيف اين كتاب شريك ساخته است

مسلمين در بدو ، فلـسفه ي يونـان را فقـط توسـط     �: اين نكته را تصريح مبكند و مي گويد ) 301پرتو اسالم ، جلد دوم ، صفحه   ( دكتر احمد امين مورخ مصري در ضحي االسالم         )1

تحت تأثير همين عمل ابن مقفع بود كه بعدها مـأمون بـه حنـين     . �ايرانيان آموختند ، زيرا ابن مقفع منطق يونان را ترجمه كرد و ظاهراً  منطق را از پارسي نقل كرده بود نه از يوناني         

.سحق مترجم معروف دستور داد آثار ارسطو را از يوناني ترجمه كند ابن ا

248همان كتاب ، صفحه ي )2
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له و دمنه ، چنانكه در مقدمه ي اين كتاب تصريح شده ، ده باب آن متعلق به هنديان و شش باب متعلق به كلي

نظم و تركيب كنوني كليله و دمنه ملحوظ نبوده و مجموعه اي ) پانچا تانترا ( در اصل هندي . ايرانيان است 

كرتاد �به ايران آورده و در مجموعه ي برزويه پزشك ايراني اين حكايات را . بوده است از حكايات پراكنده 

مي گويند ابن مقفع در مفاوضات  .  مدون  ساخت و اين كتابست كه بوسيله ي ابن مقفع ترجمه مي شود �منكا

و با استفاده از مذاكره اي كه بين اين دو در مقدمه ي ابواب مختلف ) يا راي و برهمن ( بيدپاي و دابشليم 

.ت خود را از منصور خليفه گنجانده استكتاب شده برخي از انتقادا

ادب الكبير و ادب الصغير از مشهورترين كتب ابن مقفع در دوران قريب العهدش بود و با آنكه تصنيف خود 

ابن مقفع است ولي مسلماً در تنظيم آن از انواع كتب پهلوي در دسترس خود استفاده كرده است و اين مطلب 

كتب مجموعه اي از حكم زندگي است و در آن با لحني فوق العاده احترام آميز از اين . را خود او تصريح ميكند 

ادب �در مقدمه ي كتاب . پيشنيان ايراني خود ياد ميكند و خود را خوشه چين خرمن حكمت آنان ميداند 

: مينويسد�الكبير

مه چيز را پيشنيان چيزي نگذاشته اند كه نويسنده ي بليغ بتواند آن را بپروراند ، زيرا ه�

وصف و ذكر نموده اند ، اعم از حمد و سپاس يزدان و تشويق مردم به عبادت خداوند و 

تحقير دنيا و شرح علوم و تقسيم آنها و تفصيل علوم و جدا كردن هر نوع علمي از علم ديگر 

.  و چگونگي اقتباس و اخذ آنها و توضيح طريق آموختن علوم و اقسام و انواع آداب و اخالق 

اندكي از برخي .  وريكه هيچ چيز مبهمي نمانده است كه نويسنده بتواند آنرا بيان كند بط

چيزها براي ما باقي مانده است كه با كمي هوش مي توان آنها را دريافت و بدين سبب من 

آنچه را كه در خوردِ مردم و مايه ي ادب از حكمت نياكان و گفته ي متقدمين اخذ نموده ام، 

 .�1مي نگارم در اين كتاب 

234همان كتاب ، صفحه ي )1
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مثل شتران به قطار �:   چون مسلمانان نماز كردندي ، گفتندي �

پشت :  گفتندي :  ؛ چون به ركوع و سجود رفتندي ! ايستاده اند 

؛ به مكه شدندي  به حج ، از بهر ! سوي خداي آسمان كرده اند 

چون به صفا و مروه شدند . آنكه به حج و مناسك آن بخنديدندي 

اين مردمان چه گم كرده اند كه بدين كوهها مي  :  ، گفتندي

�.آيند

751 صفحه �تاريخ بلعمي در وصف زنادقه 

گوش همت بر اين رحل منهيد:بگرفتجهان زندقهرحل

1 منهيد فشل بربنيادشباز دين به تيغ حق ازفَشَل رسته است

زنادقه
 طرح مسئله)1

:دروان بهار در يك قصيده ي شيرين شكوائيه چنين آورده است شاعر معاصر ما شا

مرد و زن كشته شد سرسريهرچه در دوره ي ناصري

وين    به    عنوان   بابيگريآن  به عنوان مشروطيت

اين   زمان   دشمن   مفتري�بلشويك�نام مردم نهد

شته است كه هيئت حاكمه و چاكران قدرت در هر دوره از ادوار تاريخ برچسبي مهيب و ترس آور وجود دا

ها كه از دوران ساسانيان �برچسب�يكي از آن. آنرا براي سركوب مخالفان خود بحق و ناحق بكار ميبرده اند 

تا عهد سلجوقيان بهانه ي كشتن و سوزاندن و به زندان افكندن آزاد انديشان و مخالفان عقايد رسمي 

.است �زنديق�بود

. يعني رحيل و بانگ عزيمت ، فَشَل يعني ناتواني و سستي و شكست رحلاز قصيده ي معروف خاقاني عليه فلسفه و زندقه و در دفاع از دين ، )1
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و حتي يوناني قائلند ولي مسلم است كه اين ) �صديق�از(ي واژه ي زنديق ريشه ي آرامي با آنكه برخي برا

در زبان پهلوي زنديك به همين معني و به .  است يعني اهل تفسير و تأويل و توسع�زنديك�واژه ي معرب

اين واژه . ل شده است يعني الحاد و عقيده ي باط�زندقه� كه در عربي�زنديكيه� بكار رفته و�مانوي�معناي

متوجه �مروج الذهب�از قدماء  مسعودي صاحب. مشتق شده است �ده گانتي�ي از واژه ي كهن تر اوستائي

.ريشه ي فارسي كلمه ي زنديق بوده است 

 بودن يعني اصول دين رسمي را قبول نداشتن و به انواع الحاد و بويژه به عقايد �زنديك�در دوران ساساني

 ميدانيم كه در آن دوران چه رفتار خونخوارانه اي به دستور شاه  ساساني و مؤبد مؤبدان همه. ماني باور كردن 

مانيگري در پايه ي . ولي اين رفتار نتوانست ريشه ي مانيگري را بر كند .  با ماني و مانويان شد كرتيراو 

 آمده �حدودالعالم�در.  داد بعالوه مستقالً و مخفيانه و گاه علني به حيات خود ادامه. مزدكي گري قرار گرفت 

مانويان ، پس از آمدن )  و غيره �خان� و�بلور� و�سمرقند�مانند( است كه در برخي از شهرهاي ماوراء النهر 

�شايست نشايست�در دوران ساساني ، به حكايت كتب. مسلمانان ، آشكار مراسم ديني خود را اجرا ء ميكردند 

 رسمي بود حتي يهود و نصاري را نيز زنديك مي خواندند و اين  هر كه خالف دين�داناك مينوي خرد�و

در بر ) نيست ايزد انگار  مي خواندند = نِست يِزَت هنگار�كه در آن ايام( عنوان تا حتي منكران وجود خداوند را 

.مي گرفت 

اساني نفوذ بعالوه مانويان درست در قلمرو قدرت عباسيان يعني عراق عرب و سواد و حيره از همان زمان س

داشته اند زيرا تيسفون مركز قدرت سياسي و معنوي ساسانيان در اين ناحيه واقع بود و مبلغان مانوي از همين 

.مركز انديشه هاي خود را پخش مي كرده اند 

راز آنكه مبارزه ي با زندقه ي مانوي در دوران پس از اسالم بويژه از عهد عباسي آغاز ميگردد ، نه از عهد 

امويان كه مركز قدرتشان . ، نكته اي كه پژوهندگان تاريخ زنادقه بدان توجه نكرده اند ، در همين جاست اموي 

عالوه بر آنكه نفوذ عنصر ايراني در دربار . در شام بود ، با اين پديده ي فكري مانند عباسيان رو در رو نبوده اند 

تسامح نسبي عهد هارون و مأمون نيز به بروز  و گستاخي ايرانيان شد و �شير شدن�خلفا ء عباسي مايه ي

دليل سومي نيز هست و آن اينكه ، بحثهاي ايدئولوژيك كه از اوان امويه بتدريج آغاز شده . عقايد ميدان داد

بود ، در دوران عباسي چنان اوجي گرفت كه ديگر مقابله ي خلفاء را با آن ضرور ميساخت ، بويژه آنكه خلفاء 

) مانند ابومسلم ، خاندان نوبختي ، برمكيان ، افشين و ديگران ( ودند  كه مبادا ايرانيان عباسي سخت برحذر ب
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كه در دستگاه آنها نفوذ يافته بودند ، متكاي فكري خالفت يعني اسالم و بويژه شكل ارتدكس و قشري آن 

.مانند مذاهب حنفي و حنبلي و غيره را سست سازند 

 منابع تاريخ زنادقه )2

ره ي زنادقه مورخان قديم عرب و ايران مطالب فراواني نوشته اند كه نمي توان بدان بدون نقادي در با

، ابن �مروج الذهب�، مسعودي در�آغاني�طبري در تاريخ خود ، ابوالفرج االصبهاني در. تاريخي برخورد كرد 

 بلعمي در تاريخ خود ، ،�رساله الغفران�، ابوالعالء معري در�الحيوان� ، جاحظ در�الفهرست�نديم د ر

 ، ابن تيميه قاضي حنبلي از �بحار النوار�التنبيه و الرد ، مجلسي در�و ملطي در�الملل و النحل�شهرستاني در

مردم حرّان در آثار خود و غيره اطالعات بسياري در باره ي زنادقه مي دهند، حكايات متعدد نقل مي كنند ، 

.كر مي كنند، نامها مي برنداشعار مي آورند ، احاديث و احكام ذ

از پژوهندگان ايراني معاصر ما ، تا آنجا كه نگارنده در دسترس داشته ، آقايان صفا ، زرين كوب ، دكتر 

 اطالعات �فجر االسالم� و �ضحي االسالم�گوهرين و از پژوهندگان معاصر عرب دكتر امين حسن در

.كمابيشي از زنادقه داده اند 

: بويژه از سه جهت داراي اهميت است بررسي تاريخ زنادقه

 اين شكلي از مقاومت فكري و مسلكي ايرانيان در قبال عرب بود و در اين مقاومت جانهاي بسيار برباد اوالً

رفت ؛

 اين شكلي از اشكال بروز ماديت يا آزاد انديشي و يا شكاكيت مذهبي است كه با مذاهب و عقايد ثانياً

 در نبرد بود ؛رسمي و مورد تحمل عصر سخت

�ً اين شكلي از مبارزه ي طبقاتي است زيرا زندقه غالباً پرچم اپوزيسيون عليه هيئت حاكمه ي وقت قرار ثالثا

.مي گرفت 

ترديدي نيست كه بررسي ما از جنبش زنادقه نميتواند مطلب مشخص خالصي را به بررسي ها و پژوهشهاي 

 تا با مطالعه ي همه ي جوانب امور ، منظره ي بهم پيوسته اي از انجام يافته بيافزايد ، ولي ما خواهيم كوشيد

، زيرا هرگز زنديقان در دوران پس از �تالش پراكنده�مي گوئيم. تالش پراكنده ي زنديقان بدست دهيم 
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. اسالم جنبش متشكل متحدي نبوده اند و چنانكه خواهيم ديد اين عنوان به مخالفان متعددي اطالق مي شد 

.سا نيز وسيله ي بهتان زني و بهانه جوئي صرف بوده است و اي چه ب

�زندقه� و �زنديق� محتوي واقعي كلمات)3

در دوران اموي بويژه عباسي متهم گرديده اند و نيز با توجه �زندقه�از جهت تاريخي و بازرسي افرادي كه به

ن انتساب هشت محتوي زيرين را قائل به توصيفي كه جاحظ و ابوالعالء از زنادقه بدست مي دهند بايد براي اي

:شد

ابتداء بطور اعم معتقدان به كيش ماني و نيز كيش مزدك و خرمديني و حتي مزده يسنه ي زرتشتي و )1

شعوبيه ي ايراني كه به گذشته ي خود مي باليدند و احياء آنرا خواستار بودند و يا رساالت پهلوي و 

.عه مي كرده اند تراجم آنها و نوشته هاي ابن مقفع را مطال

.كه خود از ريشه هاي فكري مانيگري است �ابن ديصان�و�مرقيون�طرفداران نوافالطوني)2

.بي باوران به دين ، دهريان و طباعيان )3

شكاكان در اصول دين ، آزاد انديشان ، آنهائي كه اين  يا آن مراسم مذهبي را خالف عقل مي )4

.ل آنرا نفي نمي كرده اند دانستند ، در عين آنكه بطور كلي دين و اصو

.معتقدان به فلسفه و منطق و تقدم تعقل بر تعبد يعني راسيوناليست ها)5

و �اخالقيات رسمي�خوشگذرانان ، ظرفاء، باده گساران ، متجاهران به فسق ، بي اعتنايان به موازين)6

.منهيات شرعي 

عيلي و قرمطي و يا معتقدان به روافض شيعي و غالة آنان و ملحدان اسم�مخالفان با دين رسمي مانند)7

.مذهب اعتزال 

و هر كسي كه خليفه يا وزيرش يا فرد با نفوذ ديگري بعلل سياسي مي خواست از سر راه بردارد ، )8

.بدون آنكه ابداً عقيده اي غير از عقايد رسمي و مرسوم داشته باشد 

در زبان . مي گنجاندند هر مظروفي را كه مي خواستند �زندقه�چنانكه مي بينيم در ظرف دوزخي

خود اين تعريف نشان ميدهد . را به داشتن عقايد ملحدانه با حفظ ظاهر اسالمي تعريف مي كنند �زندقه�عربي
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كه حتي مراعات قواعد شرعي شما را نمي توانست از انتساب عقيده ي باطني شيطاني و ملعوني در امان نگاه 

!دارد 

 توبه پذير نيست و زنديق را بهر �زندقه� كند بر آن بود كه كفرفقه حنفي چنانكه ابن تيميه تصريح مي

اين تعصب خشن را كه از آن جمله در نزد �غزالي نامه�آقاي همائي در. جهت بايد به سبب زندقه اش كشت 

:اشعريان حديث پرست بروز مي كرد بدين نحو توصيف مي كند

 عقلي و هم با ادلّه سمعي و نقلي پيش مي  شيعه و معتزله در مسائل ديني ، هم با داليل فلسفي و�

ولي اشاعره و ساير ارباب حديث ، بيشتر با داليل نقلي و استحسانات كار مي كردند و چندان با . آمدند 

منطق و فلسفه سر و كار نداشتند و از اين رو در مقابل معتزله در مقام محاجه زبون مي گشتند و به 

) 76-75چاپ دوم صفحات . ( �ا به كفر و زندقه نسبت مي دادنداستظهار اين بي خبري طرف مخالف ر

با اينحال در ميان منتسبين به زندقه گاه واقعاً مردان دليري پديد مي شدند كه عقايد آزاد انديشانه ي خود را 

ي با بي باكي لرزاننده اي مطرح مي ساخته اند و يا به دين و سنتي غير از دين و سنن رسمي صريحاً تظاهر م

.   كردند 

 نبرد خلفاء با زنادقه )4

چنانكه گفتيم نبرد با زنادقه بويژه در دوران عباسي و در زمان منصور بسط مي يابد ولي اولين كسي كه 

. بود جعد بن درهمبعنوان زندقه كشته شد ، در زمان خلفاء اموي 

. ب و موالي ايراني نژاد شديدتر شد در زمان عباسي چنانكه گفتيم و به عللي كه بيان كرديم نبرد بين عر

عباسيان غدارانه از مخالفت ايرانيان با خلفاء جابر اموي استفاده كرده بر اريكه ي خالفت نشستند ولي خود به 

سخت ترين دشمن ايرانيان بدل شدند تا آنجا كه بويژه از زمان متوكل دست در دامن سرداران ترك زدند تا 

و يا الاقل كساني كه به زندقه �زنادقه�شگفت نيست كه اكثر. ان سدي بكشند جلوي رخنه و اعتالء ايراني

منصور مبارزه با زنادقه را بسط داد و . متهم گرديدند و بويژه مشاهيرشان از موالي ايراني نژاد يا خود ايرانيانند 

عاليرتبه اي المهدي خليفه ي دوم عباسي آنرا به عنصر مهمي در سياست دولتي خود مبدل كرد و مأمور 

اولين نفر كه اين سمت را داشت عمر كلوازي .  بوجود آورد كه كارش تعقيب زنديقان بود �صاحب الزنادقه�بنام
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بود و پس از او اين سمت به ابن حمدويه رسيد كه گويند چون خود در باطن زنديق بود و به شيوه ي زنادقه كه 

كرده و حتي به مقام رياست مبارزه با زنادقه رسيده بود ،  و دين پوشي داشته اند آنرا سخت پنهان �تقيه�رسم

163با اينحال در زمان مهدي دو بار ، يكي در سنه . به زنديقان كمك بسيار كرد و آنها را از خطر نجات ميداد

المهدي هنگام مرگ به فرزندش موسي الهادي توصيه .  هجري قتل عام زنديقان رخ داد169و ديگري در سنه 

طبري اين توصيه ي المهدي را در كتاب خود آورده . بليغ كرد كه از تعقيب و كشتار زنادقه غافل نباشد و تأكيد 

هادي نه تنها . اين توصيه نامه نشان ميدهد كه خليفه چه وحشت مرگباري از اين گروه داشته است . است 

 را با خشونتي بي نظير اجراء براي اطاعت امر پدر ، بلكه به سبب ضرورت سياسي به سود خالفت ، اين وصيت

هارون الرشيد كه روابط بهتري با ايرانيان داشت نسبت به . كرد و عده ي كثيري را بعنوان زنديق كشتار كرد 

هادي نرمتر رفتار كرد ولي حتي وي كه به مناسبت نيل به خالفت همه ي زندانيان را عفو كرد ، متهمين به 

زنديق . زمان مأمون كه پيوند او با ايرانيان به سبب مادر ايراني بسيار بود در .زندقه را در زندان باقي گذاشت 

كشي فروكش كرد و از آنجا كه وي ، بشيوه ي خسرو انوشيروان ، دوست داشت مناظرات ديني و مذهبي در 

نانكه محضرش انجام گيرد گاه متهمين به زندقه را زنهار مي داد و آنها را به بحث با مخالفان وا مي داشت چ

.اين مطلب در باره ي يك ايراني مانوي بنام يزدان بخت رازي در تواريخ آمده است 

شيوه ي مبارزه ي خلفاء با زنادقه آن بود كه آنها را به ضرب تازيانه به اعتراف وادارند يا تصوير ماني را به 

 آن خدو و آب دهن بيافكنند و سرانجام را بكشند و آنها را وادارند كه بر�مرغ آبي�آنها بنمايانند يا شكل دراج يا

مثالً افشين كه متهم به زندقه بود ، محاكمه شد و . متهم به زندقه را در زير شالق يا از راه شكنجه مي كشتند 

به داشتن بت ، و كتب عهد ساساني با جلدهاي مرصع و نخوردن گوشت ذبيحه و مختون نبودن متهم گرديد و 

مات دفاع منطقي كرد ، مسموع واقع نشد و او را از گرسنگي و تشنگي كشتند و نعشش با آنكه در قبال اين اتها

.را به دار آويختند 

يكي ديگر از طرق مبارزه ي خلفاء با زنادقه آن بود كه حامالن ايدئولوژي رسمي را وا مي داشتند بر زنادقه 

في الرد �از آن جمله كتابي بنام. ثابت كنند رديات بنويسند و به اتكاء احاديث يا داليل بطالن عقايد آنها را 

.براي اثبات نادرستي مانيگري كه رشته و جريان عمده ي زندقه بود نوشته شده است �علي المنانيه
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خواجه نظام . در ايران نيز بويژه در دوران سلجوقي بسط يافت �زنديقان�به دستور و خواست خلفاء نبرد با

وي .  مي نامد �زنديق�شيع و معتزله را در عراق و باطنيان اسمعيلي همه راالملك شاهان ديلمي و پيروان ت

:مي نويسد 

و لشگر ترك را كه مسلمان و پاكدامن و خنفي اند ، بر ديلمان و زنادقه و بواطنه گماشتم تا تخم �

تند ، بعضي از ايشان به شمشير كشته شدند ، بعضي گرفتار بند و زندان گش. ايشان را از بيخ بركنند 

.�بعضي در جهان پراكنده شدند

چنين است سرنوشتي كه ستمكاران براي هر كسي كه جرات ورزد و از ! اعدام ، زندان ، تواري و مهاجرات 

.حقيقت دفاع كند ، روا مي دارند 

 يادي از برخي زنادقه )5

محمد بن ابي  و مجعد بن درهدر منابع كهن و نو نامهاي فراواني از زنادقه ذكر شده است مانند 

 شاعر نابيناي پارسي نژاد طخارستاني ابو معاذر بشار بن برد كه از بستگان خليفه المهدي بود و العباس

كه برخي از اشعار وي كه در زمره ي لطيف ترين ) گوشواره پوش ( دوران اموي و عباسي ملقب به مرّعث 

خليفه . هاني در آغاني بدست ما رسيده است اشعار عرب است به همت ابن خلكان در وفيات االعيان و اصف

المهدي اين سخنور نامي را كه مداح او نيز بود تا مدتها تحمل كرد با آنكه واصل بن عطاء سرسلسله ي معتزله 

سخنان اين كور يكي از بزرگترين و سخت ترين دامهاي شيطان است ولي همينكه �:در باره ي او مي گفت 

ن شد كه ديگر بمذاق المهدي خوش نيامد يك مرتبه به بهانه ي زندقه تحت روش بشار از جهت سياسي چنا

�بطائح�تعقيب قرار گرفت و پس از خوردن هفتاد ضربت در زير تازيانه جان سپرد و به قولي او را در مرداب

د يكي ديگر از زنادقه ي معروف عبدالكريم ابن العوجاء بن نويره الدعلي است كه بدست محم. خفه كردند 

به او نسبت ميدهند كه به هنگام حج گريبان يكي از ائمه ي شيعه را گرفت و . سليمان حاكم كوفه كشته شد 

:اين سخنان را گفت 

 االكَم تَلوذونَ بهذالمدر و تَدؤسونَ هذالبيدر و تَهرولونَ حوله هروله البعير اذا نَفَر و من فَكر في هذا �

.� حكيمٍ و ال ذي نظر و قُل و انت راسه و ابوك كانَ راسه و نظامهعلم انّ هذا فِعل سفيهٍ غَير
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مي پناهيد و اين خرمن را مي كوبيد و بگردش شترآسا ) مدر ( هان تاكي به اين مشتي سنگ و گل �يعني

و بگو هروله مي كشيد و هر گاه كسي در اين بيانديشد مي داند كه اين كار نادان است نه كار داناي تيزبين و ت

.�كه پيشواي اين مردمي و پدرت پيشوا و بنيادگزارش بود

نسبت ميدهد و شعري از عالء بن حداد در دست است كه در �يزدان بن باذان�طبري نظير اين مطلب را به

اين . آن نيز مسئله ي آنكه اجراء طواف كعبه شبيه خرمن كوبي گاوان است به زنادقه نسبت داده شده است 

 مجلسي آمده است �بحار االنوار�در . يدهد كه زنديقان چنين سخن دليرانه اي مي گفته اند مطالب نشان م

اگر �:امام گفت �اين روزه و نماز را سود چيست ؟�:زنديق ديگر وقتي با جعفر صادق مناظره مي كرد پرسيد �:

ملطي . �عمال زيان به ما نرسدقيامتي باشد ، اداء اين فرايض ما را سود دهد ، اگر نباشد ، از بجا آوردن اين ا

قرآن را يافته و آنها را در مقابل هم مي نهاده �تناقصات�زنادقه بويژه به قرآن در مي پيچيده اند و: مي گويد 

باري به ابن ابوالعوجاء نسبت جعل احاديث ميدهند و مي . اند و يا بنيادگزار اسالم را به سخره مي گرفته اند

 اعتراف كرده گفت چهارهزار حديث مجعول كه حالل را حرام و حرام را حالل گويند هنگام مرگ بدين عمل

اتهام ابن ابوالعوجاء ثنويت مانوي ، اعتقاد به تناسخ ، تمايل به . كرده است در احاديث اسالمي وارد ساخته ام 

ابن . شته اند تشيع و باور به قدريه بود يعني هر اتهام ممكني را ذيل عنوان عمومي زندقه به وي منتسب دا

وي با .  دوستي داشت بشار بن برد ي معروف است و با شاعر معروف عرب معن بن زائدهابوالعوجاء دائي 

ديگر از زنادقه . جوانان بحث در مي پيوست و او را مانند سقراط به گمراه كردن جوانان نيز متهم ساخته اند 

در ادب عرب قصيده ي . ه زندقه متهم شد  شاعر بغدادي است كه در زمان المهدي بصالح عبدالقدوس

ديگر از متهمين به زندقه ابونواس شاعر بزرگ . كه قصيده اي زيباست به وي منسوبست �زينبيه�معروفي بنام

 لقب داده �شاعر الخمر� يا �سراينده ي باده�كه او را ) هجري 145�255( ايراني نژاد دوران عباسي است 

يد و امين و مأمون مي زيست و به زندقه متهم گرديد و در واقع به علت دوستي با بودند و در زمان هارون الرش

ديگر از  زنادقه ي . برمكيان اين اتهام به وي زده شد و به قولي به جرم زندقه در زندان درگذشت 

حمادون ثالث  . حماد بن الزِبرقان  و حماد راويه و حماد عجردهستند يعني �حمادون ثالث�معروف

حماد راويه از رواة مشهور . با هم دوستي داشتند و حماد عجرد شاعر بود و سرانجام در زندان مهدي كشته شد 

حماد راويه داستان هاي تمام جنگهاي كوچكي را كه بين قبايل عرب شده . ادب عرب بود و پدرش ديلمي بود 
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ران جاهليت بود جمع كرده بود و در لغت  را كه اشعار دومعلقات نام دارد مي دانست و نيز ايام العرببود و 

حمادون ثالث  با  بشار بن برد روابط شوخي و هجا داشتند و سرانجام حماد . و ادب عرب دستي قوي داشت 

.عجرد كشته شد و بقولي قبرش در كنار قبر بشار قرار گرفت 

رخي  از آنها به جهت اعتقاد زنادقه ي ديگري كه نام آنها در منابع مختلف به اين عنوان ذكر شده است و ب

مطيع بن  ، يحيي بن زياد: زنديق خوانده مي شدند عبارتند از ) اگر اين نسبت درست باشد ( به ثنويت 

يزيد بن  ، يونس ابن ابي قروه ، ابن ذر صيرفي ، علي بن يقطين ، ابوشاكر ديصاني ، اياس

 ، ابوعيسي وراق ، بل بن عليدع، ابوحفص حداد ، ابن مناذر ، صالح بن عبدالقدوس ، فيض

ابوالعتاهيه و صالح صوفيحتي افراد زهد پيشه اي مانند .  و ديگران ابن راوندي ، ابراهيم نظام

.شاعر معروف عرب به زندقه متهم گرديدند 

اين زنديقان در اكثريت مطلق ايراني و ايراني نژاد بودند ولي حتي برخي از اعراب و حتي  قريش و بني 

.ز گاه به گروه زنديقان مي پيوستند هاشم ني

زنديقان در بحث و مناظره ماهر بودند و بواسطه ي احاطه به تاريخ و منطق و فلسفه و غيره متعصبان كوته 

 كه از زمان مانيگري در ايران سوابق دارد ، خود �تقيه�آنها گاه با شيوه ي. بين را سخت به چاله مي انداختند 

 و گاه با دالوري و آشكاره گوئي نظريات مادي و آزادانديشانه ي خود را به ميان مي را سخت پنهان مي داشتند

انگيزه ي دروني آنها گاه غرور شعوبي ايرانيگري بود ، گاه نفرت از هيئت حاكمه ، گاه عشق به . كشيدند 

.افات مذهب زندگي زميني و لذايذ آن و بيزاري از سالوس مذهبي ، گاه عقل روشن بين و بي باوري به خر

هزاران سال است در زير آسمان الژوردي كشور ما نبردي عظيم . مطالعه ي تاريخ زنادقه عبرت انگيز است 

و بغرنج بين ستمگران و عدالت جويان ، خرافه پروران و حقيقت پرستان ، زاهدان مرگ انديش و رندان جهان 

 ،بيگانگان سيطره جو و هموطنان استقالل طلب پرست ، اسارتگران و آزادي طلبان ، ثروتمندان و تهي دستان

 فلسفي ، مذهبي ، عرفاني ، سياسي ، اجتماعي ، نظامي و با انواع �ميگذرد اين نبرد در همه ي  عرصه ها 

تالش انسان و از آن جمله ايراني براي .  مسالمت آميز ، قهر آميز ، آشكار ، پنهان جريان داشته است �اشكال 

هائي تالشي است ديرينه و آن نور فروزنده اي كه ماني و زنديكان دوران ساساني و اموي عدالت و حقيقت و ر

.و عباسي آرزو داشتند بر تيرگي اهرمني چيره شود ، سرانجام پيروز خواهد شد 
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 ماني كه جمع كثيري از �دوالب كيهاني�در پايان اين سخن چند شعر سروده ي خود را كه در آن فلسفه ي

بال وي مي رفته اند تشريح شده و نشانه ي آنست كه جوهر حقيقت و عدالت از خالل رنج ، از زنادقه به دن

:تيرگي دروغ و ستم مي رهد در پايان اين مقال مي آورم 

دلوهاي زمان : گفت ماني كه 

مايه از خاك برگرفته به چرخ 

مي رسانند نزد مير جهان

تا كه رزبان به گردش چرخشت 

د از رزباده ي ناب بركش

.نگذارد به گوهران دو سرشت 

آري اين باغبان باده فكن 

تلّي از خوشه ها  كند خرمن

هستي ، اينجا خميرمايه ي پست 

كه تنش را نهيبِ رنج شكست 

وز وجودش به قطره قطره ، چكيد 

نور پاكي كه او به جور مكيد 

 . . . . . .

اينچنين وصف مي كند ماني 

 .راز دوالبهاي كيهاني
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بابك خرم دين
در شمال باختري ) اوائل سده ي نهم ميالدي( در اوائل قرن دوم هجري 

خرمدينان به ساالري بابك عليه خليفه دست به ) طالش و مغان( ايران 

طي اين مدت خرمدينان . اين قيام بيست سال طول كشيد. قيام زدند

 سرانجام سپاه .چندين بار شكستهاي فاحش به لشگريان خليفه وارد ساختند

گفتار زيرين تحليل . خليفه به سرداري افشين ، خرمدينان را شكست داد

.اين واقعه ي جليل تاريخ جنبش هاي اجتماعي خلق ايرانست

-1-

 متذكر مي شود كه در دوران قرون وسطي � جنگهاي دهقاني در آلمان �انگلس در اثر  خود موسوم به 

با رژيم فئودالي ) اپوزيسيون( يكي از اشكال و مظاهر مخالفت اجتماعي )صوفيگري( الحاد مذهبي و عرفان 

.1موجود است

 اين كالم انگلس درباره ي جنبشهاي ضد فئودالي در قرون وسطي نه فقط براي جنبشها در كشورهاي 

درست �جنبش پيروان ماني، جنبش : باختري صادق است بلكه بر كشور آسيائي ما نيز كامالً صدق مي كند

 يا پيروان مزدك ، جنبش خرمدينان يا پيروان بابك ، جنبشهاي اسمعيليان يا مالحده و قرمطيان ، �يناند

جنبشهاي دراويش صوفي و شيعيان ، جنبشهاي حروفيه و نقطويه و بابيه و غيره و غيره ، همه و همه 

حتوي اقتصادي و  و يا صبغه ي عرفاني داشتند ولي از جهت م2جنبشهائي بودند كه رنگ الحاد مذهبي

جلد دوم و نيز كتـاب  ) پرتو اسالم : ترجمه ي فارسي  ( �ضحي االسالم�واستار اطالعات منظمي از احوال نهضت شعوبيه و اشعار طرفين مكابره هستند رجوع كنند به              كساني كه خ  )1
. شادروان بهار جلد اول � سبك شناسي � دكتر صفا  و كتاب � حماسه هاي ايراني �
است يعني آن مذهبي كه از مذهب حاكم و مسلط منشعب مي شود و عليه آن بر مي خيـزد ماننـد نـسبت بابيـه بـه      ) _��!� (�����
Dروپائي  در اينجا معادل واژه ي ا �الحاد�)2

.مذهب تشيع
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فئوداليسم در قرون وسطي در حكومت . علت چنين وضعي روشن است . اجتماعي خود عليه نظام فئودال بودند

. خلفاء و پاپ ها تجلي مي كرد) تئوكراتيك ( مذهبي 

لذا طبقه ي محكوم با الحاد مذهبي خود . مذهب حاكم حربه ي اساسي فكري حكومت طبقه ي حاكم بود

پروتستان و كالوينيست بر ضد كاتاليك بر مي خواست ، شيعه و اسمعيلي عليه حنفي و .  شتافت به مقابله مي

 به شكل حاكم ايدئولوژيك بدل �حقوق�ولي در درون بورژوازي كه به قول ماركس . حنبلي قد علم مي كرد 

. به خود گرفت�دنياوي�شد ، جنبش اجتماعي نيز چهره ي غير مذهبي و 

اي پس از استقرار سلطه ي عرب ، محتوي عمده ي اجتماعي جنبشهاي مردم ايران در نخستين سده ه

:در اين محتوي مي بايست دو جهت متمايز را از هم تشخيص داد. عليه خالفت عرب بود

براي خورد كردن يوغ سيادت بيگانه و دوم ) يا استقالل طلبانه  (�رهائي بخش�نخست جهت مبارزه ي 

 يعني مبارزه ي دهقانان و فقراء  شهر عليه حكومت اشراف فئودال اعم از عرب و �طبقاتي�جهت مبارزه ي 

اين دو جهت تا زماني كه خالفت مستقيماً در . ايراني كه در هيئت خالفت عباسي مظهريت و تجلي يافته بود 

يعني تا ( دند برابر مردم ايران قرار داشت و هنوز حكومتهاي مستقل و يا دست نشانده ي ايراني پديد نشده بو

زيرا خالفت عباسي نه فقط موجد اسارت ملي مردم . سخت به هم در آميخته بود) اواسط قرن سوم هجري

خالفت عباسي بخش . ايران بود، بلكه همچنين موجد اسارت اقتصادي و اجتماعي وي نيز بشمار مي رفت

ربار و اشراف ساساني و آتشكده هاي  را كه در سابق متعلق به د�مفتوح العنوه�عظيمي از اراضي به اصطالح 

زرتشتي بود در تصرف داشت و اين اراضي را به اميران عرب و ايراني دست نشانده به اقطاع مي داد و دهقانان 

به همين جهت است كه مي توان گفت . ايراني بدينسان خراجگزاران برده وار اين اميران و خود خالفت بودند

 بر ضد سپاه خليفه نه فقط جنگهاي رهائي بخش بلكه جنگهاي طبقاتي نيز جنگهاي انقالبي دهقانان ايران

.بود

در اطراف . مطالعه جنبشهاي اجتماعي در ايران از وظايف مهم در زمينه تحليل علمي تاريخ كشور ماست

هم بسياري از جنبشها ، مورخين معاصر تحقيقات ذيقيمتي انجام داده اند و بدينسان در ايفاء اين وظيفه ي م

ولي اين آثار . گامهائي برداشته اند و از آن جمله بايد از اثر آقاي سعيد نفيسي درباره ي بابك خرمدين نام برد

تحليل عميق پديده هاي اجتماعي را بدست نمي دهد و غالباً جمع آوري مدارك و متونند و بدون آنكه بتوان 

از آنجا كه . رسند ماند و گامي از آنها فراتر نگذاشتسودمندي و ارزش علمي آنها را منكر شد نمي توان بدانها خ
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 لنينسم سررشته ي علمي درستي براي پژوهش و تحليل و درك پديده هاي اجتماعي به –تنها ماركسيسم 

دست مي دهد لذا بهترين طريق دريافتِ علل باطني تموجات فراواني كه در شط زندگي تاريخي مردم ايران رخ 

مسلم است كه انطباقها از همان آغاز نمي . ن بيني بر اين سرگذشت پر شور انساني استداده ،انطباق اين جها

نقص مدارك ، بغرنجي حوادث ، خطاي پژوهنده ، دست بدست هم داده بررسي علمي . تواند رسا و كامل باشد

.را به كمبودهاي ناگزيري دچار مي سازد ، ولي به هر جهت كاريست كه بايد آغاز كرد

-2-

بر رأس ) اوائل قرن نهم ميالدي(  ، شباني كه در قرن سوم هجري مرداس فرزند بابكاره ي درب

خرمدينان و دهقانان انقالبي به پيكار با خالفت عباسي برخاست ، اخبار و روايات در منابع فارسي و عربي اندك 

:اراي سه نقص مشترك استنيست ولي اين اخبار و روايات صرف نظر از اشتمال بر نكات و اطالعات گرانبها د

 از آنجا كه اكثريت مطابق بلكه همه ي كساني كه در باره ي بابك خرمدين اطالعاتي مي دهند در -اول 

خدمت طبقات حاكمه بوده اند و به عنف يا به رضا به نام اميران و سالطين تأليف مي كرده اند ، لذا 

زرگ انقالبي ايران و پيروان دالورش را از براي خويش وظيفه اي جز اين نشناخته اند كه قهرمان ب

هر باره بيااليند و هر زشتي كه ممكن است بدانان منسوب دارند، تا آنجا كه برخي از اين مورخين 

!مادر بابك را زني روسبي آن هم كريه المنظر و يك چشم توصيف كرده اند

صيت واقعي بابك جز از طريق طبيعي است كه از وراء اين دود زهر افتراآت و انتسابات ، ديدن شخ

استنتاجات و انتزاعات منطقي مسير نيست و بايد به اتكاء قرائن و اخبار پراكنده پرنيان حقيقت را از 

. قطران دروغ و بهتان زدود

 هستند و � خرمديني� همه ي اين منابع فاقد اطالعات رسا و قابل وثوقي در باره ي كيش الحادآميز -دوم 

اباحه ي �ز اگر چيزي گفته شده باشد سرشار از اسناد و افتراء است ، مثالً مانند نسبت در اين زمينه ني

 به خرمدينان كه از بهتانهاي كهن مرتجعين ايراني هر دوران به دارندگان انديشه هاي انقالبي �زنان

 .�1در ميان نهد�است، چنانكه درباره ي مزدك نيز گفته اند كه او مي خواست زن و خواسته را 

 كـرد كـه در نـزد اشـراف حـرم دار      در اين باره در گفتار مربوط به مزدك ما توضيحات كافي داده ايم و گفته ايم كه مزدك رفورمهائي را در شكل زناشـوئي متـداول پيـشنهاد مـي                  )1
.ساساني در حكم اشتراكي كردن زنان بوده است 
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 همه ي اين منابع فاقد اطالعات الزم درباره اقدامات اجتماعي بابك در قلمرو پهناور تحت سيطره -سوم 

آخر بابك بيش از بيست سال بر نواحي طالش و اردبيل و مغان و سواحل ارس و بخشي .  وي است 

دينان دهقانان و از اران و گاه بر ساماني از اين هم وسيعتر حكم مي راند و با توجه به اينكه خرم

شباناني بودند كه عليه مالكيت خالفت و امراء وي، به سود احياء ماليكت دهقاني برخاسته بودند،مسلم 

است كه در اين نواحي مقرراتي جز آنچه كه در اراضي تحت سلطه ي بغداد مرسوم بود، متداول 

ط بايد منطقاً حدس زده ولي كيفيت چنين اقداماتي از جانب بابك روشن نيست و فق. ساخته بودند

. شود

بدينسان در اثر واقعه نگاري سطحي و گاه مغرضانه ، مورخين ايراني و عرب در دوران قرون وسطي ، احياء 

حقايق تاريخي درباره ي بابك پور مرداس خرمديني كار دشواريست و نقل غير نقادانه ي متون براي درك 

. و جانباز ايفاء كرده است به هيچ وجه كافي نيستشخصيت بابك و ماهيت نقشي كه اين شبان دلير 

جنبشي كه بابك بر رأس آن قرار داشت يكي از عظيم ترين جنبشهاي اجتماعي پس از تسلط عرب است ، 

زيرا بيش از بيست سال طول كشيد و عرصه ي پهناوري از باختر ايران را در برگرفت و سه بار جيش انبوه 

 در نبرد با بابك دچار شكست فاحش شد و هر بار خرمدينان تلفاتي كمرشكن خليفه ي عباسي مأمون و معتصم

به خصم وارد ساختند چنانكه در آخرين نبردها ، همان طور كه بابك به طنز در پيام خويش به تئوفيل امپراطور 

ر خود ايتاخ بيزانس ياد كرده ، معتصمِ خليفه را سرداري در بساط نماند و وي درزي خود جعفر خياط و خوانساال

.را به مدد افشين ساالر ايراني سپاه عرب گسيل داشت 

با همه احترازي كه مورخين قرون وسطائي از اعتراف به عظمت شخصيت بابك و جنبش او داشته اند با 

مثالً  ابن نديم . اينحال اينجا و آنجا ، جسته و گريخته عباراتي مي يابند كه اين حقيقت را فاش مي كند 

 در اثر خود ضمن ذكر داستان مجعولي درباره ي روابط عاشقانه ي همسر جاويدان � الفهرست�اب صاحب كت

با بابك و مكري كه اين زن براي به پيشوائي رساندن بابك پس از ) يكي از رؤساي خرمديني( پور شهرك 

:مرگ شوي بر انگيخت ، از زبان اين زن درباره ي بابك چنين مي گويد 

دين مزدكي را باز خواهد .  روي زمين مسلم خواهد شد ، گردنكشان را خواهد كشت  او را پادشاهي�

�.خواران شما به ارجمندان ، افتادگان شما به بلند مرتبگان مبدل خواهند شد. گرداند
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ابن نديم در اين عبارات مجمل در واقع آنچه را كه بابك در تالش اجراء آن بود و بدان دست يافته بود بيان 

 ضمن بيان گفتگوي � جوامع الحكايات و لوامع الروايات �يا في المثل محمد عوفي در اثر خود. اردمي د

معتصم خليفه ي عباسي با شاهزاده ايراني افشين درباره ي بابك ، از قول خليفه مي نويسد كه وي درباره ي 

 مروج �يا مسعودي در  . � او مردي جلد و قويست و در كارهاي جنگ و لشگر كشي نظير ندارد�: بابك گفت

:  پس از بيان كيفيت قتل بابك مي افزايد�الذهب

 سپس سر او را به خراسان بردند و در هر شهري و هر قصبه اي از خراسان گردانيدند زيرا كه در �

دلهاي مردم جاي بزرگ داشت و كار وي باال گرفته بود و چيزي نمانده بود كه خالفت را از ميان ببرد 

.�ا منقلب سازدو مردم ر

همين عبارات پراكنده و مجمل كه به صورت اعتراف از خامه ي كساني جاري شده كه درباره ي بابك به 

او مي خواست . نيكي ياد نكرده اند شخصيت انقالبي بابك و مقاصد و آرمانهاي روشن وي را نشان مي هد 

ن و افتادگان را بلند مرتبه كند و از آنجا كه گردنكشان را براندازد ، خالفت اسارتگر را سرنگون سازد، خوارا

مردي جلد و قوي و لشگر كشي بي نظير بود و با بي باكي و دالوري در راه اين مقاصد پيكار مي كرد كارش 

.باال گرفت و در دلهاي مردم جائي بزرگ يافت 

-3-

( و آذربايجان شمال شرقيدر آن هنگام كه بابك در ناحيه ي بذّ يا بذّين واقع در كوهستانهاي طالش 

يا  (�سرخ علمان�با عساكر افشين مي جنگيد ، مازيار پسر كارن نيز بر رأس )  سواحل ارس– مغان -اردبيل

 با يكديگر - بابك و مازيار-اين دو مرد انقالبي . در طبرستان درفش طغيان عليه خالفت برافراشت ) محمره 

1.آشنائي ، ياري و هم پشتي داشتند

 مي خواندند و قيام خرمدينان جزو آن �رفيق�رخ علمان كه به قول خواجه نظام الملك يكديگر را قيام س

)  ميالدي9 و 8قرنهاي  ( سلسله قيامهاي خلق ايران در نيمه ي دوم قرن دوم و نيمه اول قرن سوم هجري 

عالوه بر دو قيام . عليه عرب است كه منجر به تضعيف جدي نفوذ خالفت در ايران و سرانجام محو آن شد

با اين حال بسياري از مورخين وجود رابطه بين اين دو را تصريح مي كنند كه مي تواند هـم متعلـق   . موافق برخي روايات قيام مازيار درست دو سال پس از اعدام بايك انجام گرفت        )1
.مازيار باشد و هم ناشي از آن باشد كه تاريخ قيام مازيار در روايات نامبرده نادرست و قيام بابك و مازيار مدتي همزمان بوده است به دوران قبل از قيام 
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پيروان هاشم ابن الحكيم ( نامبرده مي توان از جنبشهاي پيروان بومسلم خراساني، مبيضه يا سپيد جامگان 

�1، سندباد مجوس ، استادسيس در خراسان و سرخ علمان گرگان نام برد) موسوم به المقنع

به ويژه . يه گاهي به جز ايران برآمد اين قيامها بغداد را به سختي هراسناك ساخت و وي در صدد يافتن تك

اينك ديگر سرداران . پس از مأمون ، معتصم توجه خاصي به سياست بركشيدن اميران ترك مبذول داشت

بيش از سرداران ايراني مانند ) كه خوانساالر بود( و ايتاخ ) معروف به بغاي كبير( تركي مانند اشناس و بغاي 

مانند در هم شكستن و ( چنانكه افشين با آنكه در كاري بدان پليدي و ننگيني .  افشين مورد اعتماد خليفه بود

نقش اساسي را ايفاء نمود، باز از بدگماني معتصم نرست تا جائي كه سالي دو يا سه پس از ) اسير ساختن بابك

. محو بابك ، خليفه وي را بازداشت و در سياهچال از گرسنگي كشت

 درهم شكستن بابك تنها با دستياري بغاي ها و ايتاخ ها نمي توانست كار ولي روشن است كه خليفه براي

خود را از پيش ببرد ، لذا اين اميران ترك را در ظاهر تحت نظارت افشين و در واقع براي نظارت بر افشين به 

يان با خالفت سياست تقويت اميران ترك كه غالباً حنفيان متعصب بودند و در دشمني با ايران. نبرد بابك فرستاد

همدستان ، بعدها از طرف خلفاي ديگر عباسي و به ويژه المتوكل با مهارت دنبال شد و منجر به سركوب 

اگر . سلسله هاي ايراني مانند سامانيان و مأمونين و آل زيار و آل بويه و تسلط تركان غزنوي و سلجوقي گرديد

خدمت خلفا را كمر نمي بستند، ) ملقب به افشين( اشراف زادگاني مانند شهزاده اسروشنه خيدر پور كاووس 

غلبه ي خلق ايران بر دشمن بسي تسهيل مي شد ولي پيداست كه در قبال قيام دهقانان و دريوزگان شهر، 

. اشراف ايراني بيشتر ترحيج مي دادند دستيار خليفه باشند تا آنكه به زير درفش سرخ علمان و خرمدينان بروند

به مدد آنان بود كه عباسيان بر بني اميه پيروز . در اين موقع از تقويت خلفاء دريغ نورزيدنداين اشراف به ويژه 

ولي همين كه اين اشراف و سر . شدند، مأمون بر امين غلبه يافت، كار ملكداري عباسيان آنچنان رونق گرفت 

شمشير سياف خليفه رگهاي كردگان خواستند پا از گليم خود فراتر نهند و در كار قدرت خليفه اخالل كنند 

.گردنشان را بريد ، نوبختي و برمكي ، بومسلم و افشين را بر نطع هالك افكند

خطاست اگر تالش اين اشراف و سركردگان را ناسپاسانه تنها سازشكاري محض بشمريم زيرا بسياري از 

 نيز از چنگ دژخيم خليفه به همين جهت. آنان هرگز عمقاً با خالفت نساختند و در خرابي كارش مي كوشيدند

 نخـستين اسـتعمال    ،� مـيالدي  778-779جنـبش گرگـان  در سـالهاي    � اظهار نظر مي كنند كه به كار بردن پـرچم سـرخ در    �18 تاريخ ايران در قرن �مؤلفين شوروي كتاب    )1
 اين تأييد نويسندگان معتبر كتاب نامبرده داراي ارزش فراواني است�جمعي پرچم سرخ به مثابه ي پرچم پيكار خلق عليه ستمگران در تاريخ است 
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ما در يادآوري . نهايت آنكه هراس آنها از جنبش مردم موجب نوسان آنها و تمايل سازشكارانه آنها بود. نرستند

از تاريخ گذشتگان بدون شك با حرمت گذاري و مهرورزي از نوبختي ها، برمكي ها، افشين ها  و امثال آنان 

. ، مازيارها و يعقوب ها عالمت تساوي نمي گذاريمياد مي كنيم گرچه ميان آنها و بابكها

-4-

خرمديني به مثابه ي يك جريان الحاد آميز انقالبي و به صورت آميزه اي از تعاليم مزدكي همراه با تأثيرات 

. بابك به هيچ وجه مبتكر اين دين نيست. كيش اسالم در شرق و غرب ايران پيش از بابك وجود داشته است 

نيز از خرمدينان ) سپيد جامگان(  تصريح مي كند كه پيروان بومسلم و مبيضه � الملل و النحل�در شهرستاني 

 ( � بهديني� نشان مي دهد كه بايد حتي در دوران ساساني مانند تراكيب � خرمديني �خود عنوان .  بودند 

ان و هيربدان زرتشتي ايجاد شده باشد در قبال بهتان مؤبد) كيش مزدك ( � درست ديني�و ) كيش زرتشت

مي خواندند، آنان با وضع كلماتي مانند خرمدين و درست دين در واقع ) كافر ( � بد دين�كه بدعت گذاران را 

لذا بايد خرمديني كه رابطه ي . خود را در قبال اين اتهام محفوظ مي داشتند و كيش خود را زيبا جلوه مي دادند

رسته اي ، ) زيرا از جانب بسياري از مورخين تصريح شده( ست فكري آن با درست ديني مزدكيان روشن ا

. سلكي از مزدكي باشد

 پسر شهرك پيشواي اين فرقه بود و بابك كودك مردي روغنگر از ، جاويداندر غرب ايران پيش از بابك 

� و غنمراعي بقر�و به قول روضه الصفا ( مردم بالل آباد كه در كودكي و جواني شباني و سارباني مي كرد

در دستگاه جاويدان و جمع خرمدينان درآمده اما اينكه چه شده كه وي را به جانشيني جاويدان برگزيدند ) بوده 

همين اندازه مي دانيم كه خرمدينان به تناسخ روح معتقد بودند و مي پنداشتند . مطالبي است كه روشن نيست 

براهيم آنگاه موسي و عيسي و سپس محمد و سرانجام كه روح خداوند نخست به كالبد آدم حلول كرده، سپس ا

مسلماً جاويدان پور شهرك خود را آخرين جلوه گاه اين روح ايزدي مي دانست و چنان  . 1بومسلم خراساني

بنظر مي رسد كه پس از مرگش همه بر آن شدند كه روح جاويدان پور شهرك به بدن بابك پور مرداس حلول 

. كرد

 در رهبري نهضت نقـشي بـازي مـي    � ادامه كاري�اي حفظ اين عقيده ي تناسخ كه گويا از منشاء هنديست در بسياري از جريانات الحاد آميز و انقالبي آن عصر ديده مي شود و بر      )1
.كرده است 
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اني براي خرمدينان مي توانست پديد شود كه يا جاويد وصيت خاصي درباره ي بابك چنين باوري تنها زم

آنچه كه مسلم . كرده باشد و يا او در همان ايام زندگي جاويدان به مقام بزرگي در ميان خرمدينان رسيده باشد 

اينكه بابك . به پيشوائي خرمدينان برگزيده شد)  ميالدي816(  هجري201است بابك هنوز جوان بود كه در 

به پيشوائي خرمدينان باختر ايران رسيد قرينه ي ديگري بر شخصيت او و صفات پسنديده اي مانند دلسوزي و 

مانند مازيار در مشرق ( مقاومت بيست ساله بابك در برابر امواج لشگر خليفه . تيز هوشي و نيكو رفتاري است 

اتكاء روشن بيني و بصارت ذاتي خويش قادر بود مصالح نمودار آن است كه اين شبان به ) و تئوفيل در مغرب

حتي به شهادت برخي قرائن بابك سعي بسيار . كار را تشخيص دهد و مي كوشيد تا خليفه را منفرد سازد 

داشت افشين را به اتكاء ايراني بودنش در دشمني با خالفت ، متحد خود سازد و شايد تالشهاي وي در برخي 

 زيرا در دربار معتصم آن هنگام عقيده داشتند كه افشين در سركوب بابك مماطله مي مراحل بي نتيجه نبود

ولي شهزاده اسروشنه به دليل تربيت طبقاتي و بيمي . كند و از همه ي قوا براي انجام منظور استفاده نمي نمايد

ديدها جرأت نكرد كه از وضع خود داشت و در اثر سياست تهديد و تحبيب خليفه سرانجام و عليرغم برخي تر

.دركنار بابك قرار گيرد و بساط ظلم و فساد خالفت را برچيند 

 دهقان طرخانسرداران و سرهنگان لشگر بابك نيز مانند خود از ميان توده ي مردم برخاسته بودند مانند 

مانانه  سرهنگ ديگري كه وي نيز در پيكار با سپاه خليفه قهرآذيندالوري كه جان در سر خرمديني باخت و 

مورخين قرون وسطائي مي كوشند تا محيط بابك و سرهنگان و ياران وي را محيط راهزنان و . از پاي درآمد

� نود نود�دزدان خون آشام جلوه گر سازند و همه جا گفتگو از آن است كه سياف شخصي بابك مردي بنام 

سد زماني كه بابك در حال اسارت از دهها هزار اسير را گردن زد و حتي يكي از مورخين با گستاخي مي نوي

ميان مردم بغداد مي گذشت بر انبوه جماعت خيره شده بود و تأسف مي خورد كه چرا قادر نيست همه آنان را 

ولي پيداست نهضتي كه مدت بيست سال از پشتيباني جانبازانه ي مردم برخوردار . از دم تيغ بي دريغ بگذراند

مردم جاي بزرگ داشت نمي توانست مبتني بر فساد و راهزني و خون آشامي بود و به قول مسعودي در دلهاي 

دهقانان و شبانان و مستمندان شهرها به بابك و سرهنگانش به مثابه ي نمايندگان خود باور داشتند و . باشد

.اين باور نمي توانست جز از آن برخيزد كه آنان را مدافع منافع طبقاتي و ملي خود يافته باشند
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اين . مراحل عمده ي جنگهاي طوالني بابك عليه خالفت در برخي منابع قرون وسطائي توصيف شده است 

توصيفات كامالً نشان ميدهد كه بابك در اداره ي امور جنگ طوالني چريكي عليه لشگريان خليفه مهارت 

حل و گذرگاهها و گردنه ها و در اثر اطالع دقيق از فراز و نشيب م. عظيم داشت و تجارب جالبي گرد آورده بود

مختصات اقليمي ، با استفاده از شيوه ي كمين كردن در نقاط مساعد و شبيخون زدنهاي جسورانه و بي امان ، 

او هنگامي كه وضع را براي رزم مساعد نمي يافت قادر بود . بابك لشگريان خصم را به ستوه در مي آورد 

 با داشتن شبكه ي وسيعي از جاسوسان در اردوگاه دشمن بهترين مدتي دراز در كمين گاه خود منتظر باشد و

فرصت را براي ايراد ضربت برمي گزيند و خود بر رأس سپاه چنان بي باك و سريع مي تاخت و دشمن را 

دلبستگي لشگريانش به وي موجد انضباط و انگيزه ي . غافلگير مي ساخت كه راه مفري برايش نمي ماند

در واقع افشين با همه ي .  مي شمرد � بي نظير� نبود كه معتصم او را در كار لشگركشي بيهوده. فداكاري بود

اين غلبه از طريق خدعه و تزوير و سياست دست . آزمودگي نتوانست صرفاً از نظر نظامي بر بابك چيره شود

. داد

ميز ، قهرمان ، استوار و تمام رفتار بابك از زمان گرفتاري تا مرگِ مردانه ، نمودار روحي به حد افسانه آ

هنگامي كه بابك پس از شكست . جزئيات اين رفتار را مورخين متعددي نقل كرده اند . تسليم ناپذير است 

نهائي در بيشه زارهاي اران متواري بود و قصد داشت نزد پادشاه بيزانس تئوفيل بگريزد و او را به مبارزه عليه 

. ين زنهارنامه اي با مهر زرين خليفه به وسيله دو پيك به نزدش فرستادخليفه برانگيزد ، ساالر سپاه عرب افش

وي زنهارنامه ي خليفه را نزدش نهاد و پيام افشين را .  يكي ار آن دو موفق شد بابك را در پناهگاهي بيابد

نگين را بابك آن نامه برگرفت ، مهر بگشاد و بخواند و در غضب شد و با خشم تمام آن زنهارنامه ي ن. بگزارد

افشين از راه ديگر »  اين نامه را به نزد افشين ببر و بگو اين ترا بكار آيد نه مرا « : به نزد پيك افكند و گفت 

يكي از اميران آن نواحي بنام سهل بن سنباط كه با بابك آشنائي و دوستي داشت او را به دژ خود مي . درآمد

ابك را به بهانه ي شكار از سراي خارج مي سازد و آنجا او را برد و وعده ي پشتيباني مي دهد ولي روز ديگر ب

بابك كه ديد نامردانه در دام افتاده ، روي به آن دوست نماي خيانتكار پيشه . تسليم سرهنگان افشين مي كند

 و سهل بن سنباط به نقل روضة الصفا پاسخي � ارزان فروختي مرا بدين ناكسان�:نمود و با لحني حزين گفت 

:سهل گفت . كه در واقع دادنامه ي خالفت و اشراف عليه بابك بودداد 
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.� تو راعي بقر و غنم بودي و شبان را با تدبيرجيش و سياست و اجراء حكومت هيچ نسبت نيست�

آري بزرگترين جرم بابك آن بود كه اين شبان گاوچران امكان نداشت به حسب و نسب اشرافي بنازد ولي 

ر از مأمونها و معتصم ها از عهده ي تدبير جيش و سياست برنيامده بود؟ بيست سال آيا در واقع بابك بهت

. پيشوائي پر قدرتش به سود او حكم مي كند

معتصم چنان از اسارت بابك ، اين خوشبختي غير منتظر شادان شد كه به تمام معناي كلمه افشين را غرق 

: وم تاريخ تمدن اسالمي مي نويسددر اين زمينه جرجي زيدان در جلد د. در جواهر ساخت 

رفت تا روزي كه برگشت هر روز معتصم يك دست خلعت ) سامره(  از روزي كه افشين از سرّمن رآ �

و يك اسب براي وي مي فرستاد و عالوه بر انعامها و خواربار ، هر روز كه افشين در برابر بابك سواره 

 .مي جنگيد ده هزار درهم فوق العاده مي پرداخت

همين كه افشين به سامره رسيد معتصم بدست خود نشان جواهري به وي آويخت و بيست ميليون 

درهم انعام داد و فرمان حكومت سند را براي وي امضاء كرد و شاعران را وا داشت به خدمتش بشتابند 

 . �و او را مدح گويند

 بر دوش بابك و برادر دليرش عبداله .معتصم دستور داد براي ورود بابك به سامره ترتيبات خاص بدهند 

بابك را بر پيل اشهبي مستور از ديباي سرخ و . دراعه هاي مرصع و بر تاركشان برنس هاي مجوهر نهادند 

كودكان در پس و پيش اين دو بيت محمد بن عبدالملك الزيات را . سبز و بردارش را بر شتر جمازه اي نشانيدند

:ند كف زنان و حوصه كشان  مي خواند

لجيل  جيالن  خراسانقد خضب الفيل كعاداته

1االللذي شان من الشانوالفيل ال تخضب اعضاوه

درباره وقايع اين ايام عوفي در جوامع الحكايات حادثه اي را نقل مي كند كه نمودار ديگري از روح 

:قوي و تسليم ناپذير بابك است وي مي نويسد

 را گرفتند ، من و چند كس ديگر موكل او بوديم و او را به راه  ابن سياح گويد چون بابك خرمي�

 ؟ � بابك توئي�گفتند كه چون ترا پيش خليفه برند و از تو پرسد كه . كرده بوديم 

.  عبدالملك اين شعر را به مناسبت ديگري سروده بود ولي لجاره ي بغداد آن را در مورد بابـك نيـز خواندنـد   � يحمل شيطان خراسان �مصرع دوم است شعر را چنين نيز آورده اند          )1
فيل چنانكـه شـيوه   : معناي شعر چنين است . فقط خوانندگان اين ابيات قصد دشنامي به ايرانيان داشتند. الن كه لقب امراء خراسان و ديلم بود  البته بابك نه خراساني بود و نه گيل گي        

.مش شكستي حاصل شده باشدخضاب كرده و فيل اندامها را خضاب نمي كند مگر براي كسي كه در جاه و مقا) امير خراسان( ي اوست اندامهاي خود را براي گيل گيالن خراسان 
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 آري ، يا امير المومنين ، بنده ي توأم و گناهكارم و اميدوارم كه اميرالمومنين مرا عفو كند و از �بگو 

بابك توئي؟ : را مقيد پيش او بردند گفت چون بابك  . �من درگذرد

وي را به چشم اشارات كرديم ، به دست بفشرديم كه آنچه ترا تلقين .  و خاموش شد� آري�:گفت 

�.رنگ روي او نگشت . روي ترش نكرد. البته هيچ نگفت . كرده بوديم بازگوي 

 صحنه ي ديگري درباره مرگ بابك � سياست نامه�خواجه نظام الملك وزير معروف سلجوقيان در اثر خود 

بايد دانست كه خواجه از .  نقل مي كنند كه لرزاننده است و نمودار قدرت روحي شگرف اين شبان انقالبي است

آن كساني است كه از طرفيبه سبب خصلت اشرافي و از طرف ديگر اهميتي كه براي تمركز قائل بود از همه 

: ي نويسدوي م. ي قيامها با خصومت ياد مي كند 

 چون يك دستش ببريدند دست ديگر در خون زد و در روي خود ماليد، همه ي روي خود را از خون �

شما هر دو .  در اين حكمتي است �:  گفت�اين چه عمل است ؟!  اي سگ�معتصم گفت ،. سرخ كرد

من . د باشددست و پاي من بخواهيد بريد و گونه روي مردم از خون سرخ باشد ، خون از روي برود زر

روي خويش از خون سرخ  كرده ام ، تا چون خون از تنم بيرون شود ، نگوئيد كه رويم از بيم زرد 

�.شد

� كنيسه بابك �پس از اينكه خليفه با قساوتي نامردانه بابك را شكنجه داد و كشت او را در جائي كه بعدها 

هنگامي كه هموطن دالور .  بر دار آويخته بودساليان دراز پيكر اين مرد قهرمان. نام گرفت به دار آويخت

. ديگرش مازيار را بر همين كنيسه بر دار كردند پيكر فروخشكيده بابك در كنار او بود

جا دارد شخصيت بابك و رفتار دالورانه اش در برابر دشمن همه ي مبارزان راه آزادي و استقالل را الهام 

.   بخشيد
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جنبش زنگيان
ريدر قرن سوم هج

مقدمه

در روم . م. ق74-71قريب هزار سال پس از جنبش بزرگ غالمان به رهبري اسپارتاكوس كه در سالهاي 

واقع گرديد و در آن قريب صد و بيست هزار برده شركت داشتند و مدت سه سال به طول انجاميد ، قيام 

رهبري صاحب الزنج واقع گرديد كه ديگري در نواحي بصره و آبادان و اهواز ، آن نيز با شركت غالمان و و به 

مورخين غربي . در آن به قولي بيش از پانصد هزار غالم شركت جستند و مدت پانزده سال به طول انجاميد 

قيام اسپارتاك را بزرگترين جنبش غالمان مي شمرند ظاهراً آنها از جنبش زنگيان در قرن سوم هجري و از 

با آن كه در باره ي اين واقعه . ا آن را آگاهانه مسكوت مي گذارندشخصيت صاحب الزنج خبر چنداني ندارند ي

ي بزرگ در برخي منابع تاريخي عرب و ايراني مطالبي ثبت است ايرانيان نيز از يك جنبش عظيم بردگان كه 

در بخشي از خاك ميهن آن ها گذشته است بي خبرند  و نمي دانند كه گرچه اجداد صاحب الزنج ساالر قيام 

ن از اعراب بوده اند و لي خود وي و پدرش و پدر بزرگش ، زاده و پرورده ي خاك ايران و از مردم زنگيا

مضافات شهر ري بوده اند و به اين جهت از افتخاري كه از ساالري يك قيام بزرگ رنجبران نصيب صاحب 

.الزنج شد ، سهمي نيز به هموطنان ايراني اش مي رسد 

رب بردگي در كشور هاي خالفت ع

يكي از ويژگيهاي مهم فئوداليسم در كشورهاي خالفت عرب و از آن جمله ايران در قرن هاي دوم و سوم 

نمي توان گفت كه نظام اجتماعي آن دوران نظام بردگي بود زيرا شكل عمده ي . بسطِ نيرومند برده داريست

امراء مالك و دهقانان و شبانان آنها اقتصادي ، فئوداليسم و طبقات عمده ي اجتماعي عبارت بودند از اشراف و 

ولي در اثر جنگ ها و فتوحات خالفت ، بردگي به مثابه ي بقاياي يك نظام كهن و . كه سمت برده نداشتند

سمرقند در خاور و مناخ يا قاهره در باختر ، دو پايگاه عمده ي تدارك و . منسوخ بار ديگر رونقي شگرف يافت
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دگان چيني و ترك و از قاهره بردگان رومي و زنگي و صقلبي به تمام شهرهاي از سمرقند بر. صدور برده بود 

.آن روز خاورميانه به ويژه بغداد گسيل مي شدند

 كه در �بثر المنامه�جرجي زيدان در تاريخ تمدن اسالمي مينويسد كه در حوالي قاهره مقامي بود به نام 

پس اسرائي را كه در خور بردگي بودند به مناخ مي آنجا اسراي پير و افراد مشكوك را گردن مي زدند وس

فرستادند و آن جا معلمين آنها را تيراندازي و سواركاري و شمشيربازي و غيره مي آموختند و آماده ي فروخته 

يعني  (�نخّاسان� يا �قيمان�در بغداد شارع دارالرقيق ، محل فروش بردگان و كنيزان بود و . شدن مي كردند 

گاه بعضي از كنيزان زيبا و هنرمند به صدها و ميليون ها درهم و . آن ها را به فروش مي رساندند)برده فروشان

1.دينار خريد و فروش ميشدند

در اثر كثرت بردگان، داشتن غالمان بسيار كه از عالئم تشخّص بود رواجي داشت و به ويژه زنگي كه غالم 

هندوشاه مؤلف تجارب السلف اين نكته را به ويژه در . ان عرب بود ارزاني بود به تعداد فراواني در اختيار خواجگ

:باره ي شهر بصره كه مركز شروع قيام بود تصريح كرده مي نويسد 

زنگيان به بصره بسيار بودند ،چنانكه هيچ سرائي از سراهاي اكابر و اوساط الناس از يكي يا دو يا سه �

كه در شب نيمه ي ) والعهده الي المورخ(چنان آورده اند زيادت ، خالي نبود و در بعضي تواريخ بصره 

شعبان كه موسم جمعيت و شعالن بوده است اكابر و اعيان شهر تماميت جمع شدندي و از جمله شبي 

از شب ها از احوال حاضران تتبع كرده بودند هزار خواجه حاضر بود و هر يك از ايشان هزار غالم 

�2.زنگي داشت

ريخ تمدن اسالمي متذكر مي شود كه عالوه بر غالمان عده اي از دهقانان غالم زاده ي جرجي زيدان در تا

بردگان و قنّ ها در اراضي و  . 3نام داشتند و با زمين فروخته مي شدند� قنّ �وابسته به زمين نيز بودند كه 

.تندمعادن اطراف بصره به كارهاي فرساينده و كشنده اي براي خواجگان خويش اشتغال داش

تأليف احمد » پرتو اسالم «  و نيز كتاب 24�30تأليف جرجي زيدان جلد پنجم صفحات » تاريخ تمدن اسالمي « براي اطالع وسيعتري در باره ي اين جريان مراجعه كنيد به )1

.نگارش آقاي نيازمند شيرازي » تاريخ بردگي « امين مصري و نيز كتاب 

189ف ، صفحه ي تجارب السل)2

 .46جرجي زيدان ، تاريخ تمدن اسالمي ، جلد چهارم صفحه ي )3
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قيام زنگيان در سواحل شط العرب نتيجه ي تقاطع انواع تضاد ها ي اجتماعي در اين ناحيه بود از آن جمله 

از طرفي و ) و در اين مورد خاص تضاد علويان و عباسيان ( تضاد هاي شديد ديني و قومي در ميان اعراب 

.از طرف ديگر) ا خواجگان و مواليان و در اين مورد خاص تضاد برده ها  و قنّ ها ب( تضاد هاي اجتماعي 

صاحب الزنج و شخصيت وي

جد بزرگ وي كه محمد بن حكيم نام داشت ،از .پيشواي قيام زنگيان علي بن محمد بن عبدالرحيم است 

آن علوياني است كه با زيد بن علي بن حسين در كوفه قيام كرد و پس از شكست زيد از كوفه فراري شد وبه 

، ) به قول ابن اثير ( قلمرو شيعيان و طرفداران آل علي بود گريخت و در قريه ي ورزنين ناحيه ي ري كه 

پدر بزگ صاحب الزنج به نام عبدالرحيم در طالقان تولد يافت و با  . 1ساكن شد) به قول مسعودي ( باوزيق 

و پدرش ) علي(لزنج كنيزكي سندي ازدواج كرد و از آن دو ، محمد پدر صاحب الزنج زاده و بدينسان صاحب ا

.محمد و پدر بزرگش عبدالرحيم همه زائيده و پرورده ي خاك وطن ما هستند

علي كه بعدها صاحب الزنج لقب گرفت در خاندان علوي و زيدي خود با روح شيعيگري و دشني با خالفت 

 جواني بود متفكر ، عباسي بار آمد و احساس ستاندن انتقام شهيدان خاندان علوي در او قوي بود و ظاهراً خود

:هندوشاه نامبرده در باره ي وي مي نويسد . درس خوانده و داراي طبع شعر 

�2و او مردي عاقل و فاضل و بليغ و شاعر فايق بود�

از نوشته هاي ابن اثير چنين بر مي آيد كه صاحب الزنج در آغاز كار در بغداد و بصره و بحرين و هجر دست 

و خويش را علوي و صاحب معجزات خواند و بدين سبب سخت تحت تعقيب . 3 زد به تبليغ به سود راه خود

تا زمانيكه صاحب . عمال خليفه بود و بارها خاندانش و خودش به زندان افتادند ولي در اثر حوادثي نجات يافتند

 با او چندان  اين مهمترين قبائل شهر بصره�سعديه� و �بالليه�الزنج تنها دعوي امامت داشت، بزرگان قبائل 

خصومتي نداشتند ولي واي بر او كه به نقطه ي حساس اين بزرگان دست يازيد يعني آغاز تبليغ غالمان به 

.سركشي كردن از امر مواليان گذاشت 

 .314مسعودي جلد اول صفحه ي » مروج الذهب « و 255  وقايع سال 7ابن اثير جلد » الكامل « رجوع شود به )1

.189تجارب السلف ، صفحه ي )2

.چون منبع آن روشن نيست از تكيه بدين قول خودداري شد .  داشت ) ازارقه يا  ( برخي نوشته اند كه صاحب الزنج كيش خوارج ازرقي )3
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:يكي از نمونه هاي كار تبليغي صاح الزنج را ابن اثير در كتاب خود نقل كرده مي نويسد 

من براي :  نخستين كس از آنهاست كه بدو پيوست گويد ريحان كه يكي از غالمان سورجيان و�

گفتند وي را .مرا نزد او بردند. غالمان موالي خويش آرد ميبردم و به دست كسان صاحب الزنج افتادم 

از كجا مي آئي؟ و احوال غالمان سورجيان بپرسيد و مرا :چون سالم دادم پرسيد . به امارت سالم ده 

فتم و سپس گفت برو و از غالمان هر چند كه تواني فرار ده و بياور تا ترا به كيش خود خواند ، بپذير

عده . امير ايشان سازم و مرا سوگند داد كه جاي وي به كس نشان ندهم و به امداد به سوي او رفتم

�.اي از غالمان دباشين نزد وي آمده بودند

:و سپس نيز مي نويسد

ز ايشان به خاطر رهائي از سختي بردگي بدو پيوستند و غالمان بصره را دعوت كرد و بسيار كس ا�

صاحب الزنج براي آنان خطبه خواند و وعده داد كه ايشان را خداوند مال و زمين خواهد كرد و سوگند 

در اين وقت صاحبان بردگان بيامدند و . ياد كردكه به آنان خيانت نكند و در كوشش كوتاهي نورزد 

ار بگير و او را باز پس ده و غالمان را بفرمود تا هر يك ازمواليان خويش گفتند براي هر غالم پنج دين

�1.يا وكالي آنان را پانصد تازيانه بزدند و سپس ايشان را رها ساخت تا به بصره بازگشتند

اين اثير از قول ريحان غالم مي افزايد كه وقتي صاحب الزنج بر منبر مي رفت و خطبه مي خواند به ياد 

با . ي آورد كه آن ها در دوران بردگي چگونه در محنت و سختي بودند و چگونه اكنون نجات يافته اندغالمان م

آن كه مورخين بسياري سعي دارند كه صاحب الزنج را مردي جبار و قسي معرفي كنند، باز از قرائن فراوان 

و اگر كسي را قانع مي پيداست كه وي روحي با عطوفت داشت و بيشتر در صدد اقناع منكران بر مي آيد 

:ساخت او را به حال خود مي گذاشت و در عين حال باز اين واقعه كه ابن اثير نقل ميكند جالب است 

 كشتي با مستحفظان در آن جا بودند نگاهبانان چون سياهان بديدند 1900 به موضعي رفتند كه �

. ودند كه از راه بصره به حج مي رفتندبگريختند و زنگيان كشتيان را گرفتند و در آن كشتيها حاجياني ب

صاحب الزنج در مكاني مرتفع از زمين بنشست و با حاجيان مناظره و ايشان وي را تصديق كردند و 

صاحب الزنج . گفتند اگر زياده بر زاد و راحله داشتيم در راه تو به كار مي برديم و در نزد تو مي مانديم 

�. آنها را رها ساخت

) .ترجمه ي متن عربي به فارسي از شادروان دهخدا است ( 225ابن اثير  ذيل وقايع سال )1
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ديگر اخالقي صاحب الزنج كه مورخين از آن ياد مي كنند سرسختي او در مبارزه بود كه از يكي از مختصات 

در اين باره ابن اثير در الكامل نبردِ موفق ، برادر خليفه و فرمانده ي سپاه . شرايط اصلي نبرد و پيروزيست 

:عباسيان را عليه صاحب الزنج شرح داده و چنين مي نويسد 

العباس را به نهرابي الحضيب فرستاد تا كار صاحب الزنج را بسازد و ابو العباس از موفق فرزند خود ابو�

بامداد تا گرمگاه بجنگيد و زنگيان را شكست افتاد و پس موفق را صاحب الزنج را نامه اي كرد تا از 

�1.خونريزي ها و خرابيها كه به دست او رفته است توبه كند، ليكن وي بدين نامه پاسخ نداد 

: در تجارب السف اين شعر الصاحب الزنج خطاب به خليه نقل شده است و

اقسم بالقتل  و   بالذبح                       والعفو  بعد الذنب و الصفح 

النظرت عيني   اعالمكم                       اال  اسيرا   او علي رمح

 و درگذشتن از خطاها كه ديدگان من درفشهاي يعني سوگند مي خورم به جنگ و كشتار و به آمرزش گناهان(

)شما را جز در حال اسارت يا آويخته بر سر نيزه ها نديده است 

با آنكه صاحب الزنج تكيه گاه فكري و ايدئولوژيك خود را زيدي گري قرار داده بود با اينحال شيعيان و 

ي كردند و اين خود نشان مي دهد كه م�تقيه �زيديان او را از خود نمي دانستند و به اصطالح در حق او 

راديكاليسم و روش قاطع و انقالبي صاحب الزنج كه با تكيه به محرومترين قشر غالمان و بردگان يعني زنگيان 

سياهپوست قصد داشت تخت خونين خالفت عباسي را سرنگون سازد به مذاق و مزاج پيشوايان محافظه كار 

: مي نويسد �خ قمتاري�علوي سازگار نبود در اين باره 

از ) مقصد امام حسن عسگري است(از بعضي روايت است كه ايشان گفتند ما از حسن بن علي �

امام فرمود صاحب الزنج از ما نيست و ابوالحسين عيسي بن علوي . صاحب الزنج سئوال كرديم 

نج از عريضي دعوي ميكند كه محمد بن الحسن بن احمد وليد فقيه روايت كرده است كه صاحب ز

علويه است و در ميان ايشان صحيح النسب است ، ليكن علويه و اهل شيعت خود را از وي دور مي 

�2.دارند بر وجه تقيه

 .138 ، صفحه ي 7ابن اثير ، جلد )1

 .229تاريخ قم ، صفحه ي )2
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پيش از آنكه به بيان مبارزات صاحب الزنج بپردازيم بايد بگوئيم كه الحاد و بدعت در دين و از آن جمله 

در دوران قرون وسطي ، شكلي از اشكال )كه از طرف مذهب رسمي الحاد شناخته مي شد(شيعيگري 

اپوزيسيون انقالبي بوده و در زير اين درفش به ظاهر ديني ، انواع جنبش هاي اجتماعي و ملي ايرانيان صورت 

گرفت و شگفت نيست كه جنبش بردگان نيز عقايد يكي از فرق مذهبي عصر را پالتفرم خود قرار داده و 

.ه ميدان آمده باشدپيشواي اين جنبش با دعوي علويت ب

جريان مبارزه ي زنگيان با خالفت 

270آغاز شد وتا جمادي االولي ) ميالدي869( قمري 255قيام زنگيان به رهبري صاحب الزنج از ماه شوال 

خلفاء عباسي المهتدي و المعتمد تالش شديد و .  سال به طول انجاميد 15يعني قريب ) ميالدي883(هجري 

اي سركوب اين قيام به كار بردند و پس از دهها بار شكست و دهها هزار تلفات سرانجام قساوتكارانه اي بر

يا  به طور خالصه موفق، موفق به � الناصرالدين باهللا الموفق�برادر خليفه معتمد موسوم به ابواحمد و ملقب به 

و عبدالرحمن ( فلح خلفاء عباسي زبده ي سرداران عرب خود از قبيل ابوهالل ، م. شكست صاحب الزنج شد

،الران ترك خويش مانند جعالن تركي، لؤلؤ ، ابراهيم بن سيما و سپهسا) فرزند موفق(، ابوالعباس ) پسرش 

موسي بن بغا ، اسحق ابن كند اجق ، طاش تمر ، ابن تركي، اغرتمش تكين و غيره را به جنگ صاحب الزنج 

انند علي بن ابان مهلبي و خليل و محمد برادرانشان ، محمد ابن اثير از سرداران دالور صاحب الزنج م. فرستادند

كه هر يك .بن سالم ، فتح حجام ، يحي بن محمد بحراني ، ابوليث اصفهاني ، سليمان بن موسي نام ميبرد

به ويژه بايد از سپهساالر بي باك و جانباز صاحب الزنج يعني علي بن ابان مهلبي نام برد . فتحي نمايان كردند

يباً طي تمامي پانزده سال در عمده ي نبردها شركت داشت و فاتح شد و عليرغم آن كه برخي اوقات كه تقر

.مجروح گرديد ولي از جنگيدن و نابود كردن سپاه خليفه باز نايستاد 

صاحب الزنج  طي اين پانزده سال نواحي وسيعي كه بصره و عبادان و اهواز و شوش و دشت ميشان و جي 

و با آنكه خليفه ، سپاهيان انبوه و چند .  در بر مي گرفت تحت تصرف و نظارت خود در آورده بودو گنديشاپور را

 و �شنذاوه�ده هزاري پياده و سوار به همراه بحريه ي شط پيما مركب از ده ها و صد ها كشتيهاي خاص كه 

 مهارت جنگي شگرفي بر  نام داشته اند به جنگ صاحب الزنج مي فرستاد ، سپاه زنگيان هميشه با�سميريه�

جيش خليفه غالب مي گرديد و اگر موفق برادر معتمد ، تقويت هاي پياپي دريافت نمي كرد و يا لجاج و 
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ابن .  رخنه كند �مختاره�قساوت بي پايان به خرج نمي داد نمي توانست در باروي پايتخت زنگيان يعني شهر 

. به قتل و اسارت پرداخت �سپاه خليفه وارد اين شهر شد اثير درباره ي آخرين دفاع مختاره مي نويسد وقتي 

�1.مردم شهر دفاعي مردانه كردند و بر سپاهيان موفق سنگ و چوب ريختند و بر آنها حمله بردند

شكست صاحب الزنج  تنها نتيجه ي قدرت سپاه بغداد  و لجاج و خدعه ي  موفق و سردارانش نبود بلكه 

.داراي يك علل اجتماعي بود 

صاحب الزنج و يارانش كه دست به قيام زده بودند در طول مبارزه و پس از فتوحات اوليه و به دست آوردن 

شيوه ي خليفه . غنائم و اسراء به تدريج خود كمابيش دچار همان معايبي شدند كه عليه آن برخاسته بودند 

الزنج اندك اندك خود به  و به قول صاحب 2گري وغالمداري و گردآوردن مال بين آنان گسترش يافت

زنگيان و دهقانان قنّ دلسرد شدند و آن شور و هيجان نخستين فروكش .  مبدل شدند�خداوندان مال و زمين�

.كرد

قيام صاحب الزنج مقارن قيام صفاريان بود ولي يعقوب ليث پيشواي اين قيام اخير توجه نكرد كه وظيفه ي 

انصاف داد كه در اين زمينه صاحب الزنج گام نخستين را برداشت بايد . وي اتحاد با قيام عليه خالفت است

وقتي ابو احمد موفق برادر خليفه ، يعقوب را در خوزستان شكست داد و اهواز را گرفت و يعقوب فراري شد ، 

صاحب الزنج به او پيغام داد كه نگريزد و دوباره باز گردد و با هم همدستي كرده به خالفت عرب خاتمه دهند 

:ي يعقوب پاسخ داد ول

�3 قل يا ايها الكافرون ، ال اعبد ماتعبدون�

ولي بعدها چنانكه از رفتار محمد بن عبيداله هزار مرد كردي ، عامل يعقوب در اهواز پيداست، يعقوب ميل 

4.مدارا و مماشات با صاحب الزنج داشته ولي آن هم سر نگرفته و به جائي نرسيده است

سوم يكي از بزرگترين جنبش غالمان در تاريخ انساني است و جا دارد كه در اطراف جنبش زنگيان در قرن 

عجالتاً آنچه كه گفته شد و ظاهراً از . اين جنبش و شخصيت پيشواي آن پژوهش هاي دقيقتر انجام گيرد 

 .143 ، صفحه ي 7ابن اثير ، جلد )1

 علي بن ابان سردار بزرگ صاحب الزنج خود غالماني داشت كه از جمله از جعفرويه نام مي برند كه چون سپاهيان خليفه وي را كشتند علي بن ابان نيز به خونخواهي او مطر مثالً)2

.بن جامع از سرهنگان خليفه را بكشت 

..ز قرآن  ، آيه اي ا� بگو اي كافران من آنرا كه شما مي پرستيد نمي پرستم �)3

 .7براي تمام اين جريانات رجوع كنيد به كامل ابن اثير جلد )4
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 به نخستين كوشش ها براي تحليل اجتماعي اين جنبش است ، شايد بتواند زمينه اي براي پژوهش هاي بعدي

.دست دهد
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مقام تاريخي

جامعه شناسي فارابي

طرح مسئله

 و شايد بزرگترين امير اين سلسله كه بر �دانمبنوح�يكي از امراء سلسه ي كوچك 

،  عباسي و سپس فاطمي حكمراني داشته اند ءشهرهاي حلب و حمص در دوران خلفا

شايد ما ايرانيان با اين .است) 351-356(ابوالحسن علي بن حمدان معروف به سيف الدوله 

داشتيم اگر نام وي با نام ابونصر فارابي فيلسوف نامدارلب سروكاري نميغامير عرب از آل ت

وي تقديم داشته ه  كه اين كتاب اخير خود را ب�آغاني�ابوالفرج اصفهاني صاحب ما و

.مربوط نميشد

 را سخت مي نواخت و سيف الدوله خود مردي حكيم و شاعر بود لذا دانشمندان و شعرا

 بي ياري اميري و سلطاني قادر نبودند زندگي را در اين زمره از مردم كه در آن روزگار اكثراً

ش ردشنيدند گِي چنين كساني را ميد هر جا آوازهراننامنيت و فراغتي ولو بسيار نسبي بگذ

،  بزرگ ايراني ن جهت روشنفكران بنامي مانند ابونصر فارابي فيلسوفيم هبه. جمع ميشدند

ثالهم از اطرافيانش مي عرب و ائداني شاعر غنامي شاعر بزرگ عرب ، ابوفراس حبالمتنّ

�علوم اوائل�ه انواع علوم از بسيف الدوله نسبت به ابونصر فارابي كه از جهت احاطه .. بودند

همين سببه ند و بد ميشمر�معلم اول�گرفته تا موسيقي و شعبده ، وي را تالي ارسطو 

 ابونصر محمد بن طرخان 339ورزيد و وقتي در سال ارادت ميبود  نام گرفته �معلم ثاني�

النهر در شهر حلب در سن هشتاد سالگي درگذشت امير سيف الدوله ءفارابي از مردم ماورا

خود مرتبه ي عالي احترام به يك روشنفكر بود و ارد و اين زجنازه ي او نماز گ برشخصاً
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سبب ميشناسيم كه ابونصرفارابي در  نام سيف الدوله ي حمداني را بدان حال آنكه امروزه

كه بران تا زمانيكه زندگي جريان دارد، آن، !! چنين است شگرد تاريخ. عصرش ميزيست

اريكه ي قدرت سياسي نشسته اند ، هر قدر هم از جهت شخصيت انساني ناچيز باشند، بر 

شكلي ه د و اين جريان حتي در عصر متمدن ما بكبر و افتاده ميفروشن، اهل علم و ادب 

ديار خاموشان رفتند ، آنگاه داور تاريخ رتبه ه ادامه دارد ولي وقتي زندگي طي شد و همه ب

شاعركي مغلوك را بسي باالتر از فالن سلطان ، ي بيم از كاخ و زندان و گنج  ببندي ميكند و

�ساز نامدار آلماني را به خاطر آهنگ ) ��#��D(يدن هامروز ما . ذيشوكت جاي ميدهد

 او بود و وي جزء چاكرانش مي نشست نمي شناسيم ، � مخدوم � كه �گراف اشترهاتسي

يدن در زمان او هآن طالع را داشته است كه بلكه اين گراف متكبر از جهت تاريخي 

.ميزيسته

.داستان باز گرديما استطراد به سرِبزيرباري پس از اين گ

ين گفتار نه ورود در زندگي فارابي است نه بحث در فلسفه ي او و نه بيان قصد ما  از ا

موعه اي گرانبها از آثارش تحت جم. در اين زمينه تحقيقات انجام يافته كم نيست، آثارش 


	��!���������"	J (�آثار فلسفي الفارابي�عنوان �
!�������J����#	�����  (

دن چاپ لي در 1892در سال ) ��������C���#�����I( به وسيله فريدريش ديتريجي 

� الفاضله اهل المدينهرساله في مبادي آراءِ�شد و از جمله در اين مجموعه رساله ايست بنام 

ررسي مقام تاريخي اين رساله و منابع فيض معنوي آنست كه در گفتار كنوني بو همانا 

.مطمح نظر ماست

جمله است آن از . ندي منتشر شده استدرباره ي اين رساله در زبان فارسي تحقيقات چ

تاريخ � و �تاريخ علوم عقلي�شرحي كه آقاي دكتر ذبيح اله صفا در آثار با ارزش خود مانند 

در اين باره نوشته و نيز مقاله ايست كه آقاي مدرس چهاردهي در ) جلد اول(�ادبيات ايران

باس از تنظر ميرسد اقه  بحشرو نگاشته و در واقع هر دو  اين �تاريخ فلسفه اسالم�جلد اول 

تاريخ فالسفه االسالم في � در � لطفي جمعه�تلخيصي است كه مؤلف معاصر عرب 
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 عالوه بر آنها آقاي دكتر سيد .دست داده استه  از رساله ي فارابي ب�المشرق و المغرب

نظري به � تحت عنوان �وحيد�جعفر سجادي در شماره ي نهم سال اول ماهنامه ي 

 با استفاده ي مستقيم از اثر فارابي  مقاله اي نگاشته كه قاعدتاً�فارابيي مدينه سياسيات 

.است

صي از نظر فارابي را درباره ي جامعه بدهيم ولي چون به دنبال با آنكه ما ميكوشيم ملخّ

تكرار كار انجام شده نيستيم بيشتر توجه خود را به منابع اساسي تفكر فارابي معطوف ميكنيم 

مورد نميدانيم برخي نظريات همانند فارابي را كه در فلسفه ي باختر قبل و بعد از و نيز بي

فارابي پديد شده است مطرح سازيم و بدين ترتيب مطلب را از زاويه ي ديگري مطرح كنيم 

.كه تا كنون در نوشته هاي تحقيقي فارسي درباره ي فارابي به نظر نرسيده است

نظريات جامعه شناسي فارابي

چنانچه خواهيم ديد ، در نظريات جامعه شناسي خود مبدع نيست ولي در ميان ، ارابي ف

. اين مسئله وسيع تر از ديگران پرداخته استهفالسفه ي اسالمي او تنها كسي است كه ب

 در كنار �سياست مدن�كه  (�يملحكمت ع�ميگوئيم وسيعتر از ديگران، زيرا در مسائل 

فالسفه ي ما به ويژه ابن سينا )ي از اجزاء سگانه ي آنست يك�تدبير منزل� و �اخالق�

ي است و ملبه عالوه از سنن كهن ايراني بحث درباره ي حكمت ع. سخنان اندكي نگفته اند

لذا متفكرين و نويسندگان ما به صورت رساالت ادبي و اخالقي مطالب متعددي درباره ي 

.سياسيات و اجتماعيات نگاشته اند

 نزد فارابي آنست كه وي با دقت بيشتري نظريات افالطون را در اين باره تازه دري نكته 

 از مهمترين شارحان الكنديكه فارابي كه پس از فيلسوف عرب ( ف استونقل ميكند معر

زندگي متمادي فارابي در شام . دانسته استزبان يوناني را مي) ارسطو و افالطون است

 الاقل اين احتمال را كه وي به تراجم سرياني از ارسطو احتمال اين مسئله را تقويت ميكند يا
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مستقيماً دست داشته است تقويت مينمايد لذا ميتوان حدس زد كه فارابي از متون و افالطون 


! ( �سياست�و ) �����	
� ( �جمهور�يعني دو كتاب افالطون 	���
با خبر بوده ) �

يوه ي خاص خود بيان كرده و عرضه داشته نهايت آنكه فارابي نظريات افالطون را بش. است

.است

 به قرار زيرين �آرا اهل المدينه�نكات عمده ي جامعه شناسي فارابي ، بر اساس رساله ي 

:است

ه انفراد قادر بتنهائي وه امريست ضرور زيرا بشر ببشر  براي افراد باالجتماعزندگي )1

ا غني مي كند ؛ زندگي نيست و زندگي جمعي كارش را تسهيل و هستي اش ر

 كه امم مختلف را جماعت عظمي: اجتماع بشري را به سه نوع ميتوان تقسيم كرد )2

 كه ت وسطيعجما است و � ارضه يمعمور�در بر ميگيرد و آن حاوي تمام 

يك كوي يا يك ،  كه اهالي يك شهر جماعت صغري را در بر ميگيرد و امتيك 

.خانه را در بر ميگيرد

وجود دارد و ) مانند قلب(دن انسان است كه در آن اعضاء رئيسه بيه به بشجامعه )3

ديگرند ولي اعضائي هم به آنها خدمت ميكنند مانند معده اعضائي كه خود خادم عضو

رجماعت انساني  دو جوارح و اعضاء ديگر كه فقط خادمند مانند مثانه و غيره ، منتها 

 و تكويني است؛طبيعيامور ، و حال آنكه در بدن انسانيارادي استسير امور 

)  ����?��( يوناني و ��	
!�� نام ميگذارد كه ترجمه �مدينه�جامعه را فارابي )4

 يا �مدينه نازله� و �لهضمدينه فا�: دو نوع تقسيم ميكندرا بري است و آنتينال

جامعه ايست كه در آن عدالت و سعادت واقعي �لهضمدينه فا�.  �هلهمدينه جا�

. ئيس و مرشد آن مدينه از حكما است و قدرت رهبري و هدايت دارداست و روحكمر

 مانند پيكر سالم انساني است مرشد و رهبر اين جامعه بايد داراي  عيناً�لهضمدينه فا�
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جسم و جاني نيرومند ، هوش و زيركي و قدرت بيان باشد ، دانش دوست ، كم شهوت، 

يوي ، دوستدار عدالت ، متنفر از ظلم، دناموره عاري از هوس ، بزرگ منش ، بي اعتنا ب

در مدينه اي كه تحت رياست چنين مدير و . نرمخوي ، شجاع و مدافع حق باشد

مين ميگردد و أمدبري است نظم و ترتيب ، تعاون بين افراد برقرار است و منابع مردم ت

.مضرات از آنان دفع ميشود

 را اراده ي ارضي رسد كه معموره الطالق ب بتواند به مقام رئيس علييبراي آنكه رئيس

ها اعم از نظري كه مقام كسب همه ي دانش(�ادفعقل بالمست�كند بايد به مرتبه ي 

كه خود از نور محض است ولي در آن  (�عقل فعال�و بهبرسد ) سابي استتو اك

) صورت كليه ي اشياء منعكس است و نفوس بشري را از قوه به فعل منتقل ميكند

.به او وحي شود، و حقايق مانند پيمبران اتصال بايد 

ازآن جمله .  يا جاهله را فارابي به انواع مدينه ها تقسيم كرده است�مدينه نازله�اما )5

�مدينه تغلب� كه در آن هدف به دست آوردن ثروت است و �مدينه بداله�است 

 يا �مدينه خست� كه در آن هدف ستمگري است و �مدينه جالدين�يا 

 كه در هر �جماعيهمدينه � كه در آن هدف نبل به لذت است و �ه سيارهمدين�

�مدينه ضاره�آن هرج و مرج حكمروا و هر كس خود را مساوي ديگري ميشمرد و 

مدينه � كه در آن گمراهي و عوامفريبي و دروغ حكمرواست و �مدينه جاهله�يا 

مدينه �و  كه هدف آن است كه حداقل ضرورات زندگي تأمين شود �ضروري

 كه هدف كسب برتري و �مدينه كرامت� كه هدف جمع زر و سيم است و �نذالت

.شهرت پرستي است

در بين مدينه فاضله و مدينه نازله يعني جامعه ي عالي و جامعه ي فاسد ، مدينه مبدله 

.قرار دارد كه در آن تركيبي از آراء نيك و بد مشاهده ميشود

ارابي ترجمه ي درهمي از اصطالحاتي است كه افالطون چنانكه خواهيم ديد اصطالحات ف

.به كار برده است و فارابي با الهام از افالطون تقسيم بندي خاصي كرده است
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تقسيم بندي فارابي نشان ميدهد كه وي نه تنها از مدينه نذالت و بداله كه مبتني بر اصل 

ه ي سوسياليستي و سودورزي است متنفر است بلكه از مدينه جماعيه كه نوعي جامع

كمونيستي است و در آن تساوي حقوق همگان حكمرواست نيز خوشش نمي آيد و مدينه 

فاضله را عبارت از مدينه اي ميداند كه در آن شاه يا اميري عادل بر طبق قواعد حكمت 

.حكمروائي كند

�اين پندار يا �
لبته با  فارابي شبيه به پندار افالطون و  همانند پنداري است كه ا��!

تكرار  ) ئوتوپيست ها ( از جانب جمعي از پنداربافان 19 تا 17مقداري تغيير بعدها در قرن 

.شده ست

�مدينه فاضله�قاعدتاً فارابي اميراني امثال سيف الدوله را نمونه ي كامل رهبران 

ميشمرده ولي در اين مطلب تصريحي ندارد و نيز تصريح نميكند كه براي نيل به مدينه 

سخنان فارابي براي ما روشنتر ميشود اگر به سوابق اين نظريات در نزد . ضله چه بايد كردفا

.افالطون و قديس اگوستين مراجعه كنيم

افالطون و جامعه ي كامل

افالطون عالوه بر بحثي كه در اغلب آثار خود درباره ي امور اجتماعي و سياسي دارد به 

�جمهور� يا �دولت�يكي كتاب .  اختصاص داده استويژه دو اثر خود را به امور اجتماعي

)!

!و ديگر كتاب ) � بخش ::كتاب )است ( �����		���
.�سياست� يا كتاب �

عدالت بحث مي كند و مانند  افالطون در باره ي سياست و ������	
!�در كتاب 

زندگي ، ضرورت زندگي اجتماعي را اثبات مينمايد و ميگويد امكانات انسان در فارابي

وي قشرهاي جامعه را . اجتماعي بسي بيش از زندگي انفراديست لذا نميتوان در انفراد زيست

. به كشاورزان و جنگجويان تقسيم ميكند كه بايد تحت نظر مديران و پيشواياني زيست كنند

چه كسي به اين طبقات متعلق است ؟ كسي كه اوالً قريحه و تمايل غريزي خاصي به 

. ت دارد و ثانياً در جهت اين قريحه و غريزه ي خود تربيت شده استكسب اين اشتغاال

 آن است كه در آن شاه و يا امير از فالسفه باشند يا بر �مدينه فاضله�بهترين جامعه و 
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عكس فالسفه امارت و حكومت كنند تا در زندگي اجتماعي مانند زندگي تن آدمي، بر عوامل 

. ناسالم غلبه شود

اول .  افالطون براي روح سه خاصيت عمده قائل است��������	
!در كتاب

vxitiy(عقل οοολ يونانيها از ميان ملل به .  كه صفت عالي روحاني است�لوگيس تيكن�يا )&

seiou(اين صفت ممتازند دوم جسارت و دالوري  &δµθ ( كه پايه ي همه ي �توموئيدس�يا 

به اين صفت ) سالوها(ني است و اهالي تراكيه و صقلبي ها مختصات و صفات نيك انسا

voxitoi(سوم راحت طلبي و لذت جوئي . ممتازند &ηµϑπε( كه منشاء همه �اپيدومه تيكون�يا 

لذا درجات روح انساني و مراتب . ي رذائل است و فنيقي ها و مصريها به اين صفت ممتازند

ازي خاصي دارند و اين امر شبيه است به تناسب مختصات امتها و ملتها در نزد افالطون تو

افالطون خواه در اين كتاب ، خواه در كتاب . بدن انسان و مختصات جامعه در نزد فارابي 

�!
	���
 كه از آن سخن خواهيم گفت انواع جوامع تشخيص ميدهد مانند ��

 ،  �اُليگارشي� ، �راسياكلوك� ، �دمكراسي� ، �منارشي� ، �تيموكراسي� ، �اريستكراسي�

  كه تصور ميكنم اصطالحات فارابي درباره ي مدينه ها از همين اصطالحات �تيراني�

 است �تيراني� ترجمه ي �مدينه تغلب�سرچشمه گرفته است با اطمينان مي توان گفت كه 

. ترجمه ي  اليگارشي است ولي تطبيق بقيه ي اصطالحات دشوار است�مدينه كرامت�و 


!در كتاب و اما 	����
 افالطون به مفهوم و مختصات سياستمدار و مدير و مدبر و ���

.  فارابي آمده است�آراء اهل مدينه�رئيس ميپردازد و آن هم از مواضعي است كه در 

افالطون مانند فارابي دانش را مالك گزين شدن افراد به رهبري ميداند و ميگويد بسيارند 

ازنند ولي تنها آنكه به علم سلطنت و رهبري واقف است خود كساني كه به سوي رهبري ميت

را به هدف ميرساند مانند نساجي كه با تاروپود جامعه آشنا است و آنها را بافتن مي تواند و از 

راه اجراء عدالت قادر است به قوانين كه قوائدي خشك و جامدند عنداللزوم تغييري بدهد كه 

.موافق عقل و مصلحت و عدالت باشد

به آساني ميتوان ديد كه فارابي كامالًً تحت تأثير رساالت افالطون رساله ي خويش را 

.نگاشته است
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�مدينه ي الهي�قديس اوگوستين و 

اولين كسي كه ظاهراً تحت تأثير افالطون نوعي جامعه شناسي تئولوژيك را بر اساس 

 ميالدي ميزيست مسيحيت مطرح ساخت قديس اوگوستين است كه در قرن چهارم و پنجم

و زماني مانوي مذهب بود ولي پس از آن از مانيگري دست كشيد و حتي بر آن رديه نوشت 

.با اين حال جهان را مانوي وار جهان نبردِ بدي و نيكي ، يزدان و اهريمن ميديد

�مدينه ناسوتي�تشخيص ميدهد، يكي ) ����?��(قديس اوگوستين دو نوع مدينه 

، يكي مدينه ي ) �����	�
������?���مدينه الهوتي� ديگري و) ������������?��(

يزدانست و ديگري مدينه ي اهريمن و زندگي بشر و تاريخ انسانيت، نبرد اين دو مدينه 

.است

 هزار سال ميداند و آنرا به تقابل اين دو نوع مدينه 6قديس اوگوستين تاريخ بشريت را 

سپس عصر .  مدينه ي رحمن متعلق استنخست دوران آدم است كه به. تقسيم ميكند 

 و �اويگت�مانند (هابيل و قابيل است كه مدينه ي رحمن با مدينه ي شيطان در مي آميزد 

 يا غلبه ي شيطان است �طوفان نوح�، آنگاه عصر )  در جهان بيني مزده يسنه�گوميزش�

ر داود و آنگاه و سپس دوران نوح و ابراهيم كه بار ديگر مدينه ي رحمن غلبه ميكند و عص

. عصر اسارت يهوديان در بابل يا عصر تسلط شيطان است و سپس دوران مسيح مي رسد 

سرانجام مدينه ي ناسوتي به شكل ابدي محكوم و مدينه ي الهوتي به شكل ابدي حاكم و 

.مستقر و مسلط ميشود

وجه شباهتي بين فارابي و سپنسر

زيست و يافتن شباهتي بين او و فارابي  مي19هربرت سپنسر فيلسوف انگليسي در قرن 

با اين حال چنين شباهتي را .  است�قياس مع الفارق�و مقايسه ي اين دو از جهت علمي 

ميتوان در آن مورد كه فارابي مانند سپنسر جامعه ي انساني را به بدن و ارگانيسم بشري 
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و محتوي آن ايجاد تشبيه ميكند يافت و ميتوان گفت آنچه سوسيال داروينيسم نام دارد 

.توازي بين انساني و جامعه است در نزد فارابي سابقه دارد

هربرت سپنسر نيز تحت تأثير داروينيسم و به قصد انطباق آن بر جامعه به جستجوي 

شباهتهاي بين ارگانيسم فردي و جامعه بشري بر ميĤيد و مانند فارابي قشرها و طبقات جامه 

منتها روشن است كه سپنسر كه در دوران علوم .  مي كند را به اعضاء بدن انسان تشبيه

.تجربي و مثبته ميزيسته است مطلب را در مقطعي به مراتب دقيقتر مطرح ميسازد

���اصول جامعه شناسي�سپنسر از جمله در اثر معروف خود  ������!	��� 
"�

/
��
	
ر وجه  مابين ارگانيسم فردي و سراپاي جامعه ، چهار وجه مشترك و چها��

:اختالف مي بينيد وجوه مشترك ارگانيسم انفرادي و جامعه به قرار زيرين است

دستگاه بغرنج و  (�������Jاگركات�هر دوي آنها درآغاز به مثابه ي )1

كوچك پديد ميشوند و به تدريج رشد مييابند؛)منتظم

ه سير دروني آنها از بسيط و ساده ي نسبي به سوي بغرنج و پيچيد) ستروكتور(ساخت )2

ميكند؛

با بخرنجتر شدن آنها وابستگي اجزاء شان نسبت به يكديگر بيشتر و بيشتر مي شود ؛)3

زندگي كل از زندگي اجزاء متشكله ي آن كل ، هم طوالني تر است و هم مستقل از )4

.زندگي اين اجزاء است

:و اما وجوه چهارگونه ي اختالف به قرار زيرين است

رادي شكل خارجي معين ندارد؛جامعه بر خالف ارگانيسم انف)1

طبيعي (وحدت داخلي ارگانيسم انفرادي يك وحدت مبتني بر ارتباطات فيزيكي است)2

و حال آنكه بين افراد جامعه چنين ارتباط فيزيكي وجود ندارد و اين افراد از هم ) است

 ؛مجزا هستند

ولي آحاد ) مقصد حركت در مكان است(آحاد و اجزاء يك ارگانيسم فاقد حركت هستند )3

يك جامعه داراي قدرت تحركند؛
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در بدن حيوانات تنها يك نسج معين است كه حساسيت دارد ، ولي در جامعه ، همه ي )4

.اعضاء آن به حس و ادراك مجهزند

نظريات سپنسر كه ميخواهد در يافتِ وجود همانندي و ناهمانندي بين ارگانيسم و جامعه، 

فقط قصد ما از . اينجا مقام بحث در اين مسئله نيست. جامعه را بشناسد، تنگ و محدود است

 سپنسر به شكلي در نزد افالطون و فارابي �سوسيال داروينيسم�ذكر اين مطلب آنست كه 

.داراي سابقه ي فكريست

نتيجه

 يك سلسله افكار معاصر در مورد مسائل �پيشتاز�اما اگر بخواهيم فارابي را به عنوان 

عمل افالطون و فارابي . ر دهيم باز هم ميتوانيم نمونه هائي بيابيماجتماعي مورد بررسي قرا

�تيپهاي ايده آل�در يافتن نمونه هاي عام و مجرد تمدن يا به اصطالح ماكس وبر 

):#��	���!�به وسيله ي اين جامعه شناس معروف آلماني، البته در سطح ديگر ، تكرار ) �

از جمله در جامعه شناسي معاصر . م ميگيردانواع تقسيمات از مدنيت ها انجا. شده است

، ) قبايل(جوامعِ سنتيسرمايه داري با توجه به منشاء بروز حاكميت در اجتماعات آنها را به 

جوامعِ و ) تقريباً ميتوان آنرا جامعه ي پيشوائي ترجمه كرد (جوامعِ كاريسماتيك

عيب اساسي تمام اين . تقسيم ميكنند) كه نظير مدينه ي فاضله ي فارابي است(دمكراتيك

 ماكس وبر در آنست �تيپ هاي ايد آل�تقسيمات از مدينه هاي افالطون و فارابي گرفته تا 

كه تكامل تاريخي جوامع كه آنرا از جهت جوهر و عرض، ماده و صورت، محتوي و شكل 

.دگرگون ميكند از نظر دور ميدارند

ا مباحثي كه امروز درباره ي بحث افالطون و فارابي درباره ي خواص رئيس مدينه ب

در يك مؤسسه ي سرمايه داري مي شود ، يا مختصات ) ������� (�مدير�مختصات 

بدينسان فارابي در طرح امر مديريت و رهبري نيز يكي از . يك رهبر خلقي شباهت مي يابد 
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،  او متناسب با جامعه ي فئودال و اشرافي زمانش �رهبر�منتها نمونه ي . طاليه دارانست

.  است�دانشمند� و �عادل�نمونه ي يك سلطان 

 و تازگي � فعليت �همه ي اين نكات به رساله ي فارابي اهميتي ويژه ميدهد كه آنرا از 

ولي مسلم است كه . شايد يادآوري ما اين نتيجه گيري اخير را روشن كرده باشد . نمي اندازد

 مقايسه ي اين دو با هم براي اجراء يك مداقه اي آكادميك بر روي آثار فارابي و افالطون و

.بررسي جدي فلسفي امريست ضرور كه هنوز منتظر تحقق يافتن است
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شك اسلوبي و آزمون گرائي
در نزد متفكران پس از اسالم

مشاهده مي شود ) از قرن سوم تا قرن هفتم(پديده ي جالبي كه در دوران اوج فرهنگ ايراني پس از اسالم 

نسبت به علم و فلسفه ي يوناني و آغاز )�����
��!�(از پايان يافتن دوران اكتساب واقتدا عبارت است 

دوران شك اسلوبي، ابداع و اجتهاد و گرايش به مشاهده و آزمون و اندازه گير ي طبيعيت براي يافتن حقايق نو 

.يا تصحيح مبهمات و خطاهاي گذشته و رد يا دقيقتر كردن آن ها 

.غزالي،سهروردي مشاهده مي شوده ويژه در نزد رازي،بيروني،ابن سينا،اين پديده ب

براي آنكه اهميت اين پديده روشن گردد كافيست به نقش عظيمي كه فلسفه ي معاصر براي بت شكنان 

سكوالستي سيسم قرون وسطائي اروپا و بر رأس آنها سِرفرنسيس بيكن انگليسي و رنه دكارت فرانسوي قائل 

از آنجاكه اوج و رونق فرهنگي در شرق و از آنجمله در ايران به يك نوزائي واقعي نرسيد و به . كنيماست توجه 

ويژه در اثر ايلغار مغول سر به نشيب نهاد، اين نهال كه در شورستان خاور خشكيد در بهارستان باختر باليد و 

دكان ابجد خوان براي آموزش آن از برگ افشاند و ثمر داد به اوج امروزي رسيد كه ما بايد به حق چون كو

.مقدمات آغاز كنيم

ناميد ماركس در �كريستف كلمب جهان علم �در باره ي بيكن كه فيلسوف ژرف بين روس هرتسن او را 

مي )143صفحه ي 1955چاپ روسي سال( است �انتقاد بر نقد انتقادي� كه نام ديگر آن �خانواده ي مقدس�

:نويسد 

طبيعت . در انگلستان و سراپاي علم تجربي معاصر بيكن است كتب ماديم بنياد گذار واقعي �

فيزيك كه مبتني بر تجارب حسي است ، مهمترين بخش .شناسي در ديدگان وي دانش واقعي است 
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 با اتمهايش اغلب اوقات به نام دمكريت و �هومئو مريا� را با آناكساگور.طبيعت شناسي است 

.اوتوريته هائي ياد مي كند

دانش علم همانا .  همه ي انواع شناخت هاست منبع عاري از خطاست و حسفق آموزش وي موا

استقراء ، تحليل ، . معلومات حسي بر اسلوب عقلي است كه خود عبارتست از انطباق تجربي

�.مقايسه ، مشاهده ، تجربه ، شرايط عمد ه ي يك اسلوب عقلي است

ق و عميق خود، نمودار روشني از مكتب بيكن و اهميت وي ماركس در اين عبارت كوتاه ، به شيوه ي دقي

ديرتر خواهيم ديد كه بسياري از اين مشخصات در بعضي از فالسفه ي ما الاقل به صورت نخستين .مي دهد 

.جوانه ها روئيد ولي در كوالكهاي بعدي به گل نشست و ثمره نداد 

با درك سكوالستيك تفاوت بين دارد مي  كه �علم�خود بيكن در تعريف اسلوب خود و درك خويش از 

:گفت

 علم گوئي هِرَمي است كه قاعده ي منحصر آن تاريخ و تجربه است لذا بايد فلسفه ي طبيعي ، �

نزديكترين طبقه به اين قاعده، عبارتست از فيزيك و نزديكترين طبقه به رأسِ .تاريخ طبيعي باشد 

).272آثار،ترجمه ي روسي صفحه ي بيكن ، كليات . ف(هرم عبارتست از متافيزيك 

و اما نقش دكارت ، همانند نقش بيكن ،به مثابه ي آغازگر اسلوب نوين تفكر و تحقيق علمي عظيم 

كه ترجمه ي آن را �گفتار در روش درست را ه بردن عقل �رنه دكارت فرانسوي در كتاب معروف خود . است

به دست داده است ،مسئله ي شك منطقي يا �روپا سير حكمت در ا�محمد علي فروغي در ذيل جلد اول 

قرون ) دگم هاي( را نخستين مبناي حركت به جلو قرار مي دهد و بر اين اساس جزميات �شك اسلوبي�

:وي دراين كتاب ميگويد . وسطائي را در هم ميكوبد 

را پيروي كند كه  از دير زماني برخورده بودم به اينكه در اخالقيات گاه الزم مي شود آدمي عقايدي �

غير يقيني بودن آن را مي داند ، وليكن مصلحت در اين مي بيند كه آن را يقيني فرض كند، چنانكه 

من چون در آن هنگام مي خواستم فقط به جستجوي حقيقت مشغول باشم .پيش از اين بيان كردم 

شبهه پندارم غلط انگارم معتقد شدم كه بايد به كلي شيوه ي مخالف اختيار كنم و آنچه را اندكي محل 

پس چون . ،تا ببينم آيا سرانجام چه چيزي در ذهن باقي مي ماند كه به درستي غير مشكوك باشد

گاهي از اوقات حس ما خطا مي كند و ما را به اشتباه مي راند ،لذا فرض كردم هيچ امري از امور 
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ساني هستند كه در مقام جهان در واقع چنان نيست كه حواس ما به تصور درمي آورند و چون ك

استدالل حتي در مسائل بسيار ساده ي هندسه به خطا مي روند و استدالل غلط مي كنند و براي من 

پس همه ي دالئلي را كه پيش از اين برهان پنداشته بودم غلط . هم مانند مردم ديگر خطا جايز است

 در خواب هم پيش مي آيد،در انگاشتم و چون همه ي عواملي كه به بيداري براي ما دست مي دهد

صورتي كه هيچ يك از آنها در آن حال حقيقت ندارد ،بنا بر اين گذاشتم كه فرض كنم كه هر چه هر 

. الخ... وقت به ذهن آمده مانند توهماتي كه در خواب براي مردم دست مي دهد بي حقيقت است

).147-146جلد اول،-سير حكمت(�

 است در باره ي نقش روش تجربي بيكن و شيوه ي شك دستوري يا چون منظور ما يك يادآوري تاريخي

.اسلوبي دكارت بيش از اين سخن نمي رانيم و به سر اصل مطلب مي رويم

بيكن و دكارت در قرن هفدهم مي زيسته اند و متفكرين ما كه نقش بت شكني آنها را نسبت به ميراث 

دازه گيري و تجربه ي طبيعت را پايه ي معرفت ساختند در فلسفي يونان انجام دادند و شك اسلوبي، آزمون و ان

 سال اين متفكرين مطالبي را به ميان 600-500با تقدمي در حدود .  قرن هاي دهم تا دوازدهم  مي زيسته اند

 ادامه مي يافت،مي توانست مانند روش فلسفي بيكن و دكارت، آغار تحول مثبتي باشد و به اگركشيدند كه 

.و تقليد خاتمه دهددوران اقتدا 

.ابتدا اجازه دهيد برخي واقعيات را ياد كنيم

ميراث فلسفي يونان در ) قرن ها ي سوم و چهارم هجري(در دوراني كه رازي ،بيروني ،ابن سينا مي زيستند

اتفاقاً در مقدمه ي منطق المشرقين ،ابن سينا.بدل شده بود �دگم�عالم خود،مانند قرآن و حديث،به جزميات و 

ها را كه تخطي از بيان فالسفه و علماء يونان مانند ارسطو وافالطون ، بقراط و جالينوس �دگماتيك �خود اين

تجربه ، مشاهده ، اجتهاد ، استقراء  به عده اي از .را گمراهي مي دانستند به متعصبان حنبلي تشبيه مي كند

ي ،رياضي و غيره ي فالسفه و علماء يونان بي علماء ما نشان داده بود كه بسياري ازاحكام فلسفي ،طبي ،نجوم

در قرنهاي مورد بحث ما پايه ي فرهنگ مادي نيز از جهت بسط توليد و . خدشه نيست و گاه صرفاً خطاست

 براي زمينه ي فوق العاده مساعديبازرگاني ،عظمت شهر ها ،بسط مناسبات فرهنگي بين اقوام مختلف 

 عقول نيرومند وشخصيت هاي برجسته ، براي تكان و نهضت فكري تراكم تدريجي تجارب علمي،براي پوشش

.ايجاد كرده بود
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رازي شايد از نخستين كساني است كه مسئله ي ترديد در دگمهاي حكمت وطب يوناني را با صراحت ولي 

في  الشكوك الرازي علي كالم جالينوس فاضل االطباء ،�رازي كتابي دارد به نام.با نهايت احتياط مطرح ساخت

مقدمه ي اين كتاب را شادروان دكتر غني ترجمه كرده است كه در سال اول مجله ي  .�الكتب التي نسبت اليه

: رازي در اين مقدمه چنين مي گويد.يادگار به چاپ رسيده است

ميدانم بسياري از مردم خرده خواهند گرفت و در تĤليف اين كتاب مرا مالمت خواهند كرد كه چگونه �

الفت با مرد جليل القدري چون جالينوس برآمده ام در حاليكه از همه خلق بيشتر بر من در مقام مخ

ولي علم و ... حق دارد زيرا من به وسيله ي او هدايت شده و از درياي فضائل او بهره ها برده ام 

 . فلسفه زير بار تسليم صرف و تقليد محض و قبول اقوال اساتيد بدون بينه نمي رود

فيلسوف خود نمي پسندد شاگردانش چشم بسته تسليم گفته هاي .ا آنها را جائز نميشمارد و مساهله ب

�.او شوند

 متهم نسازند امثله اي مي آورد كه نشانه � ادعاي بيجا� و �كفران نعمت�سپس رازي براي آنكه او را به 

 تشكيك در نظريات ي مخالفت ارسطو شاگرد افالطون با معلم خويش است و بدينسان اثبات مي كند كه

. جالينوس از طرف او ، امري خالف قاعده نيست� وظايف االعضاء�كتاب

 نظر متفكران اسالمي در �موافق ترجمه ي دكتر سيد حسين نصر در (� منطق المشرقين�در مقدمه ي 

التي ابن سينا نيز ،براي آنكه ابداع فلسفي خود را موجه سازد استدال) 242-240 ، صفحات �باره ي طبيعت

:وي با اشاره به دگماتيسم يونان پرستانه ي متداول عصر خود مي گويد . نظير رازي مي آورد 

در حالي كه مبتال شده بوديم به دوستاني كه عاري از فهم بودند و چنين مي پنداشتند كه افكار آنها �

فت با مشهور را  و مخالبدعتو تعمق در نظر آنان را .مانند ستون محكم بود ) يعني يوناني ها( 

.�مثال آنان مثال حنبليان است در مورد كتاب و احاديث.  مي دانستند ضاللت

:و كمي ديرتر مي گويد 

علم چون قضيه و حال از اينقرار است اجابت كرديم كه كتابي گرد آوريم كه حاوي امهات  ...�

 و معذلك از ر كردهبسيار نظآن علم حقيقي را فقط كسي استنباط كرده است كه  باشد ،حقيقي
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 كرده است در تعصب نسبت به بسياري از آنچه مخالف اجتهاد هم دور نبوده و جودت و حدس

�...حق است

شاهراهي رادر ولي ابن سينا و سهروردي با ترديد در فلسفه ي يونان و به پيش كشيدن حكمت مشرقين ،

بيروني به تجربه ي طبيعت ،به مشاهده ، به رازي و. وضع در مورد رازي و بيروني چنين نيست. علم نگشودند 

مرشد .  بدل گرديد دانش مثبت و ثمربخشياندازه گيري،به تحقيق واقعيات پرداختند و دانش آنها به 

مانند تحقيقا ت جالب او در باره ي ( ذكريا رازي كاشف يك سلسله كشفيات مهم در شيمي و در طب است 

و اما در باره ي بيروني كافي ). كشف الكل و كشف اسيد سولفوريكسنگ كليه ، آبله ، بيماري هاي چشم و 

:است اين عبارات شادروان دهخدا را كه حق معرفي بيروني را به خوبي ادا مي كند ذكر كنيم 

 در هزار سال پيش بر دو تسطيح از تسطيحات چهارگانه كره ي متفطن گشتن ،نوع چاه آرتزين �

 توفيق يافتن، باالتر از همه بناي علوم طبيعي بر رياضي � واحد جيب درجه�كشف كردن،به استخراج 

براي حل معضالت علمي و فني ، متوسل به استقراء )مقصود بيكن است(نهادن و قرن ها پيش از باكن

شدن و صدها سال مقدم بر كپرنيك و گاليله در مسمع و مرآي پادشاهي چون محمود يعني 

ظواهر دين ، در عقيده متحرك بودن زمين اسرار ورزيدن،خونخواري جبار و مستبد و متعصب در 

�براي معرفت اجمالي اين داهي كبير كافي است 

: بوهلر  يكي از كارشناس معروف زبان سانسكريت مي نويسد. گ 

نوشته ها و يادداشتهائي كه از يوناني ها و زوار چيني به ما رسيد ه است در مقابل كتاب بيروني �

ب هاي كودكان يا مسودات مردم عادي و خرافي است كه به عالمي پر از عجائب درست همانند كتا

افتاده و از مشهودات خود دچار شگفتي شده و نتوانسته باشند از حقايق و امور واقعي جز مقدار ناچيز 

�.در ك كنند 

امام .  ضرور است غزالي نيز� المنفذ من الضالل�پيش از ختام اين مقاله  و نتيجه گيري از بحث ، يادي از

�محمد غزالي طوسي در دوران سالجقه و ديرتر از رازي ، بيروني و ابن سينا ميزيست، ولي وي در كتاب خود

ي خود به دست داده �غزالي نامه �كه ترجمه ي ملخصي از آن را آقاي همائي در كتاب �المنقذ من الضالل

 حتي دچار ترديد مي شود كه آيا دكارت از را به نحوي مطرح ميكند كه شخص�شك اسلوبي�اند مسئله ي 

) : غزالي نامه 376-374صفحات ( از جمله غزالي در اين مقدمه مي نويسد . اين اثر بي اطالع بوده است
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اين نكته بر من آشكار شد كه علم آنگاه علم حقيقي و اطمينان بخش است كه شك و شبهه و غلط �

ه تشكيك هيچ مشكك در اركان آن راه نيابد و گرنه آن علم و پندار به هيچوجه در آن راه نباشد و ب

. كه به شك و شبهه و ترديد و احتمال خلل پذير باشد حقيقت علم نيست بلكه گمان وپنداري است

ترديد و احتمال چه ، معجزه و كرامت نيز . بنياد دانش يقيني به شك و ترديد هرگز متزلزل نخواهد شد

هد كرد مثالً علم به اينكه ده بزرگ تر از سه است علم يقيني است اساس علم يقيني را سست نخوا

حال اگر يكي منكر اين معني بشود و براي صدق دعوي . كه هيچ احتمال  و ترديد در آن راه ندارد

خويش از در معجزه و كرامت برابر چشم ما سنگي را زر و عصائي را اژدها كند و آنگاه بگويد كه سه 

باري در حقيقت علم به اين اساسي كه ...ه هيچ وجه سخن او را باور نخواهيم كرد بزرگتر از ده است ب

شنيدي پي بردم و سپس دانستم كه هرچه در معلومات من به اين درجه از قطع و يقين نرسيده باشد 

پس از اينكه دانستم علم يقيني چيست و من بايد علم يقيني پيدا ...در خور وثوق و اطمينان نيست 

چون ...  دانش ها و علوم خود وارسي كردم تا ببينم آيا سرمايه هائي از علم يقيني دارم يا نه كنم در

ديدم غير از ضروريات و حسيات هيچ بازرسي كردم خود را از اين سرماييه تهيدست يافتم ، 

از هر چيز غير از اين دو .  علم ديگري كه بدان پايه از يقين باشد در دست من نيست

دم بريده شد و حل مشكالت را منحصر به همين امر يعني مبادي ضروريات و حسيات سرمايه امي

�... يافتم 

آن گاه غزالي شرح مي دهد كه اين دو را هم مورد شك و شبهه قرار دادم زيرا خطاها ي باصره و حواس 

عين زند كه بسيار جالب است كه در اينجا غزالي مثالي مي. ديگر وثوق مرا به محسوسات تكذيب مي كند 

آن را نمي دانيم ولي مثال غزالي . آيا توارد است يا اقتباس . آن مثال را دكارت هم چنانكه ديديم آورده است 

:چنين است 

در خواب چيزها مي بيني و تخيالت داري ، چون بيدار مي شوي ميداني كه آنها همه خواب و خيال �

واب و خيال باشد و عالم ديگري وراي اين نشأت بوده است نكند معلومات بشر در اين نشأت همگي خ

.داشته باشيم 

نه ابن سينا ، نه سهروردي كه . باري غزالي با ترديد در همه چيز باالخره صوفيگري را مفيد يقين ميشمرد 

 ميرود ، نه غزالي،  از مقدمات درست خود نتيجه �فلسفه ي نور�وي نيز به دنبال ابداع فلسفه ي مشرقي 
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ت نمي كنند و حجاب تازه اي را از چهره ي طبيعت باال نمي زند ولي طرز برخورد آنها با دگماتيسم گيري درس

فلسفي ، شك آنها ، اجتهاد و ابداع آنها خود بسيار جالب است بيكن و دكارت نيز پس از پنج قرن در مقامي 

.باالتر از اين متفكرين نيستند 

لجوقيان در قبال آزاد انديشي دوران آل سامان و آل مأمون ، ولي افسوس واكنش متعصبانه ي غزنويان و س

عوامل اجتماعي و جغرافيائي در آسيا در آن . و سپس هجوم قبايل ، پروسه اي را كه آغاز شده بود عقيم گذاشت

قرون براي نضج تمدن خود را مساعد نشان نداد و آنچه آن هنگام فوت شد اينك پس از قريب دوازده قرن 

.افته شودبايد بازي
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مـرا  ! بـار خـدايا     : گفـت . آيد كه وقتي وي را تب آمـد       از جنيد مي  �

تو كيسـستي كـه در ملـك مـن          �:  به سرّش ندا آمد    �! عافيت ده   

تـو  . سخن گوئي و اختيار كني؟ من تدبير ملك خود از تو بهتر دانم            

�! اختيار من اختيار كن، نه خود را به اختيار خود پديدار كن 

) علي بن عثمان هجويريكشف المحجوب(

 بــشر  حــشرتــااســت بحــث همچنــان 

 قــدراهــل و يجبــردر ميــان 

)مولوي(مثنوي 

حديث جبر و اختيار
در نزد متفكران ما

يك معضل كهن

ي جبر و اختيار، حدود آزادي و مـسئوليت انـسان و طـرق تـأمين آزادي و                  مدتهاست كه بشر در اطراف مسئله     

زماني كه  . مسلم است كه اين فكر هميشه در يك مجري نبوده است          . كندي انساني فكر مي   تيار حقيقي اراده  اخ

وران انـساني مـسئله را طـور ديگـر طـرح           ، انديـشه  به علل معين، طرز تفكر مذهبي و اساطيري تـسلط داشـته           

 در ميان بوده و ايـن      � الهي علم و اراده ي   � و   �مشيت الهي � و   �سرنوشت�در آن هنگام صحبت از      . كردندمي

ي ي علم الهي بر همه چيـز و قـدرت وي بـر همـه              داده كه در صورت احاطه    مسئله جانهاي كنجكاو را آزار مي     

حوادث، آيا ثواب و گناه، پاداش و عقاب بحق اسـت و آيـا انـسان واقعـاً مـسئول آنچيزهـائي اسـت كـه از وي          

 آنكه فقـط بايـد راهـي را         از ازل برايش معين شده گريزي است يا       آيا آدميزاد را از چنير سرنوشتي كه        . سرميزند

طرز تفكر اساطيري و مذهبي، چنانكه خـواهيم ديـد، در دشـواري             . طي كند كه جز آن برايش مقدر نبوده است        
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سـاخت،  قبول جبر و بالاختيار بودن آدمي، مذاهب و وعد و عيد آنها را بال محتـوي مـي                 . عجيبي گير كرده بود   

ي شـرور و  قبول جبر و بالاختيـار بـودن آدمـي همـه    :  و نيز.  در حكم انكار قدرت و علم خداوندي بود   انكار آن 

كوشش  . ساخت و انكار آن در حكم محدوديت اراده و امكان الهي بود  مفاسد و رنجها را از مصدر الهي ناشي مي        

و امـا در دوران     . سـاخت  نمـي  رفت ولي اين كوششها جانهـاي روشـن را آرام         فراواني براي حل معضل بكار مي     

به جاي جبري كه از خواست خداونـد        . استقرار طرز تفكر تعقلي و علمي همين مسئله بنحو ديگري طرح گرديد           

شود و يا محصول تقديري نامعلوم است، جبري كه ناشي از تسلط قوانين مختلف طبيعي و اجتمـاعي                  زائيده مي 

ي وجود قانونيت و عليت در طبيعت و زي تكامل در نتيجه  و ناگري ) ����������IE(است يعني دترمينيسم    

آيا در قيد اين قوانين انـسان آزاد        : ي آزادي و اختيار انساني به ميان آمد       در اينجا نيز مسئله   . جامعه مطرح گرديد  

اي در دسـت انـواع قـوانين حـاكم و جـابر جغرافيـائي، بيولوژيـك،        است و مسئول عمل خود است يا نه بازيچه       

.�رونددهند مياز آن دست كه پرورشش مي�ماعي و روحي است و به قول حافظ اجت

ي جبر يكي از اهم مسائل فلسفي است كه به ويژه متفكرين ايراني را سخت به خود مشغول             از آنجا كه مسئله   

ي ي حربـه  داشته و اعتقاد به جبر و تقدير و مجبور و ملجاء و بالاختيار بودن انسان در عمل خود در قرون وسط                    

آزاد انديشان براي مقاومت در مقابل تعاليم جامد مذهبي و اخالق مرتاضانه و رهبانيت مذهبي نيز قـرار گرفتـه                    

ي فرهنـگ   اي براي تشريح يكـي از مواضـيع برجـسته         ي اين مسئله داراي اهميت فوق العاده      است، لذا مطالعه  

.ايراني است

هاي معرفتي و مادي آن فاتاليسم و ريشه

)ي يونان و چين و ايراننمونه( دنياي قديم در

ي مادي اعتقاد به قضا و قدر، سرنوشت بالتغيير، مشيت و عنايت الهـي همانـا احـساس هـر روزه و هـر       ريشه

جهـل انـسان نـسبت بـه ايـن قـوانين بـا              . ي انقياد كامل انسان در قيود قوانين طبيعي و اجتماعي است          ساعته

آميـز و مبهمـي   در فاتاليسم به شـكل افـسانه      . ي فاتاليسم است   پيدايش  انديشه   ي معرفتي بيني آنها ريشه  پيش

ي انساني در چارچوب قوانين طبيعي      قبول محدوديت اراده  � ،   �قبول قانونمند بودن طبيعت و جامعه     �ي  انديشه
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مـذهبي   منعكس است ولي مسلم است كه بشر در نتيجه ي تسلط طرز تفكر پندارآميز اساطيري ـ  � اجتماعي-

.توانسته است اين مسئله را به درستي مطرح سازد و به درستي حل كندتا ديري نمي

:نويسدي سرنوشت در جهان عتيق ميانگلس در باره ي تسلط انديشه

سرنوشت اسرارآميز و  (����������Dهايمارمنه�ي تقدير يا در زير سلطه) انتيك(جهان عتيق   �

انيان و روميان آن نيـروي ادراك نـاكردني و همـه تـواني را كـه اراده و                   يون. بردبسر مي ) تغيير ناپذير   

ساخت و هر عملي را به نتايجي كامالً غير از آنچه كـه منتظـر       تالش انساني را به هيچ و پوچ بدل مي        

و ) مـشيت الهـي    (�پرويـدانس �نمـود، آن نيـروي غيـر معينـي را كـه بعـدها               ان هستند، مبـدل مـي     

خواندند اين نيروي اسرارآميز بعدها شكل قابل درك تري به خود ند چنين مي و غيره ناميد�سرنوشت�

گرفت و اين را ما به حاكميت بورژوازي و سرمايه مديونيم ، يعني آن نخستين حاكميـت طبقـاتي كـه                    

�1.... كوشيد علل و شرايط هستي خود را، به خودش توضيح بدهد

باط اين مسئله در كـشور مـا روشـن گـردد سـودمند ميـدانيم                 و طرز استن   �جبر و اختيار  �ي  براي آنكه مسئله  

.نخست از سير اين مفهوم در نزد اقوام گوناگون اطالعي اجمالي بدست آوريم

ي جهاني و همه بشري است، زيرا انعكاس واقعيـت بغرنجـي            دهد كه مسئله، يك مسئله    اين مطالعه نشان مي   

حل مسئله گـاه در نـزد آدمـي بـه           . د از معمايش سردرآورد   ي آن بو  است كه انسان را احاطه كرده و وي شيفته        

گيرد و گاه به كمك احكام صرفاً منطقـي و احتجاجـات فلـسفي و               آميز انجام مي  كمك اساطير و روايات افسانه    

عامل و نيرومند كه بـه  . ي واحديست كه اذهان را به خود مشغول داشته است    كالمي، ولي به هر صورت مسئله     

توانست ي انگلس مي ميكرده، و به گفته    �سبب سوزي � و گاه    �سبب سازي �يباي مولوي گاه    اصطالحِ رسا و ز   

 مبـدل نمايـد در كـار بـود و كنجكـاوان             �هر عملي را به نتائجي كامالً غير از آنچـه كـه منتظـر آن هـستند                �

مـي در برابـر او     ي آد ي تأثيرش و وضـع اراده     خواستند از ماهيت اين عامل نيرومند و كيفيت عملش و دامنه          مي

هاي ماقبل منطقي اين عامل نيرومند به عنوان سرنوشـت مـورد توجـه انـسان                در انديشه . چيزهائي درك كنند  

. است

�يونانيها قضا و قدر را      
خواندند و در اساطير يوناني و رومـي مئيـرا از زئـوس و     مي ����C و روميان    ���

.ندارند جز آنكه حكم وي را مجري دارنداي فاتوم از ژوپتر نيرومندتر است و خدايان چاره

، چاپ روسي315، صفحه ي 16كليات ، جلد)1
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4-3 در چين بسط يافت مكتـب دائـو در قرنهـاي             دائوسيسمي فاتاليسم به ويژه در تعاليم       در شرق انديشه  

فيلسوف ) اليوسيوس( نام دارد و به الئوتسه       �ده تسزين دائو�قبل از ميالد پديد شد و كتاب اساسي اين مذهب           

 يعني قانون عام كه طبق آن نظام و هباء يعني آراستگي و آشـفتگي جهـان                 دائو. و متفكر چيني منسوب است    

ي انساني قـرار    ي اشياء است و در وراء اراده      ي واقعي همه  دائوسيست ها بر آن بودند كه دائو پايه       . انجام ميگيرد 

 در برابـر دائـو      مردم بايد كوركورانه تابع دائو باشند و بـا آن مخالفـت نكننـد و              . دارد و هستي در رقبه ي اوست      

تواند به نتايج كامالً     مقاومت ورزند مساعي آنها مي     دائوي تسليم و رضا در پيش گيرند، زيرا اگر در مقابل            شيوه

ترين رفتار از جهت دائوسيسم عبارتست از كسب خردمندي از راه سكونت و آرامش عاقالنه. معكوس منجر شود  

.روحي


2مفهوم  �
رد و رواقيـون همـين      هاي كيهـان بكـار ميـب       ي قانون كل پديده     كه بعدها هراكليت بمثابه    �

 عربي هم از همين واژه آمده، اقتباسي از دائو و           �لغت�گويند   بكار بردند و مي    �روح جهان �مفهوم را به معناي     

رواقيون در واقـع لوگـوس را ماننـد دائـو و    . نظاير اين نوع مفاهيم است كه در هند و ايران تداول و رواج داشت     

شمردند و به همـين جهـت تبعيـت كوركورانـه و تـسليم در      ي سرنوشتها ميشان معين كنندهي خودمانند مئيرا 

1.ي مكتب آنهاستمقابل سرنوشت از صفات مشخص

ي مادي يونان باسـتان كـامالً در تحـت تـأثير           عالوه بر رواقيون يك سلسله از فالسفه حتي برخي از فالسفه          

تـوان از فيلـسوف معـروف      از آنجمله مـي   . ي اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر قرار داشتند         ي فاتاليسم يعن  انديشه

كنـد ولـي مفهـوم    ي علّي در جهان برقرار مي     دمكريت رابطه . نام برد ) دمكريت(مادي يونان قديم ذيمقراطيس     

 بـه مثابـه   كنـد، زيـرا تـصادف را كـه در واقـع وجـود دارد، وي         علّيت در نزد وي خصلتي فاتاليستي كسب مـي        

شمرد كـه تنهـا جهـل       كند و آن را تصوري ذهني و غير واقعي مي          منكر است و نفي مي     �ي بدون علت  پديده�

تعيـين  �ي  لذا ضرورت و جبر در نزد اين متفكر بزرگ خصلتي مجرد و جنبه            . پوشاندانسان را نسبت به علل مي     

.گيرد و قضا و قدر به خود مي�مسائل از پيش

ي خود سخت   فيلسوف معروف رومي به نوبه    )  م 6-. م. ق 65 (�����/ آنه كوس سنه كا      يا مثالً لوسيوس  

:ي بسيار معروف از اوستاين جمله. معتقد به سرنوشت است


2  و مفهوم 
�Iتصور نرود كه مفهوم )1�
يان رفته   مفاهيم منسوخ و طي شده اي هستند كه در دوران تفكر اساطير و در مرز پيدايش تفكر منطقي زائيده شده و سپس از م�
. به معناي علمي كلمه است و حاكي از نخستين برخورد انسانيت به وجود قانونمندي در سپهر است �قانون� و واژه ي �پدر�پژوهندگان معتقدند كه اين دو واژه ي . اند 
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�Hسرنوشـت خواسـتاران را رهنماسـت    �يعني 	������"����#������<��
	��������������

همانا در آنست كه با سرنوشت بسازد و بدان تابع شود، در ، لذا خير و صالح بشر    �كشاندولي ناخواهندگان را مي   

قدرت ما نيست كه جهان را تغيير دهيم و يا زندگي سياسـي و اجتمـاعي را عـوض كنـيم و همچنـين از سـير                           

.حوادث نبايد شكوه كرد و بايد راه رضا و تسليم را در پيش گرفت

تـرين فيلـسوف ماتريالـست      برجسته) م97ـ27) (چژون ژن : يا(توان از وان چون     ي مشهور شرق مي   از فالسفه 

ي انساني، سرنوشتي كه از زمان تولد آدمي معين   چين نام برد كه وي نيز به وجود سرنوشت از پيش تعيين شده            

. ي فاتاليستي داشتاست، معتقد بود، لذا آموزش وان چون به سختي جنبه

مـزده  ) كـيش مزدائـي كهـن   (ر ايران وجود داشـته  هاي مذهبي كه د  بينيترديد نيست كه در تمام انواع جهان      

ي فاتاليـسم يكـي از      انديشه) مانيگري، درست ديني مزدكيان، زروانيگري و غيره      ) ميترائيسم(يسنه، مهرپرستي   

ي ويـس و    ي چنـد نكتـه دربـاره      شادروان صادق هدايت در مقاله    . شودهاي رهنما و مسلط محسوب مي     انديشه

:شودرامين متذكر مي

چيزيكه قابل توجه اسـت     . باشدو جبري مي  ) ؟(ي دين زرتشت براساس نجوم و تكون دنياست       فهفلس�

يعنـي در ويـس و   (باشد در اينجا  دادن و قضا و سرنوشت مي      كه به معني بهره      �برهينيتن�اينكه فعل   

:بخوبي توضيح داده شده است) 0ط01رامين ـ 

ازه بريده استهمه كاري به اندجهان را زير فرمان آفريده است

ز تقديري كه يزدان كرد رستن جستن چرخبند  زنتوانيكه 

كه كوشي با قضاي آسمانيگماني ناري دلت  در تانگر

نوشته با روان ما سرشتهنوشته  چيزي  همهآمد چرخ ز

1برنج و كوشش از ما برنگردد نگردد  ديگرجاوداننوشته

ي بخش در اوستا به بهره يافتن از مصدر بگ          دهد كه كلمه   توضيح مي  �يادداشتهاي گاتها �آقاي پورداوود در    

G��) ��� (  ي بخت و برخ و بغ         است با واژه)��� (    بـا ايـن   . 2به معناي خـدا همريـشه اسـت

502 ، صفحه ي �نوشته هاي پراكنده�صادق هدايت ، )1
.به معناي خدا نيز از همينجا آمده) T(U(، بايد افزود كه واژه ي روسي 115 ، صفحه ي �يادداشتهاي گاتها�پورداود ، )2
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 رومـي  �فـاتوم �ي يونـاني و  �ميئرا�ي چيني و �دائو�ي فارسي و مفهوم ي بغ، بخت، بهرهترتيب مابين كلمه 

.توان جستجو كردنوعي شباهت معنا مي

در كيش زرواني، زروان درنگ خداي و بيكران كه همان زمان و زمانه و به معناي مظهـر قـدرت سرنوشـت و                   

 در  . ، در ميتولوژي يونان بـاالتر از قـدرت ايـزدان و حتـي اهـورامزدا قـرار دارد                   �ميئرا�تقدير ازلي است، مانند     

 آن را يافتـه  �����D��/��6بندهشن شعر يازده هجائي مقفائي به زبان پهلوي در وصف زروان اسـت كـه   

:شوداين شعر با اين مطلع شروع مي. است

زمان اوزومندتر هيچ هر دودامان

زمان هنداچك او كاري داتستان

).تي امور اسي كليهيعني زمان از هر دو جهان زورمندتر و اندازه و قاعده(

 در  �جبـر � از ايرانيان بود كه پس از تـسلط اسـالم بـه دفـاع از                 ي تفكر آن عده   مسلماً فاتاليسم زرواني ريشه   

. مقابل اختيار برخاستند و بدينسان به نبرد جبريه و قدريه ميدان دادند

نبرد جبريه يا مجبره و قدريه 

 آن آيـات متناقـضي      كنـد و در     قاطع حل نمـي      يا تفويض را به شكل     �اختيار� و   �جبر�ي  آيات قرآني مسئله  

سازد از طرفي آياتي است كه صريحاً حاكي از مختار بـودن            است كه مطالب را براي فرد مسلمان پيچيده تر مي         

  يـا     �فمن شاء فليـؤمن و مـن شـاء فليكفـر          �  يا      �انا هدينا نجدين، فاما شاكرا و اما كفورا       �: انسان است مانند  

من عمل سئيه فاليجزي اال     � يا   �كل امري بماكسب رهين   �  يا      �لنفسه و من اساء فعليها    من عمل صالحاً ف   �

لهـا ماكـسبت و عليهـا مـا         � يـا      �ليجزي الـذين اسـاوءا بمـا عملـوا        � يا     �ذالك بماكسب ايديكم  � يا     �مثلها

مـثالً   . نـد كولي آيات بسياري نيز هست كه صريحاً حكايـت از بالاختيـار بـودن انـسان و جبـر مـي                 . �اكتسبت

  و يـا   �و ما تساوون اال ان يشاء اله  � و يا      �واهللا خلقكم و ما تعلمون    � و يا      �مارميت اذا رميت ولكن اله رمي     �

و مـا   �  و يـا        �اليغرب عنه مثقال ذره في الـسموات      �  و يا     �قل ال املك لنفسي ضراء و ال نفعا اال ما شاءاله          �

  و يا     �ضلّ من يشاء و يهدي من يشاء      �  و يا       �شاون اال ان يشاء اله    مات�  و يا     �اصاب من مصيبه اال باذن اله     

لقد بعثنا في كل امه رسوال ان اعبدو اله و اجتنبوا الطـاغوت و              �  و يا     �ما تحمل من انثي و ال تصنع اال بعلمه        �



271

ـ       �  و يـا        �منهم من هدي اله و منهم من حقت عليه الضالله          ي خـتم الـه علـي قلـوبهم و علـي سـمعهم و عل

و الينفعكم نحصي ان اردت ان انـصح لكـم ان كـان الـه يريـد ان                  �  و يا       �ابصارهم عشاوه و لهم عذاب اليم     

.�يغوبكم، هو ربكم و اليه ترجعون

اگـر در يكجـا قـرآن حكـم         . اين دو رشته آيات واقعاً هر يك در جاي خود صريح و واقعاً با هم متناقض است                

دهد و هر كس در گـرو عمـل          كند پاداش و هر كه را بدي كند سزا مي          كند كه خداوند هر كس را كه نيكي       مي

در جـاي ديگـر   . ورزد و غيـره آورد و هر كس بخواهد كفر مـي  خود است و هر كس كه دلش بخواهد ايمان مي         

گويد ممكن نيست كه شما چيزي را بخواهيد مگر آنكه خداوند بخواهد و هيچ آسيبي به انسان بـه جـز بـه                       مي

گذارد و پند پيمبران سـودمند نيـست اگـر    اي بر ديدگان و چشمان شما ميرسد و خداست كه پرده  اذن خدا نمي  

:خدا بخواهد كسي را به گمراهي برد و

سردي از صد پوستين هم بگذردگر خدا خواهد كه مردي بفسرد

.و غيره

آغاز كه در اثر تسامح نسبي      شد بهم چسباند، لذا از همان       اين آيات متناقض را با اصطالح با هيچ سريشي نمي         

اي به دفاع از جبر و ملجـاء و مجبـور بـودن             برخي خلفا بحثهاي مختلف ايدئولوژيك در اسالم آغاز گرديد، عده         

ي همت قـرار دادنـد و گروهـي نيـز راه وسـط        ي ديگر دفاع از اختيار و تفويض را وجهه        انسان برخاستند و عده   

نخستين مبارزه در اين زمينه بين جبريه يـا مجبـره   .  دانستند�ين االمرين   امراً ب  �را برگزيدند و    ) �سانتريسم�(

و قدريه كه طرفـداران معبـد جهنـي و غـيالن     ) از موالي خراساني نژاد(كه طرفداران جهم بن صفوان خراساني       

هني از يك   گويند معبد الج  مي. شمردند درگرفت ي بشر را در اعمال خود ، مختار و آزاد مي          دمشقي بودند و اراده   

در آن هنگـام قدريـه و       . ي مختار بـودن انـسان در اعمـال خـود را فـرا گرفـت                انديشه �سنبويه�ايراني به نام    

ي  دربـاره �القدريه مجـوس هـذه اهللا  �ي انسان سخت تحت تعقيب قرار گرفتند و حديث طرفداران آزادي اراده  

درت و مشيت الهي و يك قدرت و مشيت مستقل آنها رواج يافت، زيرا در واقع به دو نوع قدرت و مشيت يكي ق   

حجاج بن يوسف ثقفي از امراء دوران امـوي    . انساني باور داشتند مانند مجوس كه ثنوي و قائل به نور و ظلمتند            

ي اموي به ترتيب معبد جهني و غيالن دمشقي را كه قدري مسلك بودند به قتـل         و هشام بن عبدالملك خليفه    

 بين طرفداران ملجاء و مجبور و مجبور بودن عمل انساني و اختياري وارادي بـودن آن                 ولي اين مبارزه  . رساندند

.به ويژه در دوران عباسيان بين معتزله و اشاعره باال گرفت
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ي جبر و تفويضنبرد بين معتزله و اشاعره در مسئله

واصل بن عطـاء    . ستندمعتزله پيروان ابوحذيفه واصل بن عطاء ايراني از شاگردان زاهد معروف حسن بصري ه             

از ميان معتزله متفكرين و نويسندگان ارجمندي مانند نظام معتزلي، جـاحظ    .  هجري زندگي كرد   180 تا   80بين  

. داستان آنها بسيار طوالني و شورانگيز است. معتزلي و غيره برخاستند

كـه  )  هجـري  334، وفات   260تولد  (و اما اشاعره پيروان ابوالحسن علي بن اسمعيل االشعري متكلم معروفند            

بين معتزله و اشاعره اختالف نظر      . خود زماني از اصحاب اعتزال بود و سپس در آغاز قرن چهارم از آنها گسست              

به طور كلي معتزله راسيوناليست و از اصـحاب تعقـل و اشـاعره اهـل حـديث و خبرنـد و يكـي از                         . بسيار است 

القدريـه  �معتزله كه به سبب حديث مجعول       .  اختيار است  ي جبر و  موضوعات مورد اختالف اين دو گروه مسئله      

 سخت پروا و پرهيز و هراس داشتند در واقع مانند معبد جهنـي و غـيالن                 �قدريه� از نام    �1مجوس هذه االمه  

.  اعمـال ميدادنـد    �صدور و ايجاد  �مشقي كه ذدكرشان رفت بر مختار بودن انسان معتقد بودند و به وي نسبت               

�عمـل بـه مباشـرت   �دانستند ولي امور ارادي خـواه  ور تكويني مانند طپش قلب را اختياري نمي       البته معتزله ام  

 باشد مانند حركت دادن افزارها را تابع تـصميم          �افعال توليدي �باشد مانند حركت دادن اعضاء و جوارح و خواه          

را مختار در اعمال خويش آفريده      استدالل آنها اين بود كه خداوند از همان آغاز بندگان خود            . دانستندانسان مي 

ي الهي  ي اعمال انساني مجعول اراده    كند زيرا اگر فرض كنيم كه كليه      اي دائمي نمي  و ديگر در كار آنها مداخله     

است، در آن صورت فرستادن پيمبران براي هدايت مردم و نازل كردن كتب آسماني و تعيين و تشريع موازين و        

.داشتد بود و ثواب و گناه و لذا جزا و عقاب معنائي نمياحكام عبادي و غيره امور زائ

كردنـد و بـه انـسان       ي خاصي حل مي   مسئله را به شيوه   ) ناميدند مي �مجبره�كه معتزله آنها را     ( و اما اشاعره    

دادند و امور را اعم از تكويني يا ارادي، اعم از افعال به مباشرت يا افعـال توليـدي را                    مي �كسب و قيام  �نسبت  

 را با استفاده از تكرار اين لفظ در آيات �كسب�شمردند و براي توضيح فكر خود تئوري  ي مشيت الهي ميزاده

گفتند كه وقتي انسان متقاضي فعلي باشـد يعنـي تـصميم بگيـرد     اشاعره مي. كشيدندمربوطه در قرآن پيش مي  

 اسـت و بـدين ترتيـب اراده اراده ي    �موجد فعـل  �كند و   كاري بكند خداوند در همان آن، آن عمل را خلق مي          

بينيم امور مسبوق به قـدرت   فعل ناشي از مشيت خداوند است و اينكه مي       �انسان است ولي فعل و تنفيذ و اجرا       

: بر اساس همين حديث مجعول شبستري ميگويد)1
نبي فرمود كو مانند گبر استهر آنكس را كه مذهب غير جبر است
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آفرينـد افعـال را مقـارن      ي انساني ما نيست بلكه خداوند وقتـي بنـدگان را مـي            و اراده است از جهت تأثير اراده      

دهد به سـبب مملوكيـت      ه خداوند انسان را عقاب و عذاب يا پاداش و سزاي نيك مي            اينك. كندها خلق مي  اراده

آدميزاد است در ذات مالك الملكي كه خداست و همانطور كه بنده در مقام خواجه ي خـود جـاي چـون و چـرا                

بدينـسان . ي الهـي قاصـر اسـت   ندارد، در اينجا نيز جاي چون و چرا نيست و عقل بشري از درك حكمت بالغه             

گيـرد و معنـاي   اي انجـام مـي  �مقارنـه �ديديم كه بين فعل انسان با خلق آن از جانب خداونـدگار همزمـاني و    

.شودي بشري صورت پذير مي همين است، يعني آنچه كه موافق مشيت خداوند ولي از راه اراده�كسب�

لـوح  �ي و قـضا و قـدر و         ي وجـود مـشيت الهـ      كردند كه قبول مختار بودن انسان مسئله      اشاعره استدالل مي  

 كه عمل خداوند در فسخ عـزائم و دگرگـون           �محو و اثبات  �ي سرنوشتها ثبت است و       كه در آن همه    �محفوظ

گـردد، لـذا انـسان      ساختن كارهاست و قدرت الهي و موازين ديني و شريعت، همه و همه مهمـل و باطـل مـي                   

ئم به فاعل عالم است چنانگه رنگ اشـياء بـا      است يعني عمل او قا     �فاعل موجب � نيست، بلكه    �فاعل مختار �

ي عمـل  رابطه. ي اشياء و آن رنگها خداوند است      دانند كه آفريننده  آنكه قائم به شيئي رنگين است ولي همه مي        

ي رنگ است به شيئي رنگين و تعلق رنگ به شيئي رنگين نـافي آن نيـست                 ي ما مانند رابطه   ما نسبت به اراده   

.اوند خلق كرده استكه هر دوي آنها را خد

نظر شيعه و صوفيه در اين مسئله

شيعيه اماميه چون به اشكاالتي كه هم به قدريه و هم به جبريه، هم به معتزله هم به اشاعره وارد بود، توجـه                       

دهنـد كـه    امام شيعيان نـسبت مـي     )  هجري 148متوفي سال   (داشتند حد وسطي را برگزيدند و به جعفر صادق          

ي استدالل آنها چنين است كه كردار آدمي ساخته و پراخته .  �تفويض، بل االمر بين االمرين    الجبر و ال  �: گفت

 الـشيئي مـالم يجـب، لـم         �ي خداوند است بواسطه، زيرا      خود اوست بالواسطه ولي مخلوق و ساخته و پرداخته        

و اراده و دانـش و  آيد و هر عمل مسبوق است بـه زنـدگي و توانـائي      چيزي كه واجب نشود بوجود نمي    �يوجد

ي نيـروي حيـاتي و اراده و قـدرت و علـم         لذا عمل آدمي كه زائيده    . ي اين امور هم در اختيار خداوند است       همه

ي اين مختصات را خداوند پديـد آورده لـذا بـه كمـك همـين                 مال اوست و از آنجا كه همه       بالواسطهاوست  

.يابدواسطه، عمل به خدا تعلق مي
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ي كائنات عرضه   خداوند جود خود را بر همه     :  است �استدالل جود �كردند و آن    ي نيز مي  اماميه استدالل ديگر  

دارد ولي استفاده از اين جود مناسبت دارد با قابليـت آنهـا در اسـتفاده و استفاضـه از آن و كمـال و نقـصان                         مي

بـدين  . د كمتـر اسـت    ي او از آن جـو      دورتر باشد، اسـتفاده    �مبداء فياض �پذيرندگان وجود، هر چه موجودي از       

ي امور شرّ بالعرَض داخـل در ايـن قـدرت           ي امور خير باالصاله داخل در قدرت خداوند است و همه          ترتيب همه 

االمتنـاع باالختيـار الينـافي      �  و يـا        �الوجوب باالختيارا الينافي االختيـار    �گفتند  اينكه اصوليون مي  . گرددمي

.  اشاره به همين مباحث است�االختيار

�: گويد مي �نهج الحق �م كالم در نزد شيعه بانظريات معتزله پيوند يافته بود چنانكه عالمه حلّي در كتاب                عل

در عمل كالم شيعي عالوه بر استدالالتي كه گفتيم برخي اسـتدالالت ديگـر نيـز               . �انفقت االماميه و المعتزله   

.كنيمآمده است كه براي تتميم فايده ذكر مي

 جمادات و نباتات �فاعل موجب�.  �فاعل مختار� و �فاعل موجب�: كردندو قسم تقسيم مي   موجودات را به د   

شود، همان خاصـيتي اسـت      و جانورانند كه فاقد هر گونه اختياري هستند و تنها خاصيتي كه از ايشان صادر مي               

شود چنانكـه گرمـا از   آنها نهاده شده است مگر آنكه فرمان خداوند صادر شود و آن خاصيت از آنها سلب       كه در   

فاعل �اما  ).  �يا ناركوني برد او سالما    �(آتشي كه ابراهيم خليل در آن پاي گذاشت به حكم خداوند ستانده شد              

.تكليف فرشتگان آسماني در اين تقسيم روشن نيست.  انسانست و اجنه كه واجد اختيار است�مختار

 شرور را كه چنانكه گفتيم بـالعرض بـه خداونـد مربـوط              ياما انسان كه واجد اختيار است وظيفه دارد كه كليه         

ي حسنات را از  و حفظ عصمت خداوندي كند و كليه�وقايه�ي شود به خود منسوب دارد و اين امر را وسيلهمي

ي نامساوي خـود     و حفظ خويش سازد و با اين معامله        �وقايه�ي  شمرد تا اين امر را وسيله     مي. مصدر الهي كند  

كل مـا   ( حكمرواست   �اصل مالزمه �از آنجا كه بين احكام شرع و احكام عقل          . داش كيفر الهي كند   را تسليم پا  

تواند غير از عمل شرعي باشد و اگر بين         ي صحيح نمي  عمل عاقالنه ) حكم به العقل، حكم به الشرع و برعكس       

 بايـد برتـري را از آنِ   �حتعادل و تراجي�عقل انساني با نصوص و منقوالت مذهبي تقابلي پديد آيد موافق اصل  

و اما صـوفيه و عرفـاء       . عقل بداند مگر زماني كه كار مسلمات مذهبي در ميانست كه بايد كالً تسليم شرع شود               

كردند، همانطور كه وجود انساني محقق در  خارج است يعني           بويژه آنها كه تمايل شيعي  داشتند استدالالل مي        

اي از عمـل  اي از پرتو حق است، افعال و اعمال انـساني نيـز، جلـوه   وهواقعيت خارجي دارد ولي در عين حال جل      

توانـد باشـد مـزج ايـن         تقابلي نيست بلكه آنچه مطرح مـي       �اضطرار� و   �اختيار�در اين ميانه بين     . الهي است 
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ر شود، از در آميختن اضطرا    چنانكه از درآميختن آب گرم و سرد، آب ولرم حاصل مي          . ي آن دو  دواست نه مقابله  

.آيد كه آن را بايد اساس گرفتو اختيار نيز حالت سومي پديد مي

ي دقت قدما را دراطراف اين مسئله نشان دهـيم ولـي آنچـه كـه گفتـيم بحـث                    اين قصد را داشتيم كه درجه     

ي مـا بـاقي اسـت و مـا ايـن بجـث را در            بحث فالسفه . متكلمين اعم از معتزله و اشعريه و شيعه و صوفيه بود          

به )  و غيره  �نجات� ،   �شفاء� ،   �اشارات�( ي فلسفي وي    ظهار نظر ابوعلي سينا و براساس آثار عمده       ي ا نمونه

.ي كالسيك ما نيز روشن گردد ي اين گفتگو در فلسفهآوريم تا دامنهميان مي

ي جبر ابن سينا و مسئله

ي جبـر و     مـسئله  �نجـات � و �اشـارات � ،   �شـفاء �فيلسوف داهي ايراني ابن سينا در كتب مهم فلسفي خود           

كند و از آنجا كه نظر اين فيلسوف كاملترين و جامعترين شكل طرح اين مـسئله از                 اختيار را به كرات مطرح مي     

ي شـاخص اسـتدالل يـا بهتـر بگـوئيم      ي قرون وسطائي ماست، آشنائي با آن به عنوان يك نمونه  نظر فالسفه 

سينا براي اصـطالحات مختلفـي      ابن. ت ابن سينا آشنا شد    نخست بايد با برخي اصطالحا    . سفسطه سودمند است  

وسـيعترين مفهـوم،    .  مفاهيم و محتويات خاصي قائل اسـت       "عنايت"،  "قدر"،  "تقدير"،  �قضا"مانند  

قضا عبـارت اسـت از عمـل ابتـدائي و           �: كند چنين تعريف مي   �شفا�ابن سينا قضا را در      .   است �قضا�مفهوم  

تقـدير را ابـن سـينا    . رسـد  مي�تقدير� نوبت به مفهوم    �قضا�پس از مفهوم    . �1بسيط وضع اشياء از جانب خدا     

 تقدير چيزي است كه قضا تدريجاً به سمت آن متوجه است و گروههاي اشياء بسيط را                 �: كندچنين تعريف مي  

. �2سازد و از آنجا كه بسيطند با فرمان و امر نخستين خداوند ارتباط دارندضرور مي

قدر عبارت است از اجراء فرمان خداوند       .  ميرسيم �قدر�  كه بگذريم به مفهوم       �تقدير�  و    �قضا�از دو مفهوم    

ابن سـينا در    . در جزئيات و موارد مشخص و بر حسب افراد خاص، با آنكه خداوند معرفت جامع دارد               ) يعني قضا (

ي اشياء هـر كـدام بـه         زيرا همه  بايد همه چيز را بداند،    �نويسد كه خداوند     در تعريف تقدير چنين مي     �اشارات�

).شفاء(والقضاء من اهللا هو الوضع االول البسيط )1
  )�نجات���شفاء�( ي التدريج التقدير هو مايتوجه اليه القضاء عل)2
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و اين نيز امري ناگزير است زيرا اگر امري         ) كه همان تفصيل و جزئيات قضاء نخستين اوست       (نفسه عيني دارند    

.�1داشتداني وجود خارجي نميبود، چنانكه ميناگزير نمي

شـود  وجه وضع اشياء مي   ي خداوندي مت  و همين عمل كه اراده    ) قضا(كند  لذا نخست خداوند اشياء را وضع  مي       

و لذا هر موجودي در جهـان سـهمي از قـضا عـالم الهـي دارد      ) تقدير(كند چگونگي و ضرورت آنها را معين مي     

:بقول مولوي) قدر(

 سماستكه بدان تدبير اسبابهاست غير اين عقل تو حق را عقل

.  نـام دارد �عنايت�تري نيز هست كه ي ابن سينا مفهوم بغرنجتر و وسيع  صرفنظر از اين سه مفهوم در فلسفله      

سينا يعني معرفت خداوند بر كل وجود، به نحوي كه آن كل را به بهترين نظام و نيكـوترين                   عنايت از لحاظ ابن   

اتساق درآورد و طبيعي است كه بدون اين معرفت بر كل، اتساق آن كل به بهترين نظـام، عملـي نيـست، لـذا                         

، يعني به علم خير و جامع خداوندي بر كـل  � به كار خود به عنايت رها كنند    آن�: گويدوقتي كه مثالً حافظ مي    

سـينا  ي ابـن همانطور كه گواشن يكي از بهترين كارشناسان فلسفه   . داند كه كارها را چگونه راه ببرد      كه خود مي  

ي ابـن  مفهومي است ويـژه )  است����#�?
��كه برابر با (متوجه شده است مفهوم عنايت در نزد ابن سينا        

ي نيكوكاري و خيرخواهي نيز هست ولـي در مفهـوم عنايـت الهـي                انديشه در مفهوم اروپائي پروويدانس   . سينا

بـراي درك  . ي اصلي اسـت   سينا تنها معرفت جامع حوادث و اشياء و اتساق آنها بر حسب بهترين نظام نكته              ابن

�اشـارات �ابـن سـينا در   . در  اين باره نقل كنيمي عنايت بد نيست برخي از تعاريف وي را نظر ابن سينا درباره  

:نويسدمي

بر كل، و واجب است كه كل باشد تا آنكه بهتـرين            ) علم خداوند (عنايت عبارتست از احاطه علم اول       �

.�2نظام ممكنه را صاحب باشد

:گويد مي�اشارات�و نيز در 

، به اضافه وقـت شايـسته و        )وندخدا(عنايت عبارتست از مظهريت و تمثيل نظام كلي در علم پيشين            �

.�3يابداي كه اين نظام از آن فيضان ميبايسته

:كند ابن سينا عنايت را چنين تعريف مي�شفا�در 

)�اشارات�(يحب ان يكون عالما بكل شيئي يتأدي بعينه اذكان مااليجب اليكون كماعلمت )1
)�اشارات�(فالعنايه هي احاطه علم االول بالكل و بالواجب ان يكون عليه الكل ، حتي يكون علي احسن النظام )2
)�اشارات�(، مع وقته الواجب الالئق ، يفيض منه ذلك النظام و هو العنايه  تمثل النظام الكلي في العلم السابق )3
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عنايت هستي نخستين است كه داناست برخويش از جهت نظام نيكـو و علـت اسـت بـراي خـود از                      �

.�1ايمگفتهجهت غير و كمال در بهترين حد امكان و خرسند است بدان چنانكه 

طبيعتاً اين مفاهيم حاكي از آن است كه نظام كلي عالم در بهترين خير و كمال و نظـم و اتـساق اسـت ولـي                          

شـرّ در قـضاء   : كردندقدماي ما اين تناقض را چنين حل مي. وجود شرور و زشتيها در اين عالم از بديهيات است   

تواند شرّ حاصـل نـشود و بـه         كثر و تنوع يابند نمي    نخستين خداوندي وارد نيست ولي وقتي موجودات و اشياء ت         

وارد نبوده است در قدر كه اجـراء قـضاء       ) يعني عمل ابتدائي وضع اشياء    (همين جهت است كه شرّ، كه در قضاء         

لذا با آنكه شرور و زشتيها و بديها وجود دارند، در عين حال عالم              . شوددر جزئيات است به شكل عرض وارد مي       

 اندرين ملك چـو طـاووس       �-� ليس في االمكان ابدع مماكان     �: نهايت كمال و نيكوئي است    در كل خود در     

.�بكار است مگس

: به قول مولوي

 خوش گر بشنوي�الهي نامه�در آنچنان     گويد     حكيم     غزنوي 

در خور آمد شخص خر با گوش خركم  فضولي  كن  تو  در  حكم  قدر 

شد مناسب وصف ها با جانها  و   ابدانها شد    مناسب    عضوها 

 نيكي در دستهاي تو اسـت    �الخير في يديك و الشرّ ليس اليك      �: گفتندو به همين جهت و خطاب به خدا مي        

ها را از خداوند بـدانيم      ي نيكي اصل اساسي و اصولي پارسائي و ورع آن بود كه همه          . ولي شرّ از سوي تو نيست     

ي خود  نسبت محامد حق را وقايه    �بايست،  به بيان اهل كالم، چنانكه گفتيم، بنده مي       . ودي بديها را از خ    و همه 

ها به خداوند خود را نگاه دارد و با         ي نيكي  ، يعني با نسبت دادن همه      �ي حق ي مذام خود را وقايه    كنه و اضافه  

: آميز حافظبه بيان طنز. ي بديها به خود خداوند را نگاه داردنسبت دادن همه

گناه اگر چه نبود اختيار ما، حافظ

تو در طريق ادب باشد و گو گناه من است

ايـن تعريـف در ملـل و نحـل     ).  شفا و نجات(العنايه هي كون االول عالما لذاته بما عليه الوجود من نظام الخير و علّه لذات للخير والكمال بحسب االمكان راضيا به علي نحوالمذكور                    )1
� چاپ  ��
. عيناً آمده است388 صفحه ي�
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ي جبر و اختيار در ادبيات فارسي مسئله

. ي جبر و اختيار در ادبيات منظوم و منشور ما با وسعت تمام  و با حدت و شدت خاص مطرح شده است                      مسئله

گويـد مـا را از پرسـيدن و          است كه حافظ مي    �ازيگفتگوهاي جانگد �اين مسئله يكي از آن      : علت واضح است  

ي مجبـره و قدريـه، معتزلـه و اشـاعره،           با وجود توضيحات فضل فروشـانه     . دارندديدن آن عريده كشان باز مي     

 و قاضـي    �عقايـد نـسفيه   �ماننـد عزالـدين نـسقي در        صوفيه و اماميه و با آنكه متكلمـين و متفكـران بنـامي              

 ابـن   �تجريـد �الـدين طوسـي در       و خواجه نصير   �مقاصد� و محقق تفتازاني در      �مواقف�عضدالدين ايجي در    

مطلب را به ميان كشيده و در اطراف آن شرح و بسط فراوان داده بودند بـاز مطلـب حـل نـشده بـاقي مانـد و                            

به رسد شاعران بزرگ ما از رود كي و فردوسي گرفته تا حافظ را بيشتر                به نظر مي   �جبر�ي كهن زرواني    عقيده

. خود جلب كرده است

.  با پيگيري خاصـي از اختيـار دفـاع كـرده اسـت             �مثنوي�در ميان شاعران بزرگ ما تنها مولوي است كه در           

كند و برانست كه در نظر اهل خرد        مولوي استدالالت و تمثيالت فراواني در دفاع از مختار بودن انسان ذكر مي            

 كه در حالت عادي نهـان اسـت ولـي وقتـي دو مطلـب مختلـف        در آدمي اختياريست  . جبريه از قدريه رسواترند   

:گويدوي مي. كندالجهت ديد به صورت انتخاب آزادانه بروز مي

حس را منكر نتاني شد عياناختياري  هست  ما را در   جهان 

وز كلوخي كس كجا جويد وفاسنگ  را هرگز نگويد  كس  بيا 

!در من در نگر !  ا اي كوريا بيآدمي  را  كس  كجا گويد   بپر 

ترا چرا بر من زدي! يا كه چوبا دير آمدي : كس نگويد سنگ را

كند، مستقيماً به اين مسئله اشاره ي عبادت را سست ميمولوي كه نيك توجه داشت اعتقاد به جبر پايه

:گويدنمايد و ميمي

ك گردد به ناخواه اين فلورنه مياختيار آمد عبادت را    نمك 

كاختيار آمد مضر ، وقت عتاب گردش او را نه امر نه عقاب 

: گويديا مي
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وين دريغ و خجلت و آزرم چيستگر  نبودي  اختيار  اين شرم چيست

ز اختيارات و حفاظ و آگهي در جهان اين مدح و شاباش و زهي

داند  حكمت خود مانند شيران علم مي      انسانها را در  . ي خدا را قبول دارد    مولوي در عين حال وجود قدرت كامله      

.كه حركتشان از حركت بادِ قسمت و تقدير است

 گفت ايرد ما رميت از رميتتو  قرآن  باز  خوان  تفسير  بيت 

داند و آنهائي را كه يا قدرت كامله را منكرند يـا آن را قبـول دارنـد                  ولي اين مطلب را منافي اختيار انسان نمي       

مـسلماني مغـي را     . آورددر دفتر پنجم تمثيلي مـي     . دهددهند مورد انتقاد قرار مي    كاهلي قرار مي  ولي آن را آلت     

:كردگويد اگر خداوند خواستار مسلماني من بود مرا مسلمان ميكند، مغ ميدعوت به اسالم مي

آن نيم كه بر خدا اين ظنّ برممن   اگر   ننگ   مغان   يا    كافرم 

گردد اندر ملكت او  حكم  جواهِ  او   و   رغمِ   اوكه   كسي  ناخو

كند و حاضر نيست كفر مغ را به مشيت الهي مربوط داند يـا              ولي مسلمان جداً از مختار بودن آدمي مدافعه مي        

گويد با آنكه همه چيز حوالت از خداست ولي بايد از خدا خواست كه از ايـن حوالـت مـا را در                       در دفتر ششم مي   

:گيرد سجود رغبت بيافزايد نه كاهلي، جبر و خمود؛ و نتيجه ميعبادت و

جبر هم زندان و بند كاهالنجبر   باشد   پر  و  بال  كامالن 

آب مؤمن را و خون مر گبر راهمچو آب نيل دادن اين جبر را 

 را به گورستان برد زاغالبال  را سوي سلطان برد بازانبال 

ي  يابي و تمثيل جبر و مشيت و قـدرت كاملـه و بالغـه              ن استادي شگرف خود در نكته     بدين ترتيب مولوي با آ    

لذا اگر در ديوان  كبير      . الهي و علم او را بر كلي و جزئي قبول دارد و در عين حال اختيار آدمي را نيز قبول دارد                    

:الً از جمله اين غزلمث. يا ديوان شمس گاه غزليات كامالً جبري دارد نبايد آن را تناقض مولوي پنداشت

چندان بگردم گرد دل كز گردش بسيار من 
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نه تن كشاند بار من، نه جان كند بيگار من 

گرداندمغربيلم اند دست او، در دست مي

غربيل كردن كار او، غريبل بودن كار من 

تند، چون تند زنممثل كالبه است اين تنم، حق مي

من كند او زين كالبه تار تا چه گلوله مي

، حد اعالي جبر است با اينحال چنانكه گفتـيم مولـوي آن را منـافي    �تند، چون تن زنمحق مي�در اين غزل    

.دانداختيار نمي

ي اعتقاد به جبر در نزد آنها دنبالـه       . ي جبر بودند  از ميان شعراي نامدار ايران خيام، سعدي و حافظ پيرو انديشه          

 در سجود است كـه      �كاهلي�اعتقاد به جبر در نزد آنها موجب همان         . ي آنهاست روش آزاد انديشانه و شكاكانه    

:ي تقدير ميداندارادهي بيخيام، مانند زروانيان و دهريان، آدمي را بازيچه. مولوي از آن هراسان بود

ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز 

از روي حقيقتي، نه از روي مجاز 

ي همي كنيم بر نطع وجود بازيچه

ه صندوق عدم يك يك باز رفتيم ب

:گويديا مي

بر لوح نشان بودنيها بودست

پيوسته قلم ز نيك و بد فرسوده است 

در روز ازل هر آنچه بايست بداد

. ما بيهوده است"كوشيدن" و "غم خوردن"

 نادرست است زيرا همه چيـز از قـضا و قـدر          �چرخ بيچاره �ي نيك و بدي و شادي و غم به          گويد حواله يا مي 

:است

در گوش دلم گفت فلك پنهاني 

 بود، ز من ميداني قضاحكمي كه 

در گردش خود اگر مرا دست بدي 
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 ز سرگرداني خود را برهاندمي

:گويد مي�و مارميت اذا رميت�ي سعدي با اشاره به آيه

گر گزندت رسد ز خلق مرنج 

كه نه راحت رسد زخلق نه رنج 

گرچه تير از كمان هي گذرد

ندار داند اهل خرد از كما

ما در گفتـار مربـوط بـه        . جبريگري در نزد حافظ به همان اندازه پيگير است كه اعتقاد به اختيار در نزد مولوي               

:كنيمايم و در اينجا به ذكر چند بيت گزيده بسنده ميجهان بيني حافظ از آن سخن گفته

به درد و صاف تو را حكم نيست، خوش در كش 

. كرد عين الطاف استكه هر چه ساقي ما

انددر پس آينه طوطي صفتم داشته

.گويمآنچه استاد ازل گفت بگو مي

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم

اينم از روز ازل حاصل فرجام افتاد

من اگر خارم اگر گل چمن آرائي هست

پرودرم ميرويمكه از آن دست كه مي

نيست اميد صالحي ز فساد حافظ 

قدير چنين است چه تدبير كنمچونكه ت
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 ما را گذر ندادنددر كوي نيكنامي

پسندي تغيير ده قضا راگر تو نمي

.و از قبيل بسيار است

ي جبر و اختيار از جهت دانش امروزيحل مسئله

هــا و ي معاصــر بــاختر زمــين از دكــارت و ســپنوزا تــا بيهوريــستاگــر بخــواهيم در تحقيقــاتي كــه فالســفه

اند وارد شـويم مطلـب   ي انساني و ماهيت خود اين اراده كردهي حدود آزادي ارادهاي معاصر دربارههفرويديست

دهيم حلّي را كه خود در ايـن زمينـه درسـت            لذا ترجيح مي  . كندسخت به درازا ميكشد و ما را از مقصد دور مي          

.دانيم اجماالً مطرح سازيممي

بر يا دترمينيسمي كه در جهان فاقد شعور، يا در جهاني كه غرائز آن را               ي جبر و اختيار عجالتاً از ج      ما در مسئله  

حدود آزادي عمل اين اراده     و   ي انساني ماهيت اراده گوئيم، بلكه مطلب را به      كند سخن نمي  اداره مي 

كنيم تا در يك سلسله مسائل مختلف غرق نشويم، زيرا در واقع آنچه كه در بحث جبـر و اختيـار در                      محدود مي 

ي ايران مطرح بوده است عبارتست از مجبور يا مختار بودن انسان            د فالسفه و متكلمين و مذهبيون و صوفيه       نز

ي غير انسان باشد حكم جبر  كه بر عمل كننده�فاعل موجب�به همين جهت حتي طرفداران اختيار در . ال غير

.دانستندرا جاري مي

. آن كدام استهاي عمللذا بجاست بدانيم اراده چيست و ديواره

به بيان ديگر اراده قدرت تنظيم عمل موافـق  . اراده تنظيم آگاهانه و از روي هدف فعاليت از جانب انسان است         

هدف و نقشه ايست كه از پيشتر در نظر گرفته شده و تابع ساختن عمل انساني اسـت بـه مـوازين اجتمـاعي و                         

اراده بايـد بـر موانـع و        .  با اين موازين و اساليب مباينند      هاي نفساني است كه   اساليب عقلي و غلبه بر آن انگيزه      

مشكالتي كه در سر راه هدف قرار دارد، خواه اين موانع و مشكالت درون ذاتي باشد يا برون ذاتي، عـين باشـد          

آن رادع و   ي  حركت اسـت كـه در نتيجـه       ) ترمز كردن (به بيان ديگر اراده قدرت باز داشتن        . يا ذهني، غلبه كند   

تأمـل و   . شـود ي امپولس حركت به حركت و اتخاذ تصميمات نيمـرس پديـد مـي             ي براي تبديل بالواسطه   مانع

هـا  هـاي مختلـف نبـردي بـين انگيـزه          كند و در صورت وجـود انگيـزه        تر مي تعمق در عمل، آن عمل را پخته      
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)�
معـين مـورد نظـر    ها، آن انگيزه كه براي شخـصيت    هاي مختلف انجام ميگيرد و در ميان اين انگيزه        )"��

اي اعمال ارادي نيست بلكه در پس آن شخصيت و          لذا اراده تنها جمع ساده    . گردداهميت بيشتري دارد فاتح مي    

. بيني و سمت يابي و سيستم منافع و دستگاه عواطف شخصي قرار داردجهان

:دهدين توضيح ميي بشري را چندانش روانشناسي معاصر بويژه براساس نظريات پاولف ماهيت رواني اراده

"دسـتگاه نخـستين عالمـات   "كه با ) مانند زبان (�دستگاه دوم عالمات  �دماغ انساني طبق اصل     

�دستگاه ثانوي عالمات  "كند و به بركت اين      ارتباط مستقيم دارد، عمل مي    ) ي خارجي تأثيرات بالواسطه (

كـه  (ير انتزاعـي و تعميمـي ايـن اشـياء     كنند، بلكه حتـي تـصاو  نه تنها اشيائي كه بالواسطه بر حواس تأثير مي  

نيـز نقـش   ) آيددرمي) بيان(و سخن بروني ) تفكر( حاكي از آنهاست و به صورت سخن دروني        الفاظ و   كلمات

آيد كه از تجارب گذشته كه در محفوظات انـساني اسـت            بدين سبب اين امكان پديد مي     . نمايدمحرك ايفاء مي  

از آنجائيكه اين هدفها گاه     . س و ادراكات خارج است، استفاده شود      هائي كه از حدود حوا    براي تعيين هدف  

تواند پندار مستقل بودن آنها از      ماند مي يابد بسي عقب مي   از آنچه كه بالواسطه انعكاس مي     

به هر جهت حركات ارادي حركاتي است كه به نحو مستقيم يا غير مـستقيم تحـت                 . جهان خارج پديد آيد   

.تي قرار گرفته استتأثير نيازمنديهاي حيا

طبق اين تعاريف اراده يك نيروي رباني و اسـرارآميز نيـست كـه بتوانـد در وراء علـل و اسـباب كـه از دور و                            

 بروسي، صفحات 1947چاپ سال (لنين در دفتر فلسفي . نزديك، از گذشته تا آينده در آن مؤثر است، عمل كند       
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ود جهان عيني است و اين هدفها جهان عينـي را بـه مثابـه ي معلـوم و                   در واقع هدفهاي انسان مول    �

رسـد كـه هـدفهاي وي از    كند ولي به نظر آدمي چنين ميگيرد و آن را مفروض ميموجود در نظر مي   

.�وراء جهان گرفته شده و از اين جهان مجزاست

):142ي  صفحه1كليات آثار ـ چاپ چهارم، جلد ( گويد و نيز مي

ــشه« ــر اندي ــسم(ي جب ــرر مــي ) دترميني ــسان را مق ــار ان ــودن رفت ــسانه ي كــه ضــروري ب دارد، و اف

كند به هيچوجه نه عقل و نه وجـدان انـسان و نـه ضـرورت ارزيـابي       را رد مي   �آزادي اراده �معنايبي
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شمرد و نـه    ي دترمينيسم ارزيابي اكيد و صحيح را ميسر مي        بر عكس نظريه  . كنداعمال وي را رد نمي    

� .  �ي آزاداراده� همه چيز بر تحميل

:سازدي انساني را بدين نحو مطرح ميي حدود آزادي اراده مسئله�آنتي دورينگ�انگلس در اثر معروف خود 

، در وجود يك نوع استقالل پنداري و خيالي از قوانين طبيعت نيست بلكـه در معرفـت ايـن                     آزادي "

ا طبق نقشه و براساس اين معرفت وادار سازيم تـا بـراي   قوانين و در امكان آنست كه قوانين طبيعت ر        

�.ي آزاد چيزي نيست جز امكان انطباق تصميمات با وقوف بر امرلذا اراده..... هدفهاي معين عمل كند

:توان نتائج زيرين را گرفتاز آنچه كه گفته شد مي

 كه قدماء ما سعي كردند آن را حل كنند          ي جبر و اختيار به معناي آزاد يا آزاد نبودن انسان در عمل خود             مسئله

اي اعصاب و مغز انـساني كـه از جملـه           ي واقعاً پيچيده ايست كه بدون كشفيات امروزي طرز كار سلسله          مسئله

. بيان داشته، حلّ صحيح آن ميسر نبود�دستگاه نخستين و دومين عالمات�پاولف آن را در آموزش 

كردند  بدان معني كه برخي قدريون و اختياريون تصور مي انسانيي  ارادهشود كه   موافق اين حل روشن مي    

ي قوانين طبيعي و اجتماعي، قوانين ساختمان جسمي و روحي انسان، و مقررات و موازين آزاد نيست و در چنبره  

) به مثابه جزئي از ايـن جهـان طبيعـي         (از آنجا كه حركت جهان طبيعي و جامعه         . ي موجود محدود است   جامعه

ي ي عمل است، پايـه    جبري بودن حيات اجتماعي پايه    .  آن جبر و دترمينيسم حكمرواست     مند است، لذا در   قانون

�لـوح محفـوظ  �بيني علمي است ولي معني اين سخن آن نيست كه سير تاريخ را قدرتي ازلي از پيش در                پيش

قوانين اجتماعي تكامل، قـوانين     ابداء اكثر   . گرددمعين كرده است و آن مشيت با ناگزيري تقديرآميزي اجراء مي          

كنند و نه فعاليت بينهايت متنوع هر فردي         تكامل جامعه را معين مي     خط اساسي  هستند كه    گرايش مانند 

ي اجتماعي معين، تنها به كيفيت قوانين اجتماعي كه آن پروسه را موجد و موجب هستند      ي هر پروسه  نتيجه. را

لذا . مربوط است نيز  يابند  ه اين قوانين در آن جريان و سريان مي        مربوط نيست، بلكه به آن شرايط مشخصي ك       

در زندگي اجتماعي دائماً امكانات مختلف و گرايشهاي گوناگون مطرح اسـت و هـر يـك از ايـن امكانـات كـه             

جبر يعني قبول وجود و تـأثير قـوانين         . ي خلق بستگي دارد    آگاهانه فعاليتگيرد، به   صورت عمل به خود مي    

كند، بلكه اين آزادي به نحو سرشتي و ذاتـي          طبيعي و اجتماعي، نه تنها آزادي عمل انساني را نفي نمي          ديرپاي  

.هاي اجتماعي وارد استمند بودن پديدهدر اشتراط علّي، يعني در ذيعلّت و سبب
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ت و مقتـضيات    هر قدر انسانها قوانين عيني تكامل جامعه را ژرف تر درك كنند، هر اندازه منافع آنها با مطالبـا                  

بدين ترتيب اين سخن بزرگ كه اختيـار جبـر          . ي آزادي زيادتر است   تر و سازگارتر شود، درجه    اين قوانين كامل  

.يابدشناخته شده است معناي روشن مي

اند و شيعيه اماميه كه تركيـب ايـن   آن دسته از متفكران ما كه مانند مولوي اختيار را در نوعي جبر قبول داشته      

 ولو در كادر مذهبي و كالمي و يا سكوالستيك ، به حل صحيح مسئله از مجبره و قدريـه  ا قبول كردهدو مبدأ ر  

.مطلق نزديكتر بودند

ي مذهب و هدف آنها سست كردن پايه. ولي همچنانكه گفتيم پيروان جبر در ادبيات ايران حرف ديگري دارند        

شـان از نـسبت   انـد و قـصد  اند نظـر ديگـري داشـته     بودهچنانكه معتزله كه معتقد به اختيار       . تشكيك در آن بود   

 اعمال به انسان، جلب او به مـسئوليت و تعقـل و احتـراز از تعبـد و تـسليم صـرف در مقابـل                    �صدور و ايجاد  �

اگر اين قضاوت   . هاي عقايد بايد قضاوت تاريخي باشد     ي اين سيستم  لذا قضاوت درباره  . محدثين و قشريون بود   

 از نوع خيـام و حـافظ و هـم           شود كه هم معتزله، هم جبريون،     ريخي انجام گيرد معلوم مي    در شرايط كنكرت تا   

امـا  . ي گاه نيـك و درسـت وارد عرصـه شـده بودنـد             ي منطقي و انگيزه   ها هر كدام با يك داعيه     �سانتريست�

 قـدماء   محدوديت علمي بـه   . بايد ديد محتوي صحيح دعاوي آنها چه بوده است        . ي شخصي كافي نيست   انگيزه

داده است ولي سعي آنها در طرح آن و دقت در اطراف بـسياري              ي حل مسئله را به معناي امروزي نمي       ما اجازه 

 .1نازك كاريها واقعاً در خورد اعجاب و تحسين است

 تأليف همين پژوهنـده و  �غزالي نامه� و �مصباح الهدايه� در بيان مطالب مربوط به عقايد متكلمين اسالمي در باره ي جبر و اختيار از جمله از حواشي جالب آقاي جالل همائي بر             )1
. شده است  دكتر سيد جعفر سجادي در كنار منابع ديگر استفاده�فرهنگ علوم عقلي�نيز از 
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 ابليس از آن جهت توانست فيلسوفان را بفريبد كه اين فيلسوفان            �

را بـر بنيـاد     به نظر و خرد خويش اكتفـاء جـستند و سـخنان خـود               

. خياالت خويش مبتني كردند و به كالم پيمبران تـوجهي نكردنـد             

آنها في المثل آفريدگار را انكـار نمودنـد و بـسياري از آنـان ثابـت                 

كردند كه عالم را علتي قديم است لذا به قِدم عالم معتقـد شـدند و                

زمين را ستاره اي در فلك پنداشتند و مدعي شدند كـه هـر سـتاره            

د زمين عالمي است و حتي برخي به نبودن آفريدگار جهـان       اي مانن 

آنان رستاخيز بدن و عودت ارواح را انكـار كردنـد و            ... معتقد شدند   

منكر بهشت و دوزخ جسماني گرديدنـد و مـدعي شـدند كـه ايـن                

ســخنان را بــراي عــوام گفنــه انــد تــا ثــواب و عقــاب روحــاني را  

�...دريابند

دين ابوالفرج بـن الجـوزي بغـدادي ،          از جمال ال   �تلبيس ابليس    ( 

) 45�50 صفحات 1347 سال �چاپ مصر 

متكلمين و نقدِ فلسفه
كالم و مراحل آن

ي خواست انديشهدو عامل ، يكي عيني و اجتماعي ، ديگري ذهني و فكري در درون ايدئولوژي اسالم كه مي

عامل عيني و اجتماعي ، بغرنج شدن . دي مسلمين باشد، تشتت و اختالف ايجاد كر براي همهپيوند دهنده

ي ويژه عباسي، شباهتي به جامعهي دوران خلفاي اموي و سپس به جامعه. ي اسالمي از هر بابت استجامعه

 پديد شده بود در شرايط �جاهليت�آن ايدئولوژي مذهبي كه در شرايط . دوران محمد و خلفاي راشدين نداشت

در كنار اين . كار بردبايست كوشش زيادي براي انطباق خويش بهار بعد مي فئودال ادو-داريبسط تمدن برده

عامل عيني و اجتماعي، عامل ذهني و فكري نيز در پيدايش تشتت و تفرق  در ايدئولوژي واحد مذهبي نقش 

ن، رم، يونان، اسكندريه، سوريه، ايرا. ي علوم و معارف از غرب و شرق به جزيره العرب بودداشت و آن رخنه

از آن هنگام كه بني عباس بغداد را كه جزء . ها بودندترين واردكنندگان ايدهترين و فعالهند در اين زمينه جدي
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 را در پيش گرفتند ، �استعجام�امپراطوري ساساني و محصور با سنن و تمدن آن بود پايتخت ساخته و سياست 

ه ساختند و ديگر ايدئولوژي مذهبي آنها از تأثير رغم خويش ، در فضاي مادي و معنوي نويني غرقخود را علي

بايست خود را با اين واردات فكري جديد، مقوالت و مفاهيم، اسالم مي. اين فضاي نوين و نيرومند رستني نبود

.هاي نوظهور نيز انطباق دهدها و سليقهها، ذوقاحكام و قضاوت

به همراه روحانيون قشري و حديث پرست ) آنهاي معدودي از جز عدهبه(با آنكه خلفاء اموي و عباسي 

عمل آورند ولي اين كار آنان از پيش ي بدعت در دژ عقايد مذهبي اسالمي جلوگيري بهكوشيدند تا از رخنه

تا ) ويژه مأمون و معتصم و واثقبه(حتي يكي دو تن از خلفاي اموي تا حدي و برخي از خلفاي عباسي . نرفت

.ران تمايل يافتندحدودي جدي به بدعت گزا

ي احاديث و تفسير آيات قرآني و پرداختن به مسايل صرف و نحو زبان و سپس بررسي مباحث بحث درباره

از زمان اموي نبرد بين فرق ديني شيعه . منطق ، زمينه را براي احتجاج و به كار انداختن عقل و شك آماده كرد

هنيه و اصحاب رأي و اصحاب حديث آغاز شد و از درون هاي نظري بين جهميه و جو خوارج و مرجئه و بحث

هاي دوم و سوم ويژه قرنبه(در دوران پيدايش و فعاليت معتزله . هاست كه معتزله پديد شدندهمين بحث

ي ، ديگر مترجمان اوليه، كتب مختلفي را از فلسفه و منطق در اختيار جامعه قرار داده بودند و نطفه) هجري

معتزله نخستين موج راسيوناليسم فلسفي هستند كه . شدن بودي بستهي از هر بابت ، آمادهتفكر تعقلي فلسف

ايست از فلسفه و مذهب ، همان هنوز از قيد مباحث صرفاً مذهبي آزاد نشده بودند، لذا احتجاجات آنها آميزه


2 (�لوگوس�تواند گذاري ميچيزي كه كالم نام گرفته است و منشاء اين نام�
ي �منترا�يوناني و  ) �

ي حادث يا قديم  از آن جهت به اين مبحث اطالق شده كه بحث دربارهكالماوستائي باشد و يا شايد  عنوان 

اما علم . هاي اين عصر داشتپردازيي خداوند با كالم خود جاي مهمي را در انديشهبودن كالم اهللا و رابطه

:گذردشمرند از سه مرحله مي آن مي كه معتزله را معموالً بنيادگزاركالمنوبنياد 

 فلسفه است كه �ارزاتس�در اين دوران كالم نوعي جانشين و .  مرحله ي كالم معتزله:ي اول مرحله-1

كه (وجه تفاوت كالم معتزلي . گرددبا الكندي و فارابي و تا حدي زكرياي رازي به معناي اخص كلمه پديدار مي

گيري فكري، خواه از لحاظ جهت مترقي آن، خواه از لحاظ موضع) تي كالم شيعي قرار گرفبعدها پايه

 را محال مي دانستند لذا معاد �ي معدوماعاده�مثالً از جهت فكري معتزله . گيري اجتماعي استموضع
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گرفتند نه شمردند لذا آن را كالم خلق مي را درمورد قرآن ممكن مي�اتيان به مثل�كردند، جسماني را نفي مي

رفتند، تشخيص حسن و قبح پرستي فراتر ميي تجسم و بتدانستند لذا از مرحله، خدا را قابل رؤيت نميخالق

البته براي اثبات حدوث عالم  (وجود جزء اليتجزي بردند، بهكردند و نقش عقل را باال ميرا به عقل مربوط مي

تر چنانكه خواهيم ديد فكري به مراتب روشنمعتقد بودند و از اين بابت در مقابل اشاعره ، ) و ردِ قِدم آن

اينكه مĤمون . كردنداز جهت اجتماعي معتزله از اپوزيسيون علويان عليه امويان و عباسيان حمايت مي. داشتند

ي معتزلي بر مسند حاكميت بود به بدانها كامالً ميدان داد و عصر مĤمون در واقع عصري بود كه يك خليفه

خليفه به علويان و ايرانيان داشت تا حدي كه رضا را براي رضامندي شيعيان ايراني سبب مهري بود كه اين 

شمرد و با دانست و قديم ميمĤمون هر كس را كه خالف نظر معتزله قرآن را حادث نمي. عهد خود ساختولي

گويند مي. كرد و از آن زمره ، امام حنبل را كه امام اهل تسنن بود مخالفت داشت مجازات مي�خلق قرآن�

ايراني نژاد بود و همچنين نظّام بصري، ابوالهذيل ) هجري181-80(بنيادگزار معتزله ابوحذيفه واصل بن عطا 

.ي معروف ، ابوسهل هاللي، ضرار بن عمرو  از مشاهير معتزله در عصر عباسيانندعالف، جاحظ نويسنده

 در 260معيل اشعري يمني متولد سال ي كالم اشعري ، ابوالحسن علي بن اس مرحله:ي دوم مرحله-2

در جامع شهر بصره مردم را از تحولي كه در افكارش )  از ابن خلكان�وفيات االعيان�بنا به نقل (چهل سالگي 

ي خويش در جامع بصره گفت كه وي در سابق به اشعري در خطابه. وي ابتدا معتزلي بود. رخ داد آگاه كرد

 به مذهب احمد بن حنبل گرويده و از اعتزال خود توبه كرده و نظرياتش عقايد معتزله باور داشته و اينك

اشاعره بر خالف معتزله معتقد شدند كه نيك و بد از خداوند و آدمي مجبور و غيرمختار . دگرگونه شده است

گفتند عين ذات او نيست بلكه زائد بر ذات اوست و هر است، صفات خداوند ، برخالف آنچه كه معتزله مي

. ي الهي استگانه معتقد شدند كه مجموع صفات هشت�قدماي ثمانيه�تي مانند خدا قديم است و لذا به صف

نظر آنها برخالف دعوي معتزله به عقل نيست بلكه با شرع است كه در اينباره حكم تشخيص حسن و قبح به

 و به اين آيات قرآن استدالل خداوند را كه معتزله ناديدني مي دانستند، اشاعره قابل رؤيت شمردند. كندمي

انكم سترون ربكم يوم القيامه كما �  و نيز به اين حديث كه �وجوه يومئذ ناضره الي ربها ناظره�: كردند كه
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.  آن را محال مي شمردند�اتيان به مثل�دانستند و اشاعره كالم اهللا را قديم مي . �1ترون القمر في ليله البدر

.كردند و غيره و غيرهنها ممكن بود و از اينجا معاد جسماني را اثبات مي به نظر آ�ي معدوماعاده�

ي عباسي القادر باهللا كه خود اهل تأليف و تصنيف بود ، برخالف خليفه مأمون كه معتزله را بركشيد، خليفه

د كه راهب بني القادر باهللا چنان در اين راه تعصب به خرج دا. سخت با معتزله درافتاد و اشعريان را تقويت كرد

 به تكفير معتزله پرداخت و در حق اشاعره همان �اعتقاد القادري�وي در كتاب خود . العباس لقب گرفت

در ايران تحت تأثير خلفاء عباسي بسياري از سلطانان غزنوي و . تعصبي را داشته است كه مأمون در حق معتزله

گانه، حنبلي و شافعي  رسمي مذاهب سه�كالم�ت به سلجوقي ميدان را بر معتزله و شيعه تنگ گرفتند و اشعري

البته برخي سلطانان و امراء جداگانه ، هنوز به اعتزال سرِ . و حنفي مبدل گرديد و قبول و رواجي فراوان يافت

.وار نيستدادند ولي اين امر در اين دوران نمونهسازگاري نشان مي

ي خويش را ترين شكل راسيوناليسم عصر چهرهي عاليواكنش اشعري هنگامي پديد شد كه فلسفه به مثابه 

قرار گرفت و ) اماميه، اسمعيليه(ي فكري اپوزيسيون رافضي ي معتزله حربهفلسفه و شيوه. نشان داده بود

�راحه الصدور�و به قول (گاه خود را از اميران ايراني به اميران ترك مبدل كرده بودند خلفاي عباسي كه تكيه

، روش تسامح در ) الزال مذهبك، مادام السيف في يد االتراك: ند كار بستند كه به بوحنيفه گفتبه سخن خداو

سان در تضعيف و گاه معنوي خود ساختند و بدينقبال فلسفه و اعتزال را نيز رها نموده ، دين و اشعريت را تكيه

.امحاء مخالفان خود كوشيدند

شكي . يابدصورت علمي معتبر در كنار فلسفه رشد ميي سوم كالم به در مرحله: ي سوم مرحله-3

ماند و كالم اهل تسنن و تشيع اختالفات فراواني دارد، ولي وجه نيست كه سنت معتزله و اشاعره باقي مي

قاضي ابوبكر . صورت يك آموزش مدون و منظم استمشترك پيدايش متكلمين بزرگ و نضج كالم به

لحرمين ، شمس الدين هراسي، غزالي، نسفي، شهرستاني، امام فخر رازي، باقالني، سيف الدين آمدي، امام ا

كالم در اين دوران . پردازندي ديگر به بسط مباحث كالمي ميقاضي بيداوي، عضدالدين ايجي، تفتازاني و عده

. ي ديدگانـست يابند و او دريابنـده  يعني ديدگان او را در نمي� ال يدركه االبصار و هو يدرك االبصار�: كند و آ ن استي ديگري در قرآن به اصطالح جواز رؤيت را نفي مي      البته آيه )1

: به همين سبب فردوسي شيعي معتزلي مسلك گفت

. نجان دو بيننده رانبيني مربه بينندگان آفريننده را

:گويددر اين بيت حافظ برعكس اشاراتي به جواز رؤيت است، آنجا كه مي. اندعنوان دليل رفض و اعتزال فردوسي ذكر كردهگويند اين بيت را در محضر محمود بهو مي

 و تسليم وي كنمروزي رخش ببينيماين جان عاريت كه به حافظ سپرد دوست
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م نه كال. هائي براي كالم در شرق وجود داردمانند تئولوژي در اروپاي مسيحي است ولي در اين ميانه ويژگي

ي معاد و نبوت و اعجاز و غيره دست ميزند بلكه فقط به مسايل اختصاصي مانند اثبات صانع و صفات او، مساله

اين روش . شودپردازد و رقيب فلسفه ميبه خاطر مقابله با احتجاجات فلسفه به نقد وسيع و عميق آن نيز مي

سفه، كالم را به برخي نظريات بديع و گاه حتي در فل) گنوسولوژي(و علم ) انتولوژي(نقادي از مباحث وجود 

كند كه بايد مورد توجه قرار كشانده و لذا كالم ، محلي در تاريخ تكامل تفكر فلسفي در ايران باز ميصحيح مي

از ميان مهمترن متكلمين مي خواهيم ولو به ايجاز و اشاره از دو تن از آنها كه در تاريخ گسترش فكري . گيرد

اند و به نقد هاي صرفاً كالمي گام را فراتر نهادهي بررسيي بس ارجمند دارند ياد كنيم زيرا از دايرهكشور ما جائ

.مقصد ما حجه االسالم غزالي و شيخ االسالم فخر رازي است. اندفلسفي مسائل وجود و معرفت پرداخته

غزالي و فلسفه

 متولد شد و در سال 450الي طوسي در سال حجه االسالم ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غز

دوران او دوران واكنش سياسي و فكري ف عصر خِالفات و مجادالت شديد مذهبي، دوران .  درگذشت505

در اين بررسي مجالي براي پرداختن به زندگي و افكار غزالي . فعاليت فرهنگي شديد و پيچيده و متناقض است

هاي تفصيلي نوشته نامههاي اروپائي ويژهو خواه در عربي و خواه در زباننيست و در اين باره خواه در فارسي 

با آنكه حجه االسالم . ي فلسفي است مقصد ما در اينجا نظري به برخورد اين متفكر بزرگ به ارثيه1.شده است

يه گرويد و ي اشعري برخاست ، ولي از آنجا كه سرانجام به عقايد صوفغزالي به دفاع از مذهب شافعي و شيوه

رفت دانست  و در مجادالت فلسفي نيز به راه تعصب نميدر اثر رشد و نضج فكري آموزش منطق را ضرور مي

آمد و در بسياري از قضاوت هاي ديني و عرفاني و فلسفي و كالمي خود و با شيعه از در دشمني خشن درنمي

نگيخت تا آنجا كه خود بدين نتيجه رسيد كه بديع و مستقل و معتدل بود لذا دشمني عجيبي را از هر سو برا

اعتراضات فقهاي . �خيزددر و ديوار به معادات برمي�گويد  و هر آنچه مي�اين روزگار سخن مرا احتمال نكند�

فكري عجيبي در دهد كه چه تنگ به او نشان مي�ابن جوزي� و �ابن قيم�متعصب قشري آن عصر از قبيل 

 آزادانديشي ، هر اندازه هم كه محتاطانه و محدود بوده است ، خطرات مرگباري اندازهآن ايام وجود داشته و چه 


���	���!�>�	�<�8: و نيز ) 1342طبع دوم تهران ( اثر آقاي جالل الدين همايي �الي نامهغز�مثالً مانند )1��������#��?���كتاب آقاي همائي بيشتر ). 1902پاريس  (
 كامل مؤلف دانشمند است ولي كتاب كارا نامه است و به مباحث فكري در آن اينجا و آنجا اشاراتي شده و گاه توضيحات جالبي عرضه گرديده كه البته حاكي از توجه و ورودزندگي

.ي بررسي ايدئولوژيك عميقي دارددو وو جنبه
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نه تنها فقيهان بلكه فالسفه و صوفيان و . كردروش التقاطي غزالي ، احدي را راضي نمي. انگيخته استرا برمي

اند مقام مسلم  حتي كوشيدهاند وكردهمتكلمين نيز از او خرسند نبودند و پيروان مذاهب اسالمي بر او طعن مي

او را در علم منكر شوند و او را به احتيال و سرقت ادبي متهم كنند و سرانجام كار به آنجا كشيد كه فقهاي 

ي اينها ، اين شخصيت متناقض ، بدون ترديد از رغم همهعلي. اندمالكي مذهب حكم به سوزاندن آثارش كرده

ي تعقلي   ما ناپيگيري او را در راسيوناليسم فلسفي و شيوه1.ن استهاي تابناك و خردهاي پرتو افشاروان

رغم اين مقاومت عليه فلسفه، پسنديم ولي از بزرگي مقام انساني و علمي او نمي كاهيم، زيرا وي عليعصر نمي

داده از طرف مخالفان خود، غالباً به حق بدان متهم شد كه فلسفه را بيش از دين و كالم در روح خود رسوخ 

.است

عنوان سينا و اخوان  الصفا را بهي يونان را درنظر داشته و فارابي و ابندر انتقاد از فلسفه، ابوحامد غزالي فلسفه

وي بر آن بود كه بايد با شك . دارندگان اين فلسفه در تمدن اسالم مورد توجه خاص قرار داده استعرضه

 يك مذهب ثابت شود براي آنكه انتقاد �فساد�رستي عقيده و منطقي به نظريات نزديك شد و قبل از آنكه ناد

ي كامل نباشد بايد بر مدارك نظري خصم ، احاطه) رمي في العمايه(به مثابه ي افكندن سنگي از سر نابينائي 

عنوان تدارك  را به�مقاصد الفالسفه�به همين منظور غزالي نخست كتاب . يافت و سپس آن را انتقاد كرد

 تنها يك �مقاصد� مانند �تهافت الفالسفه�كتاب . كندنويسد و در آن نظريات آنها را بيان مي مينقادي خود

در اين كتاب غزالي انتقاد از فالسفه را تا حد تكفير آنان اوج . بررسي نيست ، بلكه ديگر يك كتاب رديه است

دانيم فالسفه هيوالي جمله چنان كه مياز .  كندي مشاء دفاع ميدهد و از الهيات متكلمين در قبال فالسفهمي

ي خلق كه مذهب مدعي اند لذا بدان شيوهدانستهي اصلي جهان را قديم يعني ازلي و ابدي مياولي و ماده

اند ولي براي آنكه تقدم ذات خداوند را بر ماده ثابت كنند به اين استدالل متوسل مي شده اند است ، قائل نبوده

تواند داراي دو مبداء باشد يكي معنوي و ديگري مادي و سپس مدعي شدند كه نميكه محال است كه جهان 

مبداء نخستين ، جسم يا ماده باشد، لذا تقدم ضرورتاً با مبداء الهي است و بدينسان به اصطالح خود ، وجود 

.اندكردهصانع را اثبات مي

او را چنان يافتم كه فضايل بسيار و .  اما راجع به غزالي، من وي را ديدم و با او سخن گفتم�: يكي از مخالفان سرسخت غزالي به نام ابوالوليد طرطوشي از فقهاي مالكي مي گويد)1
پا زده و با وساوس شيطاني سر  درآمده و به علوم پشتي صوفيهطريقهبرگشته و در طريقه ي علماء  راوان دارد و در تمام عمرش ممارست در علوم كرده و سپس از عقل و هوش ف

غزالي نامه، چاپ . (ديني استجهت در گيراگير كفر و بيزند و از اين  و اشارات و كنايات حالج مأنوس شده است، بر فقهاي متكلمين طعن ميفالسفهوكار پيدا كرده و چون با آراء 
)448ي دوم، صفحه
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لم ، دليلي مقنع ندارند و همچنين براي اثبات گويد فالسفه براي اثبات وجود دو مبداء قديم براي عاغزالي مي

لذا استدالالت آنها منجر بدان مي شود كه وجود . تقدم مبداء الهي به مبداء مادي فاقد داليل مقنع هستند

آفريدگار نفي گردد و به اين نتيجه برسيم كه ماده در زمان ابدي است و خود خالق خويش است، يعني به عقايد 

.دهريون بپيونديم

تازد و آنان را در واقع غزالي با استفاده از ناپيگيري فالسفه در ماترياليسم، از سنگر مذهب و عرفان بر آنها مي

رساند كه مبداء مادي ازلي و ابدي نيست بلكه كند يعني كار را به اينجا ميآليسم پيگير دعوت ميبه يك ايده

مبداء قديم است كه آن هم خداست و آن هم موجد جهان فقط داراي يك . عالم مصنوع و مخلوق خداوند است

ماده از عدم است و سرانجام كه صوفي مي شود، درك اين مبداء و معرفت به خالق را ، تنها از طريق سير و 

1.شمردسلوك و اشراق ميسر مي

فالسفه . داندميي فالسفه را دائر به انكار معاد جسماني از داليل كفر آنها غزالي عالوه بر اين نكته ، عقيده

ي كون و فساد مي به معاد روحاني معتقدند زيرا روح را جوهري مفارق از بدن و جاويدان ولي جسم را عرصه

توان بازآفريد لذا تنها ي معدوم جسم را نميشمرند، بر آنند كه مادهي معدوم را محال ميشمرند و چون اعاده

اي است كه �اجزاء اصليه� آنكه بدن داراي �اثبات�غزالي با . ها ممكن است نه رستاخيز تن ها رستاخيز روان

به اصطالح خود معاد جسماني را ثابت . ي ثبات و تقرر آن در جريان تحوالت زندگي و لذا فناناپذير استمايه

ي تغيير هيئت و صورت موجود انساني استغزالي با اين استدالل عامل رشد و كون و فساد را كه مايه. كندمي

 ثابته �اجزاء اصليه�رغم اين تغيير، شخصيت افراد باقي است به فرض غلط پذيرد ولي به اتكاء آنكه عليمي

.رسدمي

دانستند نه بر يكي ديگر از داليل غزالي دائر به كفر فالسفه آن است كه آنها علم خداوند را به كليات مي

شمرد و براي علم خداوند احاطه بر كليات و جزئيات و غزالي اين مطلب را مخالف نصوص صريح مذهب مي 

دانست و اين بحث يكي از مباحث مهم كالمي و فلسفي است و در پيرامون آن سخنان جزئيات را ميسر مي

.بسيار گفته شده است

:گويدسخن اوست كه در خطاب به خداوند و در نفي اعتقاد به اخبار و احاديث مي)1

كه را معاينه باشد خبر چه سود كندمرا تو راحت جاني معاينه نه خبر 
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تهافت � است كه ابن رشد اندلسي مشائي پيگير كتاب معروف �تهافت الفالسفه�در پاسخ همين كتاب 

سينا در قبال ي ابناست و در آن هم به اعتراضات كالمي غزالي و هم به روش سازشكارانه را نوشته �التهافت

ابن رشد سخنان ابوحامد و . فشار عقايد مذهبي تاخته است و از ارسطو و افكارش با سرسختي دفاع كرده است

.كندالفت ميگذارد و با جوش و حرارت تمام با آن مخ در كنار هم مي�قال و اقول�خود را به اسلوب 

 بيان � المنفذ من الضالل �ي غزالي كه در اثرش موسوم به ايم روش نقادانهچنان كه در بررسي ديگري ديده

ي دكارت و وسيلهاست كه در قرون جديد به ) ��������� (ي نقد و سنجش شده، يك نوع سرآغاز فلسفه

ي برخورد غزالي دائر به درواقع نحوه.  رسيده استي كانتي نقادانهاي نو آغاز شد و به فلسفهبيكن با نغمه

ي تعقلي براي اثبات صانع و ضرورت توسل به مبداء اشراقي در اين زمينه، غزالي را به سلفِ كانت عجز فلسفه

.ي جهان مبدل مي سازددر تاريخ فلسفه

فخر رازي و فلسفه

يكي از فقهاي شافعي و ) 606-543(لخطيب شيخ االسالم امام فخرالدين محمد بن عمر رازي ملقب به ابن ا

متكلمين اشعري و دانشمند بسيار معروف و فوق العاده با نفوذ دوران سلجوقي است كه مانند غزالي هوشي 

 لقب گرفته است و لذا بايد او را �امام المشكّكين�سرشار، دانشي وسيع و روحي نقاد و بحاث داشته تا آنجا كه 

 فخر رازي نيز مانند غزالي در برخي آثار خود 1.ايراني دانست) كريتيك(وش نقدي ي راز نمايندگان برجسته

مباحث � يا اثر مهم ديگرش �محصل افكار المستقدمين و المتأخرين من الحكماء و المتكلمين�مانند 

 قرار مي پردازد و آنها را مورد وارسي نقادانه با دقت به بيان نظريات فالسفه و متكلمين پيشين مي�المشريه

كوشد از افراط و تفريط، رد دربست يا قبول دربست، خودداري ورزد و خود وي اين وي در اين نقد مي. دهد

بر اين اساس فخر رازي باكي ندارد . ي خويش را در كتاب اخير تشريح مي كنداسلوب خونسردانه و منصفانه

 نام �تعجيزالفالسفه� كتاب ديگرش بر ضد فلسفه .اي را رد كنداي را بپذيرد، پارهكه از عقايد ذكر شده پاره

ي متكلمين ديگر منطقي و فلسفي است، لذا بيش از دگر متكلمان توانسته است به روش او بيش از همه. دارد

محيط سياسي و اجتماعي فخر رازي امكان داد كه اين نظر . جبروت و مسلّميت نظريات ابن سينا آسيب رساند

زيست و به علت فخر رازي در دوران فعاليت جوشان اسمعيليه مي. نزد محمد بن تكش خوارزمشاه رفت و نزد او مقامي عظيم يافتفخر رازي از عراق به خراسان و ماوراءالنهر )1
چاپ بنگاه ترجمه و  (�جامع التواريخ�داستان شيريني در اين باب ، در . مخالفت آشكاري كه با آنها داشت فدائيان اسمعيلي او را تهديد به قتل كردند و او نيز ترسيد و دم دركشيد

.آمده است) 173-170نشر كتاب، صفحات 
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ي خواجه نصيرالدين يش ببرد و اشاعه دهد، چنان كه اگر بعدها دفاع سرسخت و استادانهخود را تا حد زيادي پ

) ي مذهبي شيعي او به ابن سينا برخاسته بودچيزي كه از جمله از روي تعصب و عالقه(از عقايد ابن سينا نبود 

 خود ، �مدرسي� وسواس ي دقيق و پر فخر رازي بنا به شيوه1.بايد گفت فلسفه دچار ضعف و بحراني شده بود

ولي .  قرار داد�شرح� را مورد �عيون الحكمه� و �االشارات و التنبيهات�دو كتاب فلسفي مهم ابن سينا يعني 

ي تشكيك در نظريات ابن سينا اند، جرح بود و عمالً فخر رازي شرح را به حربهاين شروح او ، چنان كه گفته

ه ، فخر رازي از اسلوب منطقي و از مقوالت فلسفي با وسعت و در اين استدالالت رديه و شكي. بدل ساخت

ي مشاء ايراني از كند و با آنكه در مجموع راسيوناليسم و گرايش ماترياليستي فلسفهمهارت استفاده مي

ي احكام جداگانه و يا مباحث جداگانه توان اين حكم را بر همهتر است ، نميبيني فخر رازي مترقيجهان

ست و اي چه بسا كه در مباحث و احكام معيني حق با فخر رازي است چنان كه در مسئله ي حصول صادق دان

گيرد و دچار تر از فالسفه قرار ميعلم و رابط عاقل و معقول يا عالمِ با معلوم فخر رازي در موضعي منطقي

.شودهاي فالسفه نميسردرگمي

ونه متكلمين گاه بر حسب نيت ذهني خود كه رد نظر تر شود كه چگدر پايان اين مقال براي آنكه روشن

پذيرد، داستان جزءاليتجزي را كه مورد رسند كه حتي علم امروز آن را مياي ميفالسفه بوده است به عقيده

.وار و شاخصي استقبول متكلمين معتزلي بود ذكر مي كنيم و اين داستان براي توضيح نظر ما داستان نمونه

را براي آن منكر شدند كه به اتصالي بودن حركت، زمان و ) اتم(ي مشاء جزءاليتجزي فلسفهارسطو و پيروان 

. مقدار باور دارند و قبول جزءاليتجزي را كه منجر به انفصالي بودن وجود است در حكم نفي حركت مي شمرند

كون و �شمرند و به  مي و ايجاد از عدم صرف معتقد نيستند و ماده را قديم�خلق�ي مشاء به ارسطو و فالسفه

ي اتميستيك متكلمين معتزله با قبول زمينه.  معتقدند و موضوع اين كون و فساد هيوالي ابدي است�فساد

نظر آنها هر جزئي از هيولي تنها در آني از زمان به. نمايندآناكساگور و دمكريت و اپيكور، خلقت را اثبات مي

حركت جهشي است در مكان .  جهان اعراضي گذراست بر جواهر ثابتهزيد لذا عالم در كار خلق مدام است ومي

صورت آنات و نقاطي هستند كه در وسط آن اي متشكلند و به و زمان و زمان و مكان هم از اجزاي منفصله

:نويسد مي�شرح عقايد نسفيه�محقق تفتازاني متكلم در . خالء است

.در آنجا ربط فلسفه به جريانات شيعي توضيح داده شده است. نصير در اين كتابرجوع كنيد به بررسي مربوط به خواجه)1
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سودي دارد يا نه ، در پاسخ بايد گفت آري ، ) يا جزءاليتجزييعني بحث جوهر فرد (اگر بپرسند آيا اين بحث �

ي وجود شود مانند نظريهزيرا با قبول جوهر فرد از مبهات فراواني كه در نزد فالسفه وجود دارد جلوگيري مي

�1.يك هيولي اولي و صور نوعيه و اعتقاد به ابديت جهان و نفي معاد جسماني و ابديت حركت افالك و غيره

البته مفهوم اتم و . ي منفصل بودن ماده و خاصيت كوانتيك انرژي را اثبات كرده استش امروز مسئلهدان

 و كوانت انرژي و غيره در نزد علم معاصر داراي محتوي ديگري است ولي نفس قبول انفصال �ذرات اوليه�

ي جمعي از متكلمين  وسيلهي اتميستيك عهد عتيق انعكاس يافته بود و بهجهان مادي كه در نظريات داهيانه

 اين مثال را براي آن آورديم كه سودمندي بررسي نقادانه و 2.ي جالبي استمورد تأييد قرار گرفته پديده

.اند روشن گرددي مباحث كالمي و نقدي كه متكلمان از فلسفه كردهمحققانه

1902 پاريس �الغزالي� به نقل كارا دو وو در كتاب 52ي  صفحه- �شرح عقايد نسفيه�)1
�بن ميمون كه در نزد اروپائيان به موسي )2���
دهد كه بين مفصالً شرح مي) 73- 71فصول  (�راهنماي گمراهان�ي خويش موسوم به  معروف است در رساله�#��

(دو بوئر . ي اپيكور روي آورده اند به اين نظريهشمرد و اتميستيك معتزله چه تفاوتي است و چرا و چگونه معتزله براي رد ابديت مادهها را ابدي و معدود مياتميستيك اپيكور كه اتم
0�#��G

�0�D( صورت تئوري هومئومريس  بر آنست كه متكلمين معتزلي اتميستيك را به�ي اسالمتاريخ فلسفه�در ����
اخذ كردند و حتي ) انكساغورس(آناكساگور �����

.برخي اشاعره نيز بدان باور داشتند
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فلسفه ي لذت و مرگ در نزد خيام
هان بيني خيامواژه اي چند درباره ي دوران و ج

خالفت بغداد ديگر موفق شده بود ولو به ) قرن پنجم هجري(در آن ايام كه خيام ميزيست 

طور موقت بر واكنش همه جانبه ي فكري و سياسي و اجتماعي ايرانيان در قبال تسلط وي 

غزالي و . نخست به كمك تركان غزنوي و سپس به دستياري تركمانان سلجوقي غلبه كند

آخرين نمايندگان آن موج نيرومند حريت )  بزرگترين متفكرين دوران سلجوقي اين(خيام 

فكري هستند كه از زمان سامانيان و مأمونيان و آل زيار و آل بويه در سراسر ايران و به ويژه 

ولي هر دو آنها در دوران فرونشست اين موج مجبور بودند هر يك . در خراسان برخاسته بود

: غزالي در نامه ي به سنجر نوشت. وي با محيط سازش كنندبه شيوه ي خود به نح

دوازده سال در زاويه نشستم ، از خلق اعراض كردم ، پس فخرالملك رحمه اله مرا �

گفتم اين روزگارِ سخن مرا احتمال نكند كه هر . الزام كرد كه ترا به نشابور بايد شد

ملك عادل : رخيزد گفتكه در اين وقت حكمت گويد، در و ديوان به معادات او ب

امروز كار به جائي رسيده است كه سخنها ميشنوم . است و من به نصرت تو برخيزم 

�.كه اگر در خواب ديدمي گفتمي اضغاث و احالم است

:و بار ديگر در پايان همين نامه تكرار ميكند

مرا از تدريس نيشابور و طوس معاف داري تا با زاويه ي سالمت خويش روم كه �

�. روزگار سخن مرا احتمال نكنداين

شيخ فريد الدين عطار نيشابوري عارف و شاعر معروف در تذكره االولياء از قول يكي از 

همعصران عارف پيشه ي خود موسوم به ابو محمد جريزي ، بياني در وصف اين زمان يعني 
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 كه ابو عطار گويد. قرن پنجم هجري دارد كه نه تنها شيرين بلكه شارح اوضاع روز است

:محمد جريزي ميگفت

در قرن اول معاملت به دين كردند چون برفتند آنهم برفت ، در قرن دوم معاملت �

بوفا كردند چون برفتند آنهم برفت ، در قرن سوم معاملت به مروت كردند چون 

در قرن ديگر معاملت به حيا كردند چون برفتند آن حيا نماند و . برفتند مروت نماند

�.ان چنان شده اند كه معاملت خود به هيئت و هيبت كننداكنون مردم

بدينسان دوران خيام عصري بود كه در آن تنها هيئت هاي مزين اشراف و هيبت هاي 

سرنوشت يك حكيم ظريف در چنين . سهمگين زورمندان وسيله ي پيروزي در معاملت بود

.عصر بيرحم و خشن روشن بود

 ي آزادانديشي جلوتر بود خطر سهمگينتري را از جانب خيام كه از غزالي و عطار در جاده

قفطي در تاريخ الحكماء روزگار تيره ي اين متفكر را چنين . ارتجاع عصر متوجه خود ميديد

:وصف ميكند

معاصران زبان به قدح او گشودند و در دين و اعتقادشان سخن گفتن آغاريدند، �

م بگرفت و به عزم حج از شهر نشابور چندانكه خيام به وحشت افتاد و عنان زبان و قل

برون رفت و پس از آنكه از كعبه بازگشت در كتمان اسرار خويش اصرار ورزيد و 

�.ظواهر شرع را مراعات ميكرد

از اميران متعصب حنفي و حنبلي گرفته تا صوفيان قشري خم شكن همگي در كار نبرد با 

ي بروز ميكرد خواه به صورت حكمت مشاء آزادانديشي بودند ، به هر شكلي كه اين آزادانديش

باشد يا دانش يونان و يا عرفان وحدت وجودي يا كالم معتزله و يا كيش اسمعيلي و يا الحاد 

.قرطي و يا رفض شيعه

آنها به هر . ولي ارتجاع محيط نتوانست بند بر دست و پاي انديشه ي غزالي و خيام گذارد

، به تازي و پارسي ثبت كردند و با آنكه به قول غزالي جهت افكار خود را به زبان شعر و نثر 
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 بر زبان نهاده بودند ابواب قلب شعله ور خود را در اين آثار گشودند و خفاياي روح 1صد مهر

. خود را نمودند

خيام رباعي فلسفي را حربه ي بيان افكار خود قرار داد و از شگفتيهاي ادبيات ما يكي آنست 

ين حكماء و عرفاء ما در دوران پس از اسالم متناسب ترين شكل كه شكل رباعي را نخست

شعري براي بيان نظريات خويش ميشمردند و ابونصر فارابي معروف به معلم ثاني و شيخ 

الرئيس ابو علي سينا و غزالي طوسي و شيخ ابو سعيد ابوالخير و خواجه ابوالفتح عمر بن 

قق طوسي و بسياري ديگر هر يك رباعيات ابراهيم خيام نشابوري ، خواجه نصيرالدين مح

فلسفي ظريفي سروده اند و بدون شك در اين زمينه خيام از جهت فصاحت سخن و عمق 

.2معاني پيشي گرفته است

رياضي دان و منجم عبوسي كه در ظاهر به حكم ضرورت مراعي حنفيت بود در اين اشعار 

زندگي و زيبائيهاي آن و مردي عاشق دل انگيز و پرسور و گداز ، انساني رنج كش و شيداي 

عظمت و كليت مسائلي كه درباره . پيشه و جمالپرست و متفكري شكاك و ژرف بين است

ي انسان و دامنه ي خرد معرفت جوي او و سرنوشت وجوديش و تكاليف حياتيش مطرح 

ينه خيام با در اين زم. ميشود اين رباعيات را براي نسلها و قرنها تازه و زنده نگاهداشته است

 ولي صاحب آنچنان بيان شيوا و جامع و بليغي است مبتكر و بديع نيستآنكه متفكري 

اين فلسفه سرشار .  يك چنين زمينه هائي استكالسيككه حتي در قياس جهاني ، متفكر 

، شكاكيت و بدبيني و تبليغ كيش ) فاتاليسم(از اعتقاد به سلطه ي تقدير و مجبوريت انسان 

 عليه مذهب  مسلط عصر بود كه دعوي  داشت همه ي حقايق را مكشوف كرده و لذت تماماً

عدالت شرعي و قوانين الهي را عرضه ساخته و تكليف انسان را معين كرده است و ديگر 

اتش جحيم بسوزد و ديگر از /كاري نيست جز آنكه گناهكار و صوابكار معين شوند و يكي در 

 هاي ابلهانه ي فقهاء حنفي و حنبلي به مسائل عمده ي پاسخ. نعمات نعيم بهره ور گردد 

:وسي راستامام ابو حامد غزالي ط)1
با يك طبيب محرم اين راز در ميان نهگفتم دال تو چندين بر خويشتن چه پيچي 

گر مهر يار داري صد مهر بر زبان نهگفتا كه هم طبيبي فرموده است با من
مثنوي مولوي و غزل حافظ پس از رباعيات . ي خود برگزيدندعطار ، ناصرخسرو ، سنائي ، شبستري ، شكل مثنوي ، و مولوي و حافظ شكل غزل را براي بيان افكار فلسفي و عرفان)2

.از اين بابت اين سه تن را در اين سه نوع شعر همانند نيست . خيام عاليترين و كاملترين اشكال متناسب شعري براي انديشه هاي فلسفي سرايندگان خويشند



299

حيات انسان خيام را خشنود نميساخت و او نغمه ي دردناك كهن سرگشتگي جانگداز بشر را 

فلسفه ي خيام در شرايط مشخص عصر ، فلسفه اي مترقي . با طنبور سحرآميز خود مينوازد

آن دوران عليه قشريت و رژيم و مظهر مقاومت و اپوزيسيون روحي زبده ي انديشمندان 

.ديني و اشرافي عباسي و سلجوقي بود

خيام باور ندارد كه عقل اشعري و حنبلي راز جهان را گشوده و آيات و احاديث، همه ي 

او عجز علم و جهان بيني رسمي را ميبيند و لذا بانگ ميزند كه اسرار . مسائل را حل كرده اند

 از سر سودا ميگويد و كسي نيست كه گوهر هر كس سخني. وجود حرف معمائي است

آنان كه خود را محيط فضل و آداب و شمع جمع اصحاب . تحقيق را چنانكه بايد سفته باشد 

ميدانند افسانه اي سروده و به خواب خوش رفته اند و قادر نبودند كه از شب تاريك هستي 

. راهي به برون برند و كليد حلّ معماها را به دست دهند 

خيام نه فقط ناتواني فرد . م بر آنست كه در اين جهان معمائي آدمي اسير سرنوشت استخيا

آدمي را در برابر مشكالت طبيعت ميبيند بلكه ناتواني اراده اش را در مقابل فراز و نشيب 

لذا با ناله ي غم انگيزي ميگويد كه نشان بودنيها بر لوح وجود . زندگي نيز مشاهده ميكند 

سر رشته در دست گنبد دوار نيست بلكه قدرتي باالتر . كوشش ما بي ثمر استبوده است و 

از آن ما را در جاده هاي پيچاپيچ حيات ميتازاند، لذا نيكي ها و بدي ها ، شادي ها و غم ها 

.را نبايد به چرخ حواله كرد

.  سپري استبه نظر خيام انسان نادان و نابينا ، ناتوان و مجبور در اين رباط دو در مهماني

هستي آدمي همانند جامي است كه عقل بدان آفرين . عمر وي چون باد و آب در گذراست

شگفت است كه . ميگويد ولي كوزه گر دهر اين جام لطيف را با خشم تمام بر زمين ميزنند

حتي مستان راضي نميشوند اجزاء پياله اي را كه در هم پيوسته بگسلند ولي اينهمه سر و 

همه جا ذرات هستي آدمي پراكنده است . را نيروي قمار مرگ خورد و نابود ميكندپاي نازنين 

و بنفشه اي كه از كنار جوي رسته و دسته اي كه بر گردن كوزه است خال فرشته خوبان و 

.دست عاشقان برگردن معشوقان است
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كسي خلد و . به عقيده ي خيام وعده ي مذاهب درباره ي بهشت و جهنم مسلم نيست

تازه اگر عاقبت كار بهشت و حور عين است ما با برگزيدن مي و . م را نديده استجحي

لذا بايد شادي طلبيد و از آنجاكه . معشوق همان كار ميكنيم كه سرانجام نصيب ما خواهد بود

بايد مي نوشيد زيرا نميدانيم از كجا . كسي را فردا عهده نميشود بايد دل شيدا را خوش داشت

بايد تا هستيم به شادي بگذرانيم زيرا جانهاي پاك در چنبر چرخ . كجا ميرويمآمده ايم و به 

. خاك ميشود و داسِ سپهرِ سرنگون، ما را سوده و فرسوده ميكند

چنين است خالصه اي از افكار خيام كه در رباعيات دلكش او با دهها مضامين بديع مكرر 

 تاريخي نشان ميدهد از جهت منطق و اين انديشه هاي دالويز خيام، چنانكه پژوهش. ميشود

نظير و گاه عين اين افكار را ما در نزد سرايندگان و انديشه . محتوي خود تازگي نداشتند

.وران كشورهاي ديگر نيز مي بينيم

براي اجراء يك بررسي مقايسه اي نخست بايد بخشهاي اساسي تفكر فلسفي خيام مانند 

مرگ و غيره و غيره را كه در رباعياتش بيان شده از جبر ، شكاكيت ، كيش لذت ، فلسفه ي 

ما در اين بررسي ميخواهيم فقط دو بخش از انديشه هاي خيام يعني انديشه . هم جدا كرد

هاي خيام درباره ي هدف زندگي و كيش لذت ، و انديشه هاي خيام درباره ي مرگ و عبث 

 انديشه ها كه تا امروز نيز به طور هر دو اين. بودن حيات انساني را مورد مطالعه قرار دهيم

و بسياري از مكاتب معاصر فلسفه ي بورژوائي آنها را منتها ( نيرومندي دراذهان تأثير ميكند 

در ايام باستان از زمينه هاي اجتماعي ) با عبارات و اصطالحات ديگري تكرار مينمايند

.كر ديرينه ي انساني استهمانندي نشأت كرده و داراي نظاير و اشباه مختلف در تاريخ تف

كيش لذت)1

گاه چنان . تبليغ كيش لذت در افكار فلسفي و ادبيات بسياري از ملل باستان رواج كامل دارد

شباهتي مابين برخي از متون متعلق به متفكران ملل ديگر و محتوي رباعيات خيام مشاهده 

 خطور ميكند به ويژه در ميشود كه انديشه ي امكان اقتباس فكري خيام از ديگران به ذهن
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اين زمينه نكته اي كه در خورد پژوهش است شباهت فوق العاده ي افكار و حتي كلمات 

.خيام با يك سند قديمي مصر و با نظريات برخي ار فالسفه ي هندي است

 كيش لذت و يك پاپيروس مصري- الف

ي قديم مربوط ه زمان سلسله ها كه اشعار آن ب�نغمه ي بربط نواز�پاپيروسي مصري 

قريب قرني اين نغمه را در بزمها ميخواندند و . ، در مصر باستان شهرتي شگرف داشتاست

با آنكه متن اين نغمه و مطالب آن كه هماهنگي شگرفي با . بر ديوار مقابر نقر ميكردند

،  و كيش خدايان و ارباب انواع بودبخشي از افكار خيام دارد منافي احكام مذهب رسمي مصر

ح اسارت ناپذير انساني بدين نغمه ، حق اهليت بخشيده بود و پر و بال اين مرغ را در رو

متن نغمه ي مصري . ظلمات سيطره ي شوم كَهنه ي خونخوار فراعنه ي بيرحم گشوده بود

: چنين است�نغمه ي بربط نوار�موسوم به 

 نياكان ما چنين پيكرها نابود ميشود و پيكرهاي ديگري جاي آنرا ميگيرد و از ايام�

فراعنه اي كه پيش از ما ميزيسته اند اينك در اهرام خويش غنوده اند و آنهائي . بوده 

ايم خوتبآيا چه شده اند؟ من سخنان . نيز كه اين مقابر را ساخته اند ديگر نيستند

سخنان اين مردان بر لبان همگان است ، ولي آيا مقابر .  را شنيده امخارده دفو 

. گوئي خود نبود. ديوارهايش فرو ريخته و اثري از آن به جاي نيست. دآنها چه ش

كسي از آن جهان نيامده تا بگويد كه گذرانش چگونه بوده است تا قلوب ما را 

تسكيني بخشد، پيش از آنكه تو نيز بدانجائي روي نمائي كه آنها رفته اند ، شاد باش 

تازنده اي به دنبال . ت خواهند نهادتا دل را واداري كه فراموش كند كه روزي در گور

خواهش دل برو ، با مرِ مكّي سر و بر را آرايش ده ، جامه ي نازك بر تن كن ، خود 

را با روغنهاي معطر خدايان ضماد كن ، بر لذات خويش بيفزاي ، مگذار كه دلت 

در اين جهان پيرو دل خود باش و تا آنكه روز مويه گري درنرسيده . پژمان شود

مويه گري ترا از ظلمات . دلي كه آرامش پذيرفت، ناله را نخواهد شنود. ناك مشوغم
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روزها را پر نشاط به سر آور و براي هر . جهان تحت االرض رهائي نخواهد بخشيد

كسي كه رفته . كسي دارائي خود را به گور نخواهد برد . كار دل را اندوهگين مكن

�.است بازگشتني نيست

اعتراض :  پيدايش اين نغمه با منشاء پيدايش افكار خيام همانند استمنشاء روحي و فكري

و پرخاش خشمگين عليه مذاهب مسلط عصر كه جهان و تن و زندگي را خوار ميشمردند و 

كيش مرده پرستي و البه گري ابدي درباره ي مرگ و ترس دائمي از عذابهاي آن جهان را 

رز به خردمندان جهان براي افكندن خود در ضمناً اين افكار محتوي اند. موعظه ميكردند

آغوش الهه ي عيش و لذت به قصد فراموشي آن واقعيت شومي است كه افكار نازك را رنج 

طبيعي است كه اين فلسفه ميتوانست براي شاهزاده و يا امير مصري سودمند باشد كه . ميداد

ن دهد و اِالّ فالن برده قادر بود دردهاي تفكر و رنجهاي خردمندي را با عيش و نوش تسكي

شگفت اينجاست كه طبقات رنجديده ي جامعه . ي مصري از كيش لذت طرفي نمي بست

انگلس متذكر ميشود كه رياضت .  در مي آورند�كيش رياضت�پرخاش خود را به صورت 

در . كشي و اعراض از لذات همانا بروز قدرت نفي و انكار طبقات رنجديده ي جامعه است

 لذت و بي خبري وسيله ي گريز افراد مرفه و در عين حال آگاهي بود كه نه عين حال كيش

در انجيل . قصد نبرد با وضع موجود داشتند ، نه بدان تسليم ميشدند و نه آنرا تحمل ميكردند

اين خردمندان اندوهمگين كه ضمناً قادر . 1در خرد بسيار اندوه بسيار است�آمده است كه 

بدينسان كيش لذت . عيش بكشند به دامن كيش لذت پناه ميبردندبودند اندوه خود را با 


�(يا#
دو شكل بروز پرخاش اجتماعي در ) ��������)Jو كيش رياضت يا ( �����

دو طبقه است و به همين جهت است كه نظير اين تعاليم كه در پاپيروس مصري ديده 

.ادامه دهيمميشود در محيطهاي اجتماعي ديگر نيز پديد ميشود، به سير خود 

:به قول شهيد بلخي )1
اودانهجهان تاريك بودي جاگر غم چو آتش دود بودي

خردمندي نيابي شادمانهدر اين عالم سراسر گر بگردي
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 كيش لذت در فلسفه ي هند- ب

 در �لكاياتا�مسئله با عمق بيشتري، با عمقي نظير افكار خيام در فلسفه ي ماترياليستي 

بر رأس جريان لكاياتا متفكري به نام بريها سپاتي قرار داشت . هند باستان تكرار ميشود

ا سپاتي عليه مرتاضيت و به مثابه بريه. 1لكا يعني جهان يا دهر).  قبل از ميالد8- 7قرنهاي (

از رشته هاي . ي واكنشي در قبال آستيسم هندي ، كيش لذت و پرستش زندگي را رواج داد

 ي �چارواژه�كلمه ي چارواك با كلمه ي .  است�چارواك�فكري منشعت از لكاياتا مكتب 

تقد به چهار اين مكتب را از آنجهت چارواك ناميدند كه پيروان آن مع. فارسي همريشه است

مكاتب لكاياتا و . عنصر آب و خاك و باد و آتش به مثابه ي عناصر اوليه ي هستي بوده اند

چارواك تعاليم فلسفي مفصلي دارند ولي از آن ميان تنها تعاليم اخالقي آنها شهرت يافته 

است و اين پديده در دوران باستان اغلب ديده ميشود و علت نيز آنست كه بخش اخالقيات 

راي عامه مفهومتر از بخش منطق و تئوري شناخت و ماوراء الطبيعه و غيره است، لذا ب

. شهرت مي يابد و باقي ميماند

. موافق تعاليم لكاياتا و چارواك آرمان زندگي كسب لذت است نه وصول به خير و نجات 

كه نيك چيست ، آنچه . هدف اصلي كار و كوشش زندگي است) آرتخا(و ثروت ) كاما(لذت 

ثروت از آنجهت نيك است كه . بد كدام است، آنچه كه موجب الم گردد. مايه ي لذت شود

در آثار متعلق . بهشت و جهنم افسانه اي بيش نيست. سبب فراهم كردن اسباب لذت است

 روي اين فكر كه خيام نيز تكيه ميكند تكيه شده �كاماسوترا�به فلسفه ي چارواك مانند 

در . ينه ي اين جهان را به خاطر لذات موهوم آن جهان رها كرداست كه نبايد عيش نقد

:كاماسوترا چنين ميخوانيم

صدف واقعي از سكه ي زرين ولي ناسره . كبوتر امروزي به از طاووس فردائي است�

�2.نادان كسي كه نقدينه ي خود را به ديگري امانت دهد. برتر است

.اي چه بسا واژه ي دهريون كه در فلسفه ي ايران و عرب اطالق به ماديون ميشود از اين ريشه باشد)1
 فصل دوم� كاماسوترا �وت سيانا )2
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ترانه هاي �مقدمه ي بسيار جالب كتاب شايان ذكر است كه شادروان صادق هدايت در 

دبستان �وي از كتاب .  خود به پيوند انديشه هاي خيام با چارواك توجه داشته است�خيام

دبستان مذاهب رويهمرفته وصف درستي از نظريات .  نظريات چارواك را نقل ميكند�مذاهب

مدخلي بر �مانند  (اتيك چارواك داده است كه با آنچه ما در فوق از روي منابع متين تري

آورده ايم ) تأليف ري �تاريخ فلسفه ي هند�داتا و . چاترّجه و د.  تأليف س�فلسفه ي هند

:از جهت مزيد فايده نقل قول هدايت را از دبستان مذاهب ذيالً مي آوريم. تطبيق دارد

عقيده ي چارواك آنست كه ايشان گويند چون صانع پديدار نيست و ادراك بشري �

ت آن محيط نيارد شد ما را چرا بندگي امري مظنون و موهوم بل معد وم بايد به اثبا

كرد؟ و به هر نويد جنت و راحت آن از كثرت حرص ابلهانه دست از نعمتها و راحتها 

تركيب . آنچه ظاهر نيست باور كردن آنرا نشايد. عقل نقد را به نسيه ندهد. باز داشت

مقتضاي طبيعت يك چند با هم تأليف پذير به . جسد مواليد از عناصر اربعه است

بعد از تخريب . چون تركيب متالشي شود معاد عنصر جز عنصر نيارد بود... شدند 

�1.كاخ تن عروجي به برين وطن ناز و نعيم و يا نزول به نار و جحيم نخواهد بود

 كيش لذت در فلسفه ي يونان - ج

اين نظريه از لحاظ .  سيرنائيك بسط دادرا به ويژه مكتب) لذت پرستي(نظريه ي هدونسيم 

 را مالك و ضابطه ي حسريشه ي معرفتي خود از آنجا برخاست كه در مكتب سيرنائيك 

 به مثابه ي حسبمثابه ي پرنسيپ تئوري معرفت با حس به قول لنين . معرفت ميشمردند

حساس و  منشاء علم است پس تسكين احسگفتند اگر . 2پرنسيب تئوري اتيك درآميخت

كه فالسفه ي .) م. ق435(اريستيپ . تأمين لذّت آن بهترين و مهترين اصل اخالق است

كه قرن چهارم ) آته ئيست(قرون وسطائي ما او را ارسطقس مينامند و تئودور معروف به كافر 

تئودور را در زمان خود به . قبل از ميالد ميزيست نمايندگان معروف مكتب سيرنائيك هستند

59 صفحه ي � ترانه هاي خيام �صادق هدايت )1
260پ روسي صفحه ي  چا� دفتر فلسفي �لنين )2
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 يا �ادنه�مكتب سيرنائيك چنانكه گفته شد . خالفت با خدايان از آتن تبعيد كردندمناسبت م

)`abc` (از همين �هدونيسم�واژه ي . لذّت را پايه ي آرامش روح و هدف زندگي ميشمرد 

ادنه مانند كاماي هندي است و در فلسفه ي خيام به خوشي و عيش . ريشه ي يوناني آمده

 سيرنائيك يوناني و لكاياتا و چارواك هندي و طرز تفكر نغمه ي آيا بين مكتب. تعبير ميشود

بربط نواز مصري ارتباط واقعي وجود داشته ؟ بر نگارنده روشن نيست و زمينه ي جالبي براي 

فحص و پژوهش است، ولي آنچه كه مسلم است كيش لذت و خوشي در هر سه مورد با 

خيام نيز مانند . مذهبي عصر، با انكار جهان بيني هاي مسلط مذهبي همراه است نفي عقايد 

، كسي از �كس خلد و جحيم را نديدست ايدل�آنان در حقايق مذهب شك ميكند، ميگويد 

صرفنظر از وجود . جهان آنسوي مرگ خبري ندارد لذا حالي بايد دل شيدا را خوش داشت

ارد، احتمال اقتباس و تقليد فكري ، آنچه كه مسلم پيوندهاي واقعي تاريخي ، احتمال تو

. است آنست كه همه ي اين مكاتب زاده ي محيط همانند اجتماعي و طبقاتي هستند

 ، بريها سپاتي هندي ، اريستيپ و تئودور آته ئيست �نغمه ي بربط نواز�سراينده ي گمنام 

كشي هستند كه آنقدر خرفت آتني ، خيام نشابوري نمايندگان آن قشر روشنفكران بصير و سر

نيستند كه به دروغ مذاهب مسلط عصر باور كنند، آنقدر رنجكش نيستند كه عليه نظام 

اجتماع قيام كنند و آنقدر مرفه و ثروتمندند كه درد وجود و رنج هستي خود را با لذات و 

آنها جهان مخوف آن سوي مرگ را كه مذاهب توصيف ميكنند به . عيشها تسكين بخشند

 را خود بر ميدارند و �اين نقد�به قول خيام . ود جهان مادي و واقعي موجود انكار ميكنندس

. را به زاهدان ريائي واميگذارند�آن نسيه�

بدينسان ميتوان گفت كيشِ لذت يا هدونسيم درآن ايام غالباً به صورت يك شيوه ي 

يداشت تن را در قبال اپوزيسيون و مقاومت عليه تعاليم مذاهب مسلط در مي آمد و گرام

 و تشريف و تجليل زندگي اين جهان را در برابر - كه مذاهب اندرز ميدادند - خوارداشت آن 

اين محتوي .  تعليم ميداد-موعظه ي مذاهب راجع به تشريف و تجليل زندگي آن جهان 

با محتوي فلسفه ي هدونيستيِ انحطاطيِ عصر ما تفاوت فاحش ) هدونيسم(كيش لذت 

.اردماهوي د
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فلسفه ي مرگ در نزد خيام 

پرخاش عليه نظام موجود اجتماع و : در فلسفه ي خيام دو نوع پرخاش را از هم بايد تميز داد

.معتقدات خرافي و پرخاش عليه سرنوشت طبيعي عليه طبيعت

اعتراض به مرگ ، اعتراض به طبيعت سپري و فناپذير انسان يكي از مواضيع عمده ي 

براي خيام مفهوم نيست كه چگونه كوزه گرِ دهر جام لطيف وجود را . فلسفه ي خيام است

براي . چنين بيرحمانه ميشكند و حال آنكه حتي مستي از گسستن تركيب پياله احتزاز دارد

خيام مفهوم نيست كه چرا بايد فلك لعبت باز ما را چون لعبتگاني چند به بازي وا دارد و 

چرا بايد چون آبي از مخازن پنهاني بيرون . داندسپس با گستاخي به صندوق عدم بازگر

شگفتي خيام كه به هر . جوشيد ولي چون بادي با سرعت گذشت و در افقهاي دور محو شد

جهت به وجود مبداء مريد و عادل و عاقلي براي جهان ولو به شكل عام فلسفي آن باور 

اگر چه همين .  استداشت بيش از شگفتي يك آته ئيست است كه منكر وجود چنين مبدائي

اعجاب در قبال ناچيز و سپنج بودن زندگي انسان و بيدادگرانه بودن مرگ مردم شكار ناچار 

زيرا اگر در واقع . خيام را به ترديد در اصل مطالب و در وجود آفريدگار براي جهان واميدارد

انه جهان آفريننده ي خردمندي داشت بعيد مينمود كه وي راضي ميشد كه چنين بيرحم

، عليه فناپذيري انسان به �طبيعت�بدينسان اعتراض خيام عليه . رشته هاي زندگي را بدرد

صورت اعتراض عليه اجتماع و مذاهب مسلط نيز بروز ميكند و اين دو نوع اعتراض با هم 

.پيوند مي يابد

مسئله ي مرگ و فناپذيري انسان بمثابه ي معمائي بغرنج در برابر بسياري از متفكران 

آهِ دردناك از نهاد هر انساني در برابر اين تاراج طبيعت از بساط رنگين . باستاني مطرح بود

شعورها ، عواطف ، تفكرهاي خالق ، احساسات ظريف و قرايح و معلومات و تبحرهاي 

خطيب و فيلسوف معروف رومي سيسرون رساله اي دارد . حيرت انگيز انسانها بر مي آيد 

و شاگرد ) ��������(در اين رساله بين استاد  . �ز مرگبيزاري ا�تحت عنوان 

)��#��
سيسرون در اين بحث نظر خود را دائر بر . بحثي درباره ي مرگ در ميگيرد) �

اينكه خوشبختي انساني در جهاني كه سايه ي مخوف مرگ بر آن افتاده ميسر نيست و 
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اين زمينه شباهت هائي بين افكار خيام و سيسرون در . مرگ شرّ محض است مطرح ميكند

.1است

حل مسئله ي مرگ و تأمين جاندرازي و يا طول عمري كه حيات را از اين وضع زودگذر 

ما اكنون در آستانه ي . بدر آورد تنها در آينده كه بشر راز حيات را بگشايد ميسر است

سم تحوالت عظيم در دانش زيست شناسي هستيم و آنزمان دور نيست كه بشر بتواند مكاني

ولي ترديد نيست آنچه كه برشومي منظره ي مرگ انسان . حيات را تحت نظارت خود گيرد

ميافزايد جور و ستم اجتماعي است كه عمر را از انواع مصائب انباشته ميكند و چون داس 

، متفكري كه ناظر اين منظره است. دمرگ علف پژمرده ي هستي انسان رنجيده را درو ميكن

قصد از حيات نافرجام چه بوده؟ براي چه به جهان آمديم ، آيا براي به شگفت ميĤيد كه م

آنكه رنج بكشيم و سپس بميريم ؟ آيا ماده از خواب عدم بر ميخيزد براي آنكه شكنجه شود 

و سپس با فريادي رعب انگيز به قعر عدم پرتاب گردد؟ آخر سود آن در كجاست ؟ مسئله 

م نميتوانستند نقش حيات انفرادي انسان را در اينجاست كه كساني مانند سيسرون و خيا

رشته ي تكامل ماده ي زنده و در تاريخ پيشرونده ي انسان اجتماعي ببينند و بدينسان به 

خيام در همه ي اين پديده ها خبط ها و ستمها و . فلسفه ي وجودي حيات انفرادي پي ببرند

ن معاصر نيز مطرح است و راز جاذبه اين مسئله كماكان در برابر انسا. هوسهاي مهيبي ميديد

ي اشعار خيام براي ملل مختلف و اعصار گوناگون همانا طرح اين مسئله ي مهم سرنوشت 

. انساني است

:قسمتي از اين مفاوضه ي جالب فلسفي را نقل ميكنيم)1
. من مرگ را شرّي ميدانم� شاگرد �

 آيا آنرا براي مردگان شرّي ميداني يا براي ميرندگان ؟�استاد 
. من مرگ را براي هر دو شرّي ميشمرم �شاگرد 
.ختي خود شرّي است  اگر مرگ شرّ است پس مرگ بدبختي است زيرا بدب�استاد 

. چنين است �شاگرد 
 پس هم مرده و هم زنده اي كه ميرنده است تيره بخت است؟�استاد 

. چنين است �شاگرد 
 پس احدي خوشبخت نيست ؟�استاد 
�.  آري استاد ، احدي خوشبخت نيست�شاگرد 
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درك علت . براي حل اين مسئله بايد به ديالكتيك واحد و جمع و جزء و كل پي برد 

ادل دائمي آنهاست مجموعه ي واحدها و تب. وجودي هر واحدي در وراء كل غيرممكن است

بدون مرگ ، بدون نفي كهنه و اثبات نو ، بدون نفي . كه پروسه ي تكاملي را پديد ميĤوريد

.در نفي حركت تكامل غير ميسر است

معتقد بود ، بر ) منتها در چارچوب عرفاني آن (جالب توجه است كه مولوي كه به تكامل 

ز مرحله ي سافل به مرحله ي عالي خالف خيام كه مرگ را شرّي ميشمرد، مرگ را گذار ا

:لذا به نظر او مرگ شرّ نيست و نبايد از فنا رو برتافت. ميداند

راست آمد اقتلوني يا ثقاتهستي  انسان  شد  از  مرگ  نبات

راست آمد اّنَّ في قتلي حياتچون چنين برديست ما را بعد مات

ي حالتي براي اثبات حالت مولوي ، در زمينه ي عرفاني، نقش مرگ را بمثابه ي نف

باالتر يعني نقش خالق و آفريننده و مثبت مرگ را درك ميكند و اين خود توفيق فكري 

عظيم اوست و ميتوان مدعي شد كه از اين لحاظ مولوي به مراتب عميقتر و عاليتر از خيام 

ه ي ولي اگر فلسفه ي خيام دربار. كه مرگ را عمل عبث و لغوي بيش نميداند فكر ميكند

 و يك عمل لغو ميشمرد از نظريه ي فلسفي جالل �نفي عبث�مرگ از جهت آنكه آنرا يك 

الدين مولوي در اين باره عقب تر است در عوض خيام در يك چنين تلقي از مرگ در واقع 

از آنجاكه كسي از راهي كه رفته بازنگشته و . در صحت جهان پس از مرگ ترديد ميكند 

يده و آنانكه خبري يافته اند خبري باز نياورده اند ، لذا به نظر خيام كسي خلد و جحيم را ند

حيات باقي و جاوداني روح و زندگي آنسوي غيرمتصور است و لذا حيات همين ايام معدودي 

. است كه آدمي در خاكدان جهان بسرميبرد و سپس مرگ است و نابودي محض و مطلق 

 معرّي و مبرّي –ري حيات است و عمالً روح اگر خيام باور داشت كه مرگ يك تعطيل ظاه

 هستي عاليتري را ادامه ميدهد ، چنين با تلخي از مرگ –از جسم و وارسته از زندان عناصر 

لذا بين .  داد سخن نميداد�اين دم� و �اكنون� و �امروز�نمي ناليد و درباره ي اهميت 
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از آنجا : تباط ناگسستني استفلسفه ي خيام درباره ي مرگ و فلسفه اش درباره ي خوشي ار

كه عمر بشر كوتاه است و حيات آنسوي مرگ محل ترديد، لذا بايد روزگاري را كه در جهان 

از اين جهت و همانا از اين جهت خيام به مراتب مادي تر و واقع . هستيم فرصت شمريم

 ملكوتي و بينانه تر از مولوي كه به مرحله ي عالي تر از مرحله ي انساني يعني مرحله ي

.وصل روح به مبداء و بازگشت قطره به دريا اعتقاد داشت ، فكر ميكند

در پايان كالم بايد گفت كه شكاكيت و لذت پرستي خيام براي  دوران خود يا براي 

دوران خواجه شمس الدين حافظ شيرازي كه يكي از داهي ترين مروجين بسياري از انديشه 

ولي .  اپوزيسيون ، يك جريان مترقي شمرده ميشدهاي خيام بود بي شك يك فلسفه ي

بشر امروز ميداند كه . براي عصر ما تكرار اين نظريات و تعلق بدانها يك اقدام قهقرائي است

به كمك ايجاد يك جامعه ي بدون طبقات و مجهز به عاليترين تكنيك و عاليترين 

اند كه او قادر خواهد شد بر دموكراسي ميتواند خوشبختي واقعي انساني را تأمين كند و ميد

ايجاد چنين . نيروي مخرب مرگ غلبه كرده ، عمر بسيار طوالني براي انسان فراهم كند

جامعه اي كامالً واقعي است و زمينه ي عظيم اجتماعي ،فكري، علمي و فني آن تماماً وجود 

. ه است دارد و طي نيمه ي اول قرن بيستم اين زمينه ي شگرف پديده شده استحكام يافت

خيام عصر ما كسي است كه به اين فلسفه ي مثبت و سرزنده بپيوندد و  در راه آن بكوشد و 

االّ اگر در مواضع خواجه عمر خيام قرار گيرد قرنها به عقب رفته و خود را در گرداب انحطاط 

.و نوميدي غرقه ساخته است
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پيش استاد اصولي هم اصول

خواند آن شاگرد چست با حصول

يش استاد فقيه آن فقه خوانپ

فقه خواند، ني اصول اندر بيان

مولوي

اصول فقه و منطقِ دئونتيك

 طرح مسئله)1

اند اصول يا اصـول  ويژه ايرانيان در پيدايش و تنظيم آن نقش مهمي داشتههاي علوم ديني كه بهيكي از رشته  

��5����� �فقه نام دارد كه تا حدي با علم موسوم به           �ون وسطائي در نزد الهيون مـسيحي شـباهت        قر ��

ي عملي و پراتيك است اي از موارد و امثله    مجموعه) معني مورد  به ���� ي التيني   از ريشه (كازوئيست  . دارد

در كازوئيستيك آن صفات و مختـصاتي را كـه بـراي يـك              . كه بتواند كار قضاوت را در موارد نظير آسان سازد         

در . شوددادند، نظير عملي كه در فقه يا اصول فقه ميكردند و تعميم مي   نتزاع مي  از موارد شاخص است ا     سلسله

شـرايع  �دانستند كه با دقـت تمـام مـوارد اجـراء            عين حال كازوئيستيك را آن بخشي از اخالقيات مسيحي مي         

قاعـده  �هـا از ايـن   �ژزوئيـت �. ساخته اسـت  ي جزئيات متصوره و حاالت محتمله روشن مي      را در كليه   �الهي

هاي معضل دقيقاً براي رگلمان بندي اعمال مؤمنين، لذا براي مفلـوج نگـه داشـتن اراده و ابتكـار آنهـا         �تراشي

شـود ولـي    در تعريفات ياد شده كازوئيستيك بيشتر به علم فقه و مسائل فقهـي شـبيه مـي                . اندكردهاستفاده مي 

در اين معنا كازوئيستيك يعنـي      . صول فقه شباهت داد   كار رفته است كه با ا     كازوئيستيك ضمناً به معنائي هم به     

. ي علـم اصـول اسـت      و اين درست همان وظيفـه     .  مورد خاص به اتكاء تعميمي از موارد نظير        اسلوب توجيه 
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كار رفته است، چنانكه شاعر بزرگ ما حكيم   هاي زائد و غير الزم به     بعدها لغت كازوئيستيك به معناي موشكافي     

:گويدر مورد علم فقه ميناصرخسرو علوي نيز د

 را سوي شما نامبيهدهفقه است مر آن 

كانرا همي از جهل شب و روز بخوائيد

ولي براي اينجانب ربط مشخص تاريخ اصول و كازوئيستيك و اولويت ظهور هر             . چنين است معني كازوئيست   

:آنچه در اينجا مورد توجه ماست دو نكته است. يك از آنها روشن نيست

كند،طور كلي چيست و در چه مسائلي بحث مي اصول فقه به آنكهاول

هاي كامالً معاصر منطق است و به نظر نگارنده تا حدودي و به شكلي منطق نوظهور دئونتيك كه از رشتهدوم 

مباحث و تحقيقات علماي اصولي ما را، بدون آنكه نسبت به آن توجه مستقيم داشـته باشـد، از نـو ، و             

گويد و حدود شباهت مباحـث اصـول        سازد  چه مي    مي تر مطرح تر و عالي  ميالبته در سطحي عل   

.فقه و منطق دئونتيك كدام است

 و منطق دئونتيك كه براي نگارنده ، تا حدي تصادفاً دسـت             �اصول فقه �اين برخورد به مشابهت بين مباحث       

 دانش مدرن به عمـل آورد و   قرون وسطائي و اين رشته�دانش�اي بين آن رشته ي داد، موجب شدكه مقايسه   

هـاي  دهـد كـه حتـي در برخـي از رشـته         اين بحث نشان م   . برخي استنتاجات احتياط آميز خود را درميان گذارد       

.تواند درخورد توجه عصر و دوران ما باشدهاي عقالئي مهمي است كه ميظاهر عقيم ديني ما هستهبه

 چيست�اصول فقه�)2

منطق مذهبي است و هدف فقها از تنظـيم آن تبويـب و تعمـيم آن قواعـد و                    نوعي   �اصول� يا   �اصول فقه �

توانـست امكـان و قـدرت    شود و آشنائي با اين قواعد ميحاالتي بود كه به هنگام صدور احكام شرعيه پديد مي         

ـ  �ي كلـي شـرعي  ادله�گفتند موضوع اصول مي. لذا علم اصول از فروع فقه بود    . اجتهاد را باال ببرد    ه  اسـت و ب

 قضاوت كرد و گفت ايـن اسـتنباط     �استنباط احكام شرعيه  �ي چگونگي   توان درباره كمك اين ادله ي كليه مي     

از آن جملـه    . شـود ي اصول تنظيم مـي    از اواسط قرن پنجم هجري كتب متعددي درباره       . صحيح است يا سقيم   

منتهي �و  ) 482في سال   متو (فخراالسالم بزودي  اثر يك فقيه حنفي موسوم به        �اصول الفقه �است كتاب   
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آئـيم تـأليف   ولي بعدها هرچه جلوتر مـي ). 631متوفي سال  (الدين ابوالحسن آمدي سيف تأليف   �السئوال

الوصول الـي علـم   �قاضي بيضاويالمثل در قرن هفتم هجري يابد چنانكه فيآثار مربوط به اصول بسط مي 

 كتـاب معـروف   اج الدين محمد ارمـوي ت و �النبذه الزكيـه �فقيه شافعي مذهب برمادي و   �االصول

 كتاب معروف   كليني را كه از اهم كتاب اصولي است و          �نهايه� و   �تهذيب� كتاب   عالمه حلي  و   �الحاصل�

 معروف بـه شـيخ بهـائي كتـاب          شيخ بهاالدين عاملي  اند و    را كه بر آن شروح متعدد نوشته       �اصول كافي �

علماء ديگـر شـيعي بعـدها غالبـاً بـه تـأليف مـستقل كمتـر                 . دكن را كه آن نيز معروفيت دارد تأليف مي        �زبده�

.اند شروح مختلف پرداخته�كافي� كه از اهم كتب درسي است و �معالم االصول�اند و به پرداخته

 درشيعه، مبارزه ي بـين آن فقهـائي بـود كـه حكـم برقواعـد منطقـي را مجـاز                      اصولي و اخباري  ي  مبارزه

شري بودند و جز آيات قرآن و احاديث نبوي و احاديث مأثوره ي از ائمه، هيچ چيز دانستند و آن فقهائي كه قمي

.شمردندديگري را قابل وثوق نمي

ي توارث فكري خاصي وجود نداشته باشد كه ، اگر براي آن سابقه�اصول�نام علت ضرورت پيدايش دانشي به

 تنوع و بغرنجي و متناقض بودن عجيب حـاالت          خبر است، قاعدتاً  به هنگام نگارش اين سطور نگارنده از آن بي        

اجراء احكام شرعي و دشوار بودن اجتهاد و قضاوت صحيح بوده است و طرفداران رأي و قياس در فقه سـني و                      

.اي برسندبايست به تنظيم چنين رشتهشيعه منطقاً مي

 يعنـي   ور و صـدور   دوران حـض  : كردنـد گذاري سه دوره را از هم متمـايز مـي         فقهاي شيعه از جهت قانون    

و سـپس   ) پرداخـت  مـي  تـشريع يا بـه    (كرد  هنگامي كه پيمبر اسالم در قيد حيات بود و خود قانونگذاري مي           

و ) تفقـه (بايست از راه استنباط از روي احكـام موجـود           ي شيعه نبودند و مي    دوران غياب كه پيمبر اسالم و ائمه      

هور مهدي موعود كه بار ديگر امكـان تـشريع مـستقيم            حكم كرد و سپس دوران ظ     ) تفريع(گيري از آنها    نتيجه

.گرددحاصل مي

در دوران غياب يا تفريع، انواع مختلف احكام  و مفاهيم مربوطه به ناچار باصطالح امروزي دستخوش تنـوع و                    

د گردهاي بحق و ناحق تقسيم مي  يعني مثالً مفهوم قتل به انواع قتل      . شوند مي �تنويع و تشقيق  �بندي يا   طبقه

توان گاه حكم امضائي صادر كرد يعني آنچـه         در اين دوران البته مي    . يابدو هر يك از آنها تقسيمات ديگري مي       

ي وظيفـه . را كه در گذشته بوده تأييد نمود ولي گاه بايد حكم تأسيسي صادر نمود يعني بايد ابتكار به خـرج داد                    
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 را مدون كند و مسائل فقهي و حاالت متنوع اجـراء  فقه آن بود كه احكام تشريعي و تفريعي، تأسيسي و امضائي 

هـاي كلـي    دست بدهـد و قانونمنـدي      به قواعد كلي ي اصول آن شد كه      ولي وظيفه . دستور شارع را بيان دارد    

هاي كلي اي بدهد و قانونمنديسابقهاحكام را از جهت منطقي تنظيم كند تا اگر قرار شد فقيه حكم تأسيسي بي           

اي بدهـد يعنـي تفريـع    سـابقه جهت منطقي تنظيم كند تا اگر قرار شد فقيه حكم تاسيسي بي       احكام فقهي را از     

اي بكند و تنويع نوي بياورد، و به تفقه جديدي دست زند بداند كه اين عمل مبتني بر چه اسـتدالل عقلـي                       تازه

، رأي و قيـاس     )اءتوافـق نظـر علمـ     (و اجماع   ) احاديث(و سنت   ) قرآن(است زيرا به هر جهت صرفنظر از كتاب         

ي اخيـر   ي قضاوت بود و اصول، چنانكه گفتيم، وظيفه داشت كه اين پايه           نيز پايه ) حكم عقلي و قياس منطقي    (

.قضاوت را نيز طي قواعدي تنظيم كند

) قـرآن (شد، مثالً دركتـاب     حتي در آن مواردي هم كه كتاب و سنت و اجماع وجود داشت مشكالتي پديد مي               

 و لـذا معنـاي آن   �قدر جـامع بـين نـص و ظـاهر    �واضحي هست كه به قول اصوليون  يعني آيات  محكمات

 يعنـي  �الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مـĤء جلـده          �روشن است و به تأويل و تفسير احتياج ندارد، مانند           

ه قول اصـوليون   يعني آيات مبهمي نيز وجود دارد كه بمتشابهات ولي �زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد      �

�يد اهللا مع الجماعـه    �:  است و معني آن احتياج به تأويل و تفسير دارد مانند           �قدر جامع بين مجمل و مسئول     �

 مـورد   �دست� دارد؟ لذا بايد مفهوم      دستمگر خدا   : آيدسئوال پيش مي  .  است �دست خدا همراه مردم   �يعني  

ماننـد  (ت كه رحمت و حمايت الهي هـراه جمـات اسـت    تأويل و تفسير قرار گيرد مثالً گفته شود مقصود آن اس 


?مثل التيني ��!
!�	�<�?
�لذا گاه نص و متن با محتوي  آن يا ).  آواي خداوند آواي خلق است-��#�

يا مثالً درمورد سنت يـا      . كند حتي در آيات قرآني تطبيق نمي      �مدلول� يا   "مفهوم" با   �منطوق�باصطالح  

 تكليف فقيـه را  حديث مسند. اندكرده تقسيم مي  حديث مرسل  و   حديث سند ع   دو نو  احاديث آنها نيز به   

ي ارتباط حديث تا پيغمبر يا معصومي كه از او آن حـديث نقـل شـده ذكـر گرديـده و                      كند زيرا رشته  روشن مي 

حديث باشيد، ولي توانيد به صحت آن حديث باور داشتهروشن است رواه حديث رواه صادقه هستند لذا شما مي   

ي ارتباط ندارد و شـما اگـر        گردد، سلسله آغاز مي ) روايت شده از فالن    (�روي عن فالن  �صورت   كه به  مرسل

.توانيد حكم بر صحت آن كنيدنسبت به محتوي آن حديث مردد گرديد، نمي
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 و ارتبـاط  عالئـق ي  و مـسئله داللت الفاظ و احكام برهانيدر اصول فقه مانند منطق مسائل مربوط به      

كار رفته يا در معني مجازي مورد بررسي دقيق و معاني و طريق تشخيص آنكه لفظ آيا در معني حقيقي به       الفاظ  

:چند مثال بزنيم. ها و احكام نيز قواعد روشن معين شده استي انواع قضاوتقرار گرفته و همچنين درباره

يا چند ) مرّه(بار انجام گيرد ي امر گاه عالمت آن است كه آن عمل بايد فقط يكگفتند صيغه مثالً مي-

كردند و سپس حكم مي   ) تراخي(و يا با مهلت بايد انجام گيرد        ) فور(، يا فوراً بايد انجام گيرد       )تكرار(بار  

كند ، نه بر فور و تراخي و هـدف از           كه امر اگر مجرد از جميع قرائن باشد نه بر مرّه و تكرار داللت مي              

شود و اين قاعده     است، يعني اجراء آنچه كه امر شامل آن مي         �هطلب ماهيت مطلقه فعل مأمور ب     �آن  

.كردكار فقيه را در بسياري امور آسان مي

كه البته از اهم مباحث اسـت زيـرا احكـام فقهـي جـزء احكـام امـري                  ( باز هم در همين مبحث امر        -

:�!E����" ئي را نيـز  امر به شيئي مقتضي تأمين علل و شـروط و مقـدمات آن شـ     : گفتندمي)  است

يعني اگر مثالً نماز خواندن واجب است، وضو گرفتن هم كه از مقدمات آن اسـت                . گيردناچار در بر مي   

.ي واجب واجب استشود كه مقدمهناچار واجب است و از اينجا اين حكم حاصل مي

ـ  . كند بر نهي از اضداد آن چيز      گفتند آيا امر به چيزي داللت مي       يا مثالً مي   - ب طرفـداران  در اين مطل

صحت اين حكم و مخالفان آن استدالالتي دارند و همه به آن معتقد نيستند يعني معتقـد نيـستند كـه        

.حتماً امر به چيزي نهي از ضد آن است

مقـصود از   . �تخيـر �كند ولي بـر اسـاس       جميع آن اشياء را واجب مي     . امر به دو يا چند چيز     :  يا مثالً  -

به ايـن مطلـب     . تار است كه كداميك از آن چند چيز را انتخاب كند           آنست كه فرد مكلف، مخ     �تخير�

.گفتند واجب تخيريمي

كند بر فساد آن چيزي     نهي، داللت مي  �:  برخي از قواعد عامه كه در اصول آمده است بدينقرار است           -

 عنهكه نهي شده يا منهي�.

ر مـوردي شـرع بيـان دقيـق و بـر             يعني اگر د   �بايد قبل از تفحص از خاص، عمل به عام كرد         �:  يا -

دانيد در اين مورد بخـصوص       معيني را صادر ننمود و شما نمي       �جواز اتيان فعل  � و   �استفصال�اساس  

زيـرا موافـق حكـم      . ي كلي كه بر اين نوع موارد صادق است عمل كنيـد           چه بايد بكنيد، بايد به قاعده     

.ام و خاص حالتي است از ع�تعارض عام و خاص محال است�ديگر 
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ورزد  يعني كسي كه به رأي خـود از كـاري امتنـاع  مـي     �االختياراالمتناع باالختيار الينافي في   � يا     -

.دليل نيست كه در آن كار مجبوراست و از خود اختياري ندارد

 است يعني هنگامي كه اجـراء حكمـي معلـق بـه چيـز ديگـري                 �تعليق حكم �يكي از مباحث اصول، مبحث      

گويند اگر كسي فـالن كمـك را    باشد چنانكه ميتعليق حكم بر شرطصورت تواند به مياين تعلق   . شودمي

يـا ميتوانـد    . به تو كرده تو نيز فالن پاداش را بده كه حكم بايد در صورتي اجراء شود كه شرط اجراء شده باشد                    

 گوسـفند    يعنـي بـراي    �في سائمه الغـنم زكـوه     �چنان كه گفته شده     .  درآيد تعليق حكم بر صفت   صورت  به

بايد زكوه پرداخت نه هر گوسفند و در اينجـا اجـراء حكـم معلـق اسـت بـر وجـود آن صـفت                          ) سائمه (چرنده

 درآيـد ماننـد حكـم       تعليق حكم بر غايـت    صورت  بخصوصي كه اگر آن نباشد نبايد اجراء شود يا ميتواند به          

 نهايت و غايتي �به هنگام شب�ين قيد  يعني روزه را به هنگام شب خاتمه دهيد كه ا�واتموا الصيام الي الليل  �

.است كه اجراء حكم بدان معلق شده و تا آن غايت و هدف حاصل نشود، اجراء حكم بايد ادامه يابد

اين مبحث تعليق را ما به ويژه از اين جهت نقل كرديم كه، چنانكه ديرتر خـواهيم ديـد، نظيـر آن در منطـق                         

.دئونتيك وارد شده است

 و از اصـل  استـصحاب ين مقال از دو اصل مهم و معروف در اصـول فقـه يعنـي از اصـل        ي ا قبل از خاتمه  

. نيز، ياد كنيماستحسان

آيـد شـما احكـامي را    اي پيش مي است يعني وقتي حالت تازه    �استصحاب�يكي از قواعد معروف اصول اصل       

 حال تازه انطباق دهيد و ايـن تقريبـاً   اي براي حالت نو باشد ابقاء كنيد و آن را برتواند پايهكه وجود داشته و مي    

��(همان چيزي است كه در علم امروزي      ���!
	���
يكي ديگر از قواعد معروف اصول، اصـل        . نامندمي) �

 است يعني آنكه از چند حالت متساوي، بنا به عرف و عادت يا به داليل ديگري كه داريد، يكي از                     �استحسان�

يعنـي اينكـه    (�اشـتغال � و �برائت�در اصول همچنين از مسائل     . ل كنيد تر بشماريد و بدان عم    حاالت را نيك  

 در صورت فقد قراين، بنا را مي بايـست  اصل برائتكردند و موافق بحث مي ) انسان مشمول جرمي قرار گيرد    

.بر برائت گذاشت
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شـايد بـه   اي از يك منطق مفـصل و دقيـق فقهـي اسـت       ها كه آورديم و گوشه و كنارهاي پراكنده       اين نمونه 

اي كه با اين رشته آشنا نيست، كيفيت مباحث آن را نشان دهد و براي آشنايان به فن ، بيـان بـديهيات                خواننده

.است

 منطق دئونتيك و مباحث آن)3

ي جنـگ دوم جهـاني پديـد         در آستانه  �منطق احكام اخالقي  � يا   �منطق وظايف اخالقي  �منطق دئونتيك يا    

6منتشره در جلـد     ) �����@� � �^(كينسي  .س.و ج ) ���#���"
J�D( شتاير   هوف. ي آ عادتاً مقاله . شد


	���� (�فلسفه و علم�ي مجله�
!���
����7 �)منطق احكـام امـري  �تحت عنوان ( �������/�"

	
���� 
"�  بـوده  1939اين حادثـه در سـال   . دانندرا سرآغاز پيدايش منطق دئونتيك مي) ���?�����!�:

.است


8�H(فـن رايـت   . ي منطق دئونتيك نشر يافته است كه از آن جمله است اثر جي دربارهبعدها آثار زياد��


��I (�منطــق دئونتيــك�نــام بــه) �����=����� 2
ي  مجلــه60 در جلــد1951كــه در ســال ) ����

��ي تحقيقـي دربـاره   �و نيز در همين سال در آمستردام كتاب مؤلف مذكور تحـت عنـوان               .  چاپ شد  �#��


������������J (�منطق حاالت#�	�	
.نشر يافت) �����

خواهد ساخت منطق احكـام اخالقـي را پيـدا كنـد و اصـول               ي مركزي اينجاست كه منطق دئونتيك مي      نكته

) نرمـاتيف (و روشـي  ) امپراتيـف  (امـري خواهد منطق احكام فقهي را بيابد و هر دوي اين احكام از احكـام        مي

ها و زمان و اشخاص بسيار دورند، بين آنها مطالـب و             بررسي مشخصي  ههستند، لذا ناچار با وجود آنكه زمين      

.مباحث نظير متعددي پديد شده است

.شويمقبل از اجراء يك مقايسه، نخست با برخي مباحث دئونتيك آشنا مي

:شوددر منطق دئونتيك از سه اصل اساسي صحبت مي

�I��d(ي انفـصال    ه عملي كه خود ثمـر     )Distributif(اصل توزيعي دئونتيك    ) 1����
� (

دو عمل ديگر باشد، فقط و فقط درصورتي كه يكي از آن دو عمل مجاز باشد، مجاز است؛

خود عمل يا نفي آن مجاز شمرده شده است؛. اصل اجازه) 2
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 اگر دو عمل نيك براي فرد واحد واجد اهميت همانند باشد،            ).Extentional(اصل توسيعي   ) 3

.ي مجازبودن هر يك از اين دو عمل داراي ارزش حقيقي همانند استهصورت حكم درباردر آن

عالوه بر اين اصول در منطق دئونتيك يك رشته احكام كلي وجود دارد كه به عنوان نمونـه برخـي از آنهـا را           

:آوريممي

يعني مجاز و ممنوع متـضادند و عمـل   (تواند به اجراي عمل ممنوع منجر شود   اجراء عمل مجاز نمي    -

).ي عمل ممنوع باشدتواند مقدمهمجاز نمي

 اگر اجراء آنچه را كه بدان مؤظفيم، ما را به اجراء چيز ديگري مؤظف سازد، مؤظفيم آن چيز ديگر را                -

.نيز اجراء كنيم

 اگر عدم اجراء برخي اعمال، ما را مؤظف كند كه عملي را اجراء كنيم ما مؤظيم كه آن عمل را اجراء             -

ي در صورت احتراز از اجراء عملي كه ممنوع است مـا مـؤظفيم اعمـالي را كـه تـأمين                     يعني حت (كنيم  

).ي اين احتراز هستند، اجراء كنيمكننده

يعني اگر مجاز بودن عمل ممنـوع  (خواهيم بكنيم كند آنچه را مي اجراء عمل ممنوع ما را مؤظف مي      -

).ايمرا پذيرفتيم، حكم جواز اعمال ممنوعه را صادر كرده

. را عملي كنيمGكند كه ، ما را مؤظف ميJ واجب است، پس اجراء هر عمل دلخواه G اگر عمل -

گيريها برخي نتيجه)4

 آورديم و گوشه و كنارهائي از اين دو فن است شايد اين             �منطق دئونتيك � و   �اصول فقه �ها كه از    اين نمونه 

. ت در برخي جزئيات بين اين دو علـم وجـود دارد           نكته را نشان داده باشد كه چه شباهت موضوعي و چه شباه           

كنـد بـه مبحـث     در منطـق دئونتيـك وارد مـي       فن رايـت   كه   �ي مشروط اجازه� و   �ي مطلق اجازه�مبحث  

تقـسيم طرفـداران منطـق      . ايم شبيه است   كه از آن سخن داشته     � حكم به شرط، به صفت و به غايت        �تعليق�

�آلقواعد ايـد  � و   �عرف و عادت  �،  �موازين اخالقي �،  �مقررات�،  �تجويزات�دئونتيك از موازين اخالقي به      

.  محتوي واحدي دارداستصحاب تقريباً با اصل توسيعي. يادآور كتاب و سنت و اجماع و رأي و قياس است       

 و مبحـث    �داللـت � و مقدمات حكم نرماتيف، شباهت زياد به مبحـث           �هاانديكاتيف�ي  بحث دئونتيك درباره  
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و مـدلول  ) شـود آنچه كه گفته مي   (ي بي منطوق    ول دارد و چنانكه گفتيم در اين مباحث رابطه         در اص  �عالئق�

 اگر اجراء آنچـه     �:  حكم دئونتيك . و ارتباطات آنها مورد بحث قرار گرفته است       ) آنچه كه محتوي واقعي است    (

 همانـست   �ا نيز اجرا كنيم   كه بدان مؤظفيم، ما را به اجراء چيز ديگري مؤظف سازد، ما مءظفيم آن چيز ديگر ر                

 واجـب اسـت، پـس اجـراء هـر عمـل       Gاگر عمـل  �يا حكم .  نام دارد�تعليق حكم به شرط ��اصول�كه در   

امر به شيئي مقتضي، علـل و  :  يادآور اين حكم اصولي است� را عملي كنيمGكند ، ما را مؤظف مي    Jدلبخواه  

.كندشروط و مقدمات آن شيئي را نيز ايجاب مي

كنـيم كـه ايـن    طور قاطع حل نموديم ولي تصور مـي ايم، به نيستيم مطالب بغرنجي را كه طرح كرده  ما مدعي 

  قـرون    �كازوئيستيك�احتمال دارد طراحان منطق دئونتيك تا حدي از سنن          . طرح داراي مضمون جدي است    

را )  دئونتيـك -يك كازوئيـست -اصول فقـه  (تا زماني كه تحقيق تاريخي ربط اين جريانات         . وسطائي ملهم باشند  

انـد،  مسلمين و از آن جمله ايرانيـان از پيـشتازان منطـق دئونتيـك بـوده             : توانيم بگوئيم نشان نداده است ما مي    

ي منطقي كه مدعي است خواهد توانست ستروكتور دروني رفتـار اخالقـي را روشـن كنـد و شـايد روزي پايـه                      


 (كُدسازي #�"�����
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اي درباره ي جنبش اسمعيليهشمه

 اصول عقايد- منشاء پيدايش-مقدمه

 مراكز قدرت- اسلوب تبليغ-سازمان

 جا و اهميت تاريخي-تروريسم

مقدمه

ي بوحـه جنبش اسمعيليه يا مالحده يكي از بزرگترين و شايد بزرگترين جنبش متشكل و فعـال ايرانـي در بح                  

 سال پس از انقـراض فاطميـان مـصر كـه      80 سال در ايران و حتي       400اين جنبش قريب    . قرون وسطي است  

زمـاني ايـن جنـبش در       . گرديد در دژهاي ملحدان اسـمعيلي دوام آورد       زماني تكيه گاه سياسي آن محسوب مي      

، فردوسـي، ابوريحـان بيرونـي،       مانند بلعمي وزير، جيهاني وزير، رودكي، شـهيد بلخـي         (ميان روشنفكران ايراني    

نفوذي داشت و از انواع اشكال مبارزه از مسالمت آميز تا قهرآميز را آزمود و               ) ابوعلي سينا، ناصرخسرو و ديگران    

حتـي برخـي از   . بررسي اين جنبش براي رزمندگان امروزي خالي از فايده نيست  . در هر زمينه تجاربي گرد آورد     

يومنا هـذا حفـظ     ي جالب و سودمند خود را الي        ميتواند جنبه ) ي تبليغ ي شيوه ينهمثالً در زم  (تجارب اسمعيليان   

ي كوتاهي خود پژوهـشهاي متعـددي را   شود با همهاي كه در اينجا در باره ي اين جنبش نگاشته مي شمه. كند

ه مهم تـاريخ    هاي عمده را براي تحليل اين پديد      كند و انديشه  ترين نكات خود منعكس مي    در مهمترين و جالب   

ي محققان بسيار اروپائي و ايراني در مورد اسـمعيليه بـويژه جـامع التـواريخ                منابع عمده . كشور ما بدست ميدهد   

درباره ي اين فرقه كتب متعددي نوشته شده و ما درنگارش اين بررسـي از               . رشيدي و جهانگشاي جويني است    

.استي اين مقاله ذكر شده كتبي استفاده كرديم كه در خاتمه
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منشاء پيدايش

ولي در  . اسمعيليه در ظاهر امر يك جنبش ديني و الحادآميز است و از شعب و فرق مذهب اسالم بشمار ميرود                  

واقع اسمعيليان بويژه قرمطيان پا را از حدود دين اسالم فراتر هـشته بودنـد و عناصـري از آئينهـاي الحـادآميز                       

.ودندايراني و غير ايراني را به خود جذب كرده ب

 هجري درگذشت پيش از مـرگ       133امام ششم شيعيان جعفرصادق را فرزندي بود به نام اسمعيل كه در سال              

. هجري واقع شد148خود امام كه در 

ي اثني عشري، امام موسي كاظم امامت يافت ولي اسمعيليه بر آن بودنـد كـه     پس از جعفر صادق، بزعم شيعه     

زيرا هفـت در دسـتگاه وجـود عـددي اسـت مقـدس و               (شود  بدو تمام مي  امام بر حق و سابع تام كه دور هفت          

.همانا اسمعيل است) اسرارآميز

 اسمعيل را كه قبل از امام در گذشته بود          �سابع تام �قرامطه كه در بسيار نكات معتقداتي عين اسمعيليه دارند،          

. شم سـمت امـام يافتـه اسـت        شماردند، بلكه به نظر آنها فرزندش محمد بن اسمعيل پس از مرگ امام شـ              نمي

ميمـون بـن   باري شخصي بنـام     . اندقرامطه محمد بن اسمعيل را نه تنها امام بلكه پيمبر اولي العزم ميدانسته            

 اهوازي ملقب به القداح در خوزستان و عراق و شام به دعوت اين آئين پرداخت و اين قداح مبلغي بنام                     ديصان

. ستاد و او در اين نقاط پيرواني گرد آورد كه به خليفه شهرت يافتند              را به ري و قم، كاشان و طبرستان فر         خلف

قـيم  � و   �صاحب مغرب � معروف به    عبيداله مهدي كار اسمعيليه بويژه از آن زمان باال گرفت كه مردي بنام            

مركز عمل وي در ديار مغرب      . خواند دعوت آشكار كرد    كه نسبت به اسمعيل ميرساند و خود را علوي مي          �االمر

 هجري در 297ي مغرب را برانداخت ودر سال  اعالم داشت و دولت اغالبه�مهدي آل علي�وي خويش را  . بود

 هجـري  358عبيداله مهدي سر سلسله ي فاطميان است و آنها توانستند در سال   . قيروان مركز قدرتي دائر كرد    

قيروان به قاهره ببرند و در قبال خلفاء        در زمان خالفت المعزّ فاطمي مصر را به تصرف در آورند و پايتخت را از                

.عباسي بساطي بگسترند و با آنان به رقابتي سخت و خونين بپردازند كه داستاني شگرف در تاريخ دارد

فراواني به  ) دعاه(اسمعيليه در ايران از همان آغاز پيدايش، چنانكه گفتيم سخت سرگرم فعاليت بودند و مبلغان                

.ما درباره ي مشاهير اين دعاه به موقع سخن خواهيم گفت. تندداشاكناف وطن ما گسيل مي
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قبل از آنكه جنبش اسمعيليه جان گيرد، آئين همانند آن، يعني آئـين قرمطيـان در بحـرين و يمامـه و فـارس                        

 پديد شد و حداقل سي سال قبل از پيدايش حكومت فاطميـان             270جنبش قرمطي در سالهاي     . كرّوفرّي داشت 

ل پيش ازتأسيس خالفت فاطمي در مصر وارد عرصه شده بود و قريب سـي سـال از پيـدايش                     سا 90قيروان و   

منظور از اين سخن آنست كه جنبش اسمعيلي و قرمطي در دوراني همزمان بودنـد               . اين خالفت راه افول پيمود    

 پيوسـته   شايان ذكر است كه دشمنان كيش اسمعيلي آن را        . و دوران طلوع نخستين با افول دومين مقارن است        

، �جـويم ام و قرمطي ميانگشت گرد جهان كرده�: گفت كهاند و وقتي كه محمود غزنوي ميخواندهقرمطي مي 

در آغاز بين قرمطي و اسمعيلي      . ي كساني است كه مهر آل علي در دل داشتند         مقصدش اسمعيليان و حتي كليه    

و قتـل و حـرق      ) ي قهرآميـز  مبارزه (� به سيف  قيام�قرمطيان معتقد به    . از جهت اسلوب مبارزه نيز اختالف بود      

.مخالفان بودند، اسمعيليه بعدها به اين روش گرويدند

اصول عقايد اسمعيلي

گرفتند و اسـتناد بـه ايـن        پرداختند و ظاهر را اساس نمي     اسمعيليه به تأويل احاديث و آيات مي      -گريباطني

  يعنـي  �بعه احرف لكل حرف آيـه منهـا ظهـر و بطـن      انّ هذا القرآن انزل علي س      �كردند كه   حديث نبوي مي  

اي را دروني و برونـي و سـپس بـه           همانا اين قرآن به هفت حرف نازل شده و هر حرفي را آيتي است و هر آيه                

 يعنـي   �باطنه في الرحمه و ظاهر من قبله العـذاب        �جستند كه   ي حديد قرآن استناد مي    ي سوره سيزدهمين آيه 

بـدين ترتيـب تأويـل آيـات را موجـه           .  ظاهرش رو به جانب شكنجه و عـذاب دارد         درونش پر از رحمت است و     

انـد يعنـي   كـرده ساختند و گرونده را نسب به معناي ظاهري و محتوي واقعي آيات و احاديث مـشكوك مـي       مي

اند و دسـت خـود را بـراي دعـوي آنچـه كـه بخواهنـد بـاز                   داشتهعمالً قيد اين آيات و احاديث را از پاي برمي         

.گذاشتنديم

مستند آنهـا ايـن   . اندكرده اسمعيليه به اصل ظهور مهدي براي تقديس پيشوايان خود تكيه مي           -گريمهدي

 لو بقي من الدنيا يوم واحد يطول اله ذلك اليوم حتي يخرج من اهـل بيتـي رجـال يمـال           �حديث نبوي بود كه     

 تنها يك روز نيز بماند خداوند آن روز را چندان            يعني اگر از جهان    �االرض عدال و قسطا كما مال ظالما و جورا          

پاي خيزد و جهاني را كه از جور و ستم انباشته است از عـدل و داد     دراز خواهد ساخت تا مردي از خاندان من به        
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شناسي نيز به عقل نيست بلكـه بـه تعلـيم           اصل معرفت، معرفت امام زمان است و خداشناسي و جهان         . پر سازد 

ي نزاريه كه ذكرش را خواهيم آورد عادتاً بحث خود را بـا ايـن سـخن                 ن صباح پيشواي فرقه   حسن ب . امام است 

شـنيد  ي حقايق كافي است و چون عادتاً پاسخ مـي خرد بس يا نه؟ آيا عقل براي پي بردن به همه      : كردآغاز مي 

ا معلمي بايـد و آن معلـم   داد پس آدميزاد ر�ِ حقايق امور كافي نيست لذا پاسخ مي  كه عقل براي پي بردن به كنه      

.كه راهنماي جان ماست امام زمان است

اعـداد  .  اسمعيليه در تحت تأثير عقايد فيثاغورثي و نظاير اين عقايد به كيش اعداد معتقد بودند               -كيش اعداد 

به مناسبت عدد پنج ، به پنج حد جسماني         . پنج و هفت و دوازده و بيست و چهار و سي براي آنها اهميت داشت              

دانـستند و    مـي  �تامسابع�عدد هفت را ارزشي خاص بود و به همين جهت امام هفتم را              . روحاني معتقد بودند  و  

گفتند وجود هفت آسمان  و هفت زمين و هفت دريا و هفت سـياره و                آنها مي . كردند به او ختم مي    �دور هفت �

دو چشم،  (فره در صورت انساني     ي فاتحه و هفت عضو در بدن و هفت ح         هفت روز  خلقت و هفت آيه در سوره        

هفت اصل وجود عبـارت اسـت از   . ي عدد هفت استخود رمزي از اهميت ويژه) دو گوش، دو منخرين و دهان  

آدم، نـوح،   : تعداد انبياء ناطق نيـز هفـت اسـت        . خالق، مخلوق، عقل كل، نفس كل، هيوالء اولي، مكان و زمان          

علـي، حـسن،   :  و تعداد انبياء صامت يا امام نيـز هفـت اسـت          ابراهيم، موسي، مسيح، محمد، محمد ابن اسمعيل      

نبـي،  : انـد خلق نيز از جهت تقرب خود به ذات باري بر هفت دسـته            . العابدين، باقر، صادق، اسمعيل   حسين، زين 

عدد دوازده كه برابر با دوازده ماه است نيز عدد مهمي است            . امام يا اساس، وصي، حجت، باب، داعي، مستجيب       

تن از آنها  پيوسته مالزم وصي بودند و چون جهـان  گانه بود كه پنجهاي دوازدهمقام وصي مقام حجتو پس از   

ي كردند و براي هر جزيره حجتي بود لذا آن هفت تن حجت هر يـك مـأمور اداره               را به هفت جزيره تقسيم مي     

كـه آنهـا را داعـي       (هـا   تعداد باب . هروز است و عدد سي با ايام ما        برابر با ساعات شبانه    24عدد  . اي بودند جزيره

اند سي و تعـداد دعـاه كـه در زي سرپرسـتي     كه در زير سرپرستي يك حجت قرار داشته       ) خواندندالدعاه نيز مي  

. بود24اند يك داعي الدعاه يا باب قرار داشته

آنهـا  . فه بـود  ي مثبت آنها بـا فلـس      ي جالب و مترقي در اصول عقايد اسمعيلي رابطه         نكته -رابطه با فلسفه  

ي بـزرگ از قبيـل افالطـون و ارسـطو را هماننـد انبيـاء              شمردند و فالسـفه   فلسفه و دين را مكمل يكديگر مي      

در دوران  .  از آنِ فالسـفه      �حكمـت خاصـه   � از آن پيمبران است و       �سياست عامه �گفتند كه   دانستند و مي  مي

توانستند ها با سهولت نسبي مي    ر ايران اسمعيلي  نخست انتشار كيش اسمعيلي كه به علت آزاد انديشي متداول د          



323

ي يونان بود و كوشش براي تعليم مـوازين عقلـي و            نظريات خود را پخش كنند، يكي از امور انها پخش فلسفه          

هـاي آنهاسـت كـه      از جرگـه  . به همين جهت اين فرقه تعليميه لقـب يافـت         . فلسفي به گروندگان و مستجيبان    

:نويسددرباره ي نظريات اسمعيليه براون مي. مين ابوعلي سينا برخاستفيلسوف سترگ ايران و خاورز

فلـسفي و التقـاطي اسـت و بـسياري از           ) كه تنها به اهل آن مخصوص بود      (در واقع آئين واقعي آنها      �

انـد  قرض گرفتـه  هاي نوافالطوني و نوفيثاغورثي را به     هاي ايراني و سامي و چيزهائي از انديشه       سيستم

).197ي ، صفحه1957 چاپ دانشگاه كمبريج، - به انگليسي- ايرانتاريخ ادبي(

سازمان

بر رأس ايـن سلـسله مراتـب        .  چنان كه گفتيم اسمعيليه يك سلسله مراتب منظم و اكيد داشتند           -هيرارشي

الدعاهفرستاد و پس از حجت باب االبواب و يا داعيهاي خود را به هفت جزيره ميخليفه قرار داشت و او حجت    

مطلق حق تبليق نداشـت  . كردندبود كه مأمور بحر بودند و سپس داعي كه آنها را به مطلق و مادون تقسيم مي                

در سازماني كه حسن بـن صـباح ايجـاد كـرده بـود بـر رأس                 . رسيدو مادون داشت و سپس مقام مستجيب مي       

 يا  �رفيقان�ي جمعيت را    ضاء ساده الجليل بود و سپس داعي كبير و آنگاه داعي و اع          الدعاه يا شيخ  سازمان داعي 

.خواندند مي�فدائيان� يا �الحقان�

 كه اعضاء آن حق عـضويت  خانهدعوتشود مانند  در تواريخ از چند واحد سازماني نام برده مي -هاسازمان

شـنبه  هـاي سـري اسـمعيلي بـود و نيـز روزهـاي دوشـنبه و پـنج                  كه انجمن  خانهفراموشاند و   مي پرداخته 

هـا  و    ي ايـن سـازمان    بـراي اداره  . داد براي بحث و مناظره تشكيل مـي       مجالس عامه و خاصه   دعاه  الداعي

. سـتاندند  به ميزان سه دينار و ثلث از اغنياء و سه درهم و ثلث از فقـرا مـي                  النجويحقمجالس مبلغي به نام     

. هاي اسمعيلي بوده استي سازمانكاري و كتمان سر از اصول مسلمهپنهان

وب تبليغاسل

:شدتبليغ به پنج مرحله تقسيم مي. بودنداسمعيليه در كار تبليغ استاد بودند و قواعد آن را تنظيم كرده 

. يعني جستجو براي پيدا كردن شخص مناسب و مساعد براي قبول نظريات اسمعيليان-ي تقريس مرحله-1
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اسـب دوسـت شـود و تمـاس زنـدگي           كوشيد با شخص من   اي كه مبلغ مي    يعني مرحله  -ي تأسيس  مرحله -2

.حاصل نمايد

كوشيد در عقايد شخصي كه مـورد تبليـغ اوسـت           تدريج مي اي كه مبلغ به    يعني مرحله  -ي تشكيك  مرحله -3

رخنه كند، تناقضات معتقدات او را بيرون بكشد، خطاهاي فكري او را نشان بدهـد بـدون                 

.آنكه عقايد واقعي خود را بيان كند

تدريج عقايد خود و اهميت و هويـت فكـري خـويش را     اي كه داعي و مبلغ به     يعني مرحله -ي ربط  مرحله -4

در اين مرحله معموالً داعي شخص مورد تبليـغ را          . كندبراي شخص مورد تبليغ افشاء مي     

. وا  ميدارد�كتمانِ سرّ�به قيد قسم به 

كنـد و    سازمان اسمعيلي وابسته مي    هاي كه مبلغ شخص مورد تبليغ خود را ب         يعني مرحله  -ي تعليق  مرحله -5

.سازددهد و او را وارد خاندان اسمعيلي جهان مي مي�مستجيب�به او نام 

هاي ديگر نيز براي ايجاد     هاي تعقلي ، برخي اسلوب     عالوه بر اين اسلوب    �دعوت جديد �حسن صباح پيشواي    

المـوت  داستان بهـشت  . ويژه حشيش بود  درها به ايمان در طرفداران خود بكار ميبرد و از آن جمله استفاده از مخ            

توضـيح آنكـه فـدائي را بيهـوش         . ي خـود آورده اسـت     معروف است و اين داسـتان را مـاركوپولو  در سـفرنامه            

اي از غرفات و روضات     نوشاندند و سپس او را به جائي نزهت افزا كه نمونه          ساختند و حشيش بسيار به او مي      مي

داشتند، باز بيهـوش كـرده بـه     از آنكه مدتي او را در آن جا در عيش و نوش نگه مي             بردند و پس    بهشت بود مي  

آمد آنچه كـه گذشـت ماننـد رؤيـائي زنـده و واقعـي در                هوش مي فدائي چون به    . گرداندندجاي نخست باز مي   

ي خرم قعهاي و اينك اگر خواستار بازگشت به آن ب   گفتند كه تو بهشت را ديده     پس به او مي   . نظرش مجسم بود  

انگيـز و زنـدگي ابـدي در آن         بار شرط ورود در اين سـاحت دل       مرگ تو اين    . هستي بايد از فداكاري باز نايستي     

ديد او زنده از مبارزه بازگـشته اسـت از          گويند گاه مادر يك فدائي وقتي مي      در اثر همين باورها بود كه مي      . است

.گريستغصه مي

آميـز  سن كه مانند قرامطه كهن قيام به سيف را جانشين تبليـغ مـسالمت             شايان ذكر است كه اصوالً اسلوب ح      

. فرق داشت) دعوت قديم(كرده بود هم در مبارزه و هم در تبليغ با اسلوب پيشينيان او 
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ي محتشمان صباحي به رياست حسن در الموت و لمبـسر           در دوران دعوت قديم كه تا پيش از پيدايش سلسله         

كردند و برخي از آنها جان خود را بر سر تبليـغ  ان نامبردار در خاك وطن ما فعاليت ميطول كشيد مبلغان و داعي   

.كيش خويش نهادند

الرازي است كه به دست او شاهان و اميرانـي ماننـد اسـفار بـن               يكي از نخستين دعاه بزرگ اسمعيلي ابوحاتم        

داعي معروف پس از او محمد      . معيلي شدند الساج عامل نيرومند شهر ري اس     ابي  بن  شيرويه و مرداويج و يوسف      

داعي نامبردار ديگر . بن احمد النسفي است كه توانست احمد ساماني پادشاه وقت را به كيش اسمعيلي جلب كند               

ي خراسان بود و مـردم   ي كبير ما ناصر خسرو علوي قبادياني است كه حجت جزيره          شاعر و فيلسوف و نويسنده    

وي مدت  . كرد و پيروانش ناصريه لقب يافتند      دعوت مي  �ي فاطمي صر با هللا خليفه    ميانجي زمان المستن   �را به   

انگيز در دفاع از ي يمكان ازچنگ دشمنان متواري بود و قصايدي فصيح، عميق، پرسوز و دل       چهل سال در قريه   

داعي ديگر كه پس از ناصر شـهرت يافـت احمـد بـن عبـدالملك عكّـاش اسـت كـه                      . عقايد خود سروده است   

عكاش يكي از آخرين داعيان دعوت قديم است و دوران او مقارن بود بـا  . هاي اسمعيلي را ايجاد كرد  خانهعوتد

زماني كه ديگر عصر آزاد انديشي ساماني و آل بويه و آل زيار در ايران پايان يافته و سلطانان سـلجوقي عرصـه          

سـپس نعـش او را هفـت روز         . اش را كشت  سلطان محمد سلجوقي عك   . ها تنگ ساخته بودند   ها و دل  را بر جان  

هاي عجيب  دستور سلطان تعبيه  براي قتل عكاش به   . آنگاه فرمود آن را تيرباران كنند و سپس بسوزانند        . آويخت

رفـت، رقـص كنـان و    گروهي رندان و اوباشان به رسم آن زمان در برابر او كـه بـه سـوي دار مـي          . كرده بودند 

:سرود آنان چنين بود. رفتندخوانان مي) سرود (�حراره�

! عكاش عالي ، جان من ، عكاش عالي�

ميان سر هاللي

�ترا با دز چكارو؟ 

 از امـراء معـروف    �باكاليجـار �داعي ديگري كه نامش در تاريخ آمده مؤيد الدين شيرازي است كه موفق شـد                

رسد كه رسمي ه حسن ميسرانجام نوبت ب. بوئي را به سوي كيش اسمعيلي جلب كند ولي سرانجام نفي بلد شد         

:نويسدبراون درباره ي ي داعيان اسمعيلي مي. گذاردجديد مي
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 دعاه مبلغين ماهر و فداكار و با دانش عميق درباره ي ي قلب انـساني بودنـد و بـر اسـلوبي تـسلط                         �

اء تـرين كاراكترهـا القـ     توانستند در دماغ متنوع   داشتند كه به كمك آن آئين خود را به بهترين نحو مي           

�). 196ي  صفحه-2 جلد -تاريخ ادبي ايران(كنند 

مراكز قدرت

.اسمعيليه در ايران و خارج از ايران دو مركز مهم قدرت ايجاد كردند

از قيروان بـه    ) 358(ي شمال آفريقا در زمان المعزالدين        چنانكه گفتيم فاطميه   -مركز اول قدرت در مصر    

. مملوك و سردار خود سـلطنت آل طولـون را در مـصر برانداختنـد              قاهره منتقل شدند و به دست جوهر صيقلي         

الدين ايوبي آنهـا را منقـرض كـرد و حكومـت             كه صالح  567خالفت خود را در مصر بر پاي ساختند و تا سال            

هاي اسمعيلي در ايران تا زماني كـه        سازمان. مماليك را در اين كشور دائر نمود حكومت آنها در مصر برقرار بود            

. گرفتنـد اح دعوت جديد خود را اعالم نكرده بود با آنها در ارتباط بودند و از آنهـا دسـتور و الهـام مـي           حسن صب 

كردنـد و  ي نظريات خود زر و سيم بسيار پخش ميفاطميان مصر رقباي سرسخت عباسيان بودند و براي اشاعه        

 متصرف شـد و خليفـه القـادر بـاهللا را      ابوالحارث بساسيري يكي از سرداران آنها بغداد را     450زماني نيز در سال     

.مقيد كرد ولي سرانجام طغرل سلجوقي بغداد را گرفت، خليفه را رهاند و بساسيري را كشت

علت آن بود كه پـس از       . ي مصر رويگردان شدند   از اسمعيليه ) ملقب به سيدنا  (ي ايران از زمان حسن      اسمعيليه

مستعلي بر برادر مستولي شد ولـي  . ار و مستعلي رقابت درگرفتي فاطمي بين فرزندانش نز المستنصرباهللا خليفه 

نام نزار آغاز كرد و حـساب خـود را از مـصر             حسن به دفاع از نزار كمر بست و چنانكه گفتيم دعوت جديد را به               

شد و از ايـن جهـت مالحـده ي    گسترده مي) سوريه(ي نزاريه از ايران تا شامات      ي نفوذ فرقه  دامنه. جدا ساخت 

.گرفتيه از الموت الهام ميسور

 بدينسان حسن پايگاه نوين قدرت در ايران به وجود آورد و در نقاط مختلـف  -مركز دوم قدرت در الموت    

تاريخ صـعود   .  فرماندهان قالع نيرومندي شدند كه مركز قدرت اسمعيليه بود         �محتشمان صباحيه �ايران و شام    

باح حميري كوفي اصالً عرب نژاد است و بـه قـول ابـن    حسن بن ص.  است483 رجب   6ي الموت   حسن به قله  

اثير در رياضي و حساب و نجوم و سحر و جادو دست داشت و با حسن بن عكاش مشروح در فوق بيعت كـرده                        
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از آن قبيـل    . اسمعيليه در سراسر ايران دژهاي فراواني را تصرف كرده و آن را پايگاه مقاومـت قـرار دادنـد                  . بود

 و ميمون دژ و الموت و شاهدِ ژوتون و طبس و زوزن و شمكوه و استون آوند و اردهان و                     است لمبسر و گردكوه   

 در زمان سنجر درگذشت و كيا بزرگ اميد محتشم لمبـسر را جانـشين خـود              518االول   ربيع 26حسن در   . غيره

 ايـن   ي جالـب در احـوال     حادثـه .  سال طـول كـشيد     177 يعني   654ي خداوندان الموت تا سال      سلسله. ساخت

ي بزرگ اميد كه چهارمين خداوند الموت است يعني حـسن بـن محمـد بـن                 سلسله آن است كه در زمان نواده      

 و به قول معروف اباحت آشـكار  �دعوت قيامت�نام وي دعوت جديدي را آغاز نهاد به     ) 560متوفي  (بزرگ اميد   

به رسـم قـديم و تظـاهر بـه          ) 618متوفي  (الدين حسن نومسلمان    نام جالل ي اين شخص به   ولي نواده . ساخت

 در برابر جنبش هالكو     654چنانكه گفتيم ركن الدين خورشاه آخرين خداوند الموت در سال           . اسالميت بازگشت 

يك سال پس از تسليم خورشاه خود او و سـپس           .  به زير آمد و تسليم فاتح مغول گرديد        شكست خورد و از قلعه    

د و سپس كشتاري عجيب از اسمعيليان ايـران و شـام و مـصر شـد و                  خاندان او به دستور هالكو به قتل رسيدن       

.ي اين طايفه برافتادريشه

تروريسم

قضاوت يكي از بزرگترين دشمنان اسـمعيليه    . انددشمنان اسمعيليه با اين كيش نبردي سخت بيرحمانه ميكرده        

:خواجه نظام الملك درباره ي اين طايفه چنين است

سـگالند و   تر از اين قوم نيست كه از پس ديوارها بدي اين مملكت مـي             علتر و بدف  هيچ گروهي شوم  �

اگـر نعـوذ بـاهللا دولـت قـاهره را      . زدگـي جويند و گوش به آواز بد نهاده و چشم به چشم     فساد دين مي  

ها بيرون آيند و بر اين دولت خروج كننـد و دعـوي شـيعيت               آسيبي آسماني رسيد، اين سگان از بيغوله      

قوت ايشان بيشتر از روافض و خرمدينان باشد و هرچه ممكن بود از شر و فساد و بدعت              كنند و مدد و     

بـاطن ايـشان بـر    . هيچ باقي نگذارند و به قول دعوي مسلماني كنند وليكن به معنا فعل كافران دارنـد  

دين محمد را هـيچ دشـمني بـدتر از ايـشان نيـست و ملـك         . خالف ظاهر باشد و قول بر خالف فعل       

�.ا هيچ خصمي از ايشان شومتر نيستخداوند ر
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 الملك سخت با كينه و بغض درباره ي اسمعيليه نوشته است و مسلماً اين قضاوت ناشي از عملـي    خواجه نظام 

هاي اسمعيلي، چنانكه خواهيم ديـد، بـه او و فرزنـدانش            بيهوده نيست كه تروريست   . آلودتر بود تر و بغض  سخت

.ه ابقاء نكردندعنوان بدترين دشمنان اسمعيليبه

طي تاريخ خلفاء و سالطين و وزراء بسيار با اسمعيليه درافتادند، كشتار كردند، عليه آنها و بـراي اثبـات علـوي                      

هـاي  نبودن پيشواي آنها عبيداله مهدي محضرها نوشتند و تكفيرها نمودند و از آن جمله خلفاي عباسي درسال                

تند كه فاطميه فرزندان القداح ايراني هستند و نه اسمعيل       هجري طي محضرهاي مستند اعالم داش      444 و   402

آنهـا  . اسمعيليه براي خاموش ساختن ايـن مـوج ظلمـاني دسـت بـه تـرور زدنـد       . ي بنت رسولعلوي يا فاطمه 

ي ديگر عباسي را     در شهر مراغه و الراشد باهللا خليفه       529ي  القعده ذي 17ي عباسي را در     المسترشد باهللا خليفه  

الملـك   آنهـا خواجـه نظـام     . ان ترور كردند و از آن تاريخ به بعد خلفاء از بيم باطنيان محتجـب گـشتند                در اصفه 

برخـي را تنهـا بـا       . ترور كردند ) در نيشابور (، فخرالملك را    )در بغداد (دشمن سرسخت خود و فرزندانش احمد را        

د مبارزه با آنـان داشـت ، پـس          از آن جمله است سنجر بن ملكشاه سلجوقي كه قص         . ساختندتهديد خاموش مي  

در اين  . اي ديد اي بر زمين كاشته يافت و همراه آن نامه        بامدادي كه از خواب برخاست در كنار تخت خود دشنه         

تر خواهد  ي نرم سلطان آسان   تواند اين دشنه را در زمين سخت بكارد در سينه         نامه نوشته شده بود كسي كه مي      

گويند فخـر رازي مـتكلم و خطيـب و    مي. رعوب شد و دست از پا خطا نكرد     سنجر پس از اين حادثه م     . توانست

حاميان ديـن و دولـت گـاه در اثـر ايـن تهديـدها مجبـور                 . دانشمند معروف را نيز بدينسان به سكوت واداشتند       

شـد، بـه تعـريض      شدند لحن سخن را به سود اسمعيليه تغيير دهند و چون علت تغييـر از آنهـا سـئوال مـي                    مي

هـا  تروريسم موجب شد كه بيم و هيبـت اسـمعيليه در دل         . اندد كه ديشب بر اين امر برهاني قاطع ديده        گفتنمي

. هاي خشن عليه آنها قطع شد و از قصد حمله به قالع مالحده انصراف حاصـل گرديـد                 نشست و تقريباً واكنش   

ها در شـرق و غـرب و جنـوب و    ي وسيع و فعال و مؤثر آن   فدائيان اسمعيلي كه در همه جا رخنه داشتند و شبكه         

ي معنوي كيش خـود را در ايـران         ي تاتار عمالً سيطره   شمال كشور از ايران تا شامات در كار بود تا زمان حمله           

.مستقر ساختند

ويـژه در  ي مختصات جنبش اسمعيليه بـه پس از آنكه الموت سقوط كرد، ديگر در كشور ما جنبشي داراي همه     

.كرد ولي تأثيرات معنوي و اسلوبي وي تا دير زماني باقي ماند ظهور ن�دعوت جديد�دوران 
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جا و اهميت تاريخي

ترديدي نيست كه براي بررسي اين جنبش نگاشتن كتـابي          . چنين است وصفي كوتاه از تاريخ پرشور اسمعيليه       

ـ            اي كوتاه جز بيان فهرست    الزم است و در مقاله     صر نيـز   وار از وقايع و اشخاص ممكن نيست ولـي همـين مخت

هاي عملـي   دهد كه اسمعيليه هم از جهت ايدئولوژيك و هم از جهت سازماني و هم از جهت موفقيت                نشان مي 

.ترين فرق مذهبي، سياسي و اجتماعي تاريخنديكي ازجالب

ي خلفاء عباسـي و چـاكران آنـان، اميـران و     جنبش اسمعيلي را بايد به حساب جنبش مردم ايران عليه سيطره          

. گرفـت اين جنبش قشرهاي فقير و متوسـط شـهر و دهقانـان را در بـر مـي                 . شراف ايراني گذاشت  سالطين و ا  

ي  شيوه �دعوت قديم �در  . دهد تغيير مي  �دعوت جديد � و   �دعوت قديم �ي خود را در دو دوران       جنبش چهره 

بـه  اي نـسبت     هـاي وحـشيانه    درست است كه در اين دوران نيـز سـخت گيـري           .  است تعليم و تبليغ  عمده  

 در زمـان نـوح بـن نـصر سـاماني و تـداركات عـضد                 331مانند قتل عام اسمعيليان در سال       (اسمعيليان ميشود   

، ولي نبرد واقعي را با آنان سـلطان محمـود غزنـوي و         ) ي بوئي براي حمله به مصر و برانداختن فاطميان        الدوله

د سلجوقي هر يك ضربات سنگيني بـر        شاه و سلطان محم   طغرل و ملك  . كنندويژه سلجوقيان آغاز مي   سپس به 

هاي حاكمه در ايران كه بنا به الهام و اصـرار خلفـاء عباسـي انجـام     تغيير روش هيئت  . سازنداسمعيليان وارد مي  

 بيـشتر  �دعـوت قـديم  �اگـر در دوران  . هاي قهرآميز بزننـد دارد كه دست به روشگرفته بود اسمعيليه را وا مي    

 توجه آنـان بـه جلـب دهقانـان و           �دعوت جديد � و رجال دولتي است در دوران        توجه اسمعيليان به روشنفكران   

توانـست در  هـاي ديگـري كـه مـي    فقراء است و لذا اسلوب تعقلي و راسيوناليستي تبليغ دوران اول بـه اسـلوب              

جاي مردان فكر و احتجـاج ماننـد       به. شودمانده و جاهل و مذهبي آن روزي مؤثر گردد، بدل مي          هاي عقب توده

. شـود ي نبـرد مبـدل مـي      تروريسم به حربـه   . آيندناصرخسرو، مردان عمل و پراتيك از نوع حسن به ميدان مي          

هـا عليـه خالفـت و       برد و از آن تاريخ جنبش اسمعيلي به جنبش قهرآميـز تـوده            حسن رابطه با مصر را هم مي      

ها بيافكند ولي روشن بود كـه       دلاسلوب جديد مبارزه توانست رعبي عظيم در        . شودسلطنت و اشرافيت بدل مي    

محتشمان اسـمعيلي خـود را در       . توانست به علت خطاهاي فكري و اسلوبي خود دوام آورد         جنبش اسمعيلي نمي  

قلعه محصور ساختند و پس از آنكه پيشواي پرعزم و ابتكاري مانند حسن و جانشين اليـق او بـزرگ اميـد را از           
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آمـد،  با اين حا اگر لشگر جرّار مغول به ايران نمي         .  رونقي درخورد بدهند   دست دادند، ديگر نتوانستند به كار خود      

.روشن نبود كه امراي محلي بتوانند بر خداوندان الموت غلبه كنند

از جهت ايدئولوژيك جنبش اسمعيلي موجي است از جنبش تشيع به عنوان پرچم مـسلكي و مرامـي ايرانيـان                    

عشري سرانجام پيـروز گرديـد و   در ايران فاتح نشد ولي كيش اثنيدرست است كه دين اسمعيلي     . عليه خالفت 

.ثمر و عبث نيافتاد و باالخره به جائي رسيدها بياز آن جهت بايد گفت كه تالش

هاي تاريخ است و از اينكه مركـز فعـال ايـن            ترين جنبش ي خود از مهم   جنبش اسمعيلي با فعاليت همه جهته     

نام داعيان و مجاهدان اسـمعيلي  . بود، مردم سرزمين ما حق دارند بدان ببالند     جنبش و ميدان خالقيت آن ايران       

ي جاويـد تـاريخ اسـت و       باكانه رزميدند ثبت صـحيفه    هاي به شكل نسبي مترقي زمان خود بي       كه در راه آرمان   

1.بخش مجاهدان امروزي ميهن ما باشدتواند الهاممي

:در نگارش اين يررسي از كتب زيرين استفاده شده است)1
د براون ، جلد دومتاريخ ادبي ايران ، ادوار

سياست نامه ي خواجه نظام الملك
تاريخ تمدن در اسالم ، جرجي زيدان ، جلد چهارم

تاريخ مغول از عباس اقبال ، چاپ دوم
غزالي نامه ي همائي ، چاپ دوم

حجت الحق ابوعلي سينا تأليف دكتر صادق گوهرين
2و1تاريخ ادبيات ايران ، دكتر صفا ، جلد 

 دكتر صفا�ه تاريخ علوم عقلي
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مــن چـون مـدتي بـر ايـن بــر آمـد ، قـدري چـشم        ...�

بدان قدر چشم مي نگريستم ؛ چيزها ميديـدم         . بازگشود

كه ديگر نديده بودم و از آن عجب ميداشتم تـا هـر روز              

به تدريج قدري چشم مـن زيـادت بـاز ميكردنـد و مـن               

عاقبـت تمـام    . چيزها ميديدم كه از آن شگفت ميمانـدم       

چشم من باز كردند و جهان را بدين صفت كه هست به            

�. من نمودند

 تأليف سهروردي�عقل سرخ�له ي از رسا

)1332تهران. چاپ آقاي دكتر بياني(

ذكانَت           «  مـ والنـار معبـوده مـشرقه والنار مظلمه االرض

»النار 

بشّار بن برد

فلسفه نور و منابع تاريخي آن

زندگي و مقام تاريخي سهروردي

از آنجملـه اسـت     . ك نيـستند  در تاريخ تفكر فلسفي ايران پس از اسالم ، رجال شـگرف انـد             

شيخ شهاب الدين ابوالفتوح يحيي بن حبش بـن اميـرك سـهروردي ، معـروف و مقلـب بـه                     

 است كه جا دارد ايرانيان      �المؤيد بالملكوت � ،   �خليفه اهللا � ،   �شيخ مقتول � ،   �شيخ اشراق �

.با شخصيت و انديشه و حياتش نيك آشنا شوند

هرورد زنجـان در دور         ان سـلطنت سـنجر سـلجوقي متولـد شـده و نـزد              شهاب الدين در سـ

 كه خود از طرفداران حكمت هِرمـسي و شـيوه ي عرفـاني بـود در شـهر                   �مجدالدين جيلي �
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اين استاد دو شاگرد اعجوبه از خود به يادگار گذاشـت كـه يكـي               . مراغه درس خوانده  است      

.ي فخر رازي است و ديگري شيخ اشراق شهاب الدين سهرورد�امام المتشككين�

 سال كه تمـام دوران توقـف او در ايـن            38شهاب الدين بي شك نابغه بود زيرا طي كمتر از           

،  �تـاريخ الحكمـاء   �جهان ماست، به قول شاگرد معروفش شمس الدين محمد شهرزوري در            

 كتاب و رساله ي كوچك به فارسي و عربي نگاشت كه بسياري از آنها باقيـست و بعـضي          49

المــشارع و � ، �تلويحــات� ، �اعتقــاد الحكمــاء� ، �مــه االشــراقحك�از اهــم آنهــا ماننــد 

فـي حالـه    � ،   �قـصه الغُربـه الغَربيـه     � ،   �آواز پـر جبرئيـل    � ،   �عقـل سـرخ   � ،   �المطارحات

به ويژه آقاي هانري كربن پژوهنده ي عميـق و دانـشمند           .  و غيره چاپ شده است       �الطفوليه

 تـاكنون كـار     1939ثار سهروردي از سال     معاصر فرانسوي براي معرفي شخصيت ، فلسفه و آ        

بي شك شيخ اشراق كه به فارسي و عربي اشعار لطيـف ميـسروده و               . زيادي انجام داده است   

 نيز دست داشته و ضمناً مردي آشـكاره         �علوم غريبه �تمثيالت شيرين مي آورده و ظاهراً در        

مش حاسدان و دشـمنان     گو و بي پروا بوده مسلماً جاذبه اي خاص داشت و گيرائي كالم و قل              

.بسياري براي وي پديد ميĤورد

الملـك  �مـورد توجـه     . شيخ پس از پايان تحصيالت به سياحت در عـراق و شـام ميپـردازد              

 فرزند صالح الدين ايوبي معروف كه در آن زمان حاكم و يا صاحب شـهر حلـب بـود         �الظاهر

حالل طلبي در عقايـد اسـالمي        و ان  �تعطيل�ولي فقهاي حلب او را به ارتداد و         . قرار ميگيرد 

الملك الظاهر او را در قلعه توقيف ميكند و سرانجام ، بر خالف ميل خود و بنـا                  . متهم ميكنند 

 هجـري  قمـري در قلعـه    587 سالگي در سال   38 يا   36به اصرار  روحانيون ، وي را در سن          

.ي حلب خفه ميكند

�تـاريخ تـصوف در اسـالم    �در  در اينجا بجاست توصيف جالب و درستي را كه دكتـر غنـي              

:درباره ي فضاي معنوي قرني كه شيخ اشراق در آن ميزيسته ، كرده است نقل كنيم

�علـوم مـذهبي   �مخصوصاً در قرن ششم از نظر منافع شخصي و اداره ي معـاش ،               �

اهميت بسيار داشته است ؛ زيرا تنها علمـي كـه در آن قـرن ميتوانـسته بـيش از هـر                      

 بوده ، يعني با دانستن علوم قرآنـي ، فقـه ،   دينيتأمين كند چيزي معاش شخصي را     
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حديث ، شخص به مقام قضا و وعظ و امامت جماعت و محدثي و مذكّري و تـدريس                  

در مدارس ميرسيده و به امراء و ملوك نزديكي پيدا ميكرده و مورد اعجـاب و احتـرام                  

مـشتغلين بـه علـوم      در صـورتيكه    . خلق واقع ميشده و به راحتي زندگي ميكرده است        

عقلي و فلسفي ، به فقر و بينوائي بسر ميبردند و همان دانـائي و حكمتـشان مايـه ي                    

نكبت و ادبار ميگشت و غالباً مورد مزاحمه ي فقها و تفسيق و تفكير آنهـا ميـشدند و                   

حتي بزرگاني از قبيل شيخ شـهاب الـدين سـهروردي مؤلـف حكمـه               

�.  از فلسفه مينهنداالشراق جان بر سر آزادي فكر و پيروي

شرح احوال و نقد و تحليـل آثـار شـيخ فريدالـدين             �در همين زمينه آقاي فروزانفر در كتاب        

: مينويسد�محمد عطار نيشابوري

در همين روزگار عين القضات ميانجي را بـه دار كـشيدند و جـسدش را بـا نفـت                    ... �

ي را  شهاب الدين يحيي بن حبش بن اميرك سـهرورد        و  ) 525(سوزاندند  

و كتابخانـه ي ركـن      ) 587 (كه از نوادر ايام بود درحلب به قتـل رسـانيدند          

الدين عبدالسالم را كه مشتمل بود بركتب حكمت و علوم اوائل بـه امـر الناصـرالدين                 

به آتش سوختند و خود او را به سبب مطالعه و           ) 575-622(اهللا احمد بن المستضببئي     

م به فرمان ايـن خليفـه و بـه روايـت شـهاب           جمع كتب فلسفي به زندان افكندند و ه       

عده اي از كتب فلسفه و نسخ       ) 539-632(الدين ابو حفص عمر بن محمد سهروردي        

�.شفاي بوعلي را در شوارع بغداد به آب شستند و به آتش سوختند

ولي سهروردي ، عليرغم دشمنان و بدخواهان خود ، به سـبب دانـش و قـدرت مبتكرانـه ي          

 است در تاريخ فلسفه ي ما جائي ، همانند          �حكمت اشراق � آنكه بنيادگزار    تفكر خود به سبب   

رسـاله  �شـرح سـهروردي بـر    .  ، باز ميكنـد    �حكمت مشاء �ابوعلي سينا مهمترين سخنگوي     

كه برخي از محققين در صحت انتساب ايـن شـرح و ترجمـه ي فارسـي بـه                   ( بوعلي   �الطير  

مت مشرقي وي نشانه ي توجه سـهروردي بـه          و تعقيب حك  )سهروردي به داليلي ترديد دارند    

 بود و چنانكـه محقـق       �مشائي مسلك �ولي ابن سينا بسي بيشتر از سهروردي        . ابن سيناست 
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معاصر مصري عبدالرحمن البداوي بر اساس يك نامه ي ابـن سـينا اسـتنباط ميكنـد وي بـا                    

ي و اسـكندراني     فلسفه ي ارسطو كمتر موافق بود تا با تفسير يونـان           �بغدادي�تفسير مشرقي   

سهروردي عرفان را با فلسفه ، اشراق را با منطق درآميخـت و حلقـه ي واسـطه ايـست                    . آن  

خود سهروردي برآنست كـه ابـن سـينا بـراي ايجـاد يـك فلـسفه ي                  . مابين اين دو جريان     

وي خود را در ايجاد اين فلسفه به كلي مبـدع           . مشرقي كوشيده ولي بر آن دست نيافته است         

.ميداند

بن سينا و سهروردي طي سده هاي ديرنده دو تـن حكمـداران فكـري معتبـر و مجلـل در                     ا

شهرزوري ، قطـب الـدين شـيرازي ، ميردامـاد ،            . تكامل آتي تفكر فلسفي ايراني باقي ماندند      

صدرالدين شيرازي از انديشه هاي سهروردي سخت متأثرند و مـا آنـرا در نكـات ديگـر ايـن                    

. مينامد�شيخ العظيم�يرازي وي را بررسي خواهيم ديد صدرادين ش

:براي ما ايرانيانِ راسيوناليست، سهروردي بويژه از جهات زيرين وجود محترم و عزيزيست 

 اينكه به خاطر علم و تعقل علمي شهيد شده؛-

 اينكه به ازليت عالم و عينيت وجود آن باور داشته ؛-

اره ي نبرد نـور و ظلمـت در فلـسفه            اينكه سنت مثبت و فلسفه ي خسرواني ايراني را درب          -

اي بديع و مبتكرانه وارد ساخته و تنها به دنبال تقليد و تكرار نرفته؛

 معتقـد بـوده و غلبـه ي آنهـا را بـر              �عالم انوار معنوي  � اينكه به اصالت و قاهريت مبداء        -

 ي   مسلم ميگرفته لذا فلسفه ي نور خود را به فلسفه ي نبرد ، بـه فلـسفه                 �غواسق برزخي �

.اميد مبدل ميكرده است

فلسفه ي نور

انديشه ي اصالت نور به مثابه ي ماده و هيوالي اساسـي و واحـد وجـود سـه بـار در تـاريخ                      

در مـزده يـسنه و      (دوبار به شـكل خـالص مـذهبي         . تكامل جهان بيني در ايران ظهور ميكند      

 حكمت النوريـه ي      يا �اشراق�در فلسفه ي    (و يكبار به شكل فلسفي واستداللي       ) مهرپرستي

 و نـوگزار فلـسفه ي   �مجـدد �و به همين جهـت اسـت كـه سـهروردي خـود را               ) سهروردي
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ما ميكوشيم بر اساس آثار سهروردي و تحقيقاتي كـه دربـاره            .  ميداند �فهلويون�خسرواني و   

ي او شده، فلسفه ي او را كه خود وي مغلق و با اصطالحات خاص بيان كرده با بياني سـاده                     

:سهروردي فالسفه را به سه گروه عمده تقسيم ميكرده. نيم عرضه ك

 كه حكمت ذوقـي و كـشفي اسـت دسـت يافتـه انـد و                 حكمت لَدني آنان كه فقط به     ) 1

اينها را ضمناً چنانكـه  شـيخ در         . ميتوانند معاني و مجردات را از راه كشف و شهود ببينند          

 نيز ناميده و خالفـت      �طالبان تألّه � يا   �متألّهين�مقدمه بر حكمه اشراق ميگويد ميتوان       

 در تألّـه اسـت و آنهـا اشـراقيون           �متـوغّلين �و قطبيت و رياست واقعي خاص اين گروه         

 بارقه ي الهي بر قلوبشان تا حـدي كـه ملكـه ميـشود     �سوانح نوريه�هستند و به كمك     

ميتابد؛ 

 هستند و آنها    قحكمت عتي آنانكه مانند پيروان طريقه ي مشاء و مكتب ارسطو طرفدار           ) 2

 ناميد و در اثر توجه به استدالل از ذوقيات محروم مانده اند؛�بحثيه و نظريه�را ميتوان 

ولي بين طالبان تألّه مطلق يا صاحبان حكمت لَدني و طالبان بحث يـا صـاحبان حكمـت          ) 3

جـامع حكمـت   � يا �طالبان تألّه و بحث �عقيق گروه ديگري نيز هستند كه شيخ آنها را  

شيخ خود را از ايـن زمـره ميـشمرد و كتـاب مهـم خـود                 .  ميداند �عتيق و حكمت لدني     

لـذا  .  را نيز بنا به تصريح خـود بـراي ايـن گـروه تـأليف كـرده اسـت                     �حكمت اشراق �

 نوعي از حكمت است يعني برخالف عرفان و تصوف كه بايد آنـرا تـابع          �حكمت اشراق �

مطلق دانست، حكمت اشراق عـالوه بـر        تعريف اول يعني حكمت لدني ، ذوقي و كشفي          

لـذا  . ذوق و كشف و خلوت و منازالت ، به استدالل و منطق و احتجاج نيـز معتقـد اسـت        

برخالف عرفان كه سيستم سازي نمي كند و جهان بيني خاصي ارائه نميدهد و معتقد بـه    

ريه وحدت وجود است و همه چيز را ظواهر امر يگانه اي ميداند كه خدا است ، حكمت نو                 

شيخ اشراق سيستم فلسفي منظمي است كـه بـراي  وجـود درجـات و مراتـب و حـاالت        

اگر چه در اين سيستم نيز باالخره همه چيز از يـك مبـداء واحـد       . كيفي متنوع قائل است   

.فيضان ميكند ولي طرز افاده ي مطالب با عرفان و تصوف تفاوت بين دارد 
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شبيه به سپنته مئينـو      (عالم انوار معنوي  : اتشيخ اشراق معتقد است كه عالم بر دو قسم          

شبيه انگـره   (عالم غواسق برزخيكه جهان ثبات و دوام است و ) در جهان بيني زرتشتي  

از صـبح ازل ظهـور      . كه عـالم حركـت و كـون و فـساد اسـت            ) مئينو در حهان بيني زرتشتي    

وجـود داشـته    )  اسـت   كه در مزده يسنه از صفات اهورمزد       �هرويسپ رشني �مانند  (نوراالنوار  

 و ظهور اعلي و اشرف و حضور اشد و اقهر و قيوم مطلق و               �لنفسه و في نفسه   �است كه نور    

از شائبه ي ظلماني مبري و يگانه است و اشراقات او اشراق محض است از نوراالنـوار ، انـوار                 

ـ                     اهره، قاهره فيضان و اشراق ميكنند و اين اشـراقات اليتنـاهي اسـت ولـي اشـراقات انـوار ق

�نور قاهر اول  �نخستين نتيجه ي فيضان يا اشراق نوراالنوار        . اشراقات تبعي و عرَضي است      

 يا به اصطالح فهلويـون و  �نورالعظيم� يا �نور قاهر اقرب�است كه منشاء تمام حركاتست و      

سـپس  . حجابي نيست ) شيدان شيد ( نام دارد و بين او و نوراالنوار         �بهمن�حكماي خسرواني   

 اسـت و تـام و       قاهرهر نور عالي نسبت به نور سافل        . دوم و سوم و غيره فيضان ميكنند      نور  

رابطـه ي نـور و      .  اسـت و نـاقص و فقيـر        شائقغني و هر دو نور سافل نسبت به نور عالي           

عالم چون اشراق نور نخستين يا نور اقرب است كه وجود او نـسبت              . عوالم با هم عشق است    

ا انفصال نيست بلكه ذاتي وجود نوراالنوار است و مانند او قديم اسـت              به نوراالنوار به اتصال ي    

ولي چون خود موضوع اشراقات مكرر نوري است مانند نورالنوار يا نـور اقـرب واجـب الوجـود               

عقـول و نفـوس   � كه ماننـد  �انوار قاهره اعلون  �از نور اول    . نيست بلكه ممكن الوجود است      

عقـول  � كه برابر بـا      �انوار قاهره ي سافله يا نازله     �ت و    ي حكماء مشاء اس    �مترتبه و طوليه  

 كه مانند نفوس ناطقه ي      �انوار متصرفه يا مدبره برازخ    � ي حكماست و     �متكافئه ي عرَضيه  

. فلكي و انس حكماء مشاء است فيضان ميكند

ــا را    ــاء خــسرواني آنه ــه حكم ــست ك ــوار متوســط همان ــشاسپندان�اشــراقات و ان �ام

 ميداننـد   �مالئكـه �و متكلمـين آنـرا      )  شهريور و ارديبهشت و خرداد و مـرداد        مانند(ميناميدند

و آنها واسطه هائي بـين جهـان مـا و جهـان             ) مانند جبرائيل و اسرافيل و عزرائيل و ميكائيل       (
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انوار هستند ، لذا عقول ، افالك ، نفوس فلكي ، زمان ، حركت در حكـم اربـاب انواعنـد كـه                       

. ناميدند�مالئكه�و متكلمين آنرا �امشاسپند�فهلويون آنرا 

عالم عقـول   � كه ويژه ي     "نور قائم معقول  ": سهروردي نور را به دو قسم تقسيم ميكند       

مظـاهر آننـد و آنهـا       ) يـا مالئكـه     ( است و چنانكه گفتيم بهمن و ديگر امشاسپندان          �محض

 تحـت   عـالم � كه نور    �نور عارض محسوس  � را تشكيل ميدهند و دوم       �عالم ملكوت اعلي  �

. است�القمر

عالم  نفـوس يـا ملكـوت اسـفل و           : عالم تحت القمر را نيز ميتوان به دو بخش تقسيم كرد            

،  يا به بيان سهروردي در حكمت        �نور مجرد نفساني  �در عالم نفوس روان ، يا       .  عالم عناصر 

از جانـب انـوار عـالم عقـول محـض           ) �نور اسپهبد انساني  � (�نور االسفهبد االنسي  �اشراق  

بخش دوم در عالم تحت القمر همانا عالم عناصر است كه ديگـر،             . داراي خالفت كبري است   

ولي در ميان اين عناصر است كه ديگـر      . چنانكه خواهيم ديد ، با غواسق برزخي مربوط است          

چنانكه خواهيم ديد ، باغواسق برزخي مربوط است ولي در ميان اين عناصر آتـش را ميتـوان                  

آتش در عالم عناصر از جانب عالم عقـول محـض خالفـت             .  انساني دانست    برادر نور اسپهبد  

صغري را دارد و لذا شيخ اشراق بسيار مي پسنديد كه زرتشتيان براي ستايش آتش، آتـشكده                 

.ميساختند) بيوت نيران(ها 

 ميدانـد و ميگويـد كـه نـور          �هيئتـي �شيخ اشراق براي نور جسميت قائل نيست و تنها آنرا           

حرارت خود موجد قـواي شـوقي اسـت اعـم از عـشق و               .  است �حركت� و   �رتحرا�منشاء  

حركت را هم ميتـوان بـه حركـت روحـاني و حركـت جـسماني                .  محبت يا شهوت و غضب      

تقسيم كرد ولي به نظر شيخ اشراق حرارت و حركت عين نور يـا علـت وجـودي نـور نيـست                  

.است/ عد حصولب/ و زمينه ساز وجود آن ) مظهر (بلكه پديد آرنده ي نور 

 است و نور قاهر اقرب و انوار سافله ي ديگر خواه بواسـطه و               � ينبوع النور    �از نوراالنوار كه    

خواه بالواسطه ، مكرر در مكرر و درجه بدرجه پرتوهائي سـاطع ميـشود كـه رابطـه ي آن از                     

هـر  ق� يـا    �تـسلط نـوري   � يا   �اضافه ي اشراقي  �عالي به سافل ، بنا به اصطالح سهروردي         

اضافه � تصريح ميكند كه همين      �پرتونامه�شيخ در آثار خود و از آنجمله در         .  است �ظهوري
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 يـا فـره ي   �خـرّه �است كه فهلويـون آنـرا   ) به زبان امروزي ما رابطه ي تابش (�ي اشراقي 

شـيخ ايـن خـره را كـه آنهـا را            ) . در اوستا به صورت خورنگهه آمده است      (ايزدي ميگفته اند    

يكي از آنهـا  .  نيز مي نامد بر سه قسم تقسيم ميكند�ينابيع الخره و رأي     � و   �هاضواء مينوي �

موجد دالوري و شجاعت است، ديگري موجب جاذبه و نفوذ معنوي و سـوم موجـد هيبـت و                   

اضـافه ي   �توجه شيخ بـه     .  ميناميدند �كيان خره �سطوت سلطنت و اين آخريست كه قدماء        

 اصـل امامـت     �خالفـت �ا ايرانيـان در قبـال اصـل          بسيار مهم است زيـر     �خره� و   �اشراقي

موروثي را در واقع به اين شكل يا بدان شكل برين پايه ي فلسفي متكي ميساخته اند و بران                   

بودند كه نور نبوت و رسالت در حركت خود فقط ميتواند شكل برين پايـه ي فلـسفي متكـي                    

د فقط ميتواند به آل محمد كـه  ميساخته اند و بران بودند كه نور نبوت و رسالت در حركت خو          

.از صلب علي و بطن فاطمه باشند منتقل گردد الغير

 جهان تاريكي در پهلـوي نيـز كـه عـالم     �تم اخوان�اما عالم غواسق برزخي و نيز اصطالح   

هيولي و اجسام است خود داراي مراتبي است و از غاسق اول كه غاسق بالذات است آتـش و                   

پديد آمده است كه به ترتيب براي انوار واسطه بـا امـشاسپندان از     زمين و آب و هوا يا آسمان        

.قبيل ارديبهشت و اسفندارمذ و مرداد و شهريور در حكم طلسم محسوب مي گردند

.غواسق يا ظلمات در واقع نتيجه ي عدم نورند و جنبه ي عدمي دارند 

 از احاديث اسـالمي و  شيخ اشراق براي آنكه سيستم خود را قانوني كند شواهد و استدالالتي         

مثالً ميگفت در قرآن نيز آمده است كه خداوند نور آسمان و            . آيات قرآني به سود آن ميجست     

 يـوم   �: مثالً در سوره الحديد آمـده اسـت         . زمين است و از مؤمنين و مؤمنات نوري تابانست        

ل المنـافقين و     يوم يقو  �  و يا     �تري المؤمنين و المؤمنات يسعي نورهم بين ايديهم بايمانهم        

لـذا  .  �المنافقات للذين آمنوا انظرونا مقتبس من نور كم ، قبل ارجعوا و راءكم فاقتبـسوا نـورا                

هويت اشياء و شخصيت افراد بستگي بدرجه ي نورانيت آنهـا دارد و درك و دانـش نوريـست                   

ان نـور كمتـر     و هر قدر ميـز    ) العلم نور يقذفه اهللا في قلب مايشاء      (كه خداوند به قلبها ميتاباند      

.است آن شيئي يا آن شخص به عالم غواسق برزخي نزديكتر است
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به آساني ديده ميشود كه فلسفه ي سهروردي داستان نبرد نور و ظلمت و يزدان و اهـريمن                  

را زنده ميكند ولي در عين حال آنرا با انديشه هاي ارسطو ، افالطون و نوافالطوني دربـاره ي        

 و به آن رنگ تعقلي و استداللي ميدهد و در عـين حـال آنـرا بـا                   تجلي و فيضان در ميĤميزد      

.آيات قرآن متصل ميگرداند و بدان جامه ي اسالميت ميپوشاند

اين نكته كه اصل جهان نور است و خالق جهان نوراالنوار ، در اديان ناتوراليستي ريـشه دارد      

 خلقهـا داراي مقـام      و از كيش پرستش خورشيد كه در همه ي مذاهب ناتوراليـستي كليـه ي              

مظهـر مهـم چنـين دينـي        )ميترائيسم  (در ايران مهر پرستي     .. مهمي است نشأت كرده است      

 مي دانـست و  �هيئت�چنانكه گفتيم شيخ اشراق براي نور جسميت قائل نبود و آن را       . است  

برخالف صدر الـدين شـيرازي كـه    . متحمل مي شمرد كه ماده ي مخصوصي حامل نور باشد   

دانش امـروزي تفـاوتي بـين انـواع      .  قائل نبود    �جسميت� قائل بود ولي     �جرميت�براي نور   

به معنـي واقعيـت خـارجي       (انرژي ها و از آنجمله انرژي نوراني كه يكي از اشكال ماده است              

و اشكال ديگر ماده نمي بيند و مونيـسم ماترياليـستي از         ) كه حواس ما از آن حكايت مي كند       

عرفاني و هم به فلسفه ي اصالت نور كه حتي ماده را نور متكـاثف               آنجهت هم به پانته ئيسم      

زيرا شيخ اشراق ثنوي نيست و از ثنويت مجوس و مانويان  به قـول               . مي شمرد نزديك است   

خود سخت تبري مي جويد و معتقد به وحدت هيوالي اوالي عالم است ، منتها همه چيـز را                   

مرد و بالنتيجـه ي تكـاثف نـور و كـم شـدن              نتيجه ي فيضان دور و نزديك نوراالنوار مي ش        

.قدرت فيضان و تشعشع آن مي داند

 است كه افـالك و اجـرام        �برازخ قاهره �بين عالم انواع قاهره و عالم غواسق برزخي ، عالم           

. مـسلط هـستند ، از آنجملـه انـد          ) جماد ،نبات ،حيوان   (�مواليد ثالث �علوي كه بر عناصر و      

بـرازخ  .  تقسيم مـي كنـد     �برازخ سفليه � و   �برازخ علويه �شراق به   عالم برازخ قاهره را شيخ ا     

بـرازخ  . علويه افالك هستند و از آنجمله برزخ اعلي فلك كلي و يا فلـك اطلـس حكماسـت                 

.  تقـسيم مـي شـوند     ) كواكب (�برازخ غير مستقله  �و  ) افالك (�برازخ مستقله �علويه خود به    

. هستند �مركوز در ثخن افالك�كواكب را از آنجهت غير مستقله مي نامند كه 
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در واقع  .  يا جمادات است   �برازخ سفليه � همان عناصرند كه نازلترين آنها       �برازخ سفليه �اما  

. است �غواسق برزخي� همان عالم �برازخ سفليه�

 و  نـور اقـرب   ،نوراالنـوار لذا، اگر در اين سيستم بندي دقت كنيم به نظر سهروردي از           

انوار سافله يا قـاهره     وسپس  ) مانند عقول طوليه حكماست    (نانوار قاهره اعلو  سپس  

 يا  اسپهبديه يا   انوار مجرده متصرفه  و سپس   ) مانند عقول عرضيه ي حكماء       (صوريه

�بـرازخ علويـه   �و سـپس    ) مانند نفوس ناطقه ي فلكي و انـسي حكمـاء          (مدبره ي برازخ  

يـا غواسـق برزخـي     برازخ سفليه   و سپس   )افالك و كواكب    (مستقله و غيره مستقله     

.يعني عالم ماده و اجسام و عناصر فيضان ميكنند 

در واقع سهروردي همان سيستم جهانشناسي مشائيون ما را كه مابين ذات واجـب الوجـود و                 

و عقـول  ) عقول عشره( ، نوعي حد متوسطه به صورت عقول طولي مترتبه �متكثرات�جهان  

ئل شدند ، با استفاده از فلسفه ي نـور و ظلمـت و        قا) يا مالئكه و ارباب انواع    (عرضي متكافئه   

 پايه ي فلـسفي تراشـيده و در         �عشق� و   �اشراق�اصطالحات ديگر به ميان كشيده و براي        

عين حال وارد بحث و مناظره ي بغرنجي نيز با فالسفه ي مـشائي شـده و سيـستم  آنهـا را                       

. ناقص و متناقض دانسته است

ه مبتني بر احتجاجات و استدالالت و اسـتنتاجات وسـيعي            را ك  �فلسفه ي نور  �ما كوشيديم   

است به شكل شماتيك بيان داريم زيرا غرض ورود در مباحثي نيست كه شيخ اشراق آنهـا را                  

در كتب متعدد خود بيان كرده است و قطب الدين شيرازي و صدرالدين شيرازي بـه نوبـه ي                   

. خود در آثار خويش از آن به تفصيل ياد كرد ه اند

 قبول تضاد دروني وجود ، قبـول نبـرد درونـي هـستي،  مـستتر اسـت و از                     �فلسفه نور �ر  د

آنجهت كه شما را ناگزير به دفاع از عوالم معنوي نوراني بـر ضـد غواسـق برزخـي ميخوانـد                     

.خصلت پيكارجويانه اي را با خود همراه دارد

بـه اصـطالح    ) ("��6(در بررسي تاريخ تكامل ديالكتيك به ويژه ديالكتيـك سـاده لوحانـه              

 شيخ اشراق توجـه داشـت زيـرا مقـوالت متنـاقض و              �حكمت نوريه �بايد به نقش    ) انگلس  
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.  تظـاهر جـدي ديالتيـك دارد       �حكمت�متضاد كه آنهم در حال حركت اشراقي است در اين           

 شيخ اشراق بيش از هر سيستم ديگر فلسفي دوران پـس از اسـالم كوشـيده       �حكمت نوريه �

ان را با منطق وحكت يوناني و بـويژه نوافالطـوني پيونـد دهـد؛ لـذا ايـن       است سنت هاي اير 

آيا اين كار ابتكار صرف سـهروردي اسـت يـا قبـل از اوهـم شـده؟ آيـا                    : سوال پيش مي آيد   

 اسـت كـه شـايد تحـت         �فهلويون� و نظريات    �حكمت خسرواني �سهروردي ناقل نظريات    

ــيم   ــانيان تنظ ــوني در دوران ساس ــب نوافالط ــأثير مكت ــين  ت ــا چن ــده اســت ي ــت �ش حكم

اي وجود خارجي نداشته است؟ آيا غير از سهروردي ديگران و از آنجمله ابن سـينا                �خسرواني

 كه از آن تنها بخشي مانده نظير اين نظريـات را بـه ميـان    �حكمت المشرقيه �در كتاب خود    

سـري از   كشيده اند؟ آيا مجدالدين جيلي استاد سهروردي يا خود او متعلق به سـازمان هـاي                 

 پـس از  �اخـوان الـصفا  � و �حوزه هاي سجـستاني � دوران ساساني و �گشتك دفتران �نوع  


��اسالم بوده اند و در آنجا علوم غريبه و بـاطني            �E��5� و زندقـه ي مـانوي و عقايـد          �

مهرپرستي و غيره با يك آموزش منظم به نام فلسفه ي خسرواني تبليغ و تدريس مـي شـده                   

. بخش هاي آتي اين بررسي به اين سواالت پاسخ هائي  بدهيماست؟ ما مي كوشيم در

منابع فلسفه ي نور 

عربـيِ آن   �در مورد منابع فلسفه ي سهروردي، ما بويژه از منابع يونـاني و هنـدي و ايرانـي                 

:سخن مي گوئيم 

 منابع يوناني- الف

هنگ معنوي ايران ما اين بحث را بهانه اي قرار مي دهيم براي بيان اين نكته كه مابين فر

از سوئي با يونانيان و از سوي ديگر با هنديان پيوسته روابط بسيار نزديك تأثير و تأثر متقابل 

وجود داشته و فرهنگ ايراني از طرفي بين فرهنگهاي هندي و حتي چيني با فرهنگ غربي 
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امالً يونان و روم و بيزانس نقش يك واسطه و كاتاليست بازي كرده و از سوي ديگر خود ك

.خصلت تركيبي و سنكرتيك يافته است 

. اسناد و مدارك متعددي حاكي از روابط فراوان ايرانيها و يونانيها در دوران هخامنشي است 

زناشوئي با همسران يوناني ، داشتن سپاهيان مزدور يوناني ، داشتن پزشكان و جراحان 

در اياالت يوناني . است عادي يوناني در دوران هخامنشي در خاندان سلطنت و اشراف امري 

نشين كه گاه در تصرف شاهان هخامنشي بود و نيز در اثر جنگها و مبادالت بازرگاني تماس 

 به نزد ايرانيان ، رفتن �حكمت مغان�ايرانيان و يونانيان ، آمدن يونانيها براي تحصيل 

موري است كه ايرانيان براي تحصيل فلسفه و حكمت به نزد يونانيان حتي تا شهر آتن ا

نمونه هائي دارد و هرودوت و گزنفون و كتزياس و تئوپومپ و پلوتارك و غيره از آن به 

رفورمهاي زرتشت و نظريات او پيوسته در محيط يوناني انعكاس . كرات سخن رانده اند  

.يافته است و در اين باره مدارك تاريخي در دست است 

 ترجمه � تمدن ايراني� ( � و فلسفه ي يونان ايران�هانري شارل پوش در مقاله ي خود 

اطالعات مشخصي در باره ي  ) 127 تا 120ي دكتر عيسي بهنام ، چاپ دوم از صفحات 

روابط فالسفه ي يوناني از قبيل هراكليت ، فيثاغورث ، امپدوكل ، دموكريت ، پروتاگوراس ، 

قايد مزده يسنه و نظريات افالطون ، ارسطو ، فالسفه ي رواقي ميدهد كه نشانه ي تأثير ع

از جمله فيلسوفي كه عناصر تفكر  . ديگر مغان ايراني در اين فلسفه و يا برعكس است 

ايراني در سيستم او تأثيرات متعددي داشته است افالطون است كه خود بعدها در افكار 

.فالسفه ي كشور ما اثرات عميق گذاشته است 

) پروفير( فرفريوس . سفه ي  يونان دو نمونه ذكر كنيم براي تأثير ايرانيان در سير تكامل فل

به نقل از جلد اول يسنا صفحة (  ي خود ، در شرح زندگي فيثاغورس �تاريخ فلسفه�در 

:چنين مي گويد )  تأليف آقاي پورد اود 101

از اينكه آدمي فقط به .  فيثاغورس بيش از همه به راست بودن توصيه نموده است �

چنانكه او از مغها آموخته بودزيرا . مكن است مانند خدا گردد واسطه راستي م
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خداوند را ، كه آنان هرمز مي نامند ، پيكري است بسان فروغ  و رواني است چون 

�.راستي 

در بارة تأثير انديشه ي  فروهرها  ) 582جلد اول صفحه ( آقاي پورداود همچنين در يشتها 

:در فلسفه ي افالطون مي نويسد 

بسيار بعيد بنظر ميرسد كه افالطون در فلسفه ي خويش در تحت نفوذ مزده ... �

يسنا نباشد و در جائي كه ميگويد ، هر يك از اجسام را يك صورت ذهني و معنوي 

�.بي اطالع باشد ) فروهر  ( � فروشي �موجود است ، از 

تي است كه در  در نزد افالطون سخت يادآور مختصا�����#���� يا ��E#��در واقع 

.اوستا براي فروشي ها ذكر شده است 

پس از دوران هخامنشي و تسلط اسكندر و استقرار حكومت سلوكيدها و رواج هلنيسم در 

.ايران جريان  تأثير يونان و ايران در يكديگر باز هم شدت مي يابد 

30تا سال ) د  قبل از ميال324 تا 334از ( هلنيسم در تاريخ از عصر قدرت اسكندر مقدوني 

قبل از ميالد ، هنگاميكه امپراطوري رم ، مصر را به تابعيت خود در مي آورد ، يعني سيصد 

 سال به 150 سال بطور كامل و مدت 80از اين سيصد سال مدت . سال را در بر مي گيرد 

طور ناقص به ترتيب همه يا بخشي از ايران تحت نظارت سلوكيدها بود ، زيرا پارتها از سال

 قبل از 129-140 قبل از ميالد سلطنت خود را نخست در بخش شرقي ايران و از سال 248

به هر جهت يك قرن تا يك قرن و نيم ايران تحت . ميالد در سراسر ايران برقرار مي كنند 

است و بعدها كه آزاد ميشود ، شاهان اشكاني ) هلنيستي ( سيطره ي مستقيم تمدن يونان 

مي ناميدند آثار تمدن يوناني مانند فلسفه ، ميتولوژي، ) يوناندوست  ( �لن  فيلوه�كه خود را 

.تئاتر ، معماري ، آرايش داخلي و جامه و غيره را تا حدود زيادي محفوظ مي داشتند 

لذا اگر در دوران هخامنشي تأثير و تأثر تمدن ايران و يونان چندان مستقيم نبوده اكنون 

و اما اين دوران هلنيستي ، دوران بعدي تكامل جهان بيني . بطور مستقيم انجام ميگيرد 

اسكندريه ) يا موسه يون  ( � موزه ئوم �. فلسفي يونان و پيدايش مكتب اسكندريه است 

�لي كه يا� افالطون و �آكادمي�هم كتابخانه ي عظيم و هم درسگاه معتبري بود و نقش 
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انطاكيه كه پايتخت سلوكيان بود و در عالوه بر آن در . ي ارسطو را بازي ميكرده است 

 هائي تشكيل شده و فلسفه ي  �موزه ئوم�پرگام و سيراكوز و شهرهاي مهم ديگر نيز 

تأثير شيوه .عتيق يونان و فلسفه ي  معاصران اپيكوري ، رواقي ، كلبي در آنجا تدريس ميشد 

 ي  رواقي و كلبي ي اندرزگويانه ي ايراني و روشهاي مرتاضانه و هندي بويژه در فلسفه

.كامالً مشهود است 

در اين دورانست كه سيستم هاي صوفيانه ي مذهبي آميخته با فلسفه و منطق افالطون و 

كوشيده است تا شرايع ربن )  قبل از ميالد88-110(مثالً فيلون يهودي . ارسطو بروز ميكند 

اساطير شرقي  . عرفاني بزند هاي يهود را با فلسفه ي  يونان درآميزد و به همه ي آنها رنگي 

 در اين دوران تأثير و اشاعه ي � سرنوشت � و عقايد شرقي در باره ي �مهر�در باره ي 

.فراواني مي يابد 

 صوفيگري كه بعدها پاية جريان گنوستي سيسم � فلسفه �سنكرتيسم و اختالط مذهب 

همين دوران نيز سرايت آن قرار گرفت ، چنانكه گفتيم از دوران هلنيسم ريشه مي گيرد و از 

از واژة گنوستكوس يوناني ( و اما جريان گنوستي سيسم . به افكار ايرانيان آغاز مي گردد 

 عرفاني است كه در قرون � فلسفي �يك جريان مختلط مذهبي ) يعني عرفان مشتق شده 

ه ي اول و دوم ميالدي بر پايه ي درآميزي و اتحاد عقايد مسيحي و الهيات يكتاپرستان

عقايد هندي ، بابلي ، ايراني ، . يهودي و افكار صوفيانه ي وحدت وجودي پديد مي آيد 

.مصري در پايه ي افكار عرفاني وحدت وجودي گنوستيك ها بوده است 

 بمثابه ي راه معرفت و نيل به حقيقت ، انديشه ي �كشف و شهود� و �اشراق�انديشة 

نش ، انديشه ي فرومايگي و پستي هيولي بمثابه ي شكل آفري) �
�(فيضان و اشراق 

0I������� و قبول نوعي ثنويت خير و شر و نور و ظلمت و سرانجام انديشه ي �1

به . رياضت تن به عنوان وسيله ي نجات روح، مباني عمده ي مكتب گنوستيك هاست 

اصحاب  و افكار عرفاني ايرانيان از �فلسفه ي نور�آساني ميتوان ديد كه بسياري از عوامل 

در اين منابع دور ) مانند بايزيد بسطامي ( تا اصحاب تعشق ) مانند غزالي ( تقشف گرفته 

.گنوستيك وجود دارد كه خود آن نتيجه ي تأثير ايران و به ويژه هند است 
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در اينجا ولو براي استراحت فكر خواننده بيجا نميدانيم ابيات زيبائي را كه نظامي در باره ي 

اشراق از نور نخستين سروده و ضمناً حاكي از رخنه ي عميق اين انديشه در كيفيت تجلي و 

:فلسفه و ادب ماست نقل كنيم 

به كنج نيستي عالم نهان بود در آن خلوت كه هستي بي نشان بود

به نور خويشتن بر خويش ظاهرمظاهر  قيد ازمطلقوجودي، 

ار عاشقي با خويش ميباخت قم ميساخت خويش با  دلبرينواي

ز گفتگوي مائي و توئي دور  دور دوئينقش از  بودوجودي

مبري دامنش از تهمت عيب غيب ي حجله  از شاهديدالرا

تجلي كرد در آفاق و اَنفُس تقدس اقليم زخيمه  زد برون

تي فيلون اثرات ويژه اي از خود باري همانطور كه در ميان سنكرتيست هاي دوران هلنيس

�0باقي گذاشته، در ميان سنكرتيست هاي گنوستيك نيز مرقيون ���
 از اهل �1

 بعد از ميالد مي زيسته و يك گنوستيك مسيحي بود مقام 165 تا قريب 85پنطس كه از 

�عشق� و فلسفه ي  �نور و ظلمت�وي سخت تحت تأثير انديشه ي . مهمي دارد 

ود و خود نيز به نوبه ي خود در افكار ايرانيان بويژه در مانيگري اثرات زيادي مهرپرستان ب

مرقيون كه بعدها ، در دوران عباسيان باور به نظريات او يكي از داليل . باقي گذاشته است 

 بودن حقيقت واحده ي عالم معتقد بود و �ذومراتب� بودن ميشد به �زنديق�اسناد تهمت 

بخش الهوتي آن محل خداوند بود و بخش ميانگين . سيم مي كرد جهان را به سه بخش تق

عرصه ي انسان بود و بخش فرودين را محل ماده ميدانست و بعدها در فلسفه ي  اشراق 

. سهروردي اين ذومراتب بودن وجود به شكل معيني ، چنانكه ديديم ، منعكس شده است 

 ي ايراني داشته ابن ديصان يكي ديگر از گنوستيك ها كه تأثير فراوان در انديشه

0G��#�����1 گنوستيك ها را بر حسب آنكه در انديشه ي آنها عناصر فلسفه ي  .  است

به اسكندراني و سوريائي تقسيم ) پارسيسم ( يونان غلبه داشت يا عناصر ثنويت مزديسني 
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مين آن تقسيم حكمت به شرقي و غربي كه در نزد سهروردي ديده مي شود از ه. مي كردند 

.بعدها شرق ، بغداد و غرب ، سوريه شد . جا منشاء مي گيرد 

 كه تأثير آن در مكتب نوافالطونيتاريخ گنوستي سيسم زماناً به تاريخ پيدايش مكتب 

اشراق و عرفان ايران و تأثير ايران و هند بطور مستقيم و غير مستقيم در پيدايش آن بر همه 

.روشن است ، متصل مي گردد 

 افالطونيان سخت طوالني و پيچيده است ولي ما مي كوشيم خالصه اي روشن از تاريخ نو

مكتب نو افالطوني كه از قرن سوم . اين تاريخ ، تا آنجا كه مورد نياز ماست ، بدست دهيم 

ميالدي پديد مي شود و تا قرن ششم ميالدي دوام مي آورد يكي از مهمترين و با نفوذترين 

تعاليم افالطون ، تعاليم : ت كه داراي سه عنصر مشكله است مكاتب فلسفي جهان كهن اس

� ايماننتيسم �و ) بويژه در آنچه كه تناقض بين با تعاليم افالطون ندارد ( ارسطو 

 و وحدت وجود دوران هلني و گنوستيك كه به وحدت عالم و من ، ��1���������:0

عالوه بر اين سه .  دو معتقد بود پيوند وجود كل و هستي انساني و امكان آميزش معنوي اين

عنصر اصلي، عقايد فيثاغورثيان در باره ي اعداد و رواقيون و سپس مسيحيت و يهوديت نيز 

.در اشكال بعدي نوافالطوني رخنه كرد 

يك جريان كه برجسته ترين نماينده ي . در ميان نو افالطونيان سه جريان عمده پديد آمد 

علمش آمونياس ساكاس و شاگردان معروفش آمه ليوس و و م) شيخ يوناني (فلوطينآن 

جريان دوم موسوم به مكتب سوريه است كه در قرن چهارم پديد شد و . فرفريوس است

 است كه به ويژه به علوم رمزي و غريبه توجه كرده و يامبليكوسمهمترين نماينده اش 

������0Dخود را از پيروان هرمس سه بار واال  ����������
دانسته است و  مي1�

 پائيد و بنيادگزارش 6 تا 5 است كه از قرن �مكتب آتني�جريان سوم


��0ابرقلسفالسفه ي متعلق به همين مكتب بودند كه در زمان . معروف است1��	

خسرو انوشيروان به ايران آمدند و چندي در ميهن ما درنگ كردند و سپس طبق قرارداد 

.معين دولتي به وطن خود باز گشتند
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ظيفه ي مشتركي كه اين مكاتب سگانه در برابر خود نهاده بودند منظم و مدون كردن آراء و

�نفس كل� و �عقل كل� ، �واحد�آنها به اقانيم ثالثه . افالطون و ارسطو و آشتي آنها بود 

معتقد بودند و در عين وحدت وجود براي آنها هيرراشي خاصي قائل بودند و به همين جهت 

كه شايد نوعي از نوافالطونيان ايراني بوده  ( �فهلويون�سالمي نيز مي گويند در فلسفه ي  ا

. در عين اعتقاد به وحدت در حقيقت وجود، معتقد به اختالف مراتب در آن بوده اند) اند 

: مي گويد �منظومه�حاجي مالهادي سبزواري در 

حقيقه ذات تشكل تعمالفهلويون وجود عندهم

 ارسطو را در باره ي هيـولي و صـورت ، قـوه و فعـل ، و تمـام تعـاليم            نوافالطونيان نظريات 

منطقي وي را پذيرفته بودند ولي در كنار آن به عرفان و تصوف و علوم غريبه باور داشـتند و                    

. ميدانستند�واحد�جهان را نتيجه ي فيضان از 

لـي پـس از     اين مكتب ابتدا براي مقابله با مذاهب يهودي و مسيحي و زرتشتي پديـد شـد و                

از آنجائيكه روش نوافالطـوني بـه   . آنكه در برابر آنها شكست خورد ، خود را با آنها تطبيق داد      

اشكال مختلفه ي آن در تمام دوران ساساني ايـدئولوژي فلـسفي متـداول بـود و سـپس بـه                     

ايدئولوژي رسمي امپراطوري بيزانس تبديل شد، سرايت آن از طريق فالسفه و سپس مبلغـان   

آنچه محل بحث است آنست كـه آيـا در          . به افكار ايران محل انكار نمي تواند باشد         مسيحي  

 بـه وجـود   �حكمت خـسرواني �دوران ساساني آميختگي مكتب نوافالطوني با زرتشتي نوعي  

.در اين باره پائينتر سخن خواهيم گفت. آورده است يا نه 

 با مكتب نوافالطوني، ما تـأثير       ولي پس از غلبه ي اسالم و آشنائي مسلمانان ايراني و عرب           

قوي آنرا در آثار الكندي ، فارابي ، ابن سينا ، غزالـي ، سـهروردي و حتـي ابـن رشـد كـه در                          

فلوطين به  ) �#�����(بخشهائي از كتاب تاسوع   . مشائيت پيگيرتر است مشاهده مي كنيم       


��7 (�الربوبيه� يا �تئولوجيا�نام 	
���) Iالعله�و كتاب  ( ���  ��ابرقلس بـه  ) ���

حساب ارسطو گذاشته شد و لذا ما هرگـز در فلـسفه ي اسـالمي بـا پيـروان تعـاليم خـالص                       

افالطوني و ارسطوئي روبرو نيستيم و نوافالطونيان مهر و نشان غريبي بر فلـسفه ، اشـراق و                  

.عرفان و حتي خود دين اسالم باقي گذاشته اند
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ي و سـوري و آتنـي يعنـي آثـار فلـوطين و              منتها به ظاهر مجادالت نوافالطونيان اسـكندران      

يامبليكوس و ابرقلس در افكار فالسفه ي اسالمي رخنه كرده و تنـوعي از الكنـدي و فـارابي                

روشن است  . گرفته تا ابن سينا و ابن رشد با غزالي و ابن العربي و سهروردي پديد آورده است                

 آنها تأثير ميكـرده، خـود ابتكـار         عصر و مصر آنها در    . كه اين متفكران مقلدان جامد نبوده اند      

مي ورزيده اند و بنا به طبقه و گرايش روحي خود اين يـا آن عنـصر فلـسفه ي كالسـيك را                       

بسط ميداده اند و از مكتبي كه خود در آغاز متنوع و رنگـين بـوده اسـت ، بـاز هـم رنگهـا و                          

.آهنگهاي تازه اي مي ساخته اند

منابع ايراني،هندي و عربي-ب

 سـخن ميگويـد و كـساني        �فهلويـون � و   �فلسفه ي خسرواني  �اق در آثار خود از      شيخ اشر 

مانند فراشوشتر،جاماسپ،كيومرث،جمشيد،بزرگمهر و ديگران را به مثابه ي نمايندگان حكمت          

عالوه بر برخي از اين اسامي كه همه ي ايرانيـان بـا آنهـا از روي                 .  خسرواني معرفي ميكند    

) �?��?D(�هوگـو � بايد بگوئيم فراشوشتر از خاندان معـروف         اساطير شاهنامه آشنا هستند   

نام برادر جاماسپ است كه خود پدر زن زرتشت و ايـن دو بـه حكايـت اوسـتا در زمـان كـي                        

شـوي كـوچكترين دختـر      ( جاماسپ وزير اين پادشاه و داماد زرتـشت         . گشتاسب ميزيسته اند  

 جاماسپ ، چنانكه آقـاي پـورداود در         نام. بوده است )  يعني پردان  �پوروچيستا�زرتشت به نام    

اين نـام در    .  آمده است  ��!����\گاتها متعرض ميشود در نوشته هاي يوناني به صورت          

اوستا مكرر آمده ولي روشن است كه از افكار آنها چيز روشني در دست نيـست جـز آنكـه در                     

. سخناني به وي منسوب است�پندنامه ي جاماسپ�كتابي موسوم به 

 در بند پيش داديـم روشـن ميـشود كـه در اثـر تـأثير متقابـل مكاتـب آتـن و                        از شرحي كه  

اسكندريه و انطاكيه در ايران از فيثاغورث گرفته تـا ابـرقلس احتمـال زيـادي هـست كـه در                     

دوران اشكاني و ساساني ، عالوه بر جريانات فكري كـه مـا ميـشناسيم يعنـي مـزده يـسنه،                     

مـذهبي نيـز   -گري، نوعي تفكر سنكرتيك فلـسفي    مهرپرستي، زروانيگري، مانيگري، مزدكي     

ميتـوان حـدس زد كـه پـس از آمـدن هفـت تـن از فالسـفه ي يونـاني                      . وجود داشته باشـد   
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پس از آنكه به فرمـان يوسـتي نيـانوس    . (نوافالطوني مكتب آتن كه پيروان ابرقلس بوده اند     

حكمـت  �ه بعدها   در ايران زمينه هاي آنچه ك     )  ميالدي اين مكتب بسته ميشود     529در سال   

مـابين ايـن هفـت تـن ، خاصـه يكـي از آنهـا بـه نـام                    .  نام يافت چيده شده باشـد      �مشرقي

����(پريسكيانوس���
با خسرو انوشيروان ، دعوت كننده ي آنها به ايـران مباحثـاتي             ) �

از يكي از اين هفـت تـن بـه نـام      . شده كه رساله ي ناقصي در باره ي اين مباحثه باقي است           

����I (داماسكيوس�
.نيز رساله اي باقي است) �

با توجه به آنكه در آن ايام فعاليـت مـسيحيان نـسطوري و يعقـوبي و مونوفيزيـت در ايـران          

شديد بوده و بسياري از آنان منطق ارسطو و افكار افالطون و فلوطين را در ايران در مـدارس                  

 قبالً گفته ايم خطاست اگـر  عديده اي پخش ميكرده اند و با توجه به تمام واقعيات مهمي كه          

 پس از اسالم آغاز ميگردد و اشارات ابـن سـينا و             تنهاتصور كنيم كه بحث فلسفي در ايران        

.سهروردي به حكمت شرقي اشارات بدون محتوي است

نيز با توجه به روابط وسيعي كه بين ايران و هند در دورانهاي هخامنشي ، سلوكي، پـارتي و                   

ي وجود داشته افكار هند و ايران و از آنجمله نظرياتي كه در رسـاالت   به ويژه در دوران ساسان    

يعنـي آنچـه كـه در ايـن فلـسفه           ( در باره ي اتحاد مخلوق و خالق يا بـرهمن            �ئوپانيشادها�

��موكشا�
كـه  ( آمده و همچنين بوداگري و جاينيسم و جوكي گـري           )  نام دارد  ����

و نيـز   ) راه خوار داشـتن تـن ميـسر ميـشمردند         همگي به اشكال مختلف نيل به سعادت را از          

در .  مسلماً در تشكل جهان بيني هاي ايراني تـأثير داشـته اسـت             �چارواك�فلسفه ي مادي    

 و يـا    �شهود�غالب سيستم هاي هندي مسئله ي نيل و وصول مستقيم به حقيقت از طريق               

. جاي مهمي دارد مينامند ،�تانوادارشانا� يا �دارشانا� آنچه كه آنرا �كشف و شهود�

بخــصوص در كنــار . وطــن علــوم غريبــه همــراه رياضــيات تــا حــدود زيــادي هنــد اســت 

بر اساس سحر و جـادوي كهـن ، تمرينـات غريبـي كـه برخـي داراي                  ) يوگا(فلسفه،جوكيان  

در نزد سهروردي نيز ما اين اجتماع عرفان و علـوم           . محتوي جالب تجربي است گرد آمده بود      

.مشاهده ميكنيمغريبه را با يكديگر 
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در مورد تأثير هند در ايران كه خود يك واقعيت تاريخي است جز آنچه كه راجـع بـه آوردن                    

 در زمـان ساسـانيان      �بلوهر و بوذاسف  �كليله و دمنه و رواج داستان مذهبي و فلسفي هندي           

با اينحال مـسلم اسـت كـه        . ميدانيم ، مطلب مشخص ديگري در نوشته ي گذشتگان نيست         

كـه  )  يا شهود حقيقـت      ��������I ( �داراشانا� يا اتصال با خالق و       �موكشا�مقوالت  

چنانكه گفته شد مقوالت مهمي در فلسفه ي هندي است بي شك از ايـن منبـع در ايـران و                     

�حكمـت اشـراق   �هر دوي اين مقوالت البته به شكل ويـژه اي در            . يونان اثر بخشيده است   

كـه بـه اصـول      ) آستيكا(و جريان عمده ي ارتدكس      در فلسفه ي هندي د    . نيز وارد شده است   

 را كنـار  �ودا �كـه بـه كلـي اصـول        ) ناستيكا( وفادار مانده اند و غير ارتدكس يا مبدع          �ودا�

زنديكان و بددينان و اهرموكـان      . ديده ميشود ) مانند چارواك، بوداگري، جاينيسم   (گذاشته اند   

ه زرواني گـري ، مـانيگري ، درسـت دينـي            يا آشموغان در دوران اشكاني و ساساني كه به را         

تـسلط متعـصبانه ي   . ميرفته اند در واقع از گروه مبـدع و غيـر ارتـدكس محـسوب ميگردنـد             

اسالميت مبتني بر خالفت در دوران پس از اسالم حتي متفكريني ماننـد رازي، سـهروردي و                 

مي تنـدي بـه     مولوي را كه سخت از جهان بيني اسالمي دور بودند، واميداشت كه رنگ اسال             

البته آنچه كه در فلسفه ي هندي رخ داده ، يك           . تفكر خود بزنند تا خود را در امان نگه دارند         

جريان طبيعي تشعب جهان بيني هاست و ويـژه ي هنـد نيـست و نظـاير آن در ايـران الزم                      

.نيست از آنجا برخاسته باشد

 در متصرفات آنـان بـاال       باري پس از غلبه ي اعراب و مسلمانان بحث هاي نظري و فلسفي            

به ويژه در دوران برخي از خلفاي آزادانديش عباسي و مقدم بر همـه ي آنهـا مـأمون                   . گرفت

اين نوع مناظرات عادي بود و مأمون خوش داشت كه جاي ويژه اي بـراي شـنيدن نظريـات                   

 بر مـي   �گجستگ اباليش �آنان كه با اسالم مخالف بودند ترتيب دهد و حتي چنانكه از كتاب            

آيد ، دوست ميداشت كه مناظرات ارباب مذاهب ديگر را نيز كه خود با هر دو طـرف منـاظره                    

) .مانند مناظره ي آذر فرنبغ زرتشتي با اباليش دهري(مخالف بودند بشنود 

مسئله ي اينكه آيا خير و شرّ در جهان ، از آنِ يك مبدأ اسـت يـا دو مبـدأ  و آيـا صـواب و                          

ابخود ؛ يعني انسان مجبور اسـت يـا مختـار و آيـا عـالمِ صـغير                  خطاي انسان بخود است يا ن     
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و عـالم   ) آسمان(با هم مربوطند يا غير مرتبط و آيا عالم الهوت           ) جهان(و عالمِ كبير    ) انسان(

با هم پيوسته اند يا نه و آيا خالق،جهان را از عدمِ صرف آفريده است يا جهـان       ) زمين(ناسوت  

 اصلي وجود كدام است و آيا اصالت بـا وجـود اسـت يـا بـا      فيضان وجود اوست و اينكه جوهر    

ماهيت ، مطالب اساسي بحث هاي فلسفي ، ديني ، كالمـي ايـن دوران اسـت كـه از دوران                     

.پيش از اسالم باقي مانده بود

در كنار مسلمانان و در داخل آنان كه خود دمبدم به فرق مختلف تقسيم مي شـدند ، جبريـه                    

     هميه و جهنيه ، معترله و اشعريه ، شعوبيه و مخالفـان آنهـا ، زنادقـه ، ثنويـه ي                   و قدريه يا ج

مجوس ،فرق مختلف نصاري ، شمنيان و صابئان و گروههاي گونـاگون فالسـفه در اطـراف                 

همين مسائل كه برشمرديم سرگرم بحث و جدال بودند و در سطح نازل علم و فـن آنـروزي                   

 يك نكته اي را مطلق كرده آنرا پرچم سـاخته           قادر به حل درست و جامع مسائل نبودند و هر         

.سخت به جان هم افتاده بودند

آنچه كه از ارثيه ي دوران پيش از ساساني مانده بود با تراجم متعددي كه از آثار منتسب بـه                    

ارسطو و افالطون و فالسفه ي مكتب نوافالطوني به وسيله ي ترجمانان سرياني و مـسيحي                

. شـده بـود درآميخـت     ) بت بـن قـره ، قـسط بـن لوقـا و ديگـران              مانند حنين بن اسحق ، ثا     (

سهروردي در واقع با فلسفه ي نور خود به كليه ي سئواالت حساس مطروحه در دوران خـود،     

بر پايه ي فرهنگ فلسفي عصر خـويش پاسـخ مـي گويـد و از آنجاكـه فلـسفه ي او نـوعي                      

واسق برزخي را نيز نوعي عدم       مبتني بر اصالت نور است و هيولي و به طور كلي غ            �مونيسم�

نور يا مبداء نوراني مي انگارد و رابطه ي الهوت و ناسـوت و انـسان و خـدا را بـا مـسئله ي                         

فيضان و تجلي و شوق و قهر حل ميكند ، لذا به عقيده ي خود به تمـام دشـواري هـا پاسـخ                

.مقنع گفته است

 نزد ابوعلي سينا مؤلف كتاب      فلسفه ي اشراقي سهروردي الاقل از جهت نام خود به ويژه در           

در ذكر منابع اين فلسفه جا دارد سخني چنـد در ايـن زمينـه               .  سابقه دارد  �حكمت المشرقيه �

.بگوئيم
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چنانكه در بررسي تأثير منابع يوناني ديديم انديـشه هـاي فلـسفي و مـذهبي و صـوفيانه ي                    

كوس و ديگـران از همـان       كساني مانند افالطون ، ارسطو ، فيلون ، مرقيون ، ابرقلس ، يامبلي            

دوران اشكاني و ساساني در ايـران تـأثير داشـته چنانكـه خـود آنهـا از افكـار مـزده يـسنه و                         

پـس از اسـالم كـه       .  ميترائيسم و زرواني گري ايران و انديشه هاي هندي متـأثر بـوده انـد                

كـه آنهـا را     ايرانيان با آثار فالسفه ي يونان آشنا شدند مفسران اسكندراني و مفسران بغدادي              

و ) اسـكندراني (به مغربي و مشرقي تقسيم مي كردند دو نوع تفسير از ارسطو دادند كه اولـي                 

بـه تعـابير هلنيـستيك و گنوسـتيك و نوافالطـوني از      ) بغـدادي (به ارسطوي واقعي و دومـي    

.ارسطو نزديكتر است

ـ             �غربت الغربيه �سهروردي در    شمرد و از    در واقع تفـسير اسـكندراني را نـوعي گمراهـي مي

آنجاست كه مفهوم تقابل بين نور و ظلمت ، تقابـل بـين شـرق و غـرب و حكمـت غربـي و                        

سـهروردي  .  در فلسفه ي سهروردي پيـدا شـد        � غربت غربي  � و   � حكمت شرقي  �شرقي يا   

شرق را مركز نور پاك و منتهاي آنرا يمن ميداند كه از يمين به معناي راست آمده و غـرب را             

 متكاثف يا ظلمت ميشمرد كه منتهاي آن قيروان است و از همين جاسـت               مركز نور متراكم و   

�در چاه قيـروان افتـادن     � يعني در سرمنزل مقصود بودن و        �در يمن بودن  �كه دو اصطالح    

.يعني در حضيض مادي سقوط كردن مشتق شده است

ت  اسـت و در ايـن بـاره نظريـا    �حكمـت المـشرقيه  �لذا در بحثي كه راجع به معناي واقعي     

 كه براي اولين بار     �مشرقيه� تلفظ   اوالًمختلف متضادي بيان ميشود، ميتوان چنين گفت كه         

به ميان كشيد ، چنانكه به ويـژه هـانري كـربن نـشان داده اسـت                 ) 
��		��(تاللينو  . آ. س

 خواند و ثانياً در ايـن تلفـظ مـشرقيه دو نكتـه در عـين حـال                  �مشرقيه�درست نيست و بايد     

.منعكس است

ارسطو است؛) بغدادي( اين فلسفه مبتني بر تفسير مفسران شرقي ول آنكها

. اين فلسفه به نظريات حكماء خسرواني و فهلوي مشرق زمين تكيه دارددوم آنكه

كه گويا حتي صدرالدين شـيرازي تمـام        (�حكمت المشرقيه �ابن سينا عالوه برنوشتن كتاب      

 نظريه ي خود را در باره ي فيـضان و           �نجات� و   �شفا�در بخشهائي از    ) آنرا در دست داشته   
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بـراي روشـن    . تجلي براي نشان دادن آنكه چگونه كثير از واحد صادر ميگـردد بيـان ميكنـد               

شدن مطلب بايد بگوئيم كه برخي اديان و از آنجمله اسالم خلقت را از عدم صـرف ميدانـد و                    

�� جهان را �كن فيكون�خداوند به فرمان � ����	
لي ارسطو هيولي را ابدي   پديد آورد و

اما فلوطين و به پيروي او فارابي و ابن سينا به تئوري صـدور  . ميشمرد و به خلق معتقد نيست     

 عالم در عين قبـول ازليـت آن پايـه ي فلـسفي              �خلق�و فيضان مي پيوندند تا بتوانند براي        

ه ي اسالمي واقع    البته اين تئوري فيضان ابن سينا مورد تعرض عده اي از فالسف           . ايجاد كنند 

همانطور كـه آقـاي دكتـر سياسـي در          . شده و غزالي آنرا تاريك و ابن رشد آنرا غلط ميشمرد          

بـه درسـتي    )  سال اول  3مجله ي دانشكده ي ادبيات شماره ي         (�عرفان ابن سينا  �مقاله ي   

متوجه است فرق بين فلسفه ي فلوطين و ابن سينا اندك است و عرفان وحـدت وجـودي در                   

.سيستم او از همان آغاز ريشه ي عميق داشته استسراپاي 

ما اينجا از بحث تفصيلي در نظريات ابن سينا راجع به آنكه چگونه از واجب الوجود از طريق                   

تفكر در ذات خود عقل اول و از عقل اول عقل ثاني و سپس نفس فلـك اول و جـسم فلـك           

و ده فلـك صـادر ميگـردد و    اول و عقل ثالث و نفس فلك دوم و جسم فلك دوم تا ده عقل            

سرانجام به فلك قمر و عقل فعال كه فصل آخر فيضان است ميرسد خودداري مي كنيم ولي                 

همينقدر ميگوئيم كه اين تئوري فيضان و تجلي با سيستم فلسفي سهروردي تفـاوت زيـادي                

 ان واجـب الوجـود بذاتـه عقـل و     �:  مينويـسد  398 صفحه ي �نجات� ابن سينا در    �ندارد  

 جز آنكه سهروردي به جاي واجب الوجود ، نوراالنوار و           ��قل و معقول و عاشق و معشوق      عا

به جاي عقول ، انوار قاهره مي گذارد و بين آنها با امشاسپندان و مالئكه ارتبـاط برقـرار مـي                     

شايد بتوان گفت كه فلسفه ي سهروردي فاقد جنبه ي تلفيقـي صـرف فلـسفه ي ابـن            . سازد

مات ماترياليستي ارسطو به نتائج ايدآليستي نوافالطوني و عرفـاني ميرسـد            سيناست كه از مقد   

.و يكدست تر است

 كه در واقع تفسير ويژه ي نوافالطوني ارسـطو و خـود نتيجـه ي                � حكمت المشرقيه  �باري  

 به نام كتاب ارسطو تلقي شـد و         �ائولوخيا�اين سوءتفاهم بود كه يكي از كتب فلوطين به نام           

 قـرار   �غربت غربي �ي ريشه هائي از دوران ساساني در ايران داشته ، در مقابل             به احتمال قو  
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يـا  (اين حكمت هم از جهت قبول سيستم فيـضان و تجلـي در زمينـه ي انتولـوژي                   .  گرفت

و هم از جهت قبول اسلوب كشف و ذوق و اشراق بـه جـاي تعقـل منطقـي در        ) مبحث وجود 

فلسفه ي مشائي ارسطو تفاوت بـين و بـارز پيـدا            با  ) يا مبحث معرفت  (زمينه ي گنوسئولوژي    

ابن سينا و سهروردي هر دو ميخواهند اين دو بخش متناقض را در مباحـث وجـود و                  . ميكند  

معرفت به هم وصل كنند ولي سهروردي از ابن سينا پيگيرتر است يعني ابن سينا مـشّائي تـر              

وردي ايراني مĤب تر مانده است و       و سهروردي نوافالطوني تر، ابن سينا يوناني مĤب تر و سهر          

لذا در تاريخ فلسفه ي ايران،  ابن سينا ، مانند پيشواي مـشائيون و سـهرودردي بـه مثابـه ي               

پيشواي اشراقيون وارد شـدند و حـال آنكـه وجـوه مـشترك بـين آنهـا بـسيار اسـت و خـود                         

راق كـه ابـن     فلسفه ي فيضان و اش    . سهروردي به ابن سينا به نظر معاند و مخالف نمي نگرد          

 طبيعتاً به ايـن     � با توجهي كه به افكار زرتشتيان داشته         �سينا بدان معتقد بود سهروردي را       

 بايد نـوراني و نوراالنـوار باشـد تـا بتوانـد تشعـشع و                �مبداء كل � و   �واحد�نتيجه رساند كه    

.فيضان كند

قـه و مانويـان و اخـوان     اگر عالوه بر تأثير افكار فلسفي قبل از اسالم و ابن سـينا تـأثير زناد               

الصفا و غيره را نيز از نظر دور نداريم ، پديده ي سهروردي ، پديده ايست مفهـوم و منطقـي؛                      

.و سرّي در پيدايش آن نيست

برخي نتيجه گيريها

جهان بيني ها كه بخشي از تمدنهاست مانند نژادها در سير و سفر ، در آميزش و زايش دائم                   

اگـر شـجره نامـه ي       .  ، نه جهان بيني خالص هيچكدام وجود نـدارد        نه نژاد ، نه تمدن      . است

آنها تنظيم گردد شاخه اي به هند ، شاخه اي به چين ، شـاخه اي بـه ايـران ، شـاخه اي بـه                          

در حكمـت اشـراق سـهروردي نيـز         .  يونان ، شاخه اي به مصر يا بابل و به ديگر نقاط ميرود            

 كه در ايران پديد شد      �حكمت�انواع مختلف   .  اين تنوع سرچشمه هاي اصلي ديده مي شود       

، رازي ، فارابي  . يتوان ناچيز گرفت  وجوه مشترك فراوان دارند ولي وجوه اختالف آنها را نيز نم          

ابن سينا ، فخر رازي ، محقق طوسي، قطب الدين شيرازي ، صدرالدين شـيرازي ، هـر يـك                    
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علت اين تنوع را بايد در مختـصات  . كاالي فكري خود را با جلوه اي خاص به بازار آورده اند        

.تاريخي و اجتماعي زمان جستجو كرد

 بايـد گفـت در آنـست كـه          �عرفان� و   �حكمت شرق �نكته ي مهمي كه در تفاوت به ويژه         

�علـم اليقـين  �حكمت اشراق، منطق و استدالل منطقي را قبول دارد و به اصطالح به دنبال           

سيستم فلسفي مـدللي عرضـه دارد و از آن بيـزار            ولي عرفان چنانكه گفتيم نميخواهد      . ميرود

عرفاء بـه هيچوجـه مايـل نبودنـد خـود را        .  ميرود �عين اليقين �است و به اصطالح به دنبال       

:عطار مي گفت. حكمي و فلسفي بخوانند و پاي استدالل را به ميان آورند 

ز دين مصطفي بي دولت افتاد افتاد علت در فلسفي عقلچو

: ميگفتو مولوي

فخر رازي رازدارِ دين بدي بدي بين ره خرد از بحثاندرين

عقل و تخئيالت او حيرت فزود بود� من لم يذق لم يدر�ليك چون 

 شيخ اشراق با مزاج و مـذاق عرفـاء كـه شـهود و اشـراق را                  �تفلسف� و   �راسيوناليسم�لذا  

به همين جهت اسـت     . سازگار نيست امري فطري و وجداني ميدانند ، نه كسبي و استدراكي ،            

كه در سابق نيز گفتيم سهروردي حلقه ي واسط مشائيون مـا كـه چنـدان مـشائي نيـستند و                     

بيشتر نوافالطوني هستند و عرفاء ماست كه ايراسيوناليسم و انتوئتيويـسم صـرف را برگزيـده                

.ده استاند و با وجود اين اختالف ها ، وجه شبه در افكار آنها به نظر نگارنده عم

بسياري چيزها از احكام و امثله و استدالالت در اين مكاتب كهنـه و منـسوخ و بـراي مـا و                      

زمان ما ديگر ساده لوحانه و بي معنا شده ،  ولي اگر در اين مكاتب روح جامعه و نبرد طبقات                     

، تالش انسان براي يافتِ حقيقت ، صفات بزرگ نفساني جويندگان دلير و جانفشان ، شـور و                  

صاحت و طبع سوزان و خالق آنها ديده شود ، بسيار چسزها در اين مكاتب دلپـذير ، گيـرا و                 ف

.آموختني است
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از آنجمله آثار سهروردي كه در آن تمثـيالت مرمـوز و لطيـف و انديـشه هـاي شـاعرانه ي                      

دلكش فراوانست ، از گنجينه هاي مهم فكري ايرانيان است و در اخالق او مانند قطب الدين                 

بگذاريد اين بررسي كوتاه را با رباعي پر        . زي و صدرالدين شيرازي تأثير بسيار كرده است       شيرا

مغز و پر سوزي از شيخ شهاب الدين شهيد كه در آسـتانه ي جنگهـاي صـليبي در محيطـي                     

متعصب و خونخوار جان خود را در راه آزادانديشي و تفكـر منطقـي و جـسارت معنـوي ايثـار                     

.كرده است، پايان دهيم

هان تا سررشته ي خود گم نكني

خود را ز براي نيك و بد گم نكني

رهرو توئي و راه توئي ، منزل تو

1هشدار كه راه خود به خود گم نكني

 و نيز از نوشته ها و تحقيقات آقـاي هـانري           �رساله عقل ي سرخ   � و   �پرتونامه� و   �حكمت اشراق �در نگارش اين بررسي از آثار سهروردي به ويژه          )1

و كتب ) �هنگ ايرانحكمت اشراق و فر�(و آقاي دكتر محمد معين )  ، به همت آقايان فرديد و گلشن�حكمت اشراق و فلسفه ي ايران باستان�(كربن 

و مقاالت آقايان دكتر صفا ، همائي ، مشكوه الديني ، عالمه حائري ، دكتر غني ، پورداود ، دكتر صادق گوهرين ، فروزانفر ، ملك الشعراء بهـار ، دكتـر                

 چـاپ اتحـاد   �فرهنـگ فلـسفي  � از از منابع خارجي به ويـژه . جعفر سجادي ، دكتر زرين كوب ، دكتر بياني ، دكتر سياسي و غيره استفاده شده است         

 به ترجمه ي آقاي احمد آرام �اشارات و تنبيهات� و مقدمه ي كتاب �يونگ� و � تسگين فوس� به آلماني در دو جلد اثر �لكسيكون فلسفه�شوروي و 

�دات� و �چاترچي�ؤلفين هندي  اثر م�مدخل بر فلسفه ي هند� تأليف احمد امين مصري ترجمه ي عباس خليلي و كتاب          �پرتو اسالم �و نيز كتاب    

.استفاده شده است) ترجمه ي روسي(

.از لغت نامه ي دهخدا و دائره المعارف فارسي تحت نظر دكتر مصاحب نيز در مواردي استفاده به عمل آمده است
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 دهريان و اصحاب هيولي-طباعيان
�1زادالمسافرين�ي درباره

نـي و مبلـغ نـامبردار    زادالمسافرين ابومعين حميد الدين ناصر بن خـسرو قباديـاني شـاعر و حكـيم بـزرگ ايرا           

453ي آنان در قرن پنجم هجري در خراسان به تصريح خود ايـن حكـيم در سـال             اسمعيليان و حجت الجزيره   

ي بلوغ فكري و روحـي  يعني هنگامي كه ناصرخسرو پيري شصت و دو ساله بود تأليف شده است و از آثار دوره         

 ناصرخـسرو، از جهـت دادن اطالعـات بـسيار           اين كتاب از جهت بيان نظريـات فلـسفي        . كامل آن حكيم است   

هـاي عـالي نثـر      ي جريانات فكري و فلسفي زمان ناصر و از جهت آنكـه از نمونـه              بهائي درباره سودمند و گران  

فصيح پارسي ساده و از لغات و اصطالحات و تركيبات زيباي فلسفي به زبان پارسي مشحون است بدون ترديـد          

.يك اثر مهم فرهنگ ايرانيست

ناصرخسرو از جهت فلـسفي     . دف ناصرخسرو از نگارش زادالمسافرين اثبات فلسفي نظريات مذهبي خود بود          ه

طور كلي در موضع مذهبي و ايداليستي است و از آنجا كه ناصر تعقل را در مقابل تعبد و فلـسفه را در مقابـل                       به

تـرين افكـار   اد كه عصر تسلط قـشري گران مترقي عصري جاي دكند، بايد وي را در جناح انديشهفقه ياري مي  

2.هاي ديني بودحنفي و شافعي، عصر ارتجاع فكري، عصر سالوسي و دغل و رياكاري

دارد و از آن جملـه ضـرورت       هاي نيكوي خود را از تأليف اثر بيان مي         هدف �زادالمسافرين�ناصر خود در آغاز     

:نويسدمايد و مينپژوهش عقالئي هستي و زندگي را از جانب انسان تصريح مي

بر خردمندان واجب است كه حال خويش بازجويند، كه تا از كجا همي آينـد، بـه كجـا همـي شـوند،        �

انديشه كنند تا ببينند به چشم بصيرت مر خويشتن را در سفري رونده كه مر آن رفتن را هيچ درنگي و          

�.ايش و كاهش خالي نيستاستادني نيست، از بهر آنكه تا مردم اندر اين عالمست از دو حركت افز

ي ناصرخسرو و آثار درباره. گرفته شده است) 1341جمادي اآلخر (ن ي چاپ كاوياني به تصحيح اديب هندي محمد بذل الرحمي نقل قولها از كتاب زادالمسافرين از نسخهكليه)1
.اي نيز هستادبي و فلسفي او در همين كتاب گفتار جداگانه

.�هاي فلسفي خيامي برخي انديشهدرباره�براي اطالع بيشتر از مشخصات اين عصر رجوع كنيد به گفتار ديگر تحت عنوان )2
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 و زالل تفكـر فلـسفي كـه از ژرفـاي فكـر روان               �هاي خـوش  آب�شود كه اين    سپس ناصرخسرو متذكر مي   

 محفوظ ماند تا آلـوده نـشود و   �ديوانگان امت�خرداني كه در جامعه جاي دارند يا به قول او    سازد بايد از بي   مي

:نويسدمي

هـاي ژرف بكنـد،    دشوار و بايسته، مثَـل كـسي اسـت كـه چـاه     مثل ما اندر برآوردن اين علم لطيف،    �

كاريزهاي عظيم براند تا مر آب خوش را از قعر خاك بر هامون برآورد تـا تـشنگان و مـسافران بـدان                       

مر اين چشمه ي آب خوش را از ديوانگان امت صيانت كند تا مر اين را به جعل                  . برسند، هالك نشوند  

�1.د، به خاك و گل نيانبارندشو سِفه خود پليد و تيره نكنن

 كيانند، پيداست كه نظر ناصرخسرو ، روحانيون و به قول �ديوانگان امت�و اما اينكه اين بيخردان جامعه، اين       

 مصنوع آنان كه فقـه نـام دارد و از           �علم�ناصر با خشمي تمام از آنان و از         .  است �رياست جويان اندر دين   �او  

:نويسدكند و چنين ميت به جويندگان حقايق ياد ميي افتراءزني آنان نسبشيوه

مـر  . ها را به هواي مختلف خويش رياست جويان اندر دين استخراج كرده و فقه نام نهـاده                مر هوس �

دانايان را به علم حقايق، بينندگان را به چشم بصائر جويندگان حق را، جداكنندگان جوهر باقي و ثابت                  

�. . . دين قرمطي نام نهاد حد، بيرا از جوهر فاني و مستحيل مل

دهد كه ناصر كتب خود را با نيت مبارزه عليه ارتجاع فكري زمان به سـود علـم، بـه       ها نشان مي  اين نقل قول  

نگاشته است و اثر او همچنان كه گفته شد از آثـار تفكـر مترقـي        ) كردهآن طور كه خود درك مي     (سود حقيقت   

كه از جهتي مترقي است از جهات ديگر ارتجـاعي اسـت، زيـرا ناصـر اگـر از                   عصر است ولي با اينحال اين اثر        

نويسد، از سوي ديگر طرف تيز كتابش عليه فكر مـادي   مي�رياست جويان اندر دين �سوئي كتاب خود را عليه      

. كردنـد هاي خود مـنعكس مـي     تر جامعه را در انديشه    و متفكرين مادي عصر است كه منافع قشرهاي فرودست        

ويـژه  انباشته اسـت و بـه     ) طباعيان، دهريان و اصحاب هيولي    ( كتاب از مبارزه عليه جريانات مادي عصر         سراسر

ي ايرانـي اسـت     ي فخر انديـشه   ناصر عليه زكرياي رازي عالم، پزشك و متفكر مادي بزرگ ما كه به حق مايه              

يـات ايـن متفكـران مـادي كـه          هـا ناصـر مـا را از نظر        در جريان اين تاخت و تاز     . 2كندتاخت و تازي شديد مي    

. در زبان امروزي متروك شده و فقط مصدر و شكل ماضـي آن بـاقي اسـت         ) انباري الخ انبارم، مي مي(متاسفانه صرف مضارع اين فعل      . شود بيانبار ن مي  كه امر آ   �انباشتن�از مصدر   )1

:مثالً مانند مصدر شيفتن در اين بيت. بردكار ميي مختلف بهناصر در زبان شعر و نثر مقدار كثيري مصادر بسيط فصيح در ازمنه

ور كشي بر سخن ديو بشيبد تو مشيبرو گر راه خطا شد تو مشوناصرخس
.اي در اين كتابستي رازي گفتار جداگانهدرمورد معرفي اجمالي زندگي و انديشه)2
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سازد و از اين جهت    اند آگاه مي  ي منع و انكار مستور ساخته     افكارشان را مصنفين رسمي عصر عامداً در زير پرده        

ي جريانـات  توان چنين اطالعاتي در باره    كتاب زادالمسافرين  در واقع اثر گرانبهائي است زيرا در كمتر اثري مي            

هدف ما از اين نوشته بيان محتوي زادالمسافرين و يا عقايد           . ي زكرياي رازي  ارهويژه درب مادي عصر جست و به    

جاي خود ضروري است بلكه هدف ما استخراج جريانات مادي عصر از اين كتاب و        ناصر نيست، پژوهشي كه به    

بـاره ي   طور كلـي بحـث در     ويژه نسبت به نظريات رازي و به      هاي ناصر نسبت به اين جريانات به      بررسي نقادي 

.سير تفكر ماترياليستي در ايران در دوران اعتالء فئوداليسم است

اهـل  �هـا يـا   �طبـايعي �يا بنا به اصطالح ديگر وي       (�طباعيان�اي در زادالمسافرين از     ناصر در موارد عديده   

بـا هـم   و دهريـان در نـزد ناصـر     ) اهـل طبـايع   (با آنكه نظريات طباعيـان      . كند انتقاد مي  �دهريان�و  ) �طبايع

.هائي دارد، در هر دوي اين نظرات گرايش صريح مادي مشهود استتفاوت

�طباعيان�انتقاد ناصر از 

كند اين است كه آنان بـه تقـدم هيـولي بـر صـورت معتقـد       ي طباعيان ذكر مييكي از نكاتي كه ناصر درباره     

كه موجب پيدايش تنوع در وجود       (�صورت� يا ماده را از      �هيولي�ي مشاء دو مفهوم     توضيح آنكه فلسفه  .بودند

مثالً انسان بودن، حيوان بودن، نبـات  . آورداي را پديد ميي هر ماده است و هويت و شخصيت خاص و جداگانه       

هيـوالي  �ي نخستين يا    به مثابه ي دو مقوله ي جسم از هم جدا مي كندو برانست كه ابتدا ماده               ) بودن و غيره  

ها حالت فعـل و واقعيـت آن        تدريج صورت پذيرفت و صورت    ان بود و سپس به     بود كه در حال قوه و امك       �اولي

. رسـد  كه خداوند اسـت مـي  �صورت الصور�يابد تا به ها تكامل مي  اند و هيوالي اولي از درون اين صورت       ماده

هاسـت  كـه     آيـا تقـدم بـا صـورت       : حال اين بحث پيش مي آيد كه بين اين هيولي و صورت كدامين مقدمنـد              

از . ي اوليـه اسـت    دهند يا تقدم با ماده است كه جنس و خميـره          ها را تشكيل مي   ها و كيفيت  ها و ماهيت  هويت

لـذا  . شد كه هيولي منفعل و پاسيف و صـورت فعـال و خـالق اسـت               ي مشاء ناچار اين نتيجه حاصل مي      فلسفه

1.شمردندها، هيولي را بر صورت مقدم مياصالت با صورتست ولي طباعي

:نويسدو در اين باره ميناصرخسر

سيك قرون وسطائي ما تكرار ي كالبه شكل بحث اصالت ماده و مهيت در فلسفه) در جهت كم مضمون كردن مسئله(بحث اصالت هيولي و صورت در عين حال با تغييراتي )1
. در همين كتاب�ي برخي متفكران ايرانيديالكتيك در انديشه�براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به گفتار ديگر تحت عنوان . شودمي
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كه جسم اندر ذات خويش، هرچنـد كـه مركـب اسـت از هيـولي و                 « : و گروهي از اهل طبايع گفتند     �

و » . فضل است، از بهر آنكـه صـورت بـدو قـائم شـده      جوهريتصورت ، مر هيولي را بر صورت، به         

وهر حاجتمنـد   صورت مر هيولي را به منزلت عرض است مر جوهر را، و چون عرض بـه جـ                  « �گفتند

نياز است، عرض از عرض بي) اندر وجود قيام و ظهور خويش(و جوهر ) اندر قيام و ظهور خويش    (است  

�1.سزاوار شرف جوهر نيست

تواننـد  كند كـه البتـه اعـراض نمـي       شمرد و استدالل مي   ي طباعيان را مردود مي    سپس ناصرخسرو اين نظريه   

تواند بدون وجود اعراض    ي خود جوهر هم نمي    ت است ولي به نوبه    بدون ميانجيگري جوهر بروز كنند اين درس      

 است، به همين ترتيب بين وجود صورت و         مالزمهلذا بين وجود جوهر و وجود عرض        . هستي خود را پديد آورد    

.هيولي مالزمه است و قول طباعيان دائر به تقدم هيولي بر صورت غلط است

نظـر  ورت شايد ظاهراً يك بحث سكوالسـتيك و لفـاظي عبـث بـه             ي تقدم هيولي بر ص    بحث طباعيان درباره  

جا با پيگيري اند در همه و ابديت ماده بوده�قدم هيولي �طباعيان كه طرفدار    . رسد ولي در واقع چنين نيست     مي

هـا از   اند اين نظر آن   زدهاگر طباعيان از تقدم هيولي بر صورت دم مي        . اندكردهاز ماده و تقدم ذاتي آن مدافعه مي       

هاي ي مشتقات ماده و از آن جمله صورتنظر ماترياليستي كامالً صحيح آنها دائر بر اولويت ماده و ثانويت كليه    

.  راه حل نيست بلكه خلـط مبحـث اسـت          �مالزمه�راه حل ناصرخسرو دائر به اثبات       .  ناشي ميشده است   نوعيه

طباعيـان بـه ايـن      . ي اساسي فلسفه اسـت     به مسئله   در واقع پاسخ دان    -تعيين آنكه آيا ماده مقدم است يا نه           

. معلق مي گذارد�مالزمه�ناصرخسرو حل مسئله را در مفهوم . ماده مقدم است: دهندمسئله پاسخ روشن مي

كند و كامالً سيماي فلسفي آنها را به مثابـه ي ماترياليـست             ي ديگري كه ناصر از قول طباعيان نقل مي        نكته

خيزند و مـدبر    الم ازلي است و اشياء از طبيعت و از درهم آميختگي صفات طبيعت برمي             دهد آنستكه ع  نشان مي 

.و مقدري در كار نبوده است

:نويسددراين باره ناصرخسرو مي

چون گرمي،  : گويند كه چيزها از اين چهار طبع همي بوده شود         و اهل طبايع مر عالم را ازلي گفتند و          �

اين : يري و تقديري از جزء ايشان همي بديشان پيوندد و همي گويندآنكه تدبسردي، تري، خشكي، بي 

آن موصوف  . مر صفت را از موصوف چاره نيست تا بر او پديد آيد           . هايندچهار چيز كه ياد كرديم صفت     

31ي زادالمسافرين، صفحه)1
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ي كه مر اين چهار صفت را بر گرفته است جسم است كه مـر او را حركـت ممتـدي اسـت و گردنـده                        

1.�پذيرسمتگير و قاحوال است و مكان

اي از خارج اجسام بدون هيچگونه مداخله: اگر بخواهيم نظر طباعيان را به بيان امروزي بازگو كنيم چنين است   

و اين اجسام در حركت دائمي بالاراده ) آنكه تدبيري و تقديري از جز ايشان همي بديشان پيوندند    بي(وجود دارد   

و در مكـان جـاي دارنـد        ) گردنده ي احوالنـد   (دائم التغيير است  هستند و حاالت و كيفيات آنها       ) قسري(و جبري 

و قابل تقسيم هستند و از صفات اين اجسام گرمي، سردي، تـري و خـشكي و همـه چيزهـا از ايـن                        ) مكانگير(

هـا و   اند يعني طبيعت منشاء كل است و تحول و حركت اين طبيعت و تركيب             اجسام و از اين صفات ناشي شده      

.لف وي منشاء بروز تنوع جهان استآميختگي صفات مخت

وي از ايـن    . طبيعي است كه ناصر با آن موافق نيـست        . بدون شك اين بيان يك بيان عالي ماترياليستي است        

كوشد تا اثبات كند كه مدبر و       گيرد و مي   را كه در واقع انكار صانع است مي        �مدبر و مقدر  �ي انكار   حكم مسئله 

منظور سعي دارد پيدايش انسان ، خردمندي وي را دليلي بر وجود مـدبر و مقـدر                 مقدري وجود دارد و براي اين       

ويژه درك و توضيح علمي آن بـراي متفكـران قـرن            هاي وجود و رازهاي طبيعت كه به      توسل به شگفتي  . بداند

ي معاصـر نيـز از  پنجم هجري محال بود به مثابه ي دستاويز استدالالت الهي امري عادي است و حتي فلسفه               

هـا و رازهـا     كند ولي جسارت طباعيان كه عليـرغم ايـن شـگفتي          اين نوع برهانها براي اثبات صانع استفاده مي       

.اند درخورد هرگونه اعجاب و تحسين استديدهواقعيات را روشن مي

ـ   آيا اين طبايان كه ناصر از آنها استفاده مي         سفي كند كيانند؟ مابين طباعيان از نظر فكري و برخي از مكاتب فل

از آن گذشـته قاعـدتاً بايـد از روي شـباهت            . 2اي وجـود دارد   هندي كه ازديرباز در ايران رائج بوده مسلماً رابطه        

. نيز كه در آن دوران شناخته شده بود برقرار كـرد          ) ��	�
#�!��(فكري، ارتباط آنها را با نظريات انباذقلس      

زيـسته و از  در قرن پنجم قبل از ميالد مي   ) سيسيل (ي صقليه كنت واقع در جزيره   انباذقلس از اهالي شهر اگري    

آب و خاك و آتش و هـوا و         . وي براي اشياء عالم چهار ريشه قائل بود       . ي ماترياليست يونان قديم است    فالسفه

ي انبـاذقلس نيـروي     به عقيـده  . كردصفات تري و خشكي و گرمي و سردي را بين اين عناصر اربعه تقسيم مي              

.142ي زادالمسافرين، صفحه)1
در اينجا بايد تصريح كنيم كه عالوه بر معنائي كه براي لفظ چارواك ذكر . ي خيام در همين كتابار ديگر ما دربارهي چارواك رجوع كنيد به گفتي فلسفه درباره- مانند چارواك)2

.معتقدند كه اين لفظ از چاروواك به معناي جادو سخن آمده است) �
Kمانند (ي هندي برخي از كارشناسان فلسفه) چهار واژه، عناصر اربعه(كرديم 
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كند و از اين پيوند و گسست، تنـوع         دهد يا از هم گسسته مي     صر و طبايع را به هم پيوند مي       مهر و كين اين عنا    

.آيدعالم پديد مي

ي ماسـت ولـي ترديـد    تـرين فالسـفه  با آنكه نظريات فلسفي افالطون و ارسطو عمده منبع تفكرفلسفي بزرگ   

و بـسياري ديگـر از      ) بيتـاگور (اغورث  و فيث ) اپيكور(و ابيقورس   ) دموكريت(نيست كه افكار فلسفي ذيمقراطيس      

توان پيوند فكـري بـين جريانـات فلـسفي        متفكران يونان قديم در ايران پيش و پس از اسالم رخنه كرده و مي             

منتهي مشي دموكريت و آمپدكل و اپيكور كه مـشي فكـري اپوزيـسيون         . ايران را با اين جريانات برقرار ساخت      

.هاي خشن سياسي و مذهبي مجبور بودر محيط قدغن د�غيرقانوني�اجتماع بود به زندگي 

ئيستي و ضد   طباعيان با هر جرياني هم كه پيوند فكري داشته باشند به هر جهت نمايندگان تفكر انقالبي، آته                

ي ترين قـشرهاي جامعـه  ترين و قاطع اند و از اين جهت مسلماً افكار راديكال       مذهبي در قرن پنجم هجري بوده     

.اندكردها را منعكس ميآن روزي كشور م

انتقاد ناصرخسرو از دهريان

دهـد  ي ماترياليست كه ناصرخـسرو در زادالمـسافرين آنهـا را مـورد انتقـاد قـرار مـي                  گروه ديگري از فالسفه   

.كند فوق العاده جالب استنظرياتي كه ناصر از دهريان ذكر مي. دهريانند

 را صـانع عـالم و   فلكنويسد كه دهريها   ناصرخسرو مي .  يا آسمانست  فلكي  ي دهريان درباره  نخست نظريه 

:گويدآنجا كه مي. دانندآنچه اندر اوست مي

 كه مر جسم را به ذات خويش حركت نيست باطل شد قول دهري كـه همـي        1و چون درست كرديم   �

�2. فلك صانع عالم است و آنچه اندروست: گويد

:گويدو در جاي ديگر مي

همي گويند كه صانع مواليد از نبات و حيـوان و           ) گويند مر عالم را قديم مي     كه(و اهل مذهب دهري     �

 .� افالك است-مردم و نجوم 

.ثابت كردندرست كردن يعني )1
.57ي زادالمسافرين، صفحه)2
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توان ايـن عقايـد را بـا      يا آسمان محتمالً به عقايد ايراني زرواني وابسته است و مي           �فلك�ي خالقيت   نظريه

ريات كهن كنفوسيوس درباره ي آسمان       در اين دين و شايد به نظ       �آسمان�نظريات آئين كهن مزدائي و نقش       

ي چيني در دوران سلسله  : درباره ي نظريات كنفوسيوس كمي توضيح مي دهيم       . از جهت فكري مربوط ساخت    

. دهـد اين نظريه رواج يافت كه آسمان به كار بد و نيـك مكافـات مـي             ) قرون دوم و اول قبل از ميالد       (�هان�

اي برقرار  ها رابطه بين بالياي طبيعي آن ايام و صواب و گناه انسان         شو سعي داشتند ما   كنفوسيوس و دون چزون   

ي ماترياليست چيني يكي از فالسفه. دهدبخشد و سزا ميكنند و اين انديشه را رايج ساختند كه فلك پداش مي         

 قـرار داده  نام وان چون اين انديشه را مورد انتقادزيسته بهمي) در دوران اشكانيان(كه در نخستين قرن ميالدي     

 چـرخ از تـو هـزار بـار     �گويد نيكي و بدي را نبايد به چرخ نبايد حواله كرد، زيرا در ايـن راه      و به قول خيام مي    

.�1تر استبيچاره

)  كه بعداً ديو از آن مشتق شده اسـت         �ودئه�در اوستائي   (������Iدر دين آريائي كهن مفاهيم ديائو       

آسـمان نمـودار عـالي    . شـد رين مظاهر الوهيت به آسمان اطـالق مـي  تبه مثابه ي بزرگ   �������Hو وارونا   

ويچـواوِد اس   (�آسمان همه دان�القاب . آمدبخش بود و ازدروغ به خشم ميشد، جبار و نعمت   عظمت تلقي مي  

) پيتـر -يـو (زنند كه لفظ ژوپيتر نيـز از دو جـزء   حدس مي. از آنجا آمده است)  پتيا-ديائو( پدر   -و آسمان ) وارونا

هنـدي و   (هاي كهن آريائي    بدينسان قرابت كامل بين انديشه    . مركب است و از همين تركيب آريائي آمده است        

2.هاي چيني در اين باره وجود داردو انديشه) ايراني

 و مفهوم آسمان و زروان و دهـر و  3)گويندكه همان عربي چرخ است و گاه چرخ و فلك نيز مي            (فلكمفهوم  

ي آنكه آسمان قادر است و آسمان بخت و سرنوشت انـساني را در  انديشه. رسدنظر مينگ بهغيره مفاهيم همس  

از . گيـرد ي سرنوشت هستند نه فقط از جانب خيام بلكه از طرف ناصرخسرو نيز در برخي از اشعارش به حق مورد انتقـاد شـديد قـرار مـي                  ي آنكه فلك و چرخ تعيين كننده      انديشه)1

:ي معروف و عالي و پرمضمون ويجمله در اين قطعه

برون كن زسر باد خيره سري رانيلوفري رانكوهش مكن چرخ 

مدار از فلك چشم نيك اختري راتو خود چون كني اختر خويش را بد

..............................................................................................................

نيلوفري رابه زير آورد چرخ درخت تو گر بار دانش بگيرد
.1326 تأليف دكتر محمد معين از انتشارات دانشگاه، �مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسي�براي اطالع بيشتر رجوع كنيد به )2
ي عميق اين انديشه در ي رخنهنشانهآورد و  بدبختي و مكافات انساني را به خاطر مي-ي بين آسماني كهن چيني رابطهي لغوي بين فلك، فالكت و مفلوك اتفاقاً عقيدهرابطه)3

.ي اين اقوام از يك منبع برخاسته باشد  و شايد از منابع مختلف پديد آمده استي اين عقايد در نزد همهالزم نكرده است همه. اقوام مختلف است
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ي ويـس و  فخرالدين اسعد گرگاني در منظومـه  . ايست كهن كه ادبيات ما از آن ماالمال است        دست دارد انديشه  

: جملهكند ازي زرتشتي وابسته بودن سرنوشت آدم بر حكم چرخ را بارها مطرح ميرامين انديشه

ز تقــديري كــه يــزدان كــرد رســتن    كه   نتواني   ز   بند   چرخ   جستن

ــماني نگر  تا   در    دلت    ناري   گماني ــا قـــضاي آسـ ــي بـ ــه كوشـ 1كـ

:طور تيپيك دهري فردوسي از همين فلسفه مشحون استو نيز اين ابيات به

 دردكه درمان ازويست و زويست   كن   بر   اين  گنبد  تيز  گردنگه

از او دان فزوني و زو دان نياززار  گردي،  از   او  سر فراز او  از 

نه اين رنج و تيمار بگزايدش بفرسايدشزمانهگشت نه 

2نه چون ما تباهي پذيرد همي هميگيرد آرام گردش از نه

تـوان محتـوي فكـر     مادي باشد و نمييتواند يك انديشهشكي نيست كه تبديل آسمان به قدرتي مرموز نمي    

ي آنكـه آسـمان      را دربـاره   مان چـون  ي مادي ي تجليل آسمان و انديشه     را درباره  دون چژون شو  مذهبي  

 يكي دانست، ولي با اينهمه تصور       �ديائوپتيا�ي وارونا و    داراي قدرتي ويژه نيست و عقايد قديم آريائي را درباره         

چنان كه فردوسي   (نا آسمان تباهي ناپذير و ابديست كه در گردش جاويد است            اينكه صانع قادر و خالق كل هما      

نسبت بدين تصور كه صانع هستي بحت و بسيط غيرمـادي مـاوراء طبيعـي اسـت                 ) كندبا صراحت توصيف مي   

ها بخش عالي و خالق طبيعت يا دهر است و بـرون            آسمان در نظر زرواني   . گامي به جانب اصالت طبيعت است     

. طبيعت قدرتي ماسواء نيستاز دهر و

ي ضعف فكري دهريون يابد و انگشت را بر روي نقطه   ناصرخسرو ناپيگري تفكر دهريون را در اينجا خوب مي        

ناصرخـسرو  . گويند بخشي از عالم حادث است و بخشي از عالم يعني فلـك يـا آسـمان قـديم                  گذارد كه مي  مي

) مواليد(آيد كه قسمتي از عالم       دعوي دهريون الزم مي    گويد چون فلك خود بخشي از عالم است، طبق اين         مي

.67ي  صفحه1314ويس و رامين، چاپ آقاي مينوي تهران )1
.دهدكند ولي اين ابيات نظريات معين دهري را نشان ميلي آخونداف اين اشعار فردوسي را به مثابه ي دليل عقايد مادي وي نقل ميفيلسوف معروف آذربايجان ميرزا فتحع)2
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مصنوع خويش باشد و به قول ناصر خسرو اين محال است كه قديمي باشد، كـه بخـشي از آن حـادث باشـد و                   

.بخشي حادث نباشد

ي ضـعف    كه حـادث و متغيرنـد مـسلماً نقطـه          مواليد كه قديم و ابديست و       فلك: تقسيم جهان به دو بخش    

ي رابطه ي بين ثابت و متغير را بـا ايـن اسـتدالل سـطحي و       خواستند مسئله  بود و دهريون مي    فكري دهريون 

را طبيعـت منفعـل   ) انـسان، حيـوان و نبـات و سـتارگان    (آميز حل كنند و فلك را طبيعت خالق و مواليد     افسانه

كنـد كـه نمـودار      ل مـي  هاي ديگري از دهريان نق    ولي از اين انديشه گذشته ناصرخسرو انديشه      . 1معرفي نمايند 

.بيني دهري استگرايش ماترياليستي جهان

كنند كه اگر خداوندگار خالق عالم است پـس چـرا پـيش از خلـق                ها استدالل مي  نويسد دهري ناصرخسرو مي 

:خوانيمدر زادالمسافرين دراينباره چنين مي. جهان آن را خلق نكرد

ز آنكه آفريد، نيافريد، اين سـئوالي اسـت كـه دهريـان           اندر آنكه خدايتعالي مر اين عالم را چرا پيش ا         �

اند مر آن را و خواهند كه ازليت عالم بدين سئوال درست كنند بر مردماني كه به حركت عـالم                انگيخته

�2. مقرند

 سئوال، اثبات ازليت عالم و رد نظر حـادث          �برانگيختن�بدينسان ناصرخسرو بر آن است كه هدف دهريون از          

�معنيگفتار بي�نخست اين سئوال را . دهدپا ميناصرخسرو به ايراد دهريون جوابي به كلي بي      . تبودن جهانس 

كوشد تـا بـا     اي مي داند و طي صفحات عديده    و غيرقابل طرح مي   ) �مستحيل�(ميشمرد و آن را سئوالي محال       

ي ضعف بزرگ استدالالت    دهريون در اينجا از يك نقطه     . ها و استدالالت صوري اين مطلب را رد كند        سفسطه

الهيون به سئوال آنكه چرا خداونـد ايـن عـالم را خلـق كـرد       : جريان از اين قرار است    . كردندالهيون استفاده مي  

:به قول مولوي. گويند اين عالمت وجود خداوند استمي

بلكه تا بر بندگان جودي كنممن نكردم خلق تا سودي كنم

 اگر چنين است چرا خداوند طي دوراني طوالني كه به نظر شما عالمي      �دگفتندهريون در قبال اين توضيح مي     

 كه از مقتضيات الهي     -نبود نخواست جود كند و از آنجا كه صفات خداوند عين ذات اوست هرگز خداوند از جود                

�برانگيختـه شـد  � خالي نبود پس چرا خلق عالم رخ نداد؟ از آنجاست كه اين سئوال به قول ناصرخسرو         -است

براي .  پنجم ميالدي استي نوافالطوني مكتب آتن در قرن باشد كه از فالسفه��	�
��گويا منظور ناصر از برقلس . دارد منسوب مي�برقلس دهري�ناصرخسرو اين نظريات را به )1
.نگارنده روشن نيست كه برقلس داراي چنين نظرياتي باشد

275ي زاد المسافرين، صفحه)2
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بعداً خـواهيم ديـد كـه چگونـه حكـيم ايرانـشهري             . �چرا خداي تعالي اين عالم را پيش از آفريد، نيافريد؟         �ه  ك

.اي سئوال ظريف دهريون را پاسخ گويدكوشد تا با سفسطهمي

دهـد و آن  كند كه باز سيماي ماترياليستي آنـان را نـشان مـي       ي ديگري از دهريون نقل مي     ناصرخسرو نظريه 

:نويسددراين باره ناصر مي. ي روح با فناي بدن استي فنامساله

هـاي نبـاتي و   گروهي گفتند كه نفس مردم پس از آنكه جسد جدا شود نـاچيز شـود همچـون نفـس       �

�1.جسد او را وجودي نيستو بي.  حيواني

ي بـدن كـه     ي ابدي بودن ماده و فناي روح با فنا        انديشه. كند كه اين گروه دهريانند    و سپس ناصر تصريح مي    

.كند معرف سيماي كامالً ماترياليستي اين گروه استي دهريان ذكر ميعنوان نظريات عمدهناصر به

دهريان كيانند؟

ي منبع احتمالي چيني برخي از نظريات دهـري گفتـه شـد           درباره �فلك�عالوه بر آنچه كه در بحث راجع به         

 تا آنجا كـه بـر       -دي مهم كيانند؟  منابع قرون وسطائي ما       ي ما ببينيم بر اساس منابع مختلف در واقع اين فرقه        

دهند و اين مطلـب عجيـب نيـست؛ نبايـد از منـابع      دست نمي اطالع روشني از دهريان به   -نگارنده معلوم است  

دهـر،   (�لكاياتـا �ي دهريون معادل نـام هنـدي   رود واژه احتمال مي . رسمي و مؤلفين عصر چنين توقعي داشت      

در منـابع قـرون وسـطائي ايرانـي و عربـي            . د مكتب ماترياليستي در هندوستان بوده اسـت       باشد كه خو  ) جهان

 مـشتق شـده و     �سـومنات �ي سمنيه ظـاهراً از      واژه.  ذكر شده است   �سمنيه�ي هندي   ي دهريه با فرقه   رابطه

شود كه ريح مي تص � الفرق بين الفرق     �در كتاب   . اندممكن است پيروان مكتب فلسفي لكاياتا در سومنات بوده        

 آنجـا كـه از نظـام معتزلـي سـخن      �االنـساب �سمعاني صاحب كتاب   . 2سمنيه بر قديم بودن عالم معتقد بودند      

3:نويسدگويد ميمي

از نظّام كسي بيشتر جامع جميـع عوامـل كفـر نبـود زيـرا وي در جـواني بـا                     ) معتزله(در ميان قدريه    �

�. و گروهي از فالسفه معاشرت داشت) اندبه تكافوء ادلهكه قائل  (دهريهاي از ثنويه و قومي از دسته

:نويسد در انتقاد از فالسفه مي�تلبيس ابليس�ابن جوزي بغدادي در كتاب 

397ي همانجا، صفحه)1
.346، و 162، 79 چاپ مصر صفحات �الفرق بين الفرق�رجوع كنيد به كتاب )2
141-140  صفحات - تأليف آقاي دكتر صفا �مدن اسالميتاريخ علوم عقلي در ت� به نقل از كتاب �كتاب االنساب�سمعاني )3
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كنند و نبوات را منكر نيستند ليكن در تحقيق ايـن مـسائل     اكثر اين فالسفه وجود صانع را اثبات مي        �

�1. اند را پيروي كردهدهريانيكباره فاسد شد اي هم كه فهم آنان اند و دستهاهمال ورزيده

: معناي زنديق و دهري را يكي شمرده و چنين مي نويسد�رساله الغفران�ابوالعال معرّي در رساله ي 

�2. باشندزنديقان كساني هستند كه دهري ناميده شوند و قايل به پيغمبري و كتاب آسماني نمي�

أليف ركن االسالم نصيرالدين قزويني رازي ضمن شمارش فرق مختلف           ت �كتاب النقض �در كتاب موسوم به     

شود كه دهريه و طبايعيه را نبايد در داخل فرق دين نام برد زيرا آنها از مذهب خارجند و                   دين اسالم تصريح مي   

. دانندگردد كه دهريه و طبايعيه ماده را علت نخستين و مبداء اولي مينيز تصريح مي

:نويسدي مينصيرالدين قزوين

اما دهريه و طبايعيه كه به هيولي، علت االولي گفتند و مالحده و بواطنه و تناسخيه و نـصيريه همـه                 �

ترند حنفي و شـيعي  آنكه از اين هفتاد و سه گروه معروف. خارجند از هفتاد و سه گروه به فتواي درست  

�3. اندو شافعي

 اسـت  �شكند گماني ويچـار   �ي فارسي كتاب پهلوي     جمهشود تر منبع ديگري كه در آن از دهريه صحبت مي        

گـزارش گمـان    � يا   �شكند گماني ويچار  �. كه در آن مابين دهري و زرواني عالمت تساوي گذاشته شده است           

ها كتاب و رساالت دين زرتشتي است كه در دسـت ماسـت و               تأليف مردان فرخ اورمزد داتان يكي از ده        �شكن

ي در اين كتاب راجـع بـه دهـري و رابطـه    .  به دفاع از مذهب زرتشت است  �قضكتاب الن �در عالم خود نوعي     

ئيسم و ماترياليـسم دهريـه و       آنان با زروانيان اطالعي است كه در عالم خود بسيار گرانبهاست و ترديدي در آته              

.عبارت چنين است. گذاردزروانيه باقي نمي

تند برآنند كه هيچ تكليف دينـي بـر آنـان           ي موسوم به دهري كه منكر وجود خداي تعالي هس         طايفه�

. آوريماي ميگويند نمونهاساس كه مياما راجع به سخنان بي   .وارد نيست و مكلف به عمل خير نيستند       

گويند اين جهان و عوارض آن و تركيب اجسام و ترتيب اعمال و تصاد اشياء و اختالط عناصر همه                   مي

اند كه براي عمل نيـك پاداشـي و بـراي گنـاه             ت و مدعي  ي تحوالت زمان نامتناهي اس    و همه نتيجه  

).142ي نقل از همان كتاب صفحه (�تلبيس ابليس�ابن جوزي، )1
.203ي ي خليلي چاپ دوم، جلد اول، صفحه احمد امين نصري، ترجمه�پرتو اسالم�ي الغفران به نقل از ابوعالء  معري، رساله)2
).143ي ل از تاريخ ادبيات ايران، تأليف آقاي دكتر صفا، صفحهبه نق (492ي كتاب النقض، صفحه)3
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نه بهشتي است و نه دوزخي و نه چيزي كه آدمي را به عمل نيك و كار زشت بكشاند                   . مكافاتي نيست 

�.گويند كه جز ماديات چيزي در عالم نيست و روح وجود نداردو نيز مي

اني ويچار چنان كه كريستنسن دانماركي در ي اين عبارت شكند گمدرباره. مطلب بسيار صريح بيان شده است     

ي نـام تاواريـا در مجلـه      ي هندي بـه   كند يك پژوهنده   نقل مي  �1ايران در زمان ساسانيان   �كتاب ذيقيمت خود    

در پهلـوي   (كند كه خط تـساوي بـين دهـري و زروانـي             ترديد مي ) 132ي   صفحه 1931سال   (�هند و ايران  �

هـاي پـس از اسـالم       ه چون تأليف كتاب گزارش گمان شكن بـه دوران         صحيح باشد و بر آن است ك      ) زروانيك

اند و خود كريستنسن مردد است كه آيـا حقيقتـاً زروانيـه در         مربوط است هدف همان دهريان معاصر مؤلف بوده       

استبعاد تاريخي ندارد كه دهريـه پـس از اسـالم      . عهد ساسانيان افكار مادي را تا به اين پايه رسانده بودند يا نه            

طور اعم هستند كـه شـايد       دنباله ي زروانيه ي قبل از اسالم باشند و اما اين زروانيه مسلماً جناحي از زروانيه به                

اگر كسي در مدارك و منابع ايراني و هندي به دقت غور            . اندقرار داشته !) يا سمنيه؟ (ي لكاياتا   تحت تأثير فلسفه  

ي بـين    اين نديم رابطـه    �الفهرست� و   �الفرق بين الفرق  �يحات  كه تصر درحالي. تواند اين راز را دريابد    كند مي 

.سازدكند و احتمال ارتباط اين فرقه را با لكاياتا قوي ميدهريه و سمنيه را روشن مي

هاي تاج االسالم سمعاني و امام جمال الدين ابوالفرج بـن جـوزي بغـدادي و ابـوالعالء معـري و كتـاب                       نوشته

ئيسم دهريون بـاقي  لدين قزويني و شكند گماني ويچار ترديدي در ماترياليسم و آتهالنقض ركن االسالم نصير ا    

 صـاحب  ��
��G#��^2ي دهريون بايد بگـوئيم كـه دوبـوئر   براي غني كردن اطالعات خود درباره. گذاردنمي

ر كـيش  د (�پايـان زروان بـي � با مفهوم �دهر� نيز بر آنست كه مفهوم  �تاريخ فلسفه در اسالم   �كتاب معروف   

بوئر بر آنست كه هم به دهريون و هـم بـه طباعيـان در          . ي زرواني يكيست   در فلسفه  �زمان مطلق �و  ) زرواني

شـد كـه نظريـات آنهـا در جـائي ذكـر شـود و        برخي كتب قديمه اشاره شده است ولي سانسور مذهب مانع مي          

يـون زيـاد اسـت و بـه طرفـداران ايـن             نظر بوئر تأثير ذيمقراطيس نيز در نـزد دهر        به. ي آنان بيان گردد   فلسفه

.شود ولي معلوم نيست چه كساني هستندفيلسوف مادي يونان قديم زياد اشاره مي

458ي ي صفحه، حاشيه2 چاپ�ايران در زمان ساسانيان�)1
76ي ، صفحه1933ي انگليسي، لندن  ترجمه�ي اسالمتاريخ فلسفه�-دوبوئر. ج)2
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انتقاد ناصرخسرو از اصحاب هيولي

كند در مورد اصحاب هيولي نام دو تن را به صراحت ي طباعيان و دهريان نامي ذكر نمي  اگر ناصرخسرو درباره  

پيش از ورود در اصـل مطلـب نخـست بنگـريم ايـن              . هري و محمد زكرياي رازي است     برد و آن نام ايرانش    مي

. به چه معناست و از كجا آمده است�اصحاب هيولي�عبارت 

 به معناي شيئي و ماده آمده اسـت و اصـحاب هيـولي قاعـدتاً بايـد             �اؤله�ي يوناني   ي هيولي معرب واژه   واژه

) يعني زندگي  (�زوئه� ي يوناني و لفظ يوناني ديگر يعني         �اؤله� باشد كه از همان    �هيلوزوئيت�ي  معادل واژه 

اند لذا اين واژه را بـه يـك تعبيـر بايـد بـا      هاي يونان قديم بوده ها نخستين ماترياليست  هيلوزوئيت. مشتق است 

 يـا   �مـادي � در نزد ناصرخـسرو بـا اصـطالح        �اصحاب هيولي �لذا عبارت   .  يكي دانست  �ماترياليست�ي  واژه

 در دوران ما كامالً يكسان است و ذكر آنكه ايرانشهري و زكرياي رازي اصحاب هيولي بوده انـد                �ترياليستما�

 و اصـالت    �ماترياليـسم �ي تفكر فلسفي ايـن دو تـن را          از اين جهت جالب است كه ناصرخسرو محتوي عمده        

:نويسدناصرخسرو مي. دهدهيولي تشخيص مي

د زكرياي رازي و جز ايشان گفتند كه هيولي جوهري قـديم            اصحاب هيولي چون ايرانشهري و محم     �

�1.بوده است

313-251(در حالي كه ابوبكر محمد بن زكريـاي رازي فيلـسوف و طبيـب و كيميـا شـناس معـروف ايـران                        

كنـد بـراي نگارنـده تـا كنـون      شناسيم، حكيم ايرانشهري كه از وي ناصرخسرو تجليل مـي را همه مي  ) هجري

.شمردصرخسرو او را معلم رازي مينا. شناخته نشده

ي اين نوشته نيست، زيرا هدف ما از ايـن نوشـته   وصف زندگي رازي و عظمت مقام او و آثار و افكارش وظيفه   

كنيم ولي جاي ديگر احاله ميلذا اجراي اين وظيفه را به. بررسي انتقادات ناصرخسرو از ماترياليسم معاصر اوست

تـرين  تـرين متفكـران قـرون وسـطي و يكـي از برجـسته              رازي يكـي از خـالق      نمائيم كه همينقدر تصريح مي  

2!هاي خاور زمين است  و جا دارد كه ملت ما به داشتن چنين داهي بزرگواري ببالدماترياليست

73ي ، صفحه��زادالمسافرين�)1
ي آكادمي اتحاد شوروي نشر ي انستيتوي فلسفه نشريه�ي فلسفيمجله�ي پنجم اي در شماره مقاله1958ليستي رازي در جهان در سال نگارنده براي معرفي افكار فلسفي ماتريا)2

ي ان نظير كامالً تحت سلطهويژه ايران جريانات قوي ماترياليستي  پديد شده و از اين جهت با غرب كه در دورهدف اين مقاله اين نكته بود كه در قرون وسطاي شرق و به. داده است
.هائي داردتئولوژي و ايداليسم بوده است تفاوت
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هاي فجيـع   رازي دفاع از علم و ماترياليسم را در عصري خشن و جاهل با خريد خطراتي مهيب و قبول اهانت                  

سينا، ابن هيثم، ابن حزم، شهيد بلخي، ناصرخـسرو، امـام فخرالـدين             اني مانند ابونصر فارابي، ابن    كس. انجام داد 

آميز شديد قـرار    رازي و غيره يا كتب و رساالتي در رد عقايد رازي تأليف كردند و يا او را مورد اعتراضات دشنام                   

ي علمي و فلـسفي رازي      ي ارثيه به مطالعه پژوهندگان تاريخ تفكر فلسفي در ايران مؤظفند توجه فراواني          . دادند

.معطوف دارند

ي قِدم هيوليمساله

ي قديم بودن هيولي اسـت يعنـي اينكـه مـاده يـا عـالم                مهمترين اعتراض ناصر به ايرانشهري و رازي درباره       

ـ       . وجود نياورده است بلكه هميشه بوده است      مخلوق نيست و كسي آن را از عدم به         اره از  ببينيم ناصـر در ايـن ب

:كندقول رازي چه نقل مي

�1.هيولي قديم است و روا  نيست كه چيزي پديد آيد نه از چيزي�

:و نيز

نـه از چيـزي     ) كه جسم باشد  (قديم است از بهر آنكه روا نيست كه چيزي قائم به ذات             : و گفته است  �

�2.موجود شود كه عقل مر اين سخن را نپذيرد

: و نيز

ز چيزي بوده ساست و آن چيز قديم بوده است و آن هيولي بوده است پس هيولي                 پديد آمدن طبايع ا   �

به آخر كار كه عالم برخيزد هيولي همچنان بوده است گشاده شود            . . . قديم است و هميشه بوده است       

�3.و گشاده بماند

��از عدم ها كامالً روشن ميشود كه رازي به ابدي بودن ماده و محال بودن خلق      از اين نقل قول   ����	
 يا 

سـتايد ولـي    مي�زيركي و بيداري�ناصرخسرو با آنكه رازي را به صفت .  معتقد بود  �ابداع�به اصطالح فلسفي    

ويـژه  ناصر به . خواند مي �اي ضعيف قاعده� و   �بنيادي سست و نا استوار    � و   �اعتقادي فاسد �تمام اين اقوال را     

اضي است و بر آنست كه وي قول استاد خود حكـيم ايرانـشهري را               از نظر رازي نسبت به محال بودن ابداع نار        

75ي ، صفحه��زادالمسافرين�)1
74ي ، صفحه��زادالمسافرين�)2
77-76ي همان كتاب، صفحه)3
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دينـان و مـدبِران عـالم       متابعان او از بي   �كه سخنان نيكو و معاني لطيف بود به عباراتي زشت باز گفته است تا               

1. پندارند كه از ذات خويش علمي استخراج كرده استهمي

:دهداصر در اين باره توضيح مين. ستايدقول ايرانشهري چيست كه ناصر آن را مي

هاي نيكو كه حكيم ايرانشهري اندر قديمي هيولي و مكان گفته است و محمد زكريـاي رازي              و از قول  �

ايزد تعالي هميشه صانع بود و وقتي نبود كه مر          : آن را زشت كرده است آنست كه ايرانشهري گفته است         

چون واجب است كه هميشه صانع      . د  و حالش بگردد    صنعي به حال صنع آي    او را صنع نبود تا از حال بي       

پـس  . بود ، واجب آمد كه آنچه صنع او، بر او پديد آيد قديم باشد و صنع او بر هيولي پديد آينـده اسـت                       

هيولي قديم است و هيولي دليل قدرت ظاهري خداي است و چون مر هيولي را از مكان چاره نيـست و                     

�2.  قديم باشدهيولي قديم است واجب آيد كه مكان

را كوشيده ) جهان مادي(به حادث ) خداوند(ي ربط قديم در واقع ايرانشهري با اين استدالل سازشكارانه مسئله   

ي وجود خداونـد    است به نحوي كه هم مذهب راضي باشد و هم فلسفه، حل كند و به اعتراض دهريان در باره                  

 ايرانشهري قِدم هيـولي را بـا قِـدم خلقـت هيـولي ثابـت                .كه در همين مقاله بدان اشاره رفته است پاسخ گويد         

ايرانشهري در آنجـا كـه      .  آيدشمردند در مي  كند و بدينسان از زير بار اعتراض كساني كه ابداع را محال مي            مي

دارد ماترياليست است ولي در آنجا كه وجود هيولي را به وجود خالق             ) ماده(اعتقاد به ابدي و قديم بودن هيولي        

ولو ايـن تقـدم زمـاني نباشـد و وجـودي        (كند، به هر جهت به تقدم مبداء غيرمادي بر مادي           صانع مربوط مي  و  

. شـمرد ولي در سخن رازي ايـن نـاپيگيري نيـست و او صـرفاً ابـداع و خلـق را محـال مـي                  . معتقد است ) باشد

ي نداشت و از آن سـو بـه   ي قديم بودن هيولي مخالفتي مزاج فلسفي خويش با نظريه    ناصرخسرو كه به واسطه   

خواست خلق و ابـداع را منكـر گـردد، گريزگـاه منطقـي ايرانـشهري را سـخت                   جهت تمايل شديد مذهبي نمي    

نامد ولـي بـه رازي كـه در ماترياليـسم پيگيـر اسـت        مي �قول و سخن نيكر و معني لطيف      �پسندد و آن را     مي

:نويسدتازد و ميمي

چون اندر عالم چيزي پديد همي نيايد مگـر از   : دانست كه گفت  و زشت كردن پسر زكريا آن قول را ب        �

چيزي، اين حال دليل است بر آنكه ابداع محال است و ممكن نيست كـه خـداي چيـزي پديـد توانـد                       

103يهمان كتاب، صفحه)1
103-102ي  ، صفحه�همان كتاب�)2
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چون ابداع محال است واجب آيد كه هيولي قديم باشد و چون مـر هيـولي را كـه                   . آوردن نه از چيزي   

�) 103ي زادالمسافرين، صفحه. (ن قديم استقديم است از مكان چاره نيست پس مكا

 بود بلكـه از    �پديد آينده �پس رازي به قديم بودن هيولي از آن باب معتقد نيست كه صنع صانع هميشه بر او                  

تواند مخلوق و حادث باشد پـس قـديم و          آن جهت كه اصوالً ابداع و خلق از عدم محال است و چون ماده نمي              

.1ابدي است

ي كساني است كه در دوران وي گرايش به          هيولي از اعتقادات اساسي ماترياليستي رازي و كليه        اعتقاد به قدم  

با آنكه مفهوم فلسفه و فيلسوف در آن ايام به مثابه ي مقوالتي واحد و               . فلسفه ي به اصطالح يوناني داشته اند      

يام از قبيل كندي و رازي و فارابي و ي آن اشد ولي در واقع چنين نبود و مابين فلسفه     اجزاء تلقي مي  بسيط و بي  

.هاي اساسي وجود داردابن سينا و ابن طفيل و ابن رشد و غيره و غيره تفاوت

و خـژط مـشي ذيمقـراطيس       ) ايدآليـسم (ي يونـان يعنـي خـط مـشي افالطـون            ي فلـسفه  سه جريان عمـده   

ي ما منعكس اسـت و ميتـوان در         فهدر وجود فلس  ) ماترياليسم ناپيگير (و خط مشي بينابيني ارسطو      ) ماترياليسم(

و رازي  ) هاالبته با يك سلسله مختصات و تفاوت      (طور عمده يك مشاء و ارسطوئي       اين ميانه مثالً ابن سينا را به      

.دانست) هاالبته آن هم با يك سلسله مختصات و تفاوت(ي خط مشي ماترياليستي ذيمقراطيس را نماينده

. ي آن ايـام تقريبـاً يـك اعتقـاد عـام بـوده اسـت        قدم هيولي در نزد فالسـفه ها اعتقاد بهرغم اين تفاوت  علي

:شود كهفريدريش انگلس متذكر مي

اي كـه در  يعنـي مـسئله  (روح يـا طبيعـت   : ي نسبت فكر بـه هـستي و اينكـه كـدام مقدمنـد             مسئله�

فـت  عليرغم كليسا شكل مادي بـه خـود گر        ) سكوالستيك قرون وسطي نقش بزرگي ايفاء كرده است       

�2. آيا جهان را خدا آفريده است يا ابداالباد و هميشه وجود داشته است: يعني 

��������Iدر طبيعت اشياء�ي فلسفي معروف خود موسوم  به ان اپيكور در رم در منظومهي مادي و از پيرولوكرسيوس كار از فالسفه)1������ي محـال بـودن      مـسئله ��

:كندي خود چنين تشريح ميابداع  را كه رازي بدان اعتقاد داشته به نوبه

شد اشياء ظاهر مي�هيچ�اگر در واقع از 

آمدندپديد ميها انواع موجودات بدون بذرها و نطفه

ها و از خشكي انسان-مسلماً از دريا

افتادنددار و پرندگان و از آسمان فرود ميماهيان فلس

.چارپايان و انواع ددان
350ي ماركس و انگلس، آثار منتخب به زبان روسي، جلد دوم، صفحه)2
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ي قـدم هيـولي در      اين تذكر مهم انگلس درمورد سكوالستيك اروپائي كامالً در ايران صادق است زيرا مسئله             

ي ين مـسئله   همـ  �تهافت الفالسفه �سكوالستيك ما نيز با شدت تمام مطرح بوده است و غزالي در كتاب خود               

لـذا بـا اطمينـان تمـام ميتـوان          . 1دانـد اعتقاد به قدم هيولي را يكي از داليل و مظاهر شرك و كفر فالسفه مي              

سينا را در جهت گرايش ماترياليستي قرار داد ولي مسلم است    ي طرفداران قدم هيولي از رازي گرفته تا ابن        كليه

.استكه در اين زمينه رازي پيگيري بيشتري نشان داده 

اتميستيك رازي

معتقد است و ناصرخسرو در ) جمعاً پنج قديم(داند به چهار قديم ديگر عالوه بر هيولي كه رازي آن را قديم مي

:نويسداين باره چنين مي

يكي هيولي، ديگر زمان، سه ديگر مكان، چهارم نفس، پنجم :  استمحمد زكريا پنج قديم ثابت كرده   �

�2. باري سبحانه و تعالي

حكمـي اسـت   ) هيـولي (اند پس از قبول قديم بودن مـاده    قديم بودن زمان و مكان كه از صفات الينفك ماده         

قـدم هيـولي و زمـان و    . ي ارتباط مبداء الهي و هيولي قرار مي دهـد      اما نفس كلي را رازي وسيله     . احتراز ناپذير 

ي خلقت از خالق در حكم نفي آن         سلب وظيفه  گذارد زيرا  و عملي باقي نمي    مكان عمالً براي مبداء الهي وظيفه     

.است

و ) انقبـاض  (�فـراز آمـدن   �دانـست كـه     رازي بنا به قول زادالمسافرين جهان را مركب از اجزاء اليتجزي مي           

آن اجزاء اليتجزي موجب بروز و تنوع كيفيت در جهانست يعني تنوع كيفـي ناشـي از              ) انبساط (�گشاده شدن �

)  به اصطالح دموكريـت �اتم�يا  (�هاي هيوليجزوه�سرو به اعتقاد رازي به وجود    ناصرخ. تنوع در كميت است   

:نويسداشاره كرده و از قول رازي مي

�3. هيولي مطلق جزءها بوده است اليتجزي�

:نويسدو سپس مي

.شودجزئيات و انكار معاد جسماني، كفر فالسفه ظاهر ميغزّالي بر آنست كه در مسائل سگانه قدم هيولي و عالم نبودن خداوند بر )1
73ي ، صفحه��زادالمسافرين�)2
73ي همان كتاب صفحه)3
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از اين جزءهاي هيولي آنچه كه نخست فراز آمده از او جوهر زمين آمده است و آنچه از او                   �

تـر آمـده اسـت جـوهر آتـش      مد جوهر هوا آمده است و آنچه از جوهر هوا گشاده   تر آ گشاده

.1است و از جوهر هوا آنچه فرازتر گردد آب شود

:نويسدآنگاه مي

�.هاي هيولي است وليكن آن تركيب به خالف اين تراكيب استتركيب جرم فلك هم از آن جزوه�

 و در واقـع در      �خن محمد زكرياي رازي است اندر هيولي       از اين جمله كه ياد كرديم مغز س        �ناصر مي نويسد    

ي  منظره �قدم هيولي �اتميستيك رازي در كنار تئوري      . شودهمين جمالت تئوري اتمستيك رازي خالصه مي      

براي آنكه مقام اتميستيك رازي از جهت تاريخي روشن شود طـرح برخـي              . كندتفكر مادي رازي را تكميل مي     

.مسايل ضروري است

توان در ابتـداء     مي 2ي هندي خبر داشته و از آن متأثر بوده است         جا كه رازي بنا به قرائن مختلف از فلسفه        از آن 

�ي هندي متأثر باشد زيرا در واقـع مكتـب           ي اتميستيك رازي از اين قبيل افكار فالسفه       فرض كرد كه نظريه   

ولي اتميستيك رازي از آنجا نيامـده       . تقد بود مع) ها  � پارامانو   �( ها   ي هندي به وجود اتم     �نياياواي شه شيكا    

هـاي رازي   هاست و حال انكه اتـم     است زيرا مكتب هندي عقيده داشت كه تنوع عالم نتيجه ي تنوع كيفي اتم             

.داراي كيفيت و طبيعت واحدند

ان بر آن بود كه جهـ     ) قرن پنجم قبل از ميالد    (فيلسوف مادي معروف يونان قديم      ) دموكريت(اما ذيمقراطيس   

ها داشتن بعد، چگالي، قسمت ناپـذيري، شـكل و حركـت            ي اتم از اتم و خالء تشكيل شده است و صفات همه         

مـابين  .  آنها  است كه اشياء مختلف تشكيل مـي شـوند           ها و فشردگي يا گشادي    ي تركيب اتم  است و در نتيجه   

وي مي رود كه اعتقـاد رازي بـه         اتميستيك دموكريت و لِوكيپ و از آنِ رازي شباهت بسياري است و احتمال ق             

.اجزاء اليتجزي هيولي از نظريات دموكريت متأثر است

ي سكوالستيك ما داستان بغرنج و شگرفي است كه براي    و اما اين داستان اعتقاد به اجزاء اليتجزي در فلسفه         

ي ند عليرغم فالسفهي متكلمين هستعالوه بر رازي معتزله هم كه از زمره. فايده نيست مزيد فايدت ذكر ان بي    

73ي همان كتاب صفحه)1
ي رابطه. رهنگ يوناني نداشتزيست فرهنگ هندي در كشورهاي خالفت عرب تأثيري كمتر از فدر آن ايام كه رازي مي. در پيش،  از تأثير مكتب سمنيه در دهريان سخن گفتيم)2

ويژه در دوران ساسانيان، هند تقريباً مهمترين منبع فيض علمي براي ايرانيان بود و طب و رياضي و نجوم و فلسفه و عرفان هندي در ايران معنوي هند و ايران بسيار كهن بود و به
 نيز توجه زياد به فرهنگ هندي داشت تا آنكه سرانجام آن را عميقاً آموخت و - ابوريحان بيروني-  ايراننه فقط رازي بلكه يكي از هواداران وي دانشمند عبقري معروف. رخنه داشت
. منتشر ساخت� ماللهند من مقوله مقبوله او  مرذوله �ي هند به نام هاي قرون وسطي را دربارهترين بررسيترين و دقيقيكي از عالي
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كردنـد  ي اتميـستيك دموكريـت را رد مـي   كه به پيروي از ارسطو نظريـه    ) مانند فارابي و ابن سينا    (مشاء ايراني   

البته اعتقاد به وجود جز اليتجزي كه يكي از مباني ماترياليسم دموكريـت             . معتقد به وجود جز اليتجزي هستند     

ويژه موسـي  ي ناجور است ولي علت آن را به   آناكرونيسم و وصله  است از طرف متكلمين معتزله عجيب و نوعي         

 بـه خـوبي   �هدايه المـضلين  �در كتاب خود موسوم به      ) نامندكه اروپائيان او را مايمونيد مي     (بن ميمون يهودي    

كه او نيـز بـه     (بيان كرده و ما با استفاده از توضيحات موسي بن ميمون و توضيحات اضافي دوبوئر سابق الذكر                  

:دهيممطلب را توضيح مي) ور عمده از توضيحات موسي بن ميمون استفاده كردهط

معتزله معتقد بودند كه نه فقط ماده منفصل است و از اجزاء اليتجزي و خالء تشكيل شده بلكه زمان و مكـان          

كون هرچـه سـ   . خود حركت نيز امري انفصالي و مركب از نقاطي است كه در ميان آنها سكونست              . نيز منفصلند 

 بـراي  �اجزاء اليتجزي�ي وجود معتزله از نظريه. ترتر؛  و هرچه سكون كمتر،حركت سريع  بيشتر، حركت بطئي  

از لحاظ معتزله چون جهان اجزاء منفـصل اسـت و ايـن اجـزاء منفـصل                  . اندكردهاثبات حدوث عالم استفاده مي    

ت و اين خالق جهان را از لحاظ آفرينش پـي           اعراض گذرا هستند نه جواهر ثابته ، لذا جهان محتاج به خالق اس            

.داردپديد مي آورد و به پاي مي) خلق مداوم (در پي 

ي وجود اجزاء اليتجزي دفاع كرد مورد حمالت شديد مشائيون ما قـرار     نظّام معتزلي كه بيش از همه از نظريه       

اند، زيرا معتزله چون ارسطو را شيخ       كردهي پيرو ارسطو جز اليتجزي را به پيروي از استاد رد مي           فالسفه. گرفت

ي رد جـزء  الفالسفه مي شمرده اند و فلسفه را دشمن دين ميدانـسته انـد لـذا بـا نظريـه ي ارسـطو در مـسئله                

آمد كه پيروان ارسـطو بـا نظـام معتزلـي و ديگـر معتزلـه بـه نبـرد         پس الزم مي . اندكردهاليتجزي دشمني مي  

ي ارسطو مبتني است بر قدم هيولي و نفي خلقت و قبول كون و فـساد و         عقيدهمعتزله بر آن بودند كه      . برخيزند

لذا بنا را بر استدالل خلـف گذاشـتند و          . اين عقايد او ناشي از انكار جزء اليتجزي و اعتقاد به عناصر اربعه است             

فتـازاني صـاحب   ت. كوشيدند تا حدوث ماده و وجوب خلقت را از طريق اعتقاد به جزء اليتجزي اثبات نماينـد           مي

:نويسدمي) يا جواهر فرد(ي اعتقاد متكلمين به اجزاء اليتجزي  درباره�عقايد نسفيه�كتاب 

 اگر بپرسند آيا اين بحث سودي دارد در پاسخ بايد گفت آري ، زيرا قبـول جـوهر بـسيط يـا فـرد از                          �

 هيـولي و صـور نوعيـه    ي وجودشود مانند نظريهمبهمات فراواني كه در نزد فالسفه دارد جلوگيري مي 

محقـق تفتـازاني،    (�.كه منجر به قبول ابديت عالم و نفي معاد جسماني و ابديت حركت افالك اسـت               

) 52ي عقايد نسفيه، صفحه
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Dهومئـومريس  �ي اتميـستيك معتزلـه بيـشتر از تئـوري     دوبوئر بر آنست كه اين نظريه       ��
������

ناشـي شـده اسـت نـه از اتميـستيك           .) م. ق 428-500( يونـان    فيلسوف مـادي نـاپيگير    ) آناكساگر(انكثاغورث  

دانست و آنها را قابل تجزيه بـه اجـزاي          هومئومريس يعني بذر اشياء و آناكساگر آن را واحد ماده مي          . دموكريت


?نوس  (ي عقل كل  اجزاء به وسيله  . شمردكوچكتري مي j� (   رسـد كـه    بعيد به نظر مي   . آيندبه حركت درمي

معلوم نيست دوبوئر اين حدس خود را بـه چـه دالئلـي           . ي انكثاغورث ناشي شده باشد     از انديشه  نظريات معتزله 

1.مبتني مي سازد

آنچه مسلم است بين اتميستيك رازي كه به اتميستيك دموكريـت شـباهت تامـه دارد و اتميـستيك معتزلـه                     

ي تفـاوت   بـه مـسئله   .  اسـت  يكي مبناي ماديت و ديگـري مبنـاي تألّـه         . تفاوت اساسي از جهت محتوي است     

��/پي نس . و از آن جمله س( اند ي كساني كه در اين امر تعمق كردهاتميستيك رازي و متكلمين معتزله كليه

���E� (   ــه ــوم ب ــود موس ــر خ ــم در اســالم �در اث ــوزش ات ــاره ي آم ــي درب �������G-�تحقيق >���

:�	���������J�
.اندتوجه داشته) 1936 برلين-����	�

ي خـود متـذكر    بوعلي سـينا در حواشـي ترجمـه   �االشارات و التنبيهات�م گواشن مترجم فرانسوي كتاب  مادا

 در اطراف اتميستيك متكلمين شده است روشن گرديد كه يـك            1909شود كه پس از تحقيقاتي كه تا سال         مي

ـ آموزش ديگر نيز كه از بيخ و بن با آموزش متكلمين تفاوت دارد در زمينه   ي ه وجـود اتـم در فلـسفه   ي اعتقاد ب

اسالمي وجود داشت و آنهم آموزش زكرياي رازي است و ايـن آمـوزش از بـسياري جهـات بـا آمـوزش اتمـي            

ي رازي مـاده قبـل از خلقـت و در حالـت             كند كه در انديـشه    گواشن تصريح مي  . ذيمقراطيس خويشاوندي دارد  

2.اند نيز بعد داشتههاشد و اين اتمهاي جداگانه تشكيل ميي خود از اتماوليه

در زدالمسافرين ناصرخسرو بحثي نيز درباره ي نظريه ي رازي راجع به لذت و الم وجود دارد كه براي احتـراز                     

هـاي مـادي   ي برخي گرايشهائي دربارهگيريجوئيم و به برخي نتيجه    ي بيشتر كالم از آن انصراف مي      از اطاله 

.پردازيمي ايراني ميدر انديشه

.� كالم � در بحث معتزله تحت عنوان 1933ي انگليسي، لندن  در اسالم، ترجمهدوبوئر، تاريخ فلسفه. رجوع كنيد به ج)1
گواشن در قول خود مستند است به . (249-248ي صفحات  حاشيه1951پاريس �������������5��?������#���#���?�2االشارات و التنبيهات   �ي رجوع كنيد به ترجمه)2

)1214ي در دائره المعارف اسالمي، جلد اول صفحه) ازيالر(سخنان گراتوس و پي نس در مقاله ي 
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گيري مهمنتيجهچند 

تواند همگي اسـامي    كه مي (ما در اين مقاله چند مكتب مادي يعني طباعي، دهري و مكتب اصحاب هيولي را                

بـا  . طبق روايات يك سند تاريخي مشخص يعني زادالمسافرين ناصرخسرو مطالعه كرديم          ) يك جريان نيز باشد   

آيد كه در تفكر فلـسفي  ي مهم به دست مي نتيجهي ديگر اينتوجه به اين بررسي و با توجه به واقعيات عديده     

.دهدآليسم ، محتوي اساسي را تشكيل ميكشور ما نيز ، نبرد ماترياليسم و ايده

:توان از اين قرار دانستطور خالصه ميي ماترياليستي در كشور ما را بهجريانات عمده

يعني همان  ) اندها مادي نبوده  ي زرواني مهزيرا به احتمال قوي ه    (جناح مادي زروانيان    .  پيش از اسالم   -1

به كفر و الحاد آنها و باورشان بـه ابـديت           ) گزارش گمان شكن   (� شكند گماني ويچار   �جناحي كه در    

از آن » دهريـان كياننـد   « ماده  و فساد روح با بدن و نادرستي مذاهب اشاره شده است و ما در بخش          

.سخن رانديم

طور كلي آن بخشي از زنادقه كه به ابـديت مـاده و           اعيه، اصحاب هيولي و به    دهريه، طب .  پس از اسالم   -2

ي مشاء از قبيل فارابي، ابن سينا، بهمنيار و غيـره كـه بـه     اند و نيز فالسفه   فساد روح با بدن باور داشته     

ت اند و همچنين بخشي از عرفـاء از جهـ  شدهاند و رستاخيز جسماني را منكر مي   ابديت ماده معتقد بوده   

.ي طبيعتاعتقاد به وحدت وجود و مستحيل كردن ذات خداوند در پيكره

ايـم زيـرا   جدا كـرده ) مانند فارابي و ابن سينا(از گروه فالسفه ) از قبيل رازي را   (ما در اين حال اصحاب هيولي       

بـوده انـد    ) وطيني افالطون و ف   ي فراواني از فلسفه   البته با آميزه  (ي ما به طور عمده پيرو مشاء ارسطو         فالسفه

ي آنهـا   كرد از جرگـه   ولي رازي كه به احتمال قوي مشي دموكريت را همراه با سنن ايراني ماديگري دنبال مي               

:نويسدي كتاب طبقات االمم قاضي صاعد اندلسي به اين نكته توجه دارد آنجا كه مينويسنده. خارج است

ي قديم  ي طبيعيه او نگاشته و در آنها فلسفه     جماعتي از متأخران كتبي بر مذهب فيثاغورث و پيروان          �

اند و از كسانيكه در اين باب تأليفي دارد ابوبكر محمد بن زكرياي رازي است كـه از رأي                   را تأييد كرده  

ارسطاطاليس شديداً منحرف بود و او را به سبب جدا شدن از غالب آراء معلـم خـود افالطـون و ديگـر             
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پنداشت كه او فلسفه را تباه كرده  و بـسياري از اصـول آن را                و مي كرد  ي مقدم بر او عيب مي     فالسفه

�1. تغيير داده است

 كـه   �ي طبيعيه قـديم يونـان     فلسفه�ي جالب ، تصريح قاضي صاعد اندلسي به پيروي رازي از            در اينجا نكته  

 آن است كـه وي      ابوريحان بيروني نيز در كتاب فهرست كتب زكرياي رازي بر         . ي مادي بود  طور كلي فلسفه  به

ي ي فالسـفه  دهد رازي را از جرگـه     به هر صرت اين اشارات به ما حق مي        . تحت تأثير تعاليم مانويه بوده است     

ي زمان كه در آن پيشواي جريان       ي فالسفه مشاء آن دوران خارج سازيم بدون آنكه ذيحق باشيم او را از جرگه            

.مادي است خارج نماييم

كور در فوق ما با ماترياليسم پيگير روبرو نيستيم ولي اعتقاد به وجود عيني و مستقل                البته در غالب جريانات مذ    

كران در زمان و مكان و سست كردن مبادي خلقت عالم بدون شك مضمون ماترياليـستي                انتها و بي  ي بي ماده

ه به ماترياليـسم  ويژه زكرياي رازي از همدر ميان اين عده اصحاب هيولي و به. بخشدجدي به اين جريانات مي   

ترند زيرا نه فقط اعتقاد به قدم ماده بلكه انكار ابداع و انكار بقاء روح و اعتقاد به ساختمان اتميـك                  پيگير نزديك 

.2هاي مادي عصر مبدل ميسازدترين فلسفهي رازي را به يكي از عميقماده نيز فلسفه

لسفي متفكرين مادي يـا غيرمـادي را در ايـران     جريانات ففكريما در جريان اين بررسي كوشيديم  تا منابع  

  آن را روشـن  �
����	�Cخواه نزد اسالف ايراني اين متفكرين و خواه غيرايراني نشان دهيم و توارث افكار يا       

:ي انگلس كه گفتكنيم به پيروي از سخن خردمندانه

33ي طبقات االمم، چاپ بيروت، صفحه)1
در تاريخ الحكماء ابـن القفطـي   . موجب تكفير او شده است ) �نقض االديان�يا   (�النبوات�و  ) يا مخاريق االنبياء   (�حيل المتنبئين �ي او   رازي در عين حال منكر نبوت بود و رساله        )2

انه توغّل في العلم اللهي و ما فهم غرضه االقـصي، فاضـطرب لـذالك رايـه و            « : ي رازي ماترياليست نوشته شده    آميز درباره اين عبارت خشم  ) 271ي   صفحه 1903چاپ اليپزيك سال    (

 الهيات غوررسي كرد ولي به غرض نهائي آن پي نبـرد  لـذا آرائـش در ايـن     ، يعني او در دانش» تقلّد آراء سخيفه و انتحل مذاهب خبيثه و ذم اقواما لم يفهم عنهم و ال هدي بسبيلهم      

اكنون كه از دشنام گويي به رازي سخن بـه  . زمينه مشوش شده و عقايد سستي را تقليد كرد و مذاهب پليدي را اقتباس نمود و كساني را كه نفهميد بد گفت و به راه آنها هدايت نشد                        

 در ثناي رازي ذكر كنيم تا معلـوم شـود كـه در ادبيـات     -)سيد صادق اميري( شادروان اديب الممالك فراهاني -ي معاصر بيت فصيح از شاعر گرانمايهفايده نيست كه چندميان آمد بي  

:اند ما قدرشناسان و ستايشگران رازي نيز بوده

كه فيلسوف عجم بود و اوستاد عربمحمد ذكريا طبيب رازي را

حساب و هندسه ، موسيقي و فنون ادبا و نجومبه فنّ فلسفه و طب و كيمي

كه جمله گوش بدندي چو او گشادي لبچنان يگانه شمردند فاضالن جهان

روانه بد، چو ز مدرس شتافتي به مطبهماره همچو شهان لشكريش از پس و پيش

كه شد ز هيبت او لرزه بر مفاصل تبچنان به كار پزشكي خبير و حاذق بود
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تيـار دارد و آن مـصالح     ي هر دوراني مصالح فكري معيني را به مثابه ي محمل و مقدمه در اخ              فلسفه�

�1. اندفكري را اسالف آن فلسفه پديد آورده

دهـد و نيـز واضـح    ي جريان توارث فكري تأثير عظيم يونان و هند را در تفكر فلسفي ايران نشان مـي            مطالعه

مزديـسنا،  (هـاي عميـق در جريـان فكـري پـيش از اسـالم       گرداند كه جريانات فكري پس از اسالم ريـشه      مي

.دارد) گري، مهرپرستي و غيرهگري، زرواني، مزدكيگريماني

تفكر مادي مورد بحث در ايران در       . اما تصور اينكه اين جريانات تنها فرزندان افكار پيشينند تصور غلطي است           

هاي چهارم و پنجم و حتي تا حدودي        ي فئودال در قرن   ي اعتالي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي جامعه       زمينه

دو تن از دانـشمندان شـوروي يعنـي دانـشمند       . كشورهاي خاورميانه و نزديك پديد شده است      ششم هجري در    

�«معــروف گرجــي آكادميــسين نوســوبيدزه  k[))[T,lW&� « و دانــشمند ارمنــي دكتــر فلــسفه چالويــان

»mQZ(n+  «       اند بـه   ي تفكر فلسفي مورد مطالعات جالب قرار داده       كه نقش مردم خاورزمين را در تاريخ رشته

ي آنها در اثر ايلغارهاي مغول و بروز جنگ صليبي سير ايـن          به عقيده .  معتقدند �رنسانس شرق �جود يك نوع    و

عقيم ماندن رنسانس شرق عالوه بر اين علل خارجي، داراي يك علت مهم     . رنسانس خاوري متوقف شده است    

ي اجتمـاعي و اقتـصادي      ين كننده داخلي بود و آن اينكه بورژوازي نتوانست به نضج الزم برسد و به نيروي تعي              

.بدل شود

 بناميم خـواه نـه،      �رنسانس شرق �اند عصر   زيستهخواه عصري كه رازي، فارابي، ابن سينا و امثالهم در آن مي           

كافي است دراين بـاره قـضاوت   . ي ايراني استترين اعصار حيات مدني جامعهبدون شك اين عصر از پر لمعان 

 يعنـي   �تاريخ ايران تا قرن هيجدهم    � مؤلفين كتاب مفيد     - شرق شناسان شوروي   ترينمعتبر يك عده از بزرگ    

:آكادميسين سترووه، آكادميسين اربلي، پروفسور پيگولوسكايا ، پروفسور پتروشوسكي و غيره را ذكر كنيم

. نقش فرهنگ ايران كه در عهد عتيق ممتاز است در قرون وسطي فوق العاده عظـيم اسـت                 �

انـد كـه از فرهنـگ       سم فرهنگ ايرانيان و زبان ادبي پارسي اهميتـي داشـته          در دوران فئودالي  

�2. كالسيك يونان و زبان يوناني در عهد عتيق كمتر نبوده است

1890 اكتبر 27مه به شميدت، انگلس، نا)1
5ي ، صفحه1958ي قديم تا قرن هجدهم، چاپ روسي، لنينگراد، تاريخ ايران از ازمنه)2
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ي مؤلفين دانشمند كتاب مورد بحث به همين دوران از قرون وسطي اسـت كـه پروفـسور چالويـان آنـرا          اشاره

.ترنسانس يا رستاخيز يا نوزائي شرق ناميده اس

زيـستند كـافي اسـت برخـي        براي آنكه معلوم شود مشائيون ايران، دهريون، اصحاب هيولي در چه دروان مي            

.واقعيات را متذكر شويم

ي ايراني مانند طاهريان، سامانيان، مأمونيان، آل زيـار و   هاي اوليه پس از ضعف خالفت عرب و استقرار سلسله       

در . ت ايران، فعاليت اجتاعي و فرهنگي ايرانيان اوجي تمام يافتآل بويه در نواحي شرق و شمالي و مركزي فال 

اين ايام اين نواحي داراي شهرهاي انبوهي مانند بخارا، نيشابور، گرگانج، ري، اصفهان و غيره بود كه جغرافيون                  

و سياحان عصر مانند ابن حوقل، مقدسي، اصطخري، ابن خردادبـه، نرشـخي، ابـن بطوطـه و غيـره ، ثـروت و                        

داري نيـز بـود،     ي غليظي از بـرده    ي فئودالي كه داراي آميزه    جامعه. ستايندي مختلف مي  اداني آنها را در ازمنه    آب

ي عـرب  پس از آزاد شدن از قيود و مقررات نظام اجتماع دوران ساساني و پس از ترميم جراحات عميـق حملـه            

بـر اسـاس ايـن رونـق        . سابقه رسيد ي بي جاني گرفت و كشاورزي و صنعت و بازرگاني داخلي و خارجي به رونق            

اي ماننـد زكريـاي رازي ، ابوريحـان    ي برجسته اقتصادي كار علم و فن و فلسفه رونق گرفته و علماء و فالسفه            

بيروني، ابونصر فارابي، ابوعلي سينا، ابوحامد غزالي، ابوسليمان منطقي سيستاني، ابوحيان توحيدي، شهاب الدين              

نظيري مانند رودكي، فردوسي، فرخي، ناصرخسرو، بلعمي، بيهقـي،          ادباء و شعراي بي    سهروردي، ابن مسكويه و   

.اندعنصرالمعالي، نظامي عروضي و غيره و غيره پديد شده

كثـرت و بزرگـي   (ي خـود  اين دوران از فئوداليسم ايران از جهت اقتصادي و اجتماعي داراي مختـصات ويـژه            

) هاي ساده و غيره   ي بازرگاني، رشد مانوفاكتورها و وجود كورپوراسيون      شهرها، بسط وسيع روابط كاالئي، توسعه     

ي ايدآليسم  لذا بعيد نيست كه برخالف قرون وسطاي باختر كه از جهت ايدئولوژيك در آن تسلط قاهرانه               . است

.  بـردارد حكمروا بود، در اينجا آزاد انديشي تا حد جريانات كمابيش پيگير مادي پا به پاي ايدآليسم و مذهب گام             

اين ويژگي مادي و معنوي فئوداليسم در دوران اعتالء خود پس از اسالم، آن را از فئوداليـسم قـرون وسـطائي                      

.سازدي فئوداليسم اروپائي به شكل صريحي ممتاز مي يعني دوران اوليه-باختر
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هـا رازي، بيرونـي و      ترين چهره  بزرگ �رنسانس شرق �مسلماً در اين دوران اعتالي فئوداليسم، در اين دوران          

ي ويژه رازي و بيرونـي كـه درزمينـه   ابن سينا هستند كه تمام مختصات مثبت دوران را منعكس مي گردانند، به    

.1اندانگيز رسيدهخالقيت فكري و علمي به اوجي شگفت

ستقل تدارك ي مختلف هر يك به مثابه ي بررسي مزيرا اين گفتارها در ازمنه. بسياري از مسايل مطروحه در اين گفتار در گفتارهاي ديگر اين كتاب با تفصيل بيشتري آمده است)1
.شودگاه مشاهده ميشده، لذا همانطور كه در پيشگفتار نيز ذكر شد تداخل مطالب و تكرار مسائل در آنها گاه
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به هر نوعي كه بشنيدم ز دانش

نشستم بر در او من مجاور

نماند از هيچگون دانش كه من زان

استفادت بيش و كمترنكردم 

نه اندر كتب ايزد مجملي ماند

كه آن نشنيدم از دانا مفسر

ناصر خسرو

ناصرخسرو
رزمنده، انديشه مند  و سخنور 

درآمد) 1

كشد فيلـسوف، شـاعر،     يكي از سيماهاي پرتوان كه مغناطيسش آشنايان به فرهنگ اقوام ايراني را به خود مي              

 ، حكيم ابومعين حميدالدين ناصر بن خسرو قبادياني مروزي          �ت زمين خراسان  حج�نويسنده و مجاهد سترگ،     

وي يكي از غوالن و كالنان انديشه و سخن است كه جمع تابناكي از آنـان در دوران رسـتاخيز و نـوزائي      . است

ان ي قطـور روشـنفكران  ايـر       در كارنامـه  . هاي چهارم تا هفتم هجري در اكناف فالت ايران طلوع كردنـد           قرن

چنـان اسـتواري و     . هاي زندگي و فعاليت معنويش اندك بل نايـاب اسـت          ي ويژگي همچون ناصرخسرو با همه   

شيوائي در بيان و ژرفا و شور در كالم و درايت در احتجاج و استقامت در نبرد و سرسختي در اميد در يكجا و در             

ي آرامي است كه ويـژه     بي تاب و بي    وي يكي از صاحبان آن روان     . عين حال كمتر كسي را ميسر گرديده است       

ي كساني است كه زندگي عادي در چارچوب سنن و رسـوم و             داران و همه  شاعران، قهرمانان، آغازگران، طاليه   

اي در نهادشان فـروزان  شنوند و شعلهاي دارند و بانگي در درون خود ميتابد و گمشدهقوانين و موازين را برنمي   
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ي خـويش    جهت شخصيت واالي معنوي خود شگرف است بلكه در زندگي ديرنـده            ناصرخسرو نه تنها از   . است

راهي پرسانحه و همراه با دگرگوني پيموده است كه آن نيز در تاريخ مردان ادب و تفكر ميهن ما همانند چنداني 

رمنيـه و   كوش از مولتان هند و بدخشان افغان تـا قيـروان و سـودان و از ا                ي پرمايه و سخت   اين پژوهنده . ندارد

آسياي صغير تا بحرين و لحساء و قطيف را به قدم سياحت و گاه پاي پياده در نوشته و با چنتاي طلب و عطش                        

ي خود  اي از جهان اسالمي آن عصر به دنبال گمشده         در بخش عمده   1 انباشته از كتاب   �خورجينگي�جستجو و   

هنوز .  مردي آرمان پرست منعكس است     ي زندگي در زندگي دردناكش فاجعه و حماسه     .   گشته است   �حقيقت�

از زمـان  . هـا درآميخـت  ي يمگان نگذشته بود كه نامش با افـسانه      ي دور افتاده  ي قريه بسي از مرگش در زاويه    

�هفت اقليم �هاي معروف   گرفته تا عصر نويسندگان تذكره    ) ي دوم قرن هفتم   نيمه( قزويني   �آثارالبالد�تأليف  

كـه بـر علـوم غريبـه و         (!) به مثابه ي مردي از مـستوفيان و وزيـران خالفـت             توصيف ناصرخسرو  �آتشكده�و  

گماشـته،  برده، اجنه را به خدمت مـي      ي مريخ التجا مي   ساخته، به ستاره  سحريات دست داشته، طلسم اعظم مي     

گون شدن زندگي يك مرد شهير كه خود اين افسانه. پيوسته، آمده استهاي فلسفي درمي با ملك مالحده بحث   

بيهوده . هاستي آن تودههاي عقب مانده است، نوعي تظاهر بلندپايگي اين مرد در ديدهاز مختصات رواني توده

نيست كه كساني مانند ابن سينا و شمس الدين حافظ در زندگي يا اندكي پس از خاموش شدن شـمع آن ، وارد            

گردآلود بدخـشان هـم اكنـون نـه تنهـا در            هاي  گور محقر ناصر در دره    . شوندها مي ديار غريب و گيراي افسانه    

.ي اسمعيليان بلكه ساكنان سني مذهب اطراف آن نيز مزار مقدسي استديده

صـرف  . ي زندگي و افكار و آثار ناصرخسرو اسناد و منابع و آثار تحقيقي بسيار جالب و جامع فراوان است درباره

زاده، علـي اكبـر دهخـدا، محمـد تقـي بهـار،             ند تقي نظر از تذكره نويسان قديم جمعي از پژوهندگان ايراني مان         

اهللا فر، دكتر محمد معـين، دكتـر ذبـيح   الزمان فروزانزاده، دكتر اراني، سعيد نفيسي، بديع غني. مجتبي مينوي، م  

كوب، دكتر رضا زاده شفق، دكتر غالمحسين صديقي، دكتر مهدي محقق و غيـره              صفا، دكتر عبدالحسين زرين   

. س. ايوانـف، ي  . دگان اروپائي مانند هرمان اته، ادوارد برائون، هانري كربن، شـارل شـفر، و             و گروهي از پژوهن   

انـد و گـاه     ي ناصر تحقيـق و تفحـص كـرده        نيكيتين و ديگران درباره   . و. براگينسكي، ادلمان، اندره برتلس، ب    

مندان معاصر شـوروي كتـابي      از كارشناسان معروف مذهب  اسمعيلي و يا اندره برتلس از دانش           ) ايوانف. مانند و (

عالوه خوشبختانه آثار رنگارنگي از     به. انداند و نكات شنيدني و گفتني بسيار را به ميان كشيده          اش پرداخته درباره

.شوداين مطلب را خود ناصر در سفرنامه متعرض مي)1



384

. شعر و نثر ادبي و فلسفي ناصر در دست است و مي توان با مطالعه ي آنها به كنه انديشه و احساس او پي بـرد                       

اش را تـشريح كنـد، هـم آثـار          ي ناصر كه هم دوران او و حيات شخصي        ع درباره لذا نگارش شرحي جامع و مان     

عصر دست زند و منابع الهـام  ي اين آثار با آثار هم    ادبيش را از جهات شكل و مضمون نقادي نمايد و به مقايسه           

ـ     ها و شط  اش را در پيوند با جوي     آن را روشن گرداند و هم افكار فلسفي و مذهبي          ام توضـيح   هاي فكـري آن اي

دهد، كاريست بزرگ و بغرنج و بديهي است كه بررسي اجمالي كنوني در صفحات معدود به هـيچ وجـه مـدعي      

.ي خطير، الزم و مطلوب نيستانجام چنان وظيفه

ي اين سطور مانند بسياري از هموطنان ، از ديرباز و از ايام كودكي و جواني گـوش جـان بـه صـالي                        نگارنده

ويژه در شعر ناصرخسرو    ي وي بوده است و به     ي معنويت پارسايانه و پيكارجويانه     و شيفته  پرصالبت ناصر سپرده  

ديده كـه پيوسـته تـأثيري شـگرف در ژرفـاي           مي �آني�ي تلفيق كالم و طرز تفكر بديعي و منطقي وي           شيوه

 علمي و انقالبي و بينيي الفت ديرين روحاني خويش و از ديدگاه جهانگذاشته و لذا به پذيرهضميرش باقي مي  

ي ارجمند اي از آن چهرهخواهد گرده ي ناصرشناسي شده مي   هائي كه تا كنون در زمينه     گيري از پژوهش  يا بهره 

سود اين كار از جمله درآن است كه نيروي سرمشق و غـرور وراثـت در پـرورش صـفات نيـك و                     . ترسيم نمايد 

شـد، پـس    ي علو معنوي آيندگان نمي    خ گذشتگان مايه  انگيختن جهدهاي نجيبانه مؤثر است و اگر بررسي تاري        

:به قول شاعر. بوداين بررسي سراپا كاوشي فضل فروشانه و عبث مي

من نَبي فوق نباء السلَفِالعلي محظوره الّا علي

دوران تاريخي ناصر) 2

نـوي در شـهر     هجري در پنجمين سال سلطنت يمـين الدولـه محمـود غز            394ي سال   ناصر خسرو در ذيقعده   

در خاندان محتشمي صـاحب عنـوان و ضـياع و عقـار        ) واقع در تاجيكستان كنوني   (كوچك قباديان از توابع بلخ      

و بـا  ( سـالگي     87در سـن    ) در شانزدهمين سال سـلطنت ملكـشاه سـلجوقي         (481 و به احتمالي در سال       1بزاد

ي تـاريخ درگذشـت     نگارنـده دربـاره   . گذشتدر دژ يمگان از توابع بدخشان در      )  470 يا   465تر در   احتمال قوي 

:ست  ثبت كرده است و حال آنكه خود ناصر آن را در بيتي تصريح كرده ا393تولد ناصر را ملك الشعراي بهار )1

ي اغبربگذاشت مرا مادر در برتودهبگذشت ز هجرت پس سيصد و نود و چهار 

. آمده باشد93اي مگر اينكه در نسخه
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تر است داند راغب مي470 يا 465ي جامع الحكمتين كه اين تاريخ را    ناصر به نظر آقاي هانري كربن در مقدمه       

 نيست و اصوالً ديرتر از آن سال ردپاي او در تاريخ            465زيرا در آثار منثور و منظوم ناصر اثري تاريخي ديرتر از            

.شودديده نمي

پنج سال پيش از تولد ناصر . مر دراز ناصر در يكي از ادوار پرسانحه و دشوار و بغرنج تاريخ ايران گذشته است ع

هـاي ايرانـي از قبيـل طاهريـان، آل          بود كه محمود سبكتكين بر سامانيان غلبه يافت و بدينسان دوران سلسله           

غونيان، سيمجوريان و غيره كه از اوايل قرن سـوم          محتاج ،  صغاريان، زياريان، ديلميان، سامانيان، مأمونيان، فري        

در نواحي شرقي و شمالي ايران حكومت داشتند و غالباً خالفت از آنان نگـران و رنجيـده خـاطر بـود و در كـار                       

ي كامل خالفت بغداد بود كـه از سـال          ي محمود سبكتكين مورد عالقه    غلبه. كوشيد پايان يافت  تذليل آنان مي  

كوشيد تا آنچنانكـه در مكتـب   ر خالفت فاطميان در قاهر ه سخت گرفتار هراس بود و مي هجري و استقرا 365

. سياست ايران و بيزانس آموخته بود از تناقضات قومي و نژادي اقوام مغلـوب بـراي حفـظ خـود اسـتفاده كنـد                       

آل علـي و    اميـه، آل عبـاس و       هاشـم، بنـي   بنـي (همانطور كه ايرانيان در ميان عرب از اختالف اشرافيت عرب           

ي بر تركان را صواب ديد و تركان نيز در اثـر  كردند، خالفت عباسي نيز بر ضد ايرانيان تكيه  استفاده مي ) فاطمه

سـلطان محمـود متعـصب    . قدرتي كه به هم زده بودند در واقع اين تكيه كردن را ، بر خالفت ، تحميل كردنـد         

ستد بر  و علم از فاطميان مي�لوا� آنكس را كه  و�جستانگشت گرد جهان كرده بود و قرمطي مي     �حنفي كه   

تري بود تا اميران ساماني آزادانديش و شاهان ديلمـي شـيعي   گاه امين براي خليفه به مراتب تكيه     1فرموددار مي 

.مسلك

 و 431ي مهم ديگر شكست فاحش سلطان مسعود غزنوي در دنـدانقان مـرو در   ي غزنويان حادثهپس از غلبه  

 در دوران سـلجوقيان آن تـسامح فكـري و           2.ي تركان سـلجوغي اسـت      و سرانجام غلبه   432ل  قتل وي در سا   

فرهنگ پروري كه خود حتي در دوران غزنويان نسبت به دوران قبل سر به نشيب هشته بود بـاز هـم كـاهش                       

قه سابگيري و تعقيب و سالوس و رياكاري حدتي بي        بيشتر پذيرفت و محيط عصبيت مذهبي و قشريت و سخت         

.يافت

.رجوع كنيد به تاريخ بيهقي داستان بر دار كردن حسنك وزير)1
�. برفت به مرو گرفتيم و هم به مرو از دست�: ي معروفي داردسلطان مسعود در اشاره به اين شكست جمله)2
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زندگي ناصرخسرو با زندگي پنج شاه معروف يعني محمود، مسعود، طغرل، الب ارسـالن و احتمـاالً ملكـشاه و                    

وزيراني چون عميد الملك كندري و خواجه نظام الملك و  شـاعران شـهيري چـون فرخـي ، قطـران، اسـدي،              

د گرگاني و اواخر حيات كـسائي و        منوچهري، غضائري، عنصري، لبيبي، امير معزي، مسعود سعد، فخرالدين اسع         

فردوسي و فالسفه و دانشمندان بزرگواري مانند ابن سينا، ابوريحان، ابوحيان توحيـدي، ابـن مـسكويه و اوايـل              

حيات غزالي و خيام و نيز صوفيان  معروفي مانند ابوالحسن خرقـاني و ابوسـعيد ابـوالخير و ادبـاء بنـامي چـون                 

ويـژه  الفضل بيهقي و ابو منصور ثعالبي تماماً يا كمابيش معاصر بوده اسـت بـه              عنصرالمعالي، ابونصر مشگان، ابو   

.اين در صورتي است كه سن او را به حداكثر تصور كنيم

شهرهاي بـزرگ و بـسيار پرجمعيـت، تجـارت جوشـان      . طلوع اين روشنفكران با رونق نظام فئودال همراه بود  

هـاي متعـدد نـساجي،      رون كـشور و بـين كـشورها، كارگـاه         هاي بزرگ در د   خرده و عمده و سير دائمي كاروان      

گيري و فرش و اسلحه و ظرف، غالمداري و بازار پر رونق غالمان طرازي و خرلخـي و مراكـز      عصاري و روغن  

، عرفـان، فلـسفه،   )از قبيل كـالم (هاي دين و علوم ديني  معتبر علمي، رونق بازار بحث و تبادل فكري در زمينه         

ي وسـيع  هـا در پهنـه  ي تمدنو رياضي و ادبي و لغوي و نوعي درآميختگي وسيع و آزادانه        منطق، علوم طبيعي    

ي دائر و گرم ايران با هند و چين و بيزانس و قفقاز ها همراه با رابطهها و شهرت  اسالمي و ميدان فراخ مسافرت    

هـا و افكـار و      مـدنيت در درون اين تقاطع عجيب      . و عراق و حجاز و مصر و مغرب از مختصات اين عصر است            

.ياب و باريك انديش شگفت نيستهاي پر جوالن، جسور، نكتهپيكر حوادثي بزرگ بروز جانامتزاج امواج كوه

درست در اين ايام كه در جهان اسالمي ، مدنيتي سنكرتيك با فيض گرفتن از فرهنگ يونـاني و رومـي و بـر             

ي نخـستين   اروپـا در آسـتانه    . رگي قرون وسطائي غرق بود    درخشيد اروپا در تي   بنياد فرهنگ ايراني و هندي مي     

باختر چندان چيزي نداشـت     . بايست قريب دو قرن ديرتر آغاز گردد      هاي صليبي قرار داشت كه مي     تدارك جنگ 

.تا به خاور اسالمي بدهد، بلكه در انتظار آن بود كه بسيار چيزها بستاند

ي انيم كه با آنكه در دوران مورد بحث فئوداليسم ، نظام عمده     ددر پايان اين مبحث ذكر اين نكته را ضرور مي         

ي ايران بود ولي اين فئوداليسمي است كه خواه از جهـت بقايـاي بـسيار مهـم و     اقتصادي و اجتماعي در جامعه   

هاي گوناگون اقتصاد كاالئي و خرده كاالئي       و خواه از جهت پديده    ) پاترياركال(جدي بردگي و سازمان دودماني      

هاي بزرگ متمركز   هاي بزرگ و تمركز مردم در شهرها و پيدايش حكومت         رواج پول و تجارت و وجود كارگاه      و  

اگر اين ويژگي هـاي  . هاي بسيار بسيار جدي پيدا مي كندزمين تفاوتو بسياري نكات ديگر با فئوداليسم مغرب   
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هاي چهارم تا هفتم در نظر گرفته نشود ني فئودالي ايراني در دران رونق اين جامعه بين قرمتعدد و مهم جامعه

در فئوداليـسم مـشرق زمـين    .   ماركسيستي به شكل تقليدي بر آن انطباق يابد خطاي محـض اسـت   و آموزش 

كـشاورزي خـرده دهقـاني در     . وار نيـست  ي بيگاري مانند فئوداليسم غرب نمونه     بستگي دهقان به زمين و بهره     

صـورت  وران هرگز به  تقسيم كار اجتماعي بغرنج بوده و اصناف پيشه       . تايران پيوسته گسترش فراوان داشته اس     

با اين حال دوراني كه ما با آن سر و كار داريـم دوران          . اندگيلدهاي قرون وسطائي اروپائي متشكل و مقيد نبوده       

ا بر دهقانان   ه دولتي و تسلط بيشتر فئودال     �اقطاعات�ي ايران ، دوران ارثي شدن       ي فئوداليزاسيون جامعه  ادامه

ي آن جوش و خروش و تـضادهاي        همين امر ريشه  . هاي سنگين جريبانه از رعاياست    آزاد، دوران ستاندن خراج   

دسـت عليـه خالفـت      ديده و تنگ  ي ستم اجتماعي است كه اسمعيليان از آن حداكثر استفاده را براي جلب توده           

.عباسي و عمال ايراني آن كردند

مراحل زندگي ناصر) 3

:ي مشخص تقسيم كردتوان به چهار دورهندگي ناصر را كه در اين دوران متناقض و غني گذشته است ميز

. دهـد آموزي تيزهوش و علم دوست نشان ميكودكي و جواني، ناصر در اين دوران خود را دانش    : دوران اول 

كمت يونـان و ملـل و نحـل و          هاي متداول آن عصر از قبيل فلسفه يا ح        دانش. سپردقرآن را سراپا به خاطر مي     

ي اقليدس و علم نجوم و فلكيات و علم عقاقير و ادويه و طب و علـم معـادن و                    ارثماطيقي و موسيقي و هندسه    

 و  �علـم � و   �عقـل �از همان آغـاز بـا       . آموزدعلوم ادبي و ديني و فن نقاشي و خطابت و مناظره و غيره را مي              

! مانـد بندد و تا آخر عمر مداح اين خداوندان پر كرامت باقي مي            سه معشوق دائمي خود پيوند الفت مي       �سخن�

ي كتاب چنان بود كه در سفر هفت ساله به حجاز و مصر شـتري بـار كـرده از                    شيفتگي او به آموختن و مطالعه     

. 1دويدكتاب همراه داشت و خود پياده در عقبش مي

:كنداين اشعار ناصر عشق او را به كتاب مجسم مي)1

سخنگوئي ، اميني ، رازداريمرا ياري است چون تنها نشينم

به رويش بر ببينم يادگاريهاي حكيمانبه هر وقت از سخن

نگويد تا نيابد هوشياريآواز و ليكنسخن گويد بي

ي بادسارينه چون هر ژاژخانگويد تا به رويش ننگرم من
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راي و ضياع و عقار بود، خود پس از انجام تحصيل   اي محتشم و ديواني و صاحب باغ و س        از آنجا كه از خانواده    

 سالگي در   47و كسب معرفت و شهرت اوليه احتماالً از اواخر سلطنت محمود غزنوي وارد شغل ديواني شد و تا                   

خواندنـد و او بـدين       مـي  �خواجـه خطيـر   � و   �دبيـر فاضـل   �شهرهاي بلخ و مرو در اين شغل باقي بود و او را             

.دلخوش بود

دستگاه مركـزي   . د غزنوي كه وي از جمله كاركنان آن بود در تاريخ بيهقي وصفي بليغ يافته است               دربار مسعو 

 و ديوان اِشـراف  و ديوان بريد و ديوان استيفاء و ديوان رسالت و ديوان عرضدولتي غزنويان از  

كـه در آن  ها، ديوان رسـالت  از ميان اين ديوان.  مركب بودديوان اوقاف و ديوان احتساب و  ديوان قضا 

ديدند مركز كـار دبيـران بـود و رئـيس ايـن ديـوان يـا                 ها را تدارك مي    ، عودها و توقيع    �مبيضه� و   �نسخت�

ديوان  عرض در حكم وزارت جنگ، ديوان استيفا در حكـم وزارت       .  نام داشت  �صاحب ديوان رسالت  �دبيرخانه  

حلقـه  �ي چـرمين پـستي را        يا كيسه  �كداراس�دارائي، ديوان قضا در حكم وزارت دادگستري ، ديوان بريد كه            

 به اين سو و آن سـو ميفرسـتاد در حكـم وزارت پـست ، ديـوان اشـراف كـه منهيـان و                         �برافكنده و بر در زده    

دسـتگاه  . شحنگان در اختيارش بودند در حكم سازمان امنيت و ديوان احتساب در حكم شـهرباني كنـوني بـود                  

داران و نديمان و خازنان و مطربان و ساقيان و جنباشيان و            ان و مرتبه  دربار غزنوي با حاجبان سيه پوش و فراش       

هـائي از سـقالطون و ديبـاي رومـي و كمـر زر و سـيم هزارگـاني و                    جنيبتان و غالمان وثاقي و سرائي با جامه       

هاي با ساخت و ستام زر و سيم و چتر و علم و عالمـت و دبدبـه و كـوس و بـوق و دهـل،      هفتصدگاني و اسب  

 مزين به تصاوير الفيـه      �خيشخانه�امير مسعود كه به هنگام عشرت در        . هي بس پرهيمنه و با شكوه بود      دستگا

ها خود و ساالران و سرهنگانش      نوشيد و به انواع بهانه     ساتگين شراب مي   21 تا   �پيلپاها�نشست در   و شفيه مي  

توفيان ايراني از قبيـل بوسـهل زوزنـي و          ي مشتي وزيران و دبيران و مس      وسيلهستاندند به از مردم زر و سيم مي     

بونصر مشگان و ابولفتح رازي وجوهي صاحبان و سپهساالران  ترك از قبيل بلغاتكين و بكتغدي محـصور بـود                     

نشـست   مي �خضرا�گاه به   . زيستو در محيط پر وسوسه و تحريكي ، غرق در طرايف و عطريات و جواهر مي               

بـست   مي�عقابين�گاه به . �گرفتفرو مي�كرد و كسي را     خلوت مي  �وثاق�گاه در   . �كشيدبرمي�و كسي را    

فرستاد يا بـر دار مـي كـرد تـا بـه              با بند گران يا سبك مي      �حرس� و   �قلعت�گه به   . فرمودو تازيانه زدن مي   

. و صالبت شاهي استوار شود�حشمتي بزرگ برود�اصطالحِ بيهقي 
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ي زمـان او را  ي جامعهتوان منظرهاز آثار نثر و نظم خود او نيز مياز آثار مختلف تاريخي و ادبي دوران ناصر و  

:بيرون كشيد

 كه اشرافيت فئودال  آن زمـان        �نان پاره �داران يا صاحبان قطيعه و      داران و اقطاع  و ملك ) ديهگانان(دهقانان  

ن  آنها و نيـز تحـت   آوردند تحت حمايت اميران و مالكين غزنوي و سلجوقي و وزيران و سپهساالرا    را پديد مي  

 آنها را به انـواع مقاومـت از مثبـت و منفـي وا        چاپيدند و گاه  وران را مي  حمايت خلفاء عباسي، روستائيان و پبشه     

.داشتندمي

ورزي كور و آزمندانه قـرار داشـت و لـذا روسـتائي و شـهري نيـز                  دردستور زندگي اين قشر فوقاني تنها قدرت      

هاي اسمعيلي متشكل شوند و زماني بـا سـخن و   و جوانمردان و يا در سازمان�عياران�كوشيدند تا در صف     مي

.زماني ديگر با سالح با زورگوئي قدرتمندان مقابله كنند

قشر انگلي از روشنفكران عصر كه به گرد دربار شاه و اميـران و وزيـرانش جمـع شـده بودنـد ماننـد فقيهـان                          

بـين و غيـره از      سرا و منجمين طـالع    رگ و شاعران مديحه   متعصب كرّامي مسلك و برخي صوفيان و علويان بز        

.داشتندي غارت ، نصيب و صلتي دريافت ميخوان گسترده

  بازار حكمت كاسد و مزاج شريعت فاسد بود و كارهـا بـه دسـت          �خراسان و مشارق  �نظر ناصر در سرزمين     به

�بنـد شـريعت  � در وقـت ،  گـشود آنـان نيـز   ي رشـوت مـي  گشت كه چون ستمگر ، سركيـسه     مشتي فقيه مي  

ي چراجـوي  نظـر ناصـر نفـس ناطقـه     بـه �!  ابليس فقيه است، گر اينها فقهايند    �:  گفتناصر مي . گشودندمي

 و از   �ممثـول � بـه    �مثـل � آنها سـر درآورد و از        فعل اشياء بلكه از     نامدانشجوي كه خواستار است نه تنها از        

فقهـا  � و   �علمـاء لقبـان   � علم را دريابد، مورد لعن و تكفيـر           پي ببرد و حقيقت دين حق و       �باطن� به   �ظاهر�

.�دهن علم فراز و دهن رشوت باز�: گرفت كرّامي مسلك قرار مي�لقبان

بارگـاه ملـوك   �ما اين توصيف كوتاه را آورديم تا معلوم شود ناصرخسرو كه بنا به تصريح خود او در سـفرنامه            

نوي تا دوران ابوسليمان چغري بيك بـن داود بـن ميكائيـل اميـر           را ديده و از زمان محمود و مسعود غز         �عجم

 سر و   �دستگاه اداري �زيسته و با چگونه     كرده، در چه محيطي مي    سلجوقي با مشاغل مختلف در ديوان كار مي       

روشن است كه شخـصيت پـر تـب و تـاب و            . اي روبرو بوده است   كار داشته و با چگونه مردمي و چگونه جامعه        

به ويژه از آغاز امارت سلجوقيان ، ما ناصر . مانددر چارچوب سفيهانه و پر زرق و برق محصور نمي      طوفاني ناصر   

 سالگي بنا بـه تـصريح خـود ناصـر دوران دگرگـوني  روحـي                 42از سن   . بينيمرا سخت برآشفته و ناخرسند مي     
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الـي، سـنائي و مولـوي و    شود كه نظيرش در آن عصر و زمانه نادر نيست و در زندگي غز   غريبي در وي آغاز مي    

خود ناصـر  . شودهاي ديگر آن ديده مي   چند قرن ديرتر در زندگي شاعر اسمعيلي مذهب نزاري قهستاني ، نمونه           

اند، ايوانف به درستي آن را  در واقع ، تاريخِ تحول روحي و سير و سلوك مذهبي ناصر مي د           . اي كه و  در قصيده 

  و ناصر دور اول سفر خود را در شرق ايران و             �شت مرا نفس سخنور   جوياي خرد گ  �گويد كه در اين دوران      مي

:گويداي كه بدان اشاره كرديم ميكند و در قصيدهمتصرفات آن موقع غزنويان شروع مي

پرسنده همي رفـتم از ايـن شـهر بـدان شـهر            

جوينـده همـي گـشتم از ايـن بحـر بـدان بــرّ      

ــدو و از تـــرك  ــازي و از هنـ از پارســـي و تـ

ز عبــري و رومــي همــه يكــسر وز ســندي و 

ــري   ــابي و دهـ ــانوي و صـ ــسفي و مـ از فلـ

ــر  ــي م ــن حاجــت و پرســيدم ب درخواســتم اي

ولـي ايـن   . آوردطرف روحانيون روي مـي كند و بهسرانجام روابط خود را با درباريان و ميران و اشراف قطع مي 

و سالوس و از پادشاهان و ميران       انجامد زيرا روحانيون را مشتي مردم قشري، فاقد منطق سليم           كار به يأس مي   

:يابدو خواجگان ، شوم تر و پليدتر مي

ــشت     ــتوه گ ــانم س ــو ج ــار چ ــج روزگ از رن

يــك چنـــد بـــا ثنــا بـــه در پادشـــا شـــدم  

صـــد بنـــدگي شـــاه ببايـــست كـــردنم    

از بهـــر يـــك اميـــد كـــه از وي دوا شـــوم 

ــم    ــد دل ــد ش ــو نومي ــر چ ــاه و مي ــال ش از م

ــدم   ــه ردا شـ ــسان و عمامـ ــل طيلـ زي اهـ

 چنـــان بـــود رفتـــنمفقيـــهزي شـــاهاز 

كـــز بـــيم ، مـــور در دهـــن اژدهـــا شـــدم 
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اگرچه اين امر در   . دوران حيرت، طلب و جستجوي حقيقت     : شود زندگي ناصر آغاز مي    دوران دوم و بدينسان   

اسناد مربوط به حيات ناصر آشكاره نيامده است ولي بايد يقين داشت كه ناصر از همـين دوران وارد تمـاس بـا                       

ايـم  ي اسمعيليه در بررسي ديگري كه در همين مجموعه نشر يافته سخن گفته    ما درباره . شودي مي دعاه اسمعيل 

ي بينيم، همينقدر بايد يادآور شويم كه جنبش اسمعيلي ايران در اين ايام مرحله            و در اينجا نيازي به تفصيل نمي      

 تمامـاً وارد  ظهور نكرده و اسمعيليه بود   �دعوت جديد �هنوز حسن صباح كه آغازگر      . كندتبليغي خود را طي مي    

از قرن سوم هجري داعيان اسـمعيلي       . دوران نبرد و مقاومت مسلحانه نشده و موج تروريسم آغاز نگرديده است           

اند ابو عبداهللا خادم، ابوسعيد شعراني ، حسين بن علي مرو رودي، محمد بن         از آن زمره  . انددر خراسان فعال بوده   

 نـام   �المؤيـد فـي الـدين شـيرازي       �ر دوران ناصر داعي بزرگ اسمعيلي يا داعي الدعاه          د. احمد نخشبي و غيره   

وي مردي فصيح و سخنور و روانشناس و جذاب بود و به همانسان كـه شـمس الـدين ملـك تبريـزي                       . داشت

شخصيتي سزاوار آن داشت كه مردي چون جالل الدين محمد مولوي بلخي را به شـور آورد، ايـن المؤيـد فـي                  

خواجـه  �خود ناصر بارها تأثير . ن نيز از آن زمره مردم بود و توان آن را داشت كه ناصر خسرو را منقلب كند   الدي

: را در انقالب احوال خود تصريح كرده است�مؤيد

1در حكمت گشاده بر تو يزدانكه كرد از خاطر خواجه مؤيد

ر آن ايـام در خراسـان و مـاوراءالنهر نفـوذ      ي مخفي اسمعيلي كه د    بايد حدس زد كه ناصر در اين ايام با شبكه         

داشت وارد تماس شد و علت سفر دور و درازش نيز در همين تماس با سازمان اسمعيلي و شـايد بـه پيـروي از                         

كند و از خواب شگفت انگيـز خـويش در          دستور آنها بود ولي ناصر در سفرنامه علت آن را به نحو ديگر بيان مي              

 در سـال   �ي دي مـاه پارسـيان     نيمـه �داستان چنين است كه گويا ناصر در        . آورديگوزگانان حكايتي به ميان م    

شود و او را از     در خواب پيري بر او ظاهر مي      . بيند ساله بود در جوزجانان خوابي مي      43 هجري هنگامي كه     437

ل كند، اگـر بـه      چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد از مردم زاي          �: گويدكند و مي  باده نوشي بسيار منع مي    

كنـد و بدينـسان نجـات او را از آن            و سپس با انگشت به سوي قبله و راه كعبه اشـارت مـي              �هوش باشي بهتر  

اين داستان واقعي باشد يا نه ، به هر صورت توجيه ناصر از علت سفر مكه است  كه بعدها                    . دهدسوي نشان مي  

ناصر به سفر مصر و مالقات كسي كه بنا بـه حـدس             معلوم شد فقط به قصد زيارت حجراالسود نبوده بلكه كار           

ايوانف در سال .  آمده است و نيز ديواني از او به همت و1882 سال �������
8ي اخبار  باقي است كه وصف آن در مجله�المجالس مؤيديه�از مؤيد الدين شيرازي اثري به نام )1
. در لندن چاپ شد1933
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آقاي تقي زاده در مقدمه بر ديوان ناصر، داعي الدعاه فاطميان ابونصر صـدقه بـن يوسـف و احتمـاالً ديـدار بـا                         

. كشد است مي  �بلداالمين�ي فاطمي درشهر قاهره يا       خليفه �المستنصر باهللا �ابوتميم محمد بن علي ملقب به       

 شـرح   �سـفرنامه �انجامد و داستان اين سفر را ناصر در اثر معروف منثور خود             به طول مي  سفر ناصر هفت سال     

ناصر را دو برادر بود يكي مهتر به نام ابوالفتح عبدالجليل از خواجگان  ديواني و ديگري كهتر به نـام                 . داده است 

ـ                   اي بـه عربـي سـروده       هابوسعيد خسرو كه تا آخر عمر به وي بستگي شگرف داشت و پس از مرگش او را مرثي

. ي فارسي جامع الحكمتـين آورده اسـت       است كه خوشبختانه به دست آمده  و آقاي دكتر معين آن را در مقدمه              

رود و ارمنستان و آسـياي صـغير و حلـب و طـرابلس و     ناصر با همين برادر كهتر و يك غالم هندي به سفر مي   

ن و نوبه و سودان و يمـن  و احـساء قطيـف را بـه قـدم      شام و سوريه و فلسطين و جزيره العرب و مصر و قيروا          

كنـد و پـس از طـي    آورد و سه سال در مـصر اقامـت مـي   پيمايد  و چهار بار مراسم حج به جاي مي       سياحت مي 

 كه يكي از    �ي خراسان حجت جزيره �مراحل و مسالك ضرور در مكتب اسمعيليه مصر با دريافت لقب و عنوان              

، نائـب امـام و   باب يـا  نقيب يا حجت. گرددتقسيم اسمعيليان بود به وطن باز مي طبق �جزاير زمين�دوازده  

ي زمان در هيرارشي باطنيـان اسـمعيلي ايـن مهمتـرين مقـام در      ي زمان بود و پس از مقام امام يا خليفه  خليفه

. ده اسـت شـ  و سفير و مأمور خاندان رسالت و امامت محسوب مي�مختار امام عصر � و   �امين امام زمان  �حكم  

ي ناصر در شرايط آن روز جهان سـفري دشـوار بـود  و اي چـه بـسا ناصـر و بـرادر و                          اين سفر حقيقت جويانه   

مثالً در بصره كه اميـري ديلمـي بـر آن حكمروائـي             . هاي شديد شدند  غالمش دچار مصائب و فقر و درماندگي      

 نقـل   �سفرنامه�ي چند در اين باره از       بيجا نيست سطور  . داشت مسافران ما در منتهاي فقر و حرمان وارد شدند         

: كنيم

چون به آنجا رسيديم از برهنگي و عاجزي به ديوانگان ماننده بوديم و سه ماه بود كه موي سـر بـاز                      �

نكرده بوديم و خواستيم كه در گرمابه رويم كه گرم شويم كه هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم                      

گفتم اكنون ما را كـه در       . اي در پشت بسته از سرما      و پالس پاره   هر يك به لنگي كهنه پوشيده بوديم      

نهادم بفروختم و از بهاي آن درمكي چند سياه در كاغذ حمام گذارد؟ خرجينكي بود كه كتاب در آن مي   

. بان دهم تا باشد كه ما را دمكي زيادتر در گرمابه گذارد كه شوخ از خود بـاز كنـيم                   كردم كه به گرمابه   

برويد كه هـم اكنـون      : ايم، گفت ها پيش او نهادم در ما نگرست، پنداشت كه ما ديوانه          كچون آن درم  

از آنجا با خجالت بيرون آمديم و به        . مردم از گرمابه بيرون آيند و نگذاشت كه ما به گرمابه به در رويم             
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پـي مـا افتادنـد و    در . پنداشتند كه ما ديوانگانيم. كردندكودكان بر در گرمابه بازي مي. رفتيمشتاب مي 

�.كردندانداختند و بانگ ميسنگ مي

444 فرسنگ راه پيموده بود، در جمـادي اآلخـر سـال    2220هنگامي كه ناصر از سفر بازگشت و به قول خود    

ها اندوخته، تجارب گرد آوره، به اوج نضج عقلي و روحي رسيده،            دانش:  سالگي بود  50هجري و خود او در سن       

حيـات  دوران سـوم       آن بود جهاد كند و بدينسان        �حجت�اي كه وي    مام نيرو در راه عقيده    آماده بود تا با ت    

. ترين ادوار زندگي اوست آغاز مي شود سالگي طول كشيد و يكي از طوفاني63 الي  60 سالگي تا    50ناصر كه از  

ي روحـانيون    و مبارزه  خواند بر خراسان مسلط بودند    اكنون ديگر سلجوقيان كه ناصر آنها را يأجوج و مأجوج مي          

حنفي و شافعي و متكلمين اشعري و كرامي تحت حمايت سلطان سـلجوقي و وزيـرانش بـا فالسـفه و عرفـا و                    

ناصر در اين دوران، در شهر بلخ با علماء دين و فقيهان            . قرمطيان اسعيلي و روافض شيعه سخت باال گرفته بود        

:كندخوبي مجسم ميي عقلي و فكري را به اين مبارزهاشعارش در اين دوران. شودقشري وارد جر و بحث مي

ــد اســت  اي حيلــت ســازان جمــال نيــك پدي

كــز حيلـــه مـــر ابلـــيس لعـــين را وزرائيـــد 

ي رشــوت بگــشايدچــون خــصم ســر كيــسه

ــشائيد   ــريعت بگـ ــدِ شـ ــما بنـ ــت شـ در وقـ

فقـه اسـت مـر آن بيهـده را سـوي شـما نـام       

ــد  كــان را همــي از جهــل شــب و روز بخوائي

ــاب ــر روي بتـ ــراك گـ ــايد ازيـ ــما شـ م ز شـ

بـــي روي و ســـتمكاره و بـــا روي و ريائيـــد

ي بـرّاي خـود را در       خائي فقيهان باكي نـدارد و حربـه       ي استداللي خود از اين بيهوده     و به اتكاء منطق و شيوه     

:شماردحجت و برهان منطقي مي

چــون حجــت گــويم، بــه تــرازوي مــن انــدر 

گــــر پــــنج هزاريــــد پــــشيزي نگرائيــــد

-------------
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حجـــت معقـــول اگـــر بـــه دســـت نـــداري

ــي    ــه مرائ ــو ن ــه ت ــان ك ــرايم چن ــه ت ــن ن م

�غـالي � و   �مهدورالـدم � و   �معتزلـي � و   �رافضي� و   �ملحد� و   �قرمطي� و   �بددين�ي رسمي او را     جامعه

مورد تعقيـب  . شودگردد و فتواي قتلش صادر مي    از طرف مراجع معتبر و شايد خالفت بغداد تكفير مي         . خواندمي

ي كـساني كـه محكـوم       خوار و همـه   مأموران دولت سلجوقي و عمال خليفه و روحانيون قشري و رشوت          خشن  

گيـرد و بـه تـاراج       اش مورد هجوم غوغائيان قرار مي     شودو به احتمال قوي خانه    حكم اين نيروها بودند واقع مي     

 بزرگـان مـا شـده و از آن          اين سرنوشت نصيب بـسياري از     . گرددرود و خود او به ناچار مخفي و متواري مي         مي

بـاري ناصـر در ايـن دوران    . جمله نصيب ابن سينا و چند قرن ديرتر نصيب حافظ و تا حدي صدرالدين شيرازي    

ظـاهراً  . بـرد رود و سرانجام به قريه كوهستاني يمگان پناه ميمدتي به نيشابور و رستمدار مازندران و گيالن مي     

. اسمعيليه بوده است و ناصر توانست در اين گوشـه پناهگـاهي بجويـد    ي بدخشان و يمگان يكي از مراكز        ناحيه

احتمال دارد امير اسمعيلي مذهب بدخشان شمس الدين ابوالمعالي علـي بـن اسـد او را در كنـف حمايـت خـود        

ي دور افتاده دور از ايل و تبـار بـه همـان             اي است خشك و فقير و به ناصر در اين دره          يمگان دره . گرفته باشد 

دردي غريـب   . اشهاي بيست ساله  ها و زندان  زه دشوار گذشت كه به معاصرش مسعود سعد سلمان در سمج          اندا

.زندي خاموش غربت و هجرت موج ميانگيز اين استاد سخن در اين گوشهدر قصايد غرّا و دل

15ران شـايد     سالگي تا پايان عمـر و ايـن دو         63 يا   60از  . گردد حيات او آغاز مي    دوران چهارم از اين پس    

ور بود اينـك در     اي كه زماني شعله   كنده. ي روحي عميق ناصر است     ساله، چنانكه گفتيم دوران شكنجه     25الي  

:گذراندخاكستر سرد مالل و درماندگي غرق است و در انتظار پايان ، عمري پارسايانه و عبوس مي

ــدوه ــه  دل پرانــ ــر از دانــ ــار پــ ــر از نــ تــ

ــده  ــن گدازنــ ــستان تــ ــال زمــ ــر از نــ يتــ

ــمن     ــر او دش ــواره ب ــده هم ــاهي ، ش ــي گن ب

ــاني   ــي و خراســ ــازي و عراقــ ــرك و تــ تــ

وي تا آخرين . كندهاي درون ، ناصر را خورد نميولي آنچه كه شگفت و در خورد آفرين است آن است كه رنج

دم مبارزيست اميدوار و پهلوان سالخورد ما با همان صالبت هميشگي خـويش بـه سـوي عقايـد خـود و عليـه                   
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ماننـد  (هاي طرفداران خلفاي فـاطمي بـه بغـداد    ويژه آنكه حوادث آن عصر و دست اندازيبه. رزمدان مي مخالف

دارد كه خالفت مقتدر عباسي از درون پـوك و          اين اميد را در وي زنده نگه مي       ) تصرف بغداد از طرف ساسيري    

ديـن  � پيوسته اميدوار بـود كـه        دهد كه ناصر  آوريم نشان مي  ابياتي كه در زير مي    . هر آن سرنگون شدني است    

. غلبه كند، پرچم عباسيان واژگون شود و دوران كربت و غربت او نيز خاتمه يابد�حق

اَرجو ، كه زود سـخت بـه فـوجي سـفيد پـوش             

كينــه كــشد خــداي ز فــوجي ســيه ســلَب     

وان آفتــــاب آل پيمبــــر كنــــد بــــه تيــــغ

ــيان طلـــب     ــنه عباسـ ــدر ز گُرسـ ــون پـ خـ

 گـون شــود وز خـون خلـق خــاك  زمـين حلُــه   

ــب   ــا حلـ ــداد تـ ــقّ  وز بغـ ــن حـ ــر ديـ از بهـ

ــر    ــرس اگ ــر زد ، مت ــو س ــاب چ ــرب آفت وز مغ

ــز ز يمگــان ســر از ســرب  بيــرون كنــي تــو ني

هنوز چندان سالي از مرگش نگذشت كه جنبش صباحيان لرزه بر           . گمان نرود كه اين اميدواري ناصر عبث بود       

راساني افكند و خالفت عباسي نيز نتوانست سرانجام        پيكر خلفاء ، شاهان سلجوقي و وزيران و فقيهان قشري خ          

.ي فنا فرو غلطيدي  شيعيان و اثني عشريه نجات دهد و به درهخود را از نبرد مدبرانه

آثار ادبي، فلسفي و ديني ناصر) 4

ه مردي پر شور و پر مايه چون ناصر طي عمر دراز خود بسيار سروده و نوشته است و سخن خود او بر  اين نكت     

:گواه است

منگر بـه ايـن ضـعف تـنم ، چونكـه در سـخن              

ــزون  ــر ســتاره ف ــن چــرخ پ ــرازي ــر م  اســت اث

اين آثار .  اثر كه مسلماً از آن ناصر است اكنون در دست است          9ولي از آن آثار فراوان تنها       

:عبارتست از
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هـزار  ترين شكل آن كه مورد نظر ماست انـدكي بـيش از يـازده       كه در كامل  : ديوان-1

هاي ناصر نيست از جمله به همين دليل كـه در منـابع             يت دارد و مسلماً اين تمام سروده      ب

اين ديـوان بـه     . متعدد گاه اشعاري به ناصر نسبت داده شده كه در ديوان وي نيامده است             

زاده و ذيل بر ديباچه از مجتبـي        ي جامع تقي  تصحيح حاجي سيد نصراله تقوي و با مقدمه       

ي مجلس در تهران چـاپ شـده    در مطبعه1304ازدهخدا در سال    مينوي و حواشي جالب     

ي شخصيت روحـي و     ديوان ناصرخسرو يكي از مهمترين اسناد براي تحقيق درباره        . است

متأسفانه اين ديوان به ايـن شـكل معايـب زيـادي دارد و اميـد اسـت               . معنوي ناصر است  

يست تصحيح و تحشيه كند     صاحب همتي آن را چنان كه درخور چنين اثر واال و داهيانه ا            

.و با تفسيرات لغوي و ادبي و فلسفي الزم به طبع رساند

 و  592 كه اولـي متـضمن       �سعادت نامه � و   �روشنائي نامه �دو مثنوي كوچك  -3و2

ي ديـوان نـامبرده طبـع        بيت در پند و موعظه است و بـه ضـميمه           300دومي مشتمل بر    

ـ       انواع طبع . گرديده است  در مـورد مثنـوي     . ن دو مثنـوي وجـود دارد      هاي ديگـر نيـز از اي

تـصريح دارد كـه از آن ناصـر         ) جلد سوم  (�سبك شناسي �نامه ، شادروان بهار در      سعادت

.  اسـت نـه متعلـق بـه ناصرخـسرو قباديـاني            753خسرو شريف اصـفهاني متـوفي سـال         

دن به  در لي1949ايوانف در . اي نيز به نثر در دست است كه آن را وازروشنائي نامه نسخه

.طبع رسانده است

ي حـال ناصـر   كه از جهت احتواء بر تاريخ و جغرافياي تـاريخي و ترجمـه            : سفرنامه-4

ي سلماسي  زادهي محمود غني  داراي اهميت زايدالوصف است و بهترين طبع آن با مقدمه         

همانطور . ي كاوياني در برلين به چاپ رسيده است       قمري در مطبعه   1341است و در سال     

دروان ملك الشعراء بهار متـذكر شـده اسـت سـبك انـشاي سـفرنامه  نـسبت بـه                     كه شا 

تـوان  دهد كه مـي   زادالمسافرين و جامع الحكمتين و وجه دين قدمت كمتري را نشان مي           

.تر نوشتن باشدي نساخان  يا ناشي از كوشش براي سادهعالمت مداخله
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ي  هجري به نام خليفـه     453، اثر مهم فلسفي ناصر كه وي در سال          زادالمسافرين-5

فاطمي المستنصر باهللا نوشته است و با تـصحيح اديـب هنـدي محمـد بـذل الـرحمن در                    

. قمري چاپ شده است1340ي كاوياني در سال مطبعه 

 كه با مقابله ي محمد قزويني و محمود غني زاده و بـا مقدمـه ي دكتـر      وجه الدين -6

 قمـري بـه چـاپ رسـيده اسـت و            1343ل  ي كاوياني در سا   تقي اراني، آن هم در مطبعه     

ناصر براي اين كتاب اهميـت رهنمـودي خاصـي          . حاوي توصيف مذهب اسمعيليان است    

خردمندي كه اين كتاب را بخوانـد، ديـن را          �: نويسدي آن مي  قائل بوده و خود در مقدمه     

.�بشناسد و برشناخته كار كند

ي هـر  نري كـربن و مقدمـه   كه به اهتمام دكتر محمد معين و هـا      جامع الحكمتين -7

 در تهران به چـاپ رسـيده اسـت و متـضمن      1333دوي آنها به فارسي و فرانسه در سال         

ناصر اين شـرح    .ي احمد ابن الحسن جرجاني نوشته است      شرحي است كه ناصر بر قصيده     

 بنا به خواهش امير بدخشان شمس الدين ابوالمعالي علي ابن اسد تدارك             463را در سال      

 بيتي خود سئواالتي را مطرح  82ي   شاعر و حكيم اسمعيلي ابوالهيثم در قصيده       .ديده است 

كرد و امير بدخشان كه خود اسمعيلي بود از ناصر در ايام اقامت يمگان خواست كه بـدان                  

.بدين ترتيب اين اثر مهم فكري ناصر پديد شده است.  ها پاسخ نويسدلسوا

 كه دستنويس اولي در     �يش و رهايش  گشا� و   �خوان االخوان �ي   دو رساله  -9و8

اي چاپ   يحيي الخشّاب از آن در قاهره نسخه       1940ي اياصوفيه است و در سال       كتابخانه

.  چاپ شده است   1950كره است و دومي به تصحيح سعيد نفيسي در شهر بمبئي در سال              

 پاسخ بـه سـي سـئوال        �گشايش و رهايش  �ي  رساله. هر دو رساله در مسائل ديني است      

ي رهبري مشخصي است كه ناصر از جريان اسمعيلي عـصر   برادر ديني است و نشانه     يك

.كرده استخود مي
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كتـاب المفتـاح و    ، بستان العقـول  اثر ، ناصر در آثار خود از يك سلسله آثار ديگر مانند         9عالوه بر اين    

،  اختيار االيمان  اختيار االمام و  ،  لسان العالم ،  كتاب عجايب الصنعه  ،  دليل المتحيرين ،  المصباح

.برد كه در دست نيست نام ميعجايب الحساب و غرايب الحساب، كتاب الدليل

 در تـسخير كواكـب و       "سـرّ االسـرار   "عالوه بر اين آثار كه تعلق آن به ناصر مسلم اسـت كتبـي ماننـد                 

نتـصاب  شود كه ايـن ا   در علوم عجيبه به ناصر نسبت داده مي        "قانون اعظم � در منطق و     �اكسير اعظم �

.محل ترديد جدي است

آفرينش ادبي ناصر) 5

ي بيـان    و شـيوه   شـكل ناصر در آفرينش ادبي خود كه بطور عمده و حتي انحصاراً منظوم است چه از جهت                 

. هنرمندي است نو آورمحتوي و مضمونهنري و چه از جهت 

مروزي شاعر معـروف آن دوران     در شهر مرو شاهجان كه ناصر آغاز عمر را در آنجا به سر آورده است، كسائي                 

شهرتي فراوان داشت و مسلماً مكتب شعري كسائي خـواه از جهـت زبـان فـصيح و طنـين قـصائد و دقـت در                         

توصيف طبيعت و خواه از جهت توجه به پند و موعظه و انتقاد از ابناء عصر در ناصر مؤثر بوده است و ناصر خود          

ناصـر  . است ولي تفاوت كيفي عظيمي مابين دو شاعر وجـود دارد          گردد كه پيوسته او رادر نظر داشته        متذكر مي 

نـوآوري ناصـر از جهـت    . نامدچه بسا از راه مفاخره شعر خود را پرندي لطيف و شعر كسائي را كساي خشن مي            

:شكل و بيان هنري در نكات زيرين است

از اين بابت ناصـر ماننـد   . طبوعاي به ازاحيف و بحور نام   مراعات تنوع در بحور و اوزان شعري و توجه ويژه          -1

مولوي دردي و وسواسي خاص براي موسيقي شعر دارد و براي بيان مطالـب خـود، بـراي قـصايد فـوق العـاده                        

انگيزي از طبيعت آغاز و به مشتي شكوه و پند و عتاب و خطـاب و بحـث و                   شيواي خويش كه گاه با وصف دل      

چنـد نمونـه    . گزينـد يب، نـادر، دلكـش و آسـماني برمـي         هاي غر شود، آهنگ ي ديني و فلسفي ختم مي     مناظره

:بياوريم
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مــرد را خــوار چــه دارد؟ تــن خوشــخوارش    

چــون تــرا خــوار كنــد ، چــون نكنــي خــوارش؟

------------------

سخت تر عيب جهان پيش خرد چيست؟ فنـاش        

پيش ايـن عيـب سـليم اسـت بالهـا و عنـاش             

------------------

ــر احــوال   ــانيشچــون گــشت جهــان را دگ عي

ــانيش    ــان راز نهـ ــسترد جهـ ــه بگـ ــرا كـ زيـ

------------------

ــين  ــه ســـحرگاه شـــب دوشـ ــا بـ ــم تـ در دلـ

ــين   ــن بـ ــاطر روشـ ــن خـ ــد ايـ ــيچ ناراميـ هـ

------------------

ــازار دارد  ــه بــ ــل چــ ــا گــ ــاز بــ ــبا بــ صــ

كــــه همــــوارش از خــــواب بيــــدار دارد   

ر دوران ناصر زبـان فارسـي هنـوز دچـار           با آنكه د  . دقت و غناء در لفظ و استحكام استثنائي در بيان مطلب          ) 2

ويـژه در نظـم     هاي متصنع نشده بود، با اينحال ناصر در اين زمينه بـه           بيماري آوردن مترادفات و عبارت پردازي     

عيناً مانند آثـار    (جائي خاص دارد كه آثارش را در نظر حتي اندك آشنايان به ادب فارسي نسبت به آثار ديگران                   

انبوه الفاظ در اختيار تفكر حِكَمي و عقالئي ناصر است          . كندسخت ممتاز مي  ) و حافظ مولوي و سعدي و نظامي      

كند و به كمك تفكـر عميـق چنـان عبـرت آمـوز بيـان       و او آنها را به مدد خيال نازك چنان استادانه رديف مي   

سنگ عقـابي   روزي ز سر    �به همين جهت يك سلسله از قطعات ناصر از قبيل           . دارد كه گاه معجزه آساست    مي

بـار  � ،   �اي كه زير چناري كـدو بنـي       نشنيده�،  �چو تيغ به دست آري مردم نتوان كشت       �  ،      �به هوا خواست  

 و غيـره از  �ناصر خسرو به راهي مـي گذشـت  � ، �نكوهش مكن چرخ نيلوفري را� ، �خدايا اگر ز روي خدائي 

مزرع سبز فلك ديدم و داس      � سعدي و     از �بني آدم اعضاي يكديگرند   �ترين قطعات فارسي است مانند      معروف
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هـاي قـصايد   ي ديوان ناصرخسرو مشاهده كرد كه هنوز بـسياري ازبخـش   طي مطالعهنگارنده.  از حافظ  �مه نو 

توان آنها را از آثار طراز اول ادبي دانست شهرت الزم را كسب نكرده است و عالوه بر متن                   ناصر كه به حق مي    

ي درخـورد خـود را   ي امروزي عرضه شود تـا جلـوه   از اين اشعار به طرز پسنديده     ايانتقادي ديوان ، بايد گزيده    

.آنچه مشهود شده است شايد خمس آن چيزي است كه سزاوار همان شهرت است. كسب كند

 توصيف طبيعت درزمان ناصر بسيار متداول بوده است و ديوان شعراي آن عصر از اين نوع توصيفات بهـار                    -3

اسـتاداني مانـد فرخـي و       . هاي پر گل، مرغزارها و كوهسارهاي خـرم سرشـار اسـت           ابر، باغ و خزان، آسمان پر     

توصيفش با بالغت و عمق . با اين حال ناصر در اينجا نيز جائي ويژه دارد. اندمنوچهري در اين زمينه بيداد كرده    

خوار �ي  در فلسفه شگفت است كه ناصر با پيگيري       . فلسفي و دقت و ظرافت هنري حيرت انگيزي همراه است         

ي شمرد، با اين حال خود شيفته      توصيف بهار و گل و نسرين و عشق به طبيعت را سبكسري مي             �داشتن جهان 

ي ويژه آسمان كه او بدان ارادتي روحـاني دارد و بـا همـه             به. بديل آن است  زيبائي طبيعت و يكي از نقاشان بي      

هـاي نـورانيش    د و در توصيف اين گنبد نيلي و آذين        كنجالل خورشيد و ستارگانش شاعر را سخت مجذوب مي        

.اشعار فراواني دارد كه هر يك در نوع خود كم نظير است

:آوريم كه در ادبيات كالسيك ما كم نظير است در زير ميشببه عنوان نمونه وصف او را از 

شبي تاري ، چو بـي سـاحل ، دمـان ، پـر قيـر دريـايي         

 انـدوده صـحرائي     چون پر ز نسرين برگ ، نيل       -فلك  

نــشيب و تــوده و بــاال ، همــه خــاموش و بــي جنــبش

چو قومي ، هر يكـي مـدهوش و درمانـده بـه سـودائي              

زمانــه رخ بــه قطــران شــسته وز رفــتن برآســوده     

ــي    ــرد فردائـ ــداي فـ ــتش خـ ــوئي نافريدسـ ــو گـ تـ

نــه از هــامون ســـودائي تحيــر هـــيچ كمتــر شـــد    

ــفرائي      ــيچ ص ــد ه ــغرائي برآم ــبح ص ــز از ص ــه ني ن

هــاهـا يارســت رفـتن ســوي صـورت    از چــشمنـه نـور  

نــه ســوي هــيچ گوشــي نيــز ره دانــست آوائــي      

ــا  ــر ز گوهرهـ ــوئي پـ ــر گـ ــستي دهـ ــسه مريمـ كنيـ
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ــائي     ــون چليپ ــا چ ــان ، ثري ــو رهبان ــدون چ ــوم اي نج

 چــو خوشــة نــسترن پــروين درخــشنده بــه ســبزه بــر 

ــي     ــو دارائـ ــوزا چـ ــته جـ ــوهران آراسـ ــه زر و گـ بـ

ــشتري د  ــور م ــك چــه يوســف منّ ر شــبچــو در تاري

در او زهـــره بمانـــد زرد  و حيـــران چـــون زليخـــائي

مرا بيدار مانـده چـشم و گـوش  و دل كـه چـون يـابم        

به چشم از صبح برقي يـا بـه گـوش از وحـش هرائـي               

چـــو زاغ شـــب بـــه جابلـــسا رســـيد از حـــد جابلقـــا

ــائي    ــاقوت عنقـ ــو از يـ ــشنده چـ ــر رخـ ــد مهـ برآمـ

ــشنده    ــبح رخ ــيش ص ــاري ز پ ــب ت ــد ش ــزان ش گري

از حقـــي و ناپيـــدا ز پيـــدائيچنـــان چـــون باطـــل 

 است و آنچه بـه فـراوان        تغزل و   مديحه بايد گفت آنچه در آثار منظوم ناصر نيست          مضمونو اما از جهت     

كند با اسلوب تلقين و تحذير نتايج فلسفي و         هست توصيف، موعظه، مباحثه و انتقاد است و به ويژه كوشش مي           

فقدان تغـزل و اشـعار غنـائي در مـورد احـساسات عاشـقانه و         . داخالقي مورد قبول خود را در خواننده رخنه ده        

توصيف زيبايان در اشعار ناصر در نزد برخي اين وهم را برانگيخت كه گويا جهـت تعقـل فلـسفي در ناصـر بـر                     

چه چيز اين مرد عبوس، جدي، پارسا و متفكر را از عـشق رميـده   . هرگز . چربيده استجهت تخيل شاعرانه مي 

نـصيب  آنچه كه مسلم ست وي در چهل سال اول عمـر از ايـن مقولـه بـي         . است درخور تحقيق  كرده ، مطلبي    

ي خود سـاخته بـود و از شـراب و معـشوق دم               خودداري راشيوه  �ي خراسان حجت جزيره �نمانده ولي در مقام     

:دانستزد و حتي خنديدن را زشت مينمي

 كه نه خندم و نه خنـدانم                چون كنم چون؟  با گروهي كه بخندند و بخندانند

ــانم  از غم آنكه دي بهر چه خنديدم ــسته و گري ــون خ ــروز كن ــه دل ام           ب
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وي از مديحه نفرت داشت و از شاهان و . فقدان مديحه در اشعار ناصر فضيلت عالي و استثنائي آفرينش اوست        

تـوان يافـت و از   ن و اميران در قصايد او مي   ها بيت در تقبيح و استهزاء شاها      ها و ده  ده. اميران به جان بيزار بود    

.اين جهت شايد او تنها شاعري است كه چنين پيگيرانه شاهان و اميران را كوبيده است

بــه علــم و بــه گــوهر كنــي مــدحت آن را     

ــدگوهري را     ــل و ب ــر جه ــت م ــه اس ــه ماي ك

ــع را   ــدر آري دروغ و طمــ ــم انــ ــه نظــ بــ

دروغ اســــت ســــرمايه مــــر كــــافري را   

ــا  ــه در پـ ــم كـ ــن آنـ ــزممـ ــان نريـ ي خوكـ

ــظ دري را  ــي در لفـــ ــن قيمتـــ ــر ايـــ مـــ

---------------------

يــــا بــــاز شــــد اســــت يــــا تــــو بــــازي

ــي     ــاز مــ ــو بــ ــه چــ ــرا كــ ــائيزيــ ربــ

گـــــر شـــــاه تـــــوئي مـــــدزد اينـــــسان

مــــــــال از شــــــــهري و روســــــــتائي

---------------------

چــه حاجــت بــه پــيش اميــرم چــو دانــم      

ــرم     ــد نميـ ــشم نخوانـ ــر پيـ ــر ميـ ــه گـ كـ

 ســـنگريزهبـــه نزديـــك مـــن نيـــست جـــز 

بـــه نزديـــك او گـــر نـــه مـــشك و حريـــرم

حقيــر اســت اگــر اردشــير اســت زي مــن     

ــرم  ــر دل او حقيــ ــن بــ ــه مــ ــري كــ اميــ

---------------------
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ــر  ــاهب ــي مگــر آن را كــه ســزا هــست گ  نبين

 برانگيـــزي و در چـــاه نـــشانيش  گـــاهاز 

يگر آن زمان با ايـن عظمـت و   اين مسلماً جهت انقالبي اشعار اين هنرمند مقاوم است كه در نزد كمتر شاعر د      

ي نظر جهان بيني مترقي امروز برخي مثبت      هاي ناصر ، از نقطه    موعظهي  اما محتوي عمده  . شودعلو ديده مي  

ي جهـان   منفي عبارت است از ذم زاهدانه     . وار علم و عقل   مثبت عبارت است از مدح شيفته     . و برخي منفي است   

ي آراستن جان و تن و زندگي واقعي در ايـن عـالم سـاخت، ولـي           وسيله بايد علم و عقل را ستود و آن را        . و تن 

ي رستگاري اخروي مي شمارد و در مورد جهـان و  ناصر علم و عقل را تنها توشه و سرمايه ي آن جهان و مايه             

:اي بياوريمدر اين دو زميه امثله. كندتن مشتي اقوال مرتاضانه را تكرار مي

:در توصيف علم

ياع و بـه جـاه و ملـك و مـال            به از ضـ    دانش

ــرا      ــر م ــت م ــين گف ــر چن ــاطر خطي ــن خ اي

---------------------

ــار    ــر بـ ــو گـ ــت تـ ــشدرخـ ــرددانـ  بگيـ

ــوفري را   ــرخ نيلـــ ــر آوري چـــ ــه زيـــ بـــ

---------------------

ــت    ــواهي افروخ ــراغ خ ــدر چ ــه دل ان ــون ب چ

 و عمـــل بايـــدت فتيلـــه روشـــن   علـــم

---------------------

ــرد را  ز  ــشم خــ ــر چــ ــممــ ــر بعلــ هتــ

ــست   ــا نيــ ــيچ توتيــ ــدر هــ ــور پــ 1اي پــ

.ي مقال و ديگري در حاشيه در وصف كتاب ذكر شده استدر سرلوحهي ناصر در همين بررسي يكي ي ديگر از اشعار دانش دوستانهدو نمونه)1
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شـود، رد   ي ناصـر ديـده مـي      ي مثبت مهم ديگري كـه در آفـرينش شـاعرانه          عالوه بر مدح علم و عقل نكته      

ي در زمينـه  . ي قضا و قدر و تشكيك در برخي عقايد مذهبي مانند عدالت الهي ، و معاد جسماني اسـت                  انديشه

  طينت انساني -بار خدايا اگر ز روي خدائي   � ناصرخسرو مانند    تشكيك در عدالت الهي و معاد جسماني قطعات       

خـدايا  راسـت   � و  �     زو بخوردند كركس و زاغان         -مردكي را به دشت گرگ دريد       �  و    �همه جميل سرشتي  

. معروف است�  ولي از بيم نتوانم ژكيدن-گويم فتنه از توست 

:از ديوان ذكر كرد از آن جملهتوان ي متعددي ميدرمورد انكار نقش قضا و قدر امثله

نكـــــوهش مكـــــن چـــــرخ نيلـــــوفري را

ــري را   ــره سـ ــاد خيـ ــر بـ ــن ز سـ ــرون كـ بـ

ــد     ــويش را ب ــر خ ــي اخت ــون كن ــود چ ــو خ ت

ــري را    ــك اختـ ــشم نيـ ــك چـ ــدار از فلـ مـ

---------------------

هـــركس همـــو حـــذر از قـــضا و قـــدر كنـــد

ــرا   ــدر مـ ــضا و قـ ــد قـ ــر دو رهبرنـ ــن هـ ويـ

نــام قـــضا خـــرد كــن و نـــام قـــدر ســـخن  

ــ ــرا   ي ــامور م ــي ن ــخن ز يك ــن س ــت اي اد اس

و اكنون كه عقل و نفس سـخنگوي خـود مـنم           

از خويـــشتن چـــه بايـــد كـــردن حـــذر مـــرا

:ي فراواني آورد و از آن جملهتوان امثلهي اشعار ناصر، نفي جهان، نفي تن ميي جهت مرتاضانهدرباره

ــت  ــق شكارسـ ــر و خلـ ــان تيزپـ ــاز جهـ بـ

ــ    ــار اس ــه ك ــكار چ ــز از ش ــان را ج ــازِ جه تب

ــت    ــو اس ــه دي ــشم ك ــدار چ ــري از وي م رهب

ميــوه خــوش زو طمــع مكــن كــه چنــار اســت 

---------------------
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ــي  ــه راهــــي مــ گذشــــتناصرخــــسرو بــ

ــست و اليعقــل نــه چــون مــي     خوارگــانم

ديـــــد قبرســـــتان و مبـــــرز پـــــيش روي

ــان    ــه نظارگــ ــي همــ ــرزد كــ ــگ بــ بانــ

ــين   ــواره بــ ــت خــ ــا و نعمــ ــت دنيــ !نعمــ

ــان   ــت خوارگـ ــنش نعمـ ــت، ايـ ــنش نعمـ !ايـ

---------------------

مـــرد را خـــوار چـــه دارد تـــن خوشـــخوارش

ــوارش   ــي خ ــون نكن ــد چ ــوار كن ــرا خ ــون ت چ

ــر    ــار، دروغ و مك ــرد ب ــت، خ ــي اس ــن درخت ت

خس و خوار است حذر كـن ز خـس و خـوارش            

---------------------

گيتيـــت يكـــي بنـــده ي بدخوســـت بـــرانش

ــوانيش    ــو بخ ــزد چ ــود بگري ــد خ ــو ب ــرا ز ت زي

ــو   ــوي ت ــا س ــر جف ــويش از به ــه در خ ــد ب  آم

ــوانيش  ــر بتــ ــران گــ ــذار و ز در دور بــ نگــ

ــد     ــر فروش ــه مك ــو و گ ــا ت ــد ب ــذر كن ــه ع گ

صــد لعنــت بــر صــنعت و بــر بازرگــانيش      

هـاي  شايان ذكر است كه اين نفي جهان و تن ، اين مرتاضيت خود نوعي پرخاش عليه آن جهان و آن عـيش          

لذا حتي در اين آموزش  منفي يك محتوي مثبـت           . جسماني است كه به نظام منفور جهل و استبداد متعلق بود          

.انقالبي وجود دارد

ي ناصـر درمـان    كـه بـه عقيـده    اثبات ضـرورت مـذهب    نكات منفي ديگر در محتوي آثار منظوم ناصـر          

 و مباحثه بـا متفكـرين ماننـد رازي و           قديم و ابدي بودن جهان    سودمندي براي رفع بيم مرگ است، انكار        
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انـد و بـاور بـه وجـود     قبيل فردوسي است كه گنبـد آسـمان را تبـاهي ناپـذير دانـسته     ايرانشهري و شاعراني از   

.برخي از اين نظريات در كتب فلسفي و ديني او نيز آمده است.  خود به خودي ايزدي استمكافات

عقـل،  ي او از علـم و  بطور كلي بايد گفت كه ذّم ناصر از شاهان و اميران ، انتقاد او از فقها و سالوس ، مديحه  

ي او به عدالت ونفرت    باوري او به خرافات  و ترديد او در دعاوي مذاهب، عالقه           انكار او از نقش قضا و قدر ، بي        

ي بسيار واالي شود كه ارثيه ي ادبي ناصر را جزء گنجينههاي طبيعت موجب مياو از ستم و عشق او به زيبائي     

.ادب انسان دوستانه و مترقي پارسي قرار دهيم

برخي مشخصات جهان بيني ناصر)6

:و اما براي درك جهان بيني ناصر بايد به نكات زيرين توجه داشت

منظـور از راسيوناليـسم يعنـي روش        . عصر خود بود  ) راسيونالسم(ي تعقلي   بيني ناصر ملهم از شيوه    جهان) الف

ل عقل به مثابه ي افزار      ي تعبد، روش قبو   اصالت استدالل منطقي، روش اصالت معرفت عقلي و رد كردن شيوه          

به عللي كه خود درخورد مطالعه است روشنفكران ايراني در          . ي دعاوي مخالف آن   پي بردن به حقايق و رد كليه      

 عليـه   هـاي مبـارزه   ي بيگانگـان راسيوناليـسم را بـه يكـي از حربـه            دوران خالفت عرب و از همان آغاز سلطه       

:ويژه به دو شكل بروز كردوناليسم بهاين راسي. ايدئولوژي مذهبي خالفت بدل كردند

.�قدريه و جبريه� و مبارزات �معتزله� و �اصحاب رأي�صورت جريان  در فقه و كالم به-1

.و منطق و علوم عقلي) اعم از مكاتب مختلف آن(صورت فلسفه  مستقالً به-2

خالفت مأمون و معتصم و واثق در يك معتزله در دوران  . اندها ايرانيان از پيشاهنگان بوده    ي اين زمينه  در همه 

ي مخلوق يا قديم بـودن قـرآن ، مـسئله ي گنـاه كبيـره و      ي رؤيت ، مسئلهسلسله مسايل كالمي مانند مسئله  

رابطه ي آن با ايمان ، مسئله ي رابطه ي صفات ربوبيه با ذاتش ، مسئله ي مجبور يا مختـار بـودن انـسان در                          

هـائي كـه در بـين فـرق          پرداختند و تحت تأثير حكمت يونان و بحـث         هاي منطقي قبال مشيت الهي  به بحث     

مسيحيت بود و به دنبال مشاجرات قدريه و جبريه ، اصحاب رأي و اصحاب حديث ، پاي استدالل را بـه ميـان                       

از زمان. سلسله جنبان معتزله  ابوحذيفه واصل بن عطاء ايراني بود. ي احكام را رد كردندكشيدند و قبول تعبدانه

از آغـاز قـرن چهـارم        . شـود المتوكل و القادر  باهللا خلفاي عباسي واكنش بر ضد راسيوناليسم معتزله آغـاز مـي               
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. سازدي مقاومت فكري عليه معتزله را فراهم ميابوالحسن علي بن اسعيل االشعري با ايجاد كالم اشاعره زمينه         

.زندتن كتب معتزله دست ميكند و به سوخمحمود غزنوي نبرد سختي را با معتزله آغاز مي

ي ايرانياني مانند فارابي، سجستاني، رازي، ايرانشهري، ابن سينا، بهمنيار، گروه      وسيلهطور عمده به   نيز به  فلسفه

هاي ايراني ماننـد سـامانيان و ديلميـان تـسامح و تحمـل         در دوران سلسله  .  شوداخوان الصفا و غيره پخش مي     

گـران  شد كه در واقع نوعي سياست ضـد سـيطره  مرعي مي) معتزله و فالسفه(ها  بيشتري درمورد  راسيوناليست   

اي كـه خالفـت عباسـي از        ي ماهرانـه  از دوران غزنويان چنان كه گفتيم اين تسامح به علت استفاده          . عرب بود 

نه گـرم   تضاد اميران  ايراني و ترك نمود فروكش كرد و بازار اشعريت و حنفيت و ايمان و تعبد تاريـك انديـشا                     

.در دوران سلجوقيان اين عدم تسامح بيشتر شدت يافت. گرديد

ي تعقلي معتزله معرفي    ي يونان و شيوه    براي جلب مخالفان خالفت كوشيدند تا خود را هوادار فلسفه          اسمعيليه

 آيـات و    �بـاطن � و كـشف     �تأويل�كنند و با درآميختن دين و منطق، ايمان و فلسفه و با پيش كشيدن رسم                

 را جانـشين ادعـاي    �حجـت معقـول   � وجود آورند و به قول ناصـر         اديث سنتزي متناسب با روحيات عصر به      اح

. شباهت كامل داشت�اخوان الصفا�در اين زمينه روش دعاه اسمعيلي با اعضاء جلسات سري . صرف سازند

 خالفت اعراب و قشرهاي طور اعم عليهي مقاومت ايرانيان بهبيني اسمعيليه انعكاس فكري و روحيه   جهان) ب

ي خالفـت و امـارت      متوسط و زحمتكش جامعه به طور اخص عليه اميران ترك و اشراف ايراني دست نـشانده               

ي ايراني، يكـي از اشـكال فكـري مقاومـت       اين ايدئولوژي مذهبي در كنار فلسفه و عرفان و عقايد شعوبيه          . بود

راز آنكـه  . گـران خـارجي نـشان دادنـد    ه عليـه سـيطره  وسيعي است كه مردم فالت ايران در تمام اشكال ممكن       

يابـد و روشـنفكران بنـامي ماننـد     ي تعليميه و اسمعيليه از قرن سوم به بعد در ايران سخت گـسترش مـي   شيوه

.كند در همين دو جهت راسيوناليستي و مقاومت آميز اين جريان استناصرخسرو را به خود جلب مي

ار مابين راسيوناليسم و ايراسيوناليسم ، مابين روش مرتاضانه يعنـي بـاور بـه               بيني اسمعيلي تضاد آشك   در جهان 

جاوداني بودن روح و جهان پس از مرگ و خوار داشتن جهان كنـوني از طرفـي و روش مبـارزه جويانـه يعنـي                         

البتـه  . شـود ي حق و عدل در همين جهان از طرف ديگر ديـده مـي     دعوت به عمل و تبليغ و تالش براي اقامه        

ي پرورش جان و عقل ، انصراف از اصر ميكوشد با اين استدالل كه جسم خاكي و جان آسماني است لذا الزمه          ن

بيني خود را فرو پوشاند، ولي اين توجيه خـود          اين عالم خاكي و خودداري از پرورش جسم است ، تناقض چهان           

سعادت . دي و جهان مادي جدا كرد     توان از جسم ما   روح و عقل را نمي    . اي است در حكم طرح دعاوي غلط تازه     
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در خوار داشتن  جسم و جهان نيـست بلكـه در آراسـتن آن بـه مقتـضاي عقـل اسـت، نـه عقـل سـودگرانه و                

.هاي انسانخودپسندانه، بلكه عقل روشن انساني، عقل به سود همه

هاي اسمعيلي ناصـر،    دهد در پس حجت   ويژه در اشعار او بسياري نكات وجود دارد كه نشان مي          در آثار ناصر به   

ايوانـف يكـي از     . انگيـز و  قضاوت شگفت . انديشدتر و واالتر مي   ناصر ديگري پنهان است كه از نخستين عميق       

ي ناصر كه وي گويا در تفكر خود گاه سطحي، ساده لوح و روستائي بوده از بـيخ و       خبرگان دين اسمعيلي درباره   

ي تحقيق علمي است بـا دقـت بررسـي          ديوان  او چنان كه شيوه     ويژه  اگر روزي آثار ناصر به    . بن نادرست است  

خواست از راه تعبير و تفسير آيات و احاديث و توسل به اشارات و كنايات                 كه مي  �باطني�شود، بطن واقعي اين     

عددي و حروفي تعبيراتي موافق ميل اسمعيليه از آنها بيرون كشد، ظاهر خواهد گرديـد و در ايـن بطـن مـا بـا                         

هاي عقل نقاد و انقالبي عـصر خـود         توان او را يكي از جلوه     وري روبرو خواهيم بود كه به تمام معني مي        انديشه

تواند سرمشقي باشد از ايمان داشتن و در راه ايمان خود عليـرغم             شمرد و به عنوان انسان و متفكر و مجاهد مي         

1.هر نوع دشواري ، رزميدن  و بدان تا آخرين نفس وفادار ماندن

ي يونان و متكلمين و فالسفه و دانشمندان ايرانـي از قبيـل زكريـاي    بيني فلسفي و مذهبي ناصر و مناظرات ادبا و حكماء و فالسفهما در اين بررسي كوتاه از ورود تفصيلي در جهان  )1
ي ديگري تحت عنـوان  عالوه در مقالهب. ي پرداختن به آن كالبدشكافي آثار فلسفي و مذهبي ناصر است          ايست كه الزمه  يرا اين خود مبحث جداگانه    رازي و ايرانشهري احتراز كرديم  ز      

بينـي ناصـر   ي جهـان در زمينـه . ي ناصر با زكريـاي رازي ذكـر شـده اسـت    ي مباحثهاي درباره كه در همين مجموعه به چاپ رسيده است شمه      �طباعيان و دهريان و اصحاب هيولي     �
برتلس در كتاب پرارزش وي انجام گرفته است و چون كتاب اخير به فارسـي ترجمـه شـده اسـت، خواسـتاران                  . ويژه ا ايوانف، هانري كربن و براگينسكي و به      . مطالعات جالب از طرف و    

.توانند مراجعه كنند و نيازي به تكرار آن تحقيقات نيستمي
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التمثيل غير مفيد ليقين و هوما يدعي فيه شـمول حكـم            �

�. المرين، بناء علي شمول معني واحد مهماً

شيخ شهاب الدين سهروردي

)شيخ اشراق (

مولوي و تمثيل

)����	��J(تمثيل يا آنالوژي 

 دو پديده در يك وقتي دوشيئي،. ماندي مطلبي به كمك تشبيه را تمثيل يا آنالوژي مياستنتاج و حكم درباره

ي مشبه توان آنها را مقايسه كرد، و براساس اين شباهت، حكمي را كه دربارهيا چند جهت بهم شبيهند، مي

در منطق صوري ارزش معيني براي تمثيل از جهت تحقيق يك . ثابت است درباره مشبه به نيز ثابت گرفت

 و داراي �مفيد يقين�ار از سهروردي نيز آمده است ي  اين گفتمطلب قائلند ولي آن را چنانكه در بيان سرلوحه

شمرند زيرا شباهت يك يا چند جهت دانند و تمثيل را از اشكال ضعيف برهان ميقدرت برهاني كافي نمي

ولي در واقع . ي احكام صادق به آن دو پديده با هم منطبق باشد كند كه همهدوشئي يا دو پديده ، الزم نمي

در . آميز، سطحي و مخدوش يا مقنع، با مضمون و اساسمندچگونه تمثيلي است، سفسطهبايد ديد كه تمثيل 

آن صورت تمثيل را در . شودي مورد تحقيق شمرده ميسازي از پديدهمباحث سيرنتيك تمثيل نوعي مدل

، مذهب، از تمثيل از باستان زمان در علم و فلسفه. ي ناتوان نيل به معرفت دانستتوان پيوسته وسيلهنمي

از ميان انواع . اندكردهاخالق، سياست و امور ديگر براي اثبات مطلبي، توضيح آن، مجسم كردن آن استفاده مي

به همين جهت قديميترين شكلي است كه . براهين منطقي تمثيل شكلي است مشخص، محسوس، قابل درك
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استدالل بوده است و در مذهب، عرفان و ي ترين حربهدر نزد ملل متداول شده و در كشور ما مهمترين و رايج

.كوشند تا مطالب را هم مجسم و مفهوم و هم ثابت و مدلل كنندفلسفه و اخالق به كمك آن مي

ها و حكايات واقعي يا پنداري از اشكال مهم تمثيل است كه تأثير عميق اقناعي به ويژه در اذهان ساده قصه

شود و سپس براي اثبات آن حكمي بيان مي. نيمه منطقي قرار گرفته استكليه و دمنه اصوالً بر اين بنياد . دارد

كند، ناگزير خواننده چون در آن حكايت مطلب در جهت اثبات صحت آن حكم سير مي. گرددحكايتي ذكر مي

.بايد قانع شود كه آن حكم صحيح بوده است

در ( روائي مبتني است ابن سينا و نيز غزالي هايآثار عرفا  ما و از آن جمله عطار و مولوي به ويژه بر تمثيل

اشكال مختلف تمثيل را براي نشان دادن نظريات ) در عقل سرخ و صفير سيمرغ(سهروردي ) رساله الطير

الدين محمد يكي از در ميان به كاربرندگان اين فن ، استاد مسلم موالنا جالل. بردندعرفاني خود به كار مي

شش دفتر مثنوي كه آنها را با الهام از ) . ق. ه ـ 672ـ604(ن ايران و جهان است بزرگترين متفكران و شاعرا

الدين ملكداد تبريزي و بنا به خواست شاگرد خود حسام الدين چلپي سروده ،  ي شورانگيز شمسخاطري

. ي برهان تمثيلي عرفاني و فلسفي استي برجستهنمونه

 جاويدانش مثنوي، از جهات گوناگون تحقيقات وسيعي از جانب ي اثري مولوي و زندگي او، دربارهدرباره

تنها . خاورشناسان و اديبان به نام ايران به ويژه آقاي دكتر فروزانفر انجام گرفته است و نيازي به تكرار نيست

.ي تمثيلي و از آن جمله تمثيل فلسفي مولوي استاي كه در اين مقال مورد توجه ماست، شيوهنكته

تمثيل در نزد مولوي ي شيوه

موالنا هر دو شكل تمثيل را تمثيل كوچك يا تشبيه و تمثيل بزرگ كه ما آن را تمثيل روائي ناميديم، چنانكه 

قيد فكر، ي تفكر مولوي سيرآزاد و بيشيوه. مانند داردگفتيم به حد  وفور به كار مي برد و در اينكار نبوغي بي

خالل يك سلسله تشبيهات و كنايات و امثال و روايات، يعني از خالل يك يعني سير بر حسب تداعي معاني، از 

.سيستم آنالوژي فلسفي، عرفاني و در عين حال سخت هنري و شاعرانه است
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در اين تمثيل اين فكر عرفاني كه روح انسان بخشي است از روح . گردددفتر اول مثنوي با تمثيل ني آغاز مي

 است و شائق است كه بار ديگر به اصل خود باز گردد، كه ديگران نيز با كه در قفس تن اسير) خدا(جهان 

اند، مطرح شده است ولي تمثيل مولوي بسيار شاعرانه و بليغ است اين ابيات را تمثيالت ديگري بدان پرداخته

.اي است كه نداندكمتر ايرانيِ كتاب خوانده

كندبشنو از ني چون حكايت مي

كند ها شكايت ميوز جدائي

اندكز نيستان تا مرا ببريده

اند از نفيرم مرد و زن ناليده

سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگويم شرح و وصف اشتياق

هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

باز جويد روزگار وصل خويش

من به هر جمعيتي ناالن شدم

جفت بد حاالن و خوشحاالن شدم

هر كسي از ظن خود شد يار من

ز درون من نجست اسرار من و

ي من دور نيستسر من از ناله

ليك چشم و گوش را آن نور نيست

تن زجان و جان ز تن مستور نيست

ليك كس را ديد جان دستور نيست



412

خواهد و وقتي مي. مولوي به وجود حس دروني كه افزار اشراق و الهام و درك حقايق باطني است معتقد بود

گويد همانطور كه براي شناختن زر نخست مي. ي بيانش تمثيلي استا ثابت كند، شيوهوجود اين حس دروني ر

:سره و ناسره محكي الزم است خداوند نيز در جان ما محكي نهاده است

زر قلب و زر نيكو در عيار

بي محك هرگز نگيرد اعتبار 

هر كرا در جان خدا بنهد محك

مر يقين را باز داند او ز شك 

ه در وجود ما خداوند محكي نهاده است آن است كه حس زنده اگر يك جسم خارجي در غذاي او دليل آنك

:كند كه اين چيز غير الزم است نه الزمباشد آناً درك مي

در دهان زنده خاشاكي جهد

آنگه آرامد كه بيرونش نهد

در  هزاران لقمه يك خاشاك خرد

ببردچون درآيد حس زنده پي 

رد كه در روح انسان دو حس وجود دارد يكي حس دنيا و ديگري حس عقبي كه با يكي گيسپس نتيجه مي

نظر مولوي در اينجا عين نظري است كه . توان امور دنياوي را شناخت و با ديگري امور آسماني و اخروي رامي

منبع هستند كند كه علم و مذهب داراي دو ها هانري برگسن فيلسوف عارف مشرب معاصر فرانسه بيان ميبعد

:گويدمولوي مي. كه يكي عقل است و ديگر الهام كه منشاء آن غريزه است

حس دنيا نردبان اين جهان

حس عقبي نردبان آسمان

صحت اين حس بجوئيد از طبيب

صحت آن حس بخواهيد از حبيب
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صحت اين حس، معموري تن

صحت آن حس، تخريب بدن 

ي احتجاج را به اينجا كشاند كه حس عقبي را نه از راه  رشتهي زيباي تمثيلي خودمولوي با همان شيوه

بايد خلقان درشت . عمران بدن بلكه از راه تخريب آن ، از راه خوار داشتن تن، از راه رياضت بايد به دست آورد

پوشيد ، غذاي ناگوار خورد ، عبادات طوالني كرد ، ديده از هوا و هوس نفس بربست تا غرائز بهيمي تضعيف 

ي انديشه. كندي روح را شهوات مكدر ميي روشن بين و نيروي الهام تقويت شود زيرا آئينهردد و ارادهگ

 در نزد مولوي زياد تكرار شده است و از آن جمله در دنباله ي همين بحث، باز با �خرابي راه آبادي است�

:آوردي تمثيلي، احكام زيرين را ميهمان شيوه

 كنيدبهرجان مرجسم را ويران

بعد از آن ويراني آبادان كنيد

كرد ويران خانه بهر گنج زر

وز همان گنجش كند معمورتر

آب را ببريد و جو را پاك كرد

بعد از آن در جو روان كرد آب خورد

پوست را بشكافت، پيكان را كشيد

پوست تازه بود از آتش بردميد

قلعه ويران كرد و از  كافر ستد

برج و سد بعد از آن برساختش صد 

ها ثابت كند و نشان دهد كه هر چيز خواهد فكر درست وجود عيني اندازه و نسبت را در پديدهيا مثالً وقتي مي

شود ببينيد چگونه با چند تمثيل مشخص يابد و به ضدش بدل ميي معين گذشت تحول كيفي مياز آن اندازه

:كنداستدالل مي
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 خواهخواه ليك اندازهآروز مي

ابد كوه را يك برگ كاهبرنت

آفتابي كز وي اين عالم فروخت

اندكي گر بيش تابد جمله سوخت

خواهد دادند، مياي مييا، از آنجا كه صوفيان از جهت مجاز نبودن برخي تعاليم خود به سرّپوشي اهميت ويژه

:گويدضرورت سرپوشي را ثابت كند، اينطور مي

آنكه سر نهفتگفت پيغمبر هر 

د با مراد خويش جفتزود گرد

دانه چون اندر زمين پنهان شود

سر او سرسبزي بستان شود

زر و نقره گر نبودندي نهان

پرورش كي يافتندي زيركان

توان چيزي را ثابت كرد مولوي طبيعي است كه به كمك تشبيه، چنانكه گفتيم، غالب اوقات نمي

كه (جولقي سرتراشيده را از قماش خود خود بدين نكته توجه دارد و در داستان معروف طوطي كه 

:انگاشت و گفت) سرش در اثر ريختن روغن از كوزه و ضربت استاد كل شده بود
اي كل با كالن آميختياز چه 

تو مگر از كوزه روغن ريختي

از قيامش خنده آمد خلق را

كو چو خود پنداشت صاحب دلق را

صد هزاران اين چنين اشباه بين
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له راه بينفرقشان هفتاد سا

برخي تمثيالت فلسفي مولوي

هاي نغز كلي يا جزئي فلسفي است، ولي برخي تمثيالت او آنچنان مسائل سراپاي كتاب مثنوي پر از انديشه

هاي پيل در تاريكي و مور و از آنجمله است قصه. مهم فلسفي را بليغ پرورانده است كه به ويژه نظيرگير است

ها را مولوي خود ابداع نكرده و چنانكه در كتاب پرارزش آقاي فروزانفر مĤخذ اين قصه. نامه و خواستاران انگور

ي پيل در تاريك را سنائي حكايت كرده و يا ابوحيان آمده مثالً قصه) 1333تهران (قصص و تمثيالت مثنوي 

علوم و هم در كيمياي توحيدي در مقايسات آورده است و يا مثالً داستان مور و نامه را غزالي هم در احياء ال

.سعادت آورده است

ي پيل در تاريكي آنست كه ي قصهخالصه. شودها به مسائل تئوري شناخت مربوط ميهر سه اين قصه

اين افراد تنها نامي از . آيند كه هندويان براي عرضه كردن آورده بودندكساني شب هنگام به تماشاي پيلي مي

كنند و بر اعضا او را مانند پا يا گوش و يا خرطوم يا پشت او را لمس ميهر يك عضوي از . پيل شنيده بودند

 دوري از كنند و حال آنكه تصور آنها تشبيهآن اساس پيل را به ستون يا بادبزن يا ناودان يا تخت تشبيه مي

را ادراك تواند كل معرفت يك جانبه و حسي نمي. اعضاء پيل است و خود پيل به كلي غير از اين تصورات است

.ي نيل به معرفت كامل نيستهاي حسي وسيلهكند و اين لمس

چشم حس همچون كف دست است و بس

ي او دسترسنيست كف را بر همه

دويد نخست قلم را جنانكه موري كه بر كاغذ مي. در قصه ي مور و نامه صحبت بر سريافتن علت است

او انگشتان و دست را علت دانست و مور سوم .  ميان نهادشمرد و مطلب را با مور ديگر درموجب بروز خط مي

كشد نيست بلكه علت بازوست و سرانجام مهتر گفت اين دو هيچكدام علت آن نقشهاي بديع كه قلم مي

لذا علم به علل جزئيه هنوز . ديدموران گفت مايه از عقل انساني است ولي او نيز علت اولي را كه خدا باشد نمي
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خواستند عجز فلسفه را كه روش تحليلي ـ منطقي دارد نشان عرفا با اين دو تمثيل مي.  نيستعلم به علت كل

حسن � ، �حس عقبي� ، �حس درون�دهند و بگويند كه درك علت العلل، درك كل واقعيت، تنها از طريق 

.  يا به بيان ديگر اشراق ميسر است ال غير�باطن بين

ترك اوزوم، . خواهند خرج كننديابند و مي و عرب و روم درمي ميدر تمثيل انگور چهار تن ترك و فارس

افتند ميخواهد و به تصور آنكه چهار چيز مختلف را طالبند با هم درفارس انگور، عرب عنب و روم استافيل مي

ق به گويد آن درم را بدهيد تا شما را از افترارسد و به آنها ميصاحب سرّي مي. آنكه مقصد يكي استو حال 

ي كمابيش سطحي توان دو نتيجه گرفت يك نتيجهاز اين قصه مي. اتحاد برسانم به شرط آنكه دم در كشيد


2 يا به اصطالح علمي، لوگوماشي �اختالفات لفظي�كه بسياري از اختالفات �
و يك .  است������

ختالف خلق در نامهاست نه ي عميق تر آنكه حقيقت يكي است و همه خواستار و پرستاران حقيقتند و انتيجه

اين معني را . لذا سختگيري و تعصب خامي است و بايد بشريت با يكديگر در عشق و محبت بزيد. در معاني

:كندمولوي، باز با همان بيان تمثيلي، در مورد ديگر چنين افاده مي

متحد بوديم و صافي همچون آب

يك گهر بوديم همچون آفتاب

سرهچون به صورت آمد آن نور 

هاي كنگرهچو عدد چون سايه

اي نيست و اگر آن را به عنوان كمكي براي استدالالت منطقي بياوريم به يافتن تمثيالت بليغ كار ساده

ي مطلب به علوم دقيقه غالباً براي افاده. ايمايم و فهم مطلب را آسان ساختهي سودمندي دست زدهشيوه

توان آنالوژي را زنند، لذا بهيچوجه نمينامند دست مي مي����#����اسلوب تمثيل كه گاه در منطق آن را 

.كننده دانستي موارد عبث يا سفسطه آميز و گمراهدر همه
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مولوي و فلسفه، علم و عقل 

. خواند روشن است مي�مستهان�فلسفي منطقي �ي مولوي با فلسفه و طرفداران فلسفه كه آنها را رابطه

 است كه مانع �حجاب اكبري� حكمت و بطور كلي علم آن دوران در نظر وي مانند عقل و منطق، فلسفه و

لذا مولوي كه در . كندسرانجام غرق ميديد مستقيم واقعيت است و شخص را در بحثهاي ظاهري و صوري بي

سواد  و بياعتقادات خويش راسخ و در عمل به اعتقادات خود پيگير است غالباً دوستان خود را از ميان مردم امي

از آن جمله صالح الدين زركوب را علي رغم مخالفت شديد شاگردان و ياران خود از ميان همه . گزيدبرمي

.ورزيدبركشيد و به او ارادات مي

داند بلكه آن را موجب ادبار اي براي نيل به حقيقت نمياصوالً مولوي فلسفه و منطق و تعقل را نه فقط وسيله

شمريم فايده نميناسبت تمثيل شيريني در مثنوي است كه ذكر آن را هم در اينجا بيشمرد و به اين ممي

هاي خشن و زفت پركرده و خود بر روي ي آن آن است كه مردي اعرابي شتري را با دو جوال از دانهخالصه

دل اعرابي شود براي حفظ تعامعلوم مي. پرسد محتوي جوالها چيستحديث اندازي از او مي. آن نشسته ميرفت

حكيم گفت اين چه كاريست گندم را بين دو جوال قسمت كن كه بار . در يكي گندم ريخته و در ديگري ريگ

  اي روي، سوارش كرد و از او پرسيداعرابي گفت تو با اين فكر دقيق حيف است پياده مي. شتر سبكتر شود

حكيم خوش سخن تو شاهي يا وزير؛

مااين هر دو نيم از عامه: گفت

امبنگر اندر در حال و اندر جامه

اشتر چند داري، چند گاو؟: گفت

نه اين و نه آن، ما را مكاو: گفت

رختت چيست باري در دكان؟: گفت

ما را كو دكان و كو مكان؟: گفت
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راند كه حكمت تو شوم چيز است با وحشت او را ميشود كه حكيم مردي فقير و بي بر اعرابي روشن مي

دهم و سپس آور تو ترجيح ميي احمقي و جوال ريگ بر شتر نهادن را بر عقل شومي مان شيوهمن ه. است

:گيردمولوي نتيجه مي

گر تو خواهي كه شقاوت كم شود

جهد كن تا از تو حكمت كم شود

حكمت دنيا فزايد ظن و شك

حكمت ديني پرد فوق فلك

رانجام هر دو به پيشنهاد مرد ديندار به آتش ي حدوث و قدم كه ساز تمثيل بحث دهري با سني درباره

توسل مولوي به . گرددباوري مولوي به حجت و استدالل روشن ميروند تا صحت مدعاها روشن شود، بيمي

خواست از تمثيل و احتراز وي از احتجاجات منطقي خود نمودار آن است كه مولوي، برخالف سهروردي كه مي

با آنكه .  منطقي، اصل اشراق را اثبات كند، در نظر خود عنود و پيگير استطريق  سيستم فلسفي و استدالل

بيني مولوي ، عنصر منفي و ارتجاعي است، بايد به مولوي حق داد كه نفي تعقل و منطق و حكمت در جهان

كرد كه مطلب غير از شمرد و احساس ميدانش لفظي و سكوالستيك عصر خود را هادي بشر به حقايق نمي

داد انتقاد خود را به معارف لفاظانه و بالمحتوي عصر از جهت است ولي محدوديت زماني به وي اجازه نمياينه

در اين انتقاد از علم تقليدي و علم گفتاري مولوي در دفتر دوم چنين . كردصحيح وارد كند، لذا آن را تخطئه مي

:سرايدمي

علم تقليدي و تعليمي است آن

انكز نفور مستمع دارد فغ

چون پي دانه نه بهر روشني است

همچو طالب علم دنياي دني است

طالب علم است بهر عام و خاص

ني كه تا يابد از اين عالم خالص
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همچو موشي هر طرف سوراخ كرد

چونكه نورش از درآمد، گفت برد

چونكه سوي دشت و نورش ره نبود

نمودهم در آن ظلمات جهدي مي

گر خدايش پر دهد پر خرد

هد از موشي و چون مرغان پردبر

ور نجويد او بماند زير خاك

نااميد از رفتن راه سماك

علم گفتاري كه آن بيجان بود

عاشق روي خريداران بود

گرچه باشد وقت بحث علم زفت

چون خريدارش نباشد مرد و رفت

ما يا به اصطالح گويد خردي نيست كه با عقل منطقي حكاي كه مولوي از آن سخن ميولي آن خرد پرنده

. و علم حضوري ناشي از اشراق است) آشنا خرد(يكي باشد بلكه عقل فطري ) گوش سرود خرد(عقل اكتسابي 

:گويددر توصيفات اين عقل مولوي مي

امعقل من گنج است و من ويرانه

ام گنج اگر پيدا كنم ديوانه

اوست ديوانه كه ديوانه نشد

اين عسس را ديد و در خانه نشد

انش من جوهر آمد ني عرضد

اين بهائي نيست بهر هر غرض

كان قندم، نيستان شكرم
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خورمرويد و من ميهم ز من مي

كند و از نفور مستمع و نداشتن رويد و روح را تغذيه ميبدينسان مولوي عقل و علمي را كه از درون هستي مي

تمثيالت مولوي براي بيان اين نظريات، صرفنظر . پذيردكند و هيچ مشتري خردمند ندارد، ميخريدار فغان نمي

.از محتوي آن، مانند هميشه عالي است

نمونه ي يك تمثيل بزرگ عرفاني و فلسفي از مولوي 

مولوي سبك خود اين . داستان مردم اهل سبا و سيزده پيمبر از داستانهاي مشهور دفتر سوم مثنوي است

چاپ (رفاني دور و دراز در پيچيده و در مثنوي به تصيح نيكلسون داستان را در ميان داستانها و احتجاجات ع

آقندر مولوي براه . گيرد صفحه را در برمي134 يعني قريب 535 تا 401اين داستان از صفحات ) 1336تهران 

كند و آن را در امثله و گفتارهاي دور و درازي كه بر رود كه داستان را تقريباً سه بار شروع مياستطراد مي

متن اصلي داستان كه مفاوضي . سازدآيد غرق ميحسب تداعي معاني به سبك خاص مولوي به يادش مي

قصه آنست كه در شهر بزرگ سبا . فلسفي بين سيزده پيمبر با مردم اهل سباست خود به خود طوالني نيست

هنمائي كنند ولي آنها زير بار كوشند آنها را به دين رامردم شكرگذار نعمت خداوند نبودند و لذا سيزده پيمبر مي

. كشندروند و سرانجام پيمبران دست مينمي

ي نظر پيمبران به كار برده است، سخنان مردم آنكه مولوي تمام فصاحت و ژرفاي فكر خود را براي افادهبا 

. ه استشهر سبا نيز، شايد عليرغم ميل مولوي، از جهت مقابله با دعوي مبلغان مذهبي، جالب از آب درآمد

:گويندمردم شهر سبا مي

ي خواب و خوريد و اين حب جاه و سروري است كه شما را شما كه مدعي طب روحاني هستيد مانند ما بسته

.اي هم باشد، از رنجها ميكاستبه ادعاي پيمبري وا داشته اگر دواي شما شفابخش بود و لو ذره

انگيزي است عليه مذهب و مروجان مذهب في شگفتبه ويژه اين سخنان مردم شهر سبا كه در آن عمق فلس

:سخت ، نظر گير است
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قوم گفتند ار شما سعد خوديد

نحس مائيد و نكال و مرتديد

هاجان ما فارغ بد از انديشه

در غم افكنديد ما را و عنا

ذوق جمعيت كه بود و اتفاق

شد ز فال زشتتان صد افتراق

طوطي نقل و شكر بوديم ما

ديش گشتيم از شما مرغ مرگ ان

ي غم گستري استهر كجا افسانه

اي مستنكريستهر كجا آوازه

از نكال و قصه و فال شما

در غم انگيزي شما را مشتهاست

هاي شديد آنها را رها شوند و پس از تهديدسرانجام پيمبران از آنكه بتوانند منكران را به راه آورند مأيوس مي

حبت مولوي متوجه ي پيمبران است و او بهترين داليل خود را در اختيار آنها ترديدي نيست كه م. كنندمي

تواند آن را دهد و اگر كسي بخواهد ميگذارد ولي سير داستان و پايان آن به هر جهت رنگي خاص بدان ميمي

خود مولوي در همين داستان. به صورت پرخاشي بر ضد مرگ انديشي و غم گستري ديانت پروران بداند

:گويدمي

آوردندها ميكودكان افسانه

 شان بس سر و پند درج در افسانه

هاهزلها گويند در افسانه

ها ها جويند در ويرانهگنج
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ما اين داستان را با تلخيص مذاكرات و با حذف حواشي و زوائد و با استفاده از جمالت و تشبيهات شيرين و 

.ي مشخصي از تمثيالت مولوي به دست داده باشيممونهآوريم تا نهنري خود مولوي در زير مي

قصه اهل سبا و طاغي كردن نعمت ، ايشان را 

اي و حال آنكه كوه نيز باشي از آن جز بانگي نشنيدهاي و اگر هم خواندهشايد تو داستان اهل سبا را نخوانده

چون . ناي بانگ خوش را درك نمايدكند ولي خود هوش و گوش آن ندارد كه معدر پاسخ بانگ آدمي بانگ مي

.تو خاموش شوي، كوه نيز خاموش است

چندان . خداوند به مردم سبا كه شهري بس عظيم و فراخ بود فراغعت بسيار و كاخها و ايوانها و باغها عطا كرد

ري زر در حتي مرد گلخن تاب از پري و بسيا. ها براي رفتن تنگ بودافتاد كه كوچهائمار از درختان پر بار مي

كوفتند ولي آن مردم كه مشتي ناشسته رويان و خامان بست و سگان كليچه در زير پا ميميان زرين كمر مي

اگر سگي را لقمه ناني . پخته خوار و بدرگاني و در وفاداري از سگي كمتر بودند، شكر گذاري نعمت نكردند

ورزيدند و با نكوكار ولي نعمت كفران نعمت ميآن ناسپاسان از سگان كمتر ، . بنددبرسد به پاسبائي كمر مي

خواهيم شهرهاي بد و بيابانهائي كه در آن خود سرجدال داشتند كه ما اين ايوان و باغ و امن و فراغ را نمي

آدمي آنچه را كه در زمستان است در تابستان دوست دارد و چون زمستان در . ددان منزل دارند خوشتر است

اند نفس كشتني اين كار ، كارِ نفس است و به همين دليل گفته. كند  خود را انكار مييرسد آن مطلوب گذشته

.است

وقتي اصحاب سبا بيش از حد اصرار ورزيدند كه ما را وبا از صبا خوشتر است سيزده پيمبر فرمان يافتند كه 

نعمت فراوانست ولي شكري : تندآنها به مردم گف. و گمراهان را رهبر شوند. آنها را به راه مستقيم دعوت كنند

.در كار نيست و حال آنكه شكر منعمان واجب است

: آن مردم گفتند

غوالن بيابان شكر ما را در ربودند و ما ، هم از شكر و هم از نعمت ، از هر دو ملول شديم و چنان از عطاها �

�.خواهيم باغ و اسباب فراغ را نميما اين نعمتها و. شمريمايم كه طاعت و خطا ، هر دو را ناخوش ميپژمرده
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: پيمبران گفتند

بيگانه در چشم . نمايدآشنا در نزد شما فقير مي. علتي در دل شماست كه مايه ي آفت جق شناسي شما شده �

ها پشت و رو بايد دفع علت و بيماري از شما كرد، زيرا اگر به علت خو گيريد همه حديث. شما مِه و محترم 

ما طبيب غذا و اثمار نيستيم، طبيبان اقوال و افعاليم و از پرتوي .  طبيبان و شاگردان حقيقتيمما. خواهد شد

�.گيريمخداوند الهام مي

: قوم سبا گفتند

 اي گروه مدعي، گواه شما بر اين طب روحاني چيست زيرا شما هم كه مانند ما بسته ي خواب و خوريد و �

حب جاه و سروري شما را واداشته است كه دعوي . كنيددلها ميپس چگونه دعوي صيد . در دام آب و گل

�. ما خريدار اين الف و دروغ نيستيم. پيمبري كنيد

: پيمبران در پاسخ گفتند

حجابي در پيش رؤيت شماست كه مايه ي كوري شده .  كين شما به ما نتيجه ي همان بيماري روحي است�

گويد گواه هر كسي كه مي. بينيد را كه در دست ماست نميشنويد ولي گوهريزيرا دعوت ما را مي. است

مانند آنكه خورشيد به شما خطاب كند كه روز در رسيد از . بينيددعوي شما چيست پيداست كه گوهر ما را نمي

خواب برخيزيد و شما بگوئيد اي آفتاب گواه تو كو؟ و حال آنكه گواه او روشني اوست، گواه او روز فروزنده 

ولي رفع اين . ي كه در روز روشن در جستجوي چراغ است البته به كوري خود گواهي داده استكس. است

اگر خواهيد به مشك و عنبر حقيقت آكنده . ما طبيبيم و كار ما هدايت است. كوري به دست ما مردم نيست

�.شويد به سخن اين طبيبان معنوي گردن نهيد

: قوم سبا گفتند

سازد زيرا رسوالن پادشاه بايد از جنس خداوند هر زيد و بكري را نايب خود نمي. اين همه زرق و مكر است�

. كه پشه را همراز هما بپنداريم) اين اصطالح را عيناً مولوي آورده(ايم مگر مانند شما مغز خر خورده. او باشند

�.اي بين پشه و هما، بين گل و خدا، بين آفتاب و ذرهچه رابطه

:پيمبران گفتند
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افزايد چه كند و چراغ بر ظلمت چشمانتان ميشود و دوا رنجتان را افزون ميسوس كه پند بندتان مي اف�

درياي پر از مرواريد از آن كشتي كه از . رياستي از شما چشم داريم و حال آنكه مقام ما از آسمان برتر است

آنجا كه بتان پنداريد و از را دي ميبينيد و بهار اي مييابد؟ شما آفتابي را ذرهسرگين پرشده چه شرفي مي

�.سنگين قبله ي شماست لعنت و كوري بر شما سايه افكنده شما عاشقان و صنعت كردگان خويشتنيد

: قوم گفتند

بر دلهاي ما خالق قفل نهاده و كسي بر خالق . اي ناصحان اگر در اين ده كسي است اين سخنان بس است�

سنگ را اگر صد سال بگوئي لعل . اين نقش را كرده و با گفت و گو دگر نشودگر آن تصوير. پيشي نتواند گرفت

شود يا كهنه را كه به نو بدل گردد و خاك را گوئي صفات آب را بگير و آب را گوئي به عسل يا شير مبدل شو، 

�. فايده است زيرا هر كسي را صفتي و قسمتي استبي

:پيمبران گفتند

انها نتوان سر كشيد و آنهائي كه عاري است و آنهائي كه جوهري است و از .  كه اوصاف بر دو قسم است�

مثالًُ اگر سنگ را گوئي زر شو بيهده است ولي اگر مس را گوئي زر شو، راهي . توان دگرگون كردآنها را مي

تواند مياگر ريگ را گوئي كه گل شود، ريگ از اينكار عاجز است ولي از خاك گُل . توان جستبراي اينكار مي

توان چاره يا مثالً رنج لنگي و افطس بودن و كور بودن را چاره نيست ولي رنج لقوه و درد سر را مي. رست

�.كرد

: مردم شهر سبا گفتند

. شودتر ميگوئيد ولي بندها سختسالهاست كه اين افسون و پند را مي.  رنج ما از رنجهاي دواپذير نيست�

�. اي، از رنج ما ميكاستو لو ذرهاگر دواي شما شفابخش بود، 

: پيمبران گفتند

بايد دست در فتراك رحمت زد و از خداوند .  نوميدي بد است زيرا فضل و رحمت باري را پاياني نيست�

پس از نوميدي اميدها، . شودسپس گره آن گشوده مي. اي بسا كارها كه در آغاز صعب است. نكوكار نوميد نشد

ايد، ما كاري بدين خود گرفتيم كه شما سنگين گوش هستيد و بر در دل قفل زده. ستپس از ظلمت خورشيدها
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پيمبر را با رد و . كار نداريم خداوند ما را فرمود كه اين خدمت را به جاي آريم و اين گويندگي از خود ما نيست

ليغ او را عطا كند و ما به اين خداست كه بايد مزد تب. او بايد رسالت خويشتر انجام دهد. قبول مردم كاري نيست

ما از آن ملوالن زود فرسا نيستيم . ايمخاطر آن دوست عظيم است كه در نزد مردمان زشت و دشمن رو شده

چون مطلوب ما در ماست و همه جا حاضر است در دل ما الله زار . كه از بعد راه بترسيم و در ميان راه بايستيم

به همين جهت هميشه تر و جوان و خندان و ظريفيم و صد . راه نداردو گلشني است و پيري و پژمردگي در آن 

�. سال و يك ساعت نزد ما يكي است

:مردم شهر سبا گفتند

ها فارغ بود ولي ايد در نزد ما نحس و ضد و مرتد هستيد جان ما از انديشه اگر شما براي خود سعد و خجسته�

ما . اتفاق ما از فال زشت شما به افتراق و پراكندگي بدل گرديدذوق جمعيت و . شما ما را دچار غم و عنا كرديد

ي هر كجا افسانه. طوطيان نقل و شكر بوديم و اينك از گفت شما به مرغان مرگ انديش بدل گشتيم

شما را آزمندي شگفتي است . ي ناخوشي و فال بد و تيره روزيست از قصه و فال شماستگستري و آوازهغم

�. كه غم انگيزي كنيد

: پيمبران گفتند

ايد و اژدهائي در نزديك است و اگر شما در جائي خفته. رساندفال زشت و بد را جان خود شما مدد مي�

زند؟ ما با اين فال بد زدن شما  ، آيا شما حق داريد بگوئيد كه فال بد مي�اژدها رسيد !  برجه �: دوستي بگويد

، اگر طبيبي گويدت غوره نخور كه رنج آورد يا منجمي گويدت كاري را رهانيم زيرا انبياء از نهان آگهندرا مي

كنيد و حتي اگر صد بار دروغ اخترشناسان را بشنويد، يكي دوبار كه راست امروز بسيج مكن، آنها را باور مي

 سخن طبيب و منجم از گمان. خريد ولي نجوم انبياء را كه در آن خالف نيست باور نداريد شود آن دروغ را مي

لئيمان تنها از . كنداين خوي لئيمان دني است كه با وي چون نيكوئي كنند بدي مي.  مي گويند ، ما از عيان 

مسجد طاعت براي آنها دوزخ است چنانكه پاي . ورزندبينند جفا ميشوند و هنگاميكه وفا ميراه جفا صافي مي

�.دهيمه ميبا وي شما را وعظ و پند بيهود. بند مرغ بيگانه دام است
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ــبم ــه ش ــديثِ ن ــه ح ــتم ك ــب پرس ــه ش ــويمن ــواب گ  خ

ــالمِ ــو غــ ــه ز چــ ــابم ، همــ ــويم  آفتــ ــاب گــ آفتــ

� مولوي �

ديالكتيك
در انديشه ي  برخي از متفكرن ايراني

)ديالكتيك مولوي و ديالكتيك صدرالدين شيرازي ( 
��������������������������������������

ضر كوششي است براي روشن كردن گوشه اي از مسير مشخص تكامل منطق ديالكتيـك بمثابـه ي                   گفتار حا 

آن اسلوبي كه به نحوي عميق و همه جانبه قوانين جنبش تكاملي ماده را در نظـر ميگيـرد و در طلـب معرفـت          

.حقايق و واقعيات همانا به اتكاء اين اسلوب مي پژوهد و عمل ميكند 

لكتيك داراي سيري طوالني است و كشف جهات و نكات مختلف آن مانند ارتباط كـل و                 تكامل انديشه ي ديا   

بهم پيوستگي متقابل اشياء و پديده ها ، حركت و تغيير دائم ، نبرد و وحدت متضادين ، نفي در نفـي ، تكامـل و       

اجتمـاعي و تالشـهاي     مبـارزات   سير دائمي از ساده به بغرنج و از داني به عالي ، از خالل مساعي كار توليـدي ،                  

.پرفراز و نشيب انديشه ي معرفت جوي و پژوهشگر آدمي انجام گرفته است 

در باره ي سير مشخص تفكر ديالكتيك در باختر زمين تحقيقات متعددي شده است و ديالكتيـك هراكليـت و                    

ماننـد  ( جديـد    و فالسـفه ي اوائـل قـرون       ) مانند اِسكت اُريـژن     ( ارسطو و برخي متفكران دوران سكوالستيك       

) مانند گِرتسِن ، بِلينسكي ، دبروليوبف ، چِرنيشفِسكي و غيره           ( و ديالكتيك دموكراتهاي انقالبي روس      ) سپينوزا  

و ديالكتيك ايدآليستي هِگِل و ديالكتيك ماترياليستي ماركس و انگلس بمثابه ي حلقات تكامل تفكر ديالكتيك                
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ر اطراف آن كتب و رساالت فراوانـي نگـارش يافتـه اسـت ولـي سـير                در اروپا همه جانبه بررسي شده است و د        

 مينامد ،   "���0( مشخص تفكر ديالكتيك ولو در مراحل ابتدائي رشد آن كه انگلس آنرا ديالكتيك ساده لوحانه                

در خاور زمين چنانكه بايد مطالعه نشده و تكامل بعدي اين ديالكتيك بصورت ديالكتيك عرفاني و تألّهي برخـي        

ما در باره ي هسته هاي اوليه ي ديالكتيك و انديشه ي            .  متفكران ميهن ما  مورد پژوهش قرار نگرفته است           از

تضاد در كيش زرتشتي و توازي اين انديشه ها با انديشه هاي نظير در سيستم هـاي مـذهبي و فلـسفي هنـد و                   

لي شكل تكامل يافته تر انديـشه ي  چين و يونان جداگانه سخن گفته ايم و هدف از گفتار حاضر مطالعه ي اجما  

( و صدرالدين شيرازي )  مولوي ( ديالكتيك در ايران بويژه در نزد دو نفر متفكر بزرگ ايراني جالل الدين رومي  

.است ) مالصدرا 

شايان تصريح است كه همانطور كه نبرد ماترياليسم و ايدآليسم محتوي اساسي تكامـل جهـان بينـي فلـسفي                    

انطور هم نبرد و تنازع متافيزيك و ديالكتيك بمثابـه ي دو اسـلوب متـضاد محتـوي اساسـي                    انساني است ، هم   

متافيزيك حركت تكاملي ذاتي جهان واحد و متصل مادي را نمـي            . تكامل پروسه ي تفكر منطقي انساني است        

همـاهنگي را  بييند ، كثرت را جانشين وحدت ، جمود را جانشين حركت ، تكـرار را جانـشين تكامـل ، تعـادل و                     

مابين ماترياليسم و ديالكتيك از طرفـي و ايدآليـسم و متافيزيـك از طـرف ديگـر                  . جانشين نبرد و تنازع ميكند      

تالزم ذاتي هست ولي تاريخ نشان ميدهد كه ماترياليسم با متافيزيك و ايدآليسم با ديالك تيك ميتوانـد همـراه                 

. باشد 

ديالكتيك عرفاني جالل الدين مولوي) 1

اگـر بخـواهيم در     . ان مولوي شكل تكامل يافته و شايد قله ي عرفان ايراني در دوران پس از اسالم است                  عرف

منشاء اين عرفان دقت كنيم بنحوي بسيار مجمل بايد گفت كه عرفـان ايرانـي در ايـن دوران داراي دو منـشاء                       

.است 

و افراط  ) تقّشف  ( ن پرهيز و پارسائي     كه منجر به پيدايش جريا    ) رياضت و زهد    (  منشاء هندي و عربي      �اول  

ابوالعتاهيه و حسن بصري از عرفاي عرب را بعنوان پيشتازان و نمايندگان چنين             . در مراعات مراسم مذهبي شد      

.1جرياني ميتوان نام برد

. زهد و رياضت مورد تكيه ي خاص قرار گرفته و ممكن است تأثير اين شيوه كه داراي منشاء هندي است از طريق مانيگري نيز در عرفان راه يافته باشددر تعاليم ماني)1
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 و  �
�08( منشاء ايراني و يوناني كه مضمون اساسي آن كوشش در راه معرفـت جـوهر اصـلي عـالم                     �دوم  

اول : پيروان اين جريان كه مبتني بر تعشّق است خود به دو دسته ي اساسي تقسيم مي شـوند                   . ت  عشق بدانس 

كه ظواهر مذهب را مراعات ميكردنـد و از وحـدت           ) مانند جنيد نهاوندي معروف به جيند بغداد        ( اصحاب صحو   

 را نگـاه ميداشـتند و دوم   �رار  اسـ � است دم نميزدند و بدينـسان  � ممازج با اشياء  �وجود و اينكه ذات خداوند      

 انـا   �كه ظواهر مذهب را زير پا گذاشتند و آشكارا فريـاد            ) مانند منصور حالج و بايزيد بسطامي       ( اصحاب سكر   

منشاء يوناني بويژه از عقايـد  .  را هويدا ميساختند � اسرار  � بر ميداشتند و     � ليس في جبتي الي اله       � و   �الحق  

لوطين ملهم است و حال آنكه به احتمال قوي فلوطين كه خود همراه امپراطور گرديانوس فيلسوف نوافالطوني ف

به ايران سفر كرده بود از عرفان ايراني و هندي متأثر شده بود ولي طبيعي است كه وي مقدمترين و معتبرترين                     

� رساله ي نفـس  �نند آثار فلوطين ما. كسي است كه بيان منظم و مستدل فلسفي از عقايد عرفاني كرده است   

 را حكماء اسالم بـه مثابـه ي آثـار راسـطو تلقـي ميكردنـد  و از ايـن جهـت بـسياري از عقايـد                           � اثولوجيا   �و  

.نوافالطوني او را به ارسطو نسبت داده اند 

بعدها عرفان در كشورهاي اسالمي صاحب نظران اصيل خود را پرورش ميدهد مانند ابن عربي ، سـهروردي ،                    

 عطار ، مولوي كه گاه به زبان فلسفي و گاه به زبان شعر كه براي مستمع دلپـذيرتر بـود انديـشه هـاي                         غزالي ، 

سهروردي به آموزش خود سخت رنگ ايراني داد و مصطلحات عرفاني پيش از اسالم را . عرفاني را تبليغ ميكنند  

.در آموزش خود بكار برد 

عشق و كشف و شهود ، اعتقاد به واحد بودن جوهر هستي ،           ترك دنيا ، خوار شمردن عقل و استدالل ، تجليل           

عرفـان آمـوزش    .  چنين اسـت اصـول عمـده ي عرفـان            �تسامح و فقدان تعصب در مقابل عقايد ملل و نحل           

متضادي است كه جهات مثبتي مانند آزادانديشي و ترديد در مذاهب ، بي اعتنائي به ظواهر ، وارستگي روحـي و          

 در قبال نظامات مادي و معنوي موجود ، نرمش عقالني و بصارت عميقتر در مسائل را                 قدرت اخالقي و مقاومت   

با جهات  منفي خود مانند جوكيگري و خرافات و شَطحيات و دشمني با عقل و علم و انواع فـسادهاي اخالقـي                       

.در آميخته است 

. سـر در نـشيب ميگـذارد         هجري عرفان نضج مي يابد و سپس دوران كمال خود را طي كـرده                6 تا   2از قرن   

صوفيگري از صورت الحاد ممنوع و مطرود در ميĤيد و كمابيش به جريان رسمي و قانوني عـصر بـدل ميـشود و        

عناصر ناراضي و طغياني تحت عنوان درويشي و رنـدي و قلنـدري و خرابـاتيگري حـساب خـود را از صـوفيان                        
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 كرمان و مازندران به صورت جنبش خلق در مـي           در دوران حافظ درويشي در خراسان و      . سالوس جدا مي كنند     

آيد و سپس همه ي اين جريانات متالشي و مستحيل شده و نقش فعال و سرزنده ي اجتماعي خود را از دسـت                       

 .1داده و به دسته هاي سربسته و دور از زندگي مبدل ميگردند

وحـدت وجـود و   . مـنعكس ميكنـد   و اما عرفان مولوي قله ي عرفان ايرانيست و بيشتر جهات مثبت عرفان را     

عشق به همه ي ظواهر عالم بمثابه ي مظاهر خداوند ، خوار شمردن جهان و جسم ، ترديد در مذاهب و كشش                      

به جانب نفي آن همراه با دشمني شديد با فلسفه و تعقل و تبليغ كرامات و مقامات عرفاء و سعي در آشتي دادن                       

) پانتـه ئيـسم     (  انگلس در مورد نظريه ي وحـدت وجـود عرفـاء             .شريعت و طريقت از مختصات اين عرفانست        

 سيستمهاي ايدآليستي بيش از پيش از مضمون ماترياليستي انباشته ميشوند و مي كوشند تـا       �متذكر ميشود كه    

وحدت وجود كه خالق را ممازج با اشياء ميداند از دين و  . �2 حل كنند �����������تضاد روح و ماده را با 

 ي مشاء كه به خالق غيرممازج معتقد است گامي به جلو ، به جانب ماترياليسم است ، زيرا خداوند را وراء                      فلسفه

. طبيعت نميجويد و آنرا در درون طبيعت فرض ميكند 

:عطار اين فلسفه ي پانته ئيستي را بدين نحو وصف ميكند 

ــت   ــم اسـ ــو اسـ ــرون تـ ــي و بيـ ــوئي معنـ تـ

تـــوئي گـــنج و همـــه عـــالم طلـــسم اســـت 

زهــــــي فــــــرّ حــــــضور نــــــور آن ذات

ــد ز ذرات   ــي تابــ ــر ذره مــ ــر هــ ــه بــ كــ

تــــــــرا  بــــــــر ذره ذره راه بيــــــــنم  

ــنم   ــه بيـــ ــه الـــ ــم وجـــ ــالم ثَـــ 3دو عـــ

:مولوي پانته ئيسم را در غزل زيباي زيرين وصف ميكند 

ــه    ــج رفت ــه ح ــوم ب ــد؟ ! اي ق ــد؟ كجائي كجائي

ــد    ــت ، بيائيـ ــشوق در اينجاسـ ــد ! معـ !بيائيـ

.ست كه در آن سير مشخص فكري و اجتماعي عرفان ايراني تا عصر حافظ تعقيب شده ا�تاريخ تصوف در اسالم�رجوع كنيد به كتاب دكتر غني )1

19 صفحه ي �انگلس ، لودويك فويرباخ )2

7 صفحه ي � اسرارنامه �شيخ فريدالدين عطار )3
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ر بــه ديــوار معــشوق تــو همــسايه ي ديــوا   

ــد   ــه هوائيـ ــما در چـ ــشته شـ ــه سرگـ در باديـ

گــر صــورت بــي صــورت معــشوق ببينيــد     

ــه شــمائيد  هــم خواجــه و هــم بنــده و هــم قبل

در اين شعر، مولوي نه فقط وحدت وجود را تبليغ ميكند ، بلكه بر اساس اين نظر اعتبار اجراء مراسم مذهبي را                      

 روح تسامح و آزادانديشي را كه در ظلمات قـرون وسـطي   اين القيدي نسبت به ظواهر شرع. نيز سست ميسازد   

غريب ، خطرانگيز و عميقاً انساني بود در برجسته ترين نمايندگان عرفان ما پديد آورده است و همين خود منشاء    

:مولوي ميگويد . جذابيت آثار عطار ، مولوي و حافظ شيرازي است 

مــــذهب عاشــــق ز مــــذهبها جداســــت   

ــت  ــذهب و ملــ ــقان را مــ ــتعاشــ  خداســ

اين طرز برخورد كه به داشتن نظري فراگير و وسيع و مستغني مي انجامد ، ناچار در تضاد عميق با قـشريت و                       

بيهوده نيست كه مولوي از اين عـصبه و قـشريت سـخت بيـزار اسـت و                  . سختگيري مذاهب رسمي موجود بود    

:ميگويد

ســـخت گيـــري و تعـــصب خـــامي اســـت

تـــا جنينـــي كـــار خـــون آشـــامي اســـت 

ثنوي ، اين بزرگترين اثر جالل الدين رومي از انواع انديشه هاي ديالكتيكي منتهـا بـا يـك آميـزه ي غلـيظ                        م

نكته اينجاست كه انديشه ي وحدت وجود به ناچار الزم ميساخت كه پيوند دروني كليه ي                . عرفاني اشباع است    

.ظواهر و تعينات متنوع ثابت شود 

. يد؟ چگونه به قول شيخ شبستري عدد بسيار است ولي معدود يكي است              آخر چگونه ميتوان در همه جا خدا د       

را بر اساس علم ثابت كند و منظره اي از جهان بمثابه ) يا مونيسم ( عرفان نميتوانست يگانه بودن جوهر هستي 

 را ي ماده ي متحرك عرضه دارد ، عرفان به هر جهت ميكوشيد ديوار بين جمادي و نباتي و  حيواني و انـساني         

موجود سپنج و ميرنده اي چون انسان را به هستي ازلي و ابدي             . ناسوتي و الهوتي را به هم پيوند دهد         . بشكند  
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در تنوع ، وحدت ايجاد نمايد ، متـضادها را تلفيـق كنـد و همـه چيـز را در حقيقـت بـسيط        . خداوند متصل كند   

.مستحيل نمايد 

 منـشاء فكـري و      �ليس بشئي منهـا     � و   �لحقيقه كل االشياء   بسيط ا  �لذا اين اصل و آكسيوم مركزي عرفان        

در تفكر ديالكتيك عرفاني مولوي نكات زيرين را  ميتوان تشخيص        . منطقي ديالكيتك عرفاني قرار گرفته است       

:داد 

  حركت تكاملي -اول 

ت بـه حيـوان و از      ماده و هستي از جماد به نبات و از نبا         . مولوي برآنست كه جهان وجود در سير تحولي است          

حيوان به انسان تحول مي يابد و از مقام انساني نيز باالتر ميرود ولي در هر مرحله ي ديگر ، مرحله ي كهـن را          

از ياد ميبرد و فقط ميل و غريزه ي كور و نامحسوسي نسبت به ظواهر عالم و مرحله ي طـي شـده در او بـاقي                          

خود اين مرحله به نوبه .  به وسيله ي نفي مرحله ي ماقبل است     انتقال از يك مرحله به مرحله ي ديگر       . ميماند  

، لذا نفي يا مرگ عدمِ مطلق نيست بلكه فنا و مرگ شكل انتقال به مرحلـه                 ) نفي در نفي    ( ي خود نفي ميشود     

اگر اين انديشه هـا را از محتـوي عرفـاني آن تهـي     . ي تالي ، تحول و پلي براي گذار به عرصه ي باالتر است       

اينـك نمونـه    . م انديشه ي حركت تكاملي از طريق نفي در نفي يك  انديشه ي تمام عيار ديالكتيكي است                   كني

:هائي از مثنوي در اين زمينه ذكر ميشود 

ــدم    ــامي شـــ ــردم و نـــ ــادي مـــ از جمـــ

ــر زدم   ــوان ســـ ــردم ز حيـــ ــا مـــ وز نمـــ

ــدم   ــواني و آدم شـــــ ــردم از حيـــــ مـــــ

پـــس چگـــويم چـــون ز مـــردن كـــم شـــدم

  شــــومبــــار ديگــــر از فلــــك پــــران   

ــوم   ــد آن شــ ــم نايــ ــدر وهــ ــه كانــ وانچــ

:همين انديشه را مولوي در جاي ديگر بدين نحو بيان ميكند 
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آمــــــده اول بــــــه اقلــــــيم جمــــــاد   

ــاد  ــاتي او فتـــــ ــادي در نبـــــ و ز جمـــــ

ســــالها انــــدر جمــــادي عمــــر كــــرد     

وز جمــــــادي يــــــاد نــــــاورد از نبــــــرد

ــاد   ــوان اوفتــ ــه حيــ ــون بــ ــاتي چــ وز نبــ

نامـــــدش حـــــال نبـــــاتي هـــــيچ يـــــاد

ي كـــه دارد ســـوي آن جـــز همـــان ميلـــ  

ــيمران  ــار و ضـــ ــت بهـــ ــه در وقـــ خاصـــ

ــادران    ــا مــ ــان بــ ــل كودكــ ــو ميــ همچــ

ســــير ميــــل خــــود نــــدارد در لبــــان    

همچــــو ميــــل مفــــرط هــــر نــــو مريــــد

ــد  ــت مجيـــــ ــوي آن پيرجوانبخـــــ ســـــ

بـــــاز از حيـــــوان ســـــوي انـــــسانيش   

ــيش   ــه دانـــ ــالقي كـــ ــشد آن خـــ 1ميكـــ

همچنــــين اقلــــيم تــــا اقلــــيم رفــــت    

ــت     ــا و زفـ ــل و دانـ ــون عاقـ ــد اكنـ ــا شـ تـ

ــاد نيــــــستعقلهــــــاي  اوليــــــنش يــــ

هـــم از ايـــن عقلـــش تحـــول كـــرد نيـــست

تــا رهــد زيــن عقــل پــر حــرص و طلــب      

ــب  ــد بوالعجــ ــل بينــ ــزاران عقــ ــد هــ صــ

ــات  ــوان شــــد از مــــرگ نبــ هــــستي حيــ

راســـــت آمـــــد اقتلـــــوني يـــــا ثقـــــات 

ــا را بعـــد مـــات  چـــون چنـــين برديـــست مـ

. را براي تضاد بكار ميبرد�تخالف�مولوي لفظ .  يعني تضاد كشاننده ي عنصر تكامل يابنده به جانب مرحله ي بعدي است�خالف�بسيار جالب توجه است كه )1
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ــات    ــي حيــ ــي قتلــ ــد انّ فــ ــت آمــ راســ

: ي آن چنين مينويسد را نقشي خالق ميشمرد و در باره) مرگ ( مولوي نقش 

ايــــــن بقاهــــــا از فناهــــــا يــــــافتي   

ــافتي  ــر تــــ ــرا بــــ ــايش رو چــــ از فنــــ

ــا     ــه تـ ــودت كـ ــان بـ ــه زيـ ــا چـ زان فناهـ

بـــــر بقـــــا چـــــسبيده اي اي نـــــا فتـــــا

ــت  ــر اســـ ــت بهتـــ ــون دوم از اولينـــ چـــ

ــدل را پرســــت  ــوي و مبــ ــا جــ پــــس فنــ

ــود     ــدي اي عنـ ــشر ديـ ــزاران حـ ــد هـ 1صـ

ــا كنـــون هـــر لحظـــه از بـــدوِ وجـــود      تـ

ي نمــــااز جمــــادي بــــي خبــــر ســــو   

ــتال  ــات و ابــــ ــوي حيــــ ــا ســــ وز نمــــ

در فناهــــــا ايــــــن بقاهــــــا ديــــــده اي

بــــر بقــــاي جــــسم چــــون چــــسبيده اي 

مولوي در اين افكار خود يك رشته مضامين عرفاني مانند سيرِ به طرف حق ، تقدم مرگ بـر زنـدگي ، و رهـا                         

و فوق العاده عالي و كردن بقاء جسم را گنجانده است ولي ترديدي نيست كه هسته هاي تعقلي ديالكتيكي فكر ا         

.جالب است 

 تضاد -دوم 

جهان جهانِ . در سراسر مثنوي نمونه هاي متعددي از انديشه ي ديالكتيكي مولوي در باره ي تضاد وجود دارد               

ضدها را با ضدها ميتوان شـناخت ، جهـان آميـزه ايـست از            . جنگِ اضداد است ، ضدها از ضدها زائيده ميشوند          

. يعني هزارها تحول كيفي در ماده صحبت ميكند� صد هزاران حشر�بسيار جالب است كه مولوي از)1
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ضدها با هم در آميختـه ، بـه هـم           . مين جهت همه چيز در اين جهان نسبي و متغير است            عناصر متضاد ، به ه    

.تبديل ميشوند ولي سرانجامِ نبردِ اضداد ، حصول هماهنگي است 

. حدوديت ديالكيتك مولوي منعكس است    در مفهوم هماهنگي تضادها در يك وجود واحد ، همانا ناپيگيري و م            

عرفاني مفهوم است ولي آنچه كه باقي ميماند عمق ديالكتيكي طرح مـسئله ي    اين محدوديت به علل معتقدات      

مولوي متذكر ميشود كه تخالف و تضاد ظاهري اشياء نتيجـه ي تـضاد و تخـالف درونـي                . تضاد و تخالف است     

در تبدل ضدها به يكديگر مولوي هم تكامل و هم حركت به جلو را مشاهده ميكند و هم ايجاد تعادل                    . آنهاست  

تضاد و حركت تكاملي يـا بـه   . بدون وجود اين دو كفه ي متضاد بروز نظام و هماهنگي ميسر نيست          . دروني را   

عبارت ديگر حركت تكاملي ناشي از نبرد متضاد ها ، مولوي را به توصيف فوق العاده واقعي تري از جهان خارج                     

.ادل و بيحركت و قائم به غير معتقد است نزديك ميكند تا آن جهان بيني متافيزيك كه به عالمي منجمد و متع

:اينك شواهدي در اين زمينه از مثنوي 

ــلّ     ــون كُـ ــت چـ ــگ اسـ ــان جنـ ــن جهـ ايـ

ــافري   ــا كـــ ــن بـــ ــو ديـــ ذره ذره همچـــ

ــپ     ــه چـ ــرّد بـ ــي پـ ــي ذره همـ ــن يكـ ايـ

ــب    ــدر طلــ ــين انــ ــوي يمــ ــدگر ســ وانــ

ذره اي بـــــــاال و آن ديگـــــــر نگـــــــون

1جنـــگ فعليـــشان ببـــين انـــدر ســـكون     

نهــــانجنــــگ فعلــــي هــــست از جنــــگ 

ــدان  ــالف را بـــ ــالف آن تخـــ ــن تخـــ زيـــ

:مسئله ي تضاد را مولوي در نمونه هاي مختلف ديگري نيز نشان ميدهد 

ايــن جهــان زيــن جنــگ قــايم مــي بــود      

ــود    ــل شــ ــا حــ ــر تــ ــر در نگــ در عناصــ

ــست   ــتون قويــ ــار اســ ــصر چــ ــار عنــ چــ

.ركون يعني گرويدن و استادن و تكيه كردن.    ضبط شده �سكون� به جاي �ركون�در برخي نسخ )1
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كـــه بـــر ايـــشان ســـقف عـــالم مستويـــست

ــر  ــكننده ي آن دگـــ ــتوني اشـــ هـــــر ســـ

ــ  ــر شـــ ــكننده ي هـــ ــتُن آب اشـــ رراُســـ

پــــس بنــــاي خلــــق از اضــــداد بــــود    

الجـــرم جنگـــي شـــدند از ضـــرّ و ســـود    

ــدگر    ــالف يكـــ ــت خـــ ــست احوالـــ هـــ

هــــر يكــــي بــــا هــــم مخــــالف در اثــــر

چـــون كـــه هـــر دم راه خـــود را ميزنـــي    

ــي   ــازگاري ميكنــ ــس ســ ــر كــ ــا دگــ 1بــ

فـــــوج لـــــشگرهاي احوالـــــت ببـــــين   

هـــر يكـــي بـــا ديگـــري در جنـــگ و كـــين

مـــي نگـــر در خـــويش ايـــن جنـــگ گـــران

ــ  ــشغولي بـ ــه مـ ــرانپـــس چـ ه جنـــگ ديگـ

:مولوي تمثيل شيريني براي بيان وحدت اضداد ذكر ميكند به نحو زيرين 

ــاق    ــدر اعتنــ ــا روز انــ ــين بــ ــب چنــ شــ

ــاق   ــا اتفـــ ــورت ، امـــ ــف در صـــ مختلـــ

ــمنند  ــد و دشـ ــر دو ضـ ــن هـ ــب ايـ روز و شـ

ــد      ــي تنن ــت م ــك حقيق ــك ، ي ــر ي ــك ه لي

ــويش     ــو خ ــر را همچ ــان دگ ــي خواه ــر يك ه

از پــــي تكميــــل فعــــل و كــــار خــــويش 

نكه با اجتماع همراهي كند بايـد خواسـتهاي انفـرادي خـود را     فرد براي اي. در اينجا مولوي بطور مبهم متوجه ي تضاد فرد و اجتماع است         . سازگاري با ديگران يعني مخالفت با خود      )1

.محدود كند
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 نفي در نفي را پل تكاملي ميداند و بر آنست كه شكلي كه جانشين شكل منتفي مي شود از آن كـاملتر                       مولوي

.است 

ــرد  ــسوخ كـ ــق منـ ــه حـ ــريعت را كـ ــر شـ هـ

ــوض آورد ورد  ــرد و عـــــ ــا بـــــ او گيـــــ

ــغل روز را   ــسوخ شـــ ــد منـــ ــب كنـــ شـــ

ــروز را   ــرد افــــ ــادي خــــ ــين جمــــ بــــ

ــد   ــد پديــ ــا آيــ ــد هــ ــد  ضــ ــه ز ضــ كــ

ــد   ــنائي آفريــــــ ــويدا روشــــــ در ســــــ

ــ  ر مـــــدارِ صـــــلح شـــــدجنــــگ پيغمبـــ

ــد   ــگ بـ ــان زان جنـ ــر زمـ ــن آخـ ــلح ايـ صـ

:وحدت و نبرد ضدين را مولوي باز هم در امثله ي ديگري به نحو زيرين بيان ميكند 

ــد     ــيش مجتهـ ــت پـ ــه اسـ ــو آئينـ ــم چـ غـ

 ــد ــد روي ضـــ ــد مينمايـــ ــدرين ضـــ كانـــ

بعـــــد ضـــــد رنـــــج ، آن ضـــــد دگـــــر 

ــرّ  ــرّ و فــ ــشاد و كــ ــي گــ ــد ، يعنــ رو دهــ

 ببـــينايـــن دو وصـــف از پنجـــه ي دســـتت

ــين     ــد يقـ ــسط آيـ ــشت، بـ ــبض مـ ــدِ قـ بعـ

پنجــــه را گــــر قــــبض باشــــد دائمــــا    

ــتال    ــون مبـ ــود چـ ــسط ، او بـ ــه بـ ــا همـ يـ

ــار و مكـــسب منـــتظم  زيـــن دو وضـــعش كـ

چـــون پـــر مـــرغ ايـــن دو حـــال او را بهـــم 

: ارزشها را استنتاج ميكند و در اين باره چنين ميگويد � نسبي بودن �مولوي از نبرد متضادها مفهوم 
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ــي ــه هــ ــست در زمانــ ــد نيــ ــر و قنــ چ زهــ

ــست      ــد نيـ ــر را بنـ ــا دگـ ــي را يـ ــه يكـ كـ

زهــــر مــــاران مــــار را باشــــد حيــــات    

نــــسبتش بــــا آدمــــي باشــــد ممــــات    

ــاغ   ــو بــ ــا چــ ــود دريــ ــي را بــ ــق آبــ خلــ

ــرگ و داغ   ــود آن مــ ــاكي را بــ ــق خــ خلــ

زيــــد انــــدر حــــق آن شــــيطان بــــود    

ــود  ــلطان بــ ــر ســ در حــــق شــــخص دگــ

آن بگويــــد زيــــد صــــديق ســــني اســــت

وان بگويــــد زيــــد گبــــر كــــشتني اســــت

:باز هم در باره ي نسبيت مفاهيم مولوي مينويسد 

ــان   ــد در جهــ ــق نباشــ ــد مطلــ ــس بــ پــ

!بــد بــه نــسبت باشــد ايــن را هــم بــدان       

ــت   ــا سنگهاســ ــر بــ ــا گهــ ــك دريــ در تــ

فخرهــــــا انــــــدر ميــــــان ننگهاســــــت

 جنبش جاويد -سوم 

بر آنـست جـوهر     عرفان  . انديشه ي جنبش جاويد و تجدد دائمي وجود در فلسفه ي عرفاني رسوخ كاملي دارد                

شبستري اين مفهوم  . واحد جهان كه ذات خداوند است جهان را از طريق فيضان و خلق مدام به وجود مي آورد                   

:ديالكتيكي حركت و تغيير دائمي را با عمقي تمام در اشعار زيرين ياد مي كند 

جهــان كــلّ اســت و در هــر طرفــه العــين     

عــــــدم گــــــردد و اليبقــــــي زمــــــانين

ــدا  ــود پيـــ ــاره شـــ ــر بـــ ــانيدگـــ  جهـــ
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ــماني     ــين و آســ ــه زمــ ــر لحظــ ــه هــ بــ

هميــــشه خلــــق در خلــــقِ جديــــد اســــت

ــت  ــد اســ ــدت عمــــرش مديــ ــه مــ اگرچــ

از آن جملـه ضـمن      . مولوي در بسياري از اشعار خود انديشه ي  ديالكتيكي تجدد دائمي وجود را بيان ميـدارد                  

: مي گويد � الدنيا ساعه �تفسير حديث نبوي 

ــا  ــا و مــ ــشود دنيــ ــو ميــ ــان نــ ــر زمــ هــ

ــر  ــي خبــ ــا  بــ ــدر بقــ ــدن انــ ــو شــ  از نــ

ــت   ــي اس ــرگ و رجعت ــه م ــر لحظ ــرا ه ــس ت پ

ــت     ــاعتي اسـ ــا سـ ــوده دنيـ ــصطفي فرمـ مـ

در نمونه هائي كـه ذكـر شـد         . نظير اين اشعار در مثنوي بسيار است كه بايد از طريق فحص و استقصاء يافت                

و رابطـه ي    يك رشته انديشه هاي گرانبهاي ديالكتيكي در باره ي تـضاد و وحـدت متـضادين و تبـادل تـضاد                      

بـا بيـان ايـن نظريـات ،     . نسبيت مقوالت به حركت متضاد آنها و تحول و تجدد دائمي وجود و غيره درج اسـت    

.مولوي را مي توان با شايستگي تمام در رديف بزرگترين متفكران ديالكتيك باستان قرار داد 

 ذكر سخني چند را در ايـن مـورد   از آنجائيكه پيوند فلسفه و ديالكتيك هگل با نظريات مولوي جالب نظر است           

.زائد نمي شمريم 

و يا به (در فلسفه ي هگل ايده ي مطلق كه جاويد است كليه ي پديده هاي طبيعت و جامعه را به شكل نهان                   

ايـده ي مطلـق در جريـان    . در خود مستقر دارد و مانند منبع قـواي محركـه اسـت    ) قول عرفا مانند كنزي خفي    

. گوني را مي گذراند و مضمون دروني خـود را دمبـدم كـاملتر و كـاملتر عرضـه ميـدارد                    تكامل بذاته مراحل گونا   

نخست در درون خود رشد ميكند و سپس به شكل طبيعت غيرارگانيك و ارگانيك آنگاه انسان و سپس دولت و                    

بدينسان جهان متنوع محصول رشد و كمال ايده ي مطلـق و مجمـوع اشـكال بـروز و                   . هنر و مذهب و فلسفه      

ترديدي نيست كه هم مولوي و هـم هگـل در ايـن سيـستم         .  ظهور اوست يا به بيان عرفاني تجلي انوار اوست        

تفكر كه فوق العاده به هم شبيه است از عرفان نوافالطوني الهام گرفته اند ، ولي بايد گفت كه شباهت انديـشه                      

توضـيح را در مـورد آن بتـوان كـافي     هاي هگل به نظريات عارف ايراني به نظر قويتر از آن مي آيـد كـه ايـن          
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�تئوسـوفيا   (آيا هگل از مولوي خبر داشت ؟  در دوران حيات هگل كتابي به زبان التين تحت عنـوان                    . دانست

يعني وحدت وجود و عرفان ايراني به وسيله ي فردريش اوگوست تولوك چاپ شده و               )  پانته ئيستيكا  �پرساروم  

 ميان آمده و برخي از اشعار مولوي و نيز اشـعاري از عزالـدين نـسفي و                  در اين كتاب بحث مفصلي از مولوي به       

وجود اين كتاب و نظـائر آن       . توضيحات مفصلي در باره ي سيستم فلسفي عرفاء ايراني در اين كتاب درج است               

باري نه فقط شباهت هگـل و مولـوي از جهـت سيـستم     . قرينه اي بر امكان اطالع هگل از عرفان ايراني است    

في محسوس است ، نكته ي جالب ديگر در مورد اين دو متفكر انديشه ي ديالكتيكي آنهاست كه مسلماً در                    فلس

.1به هر جهت مطلب از هر باره قابل دقت است . نزد هگل به اوجي بس باالتر از مولوي رسيده است

ه ذكر دو نكتـه ي      اكنون كه سخن از شباهت انديشه ي متفكر بزرگ ايراني با برخي متفكرين غرب پيش آمد               

:زيرين بيفايده نيست 

از آثـار فيلـسوف     ) قطعات باقي مانده  (مابين برخي از احكام ديالكتيكي مندرجه در مثنوي و برخي فراگمنت ها             

معروف يونان باستان هراكليت از اهل افس كه پدر ديالكتيك نام دارد شباهت غريبي حتـي از جهـت افـاده ي                       

بـراي  .  آب دريا پاكترين است و آلـوده تـرين   �: منت هاي هراكليت چنين است   مثالً يكي از فراگ   . مطلب است 

مولوي عـين ايـن مطلـب را چنـين افـاده            . ماهيان گواراست و شفابخش ، براي آدميان ناگوار است و زيان آورد           

: ميكند 

ــاغ   ــو بــ ــا چــ ــود دريــ ــي را بــ ــق آبــ خلــ

ــرگ و داغ   ــود آن مــ ــاكي را بــ ــق خــ خلــ

حال معلوم نيـست    . تي به عبارت هراكليت دارد كه نميتوان آنرا تصادفي دانست         اين عبارات مولوي چنان شباه    

به هر جهـت مطلبـي اسـت در         . منبع گفتار مولوي سنن ايراني ديالكتيك است و يا از افكار يوناني اقتباس شده             

.خورد پژوهش

در كتاب   . �ود در عزلت  با خ � يا   �تفكرات�و نيز ماركوس اورليوس امپراطور فيلسوف رومي كتابي دارد به نام            

: بند دوم اين اثر چنين مي خوانيم-دوم 

 نـشر يافتـه كـه صـرف نظـر از برخـي نكـات پراكنـده در مجمـوع متـضمن احكـام و قـضاوتهاي             �موالنا جالل الدين هگل شرق است �در اين زمينه جزوه اي از نور و تحت عنوان           )1

زوه متوجه ي نكته ي درستي شده است و تا آنجا كه ميدانسته كوشيده است ربط سيستم فلسفي هگل و انديشه هاي مولـوي را روشـن                   با اينحال بايد گفت مؤلف اين ج      . نااستواريست

.مؤلف بويژه خواستار اثبات برتري سيستم مولوي بر سيستم هگل است. كند



440

نور آفتاب واحد است، اگرچه به وسيله ي ديوارها و كوهها و انواع بيشمار اشياء ديگر متعدد و ويژه ي         �

.�1روح واحد است، اگرچه بين موجودات بسيار و اشكال خاصي توزيع ميشود. بيشماري تقسيم ميگردد

:نوافالطوني وحدت وجودي را عيناً مولوي چنين بيان ميكنداين انديشه ي 

متحــــد بـــــوديم و صــــافي همچـــــو آب  

ــاب  ــون آفتــ ــوديم همچــ ــر بــ ــك گهــ يــ

ــره    ــور سـ ــد آن نـ ــورت آمـ ــه صـ ــون بـ چـ

ــره     ــاي گنگـ ــايه هـ ــون سـ ــدد چـ ــد عـ شـ

اين شباهت فكر و بيان، اين انديشه را در ذهن خلجان ميدهد كه مولوي اي چه بسا به بسياري از منابع تفكـر                    

يونان و روم در ترجمه ي عربي آن و شايد هم مستقيم دست داشته است، بـه هـر جهـت مطلبـي اسـت قابـل                        

.تفحص

صدرالدين شيرازي و حركت جوهري و استكمال وجود) 2

صدرالدين محمد بن ابراهيم شيرازي ملقب به صدرالمتألهين در زمان شاه عباس ثاني صفوي ميزيست و يكي                 

از آنجـا كـه ايـن    . رق زمين و يكي از خالقترين آنها در ابـداع نظريـات فلـسفي اسـت            از بزرگان حكمت در مش    

ابداعات فلسفي با نظريات قشري فقها و متكلمين انطباق نداشـت وي مطـرود جامعـه ي رسـمي آنـروز بـود و                        

 نـام  �عقليـه الحكمه المتعاليه في اسـفار االربعـه ال  �اثر مهم او . 2عمري را در ده گذراند و به كفر و شهرت يافت          

ولي ديالكتيـك  . در اين اثر صدرا قلسقه ي خود را كه سرشار از انديشه هاي ديالكتيكي است بيان مي كند         . دارد

�تئولوژيـك �اين ديالكتيك ايدآليستي و     . صدرا در خدمت نظريات خاص اوست كه بطور عمده ايدآليستي است          

لت وجود ، مسئله ي روح ، مسئله ي ربط ملكـوت            در عين حال در يك سلسله مسائل مانند اصالت مهيت و اصا           

، )يا ذومراتب بودن وجـود    (و ناسوت ، مسئله ي حركت جوهري ، مسئله ي استكمال و اشتداد وجود و مراتب آن                

.مسئله ي ربط قار و سيال يا ثابت و متحرك و غيره و غيره به روشني بروز ميكند

.اپيكتنوس ، ماركوس ، اورليوس ، پلين ، پلوتارخ ، تاسيت ، فرفريوس و ديگران چاپ روسي متضمن متون آثار سيسرون ، سنگ ، �ماترياليستهاي يونان باستان�كتاب )1

)92 و 91صفحات ( به مالصدرا �روضات� و �لرلؤء البحرين� تأليف آقاي فاضل توني در باره ي انتسابات صاحبان كتب �الهيات�رجوع كنيد به )2
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 و فلسفه ي اشراق ، الهيات اسالمي و نظريات فلـسفي            صدرالدين شيرازي در صدد آشتي دادن فلسفه ي مشاء        

او در آخرين مراحـل مختلـف       . متداول در ايران كه آميزه اي از فلسفه ي مشاء و ارسطو و نوافالطوني است بود               

تكامل حكمت و كالم ايراني قرار داشت و وارث بحث ها و جدل هـاي ديرينـه ي ايـن فلـسفه سكوالسـتيك                        

تين آشنائي با مكتب فالسقه ي مشاء و اشراق و متكلمين و فقها با انواع تناقـضات و      مشرق زمين بود و در نخس     

سعي او براي درك عمقي . صدرا كوشيد تا اين تناقضات را حل كند. تباينات و به اصطالح خالفات مواجه گرديد      

تقريباً در همـان   مسائل و حل آنها او را به سوي فهم ژرف تر واقعيت كشاند و جالب است كه اين تحول فكري                     

�تحليـل اجتمـاعي     . زمان انجام ميگرفت كه بيكن و دكارت در اروپا بتهاي سكوالستيك غرب را مي شـكانند               

طبقاتي فلسفه ي صدرا كاري است كه در خورد پژوهش جداگانه است و ذكر اين مختصر هم براي آن بود كـه                      

.مباحث آتي بهتر درك شود

و بويژه ايـران مطـرح بـود همانـا مـسئله ي      ) خاورميانه و نزديك  ( شرق يكي از مباحث مهمي كه در فلسفه ي       

قـصد از   . يعني آنكه تقدم با كدام است، با وجود يا با مهيت          ) يا تأصل (اصالت. اصالت مهيت و اصالت وجود است     

عده اي از فالسفه اعـم از عـارف و مـتكلم طرفـدار اصـالت               . مهيت يا ماهيت تعين كيفي و هويت اجسام است        

. از آنجمله اند سهروردي ، غزالي ، فخر رازي ، ميرداماد ، الهيجي و بطور كلي همه ي متكلمـين                    . مهيت بودند 

بايـد دانـست كـه بـا     . عده ي ديگر از آنجمله صوفيه و حكماء مشاء و صدرالدين شيرازي طرفدار تأصل وجودند              

 ديگر ماننـد آنـان معتقـد بـه اصـالت وجـود              آنكه صوفيه و عرفاء از طرفي با حكماء مشاء مخالفند ولي از طرف            

با اينحال بين آنان در اين مسئله نيز تفاوت اسـت بـدين معنـي كـه عرفـاء وجـود را واحـد ولـي داراي                   . هستند

معتقدند و حال آنكـه مـشائين وجـود را حقـايق            ) مونيسم( ميدانند و در واقع به وحدت وجود         �اشتراك معنوي �

كـه در  (اين تفاوت بين مونيـسم پانتـه ئيـستي عرفـاء     . معتقدند) پلوراليسم(وجود متباينه ميدانند يعني به كثرت      

و پلوراليسم مشائين آنها را به دو جرگه تقسيم ميكند، گرچه           ) سكوالستيك ايران آنها را فهلويون نيز مي ناميدند       

اصـالت وجـود را     شكي نيست كه پلوراليسم مشائين كه در عين حـال           . از جهت اعتقاد به اصالت وجود مشتركند      

قبول داشته اند مباني سـستي دارد و اگـر اصـالت وجـود را در فلـسفه ي مـشاء بـشكافيم بـه نـوعي مونيـسم                             

اين بحث از حوصله ي اين مقال خارج است زيرا در اينجامقـصد توضـيح كوتـاهي در                  .  1ماترياليستي مي رسيم  

ولي كه ابدي و ازلي است و ماده المواد است معتقد است و وجود را جوهر قائم بالذات ميداند لذا با آنكه به حقايق متباينه معتقد است اين حقايق را به نسج واحد و حكمت مشاء به هيوالي ا:  تفصيل اين استنباط چنين است )1

.مادي و ازلي هيولي اولي باز ميگرداند كه داراي اصالت است و اين خود يك مونيزم كامل ماديست
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لت مهيت ميگفتنـد وجـود امـري اعتبـاري و        اما طرفداران اصا  . باره ي جدال اصالت مهيت و اصالت وجود است        

ماهيـت  . انتزاعي است و آنچه كه اصيل است و در خارج از ذهـن مـا متحقـق اسـت ماهيـات و تعينـات اسـت                         

 گفته ميشود چنانكه گوئيم اين چيست؟ پاسخ گويند دفتر يا قلم يا درخت يا مـرد  �ماهو�چيزيست كه در جواب   

در پاسـخ  . است و الّا وجود مطلق كه مفهومي عام است تحقق خارجي ندارد و اين مهيت است كه معتبر       . يا خانه 

پس وجود خود احقّ به تحقق است چـه         . آنها طرفداران اصالت وجود ميگفتند كه تحقق هر چيز به موجود است           

. اگر وجود تحقق نداشته باشد چگونه دفتر و قلم و درخت و مـرد و خانـه و غيـره بـدان ميتوانـد محقـق شـوند                           

:هادي سبزواري ميگويدمال

ــل  ــدنا اصـــــــ ــود عنـــــــ انّ الوجـــــــ

ــل  ــا عليـــــ ــن خالفنـــــ ــل مـــــ دليـــــ

:و نيز شيخ شبستري در اين باب ميگويد

وجــود انـــدر كمـــال خــويش ســـاري اســـت  

تعـــــين هـــــا امـــــور اعتبـــــاري اســـــت

امــــــور اعتبــــــاري نيــــــست موجــــــود

عــــدد بــــسيار و يــــك چيزســــت معــــدود

نظر ميرسد كـه گويـا سـهروردي كـه طرفـدار اصـالت       اگر بحث را در همين جا متوقف كنيم در ابتدا چنين به  

مهيت بود به تنوع و تكثر معتقد است و طرفداران اصالت وجود به وحدت و يگانگي و حال آنكه در واقـع چنـين    

نيست و سهروردي كه از صاحبنظران بزرگ حكمت اشراق است ، به وحدت منشاء وجود و مهيـات بـاور دارد و                      

اما صدرالدين شيرازي كه اصالت وجودي اسـت بـر آنـست كـه     . 1كوالستيك استبحث او در واقع يك جدل س      

اصل و حقيقت وجود است و ماهيت امريست اعتباري و نسبي و ممكن است از وجود واحـد بـه چنـدين اعتبـار                        

.چندين ماهيت فرض شود و حركت و تغيير نيز در ماهيت نيست بلكه در وجود است

طبه ي عرفاء و صوفيه بجز سهروردي و غزالي كه عارف مشرب بوده وحدت وجودي اند و اين عقيده ي اصالت مهيت كه ذاتاً به پلوراليسم ميرسـد نـوعي وصـله ي                          جالب است كه قا   )1

.ناجور و آناكرونيسم فلسفي در دستگاه تفكر سهروردي است
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مالصدرا در باره ي    .  و فلسفه ي ربط ملكوت و ناسوت بروز ميكند         �روح� ي   مونيسم مالصدرا بويژه در فلسفه    

معناي اين سخن آنـست كـه روح بـا بـدن پديـد      . »الروح جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء     « : روح ميگويد كه  

يـا بـه قـول      (ميگردد و جوهري مفارق از بدن نيست و در آغاز ممزوج با بدن است ولي سپس درجات تكـاملي                    

را طي ميكندو به مقام عقل ميرسد مانند روغني كه از گردو جدا شود يا پروانه اي كـه                   ) درا اشتداد و استكمال   ص

ايـن تعريـف از روح بـسيار در فلـسفه ي     . پيله را ترك كند يـا جـانوري كـه پوسـت بيانـدازد ، مجـرد ميگـردد          

 ولي مالصـدرا    1از بدن ميشمردند  حكماء و عرفاء روح را جوهري مستقل و مجزا          . سكوالستيك شرق بديع است   

ميخواهد در اينجا تناقض را حل كند و رابطه ي بين روح و جسم را توضيح دهد و البته در همينجا ميكوشـد تـا               

. در اين استدالالت بيشتر است�ايمانش� او از درجه ي �كفر�پايه اي براي معاد جسماني بجويد ولي اهميت 

بطه ي ناسوت و الهوت و جواهر جاويد فلكي يا موجودات حادث غبـراوي و  و نيز مونيسم مالصدرا در اثبات را      

 هر موجودي كه در عالم طبيعت است داراي حقيقت ثابتي اسـت كـه              2صدرالمتألهين ميگويد . زميني بروز ميكند  

به عبارت ديگر هر موجودي داراي دو چهره و رخسار است كه يك چهره اش در حركـت              . در عالم ملكوت است   

چهره ي متغير موجـودات را عـالم طبيعـت و مـاده خواننـد و      . ر است و چهره ي ديگر ثابت و برقرار استو تغيي 

عالم طبيعت رتبه ي پست عالم ملكوت و عالم ملكـوت رتبـه ي          . چهره ي ثابت موجودات را عالم ملكوت نامند       

 جـاي روح عـالم طبيعـت        شريف عالم طبيعت است يا به عبارت ديگر طبيعت به منزله ي تن و عالم ملكوت به                

.است و عيناً مانند بدن انسان و روح اوست كه بدن را بايد عالم طبيعت دانست و روح را عالم ملكوت

: آمده استعينيهگ ي معروف، منتسب به ابن سينا در وصف روح چنين�در قصيده ي )1

هبطت اليك من المحل االرفع

ورقاء ذات تعزّر و تمنّع

محجوبه عن كل مقله عارف

و هي اللتي سفرت وام تنبرقع

ان كان ارسلها اله الحكمه

طويت عن الندب اللبيب االورع

وتعود عالمه بكل خفيه

في العالمين و خرقها لم يرقع

وكانها برق تالق بالحمي

. . .يلمع ثم انطوي و كانه لم 

.53 صفحه ي 1332 سال � دو فيلسوف شرق و غرب�: رجوع كنيد به اثر آقاي حسنعلي راشد)2
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�ارخي تيپ � و   �مثُل افالطوني � را از    �حقايق ثابت ملكوتي  �در اينجا ترديدي نيست كه مالصدرا انديشه ي         

انتقـاد  . شدت و با نوعي خشم و غضب مقدس رد ميكنـد          هاي وي وام ميگيرد و حال آنكه حكمت مشاء آنرا به            

 آموزش افالطوني   �اخالق نيخوماغس �ارسطو در كتاب    . ارسطو از مثل افالطوني انتقاديست به سود ماترياليسم       

را با شش دليل در هم شكست و اين همان استدالالتي است كه لنين بدان اهميـت بـسيار ميدهـد و                  ) ايده(مثل

وم كلي شيئي از خود شيئي ريشه ي ايدآليسم است و لذا انتقاد ارسطو متوجه خورد كردن  ميگويد جدا كردن مفه   

 يـا   �ايـده �ريشه ي ايدآليسم افالطوني است ولي در دستگاه فلسفي صدرالدين شيرازي احياء مجدد انديشه ي                

شـشي اسـت     به صورت جواهر و حقايق ثابت ملكوتي به عنوان چهره ي دوم جواهر متغيـر ناسـوتي كو                  �مثل�

يعنـي اقتبـاس ايـن نظـر از جانـب      . براي حل وحدت ديالكتيك ثابت و سيال و قار و متغير و ناسوت و الهـوت           

در اينجـا   . مالصدرا براي حل تضادهائيست كه در جهت توضيح ديالكتيكي پديـده هـا و اثبـات مونيـسم اسـت                   

 الهوت را به ناسوت پيونـد ميدهـد و          مالصدرا كوشيده است تضادها را حل كند و در اين حل روح را به جسم و               

انعكاس اين انديـشه هـاي مالصـدرا بطـور مـشخص در محـيط او                . سدهاي موجود بين اين مقوالت را بشكند      

در مونيسم مالصدرا وحدت وجـود ، رابطـه ي روح و جـسم ، رابطـه ي      .   او �كفر و زندقه  �عبارت بود از شيوع     

 كل واحد و همجنس است و تنوع و تكثر ظاهري آن دليـل بـر                جهان بدينسان . ناسوت و الهوت اثبات ميگردد    

جهان يـك دسـتگاه     . آن نيست كه واقعاً جواهر مفارق و ناهمگوني وجود دارند بلكه اين تكثر فقط صوري است               

بهم پيوسته و همگوني است كه تنوع صور و تكثر وجـود در آن چنانكـه بعـداً خـواهيم ديـد نتيجـه ي حركـت             

تصور عالم به صورت يك دستگاه كل و بهم پيوسته و همگـون             . ستكمال اين حركت است   جوهري و اشتداد و ا    

.نخستين انديشه ي مهم ديالكتيكي مالصدراست

اي چه بسا كساني كه با      . نظريه ي صدرالدين شيرازي در باره ي حركت جوهري مايه ي شهرت فراوان او شد              

در واقـع  .  ولـي آوازه ي حركـت جـوهري را شـنيده انـد       فلسفه آشنائي ندارند يا آشنائي آنها بسيار سطحي است        

حركت جوهري و اعتقاد بدان و اثبات آن خصيصه ي برجسته ي فلسفه ي صدرا است و در همين آموزش است  

براي درك اين آموزش بايـد كمـي        . كه ديالكتيك ايدآليستي و تئولوژيك صدرالدين شيرازي به اوج خود ميرسد          

 چنـين   �نجـات �از شارحان و مفسران بزرگ حكمت مشاء است حركت را در كتـاب              ابن سينا كه    . دورخيز كنيم 

 تقال علي تبدل حال قاره في الجسم يسيرا يسيرا علي سـبيل اتجـاه نحـو شـيئي و                    � الحركه   �: تعريف ميكند 

ـ                �الوصول بها اليه هو بالقوه و ال بالفعل          ه   يعني حركت تبدل و تغيير حالت ثابت جسم است كه اندك انـدك ب



445

،  �حـدود �در رسـاله ي     .  سوي چيزي برود و وصول بدان حركت به سوي آن شيئي امريست بالقوه و نه بالفعل               

�عيـون �ابن سينا حركت را كمال آن چيزي كه بالقوه است و از آن جهت كه بالقوه است ميداند و در رساله ي                       

ر يقبل التنفّص و التزيد و ليس شيئي         كل حركه ففي ام    �: حركت در جوهر را صريحاً نفي نموده چنين مينويسد        

  يعني آنكه جنبش در آن چيزهائي است كه فزوني       �من الجواهر كذلك فاذا ال شيئي من الحركات في الجواهر           

فـن سـماع   (در كتـاب شـفا     . چنين نيست لذا در گـوهر جنبـشي نيـست         ) يا جوهر (و كاستي پذير باشند و گوهر       

: ذات و جوهر اشياء را به نحو زيرين مستدل ميسازدابن سينا عدم امكان حركت در) طبيعي

 بستگي به محرك به سبب آنست كه حركت يا بايد از ذات جسم باشد از حيث اينكه جـسم طبيعـي                      �

اگر حركت ذاتي جسم بود بايد مادام كه جسم طبيعي متحرك موجود است .  است يا بايد از سببي برآيد

ال آنكـه حركـت از بـسياري اجـسام معـدوم ميـشود ، در       حركت هم موجود باشد و معدوم نـشود و حـ     

.�صورتيكه ذات آن جسم موجود است

جـواهر  . لذا به نظر ابن سينا و كليه ي شارحين حكمت مشاء حركت ميتوانـد در اعـراض باشـد نـه در جـواهر           

و خمسه عبارتست از عقل و نفس و هيولي و صورت و جسم و اما عوارض نه گانـه عبارتـست از كـم و كيـف                           

از اين نه عرض حركت تنها در كم و أيـن     . و له و فعل و انفعال و اضافه       ) يا زمان   (و متي   ) يا مكان (وضع و أين  

و وضع و كيف حاصل ميشود يعني حركت كمي ، حركت مكاني ، حركت وضعي و حركـت كيفـي يـا اسـتحاله             

.1كت استوجود دارد و اما در زمان به نظر ابن سينا حركت نيست بلكه زمان همراه حر

بدينسان حكماء مشاء حركت در جوهر را نفي ميكردند و استداللشان اين بود كه چون هر حركتي بـه مبـدأ و                      

منتها و مسافت و موضوع نيازمند است و موضوع حركت ثابت است لذا حركـت نميتوانـد در جـوهر باشـد و اال                        

ي حكماء مشاء الاقـل بـدان شـكل كـه     با اندك دقتي روشن ميشود كه نظريه    .  موضوع حركت از ميان ميرود    

ولـي  .  شارحين ايراني عرضه ميداشتند نوعي مكانيسيسم است و نفي حركـت بـاطني و ذاتـي و درونـي اشـياء                    

صدرالدين شيرازي در اسفار اين نظريه ي مكانسيستي را به سود نظريه ي ديناميـسم ديـالكتيكي رد ميكنـد و                     

صدرالدين شيرازي در ايـن زمينـه       . در ذرات جوهر اشياء ميجويد     نميشمرد بلكه آنرا     �عرض�حركت را فقط در     

:استدالل ميكند كه

161  تا  127 مفاله ي دوم فصل اول صفحات � ترجمه ي فروغي � فن سماع طبيعي�رجوع كنيد به )1
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طبيعت اشياء و سرشت آنهاست كه مبدأ و انگيزه ي حركت در اشياء است حال اگر طبيعت اشياء امـر        ) اوالً

قار و ثابت و بالتحرك باشد و دستخوش تجديد و تغيير نشود چون طبيعت علت حركـت اسـت پـس                     

آيد معلول از علت خود تخلف جويد و اين خود باطل است زيرا معلول از علت تخلـف نتوانـد                    الزم مي   

.جست

اعراض كه حكماء حركت در برخي از آناه را ميسر شمرده اند در وجود تابع جوهرند زيـرا تـا جـوهري             ) ثانياً

 بنابراين ممكن نباشد عرضي نيست و جوهر قائم به ذات و عرض قائم به غير يعني قائم به جوهر است       

نيست كه متبوع امر ثابتي باشد و تابع امري متجدد و متغير، زيرا در اين حالـت تخلـف تـابع از متبـوع                        

نيز متجدد و متغير باشـد      ) متبوع(الزم ميĤيدكه آن هم خالف عقل و منطق است پس ناچار بايد جوهر              

.تجدد و تغيير پذيرد) تابع(تا عرض

 استدالالت و نظريات صدرا را در مورد حركت جوهري بـدين            �وف شرق و غرب      دو فيلس  �راشد در رساله ي     

:نحو بيان ميكند 

 صدرالمتالهين از كسانيست كه مبداء عالم را جسم طبيعي كه امر واحد و متصل و مركب از هيولي و                    �

 جـسم   به عقيده ي صـدرالمتالهين    . صورت است ميدانند و ماده ي نخستين عالم را هيولي مي پندارند             

طبيعي در هر لباسي كه هست خواه به صورت جماد ، خواه به صورت گياه ، خواه به صـورت حيـوان ،                       

سـكون و ثبـات ،      . در عالم ماده و طبيعت سكون و ثبات وجود ندارد           . هميشه در حركت و تغيير است       

متغيـر و   جوهر عالم يعني صورت جسم طبيعـي امريـست ذاتـاً            . مختصِ عالم عقل و عوالم الهي است        

بنابراين جوهر يعني گوهر و حقيقت هوا و آب و خاك و سنگ و كليه ي معادن و انواع گياهها       . متجدد  

عينـاً ماننـد زمـان    . و انواع حيوانها امر سيال و گذرائي است كه تدريجاً موجود ميشود و معدوم ميگردد         

 بـه گـردن يكـديگر اسـت ،     همانطور كه زمان يك امر ثابت االجرا نيست بلكه وجود و عدمش دسـت            

وجود هر جزئي مالزم با عدم جزء ديگريست و در عين حال زمان يك امر واحد و متـصل و مـستمر و                       

تدريجي است همينطور اصل جوهر عالم ماده در ذات خود يك امر واحد و متصل و مستمر و تـدريجي                

اين عالم از وجود وعـدم ،       . د  است و دائماً در حدوث و انقضاء است يعني موجود ميشود و معدوم ميگرد             

مرگ و زندگي و باالخره از حركت تشكيل يافته ، جوهر اين عالم كه همه ي نقشها و صـورتها بـر آن                  
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طرح شده مانند آب جاريست كه دائماً در سيالن و جريانست و در عين حال صورتي كـه در آب افتـاده            

:به نظر ثابت و برقرار ميĤيد 

�1عكس ماه و عكس اختر برقرار    چند      بار شد  مبدل  آب   اين   جو

بدينسان صدرالدين شيرازي با توصيف حركت ذاتي و دائمي جوهر وجـود بيـان كامـل ديـالكتيكي از  جنـبش            

البته صدرا بر خالف مولوي كه تخالف نهان و عيان و اتحاد و مقابله ي اضداد                . جاويد و همگاني بدست ميدهد      

وي انگيزه  .  وسيعي در تفكر خود بكار ميبرد متوجه اين منبع دروني حركت دائمي نيست               را درك ميكرد و بنحو    

ي حركت را در سياليت بذاته وجود عالم ناسوت ميشمرد و در اين زمينه ژرفا و پهنه ي فكرش شگرف اسـت و                       

.دست يافته باشداز مولوي گامها فراتر گذاشته بدون آنكه در زمينه ي تضاد به مقام تفكر ديالكتيكي مولوي 

نكته ي مهم ديگر ديالكتيكي در تفكر صدرا عبارت از اين نظر است كه حركـت در جـا زدن در جـاي خـود و                          

صدرا وجود را حقيقتـي ذومراتـب ميدانـد كـه           . تكرار مكرر و سير قهقرائي نيست بلكه پيشرونده و تكاملي است          

ديست كه در اين درجات و مراتب انجـام ميگيـرد           داراي درجات اليتناهي است و حركت همانا استكمال و اشتدا         

چنانكه در مورد روح ديديم كه به عقيده ي صدرا از جهت طي درجات اسـتكمالي اسـت كـه بـه مقـام تجـرد                          (

ترديدي نيست كه صدرا اشتداد و استكمال را با يك مضمون عرفاني و الهـي درك ميكنـد و شـدت و                      ). ميرسد

سوتي و قار و متغير بودن وجود مربوط ميداند ولي همينكه صدرا ميكوشـد تـا   ضعف را در وجود را با الهوتي و نا    

تجدد وجود را با استكمال آن همراه كند به منظره ي واقعي تحول ماده نزديك شده است اگرچه در تـار و پـود                        

ت تجريدات و انتزاعات سكوالستيك و سوابق ذهني حكمي عصر و بي خبري از سير مشخص ماده تنها قادر اس        

. اين سير را در مقوالت منطقي مصنوع و مخلوق فلسفه ي اشباع از مذهب و عرفان زمان خويش منعكس كنـد                    

 عرفاني مولوي اين سير استكمالي مشخصتر است زيرا حركت از جماد به نبات و از نبات               �در ديالكتيك تمثيلي    

 واقعيت سير ماده ي غير ارگانيـك بـه   به حيوان و از حيوان به انسان تصريح شده و اين خود مطلبي است كه با          

اگر چه صدرا در اين زمينه نيز ضعيف تر از مولويست ولي مطلب را به نوبه ي خـود                   . ارگانيك كامالً تطابق دارد   

صدرا با نظريات حركت جوهري خود ميكوشد تا وحدت متغير و ثابت يا قار و سيال را حـل                   . بديع مطرح ميسازد  

در . نظر صدرا وجود سيال تدريجيست ولي در عين حال امر واحـد و مـشخص اسـت          وجود عالم طبيعت به     . كند

43-42صفحات 1332 تهران � دو فيلسوف شرق و غرب �رجوع كنيد به رساله ي آقاي حسنعلي راشد )1



448

�:  نظر صدرا در باره ي رابطه ي متغير به ثابت چنـين بيـان شـده اسـت                 �دو فيلسوف شرق و غرب    �رساله ي   

ت رابط ربط متغير به ثابت خود جوهر اشياء است كه از يك جهت متغير و از يك جهت ثابت است و رتبه ي ثاب                       

كه درجه ي شديد وجود است از مبداء الهي صادر شده و رتبه ي متغير كه درجه ي ضعيف رتبه ي ثابـت اسـت    

.�1مبداء كليه ي حركات و تغييرات مادي گرديده است

نقطه ي ضعف نظر صدرا در آنست كه تغيير جهـان مـادي را اصـل نپنداشـته و خواسـته اسـت جهـان مثُلـي                 

اين ساختمانهاي ذهني بـراي صـدرالدين شـيرازي الزم    . ويد است بر آن مقدم بشمردافالطوني را كه ثابت و جا  

. بود تا سيستم غير مقنع فلكي حكمت مشاء را برهم زند و دستگاه فلسفي منسجم تـر و پيگيرتـري را پديـد آرد      

 اين سيستم اگر صدرا از جهت ديالكتيك بر سيستم مشاء پيشي ميگيرد از جهت ماترياليسم به نظر ميرسد كه از                

يا فرا نرفته و يا در تجديد مطلع جهان مثل عليا و صور مجرد ثابت فلكي شـايد هـم گـامي بـه عقـب گذاشـته           

.2باشد

، فكري كه جهان را كل به هم پيوستهدو نمونه ي فوق نشان ميدهد كه چگونه اسلوب تفكر ديالكتيكي يعني ت        

ر جـاده ي سـير تكـاملي ميـشمرد در آثـار عـده اي از       داراي تنازع و تضاد دروني ، در حركت و تحول دائمـي د  

. اسـلوب ديالكتيـك اختـراع احـدي نيـست           .  اين طبيعي اسـت   . متفكران بزرگ با وضوح تمام بروز كرده است       

ذهن ايراني به همان اندازه آنرا انعكاس ميكند كـه ذهـن     . انعكاس واقعيت عيني و خارجي در ذهن انساني است        

كال تفكر ديالكتيك در نزد متفكرين ايراني در ما اين غرور و اطمينان را ايجاد ميكنـد                 مطالعه ي اش  . غير ايراني 

كه مانند پيشينيان خود ميتوانيم و بايد بتوانيم در زمينه ي تفكر فلسفي و منطقي از سطح تكامل جهـاني عقـب                

.براي اين منظور بايد هم فرهنگ جهاني را عميقاً آموخت و هم فرهنگ ميهن را. نمانيم

54همان رساله صفحه ي )1

حكمت مشاء آنچنان درآميختگي اين حكمت با نظريات افالطون و فلوطين و فرفريوس و امونياس ساكاس و غيرهم انجام گرفته است كه غلظت ايداليستي ) اسالمي(در تفسير ايراني . تمام اين مطالب، فوق العاده مشروط است)2

مسلماً اين عقـب  ) فلسفه ي ارسطو(در آن صورت فلسفه ي صدرا نمي تواند از جهت ماترياليسم خود نسبت به چنين دستگاه فلسفي، عقب مانده تلقي شود، حال آنكه نسبت به شكل اصيل فلسفه ي مشاء   مشاء را بيشتر ميكند،     

.ماندگي وجود دارد
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خواجه نصيرالدين طوسي
اي از آموزش اخالقي اوو شمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصيراي از خواجه چهره) 1

موافـق ايـن    . اند كه امروز خوشبختانه در دست اسـت       نصيرالدين از وي كشيده   تصويري در زمان حيات خواجه    

دو الحنك، بـه  مردي است، با ريش، منديل و تحت      . فاوتي ندارد تصوير خواجه با همعصران خود از جهت ظاهر ت        

اينجـا مـا   . اندازدي زندگي و آثار خواجه، پژوهنده را به حيرت ميولي مطالعه. زانو نشسته و كتابي در دست دارد 

.هاي تاريخ روبرو هستيمبا يكي از اعجوبه

سينا، خيام، غزالي و نظاير آنهـا گذاشـت و   روني، ابنتوان در رديف فارابي، رازي، بي آساني مي  نصير را به  خواجه

تر بگوييم، امتياز بيشتري شايد در خواجه به كمك تاريخ مختصاتي گرد آمده بود كه باز به او برجستگي يا دقيق   

.دادمي

اي كـه  �عقول عـشره  �ي حلّي او را در كنار       همعصران او او را استادالبشر و شاگرد دانشمند و معروفش عالمه          

ي خواجـه �هنگاميكه در نزد اسمعيليه بود، بـه        . خواندمي) �عشرعقل حادي �(خداوند پديد آورده، عقل يازدهم      

ي پژوهندگان كهن و نـوين، ايرانـي و         همه.  معروف است  �محقق طوسي �در فلسفه به    .  شهرت يافت  �كائنات

اند و بيهوده سخن بدين درازي      ستودهاند، با شور و حيرت شخصيت وي را         عرب و اروپائي كه او را بررسي كرده       

.نيست

هـاي بـسياري   نصير مراسمي برپا شـد و پـژوهش  چندي پيش در كشور ما به مناسبت هفتصدمين سال خواجه        

ي كوتاه قصد آن در بـين نيـست كـه وارد            لذا در اين نوشته   . ي شخصيت انساني و علمي او انجام گرفت       درباره

ي كمترين تالش در اين زمينه، تدارك تأليف مـستقلي اسـت زيـرا              مهالز. بررسي جامع شخصيت خواجه شويم    

دان، مـنجم، طبيـب، اديـب، لغـوي و          سياستمدار، حكيم، فقيه، متكلم، رياضي    : خواجه شخصيتي است ذوجوانب   
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زنـدگي پـر فـراز و نـشيبش در دژهـاي محتـشمان              . ترين بنيادگزاران ايـدئولوژي تـشيع     سرانجام يكي از مهم   

س در دربار هالكو و آباقاخان و نقش شگرفي كه در تـاريخ ايـران بـازي كـرده اسـت درخـورد                       اسماعيلي و سپ  

تأليفات خواجه از صد متجاوز است و مطالعات او در جبر و            . ي تحليل و تعليل علمي ژرفي است      مطالعه و سزنده  

سـاني نيـست و مـا    زدن در ايـن اقيـانوس مـواج كـار آ        لـذا قوطـه   . اي نيازمنـد  حساب و مثلثات به بررسي ويژه     

خواهيم تنها خطوطي گريزان از شخصيت خواجه رسم كنيم تا اين مجموعه از يـاد او و كارهـاي شـگرفش                     مي

.تهي نماند

ايـن يـك   . نصير احياء نام فلسفه و حكمت پس از خذالن موقت آن اسـت      ي خواجه هاي برجسته يكي از نقش  

كه به فلسفه راغب    ) عيه يا اسمعيليه و اثناعشريه يا اماميه      اعم از سب  (برخالف شيعه   . ايستداستان دراز و پيچيده   

بيهـوده  . دانستندديني مي ي بي بودند، سنيان حنبلي و حنفي و شافعي و مالكي از آن احتراز داشتند و آن را مايه                

امـام  � كـه    606نبود كه فيهان و متكلمين سني از آن جمله فخر رازي معروف به ابن الخطيـب متـوفي سـال                     

ي  را نوشـته و بـه بهانـه        �تعجيزالفالسفه�تهافت الفالسفه ي غزالي كتاب      � لقب گرفت به دنبال      �كينالمشك

سـينا را رد  جـا عقايـد ابـن   قول معروف جرح بر آن نوشته و همه       بر اشارات ابوعلي در واقع و به       �شرح�نگاشتن  

علوم عقلي و اكتفا به منقوالت هـم     لذا شيعي بودن با فلسفي مزاج بودن و سني بودن با مخالفت با              . كرده است 

شد بـه اصـطالح   سينا كه مظهر حكمت شمرده ميي ابندر همين روح است كه سيف فرغاني درباره      . معني بود 

:نويسدسخنگوي فالسفه و زبان معقول بود با بغض تمام مي

�زبان معقول�از بوعلي آن گوش دل خويشتن نگه دار

ي زرگران معقولهدر كيسنقد دغلي به زر مطلّاست

سينا خود اسمعيلي بود و به سبب همين شيعي         ابن. كندشعر خنكي است ولي نيت گوينده را با روشني بيان مي          

ي ارتجاعي  ها از طرف خالفت و هيئت حاكمه      بودن و فيلسوف بودن و اعتقاد به قدم عالم و اصالت تعقل، قرن            

هاي متداول دستگاه دولتي طـي چنـدين قـرن در           سياستهايش از   و سوزاندن كتاب  .  بدل شد  �مظهر كفر �به  

كنند و همين طايفه وقتي     اسمعيليه به داشتن ناصرخسرو كه او نيز دانشمند معروفي است فخر مي           . كشور ما بود  

خواجه كه در جهـرود قـم       . نصيرالدين را شنيدند كوشيدند تا او را به خود جلب كنند          ي هوش و خرد خواجه    آوازه

ولد يافته و در طوس تحصيل كرده و به شهرت رسيده بود، به تصور آنكه در پناه قالع اسـمعيلي                  ت 597در سال   

دهد و امكان تأليف كند و هم خود را در جوار همدينان شيعي خويش قرار ميهم از حجوم تاتار خود را حفظ مي       
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قهستان تا زمـان خورشـاه در نـزد         ها پناه برد و از زمان ناصرالدين، محتشم قالع          يابد به اين قلعه   و تصنيف مي  

مابين او كه شيعي امامي بود و اسـمعيليه روابـط    . گذردولي به وي در اين قالع بسيار بسيار بد مي         . ماندآنان مي 

 خـود توضـيح بـسيار جانگـدازي از     �شـرح اشـارات  �ي وي در مقدمه. شودصميمانه و اعتمادآميزي برقرار نمي 

�اخالق ناصـري �دهد و از كثرت خشمي كه نسبت به آنها داشته است كتاب        گذران خود در ميان اسمعيليه مي     

بعـدها  )  ابوعلي مـسكويه اسـت     �االعراقطهاره�و تهذيبي از    (نام تاصرالدين محتشم اسمعيلي نگاشته      را كه به  

.كنددهد و نام ناصرالدين را از آن حذف ميتغيير مي

امري (دژ گذشته   ي ميمون گويند بخشي از آن در حبس قلعه      در تمام دوران اقامت نزد اسمعيليان كه برخي مي        

اي بـدون موفقيـت بـه علقمـي وزيـد           گويا نامـه  . كوشد خود را از چنگ آنها برهاند      خواجه مي ) كه مسلم نيست  

طور قطع  نويسد و سرانجام با قانع كردن خورشاه به تسليم شدن در مقابل هالكو، خود را به               ي عباسي مي  خليفه

لذا نقش خواجـه در زوال دولـت   ). دام مهيب تر ايلخانان مغول بيافتدبراي آنكه به  (رهاند  معيليان مي از چنگ اس  

.محتشمان اسمعيلي نقش اندكي نيست

ويژه مقصد از ذكر اين حواشي تاريخي آن بود كه چرا براي يك متكلم شافعي مانند فخر رازي رد فالسفه و به          

. سـينا ويـژه همـان ابـن       نصير تجليل فالسفه و به    عالم شيعي مانند خواجه   سينا مطرح است و چرا براي يك        ابن

 را  �المـشكّكين امام�شود و به اصطالح     ي شديدي با فخر رازي مي      خود وارد مباحثه   �شرح اشارات �خواجه در   

اي هشـالود . نمايدي حكمت را كه با عقايد شيعي سازگاري داشت تحكيم مي          كند و پايه  طور منطقي خورد مي   به

ويژه پس از آنكه بـه قـدرت رسـيد و بـه     البته بعدها روحانيت شيعه ، به    . پايدها پس از او مي    ريزد قرن كه او مي  

 خود با فلسفه درافتاد و روزگار صدرالدين شيرازي در دوران صفويه بهترين گواه            �روي در تراجع نهاد   �اصطالح  

رسيد در زير ضربات از غزّالي گرفته تـا فخـر   نظر ميكه بهاي اين امر است، ولي تا دوراني پس از خواجه فلسفه  

.رازي تعطيل شده است، جان گرفت و به رونق مجدد رسيد

اين نقش خواجه در احياء راسيوناليسم فلسفي و در مباحثه با فخر رازي نظير نقـشي اسـت كـه ابـن رشـد در                         

ي طوسـي را بايـد از    هم ابن رشد، هم خواجه     .ي او بازي كرده است    �الفالسفهتهافت�مباحثه با غزالي و كتاب      

سـينا تاختـه اسـت حـال آنكـه          احياءگران راسيوناليسم فلسفي دانست با اين تفاوت كه ابن رشد گاه خود به ابن             

خـوبي ديـده    هاي سياسي و اجتماعي بـه     البته در پشت سر هر دو نيز انگيزه       . سينا برخاسته خواجه به دفاع از ابن    

.شودمي
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ي خواجه نجات دانش و دانشمندان در يكي از تيره و تارترين ايام ايلغار مغول               هاي برجسته ز نقش يكي ديگر ا  

اگـر اسـمعيليه از فلـسفه خوشـشان     . كنـد  اينجا خواجه از جهت ديگر شخصيت علمي خود اسـتفاده مـي   . است

انشمند را ماننـد سـاحران و        عالقه داشتند و اصوالً د     �علم اختيارات �آمد، مغول و ايلخانان مغول به نجوم و         مي

در واقـع ايـن مـنجم پـروري خـاص آنهـا نبـود و در                 . شناختندي خود، تنها به معناي پيشگو و منجم مي        كَهنه

حتـي زمـاني كـه خواجـه در نـزد      .  ي طـوالني داشـته اسـت   دربارهاي شاهان و خلفاء و اميران روزگار ، سابقه     

 در  �زيـج شـهريار   �ختن رصدخانه است و از زمـان سـاختن          محتشمان اسمعيلي بود شهرت يافت كه در كار سا        

هالكـو بـه ايـن جهـت خـاص شخـصيت خواجـه              .  بوده اسـت   �مد�سازي در ايران    دوران ساساني، رصدخانه  

راز دوام  . رقـابتي داشـت   ) كه ظاهراً به علم نجوم آشنا بود      (عالقه شد و گويا در اين امر با برادر خود، اكتاي            ذي

هالكو قبول كرد كه به خواجه امكان دهد بر         .  قهار و سفاكي مانند هالكو همين امر است        خواجه در نزد ايلخان   

هاي مراغه زيج يا رصد معروف ايلخاني رابنا كند و قرار شد موقوفات ايلخـاني در اختيـار خواجـه قـرار              روي تپه 

كتـاب و مدرسـه و حجـرات     هزار جلد 400اي با  خانهخواجه با اين موقوفات نه فقط رصدخانه بلكه كتاب        . گيرد

كه ميزان آن هـم در    ) �جامگي� و   �راتبه�يا  (خاص براي فقيهان و طبيبان و محدثان و حكماء با دادن حقوق             

يكـي از منجمـان و      . ي علماي عصر را در اين مؤسسات گـردآورد        كتب ذكر شده است، ايجاد كرد و تقريباً زبده        

اي دارد كـه در آن از       زيـسته رسـاله    در دستگاه ايلخاني مي    دانان دمشق موسوم به مؤيدالدين عرضي كه      رياضي

:آوردطرز رفتار خواجه با زيردستان ستايش بسيار گفته است و در مدح خواجه اين بيت را مي

فلما التقينا صغّر الخَبر الخَبرو استكبر االخبار قبل لقائه

از آنكه با او برخورد كرديم اخبار در نزد ما خـرد و  آمد و پس نظر ما بزرگ مييعني پيش از آنكه او را ببينم به       (

).ناچيز شد

اي از فاضـالن عـصر      از نفوذي كه از اين طريق خواجه در مزاج هالكو پيدا كرده بود بارها براي نجـات عـده                  

.استفاده شد

اي پخـش  ي معقول و از روي امانت از موقوفات گرانسنگ ايلخاني رصدخانه را به اهرمي بـر           خواجه با استفاده  

الـدين شـيرازي    ي حلّي و عالمه قطـب     علوم و تربيت علماء مبدل ساخت و در محضر او شاگرداني مانند عالمه            

.تربيت شدند) ي اين آخري جداگانه سخن خواهيم گفتكه درباره(



453

در . دسـت هالكـو اسـت   انگيز خواجه از ميان برداشتن قطعي خالفت عباسي بههاي شگفتيكي ديگر از نقش  

. خود خواجه راجع به آن طي شرحي، بسيار عادي و محجوبانه سخن گفتـه اسـت  . ها بسيار است اره افسانه اين ب 

كند كه برخي در ذهن هالكو تلقـين كـرده   اله كه مورخي مطلع و منطقي است نقل مي        خواجه رشيدالدين فضل  

متعدد دائر به آنكـه هـم از        ي عباسي شوم است و خواجه با ذكر داليل و شواهد تاريخي             بودند كه كشتن خليفه   

اي در كائنات رخ نداد، ترديد خان خرافاتي را          شده اند و حادثه    بزرگان اسالم و هم از خلفاء عباسي جمعي كشته        

خواجـه عمـالً دو رقيـب       ) پـس از اسـمعيليه    ( دوم   �سنگ بزرگ �به هر جهت با برداشتن اين       . رفع كرده است  

طرف قبول ر راه برداشت و درواقع نيز ديگر هيچ چيز مانع سير ايران به            عظيم و نيرومند ايدئولوژي شيعه را از س       

ي نيرومند اين دين در دستگاه دولتـي آغـاز   از زمان ايلخانان رخنه. عنوان دين رسمي خود نشد    مذهب اماميه به  

.ايم، چنان كه در جاي خود گفته.رسدگرديد و ظفرمندي نهائي آن به دوران صفوي مي

ها، عظيم است و شگفت نيست كه ما خواجـه را نـه فقـط يكـي از بزرگتـرين صـدور ايـران           ي اين نقش  همه

.بشمريم، امري كه مسلم است، بلكه يكي از سازنداگن تاريخ كشورمان در دوران قرون وسطي بخوانيم

ايـست،  ويژه رياضي خواجه كه موافـق تـصديق كارشناسـان شخـصيت برجـسته             درباره ي شخصيت علمي به    

) يا اتيك (ي نقش خواجه در بسط علم اخالق        اي چند درباره  دانيم واژه فايده نمي خن نداريم ولي بي   صالحيت س 

.بنگاريم

 ترجمـه و    �اخالق ناصري �.  است �اوصاف االشراف � و   �اخالق ناصري �چنانكه ميدانيم خواجه مؤلف كتاب      

ي مهم اخالق در فرهنگ ما يعني   ها يكي ديگر از تئوريسين    �تهذيب االخالق و تطهير االعراق    �تهذيب كتاب   

 با توجه و �اخالق جاللي�الدين دواني كتاب نام جاللپس از خواجه، فيلسوف ديگري به. ابوعلي مسكويه است 

الـدين دوانـي در تنظـيم       نـصير، جـالل   لذا ابوعلي مسكويه، خواجـه    .  نگاشت �اخالق ناصري �با در نظر داشتن     

ها البته حق تقدم در اين زمينه     . انداي دارند، بلكه به هم سخت پيوسته      ههاي اخالقي نه فقط جاي برجست     تئوري

تحـصيل  � و   �التنبيـه �ويژه فارابي است كه در يك سلسله از آثـار خـود ماننـد رسـاالت                 سينا به با فارابي و ابن   

.ست اشناسي را مطرح ساخته مسائل اخالقي و جامعه�العلومفضيله� و �سياسات المدنيه� و �السعاده

 ابن مسكويه تـا چـه انـدازه    �االعراق) يا طهاره(االخالق و تطهير تهذيب�ي كتاب در اينكه خواجه در ترجمه    

آنچه مسلم است خواجـه در      . سهم خالق خود را وارد كرده است، امريست كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد              

.بدان افزوده استاين كتاب كاست و فزودهائي كرده و تجارب فكري و عملي خويش را 
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 يعنـي  �حكمـاء اولـين  �با توجه به آنكه ابن مسكويه بنا بـه تـصريح خـود او آمـوزش اخالقـي خـويش را از                 

ويژه ارسطو گرفته است و تأثير فارابي و ابن سينا نيز در وي محل ترديد نيست، ربط آموزش        ي يونان به  فالسفه

�مالنقطي�منتها اقتباس و اخذ ابن مسكويه نيز اقتباي         . دگرداتيك خواجه و دواني نيز به اين منابع روشن مي         

ي  ي يك متفكر گرانقدر، برخورد خالقـي بـه ارثيـه     ي خود، به مثابه   و مكتبي نيست، بلكه ابن مسكويه به نوبه       

اي تواند به يـك بررسـي مقايـسه       تعيين حدود اين خالقيت ابن مسكويه نيز فقط مي        . فكري يونان داشته است   

.ه شود ولي در واقعيت اين مطلب ترديدي نيستدقيق احال

نويـسي از پارينـه سـوابق طـوالني دارد و مـا در              اين نكته را نيز ناگفته نگذاريم كه در تاريخ ايـران اندرزنامـه            

لـذا اگـر كـسي بخواهـد        . ايمها سخن گفته  از اين اندرزنامه  ) رجوع كنيد به بزرگمهر بختگان    (هاي ديگر   بررسي

گيـرد، در  هاي بـسيار طـوالني را دربرمـي   ك را در ايران مطالعه كند، مصالح فراواني كه دوران  تاريخ آموزش اتي  

نصير و دواني از منبع ايراني نيز فيض فراوان يافته است        آموزش اتيك ابن مسكويه، خواجه    . اختيار خواهد داشت  

. نيستند�حكماء اولين�و تنها منبع آن 

رود در  نـصيرالدين اسـت كـه تـصور مـي          مطرح است، آمـوزش خواجـه      به هر صورت آنچه كه اكنون براي ما       

.ترين صاحبنظران قرون وسطائي استي مسايل اخالق نيز يكي از برجستهزمينه

نصيرالديندر نزد خواجه) اخالق(آموزش اتيك ) 2

تمـاعي  از نظرگاه دانـش اج    ) �اخالق ناصري �بر اساس بررسي كتاب معروف او       (نصير  آموزش اخالقي خواجه  

كه از تئـوري   (�متا اتيك�، �شناسيروا�، �شناسيجامعه�اي است مختلط از نظريات مربوط به        امروز مجموعه 

 يـا مقـررات   �كُـدِكس �كه سرانجام منجر بـه تنظـيم يـك    ) كندهاي اخالقي بحث مي   عمومي احكام و ارزش   

.شوداخالقي يعني تعيين موازين حسن رفتار و يا سوءرفتار مي

ر سراسر كتاب خود، مانند ديگر آثارش، مردي است دقيق و اسـتداللي، جمالتـش فـشرده و زبـانش                    خواجه د 

شود كه با افكار سـنجيده      كامالً ديده مي  . ي مفاهيم او داراي تعاريف جامع و مانع دقيقي است         همه. علمي است 

 مباحـث اخالقـي و    ي يك فيلسوف آگاه و ورزيده روبرو هـستيم و نيـز كـامالً روشـن اسـت كـه                   شدهو حساب 

ها از هم تميز داده شده است به حـدي كـه گـاه    روشنها پخته و سايه   شناسي سنت محكمي دارد و بحث     جامعه

خواجـه بـر خـالف      .  داراي نثـر نـسبتاً دشواريـست       �اخالق ناصري �از جهت ادبي كتاب     . ي اعجاب است  مايه
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كـار بـردن الفـاظ معقـد        كند و از بـه    ه نمي فيلسوف معاصرش بابا افضل، اصطالخات فلسفي را به فارسي ترجم         

پرهيز ندارد، البته بدون آنكه قصد مغلق تراشي و يا فضل فروشي در ميان باشد پيداست اين زبان معتاد درسـي                     

حـال در قيـاس بـا نثـر كتـاب       با اين . توانسته است افكار خود را بيان دارد      و بحثي اوست و فقط با اين زبان مي        

، زبـان   )كه از آن نيز به موقع خود سـخن خـواهيم گفـت             (�التاجدره�رازي موسوم به    الدين شي شاگردش قطب 

.تر استخواجه بسي شيواتر و اديبانه

منتها كمتر تمثيالت بزرگ يا حكايات بلكه تمثيالت كوچك بـا اسـتعارات و   (خواجه در سراسر كتاب از تمثيل      

ي خود را مجـسم كنـد و        انديشه است به اين وسيله   با كمال قوت استفاده كرده است و خوب توانسته        ) تشبيهات

ي نظريات خواجه را بدون مراعات ترتيبي كه وي قائل شده اسـت و بـه شـكلي كـه                    ما زبده . آن را اثبات نمايد   

.آوريمبراي معاصران بيشتر درخورد درك باشد، مي

ر آن فعل بـه سـهولت       وقتي خلقي ملكه شد صدو    .  است ملكات نفساني اي   در نظر خواجه مجموعه    اخالق

ي حكمـاء   ي صدور ملكات اخالق است به عقيده      نفس كه پايه  . �احتياج به تفكر و رويتبي    بي�1.گيردانجام مي 

 يا چگونه بودن آن و نيز كيفيت تعلق و ارتباطش با بدن انسان،   �كينونت�كالسيك ما جوهر مستقلي است كه       

شود اي است كه بدان شناخته مي     يزي داراي كيفيت ويژه   گويد هرچ خواجه مي . هاي طوالني است  موضوع بحث 

 براي اسـب و  �سبكي در دويدن�پذيرد، مثالً مانند و به اصطالح ماهيت آن شيئي بدان كيفيت ويژه تحقق مي         

انسان حيوان ناطق است و قدرت ادراك و تعقل و تميز دارد كه بـدان               .  يا رواني در بريدن براي شمشير      �مضا�

به همين جهت   . �بر حسب اراده در آن تصرف كند      � را از قبيح، مذموم را از محمود باز شناسد و            تواند جميل مي

ي خـود را    انسان سعادتمند است وقتي ماهيـت ويـژه       .  برهد �شقاوت� برسد و از     �سعادت�انسان سعي دارد به     

ـ                     ن كـار اهمـال و      مراعات كند ولي اگر با سوء نيت در جهت مخالف سرشت و ويژگي خويش بكوشـد، يـا در اي

.شودآن وقت شقي مي) �سعي در طرف ضد يا بكسل و اغراض�به اصطالح خواجه (غفلت كند 

توانـد  گـردد و مـي  اش را بيـان كـرديم از ايـن جهـت داراي كمـال و نقـصان مـي       نفس آدمي كه صفت ويژه    

.كائنات شود) اخس (�فروترين�يا ) افضل (�فراترين�

ي عادت است و خلق نيك و بـد هـر   كند كه خلق نتيجهتصريح مي) 9ي  تا صفحه8ي از صفحه  (�التنبيهرساله  �داند و در  فارابي نيز مانند خواجه خلق را جزء  فطريات انساني نمي          )1

.دو كسب كردني است
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منـشاء  ، ادراك و تعقـل ترتيـب منـشاء     ند ناطقه، شوقيه و عاملـه كـه بـه         در نفس قواي مختلفي است مان     

كه بابا افضل آن را نيروي خواسـتاري   (1ي شوقيهقوه.  اوستمنشاء عمل و حركت و يا شورهاي انساني 

اگـر در قبـال قـواي شـوقيه كـه      . كنـد  بروز مي �ي شهويه قوه� و   �ي غضبيه قوه�خود به دو صورت     ) نامدمي

بايد بـا   . شويمن نيست و در حيوان هم هست، روش تسليم در پيش گيريم از اصل فضيلت دور مي                ي انسا ويژه

.و شهوي خود را در مقام فضيلت انساني نگه داريم) يا سبعي( يعني پس راندن، فشار اين قواي غضبي �دعت�

 و لـذا    2 چنـين نيـستند    ي افراد ممكن است افرادي باشند كه مفطور و سرشته به نيكي يا بدي باشند ولي همه              

تواننـد نفـساني يـا جـسماني باشـند، ولـي            و اما خيرات مي   . توانند فضايل و خيرات اخالقي را كسب را كنند        مي

.طبيعي است كه خيرات نفساني بر خيرات جسماني و حسي برتري دارند

ادت كـه از جهـت       خلق، ملكـه، عـ     3.�ترك�فعلگ و   �آدمي داراي اختيارات است و اختيار مبدائي است براي          

شوند ولي كار از روي رويت و اختيـار          و بدون اراده مي    �رويتبي�نفساني مفاهيم همانندند موجب صدور افعال       

صورت فعل يا ترك فعل محك قضاوت اسـت نـه   عمل خواه به. آيدصورت عادت درمياست كه در اثر تكرار به    

براي آنكـه نفـس بتوانـد تهـذيب و          . ي اخالق است   نفس ناطقه كه از آن عقل عملي ناشي است پايه          4.دعوي

 و  �سـرعت فهـم   � و   �ذكا� و   �تذكّر� و   �تحفّظ�تعليم پذير باشد و فضايل را كسب كند بايد داراي خصايص            

كند و  دقت تعريف مي  ي اين خصايص را به    خواجه همه .  باشد �صفاء ذهن � و   �حسن هدي � و   �سهولت تعلّم �

 حد وسط است بين خبيث از سوئي        ذكامثالً  . داند كه هر دو بد است     و تفريط مي  آنها را حد وسط بين دو افراط        

ظلمـت  � از سـوئي و      �التهـاب نفـس   � حد وسط است بـين       "صفاء ذهن "يا  .  از سوي ديگر   بالدتو  

غفلت از استثبات� و "عنايت زايد به حفظ� حد وسط است بـين  "تحفّظ" از سوي ديگر يا  "نفس

آسـا و   ي بـرق   كـه جنبـه    "سـرعت تخيـل   " حد وسـط اسـت بـين         فهمسرعت   از سوي ديگر و      �صور

. و كندي در فهم از سوي ديگر و غيره و غيره�ابطاء� دارد از سوئي و �اختطافي�

.شناسي معاصر همانند است در روان��""J  و �شورها�بحث قواي شوقيه با بحث )1

داند از استعداد جسماني و معتقد است كه اين استعداد جسماني را هم مي تـوان از    رت است و فطرت را عبارت مي       منكر فط  �تنبيهرساله ال � و   �المدينهسياسات�ي  فارابي در رساله  )2

اهميـت  گرچه سعدي گاه نيـز از  . كنندلذا نقش تربيت و تعليم در نزد فارابي بسيار برجسته است برخالف كساني مانند سعدي كه نقش فطرت را برجسته مي  . راه غلبه و فشار تغيير داد     

.اش در اين زمينه متناقض استتربيت سخن گفته و انديشه

.در تئوري فعاليت عالي اعصاب در نزد پاولف است )&,+&e(WT[ol&+,&����,����O(%(So (�بازدارش� و �انگيزش� مانند �ترك� و �فعل�)3
كنند در برابر خداوند دچار ننگ بزرگ يـا  گويند و نميشد كساني كه مي گفته مي . طرح است ي انطباق عمل و دعوي، كردار و گفتار سخت م         ي ما مسئله   در آموزش اخالقي فالسفه    )4
.گردند مي�مقت عظيم�
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.تواند كسب فضيلت كندنفسي كه داراي اين خصايص است مي

حمـود  خواجه در كتـاب خـود بـه بررسـي صـفات مـذموم و م               . صفات مذموم در حكم امراض نفساني هستند      

از آن قبيلنـد ايثـار و تحمـل و تواضـع و حلـم و حيـا و رفـق و                      . صفات خوب همه حد وسط هستند     . پردازدمي

امـا صـفات مـذموم كـه        . سماحت و شجاعت و شفقت و صبر و صداقت و عدالت و كرم و مروت و وفا و غيـره                   

و عجز و حسد و كبر و جبن و حدت و هاي روانيند از جمله عبارتند از ظلم، عجب و خُمود و تهور و شَرَه       بيماري

.ي اين مصطلحات اخالقي تعريف دقيق داردخواجه براي همه. غيره

شناسيبرخي مسائل جامعه

ما . كندرا در آموزش اخالق وارد مي     ) جامعه(شناسي و آموزش مدينه     چنانكه گفتيم خواجه برخي مسائل جامعه     

. كنـيم ايم و اينك تنها به بيان نظر خواجـه اكتفـا مـي            سخن گفته شناسي فارابي   در اين زمينه در بررسي جامعه     

ي بقـاء   را الزمـه  ) جامعه(شمرد و زندگي در مدينه       مي �الطبعمدني�سينا انسان را    خواجه نيز مانند فارابي و ابن     

عـدالت از سـه عنـصر تـشكييل شـده          . نظر خواجه عدالت است    نيز به  �مدينه�قائمه بر   . زندگي انسان مي داند   

عـادل  �.  بـين اعـضاء مدينـه اسـت    � تساوي و تكـافوء  � يا پول كه موجب اجراء اصل   �عادل صامت �: است

اگـر  .  يـا قـوانين شـرعي رفتـار كنـد          �نواميس الهي � يا حاكم كه بايد موافق عنصر سوم عدالت يعني           �ناطق

كم اطاعت نكنـد و      كسي است كه از حا     جائر اوسط ( است   �جائر اكبر �حاكمي نواميس الهي را مراعات نكند       

). كسي كه تابع قواي غضبيه و شهويه شودجائر اصغر

 در جامعـه اسـت      �اتحاد صـناعي  �با اينحال اجراي عدالت تنها موجب وحدت مصنوعي يا به اصطالح خواجه             

عي مقتضي ايجاد اتحاد طبي   ). مانند اتحاد اجزاء بدن با هم      (�اتحاد طبيعي �نه  ) مانند اتحاد اثاث خانه با يكديگر     (

 باشد كه هدف آن �سياست فاضله�شود اگر سياستي كه با آن مدينه اداره مي     .  است محبتدر جامعه يا مدينه     

 باشـد   �سياست ناقصه �تواند اين اتحاد طبيعي را ايجاد كند ولي اگر          تكميل خلق براي نيل به سعادت است مي       

 است در آن صـورت سـعادت واقعـي    �لّبتغ� و بنده كردن آنان از راه ستمگري و    �استعباد خلق �كه هدف آن    

. آيد و مدينه به اتحاد طبيعي نميرسددست نميبه
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ي طبقـات و  گـذارد و نيـز دربـاره    از جهت هدفي كه در برابر خود مي�مدينه�ي اشكال مختلف خواجه درباره 

ي سعادت واقعي    را كه در جستجو    �ي فاضله مدينه�گويد و مانند فارابي تنها      قشرهاي يك مدينه نيز سخن مي     

ي مدينـه �هـاي ديگـر، ماننـد       داند و مدينه  ي واقعي مي  شود مدينه ي حكماء و افاضل اداره مي     وسيلهاست و به  

 كه هدف آن جمع ثروت بسيار اسـت و انوئـاع   �ي نذالتمدينه� كه هدف آن كسب لهو و لعب است و         �خست

.كندهاي تازله و رزيله را رد ميديگر مدينه

ي رسد ماننـد افالطـون خواسـتار آن اسـت كـه اداره            نظر مي به) يا اركان مدينه  (ان طبقات جامعه    خواجه در بي  

1. انجام گيرد�اهل فضائل�دست  به�تدبير اهل مدينه�جامعه و 

گـردد و در    نصيرالدين از مسائل اخالق فردي آغاز و به اخـالق اجتمـاعي خـتم مـي               بدين ترتيب اتيك خواجه   

.شودپرستي وي به روشني ديده ميو عدالتجا انساندوستي همه

بـر  � و  كه اجراء قـوانين عـدالت بـا آنهاسـت    �مقدران�كند؛  كه اهل مدينه را به معتقدات اهل فضائل دعوت مي�ذوااللسنه�ي خواجه عبارت است از قشرهاي ديگر مدينه به عقيده  )1

در .  را تـأمين مـي كننـد   �ارزاق و اقـوات � كـه  �ماليـان �نماينـد و  ي اسالم را دفاع مـي هاي غيرفاضله را دفع و بيضه   كه ارباب مدينه   �مجاهدان� و   �دهندتساوي و تكافي تحريص مي    

.ي ساخت جامعه فارابي و ابن مسكويه نيز نظريات جالب دارندزمينه
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عالمه قطب الدين شيرازي
و نظريه ي او در باره ي معرفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زندگي شگفت و پرثمر قطب الدين

بـن مـصلح    فرزنـد ضـياءالدين مـسعود       ) 710-634(عالمه قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح كازروني          

 شيراز بـا وي  �بيمارستان مظفري�كازروني است كه هم از پزشكان عصر و هم از مشايخ صوفيه بود و رياست              

ي بزرگ ايران سعدي شيرازي از همين خانواده است و ظاهراً عالمه قطب الدين خال  گويا شاعر و نويسنده   . بود

.سعدي است

رسم آن زمان كه طبابت ارثي بود سرپرستي بيمارسـتان  در چهارده سالگي پدر قطب الدين درگذشت و وي به          

مظفري را به سمت كحال و جراح و پزشك بر عهـده گرفـت و از آنجـا كـه كـودكي داهـي بـود و فراسـت و                              

ي اين وظيفه برآمد و هم به سرعت در علوم عصر خود قوي چنگ شد و استعدادي كم نظير داشت هم از عهده     

.به هم زد) ي امروزسوريه(و شام ) تركيه ي امروز(وم شهرتي عظيم در سراسر ايران و ر

وي عـالوه بـر طـب و رياضـي و           . كردشخصيت رشد يافته و ذوجوانب قطب الدين وي را در جامعه ممتاز مي            

ها فلسفه و علوم ادبي و ديني در بازي شطرنج و نواختن رباب و سرودن شعر و فنون شعبده نيز استاد بود و بذله                      

.كنند شهرتي داشتو كه مجد خوافي و عبيد زاكاني برخي از آنها را در كتب خود نقل ميهاي او لطيفه

شاگرد، دوست و همراه استاد البـشر خواجـه نـصير طوسـي             . از جهت زندگي شخصي نيز بخت با او ياري كرد         

تي در  مـد . وزير دانشمند و مقتدر هالكوخان بود كه ذكر جميل آن وزير شهير در همين مجموعـه آمـده اسـت                   

زماني از طرف تكودار ايلخان مغول به سمت سـفارت   . شهرهاي سيواس و ملطيه به شغل قضاوت اشتغال يافت        
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681ي تكـودار بـه قـالوون مـورخ سـال            همراه اتابك پهلوان به مصر نزد ملك قالدون الفي اعزام شد و نامه            

.ي اين سفارت در دست استهجري درباره

خواجـه  . نا جالل الدين مولـوي حكـيم و شـاعر و عـارف بـزرگ مـا دسـت داد               براي او افتخار مالقات با موال     

اي كه از رشيدالدين در رشيدالدين فضل اهللا مورخ و وزير معروف ايلخانان مغول با او دوستي داشت و طبق نامه               

دست است و از مولتانِ سِند خطاب به قطب الدين نوشته است برخي داروهاي هندي را تحقيق كـرده و شـرح                      

.آن را برايش رسال داشته است

گفت ي نفوذ در مزاج هالكو خود را در خطر مي ديد و مي            نصير با همه  آلودي كه حتي خواجه   در آن عصر خون   

 سال اخير زندگي خود به      14در  . دردسر گذشت ، اتفاقاً زندگي قطب الدين نسبتاً بي      �بال انگشتري و من نگينم    �

ساليان .  سالگي به آرامي در بستر خويش بمرد       76 در سن    710 در سال    ميل خويش در شهر تبريز منزوي شد و       

بـه تـأليف و     ) نامند نيز مي  �مالقطب�كه گاه او را     (اش بود، قطب الدين     اخير زندگي را كه درواقع دوران پيري      

.تصنيف گذراند

هـاي   ايران  نمونهموالنا قطب الدين شيرازي يكي از بزرگان فكر و عمل است كه هنوز پس از هجوم تاتار در                

ولي از دوران او ابتكار و خالقيت فكري بيش از . آنان تا قرني باقي بودند و ثمرات ديررس تمدن پيش از مغولند 

با اين حال فعاليت پرجوش فلسفي و علمي        . دهدپيش جاي خود را به تتبع و تقليد و تكرار سخن گذشتگان مي            

نگ و ناپيداي مقلدان صرف ممتاز مي گرداند و برجسته و پرنمود            و ادبي قطب الدين وي را از سپاه خاكستري ر         

.سازدمي

آثار قطب الدين

:تا آنجا كه بر نگارنده روشن است قطب الدين شيرازي داراي هفت تأليف زيرين است

تر سخن خواهيم    كه يك دايره المعارف فلسفي است و درباره ي آن مفصل           دره التاج لقرّه الدباج   ) 1

گفت؛
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 از كتب مهم طبي است زيـرا قطـب الـدين شـيرازي در اطـراف                 شرح قانون  يا   تحفه السعديه ) 2

مسائل طبي با خوض بليغ و نقادي از نظريات پيشينيان اعم از يونانيان و اطباي اسالمي سـخن گفتـه     

است؛

 سهروردي؛شرح حكمه االشراق) 3

 سكاكي در علوم ادبي؛شرح مفاتيح العلوم) 4

 به عربي در هيئت؛تحفه الشاهيه) 5

؛جامع االصول) 6

 به نام   �تهذيبي� كه بعدها از روي آن تلخيص يا به اصطالح           نهايه االدراك في درايه االفالك    ) 7

 است و پس    �مقاله�اين كتاب در علم هيئت و شامل چهار بخش يا           .  نوشته است  �اختيارات مظفري �

.پردازدزمين و ابعاد اجرام و غيره مي به بحث در هيئت اجرام علوي و هيئت �مقدمات�از ذكر 

:ي رياضيات چنين آمده است كه تهذيب همين كتابست نظر قطب الدين درباره�اختيارات مظفري�در 

علمـي اسـت كـه    . ترين نوعي از انواع علم رياضي است كه جزوي است اجزاء حكمت نظـري           شريف�

 زمين و عدد و افالك و مقادير و حركات ، نفس انساني را از اقتناي آن شرف اطالع به هيئت آسمان و

و كميت ابعاد و اجرام و كيفيت اوضاع بسايط اجرام كه اجزاي ايـن عالمنـد، علـي االطـالق، حاصـل                       

.�شودمي

اين تعريف قطب الدين از رياضي، از جانب كسي كه خود منجم و همراه خواجه نـصير از بانيـان زيـج مراغـه                        

هـا بلكـه بـه    ي ديد او از اشتمال دانش رياضي نه تنها به مقـادير و كميـت     دايرهاست، جالب است زيرا در واقع       

ي البته تعريف قطب الدين كامالً بديع نيست زيـرا فالسـفه          . حركت، جرم و اجسام آسماني و زميني وسيع است        

يـب تعريـف   انـد تقريبـاً بـه همـين ترت      دانـسته  مي �علم اواسط �پيشين و از آن جمله ابن سينا رياضي را كه از            

 و سـماع العـالم جـزء حكمـت سـفلي يـا       �سماع طبيعي�اند ولي برخي از اين مسائل را گاه در مبحث      كردهمي

).�ي في اقسام علوم العقليهرساله�رجوع كنيد به ابن سينا در (اند دادهحكمت طبيعي قرار مي

كند، بـه برخـي از مـسائل و         هاي معروف رياضي را حل      كوشيد برخي دشواري  در همين كتاب قطب الدين مي     

مثالً در اين . ي خود پاسخ دهد و چنانكه مرسوم بود بين پيشينيان خويش حكميت كند  مباحث متداول به عقيده   
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�اعـدل بقـاع   �خـط اسـتوا را      ) مانند ابـن سـينا    (برخي  .  كدام است نظريات مختلف بود     �اعدل بقاع �بحث كه   

)  است33
-p5-q37هاي مدارات جنوبي آن كه عرض(م زمين را فخر رازي اقليم چهارم از هفت اقلي. دانندمي

.گيردقطب الدين جانب فخر رازي را مي. دانستاعدل مي

���6(ي طبيعت   طبيعي است كه فلسفه   �!��	
�
در قرون وسطي بسي ناقص بـوده اسـت و لـذا             )���!

ي  كـه پايـه  �اقاليم سبعه�ي وم كهنهدر جغرافياي امروزي مفه. آمدمباحث آن غالباً لفظي و جدلي از آب درمي        

كوشد با استدالالت عقلي حركت زمـين را منكـر   اين بحث بود اصوالً مورد قبول نيست يا مثالً قطب الدين مي          

تر است ولي فكراً دورتر     شمرد با آنكه زماناً به ما نزديك      شود و از اين لحاظ از بيروني كه اين فرض را مجاز مي            

.است

رساله في بيان الحاجه الـي الطـب و   �ايست به نام  از قطب الدين به نظر رسيد رسالهاثر ديگري كه ) 8

از آنجا كه عالوه بر رياضي پزشكي نيز از علومي بود كـه در آن قطـب                 . �اآلداب االطباء و وصاياهم   

.هاي او در اين زمينه ارزنده استاي فراوان داشت لذا نوشتهالدين تجربه

.گوييمترين اثر فلسفي قطب الدين است سخن دره التاج كه مهمي اي دربارهاينك شمه

 يك جنگ كامـل     �انبان مالقطب � يا به اصطالح متداول بين طالب        �انموذج العلوم �دره التاج لغرّه الدباج يا      

 به نام امير دبـاج      705-693هاي  قطب الدين شيرازي اين كتاب را در سال       .  است �علم علوم �فلسفه به معناي    

بخـش اول ايـن كتـاب كـه     . اند نوشته است امراي اسحاقوند گيالن كه نسب خود را به ساسانيان مي رسانده    از

 است به همت سـيد محمودمـشكوه اسـتاد دانـشگاه در             �خاتمه� و يك    �جمله� و پنج    �فاتحه�مركب از يك    

.  اسـت بخش دوم اين كتاب به كوشش سيد حـسن مـشگان طبـسي بـه طبـع رسـيده                  . تهران چاپ شده است   

. در تهران انجام پذيرفت1324 تا 1317مجموعاً طبع اين كتاب كه در دو بخش و هشت جزء  است از سال 

علم اعلي يا الهيات، علم اوسـط       (ترين تأليف جامعي است كه در علوم فلسفي         كتاب دره التاج پس از شفا مهم      

ست و رويهم رفته دوازده رشـته از علـم و از   تأليف شده ا) يا رياضيات و علم اسفل يا طبيعياّت و نيز علم منطق          

ترين تأليف فلسفي به زبـان فارسـي محـسوب    اهميت كتاب آنست كه مهم. گيردآن جمله موسيقي را در بر مي     

.شودمي

در اثـر جـامع     . تـر اسـت   در قياس با شفاء ، در كتاب قطب الدين بخش رياضيات و بخش حكمت عملي وسيع               

:الب نظر استقطب الدين شيرازي دو نكته ج
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نخست كوششي است كه وي براي تلفيق نظريات مشائيون و اشـراقيون دارد و ايـن همـان تالشـي                  ) 1

در سراسـر   . تري از طرف صدرالدين شيرازي دنبال مي شود       است كه بعدها و به شكل پيگيرتر و جالب        

هروردي كه بـه   شود كه قطب الدين شيرازي هم به ابن سينا و هم به س            مباحث فلسفي كتاب ديده مي    

.شدند نظر داشته است شمرده مي�اشراق� و �مشاء�ترتيب پيشوايان 

ي برخورد قطب الدين شيرازي به مسايل فلسفي، رياضي و طبيعي برخورد يـك مـدون و گردآورنـده                 ) 2

و ) ي تقسيم علـوم   مانند نحوه (وي هم در مسائل صرفاً فلسفي       .  ابداً. ابتكار نيست خشك و خالي و بي    

نظر و داراي تجارب شخصي وسيع بـوده        ر مسائل رياضي و هم در مسائل پزشكي مردي صاحب         هم د 

ي تقسيم علوم كه از آن ياد كـرديم         در نحوه . است و اين خبرگي او در اثر بزرگش منعكس شده است          

و ديني  ) يا حكمي (ي علوم عصر از فلسفي      قطب الدين مايل بود آنچنان تقسيمي بدهد كه در آن كليه          

دهد و تقـسيم علـوم را از        به همين جهت او تقسيمي غير از تقسيم ابن سينا  به دست مي             .  بگيرد جاي

از . شـمرد كند و بدينسان دين و فلسفه را دو رشته از دانش مـي            همان آغاز به حكمي و غيرحكمي مي      

رش او  شـك بنيـادگزا   شود و اين سنت نيز كه بي      همينجا تلفيق قطب الدين از فلسفه و دين آشكار مي         

ي همين شيوه مـي  نيست و استادش خواجه نصير و پيش از او متكلم فيلسوف فخر رازي را نيز پوينده          

.شودي خلف او مانند دواني ، دشتكي، ميرداماد، صدرا و غيره دنبال مييابيم ، بعدها از طرف فالسفه

ـ          همه �دره التاج �به همين جهت قطب الدين در        ات قرآنـي و احاديـث و احكـام         ي مباحث را با اسـتناد بـه آي

فلـسفه  �گفتنـد  ي قرون وسطائي اروپا كـه مـي   بينيم كه شعار فالسفه   آميزد و بدينسان مي   مذهبي سخت درمي  


	��� (�خادم دين است�
!���� ����		��7��
	
علت آنـست  . در كشور ما نيز اجراء شده است)����

اي نداشتند جز اطاعـت از آن، دمـساز         يدئولوژيك چاره كه در آن ايام دين ايدئولوژي مسلط بود و اشكال ديگر ا           

.كردن خود با آن

گـزينيم و  هائي از مباحث دره التاج به دست داده باشيم، نكاتي از اين مجلـدات عديـده برمـي         براي آنكه نمونه  

.ي فكر و بيان عالمه قطب الدين استهدف ما تنها آشنا ساختن خواننده با شيوه

زمـان  ي متقدم مانند ابن سينا و ناصرخسرو و حتي فيلسوف همرخي آثار فارسي فالسفه   برخالف ب  �دره التاج �

نويسي مشهود است با زبان غامض و  كه در آن گرايش فارسي    ) بابا افضل (قطب الدين يعني افضل الدين كاشي       
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 اين مطالـب     نوشته شده و براي كه با متون فلسفي قرون وسطائي ما آشنا نباشد فهم              �مالئي�مغلق مدرسي و    

.ي فهم همان مطالب به عربي دشوار استفارسي به اندازه

هـائي از  خواسـتيم نمونـه   به نظر خواننده برسانيم مي    معرفتي  قبل از آنكه نظريات قطب الدين را در مسئله        

.ارائه كنيم) ي طبيعيفلسفه(طرز تفكر سكوالستيك او را درمورد مسائل طبيعي 

ديني سكوالستيك قطب الشيوه

ي فلسفي علت بيماري و تندرستي را توضـيح         خواهد به شيوه  مثال قطب الدين كه خود پزشكي آزموده بود مي        

مـزاج خـود   . آورد را كه آمادگي و استعداد خاصي است در مزاج به ميان مي          �القوت� و   �قوت�لذا مفهوم   . دهد

وست و حرارت و برودت و اين مزاج ممكن       است كه عبارت باشد از رطوبت و يب        �كيفيات اربعه �ي تعادل   نتيجه

داشـته باشـد بـراي آنكـه     ) تهيـوء ( خود دو نوع باشد يا به اصطالح آمادگي          �كيفيات استعدادي �است از جهت    

همانكه در اصطالح ( است �وهن طبيعي�در آن صورت آن مزاج داراي سستي و     . اثرات را به سرعت قبول كند     

. طـور طبيعـي وجـود دارد       به �لين� و نرمي يا     �معراضيت�ن بيمار بودگي يا     و در آ  ) نامند مي ��E	���#علمي  

شـود يـا بـرعكس آن        در مرض مي   �انغمار�چنين مزاجي زود در قبال مرض از پا درآمده و دچار غرقه شدن و               

يا  و استواري �مصحاحيت�براي مقاومت در مقابل مرض دارد و در آن تندرست بودگي يا  ) تهيوء(مزاج آمادگي   

�انغمـار �طور طبيعي وجود دارد در آن صورت چنين مزاجي نه اينكه اصالً مريض نشود بلكـه از                   به �صالبت�

.ريزدكند و فرو نميزند و در مقابل مرض مقاومت ميسرباز مي

هـا و   هـا، باسـيل   ها، بـاكتري  در آن هنگام كه اطالعي از موجودات ميكروسكوپيك موجو مرض مانند ويروس           

 و �تهيـوء �خواسـتند بـه قـدرت عقلـي علـت يـابي كننـد و از مبحـث                    مي �اصحاب مدرسه �ا نبود   هميكروب

.رفته اند جلوتر نمي�مصحاحيت� و �ممراضيت�

كند مطلب را رويهم درست مطرح مي. خواهد علت پيدايش هاله را گرد ماه توضيح دهديا مثالً قطب الدين مي

:ولي عين عبارات مغلق او چنين است

گاه حادث شود در هوا ميان رائي و قمر غيمي رطب لطيف و رقيق كه قمر را سِتر كنـد از ابـصار،                       هر�

منعكس شود ضوء بصر از اجزاء آن غيم به قهر پس هر يك از آن اجزاء مؤدي ضوء قمـر باشـد پـس                        
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ز هالـه   اي باشد كه مؤدي قمر و شبيه اوست و گاه باشد كه شمس را ني              اي مضيه ببيند و آن هاله     دايره

1.باشد

ي بغرنج كيفيـت تبلـور خـاص اجـسام و     آن زمان از مساله. دست دهدكوشد تعريف جسم متخلخل را بهيا مي 

:كردندساختمان ملكولي آنها اطالعي نداشتند لذا بايستي مطلب را به زور تعقل حل كند و بدين ترتيب حل مي

اجـسامي ارقّ از آن  . لخل شود ميـان اجـزاء    تخلخل يا تباعد اجسام باشد بعضي از بعضي يا آكه متخ          �

ي ديگر، بـل  نه به انضياف ماده(يا زيادت مقدار جسم بود  ) كه مناسب با آن اجزاء نباشد، كل المناسبه       (

2.�)به جهت آنكه ماده را مقداري نيست در حد ذات خود

 و  مقـدار ل آن اسـت كـه       گويد يكي از داليل تخلخ    مي: در ميان سه دليل تخلخل ، دليل آخري جالب است         

اي بدان افزوده شود بلكه از آن جهت كه آن ماده مقـداري را كـه بايـد    ي جسم زائد باشد بدون آنكه ماده   اندازه

جسم متخلخل آن است    .  و تكرار اصل است    �همانگوئي�طبق ذات خود داشته باشد مالك نباشد و اين تعريف           

خواسـتند  ي سكوالستيك اروپا نيز وقتـي مـي       در فلسفه . ن است ي آ كه متخلخل است، حجم آن زيادتر از ماده       

����H (�قوت منومه�گفتند آورد ميتوضيح دهند كه به چه جهت افيون خواب مي� #
��
دارد كه ) �?��

.گشايدطبيعي است اين قول شارح هيچ گرهي از كار فرد كنجكاو نمي

ب الدين در مسائل طبيعي روشن شـود و البتـه او در             ها را براي آن آورديم كه كيفيت احتجاجات قط        اين نمونه 

ي بيان  كند و اگر ابداعي نيز باشد گاه در نوع احتجاج و شيوه           اين زمينه غالباً مبدع نيست و گفته ها را تكرار مي          

.است

تئوري شناخت يا معرفت در نزد قطب الدين

نامند از اهم ابواب فلسفه است      تومولوژي مي همان كه امروز آن را گنوسئولوژي يا اپيس       ) يا علم (تئوري معرفت   

 ، اگرچه نه تحت اين عنوان ، ولي به شكلي پراكنـده در فنـون مختلـف كتـاب دربـاره ي آن                    �دره التاج �و در   

ي اين مسئله ي كالسيك ما درباره ي درك فالسفه  ي اين مجموعه از شيوه    براي آنكه خواننده  . بحث شده است  

.كنيم الدين توجه بيشتري مي به اين بخش از نظريات قطبويژهتصوري داشته باشد به

. يعني بينندهرائي ابر و  يعني�غيم�در اين عبارات )1

. يعني اضافه شدنانضيافتر و تر و نازك يعني رقيقارقّدر اين عبارت )2
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وي . يكي معرفـت و ديگـري عمـل       : ي متمايز براي حيات قايل است     جالب است كه قطب الدين دو خصيصه      

:گويدمي

.�بكند و بداندحيات عبارت از آنست كه ذات به حيثيتي باشد كه ممتنع نباشد بر او كه �

اي از شناخت و پراتيك ، يك تعريف بسيار جالـب           ليت حياتي به عنوان مجموعه    اين تعريف قطب الدين از فعا     

. پس معرفت يا دانستن و شناختن يكي از مختصات حيـات اسـت            . كنداست كه تا امروز تازگي خود را حفظ مي        

:كندمعرفت را قطب الدين چنين تعريف مي

 آنگاه بار دوم ادراك كنـد بـه آنكـه           چون مدرك چيزي را ادراك كند و اثر آن در نفس منحفظ بماند            �

 .�اوست كه اول ادراك كرده ، آن را معرفت خوانند

ي كالم قطب الدين آن است كه انسان چيزي را با ادراك حسي درك نمايد، سپس مدركات خود را                   ساده شده 

 را درك كنـد،  ها شعور يابد يعني به ادراك عقلي آن مطالب      در نفس حفظ كند و سپس بتواند به اين حفظ كرده          

بخـصوص  .الحق بايد گفت كـه مطلـب خـوب بيـان شـده اسـت              . ي اين جريان، جريان معرفت است     مجموعه

ي دوم كـه ادراك عقلـي        يا مغز و سپس مرحلـه      �نفس� يعني نگهداشت مدركات حس در       �انحفاظ�ي  مساله

اندك ) ترين صورت آن  يالبته در كل  (است به درستي توصيف گرديده است و تفاوت آن با تئوري علمي شناخت              

هاي ما   يا دانسته  �معارف� يا ادراك حسي و عقلي معتقد بوده اند و بر آن بودند كه               قدماء ما به دو مرحله    . است

تئوري نوين شناخت نيز اين مراحل را قائل است جز آنكـه در تئـوري امـروزي شـناخت ،                    . حسي و عقلي است   

از پراتيك بـه ادراك حـسي   : گيرد يعنيي ي شناخت قرار ميوسهدر مبدأ و منتهاي پر ) پراتيك(ي عمل   مرحله

اگـر تعريـف قطـب    . شـود نهايت تكرار مياز ادراك حسي به تعقل و سپس به پراتيك و اين پروسه دوباره و بي     

بينيم آيد در نظر گيريم، مي حاصل مي �كردن� و   �دانستن�عنوان حيثيتي كه در آن      ي حيات به  الدين را درباره  

. وي از نقش پراتيك نيز غافل نبوده است ، منتها در اين مورد بيان و تصور فلسفي پيگير و منسجمي نداردكه

:گويدوي مي. كندي معارف حسي را قطب الدين چگونه بررسي مياكنون بنگريم مرحله

ت كـه    اخذ صورت باشد از مادت ، وليكن با لواحق مادي و وقوع نسبتين مين لواحق و ماد                 -احساس�

 .�چون آن نسبت زايل شود ، آن اخذ باطل شود چون ابصار تو زيد را

ي قرون وسطائي ما به پيروي      وي مانند تمام فالسفه   . براي درك بهتر اين مطلب نظر قطب الدين را بشكافيم         

 قايـل   كنـد ،   كه شخصيت و تعين كيفي آن ماده را تعين مي          صورتو  ) يا هيولي  (مادتاز ارسطو در اشياء به      
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آورد و بـه آن كيفيـت و      ي محض است و صورت است كه آن را از قوه به فعل مي             ماده بدون صورت قوه   . است

 است از ماده ، ولي طبيعي اسـت         صورتادراك حس يا احساس به نظر قطب الدين اخذ          . بخشدتعين ويژه مي  

 درك و اخـذ  �لواحق مادي� صورت با شود ، بلكهي احساس، ماده به كلي از صورت جدا نمي  كه در اين پروسه   

به عنـوان مثـال قطـب       . شود و خود اين لواحق نيز با مادت يا هيوالي شيئي درك شده نسبت متقابل دارند               مي

زيد انسان است و انسان حيوان است و حيوان جسم است و        . كندهاي ما زيد را احساس مي     گويد چشم الدين مي 

 در اينجا صورت است و انسان و حيوان و جسم بودن لواحق مـاده               �زيد بودن �لذا  . گرددجسم به هيولي باز مي    

يابـد  ي اول زيـد را درمـي      لذا احساس ما اگرچه در درجه     . ي اينها و هيولي تناسب وجود دارد      است و مابين همه   

چه حـس  �: فزايد اقطب الدين مي. يابد كه با چه لواحقي از ماده و با خود ماده سروكار داردولي همراه آن درمي   

مغمور به غواشـي  �اصطالح . �يابد مگر مغمور به غواشي غريب از ماهيت او درنمي. ) ط.  ا -يعني زيد را    ( او را   

 از ماهيت، مراحـل وجوديـست   �هاي دورپوشش� يا �غواشي غريب�.  همانست كه گفتيم�غريب از ماهيت او  

.ور و مغمور استها غوطهكه برشمرديم و زيد در اين پوششها و پوسته

ي موسوم  يعني موافق نظريه  . دهددرواقع قطب الدين در اين تعريف تشريح و آناتومي احساس را به دست مي             

��	����8 (�تئوري اشكال كامل�به  7��
را ) �	����8 �)شكل كامـل �در روانشناسي احساس يك ���(

1.اي تو درتوستهكند و خود آن شكل كامل بغرنج ، پيچيده، مركب از سيستمدرك مي

:گويدزند و ميقطب الدين بر اساس تعريفي كه از احساس داده است، دست به تعريف تعقل مي

چون تعقـل كنـيم   . و تعقل اخذ صورت باشد مبرّا از ماده و از جميع عالئق ماده ، تبرئه از جميع وجوه  �

ورت را از موجودات خـارجي فـرا      اگر ص .  باشد فعليصورتي را و ايجاد كنيم آن را در خارج آن ، تعقل             

�.گيريم، آن تعقل انفعالي باشد

:نويسدو سپس كمي دورتر مي

چه ادراك عقلي خالص اسـت، از شـوب بـا           .  از ادراك حسي   -و تعقل اقوي است ، من حيث الكيفيه       �

و . سـد ركند ، چنانكه هست و به كنهِ آن معقول ميچه او ادراك حقايق مكَتف به عوارض مي      . كنهِ آن 

ــه)1 ــق نظري ــسم مواف ــايمر (ي گشتالتي ــر ����������ورت ه ــده) ��	�
@و كهل ــك    پدي ــه ي ــست ، بلك ــند ني ــه باش ــل تجزي ــه قاب ــري ك ــوعي از عناص ــا مجم ــم�ه ــته �پيوس

)\�ي هستي هر عنصري به ستروكتور دروني او وابسته است و جـزء و واحـد مقـدم بـر     ستند كه با يكديگر پيوند و همبستگي دروني دارند و لذا شيوه    از واحدهائي ه  )����������

.ن همراه باشدي آي اجزاء و قوانين اداره كنندهمعرفت آن پديده بايد با معرفت كليه. تواند معرفت آن پديده باشدمعرفت اجزاء جدا نمي. مجموع و كل نيست
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كند، الّا كيفياتي را كه قائم باشد به سطوح اجـسامي كـه             چه ادراك نمي  . ادراك حس همه شوب است    

�.حاضر است فقط

كوشيم با بيـان امـروزي آنهـا را از هـم جـدا              در اين عبارات قطب الدين مطالب مختلفي گفته است كه ما مي           

:كنيم

 يـا   �انتـزاع �ي  احساس دارد آنست كه وارد مرحله     ادراك عقلي يا تعقل تفاوتي كه با ادراك حسي يا           ) 1

مانند زيد بودن، درخت خرما بـودن، اسـب    ( را كه تعين كيفي اشياء است        �صورت�شود     مي �تجريد�

چنانكـه در پـيش    (مبرّا از جميـع وجـوه    و   جميع عالئق ماده   و از    مبرّا از ماده  ) الخ. . . بودن  

در تعقل اين عكـسبرداري پاسـيف و        . ك عمل انتزاعي است   يعني تعقل ي  . اخذ مي كند  ) توضيح داديم 

انـسان  � يـا  �زيد بـودن �، بلكه فقط ) چنانكه در احساس مطرح بود(بغرنج از يك طرح موجود نيست    

. مطرح است�بودن

كند و مـا امـروز آكتيـف و          اصطالح مي  انفعالي و   فعليسپس قطب الدين دو نوع تعقل را كه وي          ) 2

يا به اصـطالح امـروزي   ( يا اكتيف ما صورتي را تعقل فعليدر . كندم مجزا مي  گوئيم از ه  پاسيف مي 

تـر فكـري را بـه       يا به بيـان سـاده     . بخشيمكنيم و سپس آنرا در خارج تحقق مي       تعقل مي ) مفهومي را 

ي آن مثـال سـاده  (بخشيم صورت ذهني و خيالي خود شكل خارجي مييا به. گذاريمي عمل مي  منصه

 يا پاسـيف آنـست كـه مـا صـورت را از موجـودات       تعقل انفعاليو اما  ).  از مي كند  عملي كه پيكرس  

.كنيم و آن را ادراك نماييمخارجي انتزاع مي

گويـد از جهـت     دهد و مـي   اي انجام مي  سپس قطب الدين مابين ادراك حسي و ادراك عقلي مقايسه         ) 3

سـپس بـه سـود    . احساس قويتر است يا انتزاع عقلي ، از ادراك حسي يا      �تعقل�مختصات كيفي خود    

ادراك عقل با كنه و بنياد آن ادراك كه ماده باشد درآميختگي : گويدكند و مينظر خويش استدالل مي   

هـا يـا بـه    افزايد كه ادراك عقلي پديـده باز هم توضيحاً مي. يعني مجرّد از ماده است  .  ندارد �شوب�و  

صرف نظر از كنـه مـادي آن ، در نظـر ميگيـرد و نـوعي                  را ،    �حقايق مكَتفِّ به عوارض   �اصطالح او   

 بـا مـاده دارد و فقـط    �شـوب � و حال آنكه ادراك حـسي درآميختگـي و     1.ادراك فنومنولوژيك است  

منظـور مـا معرفـت بـه يـك      . ايـم استعمال كرده) برددر آثار خود بكار مي)	�������D�(نه با آن نظر خاص كه ادموند هوسرل (ي فنومنولوژيك را ما در اينجا به معناي اعم آن واژه)1

.هاي وابسته به آني و علل موجده و ارزشهاست كه در زمان و مكان ظهور مي كنند، صرف نظر از قوانين دروناي از پديدهمجموعه
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تواند ادراك نمايد كه وابستگي به سطوح ماده و اجسام دارد ، و فقط در مقابل چـشمش                  كيفياتي را مي  

.حاضر است

ي معاصر بورژوائي باختر اتفاقاً براي عقل قدرت پي بـردن بـه             در فلسفه .  ث است اين مطلب جالب و قابل بح     

 را قائلند و اين احساسي است كه صرفاً در چارچوب درك عوارض يـا  � نُومِن �ذات و كنه يا به اصطالح كانت        

رچوب ادراك داند كه در چاتر از حس مي قطب الدين برعكس تعقل را از آن جهت قوي        . ماند باقي مي  �فنومن�

.يابدكند و لذا با ماده شوب نمي رخنه نمي�كنه�ماند و در فنومن مي

مـاده موجودات عقلي صرف ، مجرّد از       . ي عرفاني فكر قطب الدين دانست     راز اين طرز تفكر را بايد در صبغه       

د، به مراتب از    باشي تكامل عقالني جهان مي    ماندهي نوعي انحطاط عقل است و در حكم ثقل و پس          كه نتيجه 

لذا براي درك واجب الوجود كـه  . آاليدي مادي اشياء نميتعقل، خود را به كنه. وجودات آلوده به هيولي باالترند   

تواند عمل كند و در آنجا چنانكه خواهيم ديد بين عاقل و معقول اتحاد به كلي مجرّد از ماده است تنها تعقل مي        

ادراك � و   �ادراك حقايق مكَتف به عوارض ميكند     �تعقل عيبي نيست كه     به همين جهت براي     . گيردانجام مي 

. كند مادي پيدا نمي�شوب با كنه� است و �خالصي

شود و يكي از قواي نفس ذهـن اسـت و همـان             ي نفس حاصل مي   وسيلهمعرفت به . به بحث خود ادامه دهيم    

در نفـس   .  اكتساب آراء است   �ممد� الدين   ذهن است كه آمادگي براي كسب نظريات دارد يا به اصطالح قطب           

:تواند انعكاس يابدو ذهن آدمي به دو شكل مي

صورت علم تفصيلي،به) 1

.صورت علم اجماليبه) 2

:بد نيست از زبان خود قطب الدين با اين دو اصطالح آشنا شويم

متمـايز در عقـل و   اما تفصيلي آن است كه اشياء را بدانـد  . علم بعضي تفصيلي و بعضي اجمالي است   �

از . و اجمالي همچنان باشد كه كسي مسئله را دانست و آنگاه غافل شد آنـرا              .  منفصل بعضي از بعضي   

شود در ذهن او و اين به قوت محض نيست، چه پيش او حـالتي               چه؟ جواب از آن حاضر مي     : او پرسند 

.  اشـد از هـر وجهـي   بسيط حاصل است ، كه مبداء تفصيل آن معلومات است پس آن علم بـه قـوت نب     

�.بلكه به فعل باشد از وجهي و به قوت از وجه ديگر
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يكي علم تفصيلي كه    : گويد كه معلومات حاصل از راه معرفت به دو قسم است          تر قطب الدين مي   به بيان ساده  

 است و آن زماني است كه شما بتوانيد اجزاء يك مفهـوم را در عقـل و ذهـن خـود از هـم                       �علم بالفعل �ضمناً  

. يعني به ساختمان كمي و مختصات كيفي آن شـيئي پـي ببريـد             . نفصل كنيد و آن اجزاء را از هم تمايز دهيد         م

علم اجمالي �اما . ي مورد بحث است علم دقيق و واقعي نسبت به پديده  �علم تفصيلي بالفعل  �طبيعي است كه    

قطب الدين بـراي آنكـه      . است)  معلوم يا( در واقع يك تصور كلي و مبهم ، بدون تمايز اجزاء ، از موضوع علم               �

ي او   هم دارد مثالي مـي زنـد كـه در نوشـته            �بالفعل� نيست بلكه جهت     �بالقوه�نشان دهد كه اين علم فقط       

 تنها در چارچوب مثالي كه قطـب الـدين   �علم اجمالي�ولي طبيعي است كه . روشن است و ما تكرار نمي كنيم 

 يا معرفت مبهم به علم تفصيلي يا معرفـت          �علم اجمالي �ايست از   پويهي معرفت   زند نيست و در واقع پويه     مي

.مشخص و روشن

اي وجود دارد كـه بايـد ذات خـود را    موافق سيستم فلسفي مورد اعتقاد قطب الدين موجود كامل مجرّد از ماده          

 مجرّد از ماده آمده است كه ادراك اين موجود كامالًي سكوالستيك پيش ميادراك كند و اين مسئله در فلسفه

شـده اسـت     مطـرح مـي    �اتحاد عاقل و معقول   �در اينجاست كه مبحث مهم      . از ذات خود چگونه ادراكي است     

:به بيان قطب الدين مراجعه كنيم. مطرح ميشده است

و .  پس نفس ، حينئذ معقوليـت اوسـت ذات خـود را         . وجود مجرد از ماده محتجب نباشد از ذات خود        �

كند ، و لوازم ذات خـود هـم بكنـد و اال    چون تعقل ذات خود مي. شد و عاقل و معقولعقل با: وجود او 

�. چون علم تام به علت تامه است، مقتضي علم باشد به معلول. تعقل ذات خود به تمام نكرده باشد

رده  مشّائي خود مطـرح كـ      -ي اشراقي در اين چند عبارت كوتاه، قطب الدين كلّي مطالب مهم از لحاظ فلسفه            

.است كه سودمند است آنها را از هم جدا كنيم

خاصيت اول آنكه كامالً مجرد از ماده اسـت و  : اول به وجودي اعتقاد دارد كه داراي دو خاصيت است ) 1

خاصيت دوم آنكه ذات و سرشت او بر خود او پوشيده نيست يا به اصطالح قطب الدين محتجب نباشد                 

 بر خود او پوشيده نيست يعنـي بـه خـويش معرفـت دارد و امـا                  گوئيم سرشتش وقتي مي . از ذات خود  

آيا نفس اين موجود مجرّد از ماده كدام اسـت؟ قطـب الـدين    . ي معرفت نفس استدانيم كه وسيلهمي

ي درك سرشـت خـود، همـان خودآگـاهي     مي گويد در اين مورد نفس اين وجود مجرّد همان پروسـه         

كند عاقل است و از آنجا       است عقل است و از آنجا كه ادراك مي         لذا او از آنجا كه موجود مجرّد      . اوست
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كند و موضوع ادراك وجود خود اوست لذا معقول هم هـست و اينجـا سـه مبـدأ                   كه خود را ادراك مي    

ايست در نفس او و عاقـل  عقل قوه . در انسان مطلب غير از آنست     . معقول+ عاقل+ عقل: يابداتحاد مي 

 يـا موجـوداتي هـستند در خـارج از           �اعيـان � ماده نيز هست و معقول       وجود خود اوست كه مشوب به     

ولي در وجود اعالي مجرّد از ماده عقل و         . انسان و وجود او ، لذا عقل و عاقل و معقول از هم متمايزند             

شوند و مونيسم كامل و يگانگي گوهر كه در جهان ماوراء خداوند آشكار             عاقل و معقول با هم يكي مي      

.رسدنجا به آشكاري تمام مينيست، در آ

 خـود را تعقـل    �ذات�گويد چون آن وجـود مجـرّد        دهد و مي  سپس قطب الدين اين فكر را بسط مي       ) 2

كند بايد لوازم ذات خود را هم تعقل كند زيرا اگر ذات خود را تعقل كند و لوازم آن را تعقـل نكـرده               مي

اعم از  ( صورت فيضان صادر شده      آنچه را كه به   يعني بايد   . باشد ، تعقل و ادراكش تمام و كامل نيست        

. نيـز ادراك كنـد  ) عقول عرضي و طولي در نزد مشّائيون يا انـوار عرضـي و طـولي در نـزد اشـراقيون             

لوازم �ي كالم آنكه بايد نه فقط خود را بلكه مخلوقات خود را نيز ادراك كند زيرا مخلوقات او                   خالصه

 است و علم تام و جـامع        �علم تام � است و علم او هم       �علت تامه �به عالوه او خود     .  هستند �ذات او 

به علت تامه يا علت العلل البته بايد علم به معلوالت را هم كه آن علت باعث پيدايش آنها بوده اسـت                      

در برگيرد لذا علم خداوند علمي است هم به سرشت خود و هم بـه لـوازم و لواحـق آن سرشـت و بـه                   

وند به عنوان علـت تامـه علمـي اسـت جـامع و لـذا علـم بـه معلـوالت را هـم                         عبارت ديگر علم خدا   

.گيرددربرمي

توازي تئوري معرفت و تئوري وجود

اي كه در اين بررسي ذكر آن اهميت شايان دارد آن توازي و هماهنگي اسـت كـه بـين تئـوري معرفـت                  نكته

معرفت چنان كه ديديم از يك علم اجمـالي         . رداو وجود دا  ) انتولوژي(قطب الدين و تئوري وجود      ) گنوسئولوژي(

گردد و به يك علم تفصيلي مبتني بـر اتحـاد عاقـل و معقـول و                 مبتني بر ادراك حس و شوب به ماده آغاز مي         

رود و همـين مراتـب و       لذا معرفت داراي مراتب و درجاتي است و از ناسوت به الهوت مـي             . يابدعقل خاتمه مي  

:گويدوي مي. ي قطب الدين ذومراتب استوجود به عقيده. شود ميدرجات عيناً در وجود ديده
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 و بر مراتب او، و وجـود واجبـي را،           اشرف فاالشرف چون تأمل كني وجود او را يابي ابتدا كرده از           �

 است كه اليتناهي است و عقول به اختالفي كه در رتبـت دارنـد اشـرف                 شرف اعلي آنست كه او را     

ي آنگاه مرتبـه . ل اول است و علو عقل اول در شرف، نفوس سماوي است     ممكنانند و اشرف ايشان عق    

 .�كند در ارتقاء ي هيوالي مشترك ميان عناصر ، و از اينجا آغاز ميآنگاه مرتبه. صور

ي كالسيك ايران ي مراتب وجود كه هم مشائيون و هم اشراقيون به آن باور دارند و در نزد فالسفهاين مسئله

سيستمي كه  .  يا برتر  �اشرف�  يا فروتر به      � اخس �ي دراز دارد و حركتي است از        نج و تاريخچه  هائي بغر ريشه

شود از خالق جهان اول عقل اول صادر اند آنست كه به حكم آنكه از واحد جز واحد صادر نمي    ساختهفالسفه مي 

جهت بالقوه  بـودنش عقـل ثـاني         از عقل اول به جهت بالفعل بودن او عقل ثاني و قائم بالفعل و از                . شده است 

از عقل ثـاني قـائم بالفعـل     ) مانند اجنه (فرشتگان آسماني و مالئك مقلق به طبيعت        . يابدقائم بالقوه فيضان مي   

از عقـل ثـاني قـائم بـالقوه ناشـي      ) زمين(و طبيعت ناسوتي   ) افالك و ستارگان  (شود و جهان الهوتي     ناشي مي 

) شـعور  (�بخش خودآگاه�يا به بيان امروزي از   . قل بالقوه هر دو وجود دارد     در انسان عقل بالفعل و ع     . گردندمي

انـد بـدون جـسم و      يعني هم مانند مالئك است كه آگاهي محض       . تشكيل شده است  ) پيكر(و بخش ناخودآگاه    

ي اي از فالسـفه   ايـن شـماي انتولوژيـك سـاده شـده         . هم مانند اجرام طبيعي است كه جسمند بـدون آگـاهي          

ي در پايـه  . در شماي قطب الدين نيز همين نكات هست منتهي با برخـي اخـتالف اصـطالح               . استكالسيك م 

ي صور است، يعني  قرار دارد و باالتر از آنها مرتبه�هيوالي مشترك ميان عناصر�زيرين ، به نظر قطب الدين،   

نفـوس  �ي   آن مرتبـه   تـر موجـودات و بـاالتر از        يا به عبـارت سـاده      �اعيان� يا   �هاي نوعيه صورت�ي  مرحله

 است كه همان مالئك باشند و باالتر از آن عقولند كه درميان آنها باالتر يا به اصطالح اشـرف، عقـل       �سماوي

) و به اصـطالح كانـت وجـود ترانـساندانتال         ( يعني برترين برترين ها      �اشرف االشرف �اول است و سرانجام به      

نه ممكن الوجود كه بتواند خلق شود       ( است   "الوجودواجب  "رسيم كه داراي دو خاصيت است يكي آنكه         مي

.و ديگر آنكه اليتناهي است) يا زوال يابد

ي  پـرورده ماننـد سراسـر فلـسفه        �دره التـاج  �تئوري ذومراتب بودن وجود و شناخت كه قطب الدين آن را در             

 ايـن بـاره در      كالسيك پيش و پس از اسالم مـا پيونـد افالطـوني و ارسـطوئي را بـا خـويش دارد و چـون در                        

.كنيمهاي ديگر سخن رفته يا خواهد رفت به همين اندازه بسنده ميبررسي
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�خالف راستي باشد خالف رأي درويشان �

)سعدي(

جنبش انقالبي دراويش ايراني

در قرن هشتم هجري

كلمه اي چند درباره ي عرفان ايراني

ر و تذليل عقل معرفت جوي پرداخت و عشق و جذبه اگر ما عرفان ايراني را تنها از آن جهت كه وي به تكفي

ي ديوانه وار را جانشين آن ساخت و در شطحيات نامفهوم و مرموز سير من الخلق الي الحق غرق شد يك 

عرفان ايراني از بسياري جهات . جريان صرفاً خرافي و مطلقاً انحطاطي بشمريم دچار خطاي منكري شده ايم 

ي تفكر مردم ميهن ما در سده ي گذشته است ودر بسياري از مسايل نظري و عملي بدون ترديد از قلل عاليه 

به نتائجي بسي درست تر و واال تر از مذاهب عصر و حتي برخي مكاتب فلسفي متداول در قرون وسطاي ايران 

.رسيده است

ي گوهر و مايه ي انديشه ي مركزي در عرفان ،وحدت وجود يا پانته ئيسم است يعني اينكه سراسر جهان دارا

كه (واحدي است و داستان هستي همانا حكايت سير و حركت اين ماده ي واحد گاه در مسير نزولي آن است 

كه منتج به تكامل و تعالي انسان و وصل و (و گاه درسير صعو دي اش ) منجر به پيدايش جهان ناسوتي ميشود

 از اين جهان كه بر مسند عرش اعلي بنشيند بيرونلذا خدا و آفريننده اي) اتصالش به مبداء الهوتي مي شود

 فرمان راند موجود نيست بلكه وي را بايد مستحيل در ذات وجود شمرد و در همه چيز و همه جا �ماسوا�و بر 

.هست
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بيـــدلي در همـــه ايـــام خـــدا بـــا او بـــود

ــرد   ــي كـ ــدايا مـ ــدش از دور خـ  او نميديـ

)حافظ(

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

در خرابـــات مغـــان نـــور خـــدا مـــي بيـــنم

وين عجب بين كه چه نوري ز كجا مي بيـنم          

)حافظ (

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يـــك گهـــر بـــوديم همچـــون آفتـــاب    

ــو آب   ــافي همچـ ــوديم و صـ ــره بـ ــي گـ بـ

ــره  ــور سـ ــد آن نـ ــورت آمـ چـــون بـــه صـ

ــره  ــاي كنگـ ــايه هـ ــون سـ ــدد چـ ــد عـ شـ

)مولوي(

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

ــد     ــد كجائي ــه كجائي ــج رفت ــه ح ــوم ب اي ق

معــــشوقه در اينجاســــت بيائيــــد بيائيــــد

ــوار    ــه دي ــوار ب ــسايه ي دي ــو هم ــشوق ت مع

ــد   ــر چرائيـ ــما بهـ ــشته شـ ــه سرگـ در باديـ

ــد      ــشوق ببين ــيرت مع ــي س ــورت ب ــر ص گ

هم خواجـه و هـم بنـده و هـم قبلـه شـمائيد              

)مولوي(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ســمي نيــست كــه فريــاد انــا الحــق شــنودمو

ورنه اين زمزمـه در هـر شـجري نيـست كـه             
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نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست 

)اسرار(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــشكافي  ــه بـــــ ــر ذره را كـــــ دل هـــــ

ــي  ــان بينــــــ ــابيش در ميــــــ آفتــــــ

)هاتف(

، انديشه خود اين انديشه ي مونيستي يعني قايل شدن به جوهري يگانه براي سراسر هستي متنوع و متكثّر 

ي واقعي و حقيقي بزرگيست و به همين جهت است كه فريدريش انگلس وحدت وجود يا پانته ئيسم را كه 

مفهوم خداوند را در پيكره ي طبيعت حل مي كند براي دوران قرون وسطي يك جريان فكري مترقي مي 

مل عناصر و اجزاء وجود و قايل بودن به جوهر واحد براي سراسر وجود ناچار انديشه ي تبدل و تكا. 1شمرد

حركت جوهري را نيز در ذهن عرفا وارد كرده و براي آنكه معلوم شود چگونه جهان از گوهري يگانه تراويده و 

رباره ي تكامل ماده و باليده و چگونه بار ديگر به آن منشأُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ و مبداء نخستين باز مي گردد نتائج بسيار درستي د

. و غيره و غيره گرفته شده است) به مثابه ي گذار از يك مرحله ي سافل به مرحله ي عالي (نقش مرگ 

انديشه ي وحدت وجود و تكامل دائمي هستي متحرك، در مسائل اخالقي و عملي هم يك سلسله نتائج نيكو 

كه موجد پهناوري افق ديد )يا ئونورساليسم(كيش جهان پرستيو عالي به دست داده است في المثل مانند 

و ميدان جوالن روح و منجر به از ميان بردن عصبيت و قشريت و ظاهربيني و عدم تسامح نسبت به عقايد و 

نظريات مختلف و تجليل مقام انسان بمثابه ي عاليترين مظهر تكامل ، تجهيز قدرت روحي و معنويش و 

  در نزد عرفا گرديده است و يا �ران شود و آنچه اندر وهم نبايد آن شود  ملك پ�تصديق امكانش براي آنكه از

 كه بشردوستي و احتراز از خشكي ها و سالوسي زاهدانه و ستايش زيبائي ها و لذ ت كيش مهر و زيبائي

هاي حيات را پند مي دهد و عليرغم منع اكيد و عبوس مذاهب ثناي شراب و پسند موسيقي و رقص و تعلق 

 كه منجر به استغناء معنوي و سر كيش وارستگي و بي نيازيه شعر و ترانه را روا مي دارد و يا شگرف ب

خم نكردن در برابر شاهان و زورمندان عصر و بيم نداشتن از مرگ و نيستي و ستايش فقر و تلقين مقاومت 

.اين مطلب كه انگلس در مورد پانته ئيسم سپينوزا و جيوردانو برونو بيان ميدارد در مورد پانته ئيسم عرفاء ما به ويژه مولوي صادق است )1
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 عالي انساني كه در تمام اين صفات. روحي در برابر مصائب و نشاط منطقي و خوش بيني به آينده شده است

مقابل صفات خشك و جامد و محدود و رذيل و عبوس و خشن و قسي عصر به حد شگفت آوري كامل و پيش 

مثنوي و (افتاده است به ويژه در اشعار دالويز و سحرانگيز دو شاعر نابغه يعني جالل الدين محمد مولوي رومي

 و علت جاذبه ي شگرف آثار اين دو تن مرد و خواجه شمس الدين حافظ شيرازي منعكس است) ديوان شمس

واقعاً بزرگوار همانا در همين تجليات يك روح فوق العاده انساني، پرشور، فروتن، مهربان، لطيف، رها از 

.عصبيت، سرشار از عشق به بشر ، در عين حال مغرور و بلند پرواز، قوي و پيكارجو است

افظ مظهر حيات كامالً مثبت عرفان ايراني هستند نكته ي به همين جهت اين نكته كه به ويژه مولوي و ح

در عين حال عرفان . درستي است و آن را مي توان از روي اثار اين دو هنرمند شگرف كامالً مبرهن ساخت 

قرون وسطائي به مثابه ي يك آموزش متناقض داراي جهات انحطاطي و خرافي بسياري است كه تعالم عادي 

آن را به جاده ي جادوگري و جوكيگري و رياضت و غيب گويي و كرامت پرستي و طامات صوفيه را انباشته و 

بافي و انواع فساد اخالقي افكنده است عدم درك اين تناقض و در آميختن ارثيه ي مولوي و حافظ با ارثيه ي 

ه از ناسره ، در سخيف عرفان و صوفيگري سالوسانه و انحطاطي و جدا نكردن مغز از پوست و سزا از ناسزا و سر

اين مهمترين و قويترين و شاملترين جريان تفكر ايراني كاري است نادرست و نوعي نفي مطلق خالقيت 

زيرا از شگفتيها اينست كه تفكر عرفاني طي قرون طوالني و حتي از عهد ساساني . فكري مردم ميهن ماست

يا پنهاني داشته است و راز اين تسلط را بايد در در اذهان و عقول بهترين متفكران ايراني پيوسته تسلطي آشكار 

عناصر منطقي و عدالت آميز اين آموزش دانست و در اينكه اين آموزش از نظر فكري و روحي بيشتر قادر به 

حل آن معضالتي بوده كه زندگي و طبيعت در هر گام در برابر انسان زنده و انديشمند ميگذاشت و مذهب تنها 

اگر مطلب را بدين نحو استدراك . مي خواست پاسخ آنها را براي هميشه مسكوت گذارد�تعبد�با توسل به 

نكنيم در آنصورت نقش عمده ي حيات فكري و معنوي كشور خود را به گمگشتگي در ظلمات جهالت و 

چون . انحراف عميق از شاهراه معرفت محكوم ساخته ايم، امري كه نه عادالنه است و نه موافق با حقيقت

ب اصلي اين بررسي چيز ديگري است با تصريح آنكه مسئله ي مطروحه داراي اهميت اصولي فراوان و مطل

.در خانه اگر كس است يك حرف بس است: دامنه ي پهناوري است به همين تذكار كلي قناعت مي شود 
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تشعب در عرفان ايراني و پيدايش جنبش درويشان

 خود از همان آغاز منشعب شد و هر كس از اين تعاليم بهره اي عرفان ايراني به سبب نهاد و سرشت متناقض

با اين حال عرفان ايراني همانطور كه انگلس در مورد . را كه مطلوبش بود برداشت و باقي را فرو گذاشت 

عرفان اروپائي در قرون وسطي تصريح كرده است تقريباً هميشه و در مجموع به صورت تفكر مخالفان 

در مقابل مذاهب رسمي ايستادگي كرد خواه در جاده ي زهد و پارسائي گام ) ژي اپوزيسيونايدئولو(اجتماعي 

.1گذاشته شده باشد خواه در جاده ي رندي والاباليگري

به ويژه در (عرفان بر حسب تعاليم خود يك جريان فكري مخالف ولي انفعالي بوده است ولي در دوراني 

 به خود گرفت و اين زماني است كه عرفان به صورت جنبش خلقي شكل پيكار جويانه اي)دوران هشتم هجري

خانقاه اقطاب و پيران صوفي و عارف بهتر از مساجد فقهاء و شيوخ حنفي مي توانست .دراويش در آمده است

مركز تجمع عاصيان و ناخرسندان شود و جالب اينجاست كه به واسطه ي كين و دشمني ديرينه اي كه بين 

في و حنبلي از طرفي و پيران و اقطاب صوفي از طرف ديگر بود، آن گروه اول طرف فقهاء و شيوخ حن

.زمامداران وقت و اين گروه دوم چه بسا جانب مردم را گرفته اند

در آمده و در �خلقان گرد آلود�بي نصيب ترين قشر هاي شهر و ده در جامه ي درويشي يا به قول سعدي 

 گرديدند و در قرن هاي هفتم و هشتم و نهم يك نيروي نسبتاً سلك صوفيان منسلك و بدينسان متشكل

متشكل اجتماعي را به وجود آوردند كه صرفنظر از بعضي مختصات انگل وار زندگي به طور كلي سپاه فقر و 

نياز در قبال دولتمندان بودند و چنانكه مي بينيم در بسياري نقاط ايران اين سپاه به حركت درآمد و به قول 

اين جنبشها به ويژه پس از ايلغار مغول و تاخت و تاز تيموريان و هنگاميكه . هان را پر بال كرده است حافظ ج

فقر و مسكنت عادي جامعه ي قرون وسطائي ما را هجومهاي قساوتكارنه ي اجنبي به حد اعلي ميرساند رخ 

ش و انعكاس اين لفظ در ادبيات بيش از اشاره به اين جنبش ها بي فايده نيست كمي در معني لغوي دروي. داده

.ايران دقت كنيم

معني لغوي درويش

.�كتيك در انديشه ي بعضي متفكران ايراني  ديال�براي اطالع بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به گفتار ديگري در همين كتاب تحت عنوان )1
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�دريگو� متذكر شده اند از واژه ي اوستائي �يادداشتهاي اوستا�لفظ درويش همانگونه كه آقاي پورداود در 

 به خود گرفته �دريوش� و �درويش�كه به معناي بينوا و بيچاره است آمده و در پهلوي و پارسي دري هيئت 

.در ادبيات پارسي پيوسته درويش در كنار مستمند و فقير و گدا در مقابل توانگر و دولتمند قرار دارد . 1تاس

: سعدي فرمايد

ــار  ــش كـــ ــرآر درويـــ ــستمند بـــ مـــ

كـــــه تـــــرا نيـــــز كارهـــــا باشـــــد    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــري   ــق بنگ ــده ي تحقي ــه دي ــر ب ــس اگ اي نف

ــشي ــوانگري درويـ ــر تـ ــي بـ ــار كنـ  اختيـ

ــاه شـــهر چـــو وقتـــت فـــرا رســـد  اي پادشـ

تـــو نيـــز بـــا گـــداي محلـــت برابـــري      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تو زر داري و زن داري و سيم و سود و سـرمايه            

2درويشانكجا با اين همه شغلت بود پرواي 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:يا حافظ مي فرمايد

ــشم ــدا و بردرويـ ــنم  و گـ ــي كـ ــر نمـ ابـ

پــشمين كــاله خــويش بــه صــد تــاج خــسروي 

شكل دريوش را ناصرخسرو در قصايد خود بكار .  از همين ريشه ي دريگو و دريوش و درويش مشتق شده باشد � دريوزه � احتمال دارد كلمه ي )1

.برده است 

: مثالً در اين شعر. بكار ميبرد  را نيز گاه به عنوان توانگر و دولتمند �سرمايه دار � جالب است كه سعدي اصطالح )2

 از خلل ترسند و ماسرمايه دارانسعديا 

گر برآيد بانگ دزد از كاروان آسوده ايم
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اي توانگر مفـروش ايـن همـه نخـوت كـه تـرا           

ــف همــت   ــشانســر و زر در كن  اســت دروي

 است كه آن نيز در ميان صوفيان بمثابه ي عنوان عام براي سالكين راه �فقير�لفظ درويش فارسي كلمه ي 

يه بمثابه ي عنوان عادي سالك طريقت بكار رفته به كلمه ي درويش از بس در سلك صوف. 1به كار رفته است

تدريج با صوفي معناي موازي يافت و حال آنكه در خود اصل لغت به معناي آن چنانكه گفته شد بي چيز و 

اطالق لفظ فقير و بي چيز و مستمند به سالكان راه و به پيروان صوفيگري خود دليل روشني . مستمند است

ت شهر و ده ، پيروان عمده ي طريقت بوده اند و طريقت صوفي غالباً به محرومترين است بر آنكه مردم تهيدس

قشرهاي جامعه ي قرون وسطائي كشور ما تكيه داشته است در آثار سعدي و حافظ پيوسته لفظ درويش هم به 

.معناي سالكين طريقت صوفي هم به معني فقيران مستمند به كار ميرود

تذكر شويم كه واژه ي ديگري كه آن نيز از مبدأ و منشاء خلقي سالكين صوفي در اينجا بي مناسبت نيست م

حافظ .  است كه در ادبيات پارسي به معناي ولگردان و اوباش به كار رفته است�رند�خبر ميدهد واژه ي 

.  است و پيوسته به رندي خود نازيده2 را به معناي سالكي كه در كار خود كامل عيار است بكار برده است�رند�

كه آقاي ملك الشعراء در كتاب سبك شناسي خود حدس ميزند از ريشه ي پهلوي �خرابات�در عرفان حافظ 

 آمده باشد جانشين صومعه و خانقاه و رند جانشين صوفي مي شود و بدينسان صوفيگري در نزد �خورآباد�

ها و حفط آزاد انديشي عصيان حافظ گامي قطعي تر به جانب نفي رسوم سالوسانه ي موجود و رهائي از تعلق 

.اميز خود برميدارد

-روشنتر گردد ذكر شواهدي از دو شاعر بزرگ شيراز) فقير و سالك(براي آنكه معناي دوگانه ي درويش 

. بي فايده نيست-سعدي و حافظ 

در عربي به صورت .  به كار رفته � مذهبيون مسلمان� در السنه ي اروپائي راه يافته و به معناي ��?��I و ����?��I لفظ درويش به صورت )1

.ه و به معناي زاهد و راهب بكار رفته و به دراويش جمع بسته شده است كلمه ي دخيل وارد گرديد

 تفسير شده است و نيز � مردم محيل و زيرك و بي باك و منكر و الابالي و بي قيد �رند به كسر اول ) به تصحيح آقاي دكتر معين  (  در برهان قاطع)2

در ادبيات پارسي معموالً به معناي اوباش و رجاله به كار رفته چنانكه بيهقي در  . � ظاهر خود را در مالمت دارد و باطنش سالمت باشد �كسي كه 

 آواز دادند كه سنگ دهيد هيچ كس دست به سنگ نمي كرد ، همه زار زار مي گريستند خاصه نشابوريان ، پس �: داستان حسنك وزيرمينويسد 

 شكل تحول يافته ي رندممكن است لفظ  ) . 187صحيح دكتر غني و فياض ، صفحه ي تاريخ بيهقي به ت. (  را سيم دادند كه سنگ دهندرندمشتي 

به معناي دانا و خردمند و داور مشتق گرديده و سپس مابين راء و دال ، نون وقايه  ) � � � � (�رتو�  باشد كه از واژه ي اوستائي ردواژه ي پارسي 

اين مطلب استنباط شخصي نگارنده . ديده مي شود )  در اخسيكت و بناكت و سمرقند و تاشكند مثالً( افزوده شده است چنانكه در واژه ي كت و كند 

. نيز جمع بسته اند�رنود�واژه ي رند را به شكل عربي . است و بر من مسلم نيست 
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سعدي و حافظ درباره ي دراويش 

ب شد كه اين دو شاعر بزرگوار در بسط جنبش درويشان در عصر سعدي و به ويژه در دوران حيات حافظ موج

 و سالكدر نزد سعدي معاني درويش به معناي . آثار خود از درويشان به كرات صحبت كنند و آنها را بستايند 

 در آميخته است ولي در نزد حافظ واژه ي درويش بيشتر به معناي سالك فقير و مستمنددرويش به معناي 

 سالكان معموالً از بي چيزترين مردم بوده اند لذا معناي فقير و مستمند طريقت به كار مي رود و از آنجاكه اين

.نيز به خودي خود در اين لفظ منضمر است

سعدي نه فقط گلستان را به وصف گذران درويشان و سيرت ايشان اختصاص مي دهد بلكه در غزليات زيباي 

معنوي خاصي بودند برميخيزد و آنها را خود به حمايت از اين جماعت كه در عصر او ديگر قدرت اجتماعي و 

:بمثابه ي مردمي حق پرست و پاكدل و حقگوي معرفي مي كند كه هر عمل خالف راستي خالف راي آنانست

قبا بر قد سلطانان چنين زيبا نمي افتد

كه آن خلقان گردآلود بر باالي درويشان

گر از يك نيمه شه آرد سپاه مشرق و مغرب

شد تن تنهاي درويشان ز ديگر نيمه بس با

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

گرت آئينه اي بايد كه نور حق در آن بيني

نبيني در همه عالم مگر سيماي درويشان

كه حق بينند و حق گويند و حق جويند و حق 

باشد

هر آن معني كه آيد در دل داناي درويشان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 زر داري و زن داري و سيم و سود و سرمايهتو

كجا با اين همه شغلت بود پرواي درويشان

سراي سيم و زر در باز و عقل و جان و دل سعدي
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حريف اينست اگر داري سر سودا ي درويشان

اين ابيات دالويز دلبستگي عميق سعدي را به درويشان مبرهن مي سازد و تصور روشني را كه وي از سيماي 

ن ژنده پوشان الابالي و بي اعتنا به طنطنه ي شاهان داشته است به دست مي دهد و در عين حال مسئله ي اي

مبارزه ي ثروت و فقر را با وضوح تمام مطرح ميكند و حافظ نيز مانند سعدي با غزلهاي شيواي خود درويشان 

سربداري و مرعشي در بسياري از شايان ذكر است كه در اوايل عمر حافظ شورشهاي درويشان . را مي ستايد 

:نقاط ايران رخ داده بود ،لذا اين بيت حافظ كه مي گويد 

ساقي ز جام عدل بده باده تا گدا

غيرت نياورد كه جهان پر بال كند

اگر از (به همين ترتيب در ابيات زيرين .داراي محتوي مشخص و اشاره به وقايع معيني از دوران حيات اوست 

: توان همين اشارات تاريخي را نديدنمي)حافظ باشد

از كران تا بكران لشگر ظلم است ولي

از ازل تا به ابد فرصت درويشان است

اي توانگر مفروش اين همه نخوت كه ترا

سر و زر در كنف همت درويشان است

گنج قارون كه فرو ميرود از قهر هنوز

خوانده باشي كه هم از غيرت درويشان است 

 و حافظ در رابطه ي فكري آنها با درويشان بايد گفت، درحاليكه شيخ مصلح الدين سعدي كه در مورد سعدي

به مشاجره با  ) �جدال سعدي با مدعي�از آنجمله در (خود را پرورده ي نعمت خاندان توانگران ميشمرد گاه 

علقه ي شديد معنوي و درويشان بر ميخاسته، لذا در بين درويش و توانگر در نوسانست ، نزد حافظ در ابراز 

روحي به درويشان هم از جهت آنكه گردآلود فقرند و هم از جهت آنكه جوياي حقيقت به مراتب پيگيرترند 

.،نوسانات و سازش ها در اشعارش كمتر به چشم ميخورد 

نتيجه ي مهمي كه از اين شرايط ميتوان گرفت آنست كه توجه به جنبش توده هاي محروم و دراويش در 

 وسطي و ابزار عال قه و مهرورزي بدان در ادبيات ما به صورت ثناي درويشان منعكس است تصور آنكه قرون
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ثناي درويشان تنها در مقطع تفكر صوفيانه مطرح شده است نه در مقطع خاص اجتماعي آن ، تصوري است 

.بايد به آستر طبقاتي و محتواي اجتماعي اين مسائل به درستي پي برد.  خطا 

 هاي انقالبي درويشان در قرن هشتم جنبش

جنبش دراويش در سراسر قرن هشتم در خراسان و كرمان به صورت جنبش سربداريه، در مازندران و گيالن 

لبه ي تيز اين جنبشها گاه . به صورت جنبش مرعشيه، در آذربايجان به صورت جنبش حروفيه بروز كرده است

.ه متوجه ي فئودالها و اشراف و روحانيون دست نشانده ي آنها متوجه ي غاصبين مغول و تاتار بوده و گا

در باره ي جنبش دراويش سربداري خراسان و كرمان سخن دراز است و كساني كه خواستار دريافت اطالعات 

جامعي درباره ي آن هستند مي توانند به منابع مهمي مانند زبده التواريخ حافظ ابرو و مطلع السعدين عبدالرزاق 

قندي و روضه الجنات معين الدين اسفزاري و روضه الصفا ميرخوند و حبيب السير خوندمير و تذكره ي سمر

هدف ما در اينجا شرح تاريخ نيست . دولتشاه و ظفرنامه ي شرف الدين يزدي و رحله ابن بطوطه مراجعه كنند 

 سنن حماسي و پهلواني شاهنامه جنبش سربداري از جهت ايدئولوژي خود آميزه اي از تعاليم صوفي، اساطير و. 

ي فردوسي و عقايد و نظريات شيعي است و در زمينه ي مبارزه عليه جانشينان خونريز چنگيز و هالكو و نبرد 

. بر ضد اشراف ايراني دست نشانده ي آنها پديد شده است

بود گام در جاده ي يكي از پيروان صوفي به نام خليفه ي مازندراني كه از مريدان شيخ ركن الدين سمناني 

انكار و بدعت گذاشت و مراد خود را مطلع ساخت كه وي به مذاهب اربعه ي اهل تسنن باور ندارد و به قول 

شيخ كه خود از صوفيان قشري و زاهد و متعصب در تسنن بود .شاعر مذهب عاشق را از مذهبها جدا ميداند 

كه در نظرياتش افكار انقالبي قشرهاي مستمند را دوات بر سر مريد عاصي كوفت و تكفيرش نمود ولي خليفه 

منعكس مي ساخت حساب خود را از شيخ جدا كرد و در سبزوار بساط وعظ گسترد و حتي عليرغم فتواي قتلي 

كه فقها و علماء شهر بر ضدش صادر كردند به برانگيختن مردم محروم بر ضد خانان مغول و فئودالها و 

22ادامه داد تا آنكه باالخره دشمنانش در نهان به او دست يافتند و در تاريخ روحانيون دست نشانده ي آنان 

مبارزه ي خليفه ي مازندراني و .  هجري مخفيانه او را از طاق مسجد آويختند و كشتند 736ربيع االول 

شخصيت وي و پايان كارش و نبردش عليه سلطان عصر و روحانيون از بسياري جهات مزدك بامدادان را كه

وي نيز اندرزگر و واعظي بدعت گذار بود و به قشرهاي پائين جامعه تكيه مي كرد به ياد مي آورد جنبشي را كه 
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شيخ خليفه پديد آورد و سر در راه آن باخت شيخ حسن جوري شاگردش دنبال كرد و دراويش را به صورت 

ح ساخت و قدرت و نفوذ خود را در سازماني منظم در آورد و آن ها را به سوگند وفاداري متعهد نمود و مسل

60نيشابور و ابيورد و مشهد و هرات و بلخ بست داد و با آنكه ارغونشاه جاني قرباني شيخ حسن جوري را با 

درويش به بند افكند ولي رشته ي كار از دست او خارج شده و سربداريه تسلط خود را بر خراسان و ماوراء النهر 

سربداريه دعوي داشت كه مي خواهند كاري كنند كه حتي . دي بر قرار كردند به تدريج در نبردهاي سخت بع

آنها تعاليم صوفي را با شيوه ي عياري و جوانمردي در . يك تاتار تا قيام قيامت خيمه در خاك ايران نزند 

قاومت آميختند و نخستين هنگهاي درويشان مسلح را پديد آوردند ، اين جنبش را از طفيلي گري و گدائي و م

خود عنوان سربداريه كه از آمادگي درويشان براي آنكه سر . منفي به نبردهاي خونين مردانه راهنمائي كردند

شاعر معروف . خود يا سر دشمن را بر دار ببيند حكايت مي كند ، نماينده ي روحيات پرخاشگر اين جنبش است

. شه هاي آنان را در اشعار خود منعكس مي كند ابن يمين فريومدي با سربداريه ارتباط داشت و تا حدودي اندي

جنبش سربداريه در كرمان نيز به موفقيت هائي رسيد ولي شاه شجاع درويشان سربداريه ي كرمان را با 

.شكست مواجه ساخت 

در آن هنگام كه جنبش سربداريه در خراسان و ماوراءالنهر جريان داشت سيد عزالدين مرعشي شاگرد حسن 

وام الدين مرعشي پسر او از سران دراويش مازندران عليه فخر الدوله ي باوندي از اميران باوند جوري و شيخ ق

 به دست جناح سازشكاري از دراويش به رهبري 751قوام الدين مرعشي در سال . اين سامان برخاستند 

ر در آن صفحات افراسياب چلبي كشته شد ولي جنبش طرفدارانش سرانجام غلبه كرد و تا اوان حمله ي تيمو

. ت به برخي اصالحات ارضي نيز زدندظاهراً سران اين جنبش در ناحيه ي تحت قلمرو خود حتي دس. دوام آورد

كسانيكه خواستار اطالعات وسيعتري در اين باره باشند به تاريخ طبرستان و مازندران تأليف ظهيرالدين مرعشي 

.راويش مرعشي در همان ايام گيالن را نيز گرفتجنبش د. از اعقاب سيد عزالدين مرعشي مراجعه كنند

اما جنبش حروفيه در زمان تيموريان رخ داد و آن جنبش دراويش پيرو  فضل اهللا حروفي استرآبادي معروف 

 به 777 ذيقعده ي سال6به نعيمي است كه به دست ميرزا ميرانشاه پسر امير تيمور گوركان در پنجشنبه ي 

1در مزارات تبريز. زمره ي پيشه وران فقير بود وبه طاقيه دوزي اشتغال داشتنعيمي خود از . قتل رسيد 

ما در باره ي حروفيه . � سال دوم 2ه ي  مجله ي دانشكده ي ادبيات شمار� آگاهي هاي تازه اي از حروفيان �:  به نقل آقاي صادق كيا در مفاله ي )1

.ضمن گفتار جداگانه اي به تفصيل بحث كرده ايم 
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و مردم به اين قوم بسيار گروييدند آخر ...  اين طبقه ي مشهور به اباهت و تزندقند �تصريح شده است كه 

د دفع پادشاه علماء هجوم كرده و فتواها نوشتند كه شرعاً خون اين قوم را بايد ريخت و اگر پادشاه احتمال كن

عليرغم قتل عامي كه در حروفيه در آذربايجان شد آنان تا ديري مايه ي رعب شاهان ايران . نيز فرض است

بودند و سيدقاسم انوار عارف معروف كه از ارادتمندان حافظ بود با حروفيه ارتباط داشت و ظاهراً وي به اشتراك 

ه دست احمد لر ، سيد قاسم انوار هم متهم شد ولي به در توطئه ي جان شاهرخ تيموري ب. اموال معتقد بود

جنبش دراويش حروفي بيش از هر . سبب نفوذ و شهرت عظيمش آو را نكشتند تنها به تبعيدگاه فرستادند

جنبش ديگر پس از حمله ي مغول از عناصر تعاليم مزدك اشباع است و اگر جنبش سربداري شيوه ي عياران و 

 چهارم را با صوفيگري درآميخته بود جنبش حروفيه آميزه اي از انديشه ي مزدكي جوانمردان قرن هاي سوم و

.و تعاليم صوفيانه است 

آخرين جنبش مسلح و متعرض  دراويش ، جنبش صوفيان پيرو شيخ صفيالدين اردبيلي است كه بعدها در 

ولي اين . نهاده اند ركاب شاه اسميعل صفوي نبردها آزموده و سلسله ي سيصد ساله ي صفويه را بنياد 

صوفيان به زودي از جرگه ي سياست خارج شدند و به جمعي ولگرد طفيلي و يا به گروهي فراش و ميرغضب 

. مبدل گرديدند و قلب ماهيت كرده و مسخ شده و از ميان رفتند 

و مسلح جز در مورد سربداريه و مرعشيه و حروفيه و صوفيه ي طرفدار شيخ صفي الدين ما از جنبش متشكل 

 ولي همين اندازه نشانه ي آن است كه سنن 1و پرخاشگر ديگر درويشان در قرون وسطي اطالعي نداريم

مقاومت در ميان قشرهاي محروم جامعه ي ايران ريشه هاي عميقي داشته و انديشه ي عرفاني گاه ميدان داده 

فوق العاده مجمل بيان شد ه فقط آنچه كه در اين بررسي . است كه اين مقاومت به صورت فعالي بروز كند 

اميد است پژوهندگان فاضل حق مطلب را ادا كنند و اين گو شه هاي جالب تاريخ مبارزات . طرح مطلب است 

.طبقاتي جامعه ي قرون وسطا ئي را روشن گرداند

اين جنبش نيز بر زمينه ي برخي نظريات عرفاني بروز كرده با .  جنبش انقالبي بابيه از جهت تسلسل فكري با اين جنبش ها پيوند دوري دارد )1

ي اجتماعي ديگري بوده است ، نمي توان آنرا در زمره ي جنبش هاي انقالبي درويشان قرون اينحال چون پيدايش آن در شرايط تاريخي و زمينه 

.وسطائي وارد ساخت
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يكـــــــي درياســـــــت هـــــــستي، نطـــــــق ســـــــاحل

 و جــــــــواهر دانــــــــش دلحــــــــرفصــــــــدف 

ــت   ــاي ژرف اســــــ ــم از آن دريــــــ ــود علــــــ وجــــــ

رــالف د ــوت و غـــــ ــرف او از صـــــ ــتحـــــ  اســـــ

تـــــن تـــــو ســـــاحل و هـــــستي چـــــو درياســـــت     

ــاران  ــيض و بـــ ــارش فـــ ــم اسماســـــتبخـــ علـــ

ــت   ــيم اســـــ ــر عظـــــ ــواص آن بحـــــ ــرد غـــــ خـــــ

كـــــــه او را صـــــــد جـــــــواهر در گلـــــــيم اســـــــت 

ــرف    ــك ظـــــ ــد يـــــ ــم را ماننـــــ ــد علـــــ دل آمـــــ

 يـــــا حـــــرفصوتـــــستصـــــدف بـــــر علـــــمِ دل 

صـــــــدف بـــــــشكن، بـــــــرون كـــــــن دُر شـــــــهوار

بيــــــــافكن پوســــــــت، مغــــــــزِ نغــــــــز بــــــــردار

ــت ــا لغـــ ــتقاقا بـــ ــرف شـــ ــا صـــ ــو بـــ  و نحـــ

همـــــــي گـــــــردد همـــــــه پيـــــــرامن حـــــــرف    

) محمود شبستري–گلشن راز (

"!هي هي ": هر چه كه گويم ، فقيه گويد 

"!هيهات ": هر چه كه گويد فقيه ، گويم 

قاسم انوار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

در باره ي

جنبش حروفيه

)افكار و حوادث(
مدخل

شيخ .  نقل كرده ايم به ويژه پس از خواندن اين بررسي روشن تر مي شود �شن رازگل�معناي ابياتي كه از 

سعدالدين محمود شبستري ناظم اين ابيات را كسي به الحاد خطرناك حروفي متّهم نساخت، زيرا در دوران 

روفيه بعد ها ح. حيات وي هنوز اعتقاد به راز حروف جرم موحش و معتقد بدان در خورد قتل شناخته نمي شد 

را به احتمال قوي به علل سياسي به انواع جرائم متهم ساختند و در واقع نيز آنان كه به قِدم عالم معتقد بودند و 
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دوزخ و بهشت انسان را در همين جهان مي دانستند و بر آن بودند كه انسان مي تواند مظهر و صورت مجسم 

.كفير خود را فراهم كرده بودندخداوند باشد ،از لحاظ عقيده اي ، زمينه هاي الزم ت

قبل و بعد از اين جنبش ،جنبشهائي با عقايدي همانند وجود . جنبش حروفيه پديده اي ناگهاني در تاريخ نيست

به ويژه از جهت  (�اهل حق�داشته است مثالً رابطه ي حروفيه با عقايد باطنينان اسمعيلي ، و با عقايد فرقه ي 

در سير عالم و ظهور مظاهر الهي در هر دور معين و باور به �ادوار�قاد به وجود تأكيد در كتمان اسرار و اعت

 كه در تركيه نفوذي فراوان يافته بود ، و با �بكتاشيه� و يا با فرقه ي 1شخصيت الهي علي ابن ابي طالب

.است در دوران قاجار روشن �بابيه� كه در دوران شاه عباس صفوي دامنه گرفت و جنبش �نقطويه�جنبش 

كه از هرات تا شروان و از شروان تا حلب را )  آن�بكتاشي�با در نظر گرفتن شكل(در باره ي جنبش حروفيه 

ادوار از خاورشناسان . در بر گرفته است، از طرف پژوهندگان معاصر بررسي هاي متعددي صورت گرفته است 

 مستشرق كلمان هوارعروف خود ،  م�تاريخ ادبي� و نيز در �مجله ي آسيائي � در مقاالتي در برائون

به ويژه (از پژوهندگان ترك ) رضا توفيق (فيلسوف رضاو نيز ) صاحب اوقات معروف گيب(فرانسوي ، گيب 

و در مقاله اي تحت عنوان ) 1330تهران  (�واژه نامه ي گرگاني�و آقاي دكتر صادق كيا در ) در مورد بكتاشيه

در باره ي  )  1334-2دانشكده ي ادبيات ، سال دوم، شماره ي مجله ي  (�آگاهي هاي تازه از حروفيان�

. سراپاي جنبش يا برخي از اجزاء و شعب آن ، بررسي ها و تحقيقات جالب نموده و متون ارزنده منتشر كرده اند

 تاريخ 4و3در باره ي جنبش نقطويه كه زماناً با جنبش حروفيه نزديك است آقاي نصر اهللا فلسفي در جلد هاي 

2.دگي شاه عباس اطالعاتي داده استزن

هدف اين بررسي نه تنها معرفي اين جريان مهم الحادآميز است كه نقش انقالبي معيني در دوران خود بازي 

. كرده است ، بلكه كوشش براي يافتن رشته ي تاريخي آموزش حروفي است 

ر  دكتر محمد مكري تحقيقات فراواني كرده و متوني را به زبان كردي گوراني كه اين فرقه بسياري از آثار خود را به آن زبـان مـي نوشـته اسـت نـش            �اهل حق �در باره ي فرقه ي      ) 1
مثالً اسمعيليه در دوراني كه عربي نويـسي متـداول بـود ، بـه نـشر      . نكته ي جالب اينجاست كه فرق الحادآميز غالباً ميكوشيدند آثار خود را به زبانهاي محلي منتشر كنند   . داده است   

 را كه متضمن خواب هـاي سـي سـاله ي  اوسـت و ديگـر آثـار       � جاودان نامه�فضل اهللا حروفي بنيادگزار فرقه ي حروفي اثر خود. كتب و رساالت فلسفي و ديني به پارسي پرداخت      
. را به لهجه ي استرآبادي نوشت و سيد قاسم انوار شاعر دوران تيموري كه به حروفيه عالقه داشت ، اشعاري به زبان گيلكي دارد �حجت نامه� و �نوم نامه�خويش مانند 

اينجا ذكر اين مطلب را سودمند ميدانيم كه همانطور كه حروفيه در آغاز با ميرانشاه رابطه ي بدي نداشته انـد ،             . طه ي نقطويه خواهيم گفت      ما در اين بررسي نكاتي در باره ي راب        ) 2
مطلـب شـاه عبـاس را نـسبت بـه نقطويـه        بعدها ظاهراً براي شاه ارتباط آنها با دربار شـاه هنـد روشـن مـي شـود و ايـن       . نقطويه نيز با شاه عباس در آغاز داراي روابط عادي بوده اند      

شاه مير سيد كاشي  يكي ديگر از سران نقطويه را در نـصرآباد كاشـان بـه    . درويش خسرو پيشواي نقطويه به دستور شاه از قزوين از جهاز شتر حلق آويز مي شود . خشمناك مي كند  
:  چنين آمـده اسـت   �عالم آراي عباسي�در باره ي عقايد نقطويه در كتاب .  اصطهبانات و غيره نابود مي كنند بقيه را نيز در اصفهان ، خراسان ،       . دست خود با شمشير دو پاره ميكند        

 دوزخ را  آن طايفه به مذهب حكما ، عالم را قديم شمرده اند و اصالً اعتقاد به حشر اجساد در قيامت ندارند و مكافات حسن و قبح اعمال در عافيت و مذلت دنيا قرار داده و بهـشت و              �
 بارهـا و بارهـا   � مظهريـت �انديشه ي تناسخ نيـز در ايـران سـابقه ي بـسيار طـوالني دارد و از      .  ميداند � اهل تناسخ� نقطويه را از حروفيه و �عالم آراي عباسي�. همان مي شمارند   

.پيشوايان جنبش هاي مخالفت آميز ، استفاده هاي فراواني كرده اند
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اعداد، حروف ، اصوات و نقاط اسرار آميز 

تسلط داشته است ، بشر براي همه چيز و از ) پره لوژيك يا ميستيك( ماقبل منطقيدر دوراني كه طرز تفكر 

�علوم�سوابق اوليه ي به اصطالح . آن جمله براي اعداد ، حروف ،  الفاظ و اسماء مختصات سرّي قائل بود 

مي ) نييعني علوم لد(و يا ازوتريك) به نام هرمس تريس مژيست(سرّي و رمزآميز كه آن را علوم هرمتيك 

.نامند ، از همان دوران كهن است

و كليه ي . فيثاغورثيان اعداد را به خطي و سطحي و مكعب و متوازي االضالع و سه بعدي تقسيم مي كردند 

متناهي و المتناهي ، جفت و طاق، واحد و متعدد ، چپ و . ذوات و مفاهيم را با اين اعداد مربوط مي شمردند 

 خير و شرّ ، مربع و مستطيل، اضدادي است و متحرك ، راست و كج ، نور و ظلمت ،راست، نر و ماده ، ساكن 

يكي از بانيان مكتب فيثاغورثيان موسوم به فيلوالي حتي . كه از نظر فيثاغورثيان جهان را از آن ها ساخته اند 

 و اسمعيليه �فااخوان الص�انديشه هاي فيثاغورثي در نظريات . براي اصوات نيز مختصات سري قائل مي شد

درباره . انتساب چنين مختصات سري به حروف و الفاظ و اسماء نيز سابقه ي طوالني دارد . تأثيري بسزا داشت

����9	����@����9	��� (  يا �كاباليستيك�ي آموزش ����	��5���به واسطه ي ربط خواص  ) ��

في است كه به علوم غريبه اي مانند در اينجا كا. آن با موضوع تحقيق ما ، جداگانه صحبت خواهيم كرد

.  اشاره كنيم �حساب جمل�  و �حساب ابجد� و �علم اسماء� ، �سيميا� ، �جفر جامعه� ، �مانسريك�

آمده است بايد بگوييم كه ) و مانژا يا مانتراي اوستائي( پهلوي �مانسر� كه از واژه ي �مانسريك�در باره ي 

�مانسر سپند �ست كه از اين كالم مي ساخته اند  و آن اوراد مقدس را آن به معناي كالم ايزدي و اورادي ا

 يا اوراد مقدس وسيله ي هرگونه معالجه نيز بود و معالجه با اين اوراد را در پهلوي �مانسر سپند�. مي گفتند 

مانسر �د  و طبيبي كه به وسيله اوراد مقدس و كلمات الهي بيماران را درمان مي نمو�مانسر سپند بشاژنتين�

 در فارسي دري مانده و �منتر� است كه كلمه ي �مانسر�از همين واژه ي .  مي ناميده اند �سپند بشاژنتيار

 در زبان عاميانه �منتر كردن� يعني طلسم كردن با اوراد بود امروزه نيز �منتر كردن�يكي از اعمال درويشان 

�(  در فرانسه نيز اصطالحبه معناي گول زدن و رنگ كردن آمده است و شگفت است كه
��������

.به معناي  كلك زدن و منتر كردن است  )��	����

 طلسم آميز جفر را بنا به روايت  حامالن و مصنفان اين علم پيمبر بر پوست بزغاله اي نگاشت و به �علم�اما 

. مي گويند �جفر�علي سپرد و هم از اين جهت جفر نام گرفت زيرا در عربي به بزغاله 
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علم سيميا نيز در يكي از اشكال و معاني خود با همين مختصات حروف سروكار دارد و براي حروف طبايع 

سيميا را وسيله ي تصرف ) 565-638(عارف معروف ابن العربي .آتشي و هوائي و آبي و خاكي قائل است 

به �
����/�ني جالب توجه است كه واژه ي سيميا از كلمه ي يونا. نفوس رباني در طبيعت مي شمرد

��5
���/�معناي عالمت و نشانه مي آيد كه دانش بسيار مهم �از همين لفظ مشتق شده )نشانه شناسي(��

.است 

 رابطه ي بين حروف و اعداد برقرار مي شود و برابر هر حرفي از حروف ابجد �جمل� در حساب ابجد يا 

را اسامي پادشاهاني مي دانسته اند كه در �ابجد�جالب است كه در اساطير قومي عرب حروف . عددي است 

.واقع زماني مي زيسته و حكومت مي كرده اند

� ، � ملك� به ويژه از اسماء الحسني كه بهين نام هاي خداست و در قرآن آمده است مانند�علم اسماء�در 

. و غيره صحبت مي شود � مصور� ، � باري� ، � مهيمن� ، �قدوس

 در ايران�علم حروف�

لم حروف در ادوار مختلف و نزد فرق مختلف در ميهن ما تداول و شيوع داشته و حتي در نزد فالسفه ي ع

���2( مثال لوئي ماسينيون . استداللي ما باور به رمز حروف ديده مي شود ������
مجله ي �در  ) ��

�?�2��K ( �قاهره��#�� ������hM� (  مي نويسد �رقيابن سينا و نفوذ ش�در مقاله ي تحت عنوان 

 به معناي �ي�مثالً .  براي هر حرفي از الفبا معنائي قائل بوده است�النير وزير�كه ابن سينا در رساله ي 

و لوئي .  به معناي ماده است �ط� به معناي خلقت و فيضان و تشعشع و �ل�و ) �
�����	��#�( ظهور 

 ابن سينا است كه درك نشده و مطالعه نشده باقي ماسينيون نتيجه مي گيرد كه اين امر مربوط به نبوغ شرقي

در واقع ابن سينا كه به علوم هرمسي و غريبه و فلسفه ي اشراقي باور داشته يا از طريق تفنن يا به . مانده است

بحث در باره ي راز حروف ويژه ي ابن سينا نيست بلكه نزد . علت اعتقاد رمز حروف را به ميان مي كشد 

به ( محمد بن محمود آملي آمده است �نفايس الفنون في عرايس العيون�قه داشته ،چنانكه در متكلمين نيز ساب

مثالً اشاعره در اين زمينه .اين بحث در بين فرق مختلف  اسالمي مي گذشته است ). نقل دهخدا در لغت نامه

 لغات و حروف مي دانستند داشتند و خداوند را واضع�مذهب اهل توقيع� ........�نفايس الفنون�بنا به گفته ي 
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واضعو بر آن بودند كه خدا خود اصوات و حروف را در جسمي از اجسام بيافريد تا آدميان از او بشنيدند كه 

�رسائل� نويسندگانِ �اخوان الصفا�عالوه بر اشاعره ، فرقه ي . اين الفاظ را ، به ازاي اين معاني وضع كرد 

.ه اندمعروف نيز ، به رمز حروف معتقد بود

در باره ي نظر اخوان الصفا در مورد حروف ، آقاي دكتر سيد حسن نصر در تحقيق جالب خود راجع به اين 

:اطالعاتي ميدهد و مينويسد  ) 70-69 صفحات �� نظر متفكران اسالمي در باره ي طبيعت �( فرقه 

 نيز �كتاب وحي�است ، بلكه با �كتاب طبيعت�در نظر اخوان ، اعداد نه تنها داراي رابطه اي دروني با �

رابطه اي دارد و اين رابطه به وسيله ي ارزش عددي حروف الفباي عربي كه زبان مقدس اسالم است برقرار 

اين انطباق بين اعداد و حروف را اخوان با پيروي يكي از جدول هاي معمول بين دانشمندان . شده است 

:اسالمي به نحو زيرين درج كرده اند 

1234567

زوهدجبا
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نملكيطح

60708090100200300

شرقصفعس

4005006007008009001000

غظضذخثت

: و نيز مي نويسد 

مانند جاب (اخوان صفا .  حرف در فواتح سورقرآن مجيد ذكر شده است 14 از حروف الفباي عربي �

 عدد ديگر را با 14 حرف مطابق با بروج شمالي از بروج افالك و 14حروف را به ) حيان و مجرطيبن 

14 و حروف تاريك حروفي را كه در فواتح سور قرآن آمد ه است 14بروج جنوبي تقسيم كرده اند و 

وح  حرفي كه ظاهر شده است از لحاظ عالم ر14 ناميده اند، چون به قول آنان روشنحرف ديگر را 

رجوع شود ( تاريك است و آن حروفي كه غايب است ، بر عكس ، از جهت ديد عالم روح روشن است 
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اين انطباق بين طبيعت و قرآن در نظر اخوان حاكي از  )  . 152به رسائل اخوان جلد سوم صفحه ي 

�.اين است كه آن هم هماهنگي و شباهتي بين عالم طبيعت و وحي آسماني قائل بوده اند 

بخش  (�تاريخ تصوف�چنان كه دكتر غني در .  به ويژه در نزد صوفيه تداول داشته است �لم حروفع�

يا به  ) �حقايق بسيطه ي اعيان�آورده است اصوالً حروف در نزد صوفيه )644مصطلحات صوفيه ،صفحه ي 

 بودند كه آن را تعريف مي شد و به حروف عالياتي معتقد�واقعيت اصلي موجودات�بيان امروزي به مثابه ي 

 به طور ذاتي موجود �هسته� در �درخت� مي دانستند، همانطور كه �شئون ذاتيه ي موجود در غيب الغيوب �

ابن العربي كه ذكرش گذشت از . موجود بوده اند�غيب الغيوب�است ،همه ي موجودات در حروف عاليه در 

:معتقدان علم حروف بود و مي گويد

ل              متعلقات في ذري اعلي العللكنا حروف عاليات ، لم نق

به نقل دكترصفا در جلد ( تأليف شمس الدين محمد بن محمود عاملي�نفايس الفنون في عرائس العيون �در 

�علم حروف�از فنون و علوم متداوله در نزد صوفيه از جمله از ) 176سوم تاريخ ادبيات در ايران ،صفحه ي 

مثالً . صوفيان براي هر حرفي از حروف هجا ، معني و خواصي قائل بودندصحبت مي كند و مي گويد كه 

 و دندانه ي سوم را � حقيقت علم� و دندانه ي دوم را�حقيقت باطن قلم� را اشاره اي به �س�دندانه ي اول 

سموات و به باطن اين حرف عرش و كرسي را قائم مي �واو�به ظاهر حرف.  مي دانستند � حقيقت امر �به

در نفايس الفنون چنين مي . را شكلي مي دانستند كه خدا در كرسي و لوح آفريده است �ح�حرف . ردند شم

:خوانيم

:همچو( باشد حهر كس به وقت طلوع آفتاب و در وقت گرما ، هر اسمي را از اسماءحق كه اول او �

  بر سر � ارباب احوال�بخواند ،گرما در او اثر نكند و آنچه) حليم، يا حنان ، يا حكيم �ّ ، يا حي

�. آتش نشينند و روند و بدان بازي كنند ،در ايشان اثر نكند ، هم به واسطه ي اين معني است 

راز حروف، راز . چنانكه مشاهده مي كنيد دامنه ي اعتقاد به راز حروف در ايران وسيع بوده و ريشه ي آن قديم

ن امر نمونه هاي فراوان در جريانات فلسفي ،عرفاني ،ديني و اعداد و طلسمات و عزائم با هم در مي آميزد و اي

.حتي ادبي ما دارد 
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بر اساس سابقه و شيوع اين مباحث ، بسياري از جريانات الحاد آميز از اسمعيليه گرفته تا حروفيه و نقطويه و 

 عباس توانست درويش خسرو پيشواي نقطويه در دوران شاه. سپس بابيه تحت تأثير اين مسائل قرار گرفتند

 نظر شاه عباس را به خود جلب زماني ، مانند ماني كه نظر شاپور و مزدك كه نظر كوات را جلب كرده بود ،

حروفيه به راز حروف بود �تكيه ي �اگر . ، ولي شاه عباس سرانجام دستور قتل او و پيروانش را مي دهد كند

 قاجاريه وقتي سيد علي محمد باب ، تفسير خود را بر  تكيه داشتند و باالخره در دوران�نقط�نقطويه به رمز 

 تني را كه در آغاز كار به سيد باب روي آوردند به حساب 18مي نامد و يا �قيوم االسماء�سوره ي يوسف

. مي خواند ، همه از تأثير شيوه ي تفكر حروفي خبر ميدهد � حروف حي �جمل

آموزس كاباليستيك يا حروفي در باختر زمين

 نام گرفته است شباهت و ارتباط دارد و �كاباليستيك� با آنچه كه در باختر زمين �حروفيه� آنجا كه تعاليم از

 است لذا به � كاباال �به احتمال قوي قريب به يقين منبع كهن و غير مستقيم تعاليم حروفيه همان آموزش 

. جاست با اين جريان،  آشنايي اجمالي حاصل كنيم 

يك واژه ي عربي كهن است كه آن را مي توان به  ) ��	����8يا (�كاباال �خود كلمه ي 

.  ترجمه كرد و محتمل است با كلمه ي قباله ي عربي ريشه ي مشترك داشته باشد �سنت� و �روايت�

 يك آموزش اسرارآميز يهودي در باره ي نقش حروف و اعداد است كه منابع فيض و پيدايش �كاباال�آموزش 

ست از اساطير يهود، علوم متداول دوران هلنيسم، گنوستيسيسم،آموزش فيثاغورثيان ،آموزش آن عبارت ا

اين آموزش اهميت احكام خود را تا احكام مندرجه در تورات باال مي برد و آن ها را . نوافالطونيان و غيره

� را كه �ال كابا� به زبان آرامي اثر عمده ي آموزششمعون برّ يحيي. نصوص مقدس اعالم مي داشت 

 از يهوديان اسپانيا در پايان قرن سيزدهم ميالدي موسي لئوننام داشته است تĤليف كرد و ) تابش  (�زهر

نام دارد  ) �سفر تكوين�يا  (� سفر يزيره� ، �كاباال�يكي ديگر از آثار عمده ي آموزش . آن را نشر داده است 

يده است و مؤلف مجهول آن بر آن بود كه خلقت بر كه آن به زبان عربي در قرون ششم و هفتم تصنيف گرد

. حروف الفباءِ عربي مبتني است22اعداد ده گانه و 
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 تحت عنوان تفسير كنايه آميز و سمبوليك نوشته هاي تورات يك آموزش صوفيانه ي وحدت �زهر�در كتاب 

�فيضان�ق ،مقوله ي  دفعي جهان به دست خال�خلقت�وجودي تعليم ميشود كه در آنجا به جاي مقوله ي  

.دائم آفرينش از آفريننده ، جانشين مي گردد

�انسوف�كه ( است �اليتناهي� يا �بيكرانه� آموزش در باره ي � كاباال�يكي از مسائل مهم در آموزش 

���
اليتناهي داراي هيچ گونه تعريف ويژه نيست و هيچ حد و رسمي براي آن نمي توان تصور . نام دارد )"

 از جهان جدائي پذير نيست بلكه جوهر �اليتناهي�. لمه و عمل و عقل و اراده بدان تعلق نمي گيرد داشت و ك

اليتناهي كل است و اشياء . و علتي است ممازج با جهان كه در عين حال مبداء فاعله و منفعله ي جهان است 

.مختلف مظاهر هستي و يگانه ي آنند 

در قرن پانزدهم تقريباً موازي با جنبش . د و مسيح اثري عميق بخشيد آموزش كاباال ، بعدها در متفكران يهو

همچنين اين . حروفيه در ايران شخصي به نام پيكو دال ميراندوالرايشلين برخي از عقايد كاباال را بسط داد

و كاباال در اين دوران به علم جادوئي و طلسمي . نظريات در طبيب معروف قرن شانزدهم پاراسلس مؤثر بود 

. توضيح سمبوليك متون مقدس مبدل مي گردد كه در آن هر كلمه و  عددي معناي اسرارآميز ويژه اي دارد 

آيا آموزش . لذا مفهوم كاباالستيك در اين دوران با اسرار و مغيبات و طلسميات و جن گيري يكسان مي شود 

 مانند جفرجامعه و سيميا و علم اسماء و  از قديم االيام از مجاري يهودي و اسالمي و از را ه علومي�كاباال�

حساب جمل كه بدان ها اشاره رفته است افكار حروفيه را يافته و يا آنكه جنبش حروفيه در ايران با تعاليم نظير 

. در اروپاي همعصر بي رابطه نبوده ،مطلبي است كه بايد در باره ي آن تحقيق شود 

ان و قفقاز آن روز ،مانند شيروان و باكو كه مراكز زندگي و وجود ارتباطات فكري مابين نواحي غربي اير

. فعاليت موالنا فضل اهللا استرآبادي مهمترين ايدئولوگ حروفيه ي ايران بود و تبريز با اروپا امري است بديهي 

و در اواخر دوران ايلخانان و اوايل تيموريه تا عهد صفويه ، تبريز از مراكز مهم فعاليت تجار  ژن ، ونيز 

و راه ارتباطي . در آن هنگام تبريز را حتي يكي از مهمترين مراكز تجاري جهاني مي شمردند . اسپانيائي بود

در آن هنگام آمدن سفراء ونيز و . ارمنستان با غرب از طرق مهم بازرگاني  و ارتباطي به شمار مي رفت 

لذا .  اين نواحي ايران امري بود بسيار عاديسياحان اين دولت و بازرگانان ايتاليائي و اسپانيائي به ويژه به

. شگفتي نيست اگر چيزي از افكار كاباليستيك غرب كه در آن هنگام تداول و رواج يافته بود به ايران رخنه كند

 كه در نزد صوفيه ي ايراني معروف بود، درآميزد و الهام بخش موالنا �علم حروف�وسپس با سنن حروفي و 
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يا آنكه بر عكس از افكار حروفيون ايراني رشحاتي به .  ايدئولوگ حروفيه ي ايراني شود فضل اهللا استر ابادي

.البته تمام اينها فرضيات است كه بايد در باره اش مطالعه ي بيشتري صورت گيرد .غرب برود 

تاريخچه ي جنبش حروفيه در ايران 

ش مانند سربداريه ، مرعشيه ،بكتاشيه و جنبش دراويش حروفي را بايد جزء رشته جنبش هاي انقالبي دراوي

 و مثبتنظاير آن دانست كه در نقاط مختلف ايران و تركيه ي امروزي پديد شده است و جنبش هاي 

 و ديگر سوابق �علم حروف��ِ صوفيان  و درويشان است و چنان كه شرح فوق در باره ي سوابق پيكارجوي

 بر زمينه اي داراي تدارك مفصل قبلي ، بوده � حروفيگري�اين قبيل عقايد و نظريات نشان داده ، پيدايش 

.است

 جنبش حروفي از زمان ميرانشاه ولد امير تيمور گوركان در نيمه ي دوم قرن هشتم هجري آغاز مي شود و در 

لذا اين جنبش را مي توان . زمان شاهرخ ميرزا با كشتار هواداران آن در نيمه ي اول قرن نهم خاتمه مي يابد 

 دو دوره ي مجزا از يكديگر تقسيم كرد و ما مي كوشيم اطال عاتي را كه در باره ي اين دو دوره ي جنبش به

:گرد آورده ايم هر چه جامعتر به دست دهيم 

 حروفيه در دورا ن ميرانشاه-الف

 ي كه آقاي دكتر صادق كيا در مجله ي دانشكده�مزارات تبريز�در باره ي جريان اين جنبش در زمان 

.ادبيات بخش هائي از آن را نقل كرده اند اطالعات جالبي ميدهد

. جريان چنين است كه شخصي به نام موالنا فضل اله نعيمي استرآبادي حروفي بنيادگزار اين فرقه است 

 توجه خاصي كرد و آن را وسيله ي كشف �علم حروف �فضل اله استرآبادي از ميان انواع علوم صوفيه به 

موالنا فضل اله نعيمي پير سيد نسيمي بيضاوي شاعر بود و در دوران ميرانشاه ولد . ي خود قرار داد كرامات برا

:در مزارات تبريز در باره ي فرقه ي حروفيه آمده است . امير تيمور گوركان مي زيست 

مردم به . اين طبقه ،  مشهور به اباحت و تزندق اند و در آن زمان با پادشاه خيلي اختالط داشته اند �

آخر علماء هجوم كرده ، فتواها نوشتتند كه شرعاً خون اين قوم را بايد . اين قوم بسيار گرويده بودند
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موالنا نجم الدين اسكوئي كه از گزيده . ريخت و اگر پادشاه احتمال كند دفع پادشاه نيز فرض است 

پادشاه معتقد به فتواي وي . ي علماست در نوشتن فتوي به قتل اين جماعت ، مالحظه نموده ، نداد 

در خالل اين . گويند در آن زمان مجذوبي بود در كوه سرخاب كه هرگز به شهر عبور نمي كرد. بود 

حال روزي مجذوب در كمال حدت به شهر آمد و به خانه ي موالنا نجم الدين رفت و از روي عتاب 

آمد و فرمود كه برو به نجم الدين امشب به واقعه ي من ) صلعم(تمام گفت كه حضرت رسالت پناهي 

چون موالنا اين سخن بشنيد گريه بسيار .بگو كه حكم به قتل اين جماعت كن كه اينها مخرب دينند 

و اهل حقيقت بر اينند كه در . گويند قريب به پانصد كس كشتند و سوختند . كرد و حكم قتل فرمود

طاقيه دوزي ، اوقات ن كسي نمي خورد و بهفضل اهللا نعيمي فتوري نبود ودركمال تزهد بود و نا

�.مي گذرانيد 

: چند چيز فهميده مي شود �مزارت تبريز�از اين شرح جالب

با ميرانشاه روابط )مانند زمان كوات ساساني كه به مزدكيان رابطه ي نزديك داشت ( حروفيه -1

وحانيت ، چنانكه شيوه ي شايد ميرانشاه مي خواسته است از آنها براي تضعيف ر. نزديك داشتند 

.متداول در ايران بوده است ، استفاده كند

 مانند همان دوران كه مؤبدان اعمال فشار كردند ، اين بار نيز علماء  جنجال برداشتند و پيروان -2

دوزي ارتزاق مي كرد و به زهد و ورع معروف و تمام عمر در شروان )كاله(مردي را كه از راه  طاقيه 

 منسوب و يا متهم كردند يعني �اعتقاد به تناسخ� و �زندقه� و �اباحه� شهر هرات به زيسته ، در

در برخي منابع به حروفيه مجاز شمردن شرب . تقريباً همان اتهامات دوران مزدك را تكرار كردند 

نسبت داده شده كه آن هم به قصد در)مقام روحاني  (�بابا�شراب ، ضرورت اعتراف به گناه در برابر 

. آميختن نظريات آنها با مسيحيان و بر انگيختن جماعت عوام  عليه آنانست 

از راه صداقت يا سالوسي زير بار فشار نرفت تا آن ) موالنا نجم الدين اسكوئي( مهمترين عالم وقت -3

خواب نما شد و پس از اين صحنه سازي ، موالنا فتوي داد و پانصد نفر در شهر  (!) �مجذوبي�كه 

مسئله ي سوختن افراد كه در اروپاي آن روز مرسوم بود در . كشته شده يا محروق گرديدندهرات 

. نيز چنانكه خواهيم آورد بدان اشاره مي كند�حبيب السير�ايران نيز متداول بود ، زيرا 
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دوزي موالنا فضل اله نعيمي استر آبادي كه بود و چه مي گفت؟ وي در زمان امير تيمور مي زيست و با طاقيه 

 و غيره به لفظ �عرشنامه�و ) �جاودان كبير�يا  (�جاودان نامه�به سر مي برد و در شهر شروان كتبي به نام 

گرگاني تأليف كرده است و البته مقصد از اين كار آن بود كه تعاليم خود را براي مردم عوام مفهوم تر گرداند و 

 پي برده ام � اوحي الب عبده ما اوحي�ن به سرّ  گفت م�حروف�موافق شطحيات قائالن به علم صوفيانه و 

�قديم�وي حروف را . زيرا براي رخنه كردن در بطون كالم قرآن و حديث راهي جز يافتن راز حروف نيست 

 آنها را به آدم � يا آدم  انبئهم باسمائهم � و �وعلّم االسماء حكما �مي دانست و مي گفت خدا بنا به نص 

هللا استرآبادي از همان نوع است كه ما در ميان نظرات صوفيان حروفي شرذمه اي از آن مطالب فضل ا.آموخت 

:اين شعر به او منسوب است.را ذكر كرده ايم 

من حسين عهد و نااهالن يزيد و شمر من

روزگارم جمله عاشورا و شروان كربال

در همه عمرم مرا يك دوست در شروان نبود

دي آشنادوست كي باشد كجا ، اي كاش بو

پس از آنكه فضل اله حروفي به قولي به دست شخص ميرانشاه كشته شد ، حروفيه كينه ي ميرانشاه را به دل 

با سپاهيان سلطان (� سرو رود� و دجال زمان ناميدند و هنگامي كه ميرانشاه در جنگ�مارانشاه�گرفتند و او را 

ه شد ، حروفيه گفتند اينك دجال مرده است و ديگر كشت)احمد جاليري و متحد وي امير قره يوسف قره قويونلو

در نظريات . نوبت ظهور قائم موعود است كه صاحب السيف است و جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد

حروفيه فضل اله استر آبادي به مثابه ي يكي از مظاهر الهي توصيف مي شد زيرا حروفيه تحت تأثير صوفيه 

م منتشر و در همه چيز متجلي مي ديدند قائل به امكان مظهريت انسان بودند و در كه خداوند را در ذرات عال

نوعي الوهيت قائل گرديدند و ) چنانكه بعدها بهائيه براي ميرزا حسينعلي بها(واقع براي فضل اهللا استر ابادي 

 كه به شكل اين انديشه ي تجسم خداوند در وجود يك مظهر نجات بخش. وي را صورت تام خدا مي شمردند 

�آواتارا�  ، �ويشنو� نيز قرار دارد انديشه ي كهني است كه در كيش هندوئي �مهدويت�ديگر در پايه ي 

اين واژه در سانسكريت به معناي ظهور و رجعت است و تصور مي رفته است كه خدا را به صورت . نام داشت 

 و در دين يهود انتظار ظهور �سوشيانس�ور  ظاهر مي شود و در مزده يسنه  نيز انتظار ظهكريشنيا يا راما

. تقريباً از همين نوع است�مسيح�
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 حروفيه در دوران شاهرخ-ب

چاپ ( اطالعات جالبي به ما مي دهد �خواند مير�  تأليف �حبيب السير�در باره ي حروفيه در دوران شاهرخ 

 هنگامي كه شاهرخ 830ع االخر  ربي13وي مي نويسد كه روز جمعه ) . 617-615 صفحات - جلد سوم -خيام 

به مسجد جامع هرات رفته بود كپنك پوشي احمدي نام كه از مريدان موالنا فضل اله استر آبادي بود ، به 

زخم منجر به مرگ شاهرخ . صورت دادخواهان ،كاغذي در دست بر سر راه شاهرخ آمد و كاردي بر شكم او زد 

رزا بايسنقر فرزند شاهرخ و امراء به تفحص احوال احمدي مشغول بعدها مي. نشد ولي احمدي را در دم كشتند 

 كليدي يافتند و در خانه اي كه در تيمچه ي شهر �رخوت آن مردك� در بين �حبيب السير�گشتند و به قول 

 مي پردازند و از �طاقيه دوزي�واقع بود با آن كليد گشوده شد و مردم گفتند كه در اين خانه جمعي كه به 

 نويسنده و دانشمند معروف زمان موالنا معروف خطاط �صاين الدين علي ترك�شهرند و از آن جمله معاريف 

بايسنقرميرزا . رفت وآمد مي كنند و خود از نزديكان امراء و شاهان و از روشنفكران نامبردار زمان خود بود

 كه دختر �خواجه عضدالدين�سپس . دستور داد موالنا معروف را در چاه قلعه ي اختيارالدين محبوس كردند

. ساختند �مقتول بلكه محروق�زاده ي موالنا فضل اله استر ابادي بود و جمعي ديگر از موافقان احمد لر را  

شاه قاسم انوار يا امير سيد قاسمدر آن موقع بايسنقر و شاهرخ مطلع شدند كه احمد لر گاهي نزد 

از شعراء و ) 837متوفي (ون بن ابوالقاسم الحسيني تبريزي سيد علي بن هر. شاعر معروف نيز مي زيسته است 

�انيس العاشقين� و �انيس العارفين �دانشمندان معروف زمان خود و صاحب ديوان غزليات و مثنوي هاي 

پس از آن كه بايسنقر نسبت به قاسم انوار مظنون شد او را از هرات به . است كه نسخ خطي آن موجود است 

د و او در اين شهر تحت حمايت ميرزا الغ بيگ قرار گرفت و سپس به خراسان برگشت و در سمرقند تبعيد كر

هنگاميكه بايسنقر قاسم انوار را تبعيد مي كرد وي غزلي گفت به . خرجرود از واليات جام سرانجام وفات يافت 

:اين مطلع 

م دربدر ما رانمي دانم چه افتادست قسمت از قدر ما را      كزين درگاه مي رانند دائ

شاعر و عارف معروف عبدالرحمان جامي متذكر ميشود  كه شاگردان قاسم انوار برخي مقررات و آداب ديني را 

. را تفسير غلطي از مصطلحات صوفيه مي شمرد �انيس العارفين�مراعات نمي كرده اند و مثنوي 
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ران ديد دانشمند و نويسنده ي يكي ديگر از كساني كه در جريان احمد لر مظنون واقع شد و صدمات گ

 نغثه �معروف سيد صاين الدين علي بن محمد بن محمد تركه اصفهاني نويسنده ي رساالت معروف 

پس از سوء قصد احمد لر چنانكه گفته شد عالوه بر شاه قاسم انوار ، صاين الدين . اول و ثاني است �المصدور

 دوم خطاب به ميرزا بايسنقر پس از بيان آنكه شنيدن �مصدور نغٍه ال�وي در . علي نيز مورد سوء ظن واقع شد 

:خبر كارد خوردن شاهرخ مايه ي حيرت و تأسف او شد مي نويسد 

 در ميان �صحيح بخاري�و نسخه ي )يعني طلبيدم (يك صباح جمعي صلحاء و عزيزان را طلبيد �

ه شخصي از قلعه رسيد كه نهاده و در كيفيت ختم آن جهت سالمتي از واقعه مشورت مي كند ، ناگ

. همان بود . ايلچي آمده است و به حضور شما احتياج دارند جهت مشورت ضرورت شد روان شدن 

-مگر به بدترين اوضاع و احوال ديگر نه خانه را ديد نه ياران را و نه فرزندان و عيال، 

باريد به باغ ما تگرگي               وز گلبن ما نماند برگي

خانه .  همه را به تعذيب گرفتند.  روزي سالمي بدين فقير كرده بود ، روي سالمت نديد هر كس كه

هيچ آفريده را نمي گذاشتند كه پيش اين فقير . را مهر كرده ، بنده را در قلعه به جائي محبوس داشتند 

�.....مگر جمعي محصالن متشدد كه چيزي مي طلبيدند تا كاغذها و امالك همه ستدند. آيد 

اين شرح طوالني است و صاين الدين علي شيوه ي رفتار دولت وقت را با يك مظنون و متهم سياسي با دقت 

.بيان مي دارد كه از لحاظ تاريخي جالب است 

 در خانه ي �صاين الدين علي تركه� و �موالنا معروف خطاط� ، مانند �قاسم انوار�اينكه كسي مانند 

 احمد لر تماس مي گرفتند و اورا به كشتن شاهرخ يعني در واقع ستاندن اسرارآميز تيمچه ي شهر هرات با

انتقام حروفيه تشويق كردند،خود نشانه ي ريشه ي عميق جنبش حروفيه در ميان روشنفكران معروف عهد و 

.تالش آن ها براي واكنش در مقابل كشتار خشن هيئت حاكمه ي وقت است 

نتيجه

از جهت . ي فكري و خواه از جهت محتوي تاريخي خود بسيار جالب است جنبش حروفيه خواه از جهت محتو

محتوي فكري ، اين آموزش صوفيانه ي رمزآميز ، ريشه ي عميق در كهن ترين اشكال تفكر ميستيك و 

اقوام ايراني ، عربي ، عبري و يوناني در باره ي خواص غريبه ي اعداد و حروف دارد ) لدني و سري ( ازوتريك 
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ت تاريخي اين جنبش جزء سلسله جنبش هاي صوفيانه اي است كه با هيئت حاكمه و مذهب مسلط از جه. 

از آنجا كه طرف تيز اين . وقت مردانه در مي افتند و نمودار مبارزه ي طبقاتي در جامعه ي فئودالي است 

اگر از . است جنبش مانند جنبش سربداريه عليه غاصبان مغولي است رنگ ميهن پرستانه ي آن نيز آشكار 

جهت محتوي فكري خود جنبش حروفيه غير معقول و خرافي است ، از جهت مضمون تاريخي خود يعني از 

. طبقاتي خود مترقي است -جهت جنبه ي ملي 

سرانجام بيهوده نيست بگوئيم كه عقايد حروفي عالوه بر عقايد نقطويه و بابيه در ايران در عقايد دراويش 

�عشق نامه�شخصي به نام فرشته زاده با نگارش كتبي مانند . وز تأثير زياد داشت بكتاشي در تركيه امر

 افكار حروفي را در تركيه ي امروز پخش كرد و شاعراني مانند تمنائي و رفيعي را از جمله �هدايت نامه�و

مؤسس فرقه ي بكتاشيه محمد حاجي بكتاش ولي . شاعران حروفي مسلك در اين سرزمين نام مي برند

بكتاشيه بعد از فداكاريها و جانبازيهاي عجيب سرانجام موفق شدند در تركيه به قدرتي . است )738متوفي (

هنوز بكتاشيه در تركيه ، آلباني و مصر وجود دارند و .  معروف را به وجود آورند �يني چري�مبدل شده ، فوج 

معروف به (ثير حروفيه در بكتاشيه ، توفيق رضا در باره ي تأ.  در قاهره از مراكز معتبر آنهاست �المقطّم�تكيه 

1.  تحقيق كرده است �بررسي مذهب حروفيان�در اثر خود موسوم به ) فيلسوف رضا

* * *

) :وه بر برخي منابع ياد شده در متنعال(منابع اين بررسي ) 1

عبـاس   (تـاريخ مغـول  ، ) جلـد سـوم   ( حبيب الـسير  ، نغثه المصدور، ) به نقل دكتر كيا ( مزارات تبريز، ) از منقوالت دهخدا در لغت نامه و دكتر صفا در تاريخ ادبيات           ( نفايس الفنون 
تـاريخ  ، ) پـورداود  (يادداشـت هـاي گاتهـا   ، ) دكتر فره وشـي  (فرهنگ پهلوي، ) چاپ شوروي به روسي (گ آته ئيسمفرهن، ) جلد سوم چاپ شوروي به روسي (فرهنگ فلسفي،  ) اقبال

تـاريخ ادبيـات   ، )  بخـش مـصطلحات صـوفيه    �دكتر غني    (تاريخ تصوف در اسالم   ،  ) تحت نظر دكتر مصاحب    (دائره المعارف فارسي  ،  ) چاپ شوروي به روسي    (18ايران از آغاز تا قرن      
و )  بـه روسـي  �پتروشوسكي . پ. به قلم اي (اسالم در ايران از قرن هفتم تا پانزدهم  ،  ) به فرانسه    ( �1951 ي قاهره سال     مجله�،  )  متن آلماني  �تحت نظر پرفسور يان ريپكا       (اناير

) .دكتر سيد حسن نصر (نظر متفكران اسالمي در باره ي طبيعت
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ــا بــــه كــــي زاهــــد ، فريبــــي  چــــو طفــــالن تــ

ــيرم ؟    ــهد و شـــ ــتان و شـــ ــيبِ بوســـ ــه ســـ بـــ

حافظ

آزادانديشي خيام و حافظ

 افـسانه اسـت      دوزخي و بهشتي و ابليسي نيست ، اينهـا         �

 .�براي هراساندن مردمان 

1تماس كامپانال

:
بينـي  هاي اساسـي جهـان    آزادانديش منكر پايه  . تفاوت است ) ئيسمآته(ميان آزادانديشي و انكار مطلق مذاهب       

مذهبي يعني اعتراف به وجود صانع و قبول ضرورت پرستش نيست، ولـي بـسياري از دعـاوي و رسـوم و آداب            

 نظـر بلنـد و مـشرب وسـيع يـك      2.سـازد بينـي مـذهبي وارد مـي   است و شكوك زيادي بر جهان     دين را منكر    

در تمام ادوار تاريخ ، هوشمندان جهان با زهرخند . آزادانديش مانع آن است كه وي به قيود و خرافات گردن نهد   

 دو تـن تـا حـد        ي فرهنـگ ايـران    در تـاريخ ديرنـده    . انـد ي مذهبي نگريـسته   استهزاء به خرافات دين و عصبه     

يكي از آنها خواجه ابـوالفتح عمرخيـام نيـشابوري          . اندالعاده جسورانه در اين زمينه پيش رفته      اظهارنظرهاي فوق 

است و ديگر خواجه شمس الدين محمـد حـافظ شـيرازي كـه بـا طنـزي دالويـز و رمـزي آشـكار ، شـكيات                            

.اند خود را در آثار خويش منعكس كرده�خطرناك�

 .34 ، صفحه ي 1952 ، چاپ روسي ، سال � كامپانال��روتنبرگ . ي.  نقل قول از كتاب  و)1
شرط آنكه به هر سيستمي اعم از مذهبي، فلسفي، علمي يا سياسي است، لذا گام مهمي است در جهت نيل به حقيقت، به) دگم( نخستين گام عليه جزميات - )���!�/( شك )2
.تر باشدمنظور به حقيقت جامعبه يا متوديك �شك دستوري�منجر نشود و ) �������!��/ (�اصالت شك�
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ي اي از خيام به فرانسه درباره      به مناسبت انتشار ترجمه    1868فيلسوف و مورخ فرانسوي در سال       ارنست رنان،   

:درستي چنين توصيف كرده استاي نگاشت و از آن جمله در آن مقاله ، خيام را بهاو مقاله

دان وشاعر بوده است كه در نظره ي  اول ممكن است صوفي و اهـل                اين خيام يك نفر عالم رياضي     �

سرار پنداشه شود، ولي در حقيقت رندي هوشيار بود كه كفر را با الفاظ صوفيانه و خنده را بـا اسـتهزاء                      ا

ي ايراني، در زير فشار عقايد اسالمي، به چه حالي آميخته است ؛ و اگر براي فهم اين امر كه يك نابغه      

.ايد بهتر از خيام نيابيمممكن است بيافتد، كسي را بجوئيم كه در احوال او بخواهيم تحقيق كنيم، ش

آور است، آن است كه چنين ديواني در يك كشور محكوم بـه مـذهب اسـالم                 چيزي كه بسيار شگفت   

توان سراغ داد كه نه تنها      رايج و ساري گردد كه حتي در آثار ادبيِ هيچيك از ممالك اروپا، كتابي نمي              

با طنز و طعن و اسـتهزائي چنـين لطيـف و    عقايد نافذ مذهبي را، بلكه كليه ي معتقدات اخالقي را نيز   

1 .�چنين شديد نفي كرده باشد

الـدين ابـوبكر   به عنوان نمونه ارزيابي شيخ نجـم . آزاد انديشي و شكاكيت خيام از ديرباز بر محققين روشن بود     

ال تـأليف سـ   (رازي معروف به دايه از مشايخ معروف صوفيه در قرن هفتم هجري را كه در اثرش مرصـادالعباد                   

:كنيمذكر شده است نقل مي)  هجري620

بيچاره فلسفي و دهري و طبايعي كه از اين هر دو مقام            . ي قدم عرفان  ي نظر ايمان است؛ ثمره    ثمره�

تا يكي از فضالء كـه نـزد ايـشان بـه فـضل و حكمـت و كياسـت و         . محرومند و سرگشته و گمگشته    

بايـد  ت در تيه ي ضاللت، وي را اين بيت ميمعرفت مشهور است، و آن عمر خيام است، از غايت حير         

:گفت و اظهار نابينائي خود نمود

آن را نه بدايت ، نه نهايت پيداستاي كامدن و رفتن ماستدر دايره

�2كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست نزند دمي در اين معني راستكس مي

:نويسدفروش عصر ناليده است و ميز متظاهران علمي خود سخت اي كتاب جبر و مقابلهخود خيام در مقدمه

ي مجله�ي نيكال از خيام در  به مناسبت انتشار ترجمه1868اي كه رنان در سال ي عروضي به قلم آقاي دكتر محمد معين، مقتبس از مقاله نقل قول از حواشي چهار مقاله)1
. نشر داده است�آسيايي فرانسه

.�هاي فلسفي خيامي برخي از انديشهدرباره�ي نگارنده  همان كتاب و نيز رجوع كنيد به مقاله)2
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ي او راسـتي اسـت و در تـرك باطـل و             ي طلب حق است و شيوه     اگر مشاهده كنند كه كسي متوجه     �

1.�كننددروغ و خودنمايي و مكر و حيله، جهد و سعي دارد، او را استهزاء و تحقير مي

از بـيم ناراسـتي كـار و غـدر اهـل      . ور فتواي قتلش شدآثار او منجر به صد. حافظ نيز وضعي به از اين نداشت    

. دانست اين ديوان انباشـته از كفريـات اسـت         داد، زيرا خود مي   آوري ديوان خود تمايلي نشان نمي     عصر به جمع  

نحو مضاعف ابراز داشت، زيرا اين ديوان در ديار اسالم نه تنهـا             بايد تحير ارنست رنان را درمورد ديوان حافظ به        

همين افق وسيع حافظ اسـت كـه   ! ترين كتب مبدل گرديدترين و محترمشد بلكه در كنار قرآن به رايج مطرود ن 

ي نظران جهان چنين گرانقدر ساخته است، تا آنجا كه يوهان ولفگانگ گوته شاعر نابغهي صاحبوي را در ديده  

 و در وصـف وي  2شد مقدس استآنكه زاهد با او را كسي شمرده است كه بي�ديوان شرقي و غربي�آلماني در   

:اين كلمات پرشور را نوشت

كـالم تـو چـون      . سخنان تو همچون ابديت بزرگ است، زيرا آن را آغاز و انجامي نيست            !  اي حافظ  �

تـوان  ي غزلت با مطلع و مقطع آن فرقي نمـي گنبد آسمان تنها به خود وابسته است، الجرم ميان نيمه     

اگر روزي دنيا به سر آيـد، اي حـافظ آسـماني، آرزو    .  كمال است  ي آنها آيت جمال و    گذاشت، چه همه  

دارم كه تنها با تو و در كنار تو باشم، همراه تو باده نوشم و چون تو عشق ورزم، زيرا اين افتخار زندگي 

3.�ي حيات من استو مايه

ايـن نكتـه   . رو اوستترين پيطور كه شادروان صادق هدايت توجه داشت حافظ از پيروان خيام و برجسته      همان

ولي حـافظ   . كندحافظ صدق مي  ) هدونيسم(ي خوشباشي   و شيوه ) آگنوستيسيسم(ي شكاكيت و الادريت     درباره

تنها چنان كه ممكن است بپندارند يك شاعر غنائي عادي نيست، بلكه با توجه به مسائلي كه بـا پيگيـري و بـا       

اش عوامل عرفـاني   فلسفي است و در جهان بينيياستدالل در غزلياتش مطرح شده است، يك شخصيت ويژه   

.اين خود بحثي است جداگانه. نقشي دارد كه در جهان بيني خيام هرگز آن نقش را نداشته است

باوري آنان به تلقينات مذاهب، يك رشته از مـسائل مطروحـه            براي نشان دادن آزادانديشي خيام و حافظ و بي        

عنـوان مثـال     انكار جاوداني بـودن روح، رسـتاخيز، بهـشت و دوزخ را بـه              يدر اشعار اين دو متفكر يعني مسئله      

ي اين مسائل از آن جهت مهم است كه خيام و حافظ با ترديد در آنها، درواقع يكي از اصول مهمه         . گزينيمبرمي

.ي آقاي مصاحبي خيام با حواشي و ملحقات، نوشته نقل از كتاب جبر و مقابله)1
��I: گويد گوته در خطاب به حافظ مي)2<�
����"�
���>������<����	���������
1328ي سقراط، آذرماه ي كتابخانهالدين شفا، نشريهي شجاعه، ترجمه اثر گوت�منتخبات ديوان شرقي و غربي� رجوع كنيد به )3
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زندگي فـردا  ي گرفتند كه مواعيد مذاهب دربارهدادند و درواقع نتيجه ميرا مورد ترديد قرار مي   ) اصل معاد (دين  

واهي است و بايد قدر زندگي اين جهاني را دانست و از فضائل و لذات آن برخوردار شد و به دام زهـد  و ورع و                           

.رياضت و احتماء و احتراز از امور دنيوي نيافتاد و فريبِ ريا و سالوس كاهنان جهالت پرست را نخورد

::
تر به طرح اين مسائل در تـاريخ اديـان و مـذاهب             ي وسيع فايده نيست قبل از ورود در اصل مطلب با نگرش         بي


������(علم المعاد   . بنگريم	
ي اصول عقايـد دينـي اسـت و         هاي عمده ي مذاهب از بخش   در كليه ) ���

كاران در بهـشت و عـذاب   ي مذاهب از بقاء روح و زندگي آنسوي مرگ و رستاخيز مردگان و زندگي صواب كليه

ي تنظيم اعمال حياتي مؤمن و اند و وعده و وعيد بهشت و جهنم را شرط عمدهن گفتهكاران  در جهنم سخگناه

جوردانـو برونـو كـه خـود بـه سـبب آزادانديـشي              . اندي پيشوايان ديانت دانسته   تسليم او به ياساي دين و زمره      

 آدمي به ايـن     ي آتش كشيشان شد نقش باور به پاداش و پادافره اخروي را در روح             اش سرانجام طعمه  جسورانه

: كندنحو توصيف مي

اي در واقعيـت؛ واقعـي و        پايـه  با آنكه جهنمي نيست، با اين حال تصور و وهم آن را، بدون هرگونـه              �

گيـرد و از آنجـا مـردم چنـان رفتـار        خود مي ي حقيقت به  امري پنداري ، چهره   . سازدگر مي مؤثق جلوه 

. كنندي فشار نيرومند و غلبه ناپذير بر خود احساس ميكنند كه گوئي با واقعيتي روبرو هستند و نوع       مي

اعتقاد به جاوداني بودن روح و ايمان به اينكه اين مطلب بدون ترديد محقق است، شـخص را بـدانجا                    

رساند كه عذاب دوزخ را ابدي بپندارد، تا آنجا كه فكر كند روحـي كـه فاقـد جـسم اسـت، هيئـت                        مي

جـسم در عقـاب     آميز خود، اين روح بـي     رماني يا تمايالت تعصب   جسماني با خويش دارد و به سبب ناف       

1.جاويد خواهد بود

بود ) اوتوپي(ي نوعي سرزمين رويائي تصور بهشت به مثابه ي مركز آسايش و وفور نعمت شايد در آغاز خاطره        

خـود ايـن   . كه در همين جهان وجود داشته و به تدريج به جهان ديگر نقل يافته و همچنين است تصور جهـنم                  

.در اين مورد شايان ذكر است كه در معتقدات اسالمي معاد جسماني است. 193ي ، صفحه1955  چاپ �جوردانو برونو� نقل قول از كتاب رويتسين به زبان روسي موسوم به )1
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 واقـع در    �جهنم�ي   هاويه در دره   محل) :rH كتاب اشعياء ، بند      -تورات(واقعيت كه در اساطير بني اسرائيل       

و (لفظ جهنم نيز از همين نـام برخاسـته اسـت            . نزديكي شهر اورشليم نشان داده شده، دليلي است بر اين مدعا          

تـدريج  ولي اين مفاهيم ناسـوتي بـه      ). ؟!رتباط نباشد امحتمل است كه تعبير جهنم دره در فارسي با اين نكته بي           

رود كه الهيون پروتستان ، جهنم را به  ي تجريد آنقدر پيش مي    گيرد و بعدها در جاده     خود مي  ي الهوتي به  جنبه

.معناي آاليش وجدان و بهشت را به معناي آسايش آن تعبير كردند

 وقتي خداوندي با هيبت و جبروت قياصـره و جبـابره            :مقوالت مذهب انعكاس پندارآميز مقوالت واقعيت است      

ي ي دين و هيئـت حاكمـه      كَهنه. دستگاه تشويق و مجازات نيازمند است     بر عرش تكيه زند ، ناچار مانند آنها به        

مـردم نيـز بـا قبـول آن     . كردنـد مورد حمايت آنها از اين مقوالت پنداري براي لگام زدن بر مردم اسـتفاده مـي           

هـاي  دادند كه اگر در اين جهان از نعمات محرومند در آن جهان آن اشقياء در شـعله د دلداري مي خرافات به خو  

بايـست مرتفـع    نقص عضوي جهاني سرشار از فقر و ستم را اين مقوالت پنـداري مـي              !  دوزخ خواهند سوخت    

عاطفه بالخيز و بي  مذهب آه انسان ستمديده، روح جهاني بدون قلب، روان يك دوران            � قول ماركس    به! سازند

1. . .است 

:ي مذاهب سخن از بهشت و دوزخ درميان استچنان كه گفتيم در كليه

 و ايـن اعمـال را     2 ناظر بر اعمال نيك و بد مؤمنان است        �گوشوروان�ي  شود كه فرشته  يسنا گفته مي  در مزده 

گـردد و مؤمنـان را از       رح مـي   يـا ديـوان عـدل مطـ        �آكا�كند و سپس در روز رستاخيز اين كارنامه در          ثبت مي 

رونـد و بـدان در   مي) وهيشته انگهو يعني جهان بهتر(گذرانند، نيكان به بهشت  يا پل صراط مي    �جينوت پهل �

.غلتنددر مي) اچيشته انگهو يا دوژ انگهو يعني جهان بدتر(دوزخ 

) انـوبيس (اس عـدل   و در مقابـل قـسط  �ازيريس�در مصر قديم بر آن بودند كه همه در محضر خداي بزرگ       

گردند، اگر بدكار بودند عفريتي مهيب آنهـا را از          اگر نكوكار بودند به چمن ازيريس گسيل مي       . شونددادرسي مي 

اگـر پـس از     . همراهند) با(و روح علوي    ) كا(درد و اما در چمن ازيريس يا بهشت مردگان با جسد خاكي             هم مي 

.تواند بار ديگر به روي زمين بازگرددده موميائي بود آنگاه مي هزارسال جسد خاكي فاسد نشد، يعني بدن مرسه

 .�ق هگلي حقوانتقاد از فلسفه�-كارل ماركس01
ي انفرادي ها هستند كه پروندهي اعمال نيك و بدند و همان كه نگارنده�رغيب� و �عتيد�هاي اند به نامي چپ و راست هر مؤمن دو فرشته نشستهدر اسالم بر آنند كه بر شانه 2)

.كنندهر كسي را براي ارائه به محضر عدل آماده مي
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ي رونـد و آنجـا كـه دارالـسلطنه    ها ميدر اساطير يوناني چنين آمده است كه آدميان پس از مرگ به ديار سايه        

ارواح خبيث در مغـاك     . شوند محاكمه مي  �رادمانت� خداوند تحت االرض است در نزد قاضي بيرحم          �هادِس�

.روند مي�اليزه�هاي نيك و خردمند به باغ خرم جان. غلتند درمي�تارتار�ظلماني

و بهـشت  ) هاويـه  (�ئـل شـه �اسرائيل است كه به وجـود  مسيحيت در قبول اين اساطير تحت تأثير عقايد بني 

ي نـام از آن جملـه متكلمـين بـه       . الهيون مسيحي در قرون وسطي توصيفات مهيبي از حهنم دارند         . معتقد بودند 

در عقايـد مـسيحي از يـك        . انـد مانند ترتولين و سن آگوستين و الك تانسيا در اين باره مطالب مـشبع نوشـته               

پالشگاه نيـز مانـد دوزخ    .  اسالمي شباهت ندارد   �زمهرير� يا   �برزخ� نيز صحبت شده است كه به        �پالشگاهي�

ـ               است ولي مي   روحـانيون  ! ن دوزخ موقـت بازخريـد     توان با دادن نذورات و پرداخت غـرايم رهـائي خـود را از اي

هـاي مرعـوب مـؤمنين اسـتوار نگـه      ي خـود را در جـان  هاي جحـيم ، سـيطره  مسيحي با شرح و وصف عذاب     

از فرد مسيحي ترس از جهنم را بازستانيد، اعتقـد او           : به قول دني ديدرو ماترياليست بزرگ فرانسوي      . داشتندمي

1.ايدرا بازستانده

ي بهشت و جهنم جـاي مهمـي دارد و در سـور قـرآن بـه كـرّات و مـرّات از آنهـا                         ورهدر دين اسالم نيز اسط    

گريـزد، خداونـد در برابـر    در روز محشر كه مرد از پدرش و مادرش و برادرش مـي     . توصيفات شگرف شده است   

تـا  كاران در جحيم    گناه. گذرندسپس همگان از پل صراط مي     . سنجدقسطاس عدل ، ثواب و گناه بندگان را مي        

كـاران بـه بهـشت      شـوند و ثـواب    اي دچارمي هاي لرزاننده غلتند و در آنجا به عذاب     حد دركات اسفلين آن درمي    

هـائي چنـد از قـرآن در وصـف          تـر ، نمونـه    براي داشتن تصويري روشن   . گيرندروند و از بركات آن بهره مي      مي

:كنيمبهشت و جهنم نقل مي

در توصيف بهشت

عملوا صالحات جنات تجري من تحتها االنهار خالدين فيها باذن ربهـم تحيـتهم          و ادخل الذين آمنوا و      

مثل الجنه الذين وعد المتقون فيها انهار من ماء غيـر آسـن و              ). 22ي  ي ابراهيم، آيه  سوره(فيها سالم   

انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار خمره لذه للشاربين و انهار من عسل مصفي و لهم فيهـا مـن كـل         

).14ي ي محمد، آيهسوره. (مرات و مغفره من ربهمالث

324ي  چاپ روسي، صفحه�ي مذهبفرانسه درباره18روشنگران قرن �نقل قول از كتاب 1)
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هايش گنديده نيست با نهرهاي شيري كه طعمش شود كه آبدر اين آيات بهشت به مثابه ي جايي وصف مي        

هاي عسل پـاكيزه در آن جـاري اسـت و در            بخشد و جوي  گردد و رودهاي شرابي كه به نوشنده لذت مي        برنمي

.توان در آمرزش و آرامش خداوندي زيسترويد و در غرفات قصور آن ميها ميهاي آن انواع ميوهباغ

در توصيف رستاخيز و جهنم

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش، فاما من ثقلت موازينه، فهـو فـي         

)ي قارعهرهسو. (عيشه راضيه، و اما من خفت موازينه فامه هاويه، و ما ادريك ماهيه، نار حاميه

. و ما ادريك الحطمه، نار اهللا الموقده، التي تطلع علي االفئده، انها علـيهم مؤصـده، فـي عمـد ممـدده                     

)ي الهمزهسوره(

)ي محمدازسوره. (و سقوا ماء حميما فقطع امعائهم

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصيب من فوق رؤسهم الحميم يصهر بما في بطونهم و الجلود،                  

. لهم مقامع من حديد، كلما ارادوا ان يخرجو منها من غم اعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريقو

. شـود در اين آيات روز رستاخيز به مثابه ي روزي توصيف شده است كه فـرش زمـين و زمـان درنبـشته مـي                       

بـشان سـبك   گردند و آناني كه ترازوي كارهاي صوا     كساني كه ترازوي اعمال نيكشان سنگين است بهشتي مي        

هـاي دراز   هايش مانند ستون  در جهنم حطمه كه شعله    . گذارند كه آتشي است فروزنده     گام مي  �هاويه�است در   

هايـشان را از هـم      نوشانند كه روده  هاي جوشاني مي   يعني آب  �حميم�كاران  گدازد و به گناه   ها را مي  است جان 

) هـا راسـت (و اصحاب يمـين  ) هاچپ( اصحاب شمال مردم موافق آيات قرآن در روز محشر به دو گروه . دردمي

) مقامع من حديـد (هاي آهني آنان را در صندوق. كارانند و جايشان در دوزخاصحاب شمال گناه  . شوندتقسيم مي 

هـاي  ولي اصحاب يمـين بـر فـرش       . گردانندها بازشان مي  نشانند و هرگاه بكوشند تا از آن بگريزند باز بدان         مي

.آرامند و با درود خدا همراهندمي) سدر مخضود(نشينند و در زير درختان سدر بدون خار ياستبرق و حرير م

.هائي چند از توصيف بهشت و دوزخ در قرآنچنين است نمونه

ي طنزآميز ملك الـشعراي     اينك پيش از اتمام اين توضيحات براي تفنن خاطر خوانندگان چند بيتي از قصيده             

:كنيمميبهار را در وصف جهنم نقل 
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ــش   ــنم و آتـ ــن از جهـ ــم مـ ــشان اوترسـ فـ

ــران او   ــود گــ ــذاب و عمــ ــك عــ وان مالــ

ــد ذراع   ــست ص ــش ه ــه دم ــاي او ك آن اژده

وان آدمـــي كـــه رفتـــه ميـــان دهـــان او    

وان كركسي كه هست تنش همچـو كـوه قـاف          

ــاخه  ــر شـ ــيان او بـ ــيم آشـ ــت جحـ ي درخـ

ــعير   ــذرد سـ ــه در آن بگـ ــشين كـ آن رود آتـ

ــالن او    ــگ كـ ــا و نهنـ ــشت پـ ــار هـ وان مـ

ــت    ــده اس ــش دمي ــز آت ــت ك ــشين درخ آن آت

ــوه ــان او وان ميـ ــرِ اهريمنـ ــون سـ ــاي چـ هـ

وان گـــرز آتـــشين كـــه فـــرود آيـــد از هـــوا

ــتان او  ــان سـ ــر جـ ــر خطـ ــيش پـ ــم نـ از خـ

............................................................

ــات    ــه كائن ــاء ، جمل ــا علم ــن ز م ــد ت ــز چن ج

ــستند غـــرق لجـــه   فـــشان اوي آتـــشهـ

يعه هركــه هــست بــه عــالم خداپرســتجــز شــ

در دوزخ اســــت و روز قيامــــت مكــــان او  

ــسي   ــزا ك ــه روز ج ــو، ب ــن و ت ــشكل بجــز م م

زان گــــرز آتــــشين بجهــــد ماديــــان او   

خيام با كمي احتياط و حافظ با      . ي جهان پس از مرگ باور نداشتند      خيام و حافظ وعده و وعيد مذاهب را درباره        

.ي حيرت استمايهجسارتي بيشتر كه هر دو به هر جهت 

هنگام بهار صحرا و دشت مانند بهشت عنبر سرشت سبز و خرم است، لذا بايد آن را برگزيد و از : گويدخيام مي

مند ي گلرنگ بهرهبايد در اين جهان سپنج از باده.  بهشت كمتر سخن گفت�سلسبيل� و   �صلصال� و   �كوثر�

بازي هراسـي  نبايد از ميگساري و عشق. ي دسترس باشد بهشت�شراب طهور�شد زيرا مسلم نيست كه ما را به         
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. گساران دوزخي شـوند، پـس هرگـز احـدي روي بهـشت نخواهـد ديـد                داشت، زيرا اگر بنا باشد عاشقان و باده       

ي رفتگان اين راه دراز ، كسي باز نيامده         ي آن سوي مرگ خبري نيست زيرا از جمله        وانگهي كسي را از افسانه    

پس بر سر اين دوراهه آز و نياز چيزي از مال جهـان          . بر وي گذشت چيزي بر ما آشكار كند       است تا از آنچه كه      

بهشت و كوثر و جوي مي و شير و شهد و شكر، همـه و               . و آرزوي زندگي باقي نگذار كه بازگشتي نخواهي بود        

ار ما در دنيا با حـور  عالوه اگر سر و ك    به. ي حيات را بر نسيه ي مذاهب رجحان داد        بايد نقدينه . همه نسيه است  

ما پس  . ايمعين بهشت  و مي و انگبين است، چه باكي است كه ما همان را كه عاقبت كار است امروز برگزيده                    

الاقل معلوم نيست كه به كجا خواهيم . گيريمي اسرارآميز عدم جاي مي   شويم و در پرده   از مرگ از روح جدا مي     

ن بشر در آن اسـت و آن را آغـازي و انجـامي نيـست، كـسي دم بـه                     اي كه آمدن و رفت    رفت زيرا در اين دايره    

درستي نزده است تا معلوم شود آمدن از كجا و رفتن به كجاست و خردمندانه نيست كه بـه عـشق يـك پنـدار                   

.مبهم ، امري مسلم متروك گردد

:كنيمبراي نمونه چند رباعي از خيام كه افكار فوق در آن پرورده شده نقل مي

كـــنم هـــر ســـوئيه نگـــاه مـــيچنـــدان كـــ

در بـــــاغ روان اســـــت ز كـــــوثر جـــــوئي

صـــحرا چـــو بهـــشت، ز كـــوثر كـــم گـــوي

ــي   ــشتي روئـ ــا بهـ ــشت بـ ــه بهـ ــشين بـ بنـ

--------------------

ــي  ــا نرســ ــرار معمــ ــه اســ ــو بــ اي دل تــ

ــه ــي در نكتـــ ــا نرســـ ــان دانـــ ي زيركـــ

ــساز     ــشتي ميـ ــل بهـ ــي لعـ ــه مـ ــا بـ اينجـ

ــي    ــا نرس ــي ي ــت رس ــشت اس ــه به ــا ك كانج

--------------------

اي كـــاش كـــه جـــاي آرميـــدن بـــودي    

ــودي  ــيدن بـــ ــن ره دور را رســـ ــا ايـــ يـــ
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ــاك    ــال از دل خ ــزار س ــد ه ــي ص ــاش از پ ك

ــودي    ــدن بـ ــر دميـ ــد بـ ــبزه اميـ ــون سـ چـ

--------------------

ــدن    ــوان گرديـ ــرد نيكـ ــوردن و گـ ــي خـ مـ

بــــه زانكــــه بــــه زرق زاهــــدي ورزيــــدن

ــود     ــد ب ــي خواه ــست دوزخ ــق و م ــر عاش گ

پـــس روي بهـــشت كـــس نخواهـــد ديـــدن

--------------------

ــه ــن راه دراز از جملــــ ــان ايــــ ي رفتگــــ

ــده ــد راز   بازآمـ ــا گويـ ــه مـ ــه بـ ــو كـ اي كـ

ي راز و نيــاز هــان بــر ســر ايــن دو راهــه     

ــي    ــه نمـ ــاني كـ ــيچ نمـ ــا هـ ــاز تـ ــي بـ آئـ

--------------------

گوينـــد بهـــشت و حـــور و كـــوثر باشـــد    

جــوي مــي و شــير و شــهد و شــكر باشــد     

ــه    ــتم نـ ــر دسـ ــاده و بـ ــدح بـ ــن قـ ــر كـ پـ

ــد ــد  نقــ ــر باشــ ــسيه بهتــ ــزار نــ ي ز هــ

--------------------

ــود     ــد ب ــي خواه ــور عين ــشت و ح ــد به گوين

آنجـــا مـــي و شـــير و انگبـــين خواهـــد بـــود

ــاك   ــه ب ــتيم چ ــشوق پرس ــي و مع ــا ، م ــر م گ

ــود  ــار همـــين خواهـــد بـ چـــون عاقبـــت كـ

--------------------
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ــست   ــد مـ ــي باشـ ــه دوزخـ ــرا كـ ــد مـ گوينـ

ــست   ــوان ب ــالف، دل در آن نت ــت خ ــولي اس ق

ــ ــود    گ ــد ب ــي خواه ــست دوزخ ــق و م ر عاش

ــت     ــف دس ــون ك ــشت همچ ــد به ــردا باش ف

--------------------

ــست     ــور خوش ــا ح ــشت ب ــسان به ــد ك گوين

ــي ــن م ــور خــوش اســت م ــه آب انگ ــويم ك گ

ــدار     ــسيه ب ــت از آن ن ــر و دس ــد بگي ــن نق اي

كـــاواز دهـــل شـــنيدن از دور خـــوش اســـت

--------------------

ــت      ــه سرش ــرا آنك ــه م ــدانم ك ــيچ ن ــن ه م

ــرد يـــا دوزخ زشـــت    ا ــل بهـــشت كـ ز اهـ

ــشت    ــب كـ ــي و لـ ــي و بربطـ ــامي و بتـ جـ

ــسيه بهــشت   ــرا ن ــد و ت ــرا نق ــر ســه م ــن ه اي

--------------------

ــت   ــواهي رفـ ــدا خـ ــه از روح جـ ــاب كـ دريـ

ي اســـرار فنـــا خـــواهي رفـــت    در پـــرده

ــده  ــا آمــ ــداني ز كجــ ــوش نــ ــي نــ ايمــ

ــت  خــوش ــواهي رف ــه كجــا خ ــداني ب ــاش، ن ب

--------------------

ــ ــت رهدر دايــ ــتن ماســ ــدن و رفــ اي كامــ

ــت   ــت پيداسـ ــه نهايـ ــدايت ، نـ ــه بـ آن را نـ

ــي ــس م ــت  ك ــي راس ــن معن ــي در اي ــد دم نزن
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ــت    ــه كجاس ــتن ب ــا و رف ــدن از كج ــاين آم ك

--------------------

ــست   ــردا نيــ ــترس فــ ــرا دســ ــروز، تــ امــ

ــشه ــست  وانديـ ــودا نيـ ــز سـ ــردات بجـ ي فـ

ــست    ــيدا ني ــت ش ــن دم ار دل ــن اي ــايع مك ض

ــ   ــا پيـ ــر را بهـ ــاقي عمـ ــاين بـ ــستكـ دا نيـ

--------------------

ــت  ــاني تفـــ ــالم روحـــ ــده از عـــ اي آمـــ

حيران شـده در پـنج و چهـار و شـش و هفـت              

ــده   ــا آمـ ــداني ز كجـ ــه نـ ــور كـ ــي خـ ايمـ

ــوش ــه خ ــداني ب ــاش، ن ــت ب ــواهي رف ــا خ كج

با آنكـه مـذاهب از   . كندتري همين مطالب را تكرار ميكاري فلسفي دقيق پروائي بيشتر و ريزه   ولي حافظ با بي   

 از  �آبادركن� و آب    �مصال�كنند، حافظ بر آن است كه دشت        آميز مي هاي افسانه اظر سحرانگيز بهشت نقل   من

بـر خـويش   خوش است حافظ به قامت رساي د    اگر زاهد به قد و باالي طوبي دل       . آميز بهتر است  آن ديار افسانه  

آن است كه اگر شيخ عاقل است بايد حافظ بر سر ! ي همت اوستدل بسته، چه بايد كرد، فكر هركس به اندازه  

 بهشتي  1اگر زاهد به حور   . ي رندان بيايد در آنجا شرابي بنوشد كه در كوثر رضوان از آن اثري نيست              به خمخانه 

 از آن قصور و يـاران زمينـي از آن حـور             ي  او شرابخانه    بسته است، ولي به عقيده     و قصور آن سامان خيال دل     

بخشند، ما كه رنـد و الابـالي و گـدا هـستيم      را بپاداش عمل مي�قصر فردوس�ويد گحافظ به طنز مي . بهترند

خواهـد كـه از   به همين جهت حافظ از يار خويش مـي      . ي مستان و ديرِ مغان بگذاريم     بهتر است روي به ميكده    

 باغ بهـشت  تواندگويد كه نمي  وي مي . تر است كوي خود او را به بهشت نفرستد زيرا از همه جا درگاه يار خوش             

نشين جنت و حوريان بهشتي را با خاك كوي دوست برابر كنـد و لـذا واعـظ بهتـر              ي طوبي و قصور دل    و سايه 

. است از نصيحت شوريدگان عشق دست بردارد و آنها را مانند كودكان به سيب بوستان و شـهد و شـير نفريبـد                  

.جمع حوراء يعني دختران سپيد پوست و سيه موي 1)
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زاهد را مخاطب ساخته ولي در واقـع ايـن          درست است كه او فقط      . العاده صريح است  اين اظهار نظر حافظ فوق    

گويـد نبايـد از درخـت    حـافظ مـي  . اندي شير و شهد بهشتي را ساز كرده       دين و دين گزارانند كه فريب كودكانه      

ي آن منت كشيد زيرا اگر      خاطر سايه آرايد به رويد و يا از طوبي كه بهشت را مي        سدره المنتهي كه بر آسمان مي     

گويد من كه امـروز بهـشت       حافظ مي . ين سروهاي روان داراي آن قدر و ارزش نيستند        با نظري وسيع بنگريم ا    

توانم از ديدن گلگشت مصال و لغزش آب در آورم و مينقد را با وصال دوست و مستي و سرخوشي به چنگ مي   

گـر امـروز   ا. ي فرداي زاهد را باور كنمآباد و نسيم خوش صحراي ايذج دلخوش شوم چرا بايد وعدهجويبار ركن 

كند و بايد چون گل و مل از پرده برون آمده به ي نقد بقاء را تضمين نميعشرت را به فردا بيافكنيم، كسي مايه    

بدينسان حافظ در جاوداني بودن روح شـك دارد         . صحرا رفت زيرا روشن نيست كه بار ديگر مالقات ميسر شود          

. ن سوسن را درك كند تا بداند چرا رفـت و چـرا بازآمـد              و مانند خيام بر آن است كه عارفي نيست كه بتواند زبا           

:كنيمبراي نمونه ابياتي منتخب از غزليات حافظ ذيالً نقل مي

بده ساقي مي بـاقي كـه در جنـت نخـواهي يافـت             

آبـــاد و گلگـــشت مـــصال را  كنـــار آب ركـــن 

--------------------

ــار    ــت يـــ ــا و قامـــ ــوبي و مـــ ــو و طـــ تـــ

ــت    ــت اوسـ ــدر همـ ــه قـ ــس بـ ــر كـ ــر هـ فكـ

--------------------

ي مــــــابيــــــا اي شــــــيخ و در خمخانــــــه

شـــــرابي خـــــور كـــــه در كـــــوثر نباشـــــد 

--------------------

ــه  ــدگي و روضـــــ ــي آب زنـــــ ي ارممعنـــــ

جــز طــرف جويبــار و مــي خوشــگوار چيــست     

--------------------
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زاهــد اگــر بــه حــور و قــصور اســت اميــدوار      

مـــا را شـــرابخانه قـــصور اســـت و يـــار ، حـــور 

--------------------

ــي    ــل م ــاداش عم ــه پ ــردوس ب ــصر ف ــشندق بخ

ــس    ــا را ب ــان م ــر مغ ــدا ، دي ــديم و گ ــه رن ــا ك م

ــت    ــشتم مفرسـ ــه بهـ ــدا را بـ ــويش خـ از در خـ

ــس   ــا را ب ــو از كــون و مكــان م كــه ســر كــوي ت

--------------------

ي طـــوبي و قـــصر خلـــدبـــاغ بهـــشت و ســـايه

ــر نمـــي  ــوي دوســـت برابـ ــاك كـ ــا خـ ــنمبـ كـ

--------------------

ــا وا ــه مـ ــوريدگان كـ عـــظ مكـــن نـــصيحت شـ

ــريم     ــردوس منگ ــه ف ــت ب ــوي دوس ــاك ك ــا خ ب

--------------------

ــي  ــد فريبــ ــي زاهــ ــا يكــ ــالن تــ ــو طفــ چــ

ــيرم     ــهد و شــ ــتان و شــ ــيب بوســ ــه ســ بــ

--------------------

ــايه مكـــش  ــي سـ ــوبي ز پـ ــدره و طـ منـــت سـ

 بنگري اين سرو روان اينهمه نيستكه چون خوش

--------------------

ــد حاصــل مــي مــن كــه  ــروزم بهــشت نق شــودام

ــده ــنم  وعـ ــاور كـ ــرا بـ ــد را چـ ــرداي زاهـ ي فـ

--------------------
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ــس    ــن مجل ــاك اي ــه خ ــت ك ــازن جن ــه خ ــو ب بگ

به تحفـه بـر سـوي فـردوس و عـود و عنبـر كـن                

--------------------

بـــــه خلـــــدم دعـــــوت اي زاهـــــد مفرمـــــا

كـــه ايـــن ســـيب زنـــخ زان بوســـتان بـــه     

--------------------

راب و كــوثر و حــور از بــراي ماســت   فــردا شــ 

امــــروز نيــــز ســــاقيِ مهــــرو  و جــــام مــــي

--------------------

ــي    ــردا فكنـ ــه فـ ــروز بـ ــشرت امـ اي دل ار عـ

ي نقــد بقــا را كــه ضــمان خواهــد شــد     مايــه

--------------------

عـــارفي كـــو كـــه كنـــد فهـــم زبـــان سوســـن 

ــد   ــرا بازآمـ ــت و چـ ــرا رفـ ــه چـ ــد كـ ــا بگويـ تـ

ي مانـد بلكـه وي اصـوالً همـه    ر چارچوب انكار و ترديد در معاد و عقاب محدود نمـي           ولي آزادانديشي حافظ د   

دهد و سراپاي غزلياتش از طعن شيخان و زاهدان و ابراز اشـميزار  مقوالت مذهبي را مورد طنزي گزنده قرار مي  

نه است بر اين رياكاران     هاي عارفانه و رندا   از رياكاران انباشته است و پير مغان را كه در نزد حافظ مظهر انديشه             

:ترجيح مي دهد

ــيخ   ــرنج اي شـ ــن مـ ــانم، ز مـ ــر مغـ ــد پيـ مريـ

چــــرا كــــه وعــــده تــــو دادي و او بجــــا آورد

--------------------

ــده ــد  بنـ ــم برهانـ ــه از جهلـ ــانم كـ ــر مغـ ي پيـ

ــد   ــت باشـ ــين عنايـ ــد عـ ــه كنـ ــا هرچـ ــر مـ پيـ
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تـر اسـت و      دارد و نظـرش وسـيع      و همين پير مغان است كه حتي در مقابله با صـانع ، گـوئي مقـامي واالتـر                  

:داردخطاهاي صنع را با وسعت نظر و كرامت روحي خود پوشيده مي

پيــر مــا گفــت خطــا بــر قلــم صــنع نرفــت       

ــاد  ــا پوشـــش بـ !آفـــرين بـــر نظـــر پـــاك خطـ

��5
�:«آميز  صورت طعنه باور و شكاك حافظ نسبت به اصول مذاهب به        روح بي �گـوئي  . بروز مي كنـد   » �

انگيزد و ايـن    شك در جزميات مذهب هميشه در نزد شكاك ، موجي از طنز و ريشخند را برمي               باوري و   ابراز بي 

اند، بـروز كـرده     ي خود با مذاهب همين معامله را داشته       چيزي است كه در آثار ولتر و آناتول فرانس كه به نوبه           

 مجلس وعظ دراز بود و وقـت  گويد اگر از مسجد به خرابات رفتم بر من خرده نگيريد، زيرا           مثالً حافظ مي  . است

ي تسبيحم گسسته است عـذرم را بپـذير، زيـرا دسـتم در دامـن سـاقي                   و يا اگر رشته    1.گذشتگساري مي باده

خوانـده اسـت جـامي    ) بهتراز هزار مـاه  (�خير من الف شهر�سيمين ساق بود و گر در شب قدر كه قرآن آن را         

عالوه حال كـه     به 2. راه در رسيد و جام مي بر كنار طاق بود          ام عيبم مكنيد زيرا يار من مست و سرخوش از         زده

 اگـر  3.اند چه ايرادي است اگر من نيز مهر نگـاري بگـزينم  واعظان شهر ، مهر پادشاهان و شحنگان را پذيرفته      

 و اگـر بـه نمـاز        4.اي از سر زلف يار بدسـت آورم       شوم بدان اميد است كه حلقه     ي ذكر مي  زماني نيز مقيم حلقه   

 باكي نيست كه ماه رمضان است اگر        5.آيدايستم چنان به ياد طاق ابروي يار هستم كه محراب به فرياد مي            يم

6.توان از آن يك دو ساغري نوشيدي عشق حاضر است و ميي ميكدهباده

 حافظ راه    باري 7.و اصوالً جنگ هفتاد و دو ملت را در مذاهب عذر نهيد زيرا حقيقت را نديده و ره افسانه زدند                   

:گويددهد و آشكارا ميرندي و عشق ناسوتي و عيش حيات را بر عبوس زهد ترجيح مي

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شدگر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگير1)
دستم اندر دامن ساقي سيمين ساق بودي تسبيح اگر بگسست معذورم بداررشته2)

سرخوش آمد يار و جامي بر كنار طاق بودام عيبم مكندر شب قدر ار صبوحي كرده
من اگر مهر نگاري بگزينم چه شودواعظ شهر چو مهر ملك و شحنه گزيد3)

اي ز سر زلف يار بگشايدكه حلقهي ذكر است دل بدان اميدمقيم حلقه4)

حالتي رفت كه محراب به فرياد آمددر نمازم خم ابروي تو در ياد آمد5)

ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باشي عشق فروشندن باده كه در ميكدهزا6)

چون نديدند حقيقت ، ره افسانه زدندجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه7)
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فــــداي پيــــرهن چــــاك ماهرويــــان بــــاد

ــه ــزار جامـ ــههـ ــوي و خرقـ ــزي تقـ ي پرهيـ

 حـــشرپيالـــه بـــر كفـــنم بنـــد تـــا ســـحرگه

ــتاخيز  ــول روز رسـ ــرم هـ ــي ز دل ببـ ــه مـ بـ

اي شراب  كند با بستن پياله   ي حافظ جديست كه توصيه مي      تا چه اندازه برا    �هول روز رستاخيز  �مالحظه كنيد   

خالصه آنكه ذكر يك سلسله اصطالحات مربوط به مذهب و متوليان آن            ! بر كفنش او را از اين هول رها سازند        

مانند شيخ و قاضي و امام شهر و محتسب و صوفي و واعظ و فقيه و مسجد و محراب و مدرسه و سجاده و نذر                         

گشايي و بيت الحرام و روزه و آمرزش و توبه و           قرآن و تسبيح و طيلسان و دلق و سحور و روزه          و فتوح و ذكر و      

ي اشعار اي به ميان آمده است و چون تفسير همه  غيره و غيره در غزليات حافظ در زمينه ي طنزآميز و شكاكانه           

هائي از ايـن اشـعار اكتفـا    مونهحافظ در اين زمينه كه تعداد آن بسيار است سخن را دراز خواهد ساخت به ذكر ن             

:كنيممي

 بـاش ولـي    حافظا مي خور و رنـدي كـن و خـوش          

دام تزويــــر مكــــن چــــون دگــــران قــــرآن را

--------------------

ــرفه  ــه صـ ــم كـ ــتترسـ ــرد روز دادخواسـ اي نبـ

نـــــان حـــــالل شـــــيخ ز آب حـــــرام مـــــا

--------------------

ــوي داد   ــود و فتـ ــست بـ ــه دي مـ ــه مدرسـ فقيـ

ــرام و  ــي ح ــه م ــت  ك ــاف اس ــال اوق ــه ز م ــي ب ل

--------------------
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گيرنـد فروشـانش بـه جـامي بـر نمـي         به كوي مـي   

ارزدي تقــوي كــه يــك ســاغر نمــيزهــي ســجاده

--------------------

ما را بـه فريـاد مـي و دف بخـش           ! خدا را محتسب  

قـانون نخواهـد مانـد     كه ساز شرع از اين افسانه بي      

--------------------

نمـــائي و گـــه طعنـــه ميزنـــيمـــيگـــه جلـــوه 

مــــا نيــــستيم معتقــــد شــــيخ خــــود پــــسند

--------------------

عيــب مــي جملــه بگفتــي هنــرش نيــز بگــو      

ــد     ــامي چن ــر دل ع ــي به ــه كن ــت چ ــي حكم نف

--------------------

بيــــا بــــه ميكــــده و جامــــه ارغــــواني كــــن

كاراننــــدمــــرو بــــه صــــومعه كانجــــا ســــياه

--------------------

ار نگــاه در مــن مــست  مكــن بــه چــشم حقــ   

كـــه آبـــروي شـــريعت بـــدين قـــدر نـــرود     

--------------------

گر فـوت شـد سـحور چـه نقـصان صـبوح هـست              

ــار   ــان يــ ــشا ، طالبــ ــد روزه گــ ــي كننــ از مــ

ــان رود  ــر عنـ ــان بـ ــشر عنـ ــه روز حـ ترســـم كـ

ي رنــــد شــــرابخوارتــــسبيح شــــيخ و خرقــــه

--------------------
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ــش     ــار بخ ــه خ ــع ب ــين و مرق ــي بچ ــوفي گل ص

ــ ــي خوشــگوار بخــش وي ــه م ن زهــد خــشك را ب

ــه    ــگ نـ ــگ چنـ ــطح در ره آهنـ ــات و شـ طامـ

ــش     ــسار بخ ــي و ميگ ــه م ــسان ب ــسبيح و طيل ت

خرنــدزهــد گــران كــه شــاهد و ســاقي نمــي     

ــه ــش  در حلقـ ــار بخـ ــسيم بهـ ــه نـ ــن بـ ي چمـ

--------------------

ــي     ــه دوش م ــش ب ــده دوش ــوي ميك ــدز ك بردن

ــي    ــجاده م ــه س ــهر ك ــام ش ــه دوش ام ــشيد ب ك

خيــــرت كــــنم بــــه راه نجــــاتدال داللــــت 

ــروش    ــم مف ــد ه ــات و زه ــسق مباه ــه ف ــن ب مك

--------------------

ــان   ــرب اليهودشـ ــي و شـ ــيخ و قاضـ ــوال شـ احـ

كـــردم ســـئوال صـــبحدم از پيـــر مـــي فـــروش

گفتـــا نگفتنـــي اســـت ســـخن گرچـــه محرمـــي

در كـــش زان و پـــرده نگـــه دار و مـــي بنـــوش 

--------------------

ه مگـــويدور شـــو از بـــرم اي واعـــظ و بيهـــود

ــنم    ــر ك ــه تزوي ــوش ب ــر گ ــه دگ ــم ك ــه آن ــن ن م

--------------------

ــشنو ايــن ســخن   ــشنيد، ب ــوي حــق ن ــا ب واعــظ م

كــنمگــويم نــه غيبــت مــيدر حــضورش نيــز مــي

--------------------
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كنـــد كـــه عـــشق مبـــازاگـــر فقيـــه نـــصيحت 

اي بــــدهش گــــو دمــــاغ را تــــر كــــنيالــــه

ــس    ــن مجل ــاك اي ــه خ ــت ك ــازن جن ــه خ ــو ب بگ

بـر سـوي فـردوس و عـود و مجمـر كـن             به تحفه   

--------------------

ــد   ــسانه كردنـــ ــدي افـــ ــه رنـــ ــا را بـــ مـــ

ــراه   ــيخان گمــــ ــل، شــــ ــران جاهــــ پيــــ

از دســـــــت زاهـــــــد كـــــــرديم توبـــــــه

ــتغفراله   ــد، اســـــــ ــل عابـــــــ !وز فعـــــــ

ــيم  ــر شناســـ ــد كمتـــ ــيخ و زاهـــ ــا شـــ مـــ

ــاه  ــا قـــــصه كوتـــ ــام بـــــاده يـــ يـــــا جـــ

--------------------

روزه هرچنـــد كـــه مهمـــان عزيـــز اســـت ولـــي

نش مــــوهبتي دان و شــــدن انعــــامي  رفتــــ

ــرد   ــون نپـ ــومعه اكنـ ــه در صـ ــرك بـ ــرغ زيـ مـ

كــه نهادنــد بــه هــر مجلــس وعظــي دامــي      

ــست    ــم اينـ ــنم رسـ ــدخو نكـ ــد بـ ــه از زاهـ گلـ

ــي   ــد از پ ــبحي بدم ــو ص ــه چ ــامي ك ــد ش اش افت

--------------------

نــــــه حــــــافظ را حــــــضور درس قــــــرآن

نـــــــه دانـــــــشمند را علـــــــم اليقينـــــــي

--------------------
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ــشان ا ــود دار    ن ــا خ ــت، ب ــقي اس ــدا عاش ــل خ ه

بيــنمكــه در مــشايخ شــهر ايــن نــشان نمــي     

--------------------

خوانـد اين حديثم چه خوش آمد كـه سـحرگه مـي          

اي بــــا دف و نــــي ترســــائيبــــر در ميكــــده

گـــر مـــسلماني از ايـــن اســـت كـــه حـــافظ دارد

ــي    ــود فردائــ ــروز بــ ــس امــ ــر از پــ واي اگــ

--------------------

هـاي ترديـد در مواعيـد       ي حـافظ ،گوتـه ، انديـشه       خيام و حافظ، شاعر بزرگ آلماني و ستاينده       ها پس از    قرن

ي كبيـر خـود     ي ما با آن فصاحت و بالغت بيان داشته بودند در منظومـه            ي نابغه مذاهب را كه اين دو سراينده     

: بدين شكل افاده كرده است�فاوست�

من به جهان آنسوي مرگ القيدم

 جهان ويران گرددو هنگامي كه اين

با آن جهان انسي ندارم

زيرا من فرزند زمينم، رنج يا شادي را

كنمتنها در اين جايگاه ادراك مي

گويمو در آن دم تلخ كه تركش مي

براي من يكسان است كه حتي گياهي از گورم بر ندمد

زيرا مرا با جهان ديگر كاري نيست

هيجانات آن جهان هر نامي كه داشته باشد

نجكاو نيستم كه حدود و ثغور آن كجاستك

.و اينكه آيا در اين سامان نيز ، فراز و فرودي هست يا نه
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گنجانـد  ي سـياه خـود مـي    را درسياه�كتب ضاله�اكنون درزمان گوته كه هنوز پاپ رم قدرت تكفير داشت و       

.گفتن اين كلمات آسان نبود، در دوران خيام و حافظ به طريق اولي دشوار بود

تـر و درخـورد   دادنـد آنهـا را ناچـار نـرم    هاي فلـسفي مـي  اي كه خيام و حافظ به اين انديشه      �شاعرانه�شكل  

 و هيئت رمزآميز و قابل تعبير اشعار آنها برايشان گريزگاهي بود، ولـي بـه هـر                 �اِزپ�زبان  . ساختتر مي تحمل

.جهت حقايقي در اين اشعار بيان شده كه براي آن ايام مخوف بود

ي اسـتبدادي در اوج     ها بردگان ذليل قدرتمنداننـد، شـيوه      ر دوراني كه معرفت انساني در حضيض است، توده        د

است، خرافات تسلط بالرقيب دارد، جسارت بيان اين حقايق، جسارت عظيمي است و از اين جهت خيام و حافظ    

ه اتكاء روح نيرومند خـود از افـشاء         را نبايد تنها متفكر بندگسل و آزادانديش دانست، بلكه مردان مجاهدي كه ب            

دانست كه حامل چه افكار طغياني است، چـه سـوزي در درون             ويژه حافظ خود نيك مي    به. حقايق باك نداشتند  

:كنددارد و چه خطري او را تهديد مي

ي خــود دلــشادم فــاش ميگــويم و از گفتــه  

ــده ــان آزادم  بنـ ــر دو جهـ ــشق و از هـ ي عـ

--------------------

رون مــن خــسته دل نــدانم كيــست   در انــد

كه مـن خموشـم و او در فغـان و در غوغاسـت             

--------------------

ــه    ــوائي نهفتـ ــينه هـ ــا در درون سـ ــممـ ايـ

بـــر بـــاد اگـــر رود ســـرِ مـــا ، زان هـــوا رود 

--------------------

يخ و بن دگرگـون  بريم كه مظاهر حيات انساني  نسبت به زمان خيام و حافظ از بما امروز در جهاني به سر مي      

گيرند، مستبدين و جهالـت  دست ميي سرنوشت خود را بهها رشتهرود، تودهسوي اوج مي  شده، معرف انساني به   

در ايـن دوران ذكـر حقـايق        . يابدشوند، علم روز به روز بيشتر حاكميت مي       ي تاريخ فشرده مي   پروران در منگنه  

هاي روشني درود بفرستيم كه كالمشان  دوران ، ما به جان     بجاست كه در اين   . علمي مانند گذشته دشوار نيست    

.درخشيدي خشم خفاشان ظلمت پرست با تاللؤ حقايق ميرغم زوزهشب تاريخ عليدر نيمه
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در اثناء محاوره گفتي كه     ) . . . استاد علم كالم حافظ   (  و قوام الدين عبداهللا      �

) يعنـي حـافظ   (و آن جنـاب  . . . اين فرايد فوايد را در يك عقد ميبايد كـشيد         

حوالت رفع ترفيع اين بنا بر ناراستي روزگار كردي و به غدر اهـل عـصر عـذر            

. . . آوردي 
1

از مقدمه ي ديوان حافظ مشتهر به محمد گلندام 

ي حافظهائي چند دربارهانديشه
ي پر طنين و دالويز تعبيرات انگيز شاعرانه ، هماهنگهاي عرفاني و فلسفي، پندارهاي دل     تنوع و ژرفاي انديشه   

و تركيبات لفظي ، درآميختگي موزون اين اجزاء با هم ، به نحوي كه تجزيه ناپذير و ناگسـستني باشـد چنـين                       

.است ويژگي غزليات خواجه شمس الدين حافظ شيرازي

و بـا    داننـد    را مي  �2لطف طبع و سخن گفتن دري     �همين ويژگي است كه اشعار حافظ را جز براي كساني كه            

ي غزليات حافظ قريب بـه محـال        ترجمه.  آشنايي دارند  دشوار فهم مي سازد       �3لطايف حكمي و نكات قرآني    �

ي مختلف اروپايي شده و نگارنده آنها را ديده است سطحي، مـسكينانه و              برخي تراجم حافظ كه به السنه     . است

پرواز مـي كنـد ، شـاعركي عاشـق پيـشه و         هاي مقطّر و معطّر     از عارفي كه در الهوت انديشه     : تنگ مايه است  

!ناسوتي ساخته اند 

براي كساني كه با فرهنگ كهن و سرشار، تاريخ ديرين و پرفراز و نشيب و زبان شيرين و پرناز و غنج پارسـي                 

ي روحي آنان براي درك تأثرات غنائي آماده است خواندن غزليات حافظ و برخورداري از               آشنايي دارند  و زمينه    

ي ايـن سـطور بـا ادبيـات جهـاني           تا آنجا و تا آنچـه كـه نويـسنده         .  و هنر وي يك لذت استثنائي است       انديشه

.آشناست، در عالم شعر غنايي فلسفي براي حافظ شيرازي همتايي نمي شناسد

حافظ در قبال پيشنهاد دائر به گرد آوردن اشـعار،  .  اين عبارت با تلخيص از مقدمه ي جامع ديوان حافظ كه از دوستان او بود و به قولي محمد گلندام نام داشت اقتباس شده است                       )1

اين جمله شرايط دشوار حيات اجتماعي حافظ را از طرفي و ناسازگاري اقوال اين سـخنور را     .  از جمع آوري ديوان خود احتراز ميكرد         �غدر اهل عصر  � و   �ناراستي روزگار   �با اشاره به    

ايـن روزگـار   �: اين كالم حافظ سخن غزالي را در نامه ي به سلطان سنجر به ياد      مي آورد كـه نوشـت   .  بخوبي نشان ميدهد  با مذاق زورمندان و صاحب دولتان عصر از طرف ديگر         

 .�سخن من احتمال نكند 

.كه لطف طبع و سخن گفتن دري داند ز شعر دلكش حافظ كسي شود آگاه)2

ت قرآنيلطايف حكمي با نكا ز شاعران زمان كس چو بنده جمع نكرد)3
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ي خويش، بارها گاه به خاطر بررسي و پژوهش، يا در طلب تفنن و التذاذ خاطر ، يا در                   طي ساليان عمر آگاهانه   

با اين همه ، هنوز بسياري از گوشه و كنارهاي          . ستجوي تسكين و آرامش روح به ديوان حافظ رجوع كرده ام          ج

در اكثر ابيات حافظ به . فلسفي و ادبي اين عرصه ي سحرانگيز براي من نو، غريب، رازناك و غيرمكشوف است         

اي ي از تكلّـف بيـان و لفـظ ، بـه انـدازه          اندازه اي انديشه ي نغز و پر مغز ، به اندازه اي آرايش دلفريب و عـار                

معرفت و اطالع ازفرهنگ عصر مندرج است كه بي اغراق مـي تـوان دقـايقي چنـد در پيرامـون آن انديـشيد ،                 

.هاي مختلف را بازيافت و از ذوق آن لذت بردنكته

ن زيـست ، چگونـه چنـي   رحم و عبثي كـه حـافظ شـيرازي طـي آن مـي     مايه ي شگفتي است كه در عصر بي      

ي تكامل طوالني و افتخارآميز     ي شگفتي نيست، زيرا شعر حافظ عصاره و خالصه        نه مايه ! اي پديد شد    اعجوبه

در . شعر پارسي و از آن جمله ، غزل فلسفي و عارفانه و تبلور واالترين و المع ترين سنن چنين تكـاملي  اسـت              

حافظ زبـده ي   . رسيد و تكرار ناپذير باقي ماند  حافظ به اوج ممكن      -ي ايجاد غزل فلسفي    در زمينه  -اين زمينه   

ي مصطلحات مهـم اهـل      ي فلسفي و عرفاني متفكرين ايراني را بي دستاويز عبارات غليظ و بي واسطه             انديشه

هـاي  مدرسه، با چنان قدرت تعميم هنري و چنان سالمتِ بيان شاعرانه طراحي كـرده اسـت كـه حتـي انـسان       

هـاي  هاي نغز سنجيده بـه پرسـش   اين ديوان كهن قرون وسطايي ، گاه پاسخمترقي و روشن بين عصر ما ، در      

انـد، از   خوانـده �واردات غيـب � سـحرِ حـالل و   1اينكه سخن او را برخي تذكره نويـسان . يابند روح خويش مي  

ي دارد زيرا اين سخن ثمرهها را به تحسين و حيرت وا ميهاست كه نسلسخن حافظ اكنون قرن  .  همينجاست

ي زمـاني لنـين پيـشواي خردمنـد  انقـالب، بـه هنگـام شـنيدن قطعـه              . ك بلوغ تكامل يافته و پختـه اسـت        ي

اينجاست كه :  اثر لودويگ وان بتهوون آهنگساز داهي آلماني روي به مصاحب خويش نمود و گفت           �آپاسيوناتا�

م كه تنها افراد نادري در موارد        آري اگر اعجاز را آنچنان عملي بشماري       2.كنندها معجزه مي  توان گفت انسان  مي

ها و ميلياردهـا از آنكـه هماننـدش را بياورنـد عاجزنـد، در آن                آيند و ميليون  ي آن برمي  استثنائي تاريخ از عهده   

.ي اعجاز دانستتوان در زمرهي ناموران سترگ تاريخ را ميصورت برخي از مخلوقات فكر، تخيل و اراده

. است غزل حافظو از آن جمله

. رجوع كنيد به تذكره ي دولتشاه سمرقندي)1

.ي لنيني روس درباره رجوع كنيد به خاطرات ماكسيم گوركي نويسنده)2
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طرز برخورد حافظ به    . ي عمق تفكر عرفاني و زيبائي سحرانگيز بيانش نيست        ي سخن حافظ تنها نتيجه    جاذبه

بينـي پايـان   اش، اميـد و خـوش  نيازش، فروتني حقيقي و صـميمانه ي زندگي، مشرب وسيع و بي مسايل روزمره 

وار او، ري ديگر صفات واقعـاً نمونـه  اش و بسياري و بسيا دريغ و از جان برخاسته    ناپذيرش، مهرباني و كرامت بي    

در نظر آنهائي كـه انـسان       . كنداو را نه تنها متفكر هنرمند بلكه يك انسان بزرگوار و دوست داشتني معرفي مي              

ي نهنـد ايـن واقعيـت يـك نكتـه         بودن را بر عالم بودن، نيرومند بودن، صاحب آلت و دستگاه بودن برتري مي             

.ظ استالعاده جذاب در شخصيت حاففوق

مثالً در ديـوان    . ناك آزاد نيست  هاي سايه ها و گوشه  ي فروغناك ديوان حافظ از برخي حاشيه      با اين حال پهنه   

جـا  چيـز و همـه    حافظ مدح شاهان و وزيران و ثناي اين تهي مغزان ستم پيـشه راه يافتـه اسـت ولـي از همـه                      

شـاهان آسـيائي و از آن جملـه         . زمـان بـود   هويداست كه اين تنها داغ عصر و قبول ناگزير مقتضيات و رسـوم              

حمايت مادي و معنوي آنـان ،  . اندشاهان ميهن ما قدرتي غيرمحدود و در عين حال ظلماني  و سنگدالنه داشته     

عالوه شكل ديگـري از تـسنيق حيـات سياسـي جامعـه، جـز شـكل                 به. شرط شرط بقاي روشنفكران عصر بود     

. ي ايـن نابكـاران مجبـور نـشده باشـد        شاعري نيست كه به مديحه     .سلطنت و امارت در ان هنگام متصور نبود       

كمـك عبـارات تجريـدي    كند و چنان آن را بـه ي آنهائي است كه چنان مدح را مغرورانه بيان مي         حافظ از زمره  

تازه اين نيز بـا جـوهر حـافظ سـازگار           . دور است سازد كه تقريباً هميشه از سفلگي و خواري به        عرفاني رقيق مي  

ي  و اگـر شـاهان جرعـه       1نهـد توان او را كه درويشي و گدايي را بر صد تاج خـسروي تـرجيح مـي                 نمي .نيست

. در مقام ثناخوانان درباري قرار داد2نوشيدند به مي صاف و مروق آنان التفاتي نداشتاش به حرمت نميرندانه

در اشـعار حـافظ     . داردالوسي وا مي  ي پر از تعصب ديني و جهل خرافي، حافظ را در مواردي به س             يا مثالً زمانه  

گـري  اينها تجليات جوكي.  سخن رفته است  3 دعوي كرامات شده و از همت      - ولو به شكل نرم و محجوب      -گاه

در آن عصر، صوفيان دغل و شياد در نزد         . و طامات و خرافاتي است كه در غزل مصفاي حافظ رخنه يافته است            

ي شـمع بـه     داستان آن فقيه و گربـه     . كردندم و منزلتي دست و پا مي      اميران سفيه ، بدين وسايل براي خود مقا       

آنكـه خـود او بخواهـد، بـه         مردم جاهل حافظ را نيز كه گاه بي       . دست و ارادات شاه شجاع به وي معروف است        

 صد تاج خسرويپشمين كاله خويش بهكنم درويشم و گدا و برابر نمي)1

التفاتش به مي صاف مروق نكنيمي رندانه نه به حرمت نوشد شاه اگر جرعه)2

 به هر كجا كه نهيمهمتروي اه محمود واقف است كه ما ش)3

دوستان را قباي فتح دهيم    دشمنان را ز خون كفن سازيم
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گرفتند ولي حافظ بارها در  اشعار خود وجدان تابناك خـويش را از ننـگ                سبب فضل و كمالش ، از آن زمره مي        

گويد كه هرقدر الف كرامات و مقامات زده اسـت، كـسي خبـري از    زدايد و آشكارا ميعاوي  دروغين  مي  اين د 

ي عبث را به كنـار انـدازيم         احدي از سر غيب آگاه نيست و آن به كه اين قصه            1هيچ مقامي براي وي فرستاده،    

از نكات غيب با خبـر اسـت زيـرا او    پندارند كه حافظ  و بيهوده مي2زيرا محرمي نيست كه در اين حريم راه يابد    

 و 4زنند شرمـسارِ رخ سـاقي اسـت   ي سالوس الف  صالح مي او از اين كه در خرقه3.محكم غافلي بيش نيست   

 آيـات قـرآن را تـالوت        -5سـتايد  كه بارها خود مي    -داند كه در مجلسي حافظ است و با صوت خويش         خود مي 

 اين خودكوبي ، خود افشاگريِ 6.كنددينسان با خلق صنعت مي كش است و بكند ولي در محفل ديگر دردي  مي

.نهايت زيبا و دلكش استحافظ بي

پرست است و خواستار شراب تلخ مرداَفكني است كـه  آري حافظ باده. پرستي حافظ ياد كنيمالمثل از باده  يا في 

اش خيـام   او و پيـشاهنگ معنـوي  ي گلرنگ در نـزد  نيايش باده7.با نوشيدنش از دنياي پرشر و شور توان آسود 

شـمرد كـه درمـان      او باده را شـاهداروئي مـي      . سازدي متعقل را حيران مي    نيشابوري به حدي است كه خواننده     

راز اين باده پرستي را تنها در آن نبايد جست كه رند خرابـاتي و الابـالي   . ي دردهاي زندگي است ي همه آزموده

نهي اسـالمي آنهـا را      . اندنوش بوده ايرانيان از پارينه شراب   . كندصيان مي ي مذهبي ع  مغزانهما عليه منع خشك   

آلـود و   بينـي مـه   روشنفكران حـساس كـه چنـگ در دامـن جهـان           . خشمگين ساخت و كمتر به تبعيت واداشت      

ي پيـر مغـان پنـاه    شـكن، بـه آسـتانه   زدند، به رغم محتسبان و زاهدان عبـوس و خـم  بخش صوفيانه مي  تسلي

ي آن در   راز عمـده  . گـساري حـافظ تنهـا در ايـن طغيـان جـسورانه اسـت              پرستي و مـي    آري راز باده   .بردندمي

.  است�هستي پنداري� گذران تلخ با يك �جبران� و �گريز از واقعيت� ، در جستجوي �خوديبي�جستجوي  

اي كـه   انـه براي رهائي از جهان مادي و معنوي كريه، تنگ نظر، متعصب، خونخوار، سـالوس، سـطحي و احمق                 

، فراموش كردن پيرامون و تخدير �خوديبي�فشرد، رحم خود ميحافظ را در چنبره گرفته و در قيد مهيب و بي

هيچم خبر از هيچ مقامي نفرستاد چندان كه زدم الف كرامات و مقامات)1

كدام محرم دل ، ره در اين حرم دارد ز سرّ غيب كس آگاه نيست، قصه مخوان)2

كه ما ديديم و محكم غافلي بوددان استگر كه حافظ نكته مگو دي)3

شرمسارِ رخِ ساقي و ميِ رنگينمي سالوس زدم الف صالح بسكه در خرقه)4

در آن مقام كه حافظ برآورد آوازاي نبردسئايي ناهيد صرفه غزل)5

كنمعت ميبنگر اين بازي كه چون با خلق صن حافظم در محفلي، دردي كشم در مجلسي)6

70st�uvw�xyz{�|}~��ÄÅÇ�ÉÑÖyÄzt�Üá�àâyÅä|}Å{�~�z{�~�ãåçÄ���àéãèêzÇ�ëÄ�íé�ãw�Üá
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ور مثبـت و انقالبـي      البته آنها از نظر يك انديشه     . ها بود خويشتن در نظر حافظ و خيام مؤثرترين و بهترين چاره         

ولي آنها در اينكه در محيط دنـي عـصر   . خيزندبه پيكار برنميكنند ، زيرا بر ضد جهان زشت پيرامون  اشتباه مي 

ي گلگون جستجوئي   ها از دل به كمك باده     جستجوي آنها براي زدودن غم    . خويش نفرت سوزان دارند ذيحقند    

به عالوه حافظ باده نوشي بي روي و        . هانفرت از پستي  : خيزداست كه از يك مبداء و منشاء روشن روحي برمي         

زيسته ، عصري كه  آري رنج جانگداز عصري كه حافظ در آن مي         1.شمرد زهد پرستي رياكارانه بهتر مي     ريا را از  

ديـد، او را بـه   اي به ديار ديوان رانده مـي اي در ديار غريب، عنصري زائد، فرشته     حافظ در آن خود را مرد بيگانه      

اين بـراي   . سرمستانه و كيش لذت كشاند    هاي  دريغ بيخودي آميز شراب و ثناي بي    خراباتيگري و ستايش جنون   

ناليـد و  حافظ جستجوي مخدري افسنطيني بود براي فرونشاندن آن آتش و سـوز درون كـه اينهمـه از آن مـي             

!برد حافظ به حد كشت رنج مي. شمرداي از آن ميخورشيد آسماني را تنها شراره

ي خرابـاتي و رندانـه   گري و نه ايـن شـيوه    يي شاهانه، نه آن سالوسي و جوك      ولي ماهيت حافظ نه آن مديحه     

اگر كساي جوهر صافي روح حافظ را در اين اعراضِ كدر ، مستحيل كنند، بر اين انـسان نـازنين سـتمي                      . است

اش در تـشخيص ذات  ي نيت پاك و مـيهن پرسـتانه      به همين جهت شادروان كسروي با همه      . اندجانگداز رانده 

انگيز لعن و دشنام را در حق اين واالتـرين شـاعران            ا آن همه جمالت تأسف    رفت و لذ  انساني حافظ به خطا مي    

ي يكي از مفاخر    اي مانند احمد كسروي كه درباره      افسوس از مرد برازنده    2.سراي ايراني بر قلم آورده است     غزل

ت تعقلـي و    اين خطا از آنجا برخاسته كه اين دانشمند شهيد با يك قشري           . بالترديد كشورمان چنين نوشته است    

مـثالً  . كنـد ي تـاريخ را بررسـي مـي   هاي تكامل اجتماعي عصر ما ، رجال و حوادث گذشـته بر اساس نيازمندي 

بيني مخالف مـذهب عـصر، از وسـايل مقاومـت مـذهبي ايرانيـان در مقابـل بغـداد و                     عرفان به مثابه ي جهان    

ويـژه بـا توجـه بـه        ي شادروان كسروي به   ول. ايدئولوژي رسمي او ، مذاهب حنفي و حنبلي، شافعي و مالكي بود           

كوبـد و  جهات متعدد منفي اين آموزش و با تفسير سـطحي از جهـات ديگـران، آن را بـا خـشمي مقـدس مـي        

.شمردي ننگ ميوجودش را در سراسر تاريخ مايه

سـخن بـر سـر      . ي شادروان كسروي اين خود جستاري جداگانـه اسـت         به گفته . اكنون جاي اين بحث نيست    

بايد او را به    . رياستجان وبي حافظ متفكر و هنرمندي ارزشمند و باالتر از آن ، انساني پاك           . ت حافظ بود  شخصي

                بهتر از زهد فروشي كه در آن روي و رياستباده نوشي كه در آن روي و ريائي نبود10

 از همان مؤلف�رنگفرهنگ است يا ني�  اثر كسروي و �گويدحافظ چه مي�از جمله رجوع كنيد به 20
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ديـد،  سوز اين مردِ تنها مانده و غريب كـه فراتـر از همعـصران جاهـل خـود مـي      درستي شناخت و به رنج روان 

ولـي  . تر استاش واالتر و روشن زمانه آري بينش حافظ از بينش مردم     . كرد، پي برد  تر از آنها احساس مي    عميق

حافظ هرگز قادر نبـود رازهـاي پيرامـون خـود را علمـاً              . بدون شك اين بينش امري به تمام معني نسبي است         

2گـون انـساني   و گاه در برابر معماي وجود افـسانه       1ي بسيار نقش آسمان   او گاه در برابر سقف ساده     . تحليل كند 

هيجـاني و طغيـاني در      . كند ولي چيزي احساس مي    3.آيدعجب عالم به شگفت مي    ماند و از وضع بوال    متحير مي 

انديـشد كـه در عـالم     و گاه مـي 4خواهد سقف فلك را بشكافد و طرح نو دراندازد   گاه مي . درون پرسوز خود دارد   

مـبهم ،  هـايش   شـورها و انديـشه  5.شود و بايد عالمي از نو  و آدمـي از نـو سـاخت   خاكي آدم واقعي يافت نمي  

حافظ نه تنهـا از بيـنش       . هاي علمي و مثبت و دقيق عصر ما نارس و بدوي است           دودآلود و در قياس با قضاوت     

ي طغيانگري روح يك انقالبي، يك مرد عمل، يك بابك يا مازيار نيست تا بـر                علمي محروم است بلكه با همه     

اش در آن دوران    وح نزار و رنجـور شـاعرانه      ر. اساس درك و احساس خود به نبرد برخيزد ، بكوبد و كوبيده شود            

دارد كه رضا به داده بدهد و از جبين ، گره خشم را بگشايد زيرا درِ اختيار بر آدمـي      پرهراس و مخالف او را وامي     

.گشوده نيست

ي نقاط سايه ناك ، روشـن و مثبـت اسـت و بـه     ي حافظ به مثابه ي متفكر، هنرمند و انسان ، با همهترازنامه

.هاي پرفروغ ايراني و انساني دانست كه در ظلمات قرون وسطائي درخشيدتوان او را از چهرهميحق 

 و به شعر   6نشيني در جهان زمانش و قاف تا قاف را گرفت         ي گوشه زيست كه صحبت او با همه     هنوز حافظ مي  

ز همـان زمـان در       حـافظ ا   7.نازيدنـد رقصيدند و مي  دلكش وي ، سيه چشمان كشميري و تركان سمرقندي مي         

هـا قـرار گرفـت و ايـن     دم و همراز نسلشمار يافت و ديوانش همميان پارسي گويان و پارسي دانان مريدان بي    

زين معما هيچ عاقل در جهان آگاه نيستي بسيار نقشچيست اين سقف بلند ساده10

كه تحقيقش فسون است و فسانهوجود ما معمائي است حافظ20

!صعب كاري، بوالعجب وصفي، پريشان عالميخنديد و گفت! زيركي را گفتم اين احوال بين30

فلك را سقف بشكافيم و طرح نو دراندازيمي در ساغر اندازيمبيا تا گل برافشانيم و م40

عالمي از نو ببايد ساخت ، وز نو آدميآيد به دستآدمي در عالم خاكي نمي50

: اشاره به اين بيت60

نشينان ز قاف تا قاف استكه صيت گوشهببر ز خلق و چو عنقا قياس كار بگير

سيه چشمان كشميري و تركان سمرقندينازندرقصند و ميبه شعر حافظ شيراز مي70
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ي دولتي بـه  ي پرحكمت و قلب رئوف خود را به روي هر كس كه به طلب آنكه قرعه       مصاحب خاموش گنجينه  

يده كه ديوان شاعري در ميان خلـق چنـين منزلتـي         گشود خود اين پد   زد ، مي  نامش افتد از اين ديوان فالي مي      

افكار منقح و كلي و در عين حال پرمغز و عميق كـه در سراسـر ديـوان پراكنـده                    . اي استثنائي است  بيابد پديده 

اي است به سئواالت متنوع مراجعين از عشاق و منتظران و آرزومندان پيروزي و گرفتاران               است گوئي پاسخنامه  

.رمساران و وفاپرستان و جويندگان تسال و پژوهندگان اسرار نهانبند و نوميدان و ش

هـاي بـزرگ و كامـل در عـين          روح. ولي نه هركس كه به حافظ عشق و ارادت ورزيد او را به درستي شناخت              

. خواهـد بساطت ظاهري ، داراي آنچنان بغرنجي دروني هستند كه براي شناخت آنها ، مقدمات و استعدادي مي                

شناسي كاري است كه در ايران كنوني كه عليرغم تالش ارتجاعي هيئـت حاكمـه               ورت كار حافظ  ولي به هر ص   

ي قرون وسطائي برخاسته و هنوز در كار برخواستن است ، رونق     ي نو از خواب ديرنده    با شعور و منطق و عاطفه     

ر محمـد معـين ،    سي سال اخير توسط آقايان دكتر هومن، دكتـ -هاي گوناگوني طي بيستبررسي. گرفته است 

ي ايـن  در همه. اصغر حكمت و بسياري ديگر نشر يافته است دكتر قاسم غني، احمد كسروي، علي دشتي، علي   

ي هاي ارزنده ي خود ، برخي نكات بديع تاريخي يا تحليلي، برخي يافته          ها هر يك درجاي خود و به نوبه       بررسي

هـاي تنـگ    اند بحر وجود حـافظ را در كـوزه        ا قادر نبوده  هي اين بررسي  ولي همه . تحقيقي يا فلسفي وجود دارد    

.تر شناختتر و همه جانبههنوز بايد حافظ را ژرف. ادراك خود بگنجانند

شيعي متعصب كه جز عشق علي سودائي در سر ندارد، صوفي فاني في : اندطي تاريخ از حافظ همه چيز ساخته   

كلمات عشق و شراب و وصل و فراق و ساقي و ميكده در             ي  اله كه كارش تكرار شطحيات عارفانه است و همه        

رند خراباتي كه تمام عمر در لذت ناسوتي منهمك بـود و بنـا بـه روايـات                  . اشعارش داراي معنائي عرفاني است    

اي عور ، سر به زانويش نهاده و او با گيسواني پريش و خرقـه اندامي نيمه تصاوير آقاي اكبر تجويدي پيوسته گل     

شمرد و از زندگي ايـن  باده در دست ، حيران تماشاي اوست؛ فيلسوفي وارسته كه دنيا را به هيچ ميچاك ، جام   

. . . جهان دامن درچيده در مقوالت مجرد فلسفي و عرفاني مستغرق است 

ذوجوانب بودن شخصيت حافظ ، رمزآميز بودن و كليت افكارش ، او را قابل انـواع تعبيـرات متنـاقض سـاخته                   

بايـد در   . حافظ در درون اين همه جوانب ، به هر جهت ، جوهري و ماهيتي دارد كه جـز آن نيـست                    ولي  . است

.ي عمده و مركزي را جستسياله ي رازناك روح حافظ نقطه
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نظر نگارنده آنچه در شخصيت انساني حافظ بيش از همه گيرا، نيرومند و اساسي است عصيان او عليه سـتم         به

چقدر اين دو صفت انقالبي ، حافظ را به ما نزديك و براي مـا  . ي اوست خردمندانهو دروغ ، و خوشبيني ژرف و     

!كندمفهوم مي

اگر شرايط دشوار دوران حافظرا به درستي بررسي كنيد و ببينيد كـه شـاهاني ماننـد اميـر مبارزالـدين محمـد                       

در دوراني  (شاه شجاع    و حتي پسرش ابوالفوارس جالل الدين        �شاه محتسب �ي آل مظفر معروف به      سرسلسله

اند، از جسارت حـافظ  كردههاي خونين براي مراعات آداب شريعت مي      گيريچه سخت ) كه به زهد و ورع گرائيد     

گفتن اين مطالـب در آن      .  كنيددر انتقاد از دين، ترديد وي در مباني آن، افشاي سالوسي و سالوسان حيرت مي              

شود، چنان كه براي حافظ نيز در دوران شاه شجاع هنگامي كـه             توانست به قيمت جان  گوينده تمام        دوران مي 

حافظ مدتي از   . اين سلطان هراسناك به دام تزوير رياكاران افتاد و از رندان روي تافت ، چنين خطري پديد شد                 

گفتن آنكه پير ما مدعي است بر قلمِ صنعِ خداوندي ، خطائي نرفته و الحـق كـه پيـر مـا                      . بيمِ جان متواري بود   

2 يا بيان آنكه با اين مسلماني نااستوار حافظ ، واي اگر فردائي در پس امروز درآيد                1ظري پاك و خطاپوش دارد    ن

در آن ايـام  . ي الهي از سوئي و حقانيت معاد از سوي ديگر       به زبان اهل كالم و فقه يعني ترديد در حكمت بالغه          

بـا ايـن حـال     . رسـاندند و به سمع اميران و شاهان مي      گرفتند  معاندان فراواني بودند كه بر ابيات حافظ نكته مي        

شناسد و حاضر نيست از بيم آنان ،  جام باده را به             ي خود ، شيخ و زاهد را به رسميت نمي         حافظ در بيان انديشه   

نهد اطمينان داشت كه با اين عرض شعبده ، عاقبت بازيِ چـرخ ،               و هنگامي كه صوفي دام مكر مي       3يكسو نهد 

پـرد ، زيـرا   هـا نمـي   نوشت كه مرغ زيرك اكنون بـه در صـومعه          آشكارا مي  4.هش خواهد شكست  بيضه در كال  

 و پروائي نداشـت كـه بگويـد شـيخ و زاهـد و            5هاي فريب گسترده شده است    داند كه در مجالس وعظ ، دام      مي

قوي در پيش خواهد آئين ت   نمي 7خاطر پيران جاهل و شيخان گمراه      به 6مفتي و محتسب همگي سرگرم تزويرند،     

آفرين بر نظرِ پاكِ خطاپوشش بادپير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت10

واي اگر از پس امروز بود فرداييگر مسلماني از اينست كه حافظ دارد20

يا جام باده يا قصه كوتاهگر ما شيخ و زاهد كمتر شناسيم30

زيرا كه عرض شعبده با اهل راز كردر كالهبازي چرخ بشكندش بيضه د40

كه نهاده است به هر مجلسِ وعظي داميمرغ زيرك به در صومعه اكنون نپرد50

كنندچون نيك بنگري همه تزوير ميخورد كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسبمي60

پيران جاهل ، شيخان گمراهما را  به رندي افسانه كردند70
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نهـاد و زاهـد را از نـصيحتِ عبـثِ شـوريدگانِ عـشق       وي خاك كوي دوست را بر فـردوس برتـري مـي     . گيرد

1.داشتبازمي

 و عذر نهادن جنگ هفتاد و       2ها وعشق زميني در برابر مواعيد مذهب، آزاد شدن از رنگ تعلق           قرار دادن زيبائي  

هاي سالوسانه يعني آن نكاتي كه ديوان   ديني و زهدفروشي   هاي و برتر دانستن صفاي روح بر رياكاري       3دو ملت 

العـاده خطرنـاك    توانست بـراي صـاحبش فـوق      حافظ از آن سرشار است، آنچنان طغيان كفرآميزي بود كه نمي          

بايست روحي نيرومند داشـته و رهِ بـال بـسپرد و از فـراز و نـشيب                  براي آنكه كسي چنين باشد حتماً مي      . نباشد

 آري سراسر بيابـان  5.ي رندي را از پيش نخواهد برد      اگر بخواهد از سرزنش مدعي بيانديشد شيوه       زيرا   4نهراسد،

6.ها پوشيده است، بايد شيردل بود و از بال پرهيز نداشتعشق از دام

بيني به آينده فـراوان     در ديوان حافظ دعوت به استقامت و خوار گرفتن خطر و پيگيري در راه خويش و خوش                

زايد و اِلّا پايان كار دروغ و تزوير مانند صبح  مطمئن است كه تنها صدق است كه از آن خورشيد مي           حافظ. است

رود و ظالم به منـزل       حافظ بر آن است كه دور جهان بر منهج عدل مي           7.نخست يا صبح كاذب ، سياهي است      

 بر يدِ بيـضا پيـروزي نخواهـد          حافظ بر آن است كه سحر با معجزه پهلو نخواهد زد و سامري             8.راه نخواهد برد  

9.يافت

طغيانش ، مقاومتش ، باورش به حقيقـت، اميـدش بـه آينـده بـراي نـسل مبـارز                    : هاي حافظ تمام اين انديشه  

.انگيز استهاي عبرتهاي دلنشين و درسامروزي حكمت

هائي مـي شـنويم     ي دوم قرن بيستم از اشعار رمزآميز اين رند قرون وسطائي آهنگ           آري ما نسل انقالبي نيمه    

او نيز از زندگي، راستي، مهر و زيبايي در مقابـل  . بينماو را به خود نزديك مي.: ي درون ما همنواست  كه با نغمه  

با خاك كوي دوست به فردوس منگريميحت شوريدگان كه مازاهد مكن نص10

ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد استغالم همت آنم كه زير چرخ كبود20

چون نديدند حقيقت ره افسانه زدندجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه30

رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فرازروندگان طريقت ره بال سپرند40

ي رندي و مستي نرود از پيشمشيوهگر من از سرزنش مدعيان انديشم 50

كجاست شيردلي كز بال نپرهيزدفراز و نشيب بيابان عشق دام بالست60

كه از دروغ سيه روي گشت صبحِ نخستبه صدق كوش كه خورشيد زايد از نفست70

خوش باش كه ظالم نبرد راه به منزلچون دور جهان يكسره بر منهج عدل است80

سامري كيست كه دست از يد بيضا ببردسحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار90
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ي مـا، عليـرغم     ي او و انديـشه    كار او با كار ما ، راه او با راه ما، انديشه           . كردمرگ، دروغ، ستم و زشتي دفاع مي      

جاذبه ي او نه فقط براي نـسل پرشـور و           . هيت خود نزديك و همانند است     ي شگرف زماني ، از جهت ما      فاصله

و آن خـود    (هاي انساني، تا زماني كه عشق به زيبايي و راستي بـاقي اسـت               ي نسل پرآرزوي ما بلكه براي همه    

هـا ي زماني امصار و اعصار، همهاو شاعري براي همه   . باقي خواهد ماند  ) ي روح بشري است   ي جاودانه عاطفه

.هاستو مكان

***
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بينيِ يك شعرجهان
بحثي بر اساس بيان حافظ در باره ي جهان بيني اش

� فاتاليسم حافظ � فلسفه ي عشق � وحدت وجود در نزد حافظ � انتقاد وي از مذاهب عصر -شكاكيت و الادريت- درآمد سخن

 برخي � نظريات استه تيك � نظريات اتيك � حافظ  خوش بيني و بدبيني� كيش باده پرستي �شيوه ي خوشباشي يا هدونيسم 

.پايان و نتيجه �عقايد اجتماعي 

درآمد سخن

آيـــدســـر بـــه دنيـــي و عقبـــي فـــرو نمـــي 

!هـا كـه در سـر ماسـت          تبارك اله ازايـن فتنـه     

در انــدرون مــن خــسته دل نــدانم كيــست    

كه مـن خموشـم و او در فغـان و در غوغاسـت             

ــي   ــز مـ ــانم عزيـ ــر مغـ ــه ديـ ــدداراز آن بـ نـ

كــه آتــشي كــه نميــرد هميــشه در دل ماســت 

مكتـب وي   . ديوان حافظ در رديف آثار منظوم خيام و مولوي نه فقط اثر هنريست بلكه اثر فلسفي نيز هـست                  

ولي وي خـود نماينـده      . ايست از مكتب شكاكيت  و خوشباشي خيام و عرفان طراز خراباتيان           طور عمده آميزه  به

بينـي و   ايست از تفكر و تعمـيم فلـسفي، نكتـه           ديوان حافظ گنجينه  . خويشي مستقل و بديعي است از مكتب        

ترين انـواع ريـشخند فلـسفي       آميز حافظ شگرف است و از ظريف      باريك انديشي و تنوع استدالل، شيوه ي بذله       

ي هنريـست يعنـي بـا       شـيوه احتجاج او بـه   . كندوي كمتر با مقوالت منطقي و فلسفي صرف استدالل مي         .است

ها و خورشيدهاي   هاي دور، آسمان  ه ها و بيابان   را: داردا، استعارات و صور هنري افكار خويش را بيان مي         هچهره

كار، جـام سـتاره نـشان شـراب،         ها، ساقيان و لوليان شيرين    فروزان، درختان و گياهان سخنگو، گنج ها و ويرانه        

 و �مقـوالت �اينهاسـت  . . . و محتـسب   ها، خرابات و صومعه، صوفي    ها و انسان  سروش و هاتف غيب، فرشته    
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از آنجا كه غالباً ناگزير بود از راه شعر خويش گذران كند،        . كندي خود را بيان مي    صوري كه حافظ با آنها انديشه     

آميز بـراي اميـران و وزيـران وقـت جـاي داده             افكار فلسفي را آراسته با الفاظي دلفريب در متن غزليات مديحه          

نهايت لطيف، فوق العاده رازناك ي عشق و وحدتِ وجود خود زباني آسماني بي       راي فلسفه حافظ توانست ب  . است

.ي او و هنرش حد اعالي هماهنگي است و اين خود سر نبوغ ناياب اوستمابين فلسفه. بيابد

جـا بـا پيگيـري از       ي خود و هنر خود را بـا گرمـا و شـيوائي درآميختـه و همـه                 حافظ در سراسر ديوان، فلسفه    

بيني او نكاتي است كه در دوران خـود، دوران تـسلط زور و خرافـه و         در جهان . كندهاي خويش دفاع مي   انديشه

عصبيت بسي مترقي بود و اينك منسوخ شده، نكاتي است كه هنوز بديع و آموختني اسـت، نكـاتي اسـت كـه                       

ناپذيرفتني اسـت ولـي در آن       بيني حافظ براي جهان امروز در مجموع        آري جهان . سراپا نادرست و خرافي است    

ي حكمي منظوم است كـه      پانصد غزل حافظ در واقع مجموعه     . هاي باريك وجود دارد   هاي ژرف و نگرش   يافت

بدون تحليل فلسفي اين اثر     . ترين مباحثات نظري عصر منعكس است و جنگي است از احكام بديع           در آن عمده  

به عالوه اين كار    . زرگواري راستين اين سخنور محال است     برد به ب  غنائي برجسته، درك ژرفاي روح حافظ و پي       

براي شناخت خالقيت فلسفي در كشور ما و آنچه كه از روح ايرانـي بـا ويژگـي و صـميميت خاصـي تراويـده،                         

.سودمند است

طـول  ايست كه چند سـال بـه      ي مطالعه دهيم ثمره ي حافظ به دست مي    اي كه در اين بررسي از فلسفه      فشرده

ي ادبيات ديوان حافظ    ي نگارنده اين بود كه نخست كليه      شيوه.  و تماماً مبتني بر بيان خود شاعر است        انجاميده

ي تعميمي را بيرون كشيده از      را به مواضيع مختلف فلسفي تقسيم كند و سپس از ابيات متحد المضمون انديشه             

نجا كه اگر توضـيح تـاريخي مـسائل و    از آ. اش را استخراج نمايد و اين شرح را ترتيب دهد  ي فلسفي آن عصاره 

ي حـافظ نمـودار     فلـسفه . كشيد لذا از آن انصراف شد     شد، كالم به درازا مي    ذكر شواهد بر اين نوشته افزوده مي      

تـرين  روح بسيار پاك و شفاف، قلب سرشار از عاطفه، صفات عالي انساني، عقل روشن و نكته ياب ايـن بـزرگ                

مشك آن  : براي اثبات اين دعوي ، بهترين حجت خود اين فلسفه است          . تهنرمند و متفكر قرون وسطائي ماس     

.است كه خود ببويد

ما بيان فلسفه ي حافظ را از مبحث شكاكيت او ، ترديدش در دعاوي مذاهب شروع مي كنيم و پس از تشريح           

اننـد  فلسفه ي وحدت وجود و فلسفه ي عشق كه بخش اثباتي معتقدات حافظ است ، به نكـات مهـم ديگـر م                      

فاتاليسم حافظ ، كيش باده پرستي ، شيوه ي رندي و خوشباشي ، بدبيني و خوش بيني حافظ ، معتقدات اتيـك                   
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و استه تيك او و برخي نظريات اجتماعي اش مي پـردازيم و همـه جـا از بيـان و اصـطالحات دقيـق ، زيبـا و                             

.خردمندانه ي خود او فيض مي گيريم 

حافظ ) ��������
���( شكاكيت و الادريت 

ي عـصر اسـت و   ي آزاد انديشي او، رها بودنش از احكـام متعـصبانه    شكاكيت و الادريت حافظ نمودار برجسته     

حافظ بر آن است كه نه حكمـت و نـه عرفـان هيچيـك بـه             . سازدي فكر او را با خيا م همانند مي        سخت شيوه 

سـقف  �رويم، معماي وجود ما چيست، ايـن  ميايم، به كجا از كجا آمده : دهندي حيات پاسخ نمي   سواالت عمده 

 كدامست، آئين سپهر بر چه سان است؟ حافظ بر آن است كـه      �رازِ دهر � از كجاست،    �ي بسيار نقش  بلند ساده 

اين اسرار بر زاهدان خودبين و دانشمندان و فقيهان  فاقد علم اليقين نهان بوده و نهـان خواهـد مانـد و كـسي                       

يا بـا هـيچكس     .   پاسخي سزاوار بدهد    �هاي چون و چرا   حديث� و اين    �هاي جانگداز گفتگو�تواند به اين    نمي

آنچـه بـر    !  خبري ماست، يا خود او را نشاني نيست       ي بي نشانيِ ما ، نتيجه   نشاني از آن دلستان نيست و اين بي       

پـس هـركس   افكنـد،   ي خويش برنمـي   باد صبا از يار سفركرده گفت پريشان بود و چون معشوق نقاب از چهره             

كند؟ جنگ هفتاد و دو ملت همه را بايد عذر نهاد زيرا چون حقيقت را نديدنـد، ره                  تصور براي چه مي   حكايتي به 

آن . زنم بيهوده است زيرا خبـري از هـيچ مقـامي نـدارم    افسانه زدند و اگر من نيز از كرامات و مقامات الف مي           

داند در گردش پرگار چـه كـرده و عـارفي    ريده كس نميي مينائي را چنين پر نقش و نگار آفكس كه اين دايره  

نيز نيست كه راز زبان سوسن را بگشايد و بداند كه چرا در خزان رفت و در بهار بازآمـد و ايـن تنـاوب وجـود و                         

عدم ، و تبادل حيات و زوال از چيست؟

او از . بخـشد آرام نمـي كامالً روشن است كه پاسخ فلسفه و مذهب و عرفان ، روح جوينده و كنجكاو حـافظ را    

ي آن ظاهر بينان و زودباوران و آسـانگيران نيـست كـه لفـاظي حكمـت و دعـاوي مـذهب ، خـاموش و                          زمره

كند كه بايد پياله گرفت و دمـي        آور خالص شود توصيه مي    خرسندش سازد لذا براي آنكه از اين حديث وسوسه        

.از رنج سئوال آسود

اي كه چون ديـگ جوشـان اسـت، از خـون خـوردن و               ون، از سينه  به همين جهت است كه از سوز و آتش در         

گيرِ دلِ كبـابِ  خـويش، از طوفـان    آيد، از بوي آفاق  خاموش نشستن، از آهِ جگرسوزي كه دودآسا از روزن برمي         
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او در درون سينه هوائي نهفتـه  . دهدپيداست كه رنجي جانكاه و نهاني آزارش مي. گويدضمير خويش سخن مي   

:ترسد سرانجام سرش را بر باد دهداست كه مي

ــه    ــوائي نهفتـ ــينه هـ ــا در درون سـ ــممـ ايـ

بـــر بـــاد اگـــر رود ســـرِ مـــا ، زان هـــوا رود 

:شناسددر اندرونش كسي در غوغاست و احدي را از عوام و خواص ، محرم راز دل شيداي خويش نمي

محـــــــرم راز دل شـــــــيداي خـــــــويش

بيــــنم ز خــــاص و عــــام راكــــس نمــــي

اعتنائي سري و ترك صالح و تقوي و بيحافظ او را به رندي و عافيت سوزي و شوريده   سرنوشت دشوار روحي    

:شود و او باكي ندارد كه بگويدبه سود و زيان و ننگ و نام رهبر مي

ــهر     ــافظ ش ــر ح ــاتم و گ ــد خراب ــر رن ــن اگ م

بينــي و كمتــر زيــنمايــن متــاعم كــه تــو مــي

ي عـشق و وحـدت وجـود او         الادريت  حـافظ و فلـسفه       ي اول به نظر برسد كه بين شكاكيت و        شايد در وهله  

بندد؟ حقايقي كه حـافظ  داند كه حقيقت چيست پس چرا به حقايق معيني دل ميتبايني است، زيرا اگر وي نمي     

هاي كلـي ماننـد يگـانگي    هاي بسيار كلي است و او در وراء اين واقعيت       قبول دارد در حدود يك سلسله واقعيت      

شناسـد و همـه چيـز را    ق، پيوند عمومي هـستي، چيـزي را در خـوردِ دل بـستن نمـي          جهان، اصالت گوهر عش   

ولي پـيش   . از اين جهت بين شكاكيت او و افكار اثباتي او تناقض ماهوي وجود ندارد             . شمردي ترديد مي  عرصه

اوي مذاهب عصر ي شكاكيت حافظ بايد از انتقاد او از دعي فلسفهاز آنكه به ذكر عقايد اثباتي او برسيم در زميه         

:نيز سخن گوئيم

انتقاد از مذاهب عصر

شود، طبيعي است كـه دامـن مـذاهب را    در جايي كه شكاكيت حافظ و الادريت او نصيب حكمت و عرفان مي          

هائي كـه  در يك كلمه بايد گفت حافظ به افسانه. نيز كه قدرت اقناعي كمتر و دعاوي فزونتري دارند بايد بگيرد 

آداب شـريعت را تحقيـر      . گيـرد حافظ رياكاري شيخان و زاهدان را به باد انتقاد مـي          . باور ندارد بافند  مذاهب مي 
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اند داشتهي الهي بدان شكل كه متكلمين و فقهاي عصر بيان مي    كند، در روز رستاخيز و حكمت و عدل بالغه        مي

اب ، و رندي را بـا صـالح و          ي رب حافظ سماع وعظ را با نغمه     . كندبهشت و جهنم را نفي مي     . سخت مردد است  

شمرد و معتقد است كه در بهشت موعود نيز نظير گلگشت مصلّاي زمينـي را               تقوي درخورد قياس و نسبت نمي     

منـدي  ي آشنائي و عالقـه كند، برخالف زاهدان سالوس با همهخورد و رندي ميتوان يافت و او كه مي مي    نمي

پيران طريقت از قبله به     . سازدآن را دام تزوير نمي    ) يت از بر بخواند   توانست آن را با چهارده روا     كه مي (به قرآن   

ي سالوس و كرامت آتش برخواسته و واعظان شحنه شناس و زاهدان            اند ، زيرا از خرقه    ي خمار روي آورده   خانه

 نـزد   نگرند زيرا راز واقعيت و حقيقت در نـزد آنهاسـت نـه در             ظاهرپرست بيهوده به دردكشان از سر حقارت مي       

گـذاريم و   ما عجب و نماز را به زاهد وا مـي         . كنندواعظ، اگرچه اين واعظان در عبارت پردازي صنعت بسيار مي         

گـذرد  مجلس وعظ دراز است و زمان فرصت مي       . گزينيم تا عنايت خداوند به كه باشد      مستي و نياز را خود برمي     

 فرصت خبث �پير گلرنگ�افسوس كه .  نيست پس بايد به خمخانه رفت و شرابي نوشيد كه همانندش در كوثر           

. هاي صوفيان ازرق پوش را برمال سازيم وگرنه ديگ سينه از حكايات بسياري پرجوش است  دهد تا شناعت  نمي

گري را سوزاند زيرا تا زاهد و واعظ و صـوفي  ي كبود زاهدي و صوفيدرست گفت آنكه گفت كه بايد اين خرقه      

بگذار اين رياكاران دنياپرست و ظاهربين ، مهرِ ملك و شحنه را برگزينند، ما نيـز                . ورزند مسلمان نيستند  ريا مي 

دار و دلق پوشان صومعه ، خوردن سحور ارزاني باد ، ولي مـا بـه   آري بر پاكان روزه   . مهرِ نگاري برخواهيم گزيد   

ي مـا و حـور مـا    ابخانهگذاريم زيرا قصر مـا شـر  حور و قصور بهشت را به آنها وا مي   . رويمسراغ جام صبوح مي   

بگذار آنها راه باديه بپيمايند ، ما گرد بيت الحرام خم خواهيم پوئيد، زيرا اگر كسي در اين . تركان شيرازي ماست

طامات و شطح و تـسبيح و طيلـسان را در راه   . جهان پيچاپيچ ما را از جهل رهانده باشد همان پير خرابات است       

بخـشيم و دربـاره     ي چمن به نسيم بهار مي      را در حلقه   �زهدِ گران �يم و   گذارآهنگ  چنگ و مي و ميگسار مي       

از بحث شـافعي و     . دري پرهيز داريم  گوئيم زيرا از پرده   ي احوال شيخ و قاضي و شرب اليهودشان گفتني را نمي          

ا در از آنجا كـه بهـشت نقـد ر   . پردازيمگريزيم و به خدمت معشوق و مِي مي  اهل كالم و قيل و قال مدرسه مي       

.ي فرداي زاهد را باور كنيمتوان به دست آورد، دليلي نيست كه وعدهاين جهان خرم و زيبا مي

شـود من كه امـروزم بهـشت نقـد حاصـل مـي           

ــده ــنم؟    وع ــاور ك ــرا ب ــد را چ ــرداي زاه ي ف
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باي ي آسماني و طوهاي زميني برخورداريم اجباري نيست كه به خاطر سايه، منّتِ سدرهي سرو و چون از سايه   

هاست پير ما را نظري خطاپوش بود كه گفت خطا بر قلم صنع نرفت و الّا جهان پر از نارسائي     . بهشتي را بكشيم  

 دل بست كه ياري چون حور و سرائي چون بهـشت در اختيـار ماسـت و بـه              �آمرزش نقد �و اينك بايد به اين      

جوشد بلكه تأللـؤ يـك      هاي مذهب مي  در اين سخنان حافظ نه تنها شك در دگم        . هاي نسيه نرفت  دنبال وعده 

نوشد و   كام مفرّح زندگي را با لذّتي مسري مي        اين تشنه . شودهاي آن ديده مي   عشق سوزان به زندگي و زيبائي     

.از حياتي كه جز يك بار نصيب ما نيست قصد كام گرفتن دارد

بينـي اثبـاتي    داراي جهانهمچنان كه گفتيم حافظ در كنار اين شك در دعاوي حكمت، عرفان و مذهب، خود 

. ي خراباتيان از برخي احكام عرفان و مكتب نوافالطـوني دارد معيني است و آن تفسير خاصي است كه به شيوه      

كند دست ارادت به شيخي نداده    او مانند ديگر صوفيان خانقاهي براي خود نگزيده و چنان كه جامي تصريح مي             

گذرد و تنها قبـول دارد كـه در ازل پرتـو حـسني بـود،            ه كناري مي  و مقامات و كرامات و شطحيات عارفان را ب        

هاي ها و زيبايي  خبري و پرستش خوشي   عشقي ظاهر شد، آدميزاد طفيل اين عشق شد و زندگي در مستي و بي             

.اين جهان خود بهترين مظهر قبول مذهب عشق است

حافظ ) ����������( ئيسم وحدت وجود يا پانته

نمايد گذرد روي خود را به هر كس نمي     آنكه شاهد هر جائي است و با آنكه معشوق عيان مي          گويد با   حافظ مي 

خانقـاه و خرابـات، مـسجد و كنـشت،     . ماندو اغيار را امكان ديدن روي او نيست لذا بسته روي و در حجاب مي              

ي جمال ازلـي    ، آينه گاه اوست و ماه و خورشيد نيز در چنبر سپهر           ي زاهد و خلوت صوفي، همه جا جلوه       صومعه

دالن است، گرچه آنها او را ي بياو همراه همه. توان پرتو خداوندي را ديددر خرابات مغان نيز مي  . گردانندرا مي 

سازد، بلكه سراسر طبيعـت     ي ما نيست كه انوار خدا را متجلّي مي        تنها ديده . كنند مي �خدايا�بينند و از دور     نمي

اين همه عكس مي و نقـش نگـارين از          .  شنيد �ي توحيد نكته�توان  درختان هم مي  از ذات او اشباع است و از        

.يك فروغ رخ ساقي است كه در جام جهان افتاده است

افتـد كـه   سازد كه شخص به يـاد تعريفـي مـي   در اين سخنان حافظ چنان مفهوم خدا را با طبيعت يكسان مي      

���6 ( �سازطبيعتِ طبيعت�سپينوزا از خداوند كرد و او را ��� ����بدون شـك حـافظ در   . خواند  ) �����

ي اتحاد خالق و مخلوق ي كهن ايراني و هندي و يوناني را درباره     يافتِ اين نكته مبدع و مبتكر نيست و انديشه        
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بيان كرده ولي او چنان شيداي اين انديشه و راسخ در صـحت آن اسـت كـه                  ) مونيسم(و يگانگي گوهر هستي     

ي ي وحدت وجود اسـت كـه حـافظ فلـسفه    از همين فلسفه. بخشدود را، بدان انديشه ميي خسخت رنگ ويژه  

.گيردروح خود را نتيجه مي

روح ما در قفس تن اسير و در اين دامگه حادثه مقيد است و اال طاير گلشن قدس است و بايد از شاخ سدره و                         

ها كه در اين انديشه. ي خود باز خواهد گشتبام عرش صفير زند و اگر روزي از اين اسارت برهد به جايگاه واال        

انـسان  . ي خـاص دارد   ي ابن سينا راجع به روح گفته شده در نزد حافظ جالء شاعرانه            �عينيه�ي معروف   قصيه

ي عشق  انسان برگزيده . گاه او شده است   بر فرشته داراي اين مزيت است كه عشق به خداوند را پذيرفته و جلوه             

، عقل، مدعيان زاهد پيشه، آسمان بزرگ ، هيچ يك قادر نبودنـد بـار امانـت را بكـشند و                     الهي است و اال ملك    

در باور كهن ايرانـي كـه برخـي طرفـداران المقنـع و بابـك                . ي فال به همين سبب به نام انسان زده شد         قرعه

شـتگان را بـه     گـر شـد لـذا فر      شد كه چون خداوند در وجود انسان جلوه       خرمدين نيز بدان معتقد بودند گفته مي      

.تر نيافتخداوند براي مظهريت خويش از انسان كالبدي شايان. ستايش انسان فرا خواند

ره : گويـد او مـي . ها و مـذاهب اسـت  رسيد و آن وحدت خلق    ي شگرف مي  ي اينها حافظ به يك نتيجه     از همه 

يد به شگفت شد، زيرا هيچ سري  ايم نبا اگر پير مغان را به مرشدي برگزيده      . صومعه تا دير مغان اين همه نيست      

انـد، لـذا همـه چيـز زيبـا و      گاه وجود حـق   همه جلوه . در جهان نيست كه در آن سرّي و شوري از خداوند نباشد           

:مست يا هشيار، همه طالب حقيقتند. ي عشق استمسجد يا كنشت همه جا خانه. دوست داشتني است

همه كس طالب يار است چه هشيار چه مـست         

 عشق است چه مسجد چه كنشت      جا خانه همه

تـرين عناصـر    دوسـتي اوسـت يكـي از مثبـت        پرستي يا ئونيورساليسم حافظ كه منشاء عقلي انـسان        اين جهان 

ي ي انساني است كـه هميـشه در مقابـل عـصبه           هاي ديرينه دوستي از آرمان  جهان. بيني اين شاعر است   جهان

ي ديده و جهان را گاهواره    ي انسان بودنش مي   ا از زاويه  مذهبي و تعصب قومي و شعوبيت قرار داشته و انسان ر          

ي روشن كه در دوران ما هنوز آرماني است، در دوران حافظ            اين انديشه . انگاشتهي واحد بشري مي   يك خانواده 

.هاتنها پنداري بود دور و تابناك در جهاني غرقه در تيرگي

وجود اصيل كه خود زيبا و سرشـار از شـوق و       . تي عشق اس  ي منطقي قبول فلسفه   قبول وحدت وجود مقدمه   

. بايست مظهري براي تجلي بيابد و آن مظهر نيز چنـان كـه گفتـيم انـسان اسـت نـه فرشـته                      محبت است مي  
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. ي عـشق اسـت  هاي ميرنده و سـپري و آن وجـود كامـل و اصـيل و ابديـست سـياله                 اي كه ميان انسان   سياله

ها و جانوران و همه و همه از عشق زائيده شـده        ش سپهر، زندگي گياه   ي ذرات است، گرد   اي كه بين همه   جاذبه

 ممكن نيـست و بايـد روح آدمـي          �عقل عقيله �انگيز و درك آن با      ي حافظ اين رازي است دل     به عقيده . است

ا توان بر سر كوي و بازار برمال ساخت، زير        اين رازيست كه نمي   . براي بازتاباندن اين پرتو صيقل و رياضت ببيند       

در وراي اين واقعيت، واقعيـت ديگـري نيـست و در درون ايـن واقعيـت                 . كنندمغزهاي قشري آن را درك نمي     

ي فرازهـا و  ي ملـل و نحـل، همـه   ي عقايد، همـه ها، همهها و آهنگ  ي رنگ ي حاالت متنوع وجود، همه    همه

ر و عشقش همـه را فـرا   كسي كه به اين آستان رسيد از تعصب عاري است و مه         . هاي زندگي يكي است   نشيب

ي عشق حافظ را از زبان      اينك فلسفه . اندازدبين و زيباپسند به جهان نمي     گيرد و جز نظر شوق و نگاه خوش       مي

.شيرين خود او بشنويم

ي عشقفلسفه

عشق كل را به مثابه ي سرشت و پيوند هستي با شور و شوق              ) و شايد مهر پرستانه   (حافظ تئوري نوافالطوني    

عشق جاوداني است   .  طرحي است كهن   �طرح محبت � است و    �رنگ الفت �به نظر او نقش دو عالم       . دپذيرمي

ايـست غريـب و حـديثي اسـت      قـصه �علم هيئت عـشق �. بازان ثبت جاويد است ي عالم نام عشق   و بر جريده  

فتن  به عـشق ،      شرط دست يا  . توان توضيح داد  ايست نهان و رازناك، آن را با تقرير و بيان نمي          عجيب و لطيفه  

بايد داو اول بر نقش جان زد و جان در آستين داشت تا در حريم عشق    :  تسليم به خواستِ مبداء نخستين است       

درست است كه عقل عاجز است ولي از راز عشق نيز كسي تا حد              . كه بسي باالتر از عقل است آستان بوس شد        

هاي موجود قادر نيستند مشكل عشق را حل كنند دانش. هر كسي بر حسب فهم گماني دارد. يقين مطلع نيست  

 است و بي دليـل راه       �موقوف هدايت �راه يافتن به راز عشق      . زيرا مطلب پر از اسرار است و فكر آدمي خطاكار         

ي عشق مـي دانـد زيـرا    حافظ پاكبازي و جانبازي را ، شرط ورود در مرحله         . توان قدم گذاشت  در اين كوي نمي   

ها، خطراتي  ها و مذهب  ي بردن به وحدت هستي و انسانيت و هماهنگي و يكساني خلق           ديدن حقايق عرفاني، پ   

انگيخت، لذا اعتقاد به اين فكر انقالبـي كـار هـر خـام هراسـنده جـان            ي قشري بر مي   تر از سوي جامعه   مهيب

.نيست
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 بـه ميـان      را �ملـك � و   �آدم�كند ، از سوي ديگر مـسئله ي         حافظ از سوئي تضاد عشق و عقل را مطرح مي         

ي عـشق بـار ديگـر آن را         ايم و اينك نيز به سبب طرح فلسفه       ما در اين باره در بحث گذشته نيز گفته        . آوردمي

ماليـك در   . گاه نور عشق شود   ي حافظ اين انسان است كه درخورد آن شد كه تجلي          به عقيده . نيممطرح ميك 

ي عـشق  داند چيست و بايد جرعـه را فرشته عشق نميكوبند تا گِلِ آدم را با عشق سرشته كنند زيميخانه را مي 

دوستي  حـافظ اسـت كـه    انگيز انساناين برتري انسان بر فرشته خود يكي از جهات دل. را بر خاك آدم ريخت    

اينجـا  . سـاخت اگر ميل خداوند به تجلي نبود جهان را از عشق پر فتنه نمـي             . بارها در ديوان او تكرار شده است      

. خداوند به عشاق خود مشتاق و عشاقش به وي محتاج بودند لذا گـنج عـشق فـروزان شـد          . ستكار راز و نياز ا    

عـشق  . نهند ملت را عذر مي    72كند و سالكان اين راه ، جنگ        ها بدل مي  ها را به وفاق   تنها عشق است كه نفاق    

 بـه  بازانهپاكيكي از مظاهر عشق نظربـازي       . زندگي بدون عشق مرگ حقيقي است     . شرط زندگي واقعي است   

ي اهريمن بـسيار اسـت و لـذا         در اين راه وسوسه   . توان زد  نمي هوسگوي عشق را با چوگان      . زيبارويان است 

ي عشق روشن بود و      بايد به شعله   �نقش مقصود �براي درك راز وجود و      . بايد گوشِ دل به پيام سروش داشت      

مست شد يا به عقل عقيله نازيـد درخـورد          ي رسيدگان و كامالن است نه هر كس كه از آب انگور             آن هم ويژه  

اند از عشق بـوئي      كه چنگ در دامن صوم و صالة و ترك و رياضت زده            �پشمينه پوشان تندخو  �. اين نام است  

.ي درك عشق ، درك شور و گرماي زندگي استاند زيرا الزمهنشنيده

ي و نـاچيز را بـه مطلقيـت و ابـديت     دهند و آدمي سـپر ي اعتالء است، ذره را به خورشيد پيوند مي     عشق مايه 

.رساندجهان و خداوند مي

اگر درست است كه جهان مظهر وجود خداوند است و زندگي آدمي اجراء پيماني است بـا او يعنـي اجـراء ايـن       

ي وصل جدا شـده اسـت بـار ديگـر       وعده كه من مشتاق جمال توام  پس روح ما كه به نحوي موقت از عرصه               

ي ي توكـل، فلـسفه    ي تسليم به مبداء الهي، فلسفه     ي تقدير، فلسفه   در آن صورت فلسفه    .بدان باز خواهد گشت   

بيني ي منطقي است و به همين جهت نيز اين فلسفه در جهان           رضا و قبول شادي و تيمار اين جهان يك نتيجه         

.ي كامل داردحافظ رخنه

 اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر-حافظ ) ����	���C( فاتاليسم 
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گران كـه او را بـه   ي اساسي حافظ در پيش كشيدن فاتاليسم كوشش اوست براي پاسخ دادن به مالمت         نگيزها

گـاه  . �بخود نيـست  �كند كه اين كار     حافظ استدالل مي  . كنندرندي عيب و بدينسان اعتراض به علم غيب مي        

ولي اين خداوند ) ي احكام مذاهبكه شايد به تعريض و با قبول ظاهر(داند  حافظ رندي و خرابي را گنه بنده مي       

انـد و او  انسان را طوطي صفت در پس آينـه نگـاه داشـته   . است كه با مشيت خويش  او را بر آن وا داشته است      

آدمي مانند خار يا گلي اسـت كـه دسـت باغبـان آن را     . گويد مي�استاد ازل�تكرار كننده ي سخناني است كه     

در كار گالب و گـل ايـن حكـم     .  تعيين سرشت خويش اختياري نبوده استروياند و خود او را درپرورد و مي مي

اند و هر يك را     نشين شود و لذا مستور و مست هر دو از يك قبيله           ازلي بود كه يكي شاهد بازاري و دگري پرده        

پرست وارد نيست زيـرا ايـن اعتـراض در    در جاي خود نقشي است پس اعتراض زاهد ظاهرپرست به رندان باده       

�ي قـسمت  دايـره � و در    �ي پيـشين  سابقه�سرنوشت ادميان در    . يالهي و علم غيب   قع طغيانيست عليه اراده   وا

تعيين شده است و تغيير ناپذير است و لذا رنجش از يك سرنوشت بالاختيار سزا نيست و غم خوردن ما بيهـوده            

.و تدبير آدمي ناتوانست

سران شيعه آنها را به داشتن مـذهب اشـاعره و مخالفـت بـا     فاتاليسم حافظ و خيام موجب شد  كه برخي از مف          

مـتهم  ) ي آدمي و اختيـار اسـت      و طرفدار آزادي اراده   (طور عمده به روش معتزله متكي است        كالم شيعه كه به   

ي قدري اعتراض عليـه جزميـات مـذهب بـه شـكلي      اگر در فلسفه. اين يك تفسير سطحي است  . اندساختهمي

قدري و معتزلـي عليـه   . ي جبري نيز همين اعتراض به نحو ديگري منعكس است  سفهمنعكس شده است در فل    

كردند، جبريه با تكيه بر روي مجبور بودن انسان ، منطقي بـودن عـذاب و عقـاب                  بردگي روح انسان طغيان مي    

 اطمينان  با. هائيستهاي كهن ايراني و هندي داراي ريشه      ها در سنت  عالوه اي بحث  به. شدندالهي را منكر مي   

.توان گفت كه حافظ را با قشريون اشعري مذهب كاري نيستمي

شود كه هيچ ي مجبور بودن آدمي در چنبر سرشت و سرنوشت ، ناچار اين نتيجه حاصل مي باري از اين فلسفه   

ا بـه داده    اند و بايد گره از جبين گشاد و رض        بر ما درِ اختيار را نگشوده     . ي خداوند برآمدني نيست   كاري بي حواله  

اگر كسي بخواهد گـوهر     . داد و صالح خداوند را صالح خويش شمرد و رقص كنان به زير شمشير حوادث رفت               

يار مـردان خـدا   . مقصود را به دست آورد و از نور هدايت و داللت بهره برگيرد، بايد توكل به الطاف كارساز كند                  

محتـوي  . بـرد اي نمـي  ي از شيطان رجيم صـرفه     شود از خضر پي خجسته مدد گيرد و الّا دام صعب است و آدم             

رود و در ايـن     ها مي ي ازلي چيستاني است نگشودني و كسي از سر غيب آگاه نيست و در درون پرده بازي                اراده
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حرم رازناك محرم دلي راه ندارد و براي آنكه چراغي از غيب فروزان شود بايد تكيه به تقوي و دانـش نكـرد و                        

.ي او توكل و واثق شدن به الطاف خداوندي استهم باشد بهترين شيوهرو را صد هنر اگر راه

چنان كه گفتيم برخي از متفكـران فاتاليـسم را          . بيني حافظ است  آميزترين بخش جهان  ترين، تسليم اين منفعل 

ر گـ  الزم داشتند زيرا عمل خود را ناشي از مـشيت جلـوه   �گناهان�ي خويش از    اي براي تبرئه  به مثابه ي حربه   

گويد گرچه وصـال را بـه كوشـش         كند و مي  ي توكل صرف نيز ترديد مي     با اينحال حافظ در فلسفه    . ساختندمي

دهند ولي بايد هر چه توانست كوشيد و نبايد در آغوش بخت خـواب زده عنـود و از بانـگ جـرس كـاروان           نمي

. را به كاروانيان رسانددست اورد و خويشتنغافل ماند، بلكه بايد وصال دولت بيدار را با تالش به

بلكه اين فاتاليسم !  به هيچوجه. ي فاتاليستي حافظ در نزد اين رند خراباتي به معناي نفي زندگي نيست         فلسفه

حافظ فاتاليسم را   . رسدي قبول زهد و رياضت نمي     ي اوست به مرحله   ي عشق به خداوند و قبول اراده      كه نشانه 

طبيعـت زيبـا،    . شـود ي زنـدگي مـي    ي عـشق ، وارد عرصـه      ارد و از دريچـه     الزم د  �گناه�به ويژه براي توجيه     

هاي گوناگون مبداء الهي است ، لذا بايـد بـه طبيعـت و بـه زنـدگي                  انگيز خوبرويان در واقع جلوه    هاي دل چهره

اينجا . هاي طبيعت است، عاشق زندگيست، عاشق عيش و نوش و شراب است     حافظ عاشق زيبايي  . عشق ورزيد 

ي اشـعريان حنبلـي مـذهبِ       ي او بـا انديـشه     گيرد و درآميخـتن انديـشه     وفيان عبوس سخت فاصله مي    او با ص  

.پرست گناهي است نابخشودنيحديث

ي خوشباشي يا هدونيسم حافظشيوه

بايـد بـه   . گويد شب صحبت و فرصت عشق را بايد غنيمت شمرد كه اين جهـان ايـن همـه نيـست                  حافظ مي 

بـي مـي و     . ي مواعيـد دينـي نفروخـت      ت را از دست نداد و اين نقد را به نـسيه           عشرت كوشيد و سرمنزل فراغ    

اگر در مـاه رمـضان خورشـيد قـدح     . عيش بطالت استمطرب نبايد بود تا بتوان دل از غم رهاند زيرا زندگي بي    

 كمينگـه   مكـرِ عـالم پيـر در      . كار عمر ناپيداست  . نوشي غافل نبود  هاي ديگر از باده   شود بايد در ماه   خاموش مي 

ي زندگي را دريافـت و در دوران بهـار كـه گـل              است و سرانجام منزل ما در وادي خاموشانست، لذا بايد نقدينه          

نقاب افكنده و بنفشه سر به سجده نهاده و چمن خوش و هوا دلكش است از وصل روي خوبان تمتع برگرفت و     

ت و الّا از اين دو راهه منزل خواهيم رفـت           اين يك دو دم فرصت ديدار را غنيمت شمرد و چنگ زد و پياله گرف              
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حافظ صريحاً در معاد و در ديدار مجدد آن سوي زندگي ترديد دارد و آن را منكر                 . و ديگر به هم نخواهيم رسيد     

.كنداست يعني يكي از اصول دين را نفي مي

 را بـه خوشـي   فروشـد و جهـان  ي رضوان را كه آدم ابوالبشر به دو گندم فروخـت بـه جـوي مـي       حافظ روضه 

اند و روزگار بي دريغ تيغ هالك گذراند زيرا كار جهان هيچ در هيچ است و قاطعان طريق در كمينگاه زندگي        مي

زار و بهار ، دادِ دل ستاند و هنگام گل ، كتاب و دفتر را به يك سو نهاد و بـه               بايد از آب و مهتاب و الله      . زندمي

سـخني  . غش بهره گرفت  متاع دريغ نورزيد و از مقام امن و مي بي         تماشاي چمن بيرون رفت و از صرف مال و          

ي گويـد لحظـات عمـر فراريـست، لـذا بايـد از زمـره              حافظ نيـز مـي    . است معروف كه صوفي ابن الوقت است      

تكيه بر ايام سهو است،عشرت امروز را به فردا نبايد افكند و الّا حسرت و ماللت و دست و           .   بود �شناسانوقت�

 كرد بلكه بايد دسترنج خـويش را در راه          �خوارگانداري ميراث خزينه�نبايد  .  نصيب ما خواهد گرديد    لب گزيدن 

در نظـر   . از در عيش درآمـد و ره عيـب را نپيمـود           . بايد دو قاعده را در زندگي مراعي بود       . كامروائي صرف نمود  

.نوشي و زيباپرستيجوئي است نه بادهآزاري و عيبحافظ گناه ، مردم

هـر دو نـوعي اعتـراض    ) هدونيسم(ي خوشباشي و رندي و هم شيوه) آستيسم(ي پارسائي و رياضت  شيوه هم

حـافظ از   . داراني زاهـدان و ديـن     ي ثروتمندان، ديگري به نهي عبوسانه     اولين به گذران مسرفانه   . اجتماعيست

در . ي او سـازگارتر اسـت     يـشه پپسندد كه با مزاجِ زندگي دوسـت و عاشـق         اين دو نوع طغيان آن طغياني را مي       

 شراب ، جائي ويـژه، رمزآميـز و واال    -ي سكرآور انگور  بيني او عصاره  هدونيسم حافظ و اصوالً در سراپاي جهان      

.دارد

ي عادي سرخوشي باالتر است به نحوي كه شايد بجا بود كه مـا نظـر                ي حافظ از يك وسيله    شراب در فلسفه  

سراسر ديوان حافظ از انواع ابيات در مـدح         . ي عشق قرار دهيم    حافظ درباره  ي شراب در كنار نظر    حافظ رادرباره 

بـه  . خواريست سروده اسـت   ها غزل جداگانه كه سراپا مدح باده      نامه، ده باده انباشته است و حتي عالوه بر ساقي       

ه غرق كـرده  اند كه زندگي را در امواج ارغواني بادهمين جهت كساني كه سطحي بودند حافظ را مردي پنداشته    

بـرخالف تـصور يكـي از    . رانـد شـراب واقعـي اسـت    ترديدي نيست كه شرابي كه حافظ از آن سخن مي  . است

منتها اين شراب واقعي، اين آب انگور       . پژوهندگان و ادباء معاصر ، داليل فراواني بر صحت اين مدعا وجود دارد            

خبـري،  خـودي و بـي  ي بـي تـرين وسـيله  مهمبايد زيرا چنانكه خواهيم ديد ي حافظ قدسي خاص ميدر فلسفه 
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حافظ براي شراب انواع و اقسام صـفات عـالي و         . ي عشق است   تبديل روح به آينه    �واقعي�ي  ترين وسيله مهم

.ي حكمي و فلسفي ايجاد كرده استقدوسي قائل است و در اطراف آن به تمام معني يك هاله

كنيم ولي بايد متذكر شويم كه در ديوان حـافظ  ي شراب نقل ميي استدالالت حافظ را دربارهما در اينجا زبده   

تر است و نكات جالب فراواني است كه متأسفانه در بيان موجز ما نگنجيده است و جا دارد كه ايـن                     سخن وسيع 

.اي مشروح جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و داليل تاريخي اين جريان ذكر شودنكته طي مقاله

پرستيكيش باده

راز دو �، �سـرّ قـضا  � ،  �اسـرار خانقـه   � ،   �راز نهـائي  �توان گوهر هر كس و هر چيز،        افظ بر آنست كه مي    ح

لذا شـراب داروي جـادوئي خاصـي        .   را از خط جام خواند و از راه مستي شراب پي برد             �رموز جام جم  � ،   �عالم

سـازد و   ارتباط با كل را فراهم مـي      ي بيخوديست و امكان   كند زيرا مايه  است كه راه نيل به حقيقت را آسان مي        

حافظ منتهاي حيرت خـود را از  . گرداندگاه خدا و عشق است ظاهر ميهماهنگي جهان وجود را كه سراسر جلوه     

سـوابق طـوالني    . منع مذهبي شراب بيان ميدارد و پيداست كه استدالل فقهاء براي او به هيچوجه مقنع نيست               

كـه در آن  (و نيز در كيش مهرپرسـتي  )  آور هومي مستيله نوشيدن عصارهاز آن جم(يسنا  نوشي در مزده  شراب

اين منع اسالمي را از همان آغاز بـراي ايرانيـان سـخت نـاگوار و                ) شدشراب به مثابه ي خون مهر تقديس مي       

ماننـد سـماع صـوفيان و      (آور  هـاي مـستي   ي مخدره و رقص   بعالوه به كار بردن ادويه    . ناپذير ساخته بود  تحمل

اي پيوسته ماننـد وسـيله    ) هاي مذهبي قبايل بدوي    كه اكنون در جنوب ايران مرسوم است و رقص         �زار�رقص  

اي از جـام عـشق   گويد روز الست انسان جرعـه حافظ مي. شود براي انتقال به جهان معنويات تلقي مي    �مادي�

ي مـستي از بـاده    .  ازليـست  خداوند خورده است، لذا درك وجود خداوند نصيب او شده است و اين يـك مـستي                

نشاند، نقش ي غرور را فرو ميكش است، بادهدر عين حال شراب اندوه. زميني حالتي است از مستي عشق الهي   

آباد جهان به گنج حقيقـت       خرابي از مي ، آدمي را در خراب       . ي اشراق و اتصال است    زدايد، مايه غم را از دل مي    

ي ي عقـل و چـون و چـراي گدازنـده         وسوسه. ج را در خرابه بايد جست     سازد، مگر نه آن است كه گن      واصل مي 

خبري ناشي از باده ، اگر هم موصل به حق نباشد الاقل مـا را از اضـطراب جـستن                    بي. ي آزار است  دروني مايه 

كنـد و  حس ميخبر و عقل را بي گويد كه شراب ، علم را بي      حافظ در جائي مي   . كندحقيقت و نيافتن آن رها مي     

در اينجـا   . شكست با نوشيدن يك جرعـه غافـل شـد         گويد كه صوفي مجلس كه جام و قدح مي        اي ديگر مي  ج
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شود كه علم و عقـل رسـمي و شـرعي اسـت و همـان          حس مي تضادي نيست زيرا آن علم و عقلي ازشراب بي        

 اله ولي است    ي صوفيان ريائي از نوع شاه نعمت      باعث ديوانگي واقعي و خم شكني و هاي و هوي عوام فريبانه           

گويند منتهاي پخت و مي. حسي از يك چنين عقل ، خود عين فرزانگي استخبري از يك چنين علم و بي    و بي 

هاي ساله و رنج و غصه گويد كوشش چهل  حافظ مي . نضج شراب در دو سالگي است و به قولي در هفت سالگي           

ي رندي بياموزيم و    شيوه. ه دست شراب دوساله شد    ما در راهِ يافتِ حقيقت به جايي نرسيد و سرانجام تدبير ما ب            

 دو �عقل و دين . وار بزئيم و از مي نوشيدن بپرهيزيم و هرگز هم انسان نشويمالّا چندين هنر نيست كه حيوان     

زاي شراب عواطف را   گرماي آتش . كندپابند آدمي است و مِي رهايي بخش است زيرا انسان را از هر دو آزاد مي               

انگيز، لـذا بايـد پيالـه بـر     شراب خوف برافكن است و مذهب خوف      . بخشدزاده پايان مي   خامي آدمي  پزد و به  مي

:كفن بست تا سحرگاهِ محشر ، هول روز رستاخيز از دل زدوده شود

پيالـــه بـــر كفـــنم بنـــد تـــا ســـحرگه حـــشر

ــتاخيز  ــول روز رسـ ــرم هـ ــي ز دل ببـ ــه مِـ بـ

 ميخانه نشايد اندوخت زيرا هر كه شـراب خـورد در دريـاي              خواستاران عرض و مال را بگو كه اين دو را از در           

هاي الله پر از شرابي اسـت موهـوم         ي مستي است زيرا قدح    عشق به طبيعت زيبا نيز مايه     . ساماني غرق شد  بي

ايـن  . كنـد ها عيان مـي خرابي شراب ، گنج حكمت را در جان. توان  بي مي و مطرب نوشيد و مست شد        كه مي 

پرستي حافظ نه تنها از اين جهـت اسـت كـه    چنان كه گفتيم باده  . ي با رنگ و آهنگي ديگر     راهي است به جهان   

ي درك حقايق عرفاني است بلكه نيز از آن جهت است كه بار سنگين زندگي تلخ پيرامون را تنها بـا           باده وسيله 

خود كـه انباشـته از   هاي محيطِ زمان و مكان   ها و رنج  حافظ در ديدن سياهي   . توان سبك ساخت  اين اكسير مي  

اي او در اينجا نغمه. بين است و اندك پندار باطلي در اين زمينه ندارد       زور و غرور و جهل و فريب بود كامالً واقع         

:كندسوزناك ساز مي

بيني حافظبدبيني و خوش

اي جهـان  هـ �بوالعجبي�ي بدبيني درمورد بينش حافظ درست نباشد زيرا وي هميشه از     كار بردن واژه  شايد به 

اي سـياه و  حقيقت آن اسـت كـه حـافظ اي چـه بـسا پـرده      . داندنالد و آن را هم از اسرار الهي مي        است كه مي  

ي قرعـه �حافظ به سبب اعتقاد به قضاء آسـماني بـه           . كندموحش از زندگي بشري در اين خاكدان توصيف مي        
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 قـسمت اوضـاع چنـين اسـت كـه      يهاي سياه و سپيد آدمي معتقد اسـت ولـي در دايـره    و نسج بخت  �قسمت

سـبب گـردون عـاجز    هاي بـي بخشيعقل از درك كام   . روزي و بهروزي مبتني بر هيچ دليل و علتي نيست         تيره

وي . بنياد بر حذر بـود ي محتاله و از اين پير بي  بايد از اين عجوزه   . گستر است دنياي فريبنده محتال و دام    . است

ي پرويـزنش سـرِ كـسري و        ر باژگون سپهر، صافي دردآلود دارد و ريـزه        دو. دهد مگر آنكه باز ستاند    چيزي نمي 

. سـترد اجل رهبر امل است و سيلِ مرگ ، نقش آرزوها را مـي            . كش است  مهمان گردون سيه كاسه  . پرويز است 

ابنـاء  . شكند و دانش و فضل گناهي است كـه سـزاي آن نـامرادي اسـت    ويژه كشتي هنرمندان را مي    آسمان به 

نشيني چراغي بركند و اال گذار بر       مگر آنكه كوكب هدايتي بدرخشد، خلوت     . درون و ستمگرند  وفا و تيره  يزمانه ب 

توان سپيد ساخت مگـر آنكـه روز غـم بـه جـز سـاغر                گليم بخت سياه را با آب زمزم و كوثر نمي         . ظلمت است 

ي خـون جگـري خـويش را از    هنگيريم و اندوه خود را در امواج مستي غرقه سازيم و با كمك ساغر مينائي قص            

حـافظ بـه كـرات      . يكي از داليل سياه بودن بخت آدمي وجـود مـرگ نـاگزير اسـت              . ي مينائي حل كنيم   دايره

ي عرصه. صفا ساخته است ي مرگ و سپنج بودن آن را بي       گويد كه جهان مانند خلد برين زيباست ولي سايه        مي

دسـت و دغـا بـا انـسان غائبانـه      سازد زيرا فلك چيره ميزندگي پر از حوادث شگرف است كه انسان را غافلگير         

چيز و همه خداوند كه از همه. كننددانند كه در درون پرده چه تدبير مي       بازد و مغروران فريب از برونِ در نمي       مي

هاي به هـم    هاي گرد آمده و آشيانه    آورد و خرمن  كس مستغني است هرچند يك بار باد غيرت را به وزش درمي           

دهد و چندان سيل مهيب تصادفات از هر سـو زنـدگي آدمـي را در چنبـره گرفتـه اسـت كـه                        ه را بر باد مي    بافت

.توان عنان كشيده رفت بلكه بايد عنان گسسته تاخت تا شايد از سويي مفرّي يافتنمي

 مهيـب و    حافظ پس از ايلغار   . ايست عيني و واقعي   ي تاريك از زندگي انسان در دوران حافظ منظره        اين منظره 

 حـافظ در دوران اميـران و   1.زيستشد ميآلود مغوالن و دوراني كه خطر هجوم تيمور دم به دم بيشتر مي           خون

در دوران . كـرد رحمي مانند امير پير حسن، امير مبارزالدين محمد، شاه محمود زندگي مـي      شاهان خونخوار و بي   

.  شيراز  پيوسته حوادث غير مترقب رخ مي نمـود        حافظ در اثر دست به دست شدن دائمي شهرها و از آن جمله            

شـاه  مانند شاه شيخ ابواسحق اينجو، شـاه منـصور، تـوران          (شاهان و وزيران و از ميان آنها برخي دوستان حافظ           

داد كه آخرين آنها هجوم مجـدد اميـر تيمـور           كن رخ مي  هاي بنيان هجوم. كشته شدند ) وزير، صاحب عيار وزير   

افظ بـا آنكـه در   ي حافظ و دانته مي نويسد كه اگر در دانته زندگي عصر با صـراحت مـنعكس اسـت، حـ    بانو گوترود بلّ مترجم زبردست برخي غزليات حافظ به انگليسي در مقايسه    )1

هـاي نـاب، كلـي،    درست است كه حافظ همه چيـز را در اثيـر انديـشه     . اين قضاوت دقيق نيست   . زيسته، چيزي از آن دوران در غزليات خود منعكس نساخته است          دوران پر آشوب مي   

.ها، فرياد درويشان، غضب شاهان، ادبار زمان، بست و گشاد كارها را ديدنها، طغيان خوتوان جهش شعلهكند ولي از وراء پرنيان شفاف شعر او ميمجرد و ابدي خود مستحيل مي
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جامعه از انواع غوغاها    . اي سخت تيز بود   هاي مذهبي، نبردهاي قومي و مبارزات عقيده      گآتش جن . گوركان بود 

از قبيل عماد  (و زاهدان ريائي    ) مانند امير مبارزالدين، شاه شجاع    (امراء و سالطين خشك و متعصب       . انباشته بود 

 عمـومي را عليـه او   بـا وي دشـمني داشـتند و افكـار      ) از نـوع شـاه نعمـت الـه ولـي          (و صوفيان سالوس    ) فقيه

هـاي درونـي    اش نيـز پـر از تالطـم       زندگي خانوادگي . حتي يك بار فتواي قتلش را صادر كردند       . انگيختندبرمي

 به كف بـر سـر راهـش    �حباله دعوي�وكيل قاضي با    . غالباً مقروض است  . ميرندفرزندش و برادرش مي   . است

گـاه ميـر    : اش پرفـراز و نـشيب اسـت       زندگي. آيد هر دم به سراغش مي     �چاكر طغراكش ديوان  �كمين بسته و    

.صدرنشين است، گاه گداي ره نشين

ي خوشباشي و تسليم و رضـا بـه ناچـار در            ي عشق، فلسفه  ي وحدت وجود، فلسفه   ولي حافظ بر اساس فلسفه    

ظ بينـي حـاف  منشاء خوش. بيني در غزليات حافظ بسيار است   عناصر خوش . ماندوادي تاريك بدبيني متوقف نمي    

:چند چيز است

 آنكه لطف و عنايت ازلي رهنمون بندگان است،نخست

ماند، آنكه در اثر تحول و تطور دائمي وضع ايام به يك طرز و يك طور باقي نميدوم

 آنكه آه و گريه را اثر است و وثوق و توكل ثمربخش است،سوم

كند، آنكه گاه طالع رام و بخت نيك و اختر سعد مدد ميچهارم

ي مرادها است،آنكه نهاد نيك و درون صافي خود برآورندهپنجم

. آنكه صبر و ظفر دوستان قديمند و كسي كه شكيب دانست سرانجام به آرزو رسيدششم

نامـه  هاست و همين هاست كه ديـوانش را فـال  ها و تسكينابيات پر از مژده   . زنداميد در ديوان حافظ موج مي     

اگر هم چين غضب بر ابروان وي ، مـا را عـاجز و   . و مهر خداوند با هم استحافظ بر آن است كه قهر      .  ساخته

اگر نيك بنگريم و وا ببينيم      . بخشدآورد و نيرو و توان مي     ي مهرش پيامي بر سر بيمار مي      كند، عشوه ناتوان مي 

عنايـت ازل و  شود، بايـد بـه     كام ما روا مي    �خالف آمد عادت  �ها و مصائب جهان ، خير ماست و از          گاه در رنج  

بينـد ولـي   واقعيت سياه را مي. ورزدحافظ در عين يأس اميد مي   . لطف غيب اميدوار بود و نوميدي را وبال شمرد        

رسد و چه انـدازه او شـيداي  دميـدن صـبح     شود و بدينسان حافظ از تيرگي بدبيني به صبح اميد ميتسليم نمي 

هاي روز را ستوده اسـت و در ايـن رمـز      شودن دريچه صادق است و چه بسا در اشعار خود سر زدن سحرگاه و گ            
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رمز ديگري كه حافظ براي اميد بكار  . ي اميدواري خويش را ديده است     انگيز طبيعت اصالت و واقعيت فلسفه     دل

تواند از دل خـود  ذره كه به خورشيد رسيد از جهان غبار گذشت و آنگاه مي    : برد رسيدن ذره به خورشيد است     مي

. آفاق بخشدنور به سراسر

ي خود درمـورد اتيـك و   بيني در بخش عملي فلسفهشناسي حافظ او را به نتائجي قابل پيش      ي جهان مجموعه

نـازد كـه   او خود مي. ي رندي استي حافظ در زندگي فلسفهفلسفه. تيك و مسائل اجتماعي رهنمون است  استه

 گـرفتن  اعتنائي به سالوس مذاهب، بهرهپيرايه، بيپايداري و وفاداري، پرستش زيبائي بي . ي رندان است  از زمره 

از عيش زندگي و نفرت از ظلم و شكوه و جالل و مال و منال و عشق به عدل و مردم درويـش و گـدا، چنـين                           

شناسـي  هـاي هـستي   ي انديـشه  هـا از جاذبـه    مسلماً جذابيت اين انديشه   . ي رندي است نكات اساسي اين شيوه    

پرستي شاعر، حتـي در     اگر آنجا وحدت وجود و يگانگي گوهر عالم همراه جهان         . ستحافظ كمتر ني  ) انتولوژيك(

دوسـتي عميـق او، مردانگـي او، زنـدگي و     پـذير اسـت ،  در اينجـا انـسان    بين امـروزي دل   نظر يك فرد روشن   

. بينيـد در كمتر شاعر ايراني شما نظاير اين صفات را يكجا مي     . كندپرستي او شخص را سراپا مجذوب مي      زيبائي

ي قرون وسطائي ما يـا  جهات مثبت تفكر عارفانهي حافظ كليه به هيچ وجه غلو نيست اگر گفته شود در فلسفه         

ي ايراني در قرون وسطي مـنعكس اسـت و بـه همـين     حتي با جسارت بيشتر بگوييم تمام جهات مثبت انديشه       

يـك و واالي آن مجاهـد دانـشمند         ي حـافظ، عليـرغم نيـت ن       جهت است كه ارزيابي شادروان كسروي دربـاره       

اينـك بـه    . ناسنجيده بوده است و از ادراك سطحي افكار خوشباشانه و ستايش باده در نزد حافظ برخاسته است                

:پردازيماتيك حافظ مي

 فلسفه ي شكيب و پايداري و اميد-اتيك حافظ

، بيابـانش  �د موج آتشين استهر شبنمي در اين ره ص�. راه عشق، راه طلب به نظر حافظ پر بيم و خطر است     

ايـن راه ، راه بالسـت و   . پر خار مغيالنست، كمانداران از هر سو كمين كرده اند، فراز و نـشيبش فـراوان اسـت                 

زندگي ما از راحت و رنج، سوز و ساز، جمعيت و پريشاني، نـيش و نـوش ،      . تصور امن و آسايش در آن خطاست      

، سود و زيان، هجر و وصل، نفاق و وفاق و غيره و غيره تركيب شده                دشواري و آساني، وفا و جفا ، نور و ظلمت         

ي مقصود دسـت يابـد   اگركسي بخواهد به مراد برسد، به كعبه . ديگري باشد و ممكن نيست كه يكي از اينها بي       

بايد واقف منزل باشد، دانسته رود، همت عالي داشته باشد، ترك كـام خـود كنـد ، شـرايط و اسـباب بزرگـي و                        
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ي جان را بـه سـم سـمند         ي اقبال ناممكن نجنباند، مس وجود را قابل سازد، آينه         زي را فراهم كند، حلقه    سرفرا

غم، كسان ره نرفته، اهل كام و ناز اين راه ، راه خادمان بي. رياضت بسايد، از مالل نهراسد، از پاي طلب ننشيند      

آن كـسي كـه سـالك راه و نيازمنـد     . م اسـت سوز، دريادالن سرآمد الزروان جهان نيست، بلكه براي طي آن ره     

بالست بايد از خالف آمد عادت كام جويد، از رنج روي نتابد، رياضت و امتحان ايام را به جان بخرد، طهارت به                      

آويـز حـافظ بـا    هاي دلآيا اين انديشه. خون جگر كند، صبور و متحمل باشد، دست از طلب تا پاي جان برندارد       

 تنـاقض  �توكـل � و �رضـا �ي ي واگذاردن خود به اختيار تقدير يعني با فلسفهي درباره ي تسليم آميز و   انديشه

ي اخالقي ، عنصر فعال جهد و تالش آشكارا موجود است ولي بايد فراموش نكرد كه   ندارد؟ البته در اين انديشه    

بور بـودن و   ، در اشك به مژگان سفتن، ص�خون جگر خوردن� ،  �رياضت روحي �از سوي ديگر عنصر منفعل      

بيني حافظ بخش فعال و انقالبي آن است و     به هر جهت اين بخش از جهان      . در انتظار ظفر نشستن بيشتر است     

ي شكيب و پايداري و دهد و به درستي بايد آن را فلسفه       بيني و روحيه ي عصيان و طغيان شاعر خبر مي         از واقع 

عالوه بر شكيب، طغيان و تالش ، حـافظ         . زمِ مجاهدان باشد  تواند سرودِ ر  ابيات فراواني از حافظ مي    . اميد ناميد 

از آن جمله است وفاداري، مهرباني و       . ستايدبرخي ديگر از صفات مثبت اخالقي را به كرات در غزليات خود مي            

ي ايـن نكـات ،      ي همـه  دربـاره . تفقد به ديگران، صدق و راستگوئي، سرسختي، رازداري، مناعت و عزت نفس           

.غز بسيار داردحافظ سخنان ن

هـاي دوسـتي و قـدر       شكنان و تحمل رنـج    شكني و دوري از پيمان    وفاداري و مراعات پيمان و احتراز از پيمان       

حافظ صـدق و    . دوستان نيك را دانستن و از معاشران ناجنس پرهيز كردن ، از صفات مورد ستايش حافظ است                

گـري پرهيـز داشـتن را توصـيه     ترد امنـي و حيلـه     راستگوئي و صنعت نساختن با مردم و ساده ورق بودن  و از              

 و تيمار غريبان و بر خاطر كسان غبار ننـشاندن           �خير نهان �ويژه  حافظ ستايشگر نيكي و مهرباني و به      . كندمي

در . آزاري كـرد توان مي خورد و منبر را سوزاند ولي نبايد مـردم آري مي. ترين گناه است آزاري بزرگ مردم. است

:ي راز زيبائي انساني و هنري نيز جالب استي اخالقيات، نظر وي دربارهالب حافظ در زمينهكنار نظريات ج

استه تيك حافظ

وي . ي زيبائي اسـت   حافظ هم به مثابه ي شاعر و هم به عنوان يك پيروي مسلك عشق، ستاينده و پرستنده                

توان بـه   شمرد كه نمي   مي �ادراكوراي  �ماهيت زيبائي و حسن را همانند ماهيت عشق و صنع خدائي ، امري              



549

گويـد  نامـد و مـي     مي �حسن شناسي � يا   �علم نظر �وي دانش زيبايي شناسي را      .  از آن دم زد    �تقرير و بيان  �

شاهد آن نيست كه گيسوي عنبـرين و ميـان باريـك دارد بلكـه بايـد         . طلبند مي �آن�بينايان علم نظر از بتان      

 غير از حسن و زيبائي ظاهر ، بسي نكات ديگر ضرور است تـا كـسي                 . دارد آنيي طلعت آن كسي بود كه       بنده

نظر شود و الّا نه هر كه چهره برافروخت، از فـن دلبـري بـاخبر بـود و                   مقبول طبع مردم حسن شناس و صاحب      

بـه جـز شـكر      . تر از موي ، در اين فن نهفته است        ي باريك توان از دلبري به آساني الف زد زيرا هزار نكته         نمي

ها گنجاند  هاي ديگر است از آن جمله اينكه بتوان به هنر خود را در دل              و شيرين اطواري ، زيبائي را مايه       دهني

ي ي اخالقي ، خود نكتـه     ي زيبائي و جاذبه   اين رابطه بين استه تيك و اتيك، جاذبه       . و قلوب را مجذوب ساخت    

.ي حافظ استبديعي در فلسفه

ي زيور و آرايش مـشاطه گـران         را بر حسني كه وابسته     �حسن خداداد �ظ  اما در مورد خود زيبائي ظاهري حاف      

ي خوي و خلـق بهتـرين شـكل زيبـائي        پيرايه را همراه با جاذبه    بدينسان حافظ زيبائي بي   . دهداست ترجيح مي  

نظـر كـسب مقبوليـت    كند و در نزد مردم صاحبي حسن را ايجاد مي   شمرد و همين است كه كرشمه     انسان مي 

.كنيمي شخصي تعبير ميآن از نظر حافظ همان چيزي است كه ما امروز به جاذبه. دنمايمي

 و زبان و بيان سوزناك كلك شاعر بر آن است كـه  �لطف سخن� شعر و �بخشي تركيبفرح�ي  حافظ درباره 

جـا   نام دارد و در سلوك شـعر كـار شـاعر را بـه آن               �قبول خاطر �ي يك نيروي اسرارآميزيست كه      آن نيز ثمره  

اين قبول خاطر، اين نفس دلكش، اين لطـف سـخن           . شودي اشعارش بيت الغزل معرفت مي     كشاند كه همه  مي

گردد و نزاع و محاكا بر سـرِ آن         امريست خداداد و اگر كسي بدين موهبت ارزانيست هنرش خود بخود عيان مي            

در هم سرشـته اسـت، عاطفـه را بـا     بالد كه در اشعار خويش روان را با خرد         در عين حال حافظ مي    . الزم نيست 

عقل، احساس را با ادراك همراه ساخته است و اين بضاعت سخن در فشان را به دست داده  و به همين جهت                       

.نشيني قاف تا قاف را گرفته استي گوشهاست كه صيت وي با همه

0��ì��d�9 ( �چـه ندانم �بدينسان هم درمورد زيبائي انساني و هم درمورد زيبائي هنري حافظ به يك 

��9����95�
نامد معتقـد اسـت و آنهـا را يكـي از             مي �قبول خاطر � و جاي ديگر     �آن� اي كه جائي آنرا      �

.شماردگير معشوق ازلي ميمظاهر متعدد عشق جهانشمول و زيبائي عالم

. نظر بيافكنيمفايده نيست به برخي نكات مربوط به تفكر اجتماعي حافظو در پايان اين سير اجمالي بي
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برخي نظريات اجتماعي حافظ

ي درويشان حافظ خود از زمره. در دوران حافظ جنبش دراويش انقالبي ، شمال و جنوب ايران را فرا گرفته بود

رفـت و  بود و نسبت به درويشان عالقه داشت و با آنكه از روي ناچاري به دربار شاهان و اميران و وزيـران مـي         

ي خـوار زورمنـدان عـصر بـود، طبـع نـازك و روح عـدالت        گرفت و وظيفه  سياري از او مي   شغل ديوان ، وقت ب    

ي او ، گوته ي بـزرگ را        از اين بابت بيوگرافي حافظ تا حدودي ستاينده       (پرستش از اين دغالن زورگو بيزار بود        

).آوردبه ياد مي 

نكه گردآلود فقرم حاضر نيستم بـه  با آ: گويدوي مي. يكي از مختصات شعر حافظ ستايش فقر و درويشي است       

آري .  دامن تر كنم و پشمين كاله خويش را با صدها تاج خسروي برابر نخـواهم كـرد                 �ي خورشيد آب چشمه �

ي آورند و بر در ميكده هستند كه به خرمن دو جهان سر فرود نمي�دماغ كبر�چين داراي آنچنان گدايان خوشه

دهند و با آنكه خشت در زير سر دارنـد بـر تـارك            ستانند و مي  شاهي را مي  اند كه افسر پاد   رندان قلندري نشسته  

مـا  .  برخوردارند و كمترين ملكشان از ماه تـا مـاهي اسـت            �سلطنت فقر �گذارند زيرا آنها از     هفت اختر پاي مي   

ا بـه  ي مـا ر ي اسب سيه و زمين مغرّق نيستيم و اگر شاه جرعـه           رانيم و در انديشه   درويشان جهان را خوش مي    

كمـر و خـسروان     ما گدايان عـشقيم، شـهان بـي       . كنيمحرمت ننوشد ما نيز به ميِ صاف و مروق او التفاتي نمي           

نودولتـان بيهـوده بـه      . با آنكه از كران تا كران را لشگر ظلم گرفته است از ازل تا ابد فرصت ماسـت                 . كُلَهيمبي

اين مخازن زر و درم نخواهد ماند و        . مي فروشند غالم ترك و استر خويش مي نازند و توانگران به عبث نخوت             

ي پرغرور فقر در گـوش مـا دلنـواز          چقدر شنيدن اين چكامه   : مانند گنج قارون در دل خاكِ فنا فرو خواهد رفت         

!است 

گويد صـحبت حكـام و      وي مي .نفرت حافظ از زورمندان جهان به صراحت و بارها در اشعارش بروز كرده است             

اربـابِ  �نبايـد بـر درِ      . بايد جوياي خورشيد حقيقت بود تـا شـايد طلـوع كنـد            . شب يلداست اميران مانند ظلمت    

ي  را در كنج سراي خويش ازدست داد و از عرصه�گنج عافيت� به اميد خروج خواجه نشست و     �مروت دهر بي

گـان بـوده مـال و    خواردارِ ميـراث  نبايد خزينه . آميز ثروت  و طمع گام گذاشت      خيز فقر به ميدان حقارت    فضيلت  

.هاي عمر نريختمنال را در پاي شادي

اگر ساقياني كه سلطنت و قدرت را در دست دارند از جام عدل باده ندهند، گدايان باغيرت خويش جهان را پـر        

دور جهان يكسره بر منهج عدل است ، لذا بايد مطمئن بود كه ظالم راه بـه منـزل نخواهـد             . بال خواهند ساخت  
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اين .  اين سخنان حافظ عصر پرتب و تاب او و عشق او به جنبش مردم به روشني منعكس است                  يدر همه . برد

 ي بديع در ي نهائي نور بر ظلمت ، نكتهاطمينان حافظ به پيروزي نهائي عدل مانند باور مزدكيان كهن به غلبه       

ايـست كـه   س است، نكتـه هاي مترقي و انقالبي منعك   ي انديشه ايست كه در همه   بيني حافظ است، نكته     جهان

.كندحافظ را گاه به يك شاعر واقعاً انقالبي بدل مي

پايان و نتيجه

اي كه در دوران خود او براي معتقد خويش خطـرات فـراوان       فلسفه. ي حافظ از زبان خود او     چنين است فلسفه  

ا كه از راز و شور و سـوز درون          آنج. ديدآورد زيرا وي جهان را با نگرشي كُنجا و فراگير و جسورانه مي            به بار مي  

پريـده  هـاي مـزور را رنـگ   گويد، آنجا كه به طغيان ميخواند، آنجا كه در شـكاكيت خـود قـدس              خود سخن مي  

گر عشق است، آنجا شود، آنجا كه نغمهسازد، آنجا كه در عدل و خردِ خالق مردد است و رستاخيز را منكر مي         مي

پرستد نـه فرشـته     نهد، آنجا كه بشر را مي      ملت را عذر مي    72تايد و جنگ    سكه عالم را در پيوند روحاني آن مي       

را، آنجا كه خوش بين است ، آنجا كه به وفا و راستي ميخواند ، آنجا كه پرستنده ي زيبائي هاست ، آنجا كه از                         

 و ايـن  .ي انـسانيت و اوج ادراك عقلـي و عـاطفي       ستايد، حـافظ رنديـست در ذروه      فقر دم ميزند و عدل را مي      

اگـر شـاعران را مقـدر اسـت كـه جهـان رازنـاك را در بيـان                   . مضامين كه ياد شده تقريباً سراپاي شعر اوسـت        

ي خويش بهتر از فالسفه در مقوالتشان منعكس سازند ، و اگر شاعران واقعـي از                نامحسوس و ماورائي شاعرانه   

تـرين فالسـفه و پيمبرتـرين       فظ فيلـسوف  كنند، در آنـصورت حـا     اي باالتر سير مي   پيمبران و فالسفه در عرصه    

شايد آن عصر برسد كه او را بهتر از آن بـشناسند كـه شـناخته بودنـد و يـا                   . و در واقع چنين است    . پيمبرانست  

.شناسندمي

اي است سخت خاص، اين فلسفه. ي حافظ را در دوران او جز او كسي به ژرفا درك كرده؟ بعيد است       آيا فلسفه 

گري، غير از حكمت مـشاء ، غيـر از          ين چيزيست غير از مذاهب حنفي و شيعي، غير از صوفي          ا. محرمانه و ويژه  

در اين فلسفه گوهر هستي با تمام يكپـارچگي خـود و            . . . گري  كالم، غير از الهيات، غير از جادوگري و جوكي        

ر است و همـين خـود       طپد و از اوهام سپري مغزهاي درون و فرومايه بسي آنسوت          با تمام طوفان دروني خود مي     

ي حـافظ  هاي شاعرانهشايد خيام هم نظير او بود و تمام آن دردآلود بودن ناله         . علت تنهائي و غربت حافظ است     

.گنجدي بشري نمياند كالم او را حالتي است كه در حوصلهبيهوده نيست كه گفته. از همين غربت است
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نازيدن ايرانيان به   . چيزي نو و معاصر در آنست     . وم است ي حافظ به مراتب بيشتر مفه     ولي در عصر ما ، فلسفه     

با آنكه اينجه سخن بر سر مغلقـات عربـي          . سينا، غزالي و خواجه نصير نباشد     تواند كمتر از به فارابي و ابن      او مي 

نيست كه در چمِ خمِ قاطيغورياس ارسطوئي مضمضه شود، بلكه اينجـا پرنـد شـفاف پارسـي اسـت بـا مـشتي                        

تـرين  رنگ و پرزنگ كه از اثير سوزان زيستن برخاسته است و از اين رو حافظ بـه حـق محبـوب             هاي خوش واژه

.سخنوران ما است
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نگاهي گريزان به

پويه ي انديشه فلسفي و اجتماعي
از صفويه تا زمان ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدخل 

در اين دوران است . راز و نشيب تكامل خود تاريخ همگوني نيستغاز صفويه تا امروز تاريخ ما از جهت فاز آ

ي فئودالي، پس از گذراندن دوران حاكميت طوالني ايلخانان مغول و تيموريان ، بار ديگر، به شكل كه جامعه

رسد ولي سپس در زير كند و به اندك جالئي ميي شاهان صفوي، قد راست ميقدرت متمركز سلطنت مستبده

در همين دوران است كه پديده هاي نوين تاريخ، . ميردپوسد و ميرجي و داخلي براي هميشه ميضربات خا

دهد كه تأثير انقالبات بورژوائي اروپا، استعمار كشورهاي آسيا و افريقا از جانب اروپائيان، ديگر امكان نمي

رود و سرانجام با ني ميي قطعي، دردناك و طوالي سنتي تجديد حيات كند و رو به ضعف و تجزيهجامعه

اي كه براي بسياري كشورهاي آسيائي شاخص است، در انقالب مشروطيت، ايران نيز، پس از يك سير ديرنده

.كنند و خواهند كردگذارد كه ملل و جوامع معاصر آن را طي ميي بزرگي گام ميهمان جاده

ان مشخص يعني دوران اعتالء نسبي و پس از اين توصيف، سريع، با مكث بيشتري با مختصات اين دو دور

.ي سنتي، آشنا شويمسپس دوران انحطاط و زوال جامعه

آغاز . گيردآخرين مرحله نظام فئودالي در ايران دوران صفويه، افشاريه، زنديه و آغاز قاجاريه را در بر مي

 و روسيه تزاري همراهست و از  استعماري انگلستان و فرانسهقاجاريه با انقالب كبير فرانسه و با بسط فعاليت

.گرددهمين جاست كه تجزيه و زوال تدريجي و نهائي فئوداليسم آغاز مي
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اگر در بخشي از حاكميت صفويان نظام فئودالي هنوز رمقي . ماندولي خود فئوداليسم در اين مدت يكسان نمي

شود، ما با  اين نظام آغاز ميي قطعيبراي ايجادگري دارد، در بخش آخر اين حاكميت تا زمانيكه تجزيه

اما عواملي كه به رونق نسبي دوران اول كه شايد تا شاه . ي فئودالي ايران روبرو هستيمانحطاط كامل جامعه

:كند چند چيز استعباس دوم صفوي را در برگيرد كمك مي

 منظم وري، بازرگاني داخلي، متشكل شدن اصناف،تمركز و امنيت نسبي طوالني ، به رشد پيشه)1

بار ديگر بازارهاي . كندشدن مقررات مالكيت فئودالي و حتي بسط بازرگاني خارجي كمك مي

گيرد و رونق اقتصادي به پيدايش رونق فرهنگي مدد ي صفوي رونقي ميداخلي ممالك محروسه

رساند؛مي

رار روابط با به استق) پرتغال، اسپانيا، انگليس، فرانسه، روس، هلند و واتيكان(كشورهاي اروپايي )2

شوند و سفيران و مسافران اروپائي به ايران ايران، بويژه در قبال بسط قدرت عثماني ذيعالقه مي

تمدن غربي نخستين تأثيرات خود را در برخي آداب و رسوم زندگي و لباس و هنر ايران . آيندمي

كند؛آغاز مي

انان ازبك، به پيروي از روش صفويان براي حفظ قلمرو خود در برابر خوندكاران عثماني و خ)3

پردازند هاي پيش از خود، سخت به تبليغ شيعه ي اماميه ميسربداران و مشعشعيان و ديگر سلسله

كه در مدح خاندان علي و در ذم دشمنان آنها بي  ( �تبرّائيان� و �تولّائيان�و مبلغان خود را به نام 

عشري براي نخستين بار به ي اثنادين شيعه. ندداربه اكناف ايران گسيل مي.) گفتندپرده سخن مي

شود و اين دين نوين تا دوراني اجاق افكار و دين رسمي يك دولت متمركز ايراني مبدل مي

.داردعواطف را براي مقابله با دشمنان شرقي و غربي گرم نگاه مي

 از يك دوران دهد و پسبر اين پايه، تحول و حتي گاه تجددي در علم و هنر و فلسفه روي مي)4

صائب و سبك (هاي نوآوري در شعر ، برخي جلوه)�����
��!�(نسبتاً طوالني تتبع و اقتدا 

ميرفندرسكي و شيخ (و علوم طبيعي و رياضي ) مالصدرا و حركت جوهري(و در فلسفه ) هندي

.شودديده مي) بهائي

ي صفوي بتدريج در ثروت و لذات لهسلس. ولي چنانكه گفتيم اين جلوه ي نزار و ناپايدار بسي باقي نماند

پايان و از شاه صفوي از سوئي داراي اختياراتي بي. اش به بالي جانش مبدل گرديدمنهمك شد و قدرت جابرانه



555

سوي ديگر در چنگ خواجه سرايان و زنان حرم اسير بود و ترس آنكه او را بكشند يا وليعهدش را به تخت 

. نه كه كمترينش ميل كشيدن به چشم نزديكان و خويشان بود وا ميداشتنشانند، او را به اعمال قساوتكارا

صدر خاصه و صدرالممالك و شيخ االسالم و مالباشيها و (گروه انبوهي از قبيل روحانيون وابسته به شاه 

و عمال ديواني و درباري مانند مستوفي الممالك و ديوان بيگي و بيگلربيگي و قورچي ) ها و پيشنمازهامدرس

پايان در آغاسي و ايشيك آقاسي و سران اويماقات قزلباش با اموال هنگفت و مقامات و تبخير بياشي و قوللرب

يك زندگي بغرنج مملو از آنتريگ كه هر چندي يكبار به خونريزي و قتل جمعي يك خاندان و غارت منازل 

حمانه دستگاه صفوي و بر رأس آن نظامات خشن، سالوسانه و بير. شد گرد شاه صفوي را گرفته بودندختم مي

عدم رضايت مردم در اين عصر . شاه عالم پناه، رمق را از مردم و امكان رشد و گسترش را از تمدن ستانده بود

توان از مهمترين جنبش الحادآميز عصر يعني از آن جمله مي. گرفتمانند هميشه رنگ الحاد مذهبي به خود مي

نام برد كه در زمان شاه عباس رخ داد و منجر به قتل جمع ) سرو قزوينيپيروان درويش خ (�نقطويه�جنبش 

 ضمن ذكر وقايع هفتمين سال سلطنت �عالم آراء عباسي�به قول . كثيري به دستور شاه در سراسر ايران شد

اصالً اعتقاد به محشر، اجساد و قيامت . اند آن طايفه به مذهب حكماء ، عالم را قديم شمرده�شاه عباس 

ظاهراً . �شمارندمكافات حسن و قبح اعمال در عافيت مذلّت دنيا قرار داده، بهشت و دوزخ را همان مي. دارندن

كنند تا عالوه بر جرم الحاد، خيانت سياسي نيز بدانها نسبت اين فرقه را به ارتباط با دربار اكبر شاه نيز متهم مي

.داده شود چنانچه تاكنون مرسوم است

هاي دستي و نسبتاً بزرگ و سازمانهاي صنفي داري به صورت پيدايش كارخانههاي سرمايهستهباري با آنها ه

توپ، تفنگ، ساعت (ي وسائل بدوي فن نو نسبتاً مرتب و بازرگاني داخلي و خارجي نسبتاً پررونق و حتي رخنه

 ضرور تراكم و تكامل كه به قول انگلس شرط(ي صفوي پديد شده بود، فقدان مطلق امنيت در جامعه) و غيره

هاي فروغ بخش يك اقتصاد شعله. ي مساعد حركت جامعه را به سوي پيش از ميان ميبردزمينه) سرمايه است

روبناي . رفت در خاكستر انبوه و سرد نظامي منحط و ميرنده به تدريج رو به خموشي ميو فرهنگ روينده

پذير خود، جامعه را در رخوت، تسليم، فساد فرو ميبرد و آن  و ستمگرانه و مقاومت ناكنندهسياسي با فشار خورد

شود و ايران  عليه افغانان، تراژدي قادسيه تكرار مي�گلناباد�سرانجام در جنگ . ساخترا از درون پوك مي

ي پشتوانهفتوحات درخشان ولي بي. آيدگيرد و از پا درميي تاخت و تاز محمود و اشرف افغان قرار ميعرصه
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رشاه افشار و سلطنت ماليم ولي كوته مدت كريم خان زند نتوانست به نتايج محسوسي از جهت تثبيت ناد

. مدني و اجتماعي بيانجامد

با آنكه در . رسد كه چنانچه گفتيم دوران تجزيه و زوال نهائي نظام فئودالي استسرانجام دوران دوم فرا مي

جاد تمركز نيرومندي گرديد ولي جهان و زمان ديگر بود و ايران خان قاجار موفق به ايآغاز اين دوران آغامحمد

ي بورژوازي اروپا قرار گرفت و دستخوش دست اندازيهاي خدعه ناگاه در معرض وزشهاي تند تمدن رشد يافته

ي قرون را سرانجام از خواب هاي چپ و راست اين خفتهسيلي. گرانه و جنايت بار استعمارطلبان رنگارنگ شد

بتدريج ولي منظماً وزش نو آثار مدنيت كهن را بر باد داد و به جاي آن مؤسسات و مقررات . برانگيختژرفش 

ي جهان بدان اي نشاند و كشور ما را وارد به مسير تكاملي نويني ساخت كه اكنون همه خلقهاي پنج قارهتازه

.شونداند و ميكشيده شده

ي فرهنگ و ايدئولوژي فئودالي در آغاز قاجار و سپس با ندههاي ميرپس از اين دوران ما با آخرين جلوه

پيدايش نوعي تازه از جريانات فكري يعني روشنگري بورژوائي روبرو هستيم كه سرانجام جاي خود را به 

.دهدي نوين و عصر جديد ميايدئولوژيهاي جامعه

ي كالسيك ايران عروج و سقوط فلسفه

اعي و سياسي دوران اول و آغاز دوران دوم است كه عروج و سقوط نهائي ي اقتصادي، اجتمدر اين زمينه

ي ي كالسيك ايران كه به دو صورت عمدهوقتي از عروج فلسفه. گيردي كالسيك ايران انجام ميفلسفه

اكثريت مطلق فالسفه اين . گوئيم، اين حكم، حكمي بس نسبي استمشائي و اشراقي متجلي بود، سخن مي

همه ي عناصر جاندار عصردر ميان آنها تنها صدرالدين شيرازيست كه . ناميد) اپيگون(د اقتداگر ايام را باي

ي ي اول دوران رونق جامعهي درجهي دقيق و متحرك خود جذب كرد و خود تا سطح فالسفهرا در فلسفه

.اوج گرفت) سينا، خواجه نصير و غيرهفارابي، رازي، ابن(فئودالي ما 

.تري اين نكته را بررسي كنيمبا تفصيل بيش

نجم الدين : ي ايران ثبت كردتوان نامهاي زيرين را در دفتر تاريخ فلسفهاز آغاز صفوي تا هجوم افغان مي

903مقتول بدست تركمنان در سال (، ابوالمعالي صدرالدين شيرازي ) هجري قمري828متوفي (حبله رودي 
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ي سرشناس و مؤثر دوران خود از مردم كازرون فارس و از فالسفه، جالل الدين محمد بن اسعد دواني .)ق.هـ

متوفي ( از فالسفه ي زمان شاه طهماسب صفويغياث الدين دشتكي شيرازي، ) ق. هـ918متوفي سال (

 صاحب كتاب معروف سيد محمدباقر شمس الدين استرآبادي يا ميرداماد، )ق. هـ948سال 

 صاحب كتاب معروف المتألهين محمد بن ابراهيم شيرازيصدر) ق. هـ 1041متوفي سال  (�قَبسات�

ي ي بزرگ جهاني فلسفهي ايران و  جهان اسالمي و آخرين نماينده و يكي از بزرگترين فالسفه�اسفار اربعه�

خونساري حسين بن جمال الدين محقق ، ) در شهر بصره به هنگام سفر حج1050متوفي سال (قرون وسطائي 

�گوهر مراد� صاحب كتاب معروف عبدالرزق الهيجي) ق.  هـ 1098متوفي سال (اء معروف به جامع الرو

اسماعيل بن و سرانجام ) 1091متوفي سال  (مال محسن فيض كاشي، )ق. هـ1051متوفي سال (

.ق روي داد. هـ1173 كه مرگش در دوران هجوم افغانان در محمد حسين خواجوئي

 مالصدرا، كه جاي خود دارد، دواني و ميرفندرسكي و ميرداماد و در ميان اين حكميان سرشناس، صرفنظر از

ي اقتدارگري، همه هان عليرغم شيواين متفكر. هاي معتبري در تاريخ تفكر فلسفي ايران هستندالهيجي چهره

اند، چيزي كه آثار آنها را در خورد مداقهي خود را در آثار خود باقي گذاشتهجا مهر و نشان شخصيت ويژه

.سازدمي

. مالصدرا  با همه فرق داشت و همين امتياز فكري و روحي، او را از مردم نفور و از شهرنشيني دور ساخت

ي مشحون از شكايات تلخ از مردم روزگار است كه طعمه) ي اسفارو از آنجمله مقدمه(بسياري از آثارش 

صدرا بكار بزرگ مزج . تافتندي آنها برنميعوامفريبي ماليان بودند و هيچگونه تخلفي را از مقررات موضوعه

ي ي اشراق دست زد، با آنكه گرايشش به ابن عربي و سهروردي كه نمايندگان برجستهي مشاء و فلسفهفلسفه

ي وحدت و تكثر وجود ي مركزي كه صدرا بدان توجه كرده است، مسئلهمسئله. روش اشراقند مشهود است

ي درآميختن روش حكماء  آن را طريقه�مبداء و معاد�اي كه در كتاب يوهوفادار به همان ش(خود او . است

پذيرد و بر آنست كه اگر با چشم چپ مشائيان به جهان هر دو اصل را مي) متألهين والهيون عارف دانسته است

تكثر ي راست اشراقيان نظر كنيم وجود واحد است و بنگريم وجود متكثر و عيني و واقعي است و اگر با ديده

:هاي بيشمار چنانكه شاعر گفته استهائي است از آن جوهر واحد و انعكاس خورشيد حقيقت است در آينهسايه

 ت امرايا، تعدداو ما الوجه االواحد، غير انّهاذا انت عدد
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)شودها را بسيار سازي، چهره نيز بسيار مي يكي بيش نيست ولي اگر آينهچهره(

 بشمرد و آن را با واقعي هر دو چشم اشراق و مشاء به جهان بنگرد و تكثر وجود را خواهد باولي صدرا مي

پذيرد تا آنرا به باصطالح امروزي صدرا پلوراليسم را مي.  بازگرداندواحدحركت جوهري استكمالي به به مبداء 

حركت . د نيستي صدرا حركت است كه به حاملي نيازمنجوهر واحد عالم به به عقيده. مونيسم مبدل سازد

ي حاالت مختلف وجود از ذهني و عيني، مادي و نفساني شود و سرانجام همهمادي به حركت نفساني بدل مي

.گردندو خارجي و داخلي در يك مبدأ و مصدر متحد مي

دهد و صدرا روش تلفيقي خود را نه تنها در مورد مشاء و اشراق بلكه در مورد فلسفه و دين نيز تطبيق مي

ت احكام فلسفي خود را ثابت ي دارد كه با اتيان انواع امثلهجِدي شرعي و آوردن آيات و احاديث فراوان شرعي

يا (كند و خود نيز در زندگي روزانه سخت مراعي احكام مذهبي و تهجد و زهد و اجراء عبادات تا نوافل 

!ساختندو او را به خروج از دين متهم ميبا اين حال زبانِ بدگو بر وي بسته نبود . بوده است) نمازهاي شبانه

ايم و ي صدرا ما در گذشته در بخش ديالكتيك در نزد انديشه وران ايراني به اختصار سخن گفتهدرباره فلسفه

بيني فلسفي صدرا در خورد تحقيق انتقادي بسيط است كه متأسفانه جهان. اي رفته استدر اينجا نيز اشاره گونه

.1ين آن ممكن نشددر اين مجموعه تأم

اي كه از آن ذكر كرديم تا مدتي با يك دوران انحطاط كامل و تنزل مدني روبرو هستيم پس از گروه پرآوازه

. كندمدتها فيلسوف و اديب قدر اولي بروز نمي. ثباتي دروني كشور از علل آن بودكه بويژه هرج و مرج و بي

پس از پيدايش تثبيت نسبي دورادن قاجار، بار . پيمايدميي كالسيك ايران راه سقوط خود را ادب و فلسفه

منتها اين فعاليت بطور عمده در سطحي نازلتر از سطح سابق . كندي ايراني آغاز فعاليت ميديگر ادب و فلسفه

ي نخست مهمترين نمايندگان فلسفه در نيمه. رونداديبان و فيلسوفان، هر دو به راه اقتدا و سنت مي. است

.ي قاجاريه به قرار زيرندسلسله

.  هـ 1285وفات  (حاجي مالهادي سبزواري، . )ق.  هـ 1209تولد  (محمد مهدي بن ابي ذر نراقي

.  هـ1314وفات  (ميرزا ابوالحسن جلوه، .)ق.  هـ 1307وفات ( صاحب بدايع الحكم آقا علي زنوزي، .)ق

 از �دو فيلـسوف شـرق و غـرب   � از دكتـر عبدالحـسين مـشكوه الـديني ،     � نظري به فلسفه ي صدرالدين شيرازي   �:  در باره ي صدرا در ايران بررسيهائي نشر يافته از آنجمله است            )1

. از عبداهللا نعمه و غيره �فالسفه ي شيعه� از مرتضي مدرسي چهاردهي و �م تاريخ فلسفه ي اسال�راشد، و نيز 
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همعصر حاجي .) ق.  هـ 1306وفات  (ياآقا محمدرضا صهباي قمشهاز آخرين نمايندگان مشاء،  .) ق

.سبزواري و ميرزا جلوه و از آخرين نمايندگان اشراق

در ميان اين عده حاجي مالهادي صاحب منظومه و شرح منظومه و ميرزاي جلوه در دوران خود شهرتي 

.فراوان كسب كرده بودند

عروج و سقوط آن در تكرار مسائل، ي كالسيك اين روزگار اعم از دوران روش اقتدا و اپيگونيسم در فلسفه

ي اشراق است بدان نحويكه در دوران قبل از ايلغار ي مشاء و فلسفهاحكام، مباحث، استدالالت، مقوالت فلسفه

 و �تعليق� و �تفسير� و �حاشيه� و �شرح�فالسفه و حكماء اين دوران غالباً به نوشتن . مغول تنظيم شده بود

كنند  مي�محاكمه�پردازند و يا بين عقايد مختلف به مسائل كالسيك مي) جوبهيا ا (�جواب� و �حل� و �رد�

ي مانند كتاب منظومه(و يا از مجموع مباحث فلسفي كتبي غالباً به عربي و گاه به فارسي و احياناً منظوم 

زنند و يا يفقط بطور نادر مانند صدرا به ايجاد يك سيستم فلسفي مبتكرانه دست م. دهندترتيب مي) سبزواري

 نويسي مشغولند كه نوعي تك �رساله�بسياري از حكماء به . كنندي فلسفه تأليف ميكتب مهمي درباره

 و �ي واجبنفي وجوب مقدمه�ي مسائل مشخص فلسفي است مانند رساله در درباره) مونوگرافي(نگاري 

ي اينكه  و يا در باره�صيحه و صدا�ي  و رساله�در جيب زاويه�ي  و رساله�در نفي زمان موهوم�ي رساله

.كنند و غيرهستارگان نور خود را از خورشيد اقتباس مي

بايست با حكمت الهي و طبيعي و حكمت مشاء و اشراق و كالم و اصول و فقه حكيم و فيلسوف اين زمان مي

 به نوشتن حكيمان در  دوران زندگي خود. و فلكيات و رياضي و طب و علوم سرّي و غريب آشنا باشد

 جنگ مانند �كشكول� و �جامع�پرداختند و گاه ي اين علوم مي درباره�توضيح� يا �زبده� يا �خالصه�

.دادندي يك عده از علوم ترتيب ميدرباره

در اثر اعمال نفوذ روحانيون قشري و فقها زندگي حكيمان دشوار است و به همين جهت برخي مانند صدرا 

وند و برخي ديگر مانند ميرداماد با مغلق گوئي و كم گوئي خود را از فتنه در امان نگاه شگوشه گير و گمنام مي

كمتر كسيست از آنها كه به تهمت زندقه و كفر متهم نشده باشد، و حال آنكه كمتر كسيست از آنها . دارندمي

.گر نساخته باشدكه با وسواس خاصي دينداري كامل خود را در كردار و گفتار جلوه
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ي سكوالستيك ايرانبرخي مسائل فلسفه

شد ولي ي سكوالستيك ايران يك سلسله مسائلي داشت كه نزد همگان مقبول و مسلم شمرده ميفلسفه

برخي . گرديداي از مسائل بحثهائي بود كه مرتباً و از آنجمله در دوران مورد بحث ما تكرار ميي پارهدرباره

:كنيمها ذكر مينمونه

معموالًُ. ي حصول علم است است مسئله�اشراقيون�، از �مشائيون�ها كه موجب جدا شدن بحثيكي از ) 1

حال اين سؤال مطرح . رفت بكار مي�معرفت� و براي ادراك جزئيات لفظ �علم�براي ادراك كليات لفظ 

 در �رقام صور عينيا�كند و باصطالح بشر علم به كليات و معرفت به جزئيات را از چه راه حاصل مي. گرددمي

 راه علم و مشائيونتوانيم به وجود مبدأ و معاد پي بريم؟ گيرد و چگونه ميذهن ما به چه طريق انجام مي

اند و متكلمين نيز همين روش را منتها بر مباحث ديني دانستهمعرفت را بحث، برهان، استدالل و تعقل مي

 فرد بشري براي و توانائي) راسيوناليسم( هر دو به اصالت عقل اند، لذا فلسفه مشائي و متكلميندادهانطباق مي

ي اشراقيون منتها در واقع از زمره( كه صوفيه نيز از همان نوعند اشراقيوندرك واقعيات معتقد بودند ولي 

:گفتندمي) متشرّع هستند

پاي استدالليان چوبين بود

تمكين بودپاي چوبين سخت بي

فتادچو عقل فلسفي در علّت ا

ز دين مصطفي بي دولت افتاد 

 و �شهود� كافي نيست و در اينجا بايد به �حصول علم بر ذورات�زيرا حجت عقلي و يا استناد نقلي براي 

دانست و ظهور هم تجلي  مي�ظهور�مثالً سهروردي علم را نوعي . 1 متوسل شد�ذوق� و �عيان� و �كشف�

و اما اگر شيوه و . دهدلت است كه اتحاد عاقل و معقول دست مي است و در اين حا�عدم حجاب�نور الهي و 

ي نيل به علم ي نيل به علم استداللي، تحصيل علوم مختلف در مدرسه و تفكر و احتجاج است، شيوهوسيله

: است كه ميگويد�عيان� يا نقل و �خبر�غزالي با اشاره به همين تقابل )1

 باشد، خبر چه سود كند؟معاينهكرا معاينه نه خبرمرا تو راحت جان 
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ذوقي، كشفي كتاب و مدرسه نيست بلكه مجاهده و رياضت، سير و سلوك و توسل به يك سلسله تمرينات 

.ي اسكوالستيك استبحث از اهم مباحث فلسفهاين . عرفاني است

ي خداوند با جهان رابطهي ي سكوالستيك ما را انباشته ساخته مسئلهيا بحث ديگري كه فلسفه) 2

اول آنكه مابين علت و معلول . آيددر اينجا چند اشكال پيش مي.  يا به اصطالح عالم خلقت استماسواء

تواند علت جهاني باشد كه داوندي كه قديم، ثابت، قار و اليتغير است ميمنطقاً بايد سنخيت باشد و چگونه خ

ي  يا متغير است؟ اين مسئله را چگونه بايد حل كرد؟ اشكال ديگر آن است كه قاعده�غير قار�حادث، متجدد، 

 مبداء واحد ازلي پس چگونه از. شود وجود دارد يعني از يگانه جز يگانه پديد نمي�اال الواحدالواحد اليصدرعنه �

ي بين مونيسم الهي و پلوراليسم جهان خلقت كدامست؟تواند جهان متنوع، متكثر پديد آيد يعني رابطهمي

از آنجاكه بين علت و : انددر مورد اشكال اول گفته. ي ما كوشيدند به اين دو اشكال پاسخ بدهندفالسفه

ي مشائيون اين به عقيده.  باشدواسطي جهان �هماسواءال�معلول سنخيت الزم است پس بايد بين خدا و 

گنبد �فلك دوار همانست كه فردوسي آنرا .  كه بذات خود متحرك است�دوارفلكِ �واسط چيزي نيست جز 

) خدا(اين فلك دوار از جهت قديم بودن با علت اولي .  ناميده كه چون ما ، فساد و تباهي نمي پذيرد�تيز گردي

! لذا مسئله حل مي شود. جهت متحرك و دوار بودن با حادثات جهان داراي سنخيت استسنخيت دارد ولي از 

�طبيعت جوهري� را گذاشته كه در آخرين تحليل به �حركت جوهري�صدراي شيرزاي به جاي فلك دوار، 

. ستي خوبي ااست و هم حادث و آفريده شده، لذا واسطهگردد و طبيعت بذاته هم متجدد و نوشونده باز مي

ن جهت كه طبيعت ثابت و قديم است با ذات الهي سنخيت دارد و از آن جهت كه متجدد است با زيرا از آ

.شودجهان داراي سنخيت است و اشكال رفع مي

شمرند مطلب را  را معتبر مي� الواحد اليصدر عنه اال الواحد�ي اما در مورد اشكال دوم آنجا كه فالسفه قاعده

از خداوند تنها يك چيز و آنهم عقل اول پديد شد و از عقل اول نفس اول و به : كنندميبه شكل زيرين حل 

 معتقدند و از اين سيستم بغرنج كه براي �عقول و نفوس عرضيه� و �عقول و نفوس طوليه�همين ترتيب به 

بسيطه �ي ق قاعدهسازند، اشراقيون و نيز صدرا موافشوند، سرانجام جهان را ميآن مختصات متعددي قائل مي

دانند، لذا بار ديگر كثرت را به وحدت بدل  خداوند را بسيط واقعي و لذا جامع كل اشياء مي�الحقيقه كل االشياء

.كنندمي
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مقصود .  استاصالت مهيت و اصالت وجودي سكوالستيك ما بحث يكي ديگر از مباحث مهم فلسفه) 3

 اشياء است اعم از �چه چيزي� بديهسيت و مقصود از ماهيت، از وجود، هستي به معني اعم است كه تصور آن

�ماهيت� و �وجود�حال اين مطلب را بايد روشن كرد كه در بين . آنكه ماهيت كلي باشد يا ماهيت جزئي

برخيها به اصالت وجود قائلند و .  هستند�اعتباري� دارند و كدامشان نسبي و �تأصل�كدامشان اصالت يا 

مانند (  بدون وجود ممكن نيست و تقرّر ماهيات اعتباري است و برخيها بر عكس معتقدند كه ماهيت

ايم و در اينجا ما در اين باره در بررسيهاي ديگر نيز سخن گفته. شوندبراي ماهيت اصالت قائل مي) سهروردي

ور فشرده عليه  به همين بحث اشاره كرده و داليل خود را به ط�منظومه�سبزواري در . پردازيمبه تفصيل نمي

:گويدطرفداران تأصل ماهيت ذكر كرده و مي

انّ الوجود عند نا اصيلُ

دليل من خالفنا عليل

النّه منبع كل شرف

و الفرق بين نحوي الكون يفي 

كذا لزوم السبق في العِليه

1مع عدم التشكيك في الماهيه

ي ي آثار فلسفهايست كه ذوق و امكان مطالعههائي به خوانده مقصد ما از ذكر اين سه مثال، ارائه نمونه

توان فهميد كه محتوي مشخص و ارزشمند اين مباحث براي امروز به آساني مي. سكوالستيك ما را ندارند

اين مباحث كه در آن تراكم حيرت انگيز . چندان نيست و انتزاعات، غالباً تهي است و استدالالت غالباً لفظي

شود اني به كلي تجريدي و با شيوه ي استداللي مدرسي و سكوالستيك ديده ميلغات و مقوالت در نسج بي

ارزد كه اهل فن و اشخاص وارد با اينحال مي. صدها و هزارها كتاب و رساله و شرح و تفسير را پر ساخته است

صوف، ي مشاء، تي اشراق، فلسفهي فكري قرون وسطائي مانند فلسفهي جريانات عمدهو ذيصالحيت درباره

: از قول شيخ اوحدالدين كرماني نقل مي كند ، بياوريم�ات االنسنفح�به مناسبت اين بحث بيفايده نيست اين ابيات را كه )1

هستي اش نهادن از خرد نيستچيزي كه وجود او به خود نيست

نزديك حكيم نيست جز حقهست است وليك هست مطلق

او نيست ، وليك نام داردهستي كه به حق قوام دارد
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كالم، منطق،  اصول، علوم شرعي  و غيره كتب جامع و روشني تنظيم كنند تا نسل امروز و بعد كه بيش از 

 آن عناصر زيا را ي تفكر قدما آشنا شود و ازگردد، با شيوهپيش درك رساالت پيشينيان برايش دشوارتر مي

.بگزيند و فيض گيرد

روشنگري و روشنفكران 

هائي  از آن را ذكر كرديم جذابيت خود را براي افكار كنجكاو به علت نازائي معنوي  نمونهبه تدريج مباحثي كه

خود از دست داد و كاالهاي اروپائي با خود مفاهيم ايدئولوژي فلسفي و اجتماعي بوروژائي غرب را كه طرحها و 

روشنفكران ايراني كه نخستين اي از ي اين جريان عدهدر طليعه. پاسخهاي نوي را با خود داشت، همراه آورد

كردند به اين افكار گرايش ي فكري و حياتي سنتي مبارزه مي و يا شيوه�تقدم� هستند و با �تجدد�نمايندگان 

اين پادشاه قاجار با راهنمائي . نبرد سنت و تجدد در اواسط حكومت ناصرالدين شاه به اوج خود رسيد. يافتند

 بورژوائي را در �انقالب سفيد�خي آثار تجدد و اروپائيگري به اصطالح امروز، صدور خود كوشيد تا با پذيرش بر

چارچوب فئوداليسم استبدادي شرقي تحقق بخشد تا بتواند جلوي مطالبات روزافزون متجددين و آزاديخواهان و 

ائي را در را بگيرد و يا به ديگر سخن انقالب بورژو)  و غيره�مجمع آدميت�، �فراموشخانه�(انجمنهاي سري 

 آن تصادم منافع تالشهاي شاه قاجار در محيطي كه در. اي سير دهدمجراي تحول آرام و دولتخواهانه

. هاي دروني درباريان و اشرافيت بحد اعلي رسيده بود، بجائي نرسيداستعمارطلبان انگليسي و تزاريستي، تضاد

 حتي صدراعظم، ايدرلحظهرهم تضادها كه ي دميرزا رضا كرماني تروريست انقالبي با استفاده از شبكه

ي آزاديخواهان در محور سلطان مستبد و لجوج هماهنگ سفارشات عثماني، سفارت انگليس را هم مانند همه

كمتر ترور فرديست كه اين همه در مسير بعدي حوادث اثر باقي گذاشته . 1ساخت، او را از ميان برداشتمي

تحول سريع و بنيادي انقالبي افتاد يعني در جريان تحولي كه آن را روشنگران ايران بناگاه در جريان يك . باشد

.ي مشروطيت و دوران انقالب با هيجان تمام تدارك ديده بودندآستانه

 خـود در  �خالفـت � ميرزا علي اصغر اتابك از خباالت شاه در مورد خود نگران بود ، هم سفارت عثماني از قصد شاه بـراي اعـالم   موافق برخي از اسناد چنين معلوم مي شود كه هم         )1

.   فعاليت كننـد  موقع جشن پنجاه سالگي سلطنت ناخرسندي داشت و هم انگليسيها مايل بودند در ايران سيستمي سركار بياورند كه لژهاي ماسوني و عمال آنها در آن سيستم مؤثرتر                

آنچه مسلم است ميرزا رضا يك تروريـست انقالبـي اسـت كـه     . ميرزا رضا كرماني از نزديكان سيدجمال بود و سيد جمال اسدآبادي هم با انگليس و عثماني براي دوراني نزديكي داشت        

اينكه ديگران نقش و نيـت هـاي معينـي    . عظيم استفاده كند و شاه را به قتل رساندتوانست از لحظه ي مساعدي كه برايش ايجاد شده بود براي رخنه در صحن قرق شده ي شاه عبدال              

.داشته اند ، نبايد در ارزيابي مثبت عمل ميرزا رضا تأثيري كند
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، پرنس ناظم الدوله ملكم خان، سيدجمال الدين اسدآبادياين روشنگران عبارتند از 

شيخ ، دهخدا، ملك التمكلمين، ايهمراغ، طالبف، شيخ احمد روحي، ميرزاآقاخان كرماني

خياباني در مرز بين روشنگري و پيدايش ايدئولوژي انقالبي پرولتاري و ايدئولوژي .  و غيرهمحمد خياباني

داري فلسفه از از اين پس در ايران نيز مانند ديگر كشورهاي سرمايه. بورژوائي و خورده بورژوائي ايران قرار دارد

ي نبرد اجتماعي بدل گيرد و به حربهديك مي شود، بيش از پيش رنگ طبقاتي ميمذهب جدا و به سياست نز

.گرددمي

 از طرف اسماعيل رائين تحت عنوان فراموشخانه و فراماسونري در ايران 1347در جلد اول كتابي كه در سال 

 ما با اسنادي 2انو نيز در كتاب ديگر همين مؤلف بنام انجمنهاي سري در انقالب مشروطيت اير. 1نوشته شده

به (شويم دائر به تماس نزديك برخي از روشنگران با سازمانهاي فراماسوني و استعمارطلبان انگلستان آشنا مي

سمت عمل ي يك رجل اجتماعي ، محور اصلي قضاوت درباره). ويژه در مورد سيد جمال و ملكم خان

توانند سايه و روشنهاي خود را بر ت خود نميالبته مسائل جزئي و فرعي ديگر، بر حسب اهمي.  اوستتاريخي

سمت فعاليت اجتماعي و تاريخي . ي عمده را در خسوف گيرندزندگي فرد مورد بحث نياندازند ولي نبايد نكته

ي هر يك روشنگران ايران بطور عمده سمت مترقي است ولي البته عالوه بر اين قضاوت كلي، بايد درباره

.مل آيدقضاوت مشخص جداگانه به ع

وضع � يا دولت، ضرورت �لزوم تنظيم دستگاه ديوان�ي در آثار روشنگران مشروطيت با حرارت تمام درباره

ي شاه و اشراف، ، ضرورت مقاومت در برابر ظلم و كاستن از اختيارات مطلقه�صنعت�، لزوم بسط �قوانين

اينها . جديد صحبت شده استضرورت كسب علوم جديد و تمدن جديد اروپائي و ايجاد طرق مواصالتي 

ي انقالب مشروطيت و حوادث بعد از آن در تر بوسيلهمحتوي يك ايدئولوژي تمام عيار بورژوائي است كه دير

.3ايران استقرار يافته است

در اين باره كتب و رساالت و مقاالت كمي . ما در اينجا قصد ورود در زندگي و افكار روشنگران ايران نداريم

ي يكي ي حاضر به عنوان نمونه دربارهدر مجموعه. ه و آثار بسياري از روشنگران نيز نشر يافته استنوشته نشد

. چاپ اول در ايتاليا ، چاپ مجدد، افست در هزار نسخه در مطبعه ي داورپناه در تهران�مؤسسه ي تحقيق رائين�نشريه ي )1

�تهران مصور� ي چاپ مجله)2

 ، �يكـصد خطابـه  � ، �هفتاد و دو ملت�؛ خطابه هاي سيدجمال الدين اسدآبادي؛ ) هر سه از طالبف   (�مسائل الحيات � ،   �مسالك المحسنين � ،   �سفينه ي طالبي  �رجوع كنيد به    )3

).از آثار ملكم خان (�مقاله ي حرّيت� ، �كلمات متخيله� ، �رفيق و وزير� ، �كتابچه ي غيبي�؛ ) از آثار ميرزا آقاخان كرماني (�در ذكر تكوين مواد ثالث� ، �سرّ مكتوب�



565

ولي آنچه كه در اينجا ذكرش را . اي به عمل آمده استبحث جداگانه) طالبف(ترين آنها از پرثمرترين و مثبت

ثور صد سال اخير تاريخ ما، كه در شمريم اين نكته است كه بررسي آثار سياسي و ادبي منظوم و منضرور مي

گذشت زمان و تحوالت . ي معاصر ايران مطرح شده است، كاريست بسيار الزم و سودمندآن مسائل حاد جامعه

ژرف كيفي همراه آن ، ما را از روح مسائل فلسفي و اجتماعي دوران پيش از قاجار سخت دور كرده است و 

 دوران اخير با آنكه گاه با اشكالي كم جلوه و خالي از فصاحت بروز خطاست كه ما فعاليت فكر ايرانيان را در

مثالً سودمند است كه يك كتاب قرائتي مركب از منتخبات آثار متفكران اجتماعي . كرده است ناچيز بگيريم

ن صد سال اخير براي جوانان كشور نشر يابد تا دانسته شود كه از نخستين لحظات تماس با تمدن اروپا، ايرانيا

جوئي از آزمون عملي و بهره. انداند و سخنان بديع و ژرف كم نگفتهبا جوش و خروش تمام واكنش روحي كرده

.روحي پيشينيان نزديك ما مددي است به بهبود انديشه و كردار ما در دوران كنوني
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ــكندري   ــاج ســــــ ــت و تــــــ ــو و تخــــــ تــــــ

ــدري   ــم قلنـــــــــ ــن و راه و رســـــــــ مـــــــــ

تـــــــو درخـــــــوري ، اگـــــــرآن خوشـــــــست  

و گــــــــراين بمــــــــرا ســــــــزا ســــــــتد ،

العينه طاهره قر

� كه آنهم خطا و خلل در كار ملك و دولت افكند �

  در بارة باب-ناسخ التواريخ  

جنبش بابيان

.آخرين و بزرگترين جنبش قرون وسطايي كه برآن ، مهر و نشاني از عصر نوين است

***************************************************

مدخل

امـان آنهـا    جنبش هاي انقالبي در ايران نشان مي دهد كه كشور ما از جهت سنن قيام خلق و نبرد بي              بررسي

عليه غاصبان بيگانه و ستمگران آشنا، از جهت رزم هاي سخت و خونين، از جهت عرضه داشتن پيـشوايان بـه                     

كي از كشورهاي جهان بـا وي       حد افسانه انگيزي متهور و جانباز بسيار غني است و شايد از اين جهت تعداد اند               

هـا،  هـا، بابـك   ها، مـزدك هـا، بومـسلم      اين سرزمين ماني  . مردمي غيور و حق طلب و مغرور و پاكباز        . همانندند

، هـا، دالوران اسـمعيلي و قرمطـي، دراويـش و شـيعيان انقالبـي      ها، صاحب الزنجها، استاسپسمازيارها، المقنع 
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بي، مجاهـدان مـشروطه، مبـارزان جنگـل، قهرمانـان تـوده اي را               هاي حروفي، نقطـوي و بـا      پيشوايان جنبش 

اگر سراپاي اين تاريخ خونين و پرشور و هياهو بررسي شود و چنانكه شايسته است به نسل بالنـده                   . استپرورده

عرضه گردد، در آنان مي تواند شور و غروري شگرف را برانگيزد و اراده و انديشه خالق آنهـا را بـراي گـشودن        

 ما در اين كتاب با برخي از اين جنتش ها ولو حتي المقدور با بررسي جوانب              . نوين تاريخ ده چندان سازد     دژهاي

.اينك مي خواهيم با جنبش بزرگ بابيان آشنايي يابيم . گوناگون آشنا شده ايم 

ش هاي قرون وسطائي رخ داد، جنـب    آخرين جنبش انقالبي مهمي كه در كشور ما با بسياري مشخصات جنبش           

بابيان در نيمه سده نوزدهم است، كه از جهت دامنه و تاثير خود در تاريخ كشور ما، در رديف يكي از مهمتـرين                       

اين جنبش در مرز بين جامعه سنتي فئودالي و انحطاط و تجزيه سـريع              . هاي انقالبي تاريخ كشور ماست    جنبش

ا، در كنار خـصايص كهـن و مـسلط، در ايـن       لذ. آن قرار دارد و خود از عوامل اين انحطاط و تجزيه سريع است            

:خصايص كهن عبارتست از. جنبش، خصايص نويني نيز بروز مي كند

بروز مي ) شيعه اثناعشري( رنگ مذهبي جنبش كه بصورت يك الحاد و بدعت نوين عليه دين رسمي        والا

.كند

حلول و تناسخ و در مواردي به ارث گرفتن برخي عقايد سنتي اجتماعي، مانند مساوات طلبي، انديشه   ثانيا  

.چند بازگشت به نوعي كمونيسم مزدكي در مورد مالكيت

است كه بويژه سـيد     ) بازرگانان و كسبه  (اما خصايص نوين برخي نظريات اصالح طلبانه به سود بورژوزي شهر          

.و از اين مقوله ديرتر سخن خواهيم گفت محمد علي باب در آموزش ديني خود منعكس مي كند

 در هند و    سپاهيمانند جنبش   ( بيان با يك سلسله انقالب ها در اروپا و جنبش هاي بزرگ در آسيا،               جنبش با 

هـاي انقالبـي نيمـه قـرن         مقارن افتاده است و لذا در يك زنجيره جهاني نهضت           ) در چين  تاي پينگ جنبش  

ور مـا و رفـرم   اين جنبش بدون ترديد در جنب و جوش بعدي هيئت حاكمه كـش           . نوزدهم هم جاي گرفته است    

همچنين اين جنـبش در زمينـه سـازي بـراي روشـنگران مـشروطيت و سـپس              . هاي اميركبير موثر بوده است    
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پيدايش جنبش مشروطه تاثير داشته است، لذا در تاريخ كشور ما داراي قدريست واال، و سزا نيست كه بـر پايـه                   

.نانكه متاسفانه عمال چنين شده استذهنيات مذهبي و غيره آنرا ناچيز گرفت و درباره آن سكوت كرد، چ

بابيه . ما در اينجا قصد ورود در تاريخ بابيه به عنوان تاريخ يك سلك مذهبي جز در حدود اشاراتي چند تداريم                  

. 1و تحوالت بعدي آن بصورت ازليه و بهائيه، بعنوان يك جريان مذهبي، نقش همگون در تاريخ نداشـته اسـت                   

ش هاي اجتماعي و انقالبي است كه آموزش باب حـداقل طـي چهـار سـال اول                  توجه ما صرفا معطوف آن تال     

.سلطنت ناصرالدين شاه قاجار در ايران انگيزه آن بوده است

ريشه هاي بابيگري

. براي اين كار تـدارك طـوالني فكـري واجـب وجـود دارد          . باب و آموزش وي در زمينه تهي پديد نشده است         

است ) پيروان شيخ احمد احسايي و شاگردش كاظم رشتي       (وزش شيخيه    بابيگري بطور عمده آم    ريشه فكري 

 آن انحطاط فئوداليسم، ستم استبدادي و تجاوز و استعمارست كه مواد منفجره فراوانـي               ريشه اجتماعي و اما   

هنگامي كه باب دعـوي خـود را آشـكار سـاخت در بـسياري از                . را در بطن جامعه ايران از ديرباز انبار كرده بود         

عليه حكام محل و اشراف فئودال و روحانيون همدسـت آنهـا            يزد  اي ايران مانند اصفهان، تبريز، زنجان،       شهره

 از شورش هاي افواج نظـامي در تبريـز و           � وقايع اتفاقيه  �در روزنامه   .شورش هاي فقراي شهري روي مي داد      

تظار دائمي مهدي آخر زمان كه در اين شرايط، ان. جامعه در تب و تاب غريبي بود. نقاط ديگر صحبت شده است   

از معتقدات مهم شيعه است، جامعه ستمديده را روحا براي قبـول دعـوي مهـدويت از جانـب كـسي كـه عليـه                     

تعليمات شيخيه مسئله ظهور صاحب االمر را نزديك جلـوه مـي داد و          . ساختستمكار و ستم برخيزد مستعد مي     

.هد شد افكار را تصرف كرده بودتصور آنكه آخرالزمان رسيده است و امام ظاهر خوا

در جريان بهائيگري كه مي كوشد از سنن انقالبي با بيان استفادة تبليغي كند ، ما فقط با يك دينسازي حسابگرانه روبـرو               . در اين گفتارهمه جا سخن از جنبش با بيان در ميانست            )1

.ن انقالبي هستيم نه با يك جريا
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در مورد امام زمان معتقد بودند كه وي با پيكر جسماني خود زنده نيست، بل با جوهر روحاني بسر مي                    1شيخيه

برد و اين روح مي تواند كالبد هاي مختلف را براي خويش برگزيند و به كمك اين كالبد ها زنـدگي خـويش را                     

لول و تناسخ است كه بسياري از نهضت هاي اجتماعي ما در آغـاز اسـالم                اين سخن تكرار نظريه ح    . ادامه دهد 

شيخيه تعدد زوجات را نفي مي كرده و به نـوعي تـساوي حقـوق بـين زن و مـرد معتقـد                       . بدان مجهز بوده اند   

 و برآن بودند كه ائمة اثناعشر به مظاهر خداوند و متصف به صفات الهي هستند و امام دوازدهم كـه در                     .اندبوده

 شـيعة   � هجري وفات يافته بايد با مومنين رابطة خود را محفوظ دارد و اين كار نيز تنهـا از طريـق                        260سال  

.  ممكن است كه داراي سمت بابيت و واسطگي بين امام زمان و مومنين است � ركن رابع �   يا   �كامل 

مان حياتش شهرتي عظيم يافته بود      شيخيه به بركت دانش و پارسايي بنيادگزارش شيخ احمد احسائي كه در ز            

در رسالة مجديـه در  . و در ساية درايت و زيركي حاج سيد كاظم رشتي شاگرد و جانشينش نفوذي غريب يافتند           

.اين زمينه آمده است 

 مذهب شيخيه كه از مستحثات تشيع است و اين اوقات يك مزمني شده و به حسد دولـت و ملـت ايـران                        �

پيشوايان ملت و پيشكاران دولـت را مـشغوليت         . ت را مثل مزاج دولت عليل نموده است         حلول كرده و قواي مل    

 تشريفات اندروني و بيروني ، از       �عنقريب وليعهد دولت ايران را      . خاطر از عالج اين علت نيز قاصر كرده است          

                 ت معتبري شده اند ، يك شيخي مقتدر خواهد كرد و او را عصبيي او كه امت اين مذهب به عملـي      منسوبان اُم

 الحق از براي دولت بزرگي ننگ است وليعهدي تعين كند كه            �واميدارد كه از حوصلة دولت و ملت خارج باشد          

�2. مردود ملت باشد 

توحيـد ، نبـوت ، امامـت ، و اعتقـاد بـه      (  اصل مي دانند 4ولي شيخيه آنرا مركب از   ) توحيد ، عدل ، نبوت ، امامت ، معاد          ( شيعة اماميه اصول دين را مركب از پنج اصل ميدانند           )1

عدل از صفات ثبوتيه است ، اگر بخواهيم اين صفت را ذكر كنيم بايد همة صـفات ثبوتيـه    شيخيه مي گويند   . شيعة كامل در غيبت امام دواردهم جانشين و باب اوست           ) . شيعة كامل   

 كـه در مـورد   � شـيعة كامـل   � يا � ركن رابع  �لذا .  قائلند � هور قليائي �در مورد معاد بمعاد جسماني قائل نيستند بلكه به معاد روحاني در عالم . خدا را در اصول دين وارد سازيم       

شيخ احمد احسائي از روحـانيون عربـست   . ي و حاج سيد كاظم رشتي و حاج محمد كريمخان كرماني سران شيخيه گفته شده است ، يعني در واقع نايب و باب امام غايب                   شيخ احسائ 

 بخـويش جلـب كـرد و حتـي فتحعليـشاه خواسـتار       كه تعاليم وي رنگي فلسفي و عرفاني داشت و به علت دو سفر خود به ايران براي زيارت مشهد رضـا در خراسـان توجـه فراوانـي را      

 احسائي به فارسي جانـشين  � حياه النفس � و مترجم كتاب � دليل المتحيرين �وي مورد تكفير علماء نجف و كربال قرار گرفت و حاج سيد كاظم رشتي صاحب كتاب    . مالقاتش شد   

.او و سازمانده واقعي شيخيه است 

 اين رساله از اسناد مهمي است كه دولـت و جامعـة رسـمي    �10 صفحة �1321چاپ شادروان سعيد نفيسي شهريور  ) ا محمد خان مجد الممالك      اثر حاجي ميرز  ( رسالة مجديه   )2

.اوائل قاجار را در ضمن شكوائية شيوائي مورد نقادي قرار داده است 
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 اين اظهارات مجدالممالك نگارندة يـك رسـالة ظنزآميـز و انتقـادي در بـارة اوضـاع زمـان خـود ، حـاكي از                 

در )  مانند آموزش مـاني و مـزدك و حروفيـه و نقطويـه در دوران خـود                   (گسترشي است كه آموزش شيخيان        

يكسال پس از مرگ حاج سيد كـاظم  . محافل دولت و دربار يافته و حتي وليعهد وقت را به خود جلب كرده بود              

بر سر جانشيني او بين سيد محمد علي باب و حاج محمد كريمخـان كرمـاني اخـتالف                  )  ميالدي 1843(رشتي  

آنموقع سيد محمـد علـي      . ر يك از آن دو كه شيخي با نفوذ بودند، خود را جانشين سيد كاظم شمردند               افتاد و ه  

شيرازي به قصد زيارت و تحصيل در كربال اقامت داشت و پس از ابراز دعوي، عده اي از روحانيون ايراني مقيم   

سـيد  . ره دعوي او را پذيرفتند    في و غي  شآن ديار مانند مالحسين بشرويه اي و مالمحمد زنجاني و سيد يحيي ك            

 خوانـد،  �دجال�محمد علي رقيب خود حاج محمد كريمخان را كه او نيز مدعي جانشيني سيد رشتي شد بعدها                 

.زيرا خود او ديگر تا حد ادعاي مهدويت پيشرفته بود

امي كـه   هنگ.  ساله بود  24هنگامي كه سيد محمدعلي دعوي آشكار ساخت و ادعاي بابيت امام كرد، نوجواني              

 و  �مظهر الهـي  � و   �نقطه اولي �مدعي مهدويت شد و سپس قدم فراتر نهاد و خود را قائم الزمان دانست او را                 

 ساله و هنگامي كه در ميدان تبريز تيربـاران شـد تنهـا              27 خواندند، جواني بود     �نقطه بيان � و   �حضرت اعلي �

غرور بود كـه توانـست نـه تنهـا در آغـاز             مسلما وي جواني مستعد و جسور و م       . سي سال از عمرش مي گذشت     

شباب به دعاوي خطرناكي برخيزد، بلكه كساني را به خويش سخت ارادتمند سـازد و بـه پيـروي از خـويش وا                       

.دارد

سيد علي محمد باب كه بود و چه ميگفت؟

تولد و در م) 1820 اكتبر 19 ( 1236ميرزا سيد علي محمد باب پسر سيد محمدرضا بزاز شيرازي در اول محرم             

 نخست در بوشهر مانند پدر به سوداگري مشغول بود و سپس بـراي              .اعدام شد ) 1850ژوئيه   (1266 شعبان   27

زيارت و شايد تحصيل علوم روحاني ، چنانكه در پيش ياد كرديم ، به كـربال و نجـف رفـت و از پيـروان شـيخ                      

چنانكه گفتـيم   ) سيد كاظم رشتي    ( ه  در موقع مرگ پيشواي شيخي    . احسائي و جانشينش سيد كاظم رشتي شد        

دعوي بابيت اشكار ساخت و گفت كه اينك كه هزار سال از غيبـت              . دعوي جانشيني او را كرد ع به شيراز آمد          
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   و    �مهدي منتظر �  و        �قائم موعود �امام ميگذرد وي واسطة بين او و مومنين است و بعدها خود را                

حسين خان نظام الدولـه حـاكم   .   خواند و مدعي پيغمبري شد      �هر خدا مظ�   و     �نقطة بيان �سرانجام    

حـاكم اصـفهان    ) ايچ آقاسي   ( فارس او را دروغگو شمرد و به چوب بست ولي منوچهرخان گرجي معتمدالدوله              

همـين انتظـار و     . كه خود از شيخيه بود يا  نسبت به آنها تسامح داشت  او را به نزد خود برد و محتـرم شـمرد                         

 خطاب به بزرگان كشور نامـه        الواحي بابدار يافتن ياران و پيرواني درز ميان هيئت حاكمه موجب آن شد كه              پن

بزعم خود دوراني نو . مي فرستاد و تصور مي كرد كه مي تواند آنها را بدين خود جلب كند و تكيه گاه خود سازد         

.ه داده بودند در روي زمين مـستقر كنـد  در دين و سياست پديد آورد و حكومت مقدس مذهبي را كه اديان وعد          

 باب را به دستور حـاج ميـرزا آقاسـي صـدراعظم محمدشـاه               پس از مرگ او     . حمايت معتمدالدوله ديري نپائيد     

زنـدان بـاب بنـوعي      . ه ماكو و سپس به قلعه جهريق در نزديك مرز تركيه كنـوني فرسـتادند              لعبازداشت و به ق   

باب در ايام زنـدان كتـاب   .  ايران و حتي هند و عثماني به ديدار او مي شتافتندن از اكناف  ابابي. زيارتگاه بدل شد  

. را نوشت�بيان�مقدس خود 

اي است، ولـي در عـين       آموزش باب يك آموزش ديني است و نكته تازه اي درآن نيست، جزآنكه دعاوي تازه              

ه بـاب كوشـيد   . رده ديده مـي شـود     حال، در آن گرايش هاي مترقي كه باب آنرا از گوشه و كنار شنيده و گردآو               

ـ               است    پـست و  سط  تا مذهب خويش را با مقتضاي روزگار و مذاق زمانـه سـازگار سـازد و حتـي از ضـرورت ب

 رسـالت خـود بـاب        توجيه براي. ه است   تلگراف و يكسان كردن پول و ايجاد طرق و تاسيس مطابع سخن گفت            

مي آيد و قوانين و شرايع تازه اي مي آورد و قـوانين و     مدعي شد كه تاريخ را ادواريست و در هر دوري پيمبري            

 و قبله و ديگر مناسـك دينـي را        نمازآداب و   . آموختن فقه و فلسفه را منع كرد      . شرايع كهن را منسوخ مي سازد     

.  پرستش خورشيد را در روز نماز جمعه توصيه كرد .عيد نوروز را به عنوان عيد مذهبي پذيرفت    . دگرگون ساخت 

  منـشاء  � پيشوايان دين و پيشكاران دولت �او پاسداران قوانين و شرايع كهن ، يا به قول مجدالملك   به گفتة   

( باب مي انگاشت كه زودا در پنج واليت ايـران كـه ارض اقـدس اسـت                  . همة ستم ها لذا همة رنجها هستند        

  بـر  � بيـان  �ب مقدس خـود   بابين به كمك كتا  ) يعني آذربايجان ، عراق عجم ، خراسان ، فارس ، مازندران            

علـت آنكـه بـاب بـه ويـژه بـه قيـام در ايـن                 . كافران غلبه كنند  و آنها  و خارجيان را از عرصة مقدس برانند               

 باب آثـار متعـددي دارد       .بخشهاي پنجگانه اميد داشت گويا داشتن پيروان در خورد اعتمادي در اين نواحي بود               
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 و  �كتاب الـروح  � و   �صحيفه بين الحرمين  � موسوم است و     �م االسما  قيو � كه به    �تفسير سوره يوسف  �مانند  

 و مولف الواحي است كه به رجال و سالطين نوشته و سپس كتـاب مقدسـي آورده اسـت كـه                      �خصائل سبعه �

. نام دارد و آنرا در زندان نگاشته است�بيان�

 فارسي توضيح داده است خالصه كنيم،   آنرا به عربي و گاه به � بيان   �اگر بخواهيم عقايد باب را كه وي در           

:حاصل چنين است 

 اسـت كـه   � مـشيت  �ذات خداوند كه همه چيز را مي داند و مي شناسد از حيز ادراك ما خارج است و تنهـا    

 ظهور در نزد بـاب اهميـت فـراوان دارد  و كـامال نظريـة      �مسئلة  .   قرار مي گيرد � ظهور   �منبع  يا  نقطة        

ريشة اين نظر را بايد در نزد شـيخ احـسائي و از   . نزد كلية عارفان و اشراقيون ما به خاطر مي آورد        فيظان را در    

.  اين ريشه ريشه ايست از اين هم كهن تر  و پرسابقه تر . آن پيشتر در فلسفة صدرا جستجو كرد 

 ظهورات مشيت اولية الهي چنانكه در فوق نيز يادآور شديم باب به ادواري در تاريخ معتقد است بدين معني كه  

موافق اين ظهورات اسـت كـه       . طي تاريخ چند بار رخ داده و هر ظهور بعدي اشّد و اشرف از ظهور قبلي است                  

12به عقيدة باب اكنون . نطفة آدم طي اين ظهورات رشد مي يابد    . تاريخ را مي توان به دورانهايي تقسيم كرد         

ر  هزار سال از اين دوران برابر است بـا يكـسال ، لـذا از نمـو و رشـد              هزار سال از دوران آدم ميگذرد و چون ه        

ظهورات دوازده سال مي گذرد  و طي اين دوارده سال دوران موسي و عيـسي و محمـد از پـي هـم درآمـده و                           

در .   ميداند    � نقطة بيان    �  و خود را        � نقطة فرقان    �محمد را باب      . سرانجام نوبت به خود باب رسيده است        

  نـام    � ذات خـروف سـبع       �قطة بيان به سيد عليمحمد باب كه به علت بودن هفت حرف در نامش به خود                     ن

چرا ظهور تازه اي الزم  مي آيد ؟ زيرا هر ظهوري در حكم كاشتن درختي است كه وقتـي                    . داده ، رسيده است     

12از آن يـاد كـرديم بـاب در          موافـق محاسـبه اي كـه        . بحد كمال رسيد به ناچار بايد ظهور تازه اي رخ دهد            

 بعدي بايد در    � من يظهره اهللا     � هزار سال پس از ادم آمده است و باب پيش بيني ميكند كه                 12سالگي يعني   

 .1 سالگي بيايد 14

 بايد دو هزار سال پس از او بيايد ناديده گرفت و خود را همان من يظهره الهـي خوانـد   �من يظهره اله �ميرزا حسنعلي بهاء كه باب را مبشر خود مي دانست اين تصريح باب را كه        )1

.ميرزا يحيي صبح ازل به باب وفادار  ماند و بدان اكتفا كرد كه خود را خليفة او بشمرد و تابع دعوي برادرش نشد . كه باب از آن سخن گفته بود 



573

در هر ظهوري نطفة آدم به رشد و قوت تازه اي ميرسد و من يظهره اللهي كه مي آيـد حقـايق كـاملتر بيـان                          

كه با اعراب جاهلي سر و كار داشت بهشت و جهنم را با تـشبيه بـه سـرزمين عـشرت و       چنانكه محمد   . ميكند  

. عذاب اين جهان توصيف كرده است ولي باب بر اساس فلسفة ظهور از اين كلمـات تعبيـر ديگـري مـي كنـد       

  آن ظهور با كمال آن دين و هنگامي كه دين�غروب اثمار شجره    � دوران هر پيغمبري است تا وقت          قيامت

نار يا جهنم  .   ، تصديق و ايمان به نقطة ظهور است          جنت.  را بايد ظهور تازه و دين تازه اي دگرگون سازد           

.  فاصلة  بين دو ظهور برزخعدم ايمان و انكار نسبت به نقطة ظهور است و 

 او ظهـورات    نمي داند و چنانكه ديديم بر آنست كه مدتها پس از � خاتم ظهورات مشيت اوليه      �باب خود را      

   بودن كرد در � من يظهره اله �كاملتري رخ خواهد داد و لذا باب بارها تاكيد كرده است كه اگر كسي دعوي        

صدد ايذاء او برنيائيد حتي اگر هم در صدق و حقانيت او مردد باشند زيرا شـايد او دعـوي درسـت ميكنـد ولـي                      

.مردمان از آن غافلند 

ب تاثير عميق تعاليم فيثاغورثي و اخوان الصفا و اسمعيلي در باره رمز اعداد و تعاليم   و آثار ديگر با� بيان   �در  

مثال براي محاسبة مـدت  . حروفي و نقطوي كه با نظريات عرفاني و اشراقي درآميخته ، به عيان ديده مي شود             

را با حساب جمل محاسبه � مستغاث �   يا        � اغيث   �   يا         � غياث   �زماني ظهور خود با ظهور بعد  كلمة           

 هـر دو بـه    �وجـود �  و    �واحـد   �يا از آنجا كـه كلمـات          .    را بدست مي آورد       2000 يا       1511ميكند و عدد    

  روز و سـال را       19ماه به به      .    برابر است براي اين عدد اهميتي خاص قائل ميگردد            19حساب جمل با عدد       

 بمنظور حذف كامل نام صبح ازل و تخليط در مـسائل بـه سـود    � نقطه الكاف � بجاي � تاريخ جديد�قطه الكاف ، هنگاميكه از اقدام بهائيان به انتشار  پرفسور برائون در مقدمة جالب ن     

:بهاء اله بحث ميكند ، فرق مابين بابي و بهائي را به اين نحو بيان ميدارد

 بسيار تقويت نمود و بسط داد و جنبة حكمت و عرفان آنرا به چيزي نميشمرد و سعي كرد كه حتي االمكان از اهميـت  بايد دانست بهاء اله جنبة اخالقي تعاليم باب را       ... �

 بـر  آن كاسته و از ميان برداشته شود و نيز جهد نمود كه با دولت ايران از در صلح و آشتي داخل گردد و لهذا خود و اتباع خود را رعاياي مطيع و با وفاي ناصرالدينشاه كـه  

 بـا جميـع اديـان بـا روح و ريحـان      �سربابيه آنهمه بالياي فوق التصور آورد ، قلمداد مينمود ، به اتباع خود توصيه نمود كه بايد كشته شدن را بر كشتن تـرجيح دهنـد و                

شايد ايـشان خـود   . ،  مسلكشان بكلي بر ضد دين بود  بابيهاي اصلي دور اول برعكس      .    و نحو ذلك     � بار يك دارند و برگ يك شاخسار         � و همة مردم     �معاشرت نمايند   

ايشان كساني را كه مومن به باب نبودند نجس و واجب القتل مي دانـستند        . را مظلوم فرض مي كردند ، ولي در كمال اطمينان و يقين مي خواستند كه وارث ارض گردند                   

�.ود را پنهان نميكردند و به سلسة قاجاريه بغض و نفرت شديدي داشتند و بهيچوجه اين حس خ. 

اين توضيح دقيق پرفسور برائون جنبة شديد محافظه كاري و سازشكاري بهائيان  را از سوئي و روش انقالبي و عصيانگر بابيان را از سـوي ديگـر بخـوبي نـشان ميدهـد و فـرق ايـن دو              

 زشتي كه در نقطه الكاف داده شده مي آورد مثالً در دوران محاصره قلعـة طبرسـي موافـق نقـل ميـرزا      پرفسور برائون در همين مقدمه نمونه هايي از تغييرات . طايفه را برمال  ميسازد      

 بهائيان اين نامة دليرانه به ندبه نامـة متملقانـه اي نـسبت بـه     � تاريخ جديد �جائي در نقطة الكاف قدوس نامة مردانه اي به مهدي قلي ميرزا ، فرماندة سپاهيان شاه مينويسد ولي در               

.) م 1910 هجري و 1328) هالند ( نقطه الكاف ، تاليف ميرزا جاني كاشاني ، به اهتمام ادوارد برائون چاپ ليدن . ( شاه بدل مي گردد 
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� ذات حـروف سـبع   �  و خـود را   � حـروف حـي   � اولية خود را   تن  پيروان18.    ماه تقسيم ميكند      19به    

غالب بابيان اوليه از عمق نظريات باب بـي خبـر   . از نقطة ظهور و نقطه فرقان و نقطة بيان دم ميزند   . مي نامد   

كـه يكـي از مريـدان و    ( به اين جهت پس از زنداني شدن باب در اجتماع بدشت ة طـاهره قـره العـين             . بودند  

گردان حاج سيد كاظم رشتي بود و در سفر كربال به شيخيه پيوسته و از مبلغان فصيح و نامدار آنان شده بـود              شا

به سران بابيه گفت كه بايد حقيقت تعاليم باب را بر مريدان فاش كرد و آنان را در اين پندار باقي نگذاشت كه          ) 

 .1رندة ديني نو معرفي كرد باب تنها واسط با امام زمان است بلكه او را به عنوان آو

. ها پناه مـي برنـد     بابيه دراين دوران گوئي تاكتيك اسمعيليه را در دوران حسن صباح تكرار مي كنند و به قلعه                

يـك  )  كيلومتري شـهر بابـل امـروز   20واقع در كرانه باختري رود تاالر در  (قلعه شيخ طبرسيابتدا بابيه در    

محل مورد عالقه خويش را ايجاد   ،   و دردرون اين قلعه، به سبك اسمعيليان         آورنداردوگاه واقعي جنگي پديد مي    

جمعيت زيـادي   .  مي گويند در آنجا نوع زندگي مشاع و اشتراكي از جهت مالكيت در ميان بوده است                  .مي كنند 

.از دهقانان و پيشه وران اطراف به سران قيام باب الباب و قدوس مي پيوندند 

�ايران شناس معاصر شوروي پرفسور ايوانف در كتـاب خـود    . يه در ايران باال گرفته بود     در اين ايام قدرت باب    

: مي نويسد 163   صفحة �بررسي تاريخ ايران 

 ميزا تقيخان به سفير روس در تهران يعني شاهزاده دلگوركي گفت كه به عقيـدة او                 1849 در فوريه    �

�. رسيده است تعداد بابيان در سراسر ايران اكنون به صد هزار 

اين گزارش پرنس دلگوركي در آرشيو وزارت امور خارجة شوروي ثبت استو اگر امير كبير عدد را طـرد اللبـاب                     

شايد هـم اميركبيـر   . نگفته باشد بايد گفت سلك بابي در آن ايام به سلكي واقعا با نفوذ و مقتدر مبدل شده بود                 

عموي طـاهره  . عمو راده اش بود وي فرزند حاج مال محمد صالح قزويني است و همسر مال محمد برغاني است كه   .  لقب دادند    � طاهره   � و باب    � قره العين    �زرين تاج را شيخيه     )1

طـاهره در فقـه ، اصـول ، كـالم ،     . حاج مال محمد تقي برغاني موسوم به شهيد ثالث است كه طاهره را بقتل او كه از دشمنان سرسخت شيخيه بود ، بي دليل و بيگناه متهم سـاختند        

يد كاظم رشتي از پس پرده تدريس مي كرد و به سبب شعر و نثـر اسـتادانة خـويش در سراسـر ايـران               ادبيات عرب دستي قوي داشت و در كربال هنگام اقامت در اندرون خانة حاج س              

طاهره در تمام جريان مبارزات بابيه با شجاعت حيرت انگيزي عقايـد آنهـا   .  است � حروف حي� تن پيروان اوليه يا      18و جزء   . وي پس از دعوي باب به او پيوست         . معروف بوده است    

در ايـام مقاومـت بـا بيـان در قلعـه طبرسـي ، نـه مـاه در نـور          . در اجتماع بدشت بي حجاب در مقابل جماعتي حيرت زده ظاهر شد و مردان را برادران خود خواند      .  كرد   را تبليغ مي  

باغ  ايلخـاني او را بـا دالوري لرزاننـده اي از قبـول پيـشنهاد      پس از توطئه نياوران به دستور شاه و آقاخان صدر اعظم ، در . سالي در زندان بود     . مشغول تبليغ بود ، سپس توقيف شد        

عشق بهر لحظه ندا ميكند ، بـر  : از سخنان اوست . بي شك از اعاظم زنان تاريخ كشور ماست     . تسليم و انكار عقايد باب بشدت سرباز زده بود خفه كردند و نيمه مرده در چاه انداختند                  

.  پا ننهد بر لب درياي من � گر حذر از موج بال ميكند �ه ما ميكند  هركه هواي ر�همه موجود صدا مي كند 
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ا در نظر گرفته و با داشتن مقاصد ديپلوماتيك معـين مطلـب   همة مبدعان در دين  اعم از شيخي و بابي را يكج     

را بزرگتر از واقع جلوه داده است و با اينحال نبايد فراموش كرد كه دولت براي سركوب قيام قلعة طبرسي بيش                     

از ده هزار نفر  و براي سركوب قيام زنجان قريب سي هزار نفر و براي سركوب قيامهاي يزد و تبريز قريـب ده                        

نفر سرباز و چريك مجهز به توپ و تفنگ تجهيز كرد و اين خود نموداري از دامنة وسـيع قيـام و شـور و                         هزار  

.در باره اين قيامها باز هم سخن خواهيم گفت . قدرت آنست 

سياست دولت در همة موارد تنها به اتكاء به قدرت نظامي و چريك هاي خانها و اشراف ارتجاعي و استفاده از                      

امـضاء كـردن قـران و    (  روحانيون عليه كفار بابي نبود ، بلكه به شكل وسيع از سياست فريب       �د   اعالن جها  �

 نفـر مبـارزان شـجاعي كـه در قلعـة طيرسـي از مقاومـت        250آخرين .  نيز استفاده كرد ) وعدة عفو و گذشت     

لدين شـاه و سـركردة      طوالني و گرسنگي به جان آمده بودند ، در اثر فريبكاري مهدي قلي ميرزا  عموي ناصرا                

.طبيعي است كه سرنوشتي خوشتر از مرگ در انتظارشان نبود . سپاه اعزامي از قلعه خارج شدند 

نسل رد � طي گزارشي  خطاب به وزير متبوع خود  1850 فورية 12پرنس دلگوروك  كه ذكرش گذشت در  

�  ) �����	
�
:در بارة دامنة جنبش بابيه چنين نوشت #0

ن از اين مبدعين خطرناك كه مقررات و قوانين موجود را تبعيـت نمـي كننـد و تقـسيم امـوال                       تهرا �

�. كساني را كه بدينشان نمي پيوندند ة توصيه مي كنند ، اكنون مملو است 

-ديدنـد مي  كه وي را در نبرد عليه خود جازم -در همين سال توطئه اي براي كشتن اميركبير  در واقع بابين    

خود تـن زده و  بابيگري  تن ازآنان كه از انكار    7چهل تن توقيف شدند و      .  ولي توطئه كشف شد    -ندترتيب داد 

.از ابراز نفرت بدان احتراز كرده بودند، اعدام شدند

هـاي  در اثر مردن محمدشاه و مشكالت سـال  -  چنانكه خواهيم ديد      -هنگامي كه باب در قلعه جهريق بود        

بابيان امكان يافتند خود را از محبوس و مقيد بودن ) ه ساالر، طغيان نظاميان و غيرهفتن(سلطنت ناصرالدين شاه   

از آنجا كه قيام ها بريده نمي شد، اميركبير صدراعظم وقت از            . پيشواي خويش آشكار كنند و دست به قيام زنند        

ر ايام واليت عهـدى  ناصرالدين شاه د. شاه رخصت خواست كه باب را كه وي منشاء فساد مي دانست نابود كند          

. پيشنهاد اميركبير را درباره اعدامش بي اشكال و بĤساني پذيرفت و اينك خود در تبريز باب را محاكمه كرده بود   
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وي با اتكاء فتواي علماي تبريز باب را به تبريـز           . اميركبير به حشمت الدوله حاكم تبريز دستور اجراي حكم داد         

 بـا مـرگ او فرانبريـد و جنـبش و            �فتنـه بـاب   �ولـي   ) 1266 شعبان   27 ( .آورد و در ميدان شهر تيرباران كرد      

.مقاومت بابيان تا دو سال بعد نيز ادامه يافت

جنبش بابيه و ادوار آن 

  نمودار سير اين جنـبش  �بدشت�جنبش انقالبي بابيه گام را از تعاليم رسمي باب فراتر گذاشت و اجتماع          

يكـسال از  .   بدشت نقطـه ايـست در شـرق شـاهرود     . اليسم بيشتري است و افكار رهنمون آن به سوي راديك    

پيـروان  .  نقطـه گـرد آمدنـد      �بدشت�.اين نقطه گرد آمدند      ايران در  ة  زنداني بودن باب مي گذشت، بابيان هم      

�ن  يـا       qكه  نخستين كسي بود كه به باب ايمان آورد و لذا  مـن آ               سرشناس باب مانند مالحسين بشرويه اي       

 نفر اوليه ايست كـه بـه        18زء  جوس كه   و مال محمدعلي بارفروشي معروف به قد        لقب گرفته بود      � الباب   باب

محمـد علـي       داده شـده اسـت و        � حروف حي    �بر حسب حساب جمل به آنها نام حروف             باب گرويده اند و     

.زنجاني معروف به حجت و ديگران در اين جلسه شركت داشتند

 كـه يكـي از چهـره هـاي     �طـاهره �لعين زرين تاج دختر مال صالح برغائي مـتخلص بـه   در اين اجتماع قره ا 

 و سخنور بود و در تاريخ كهن ما از نوادر زنان اسـت بـا اسـتفاده از تعـاليم       هشگفت جنبش بابيه و شاعره و اديب      

و .اهر شـد مترقي باب در مورد زنان و به قصد بيان نيات واقعي باب مكشوف و بي حجاب در مقابـل مـردان ظـ        

يكـي از محققـان جنـبش بابيـه     . چون اين امر ماية برآشفتگي بابين شد ، باب الباب آنرا به نحوي چـاره كـرد                  

در اين اجتماع بابيان را به اتكاء آنكـه شـرايع           ) قدوس(پرفسور ايوانف مي نويسد كه مال محمد علي بارفروشي          

ل و معتاد شرعي و عرفي دعوت كرد و آنها را بـه             كهن منسوخ است به سركشي از اجراء مقررات و قواعد متداو          

صحبت از لغو مالكيت و اشتراك اموال و مساوات فقير و غني به ميـان               .ندادن ماليات و سيورسات تشويق نمود       

اينها مطـالبي بـود     . 1اين صحبت به ميان آمد كه از بيت المال مشترك هركس بايد سهم خويش را بردارد               . آمد

 افكـار    جان سختي است كـه     حافظه كارانه سيد باب به اين شكل منعكس نبود و نمودار آن           تازه كه در تعاليم م    

. فصل مربوط به جنبش بابيه �ايوانف . ا.  از پرفسور س� بررسي تاريخ ايران �كتاب )1
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 در جنبش حروفيه و نقطويه نيـز جلـوه     واز خود نشان داده است    اشتراكي دهقاني مزدكيان در سراسر تاريخ ايران      

.دولت متوجه اجتماع بدشت شد و آنرا به زور متفرق ساخت. هائي داشته است

ش نيز مذكور داشتيم مرگ محمد شاه و فتنة ساالر به بابيان امكان داد دست به عمـل زننـد و از   چنانكه در پي  

اين لحظه دوران مسالمت آميز جنبش بابيه حاتمه مي يابد و دوران مبارزات مسلخانه و قهـر آميـز شـروع مـي                    

.شود 

 .   1 زنجان عملي مـي كنـد   در همين سال مال محمدعلي زنجاني معروف به حجت وظيفه خود را براي قيام در      

بابيان مي گويند مال محمدعلي در آن شهر پانزده هزار پيرو داشت و نه فقط بابيان، مردم ديگر نيز او را محترم                      

اشـتباه حـاكم شـهر و       . باروت و ساچمه فراواني گـرد آوردنـد       . بابيان به تدارك قيام مسلح پرداختند     . مي داشتند 

بابيان زندان شهر را تصرف كردند و بنديان خود را از حبس رها سـاختند  . يام شد قةتوقيف برخي از بابي ها بهان 

در ميان قيام كنندگان كاسبكاراني مانند حاج       . بخش غربي شهر به تصرف بابيان درآمد      . و زندان را ويران كردند    

حاج عبداله نانوا حاكم    . عبداله خرده فروش و پيشه وراني مانند كاظم آهنگر و حاج عبداله نانوا برحستگي يافتند              

حمد زنجاني نايب شخصي حجت و شخصي بنام عبدالباقي         امحل و حاج عبداله خرده فروش نايب مردم و حاج           

قيام زنجان را دولت، با اعـزام قريـب سـي هـزار        . بدينسان يك دوران انقالبي بوجود آمد     . رئيس احتساب شدند  

دولتيان پيروزمنـد حجـت را نـبش قبـر         . ته شده بود  سپاهي درهم كوفت، البته پس از آنكه حجت در جنگ كش          

.بر پاي در شهر كشيدند و سپس در ويرانه انداختند تا طعمه كالغان و كركسان شودرسن كردند و مرده او را 

حتي پس از اينكه دولـت موفـق        . آخرين قيام هاي بابي بوسيله سيد يحيي دارابي در يزد و تبريز انجام گرفت             

را به چنگ آورد، بابيان دست از قيام و مقاومت نكشيدند و مـرد و زن و كـودك بـا دالوري               شد با فريب دارابي     

سرانجام قيـام تبريـز     . حيرت انگيزي در كوه و دره در قبال قواي دولت و عساكر چريكي ايستادگي نشان دادند               

. خي را به توپ بـستند     بر. مردان و زنان و كودكان بسياري را در آتش سوزاندند         . نيز با قساوت تمام سركوب شد     

� فتنـة بـاب   �ت و نيز در كتاب اعتضاد السلطنه موسوم به  كه پرفسور برائون آنرا بطبع رسانده است شرح اين قيام آمده اس  � نقطه الكاف    �در كتاب معروف ميرزا جاني موسوم به        )1

نظير اين اطالعات در ناسخ التواريخ و كواكب الدريـة آيتـي نيـز         . كه با توضيحات و مقاالت آقاي عبدالحسين نوائي بچاپ رسيده است اطالعات مشروحي در اين زمينه ذكر شده است                    

.ذكر شده است 
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هـاي مهلـك    جمعي را با زنجير اسارت به شيراز فرستادند و در آنجا بـا شـكنجه              . عده اي را به غالمي فروختند     

.هاستاي وسيع بابيقيام تبريز آخرين تظاهر توده. كشتند

لـذا  . دپس از قيام تبريز بابيان قدرت اوليه را از دست دادند و به گروهي كوچك و سـخت مخفـي بـدل شـدن                       

ولي بابيان در ترور به انـدازه اسـمعيليه يـا           . تاكتيك مبارزه را دگرگون ساختند و از قيام مسلح به ترور پرداختند           

توطئـه دوم آنهـا دو      . توطئه تروريستي آنها عليه اميركبير، چنانكه ديديم بي نتيجه شد         . حروفيه موفق نبوده اند   

سه تن بابي در    ) . 1268 شوال   28( لدين شاه بود كه بي ثمر ماند        سال پس ازاعدام باب، در نياوران، عليه ناصرا       

. اين توطئه با شجاعت عجيبي با طپانچه و دشنه به شاه حمله برند و او را زخمدار كردند ولي نتوانستند بكـشند                     

ان دولت آنها را توقيف كرد و بنا به توصيه موذيانه صدراعظم وقت مي            . شركت كنندگان در توطئه شناخته شدند     

در ايـن ميـان بابيـاني       .  جدا جدا با شكنجه هاي مخوف نابود شدند         و سران و اشراف و موسسات تقسيم نمودند      

بودند كه شمع آجين شده در كوچه ها و بازارها مي رفتند و با خواندن اشعار پر سوز و حماسـي روحيـه نيرومنـد      

1).1268ذيعقده (خود را نشان مي دادند 

برخي از بابيان به سنت موجود وفادار مانده و با پيروي از خليفه . بصورت ديگر در مي آيداز اين تاريخ بابيگري   

برخي ديگر به   .باب موسوم به ميرزا يحيي صبح ازل، ازليه يا بيانيه نام مي گيرند، تعداد اينها اكنون اندك است                 

�ظهـره الـه  يمـن  � و او همـان  دنبال ميرزا حسنعلي بهاء اله مي افتند كه دعوي كرد باب مبشر ظهـوراو بـوده       

اين گروه كه بهائيه نـام گرفتـه انـد بـه يـك سـلك                . موعود باب است  ) كسي كه خدا آشكارش خواهد ساخت     (

اند و از مختصات مثبـت بابيـان         دارند، مبدل شده    نزديك مذهبي كه سرانشان با محافل امپرياليستي هم ارتباط       

 است، ولي طبيعي است كه تاريخ بابيه را بـه مثابـه سرفـصل               نخستين در راه و روش آنها كمترين اثري نمانده        

.تاريخ تكامل مذهب خويش ذكر مي كنند

:ناسخ التواريخ مي نويسد در بارة جريان اعدام بابيان )1

 در اين هنگام  علماي بالد و چاكران درگاه حضرت شاهنشاه خواستار شدند كه هر كس اين مردم مرتد را كه مخرب دين سيد انـام و قاصـد جـان شاهنـشاه اسـالمند بدسـت            �

يك از ايشان را بدست طايفه اي از مردم بسپارد تا عرصة هالك و دمـار سـازند و در     بهتر آنست كه شاهنشاه دادخواه ، هر        .  باشد   � جهاد اكبر    �خويش سر بر گيرد ، او را ثواب         

اين ثواب انباز باشند و ديگر اينكه اين جماعت بدانند كه تمامت مردم ايران در خون ايشان شريكند و هرگز با اين ناراستان همداستان نشوند ، شاهنشاه اين سـخن را پـسنديده                           

�داشت 

كشتار بابيان بضرب طپانچه و ميخ طويله و قمه و نيزه و شمشير و كارد و پاره پاره كـردن و سنگـسار كـردن و بـا مـشت               . ل چهارم سلطنت ناصر الدين شاه رخ داد         اين حوادث در سا   

. ان توطئه ، زخمي كرده بـود شـمع آجـين شـد     خود محمد علي صحاف كه شاه را در جري     . ولگد و شمع آجين كردن و سر بريدن و سيخ داغ در بدن فرو بردن و غيره رخ داده است                     

.جريان را بادقت تمام شرح مي دهد  )   .ف. م. عترجمة فارسي از     ( � تاريخ سيد علي محمد باب �  و  � مذاهب و ملل متمدن �نيكال دبير اول سفارت فرانسه در تاريخ  
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هاي دمكراتيك پيـشه وران و     جنبش انقالبي بابيه كه درآن تمايالت طبقاتي بورژوازي در حال رشد و خواست            

 قيام هاي دالورانه خلق فصل روشن در تاريخ يك  هاي عمل خود    دهقانان منعكس بود، از لحاظ شعارها و شيوه       

 مانند باب الباب، قدوس، حجت و دارابي و بويژه طـاهره  يهاي ايران عليه شاهان و اشراف فئودال است و بابيان   

.از سيماهاي شگرف و تابناك جنبش هاي انقالبي ايران هستند
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باري بايد ايستاد ، يا كار را ساخت ، يا شهيد راه وطن �

�.اين دو ، يكي ناگزير استدر كارهاي خطير از . شد

از نامه ي طالبف به ميرزا ابوالقاسم آذر مرتضوي

عبدالرحيم طالبف تبريزي
دوران زندگي و انديشه ي وي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روشنگران انقالب بورژوازي ايران

�Jي آلمـاني    ا براي واژه  در اين نوشته نگارنده لفظ روشنگر ر      "	B���     و روسـي î%().&*&ZR   و لفـظ

�Jي  روشنگري را براي واژه   "	B��در نظر گرفته اسـت و بـراي اينكـه        &,+&î%().&ï و روسي    ��

.معلوم شود از اين الفاظ چه معنا و مضموني در نظر است مختصري توضيح ضرور است

فدهم و هجدهم در كشورهاي اروپاي باختري و آمريكا يك هاي هي انقالب هاي بورژوازي در قرندر آستانه

سرها را براي انقالب نوين روشن �وراني ظهور كردند كه به اصطالح انگلس سلسله فالسفه و انديشه

پنداشتند كه در راه ايجاد  نظامي مبتني بر عقل و عدالت البته اين متفكرين انقالبي چنين مي. �1ساختندمي

از آن زمره اند در قرن . داري بود ي در واقع نظامي كه از تالش آنها پديد آمد نظام سرمايهكنند ولمبارزه مي

 فرنسيس بيكن، هابس، جان الك، و انگلستان آكستا، هوگو گروتسيوس، باروخ سپينوزا و در هلندهفدهم در 

سكيو و هلوسيوس و  ولتر و روسو و منتفرانسهدر قرن هجدهم تالند و كالينس و هارتلي و پريستلي و در 

جنبشي كه .  فرانكلن و جفرسن و امثال آنهاامريكا شلينگ و لسينگ و هردر و گوته و در آلمانديدرو ، و در 

1955ال ، س107ي ، صفحه2ماركس و انگلس، منتخبات به زبان روسي، جلد)1
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آوردند چون به دفاع از معارف و علم و تجدد بود و منجر به تاراندن ظلمات وجود مياين مردان متفكر به

 نام گرفت و خود اين افراد را هم �روشنگري� جنبش شدي فرو درك و دانائي ميخرافات و جهل و رخنه

ي انقالب بورژوازي قرار ي كشورهائي كه در آستانهجنبش روشنگري براي كليه. 1 ناميدند�روشنگران�

اي است عام و پيدايش جنبش را بايد از قوانين تكرارپذير رشد نهضت انقالبي در گرفتند تيپيك و پديدهمي

.كشورها دانست

) تقريباً به معناي توضيح دهنده( متوجه است كه لفظ روشنگر درادبيات ما كمابيش به معناي ديگري نگارنده

:مثالً در اين بيت زيباي مولوي. بكار رفته است

گرچه تفسير زبان روشنگر است

تر است زبان روشنليك عشق بي

از اين تركيب زيبا كامالً مجاز است كه ما تر ي وسيعمنظور استفادهي قرابت كامل معنا و نيز بهولي به واسطه

. كار ببريم و از اين لحاظ فقر معادل مناسب را برطرف سازيماين لفظ را براي الفاظ اروپائي مذكور در فوق به

اند مانند سيدجمال الدين اسدآبادي، ميرزا آقاخان البته متفكرين انقالبي ايران كه نقش روشنگر را داشته

اي و غيره خود چنين دالرحيم طالبف، پرنس ملكم خان ناظم الدوله، ميرزا زين العابدين مراغهكرماني، ميرزا عب

معارف � يا �متجددين�شد آنان را بنا به برخي اصطالحات عصري عنواني را بر خويش ننهاده بودند و مي

. گيرد را در بر نمي�روشنگر� خواند ولي الفاظ متجدد و معارف پرور رسا نيست و تمام معناي وسيع �پروران

و شايد (ترين ي ميرزا عبدالرحيم طالبف يكي از برجستههدف از اين نوشته بررسي مختصر زندگي و انديشه

ي زندگي و افكار ميرزا عبدالرحيم طالبف در اين درباره. ي ايران استروشنگر انقالب مشروطه) ترينبرجسته

ه است شرح مختصر زندگي او به قلم عالمه فقيد محمد قزويني از آن جمل. اواخر تحقيقاتي انجام گرفته است

اش به قلم آقاي ايرج افشار منتشره در ي يادگار و شرح ديگر زندگي منتشره در مجله�وفيات معاصرين�در 

ما .  چاپ فرهنگستان علوم شوروي�تاريخ فلسفه�ي يغما و نيز شرحي از افكار فلسفي وي در جلد پنجم مجله

هاي خود طالبف ي نوشتهشته از اين منابع و منابع ديگر تاريخي كه بدان اشاره خواهد شد به ضميمهدر اين نو

.كنيمي ايراني استفاده ميبراي معرفي اين متفكر ارزنده


	�������2در فرانسه به آنها عنوان  )1�
!��#��	���Eداده شد���  .
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دوران و زندگي طالبف

1910 تا 1831 قمري موافق با 1329 تا 1250(طالبف طي عمر طوالني خويش كه به هشتاد بالغ شد 

داري در العاده بطئي ولي مستمر مناسبات سرمايهي فوق دوراني را گذراند كه بايد آن دوران رخنه1)يميالد

ي روزافزون استعمار طلبان اروپائي بر حيات اقتصادي، سياسي و اقتصاد فرتوت فئودالي ايران،دروان سلطه

ي قرون  مردم كشور از خواب ديرندهي سلطنتي، دوران بيدارياجتماعي ما، دوران بحران عميق رژيم مستبدانه

ي ما نضج يافت در اواخر آن انقالب دورانسازي كه در تمام مدت عمر طالبف در بطون جامعه. وسطائي شمرد

ي جامعه ي ايراني وارد ساخت و آنرا وارد عمر او درگرفت و ضربت سنگين بر مقررات و نظامات سنتي پوسيده

نسان دوران تاريخي حيات طالبف از جهت تكامل داخلي كشور دوران سرشار بدي. اي از رشد كردي تازهمرحله

.از حوادث مهم بود

ي جهاني نيز زندگي طالبف با يك سلسله وقايع بسيار مهم كه داراي اهميت شگرف تاريخي اما در صحنه

ايتاليا، نخستين  دمكراتيك فرانسه و آلمان و -مانند پيدايش ماركسيسم، انقالبهاي بورژوا. است مواجه بود

 روسيه، پيدايش امپرياليسم، نضج و بسط نهضت 1905انقالب رنجبري موسوم به كمون پاريس، انقالب 

هاي رهائي بخش ملي در يك سلسله از ي كارگر و آغاز نهضتكارگري و پيدايش حزب طراز نوين طبقه

.كشورهاي مستعمره و وابسته و غيره و غيره

ي تفكر طالبف انعكاس يافتند و در روح او اثرات عميق خود لي و خارجي در آئينهي اين وقايع عظيم داخهمه

وران مترقي عصر اين وقايع عظيم را درك و ها و انديشهطالبف كوشيد تا از ديدگاه انديشه. را باقي گذاشتند

.هضم كند و در اين كوشش تا حدودي موفق بود

وي در اوائل قرن نوزدهم  . الب بن علي مراد نجار تبريزي استحاجي مال عبدالرحيم طالبف فرزند استاد ابوط

ي سرخاب تبريز پاي به جهان گذاشت و در عنفوان شباب يعني در شانزده سالگي به تفليس رفت و در در محله

تماس يك جوان پرشور آذربايجاني كه از خاندان . خدمت محمد علي خان شيباني پيمانكار مشغول كار شد

تكش برخاسته بود با محيط اجتماعي آن روز روسيه و آشنائي تدريجي با جنبش انقالبي اين تنگدست و زحم

طالبف در كشور اقامتگاه خويش شاهد تكامل . كشور در تربيت روحي و عقلي طالبف اثرات ژرفي باقي گذاشت

وفيات معاصرين و آقاي ايرج � ثبت شده است به اتكاء تصريح شادروان قزويني در 1910 و 1855 تاريخ تولد و وفات طالبف به ترتيب 50ي  جلد پنجم صفحه�تاريخ فلسفه�در )1
.رسد به نظر مي اشتباه1855افشار تاريخ 
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 عميقاً تحت سريع جنبش انقالبي مردم روسيه و پيدايش و قوام حزب سوسيال دمكرات كارگري روسيه بود و

تأثير تعاليم روشنگران انقالبي روس مانند گرتسن، بلينسكي، دابروليوبف، چرنيشوسكي و متفكر بزرگ 

ويژه بايد نقش اين متفكر را كه آثارش به هر دو زبان فارسي و به. آذربايجان ميرزا فتحعلي آخوندف قرار گرفت

.بيني طالبف تأييد نمودنآذربايجاني براي طالبف نزديك و مفهوم بود در تشكل جها

ي عمر خود را در تميرخان شورا پايتخت داغستان گذراند و در اين شهر با تمام قوا به طالبف بخش عمده

وي خود به .ي خود به زبان پارسي پرداختويژه انتقال افكار روشنگرانه و تكميل دانش خويش و بهمطالعه

ي فارسي معاصر است واقف جهت آنكه يكي از بانيان نثر سادهاهميت نقش خود خواه از جهت فكري و خواه از 

:نويسدباره ميبود و دراين

از بركت كثرت مطالعه و زور مداومت، بعضي آثار مختصر به يادگار گذاشتم كه اخالف بنده تكميل �

1.�كرده بنده را مهندس انشاء جديد بدانند

ي ي ماركوس، نخبه ي سپهري، سفينهكرد مانند پندنامهطالبف آثار متعددي از كتب علمي و داستاني تأليف 

ي هيئت، مسالك المحسنين، مسايل الحيات و غيره و غيره كه بعضي از آنها در طالبي، كتاب فيزيك، رساله

ايام زندگي او در تفليس يا اسالمبول با طبعي ممتاز به چاپ رسيد و در ايران پخش شد  و شهرت فراوان يافت 

2.نمود را وادار به واكنش براي جلوگيري از پخش اين آثار ميو گاه ارتجاع

ي محمد علي شاه از طرف طالبف در پايان عمر و پس از موفقيت مشروطه طلبان و سقوط سلطنت مستبدانه

و با (ي اول مجلس شورا انتخاب شد ولي به عللي كه چندان روشن نيست مردم تبريز به عنوان وكيل دوره

ويژه مردم تبريز با بدينسان ملت ايران و به. از حضور در مجلس خودداري ورزيد) ري و ضعفاحتمال قوي پي

كارتويگ سفير روس در ايران در . انتخاب طالبف به مساعي طوالنيش درمورد تنوير افكار عمومي پاداش دادند

 است و از آنجا كه همان ايام گزارشي به دولت مطبوع خود فرستاد كه در آن به انتخاب طالبف اشاره شده

ي ي روسيهرسد پژوهندگان ايراني زندگي طالبف از اين گزارش كه متعلق به آرشيو وزارت خارجهنظر ميبه

ي نقش طالبف در  نظر معتبر خود را درباره�وفيات معاصرين� شادروان قزويني در -)ي اقاي افشارنقل از مقاله (1314 رمضان 16از نامه به ميرزا يوسف اعتصام الملك مورخ )1
ها از علوم و هاي علمي و تئاتر و ترجمهان فارسي است كه ابناء وطن خود را به تأليف رمانوي يكي از نخستين نگارندگ�: داردي نگارندگي زبان پارسي به طريق زيرين بيان ميشيوه

).5 و 4هاي ي يادگار سال پنجم شمارهبه مجله. ك.ر(افزود فنون و صنايع عصريه و مكارم اخالق به زبان ساده آگاه كرد و اين امر روز بروز بر اعتبار و منزلت او نزد همه مي
. طالبف را ممنوع ساخته بود�مسالك المحسنين�كند كه شيخ فضل اهللا نوري قرائت كتاب  سروي نقل ميمرحوم)2
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شود ي بخشي از آنرا كه در مطبوعات شوروي نشر يافته و به طالبف مربوط ميخبر باشند ترجمهتزاريست بي

1.آوريمذيالً مي

. هاي قفقاز را بايد امري مسلم دانستر گيالن و آذربايجان با كميتهويژه دي انقالبيون بهرابطه�

هائي كه با عالمت عدالت، حريت، مساوات شود و پرچمهائي كه در اينجا پخش مينامهبسياري از شب

وكالء تبريز از ). ها ضميمه استنامهي اين شبنمونه(گردد ي انقالبي باطوم چاپ مياست در مطبعه

بين منتخبين . به تهران عازم شدند و همه با نمايندگان افراد مترقي مسلمان برخورد كرده اندراه قفقاز 

ي مسلمان ليبرال وجود دارد كه تميرخان شورا پايتخت داغستان را وطن از آذربايجان يك نويسنده

 سياسي ي اين روابط نزديك، يك عده مبلغينچنانكه بايد منتظر بود در نتيجه. دوم خود ساخته است

 .�2اندمسلمان آزموده از قفقاز به جانب ايران رهسپار گرديده

پايتخت داغستان را وطن دوم خود ساخته بود ) ي مسلمان ليبرالنويسده(قول كارتويگ طالبف با آنكه به

ي طالبي چنين ي جلد دوم سفينهوي در مقدمه. عالقه به ايران و تبريز دمي در قلبش كاهش نپذيرفته بود

:وشته استن

ام، دست تقدير عنان به سوي غربت معطوف داشته است، به من بنده كه سالهاست از وطن دور افتاه�

 .�امپيوسته به ياد آن مشعوف بوده) كه خود از ايمانست(اقتضاي حب وطن

:گفته است يا مي

ه كنم حرف چ. بنده محب عالم و بعد از آن محب ايران و بعد از آن محب خاك پاك تبريز هستم�

�.ديگر ياد نداد استادم

ي فرهنگستان علوم اتحاد شوروي ارزيابي عالي و كامالً درستي از ي نشريهدر جلد پنجم تاريخ عمومي فلسفه

. طور اخص داده شده استطور اعم و عبدالرحيم طالبف بهفعاليت فكري روشنگران انقالب مشروطيت ايران به

:اين ارزيابي به قرار زيرين است

. ترجمه شده است145-144 تأليف پرفسور ايوانف ايرانشناس شوروي صفحات �1911-1905انقالب ايران �اين گزارش از كتاب )1
در قفقاز نيز افرادي از ايرانيان پيدا شدند مانند ميرزا فتحعلي �: كندش روشنگران ايراني قفقاز را بدين نحو بيان مي نق372 و371 جلد سوم، صفحات �شناسيسبك�بهار در )2

كاغذ پراني از داخل و مقاله و تئĤتر نويسي و . آخوندزاده، طالبف و حاج زين العابدين مراغه كه نگران اوضاع ايران بودند و خود به اصول تمدن جديد آشنا و مايل به آشنائي ديگران
�.خارج آغاز گرديد
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فعاليت طالبف و ديگر روشنگران ايراني در تاريخ ايران اهميت بزرگي داشت زيرا به امر مبارزه براي �

نظريات اجتماعي و . ماندگي اقتصادي و سياسي و فرهنگي ايران كمك كرداز ميان بردن عقب

وران اين ايدئولوژي در د. سياسي و فلسفي روشنگران ايراني ايدئولوژي بورژوازي را غني ساخت

ي در حال ي حاد سياسي بين طبقات منسوخ و طبقهدر شرايط مبارزه) 1907-1905(انقالب ايران 

�1. نقش مترقي مهم ايفاء نمود- يعني بورژوازي-ظهور

هاي فلسفي و اجتماعي طالبفنظري به انديشه

ري است ولي براي هاي فلسفي طالبف بررسي و غوررسي كامل آثار وي ضروبراي ترتيب و تبويب انديشه

يا  (�ي طالبيسفينه�ها به دست داده باشيم بر اساس دو اثر معروف او يعني اي از اين انديشهآنكه نمونه

تأليف )  شمسي1268( ميالدي 1890كه طالبف در سال )  قمري1311 چاپ اسالمبول، سال �كتاب احمد�

)  شمسي1282 (1904 كه طالبف در سال ) قمري1323چاپ قاهره، سال  (�مسالك المحسنين�كرده و كتاب 

.دهيمتأليف نموده است برخي افكارش را توضيح مي

بيني ماديست بدين معنا كه وي به واقعيت و عيني بودن جهان و معتبر بودن بيني طالبف يك جهانجهان

به قول او طالبف سراپاي جهان مادي يا . محسوسات و معلومات ما و اينكه اين جهان ماديست باور دارد

دانست و تنوعي را كه در جهان مادي وجود دارد به نوع  را مركب از ذرات مي�هرچه در عالم خلقت هست�

خود وي . شمردكرد يعني تنوع كيفي را به اختالفات كمي وابسته ميارتباطات اين ذرات با يكديگر مربوط مي

:نويسدباره چنين ميي طالبي درايندر كتاب سفينه

ا هم بايد بداني كه جميع اجسام مايعه و غير مايعه و هرچه در عالم خلقت هست همه از ذرات اين ر�

باشد و شدت و ضعف ي خود شريك مياست و هر ذره جزئي، در خواص و ارتباط با هيئت كليه

�2.پيوستگي اين ذرات در اجسام متفاوتست

ي ستند بلكه در سير تحولي ابدي هستند و در نتيجهنظر طالبف تنها به هم پيوسته و وابسته نيذرات وجود به

رانند ولي با آنكه چيزي پديد دارند و اشكال كهنه را از صحنه ميتركيب با يكديگر اشكال نو به نوي عرضه مي

513ي تاريخ فلسفه، چاپ روسي، جلد پنجم، صفحه)1
115ي ي طالبي ، صفحهسفينه)2
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ي هستي و وجود باقي است و آنچه كه بر دفتر هستي ثبت گرديده است شود با اين حال مايهو چيزي محو مي

 را در كتاب مهم خود �بقاء ماده�ي درست طالبف اين انديشه. شده و به ديار عدم صرف برودمحال است محو 

:كندمسالك المحسنين به شكل زيرين افاده مي

ي ذرات، از قدم به حدوث و از غيبت به ي موجودات دفتريست كه در صفحات او سير لمحهكليه�

�1.شود و هر چه ثبت شد محو او محال استشهود ثبت مي

 را داراي نيروي جنبش دروني و تغيير يا به قول خود او استعداد استحاله و �كائنات�به همين جهت طالبف 

ي همان قانون استحاله جسد كبير موجودات هر لمحه به واسطه�نظر او  به2.داندايجاد صور و اجسام ديگر مي

شمرد و پس از آنكه تغيير دائمي جسد  مي را همسنگ�حركت� و �تغيير�طالبف مفاهيم .  �3يابدتغيير مي

:گيرد كهگردد به درستي نتيجه ميي اليزال آنرا متذكر ميكبير موجودات و استحاله

�4.يافتاگر ساكن بود تغيير نمي. ي موجودات متحرك استهمه�

 بدانها، توصيف ي علوم طبيعي و باوراي كه وي به بركت مطالعهي كلي طالبف از جهان مادي، منظرهمنظره

طالبف برخالف بسياري از همعصران كه علوم جديد را منكر بودند به صحت .  اي واقعي استكند منظرهمي

اين علوم و اسلوب پژوهش آنها ايمان داشت و بر آن بود كه علم در تاريخ مبارزه با كساني كه در برابرش 

وي بارها اين ايمان و ايقان خود را به علم متذكر . آورددست ميورزند سرانجام پيروزي كامل بهمقاومت مي

:نويسدي طالبي مي در سفينهاز جمله. شده استمي

ي ميزان فهم قاصر خودشان بيشتر رجال وطن ما تا مطلبي مخالف نفع شخصي يا خارج از حيطه�

 كامل و بالغ هايعلم با عقل. شمرنداصل و معني ميشوند و بيهوده و بيتحاشي منكر ميشنيدند بي

�5.ستيزد تا غالب شودنيز متصل مي

ميداشت كه نه تنها به مسائل كلي فلسفي بلكه به مسايل اعتقاد به علم و پيروزي نهائي آن طالبف را وا 

ي تفسيرات قرون وسطائي مطالعه هاي مختلف اجتماع را از زاويهاجتماعي نيز با نظر ديگري بنگرد و پديده

16ي مسالك المحسنين ، صفحه)1
همانجا)2
همانجا)3
همانجا)4
217ي ي طالبي، صفحهسفينه)5
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تر و يافتههاي تكاملي ديد جامعهي علم، از زاويهاي با آنها داشته باشد و آنها را از زاويهد تازهنكند، بلكه برخور

.هاي مبتني بر دانش عصر تحت بررسي قرار دهدبينيجهان

 داشت يعني در عين قبول مبدأ و خالق كل براي �دئيسم�ي عقايد مذهبي طالبف گرايش به جانب در زمينه

ئيسم و وحدت وجود در شرايط قرون همانطور كه پانته. ن مبدأ را در امور طبيعت منكر بودكائنات دخالت آ

وسطي شكل مساعدي براي مقابله با سكوالستيك اسالمي بود، دئيسم در دوران فروريختگي فئوداليسم و 

 مثالً هنگامي كه طالبف ضمن يك سلسله 1.شدي نوين چنين شكل مساعدي محسوب ميظهور جامعه

دهد از  را شرح مي�شريعت روح اله� به قول خودش مبادي و اساس �مسالك المحسنين� دركتاب �الواح�

:نويسدزبان خالق چنين مي

هواي . ي انبات به او دادمبعد از آنكه زمين مسكن تو با ساير فلك تكوين خود را تكميل نمود، قوه�

 در هواي نسيس تشكيل برف و تگرك و تموج .فصول اربعه را مقرر داشتم. نسيمي به دور او پيچيدم

هرچه دارد به . ي زمين را مثل سايرين استقالل دادم كه در مدار خود بگرددآنوقت كره. خلق كردم

�2.خود بدهد و از خود بگيرد

�هرچه دارد به خود بدهد و از خود بگيرد� و �ي زمين را مثل سايرين استقالل دادمكره�در عبارات 

ي كار خداوند جهان را آفريد ولي آن را مستقل ساخت تا خود گرداننده: كندئيستي طالبف بروز ميي دانديشه

.خويش باشد

داند، بلكه آنها را ي شرايع وضع شده از طرف خداوند و فرستادگانش نميخود مذاهب را نيز طالبف مجموعه

شمرد و در اين اند ميوجود آمده بشري بههاي تاريخي كه در دوران معيني از مراحل تكامل فكر و تمدنپديده

:كند مطلب را به اين شكل افاده مي�ي طالبيسفينه�باره در 

ي سنگ عقيده و مذهب و آداب و رسوم نداشتند و چون ي دورهشود كه سكنهدر نظر اول معلوم مي�

ي برنزي معبدها در دوره. دخبر بودنشمردند و از تعليم وكتاب بيبهائم ازدواج دختر و خواهر را جائز مي

او . آليسم و ماترياليسم نوسان داشتوي بين ايده.  نظريات فلسفي طالبف متناقض است�: نويسندكنند و ميلبف را تصريح مي در فوق نيز دئيسم طا�تاريخ فلسفه�مؤلفين )1
 اشكال مساعد براي دئيسم در شرايط ايران فئودال يكي از. نمودي خداوند را در زندگي طبيعت و جامعه نفي ميدئيست بود و به خداوند خالق جهان اعتقاد داشت ولي دخالت روزانه

)511ي تاريخ فلسفه، چاپ روسي، جلد پنجم، صفحه. (مقابله با سكوالستيك اسالمي بود
15ي  مسالك المحسنين، صفحه)2
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اي داشتند، بيم و اميدي در حيات اند، عقيدهساخته شده، مردم خدائي از سنگ و فلز براي خود تراشيده

�1.آنها طلوع نمود و به قدر وسعت فهم خودشان عالم ديگري براي بعد از مرگ خودشان نقشه زدند

داند و بر آنست كه بايد قوانين مذهبي را كهنه ميرغم اين نظريات و با آنكه طالبف قوانين موجود علي

مثالً خواب را يك امر مافوق . هاي جدي فكري نيز هستجديدي ايجاد كرد، داراي يك سلسله ناپيگيري

داند، بر آنست كه جهان ديگري غير از اين عالم الطبيعه مي شمرد و آنرا از جهت ماترياليستي غيرقابل تعبير مي

 در �غايت�ين خلقت همه بر روي تناسب و ارتباط و براي غايت خاصي است يعني با قبول وجود دارد و قوان

.كندتر مي را محكم�مبدأ�ي اثبات وجود ناچار زمينه

تر بيني و مذهبي، جهت باز هم روشنمسايل اجتماعي مطروحه در آثار طالبف نسبت به مسائل عمومي جهان

1890ي طالبي يعني در سال ولي حتي در سال تأليف سفينه. دهدشان ميي طالبف نتري را در انديشهو مترقي

داد و هموطنان خود را از اينكه آلت نقش كشورهاي استعماري غرب را با عمق و دقت كامل تشخيص مي

:نوشتطالبف در همين ايام چنين مي. داشتدست آنان قرار گيرند بر حذر مي

گردند ظاهر و خليق، مثل موش صحرائي دور عالم مياي خوشاكثر متمولين اين مغربيان متمدن نم�

ي كنند به هر حيلهي جديدي از حبوبات ثروت پيدا كنند همراهان خود را دعوت ميو هرجا آكنده

روباهي كه ممكن باشد رخنه بر آن آكنده بياندازند و در مدت قليلي هرچه هست و صد سال ديگر 

صورت انسان برآيند و از مراعات حقوق ديگري و آزادي و بعد از آن به. رحمانه بپردازندخواهد بود، بي

ي خود و ضعف ي مسائل متنازعه را مطلق در قوهبرابري الحان خوشايندي بسرايند و حل و تصفيه

�2.ديگري شناسند

:گيردپس از توصيف رسا از اسعمارطلبان غرب طالبف نتيجه مي

 و لين العريكه و بي علم و بي تجربه و طالدوست  باشند با هر ملتي كه رجال متنفذ او زودباور�

ي صيدافكن شاهين اقتدار استرلينگ و روبل و دالر و فرانك زودتر از ديگران شكار سرپنجه

�3.نمايندمي

63ي ي طالبي، صفحه سفينه)1
227ي ي طالبي، صفحه سفينه)2
227يي طالبي، صفحه سفينه)3
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ترين نظريات را عرضه ي جنگ و صلح نيز طالبف انسانيي طرد و نفي استعمار بلكه در مسئلهنه تنها درباره

رسد ولي با اين حال بايد متوجه بود كه در  مي1عشق طالبف به صلح گاه به ظاهر تا حد پاسيفيسم. داردمي

هاي  طرف تيز انتقاد طالبف صرفاً و صرفاً متوجه ي جنگ�صلح مسلح�اواخر قرن نوزدهم و در دوران 

�بشر�ي مقدس ابناء  را وظيفه�حفظ وطن�ي امپرياليستي است و اِلّا او در موارد ديگر صريحاً غاصبانه

ولي طالبف از اينكه ميلياردها . شمردخاطر دفاع از حقوق وطن و خلق ضرور ميداند و سپاهيگري را بهمي

داران و براي جهانگيري و غصب اراضي خاطر اجراء مطامع سرمايهثروت انساني و ميليونها نفوس بشري به

:نويسد ميوي. بردديگران تلف شود، رنج مي

 وطن ما يا وطن ديگران براي اينست كه عموم سكنه حامل شمشير و تفنگ و نيزه بشوند، مگر�

ها عوض علم و تمدن ، عادات بهائمي و خانهمعتادِ نشست و برخاست فنون حربيه باشند، در معلم

جوانان ملت را كه در عين شباب بايست مباشر اعمال نافعه بوده و روز . گري را تحصيل نمايندوحشي

ود را مصروف زراعت و فالحت و ازدياد معيشت خود و بستگان خود نموده به تعميرات تمدن خ

روح تعليم آدمكشي بدهند و مبالغي از ثروت ملي ي بيها چون ماكينهمشغول گردند، در سربازخانه

ي شخصي يا جهانگيري به صرف نموده نگه دارند كه هنگام اقتضاء يعني براي نيل به مقاصد فاسده

�2.ها و قتل ابناي جنس خود مأمور كنندخرابي ممالك و ويراني آبادي

. ي غيرعادي در زندگي انساني روزي از ميان خواهد رفتطالبف مطمئن است كه جنگ به مثابه ي يك پديده

ي از ميان رفتن جنگ از ميان رفتن آن نظامات طبقاتي شكي نيست كه طالبف متوجه نيست كه الزمه

هاي عادالنه را به ضرورت مقدسي بدل كنند و جنگهاي غيرعادالنه را تحميل مياست كه جنگاي ظالمانه

ولي خود اين مسئله كه طالبف به پيروزي خرد سالم انساني باور دارد و آرزومند است كه نيروهاي . سازدمي

صحراهاي لم يزرع شود صرف آباداني عالم و آبياري هاي هنگفتي كه صرف تدارك جنگ ميانساني و بودجه

 در همانجا كه به تقبيح جنگ �ي طالبيسفينه�در . ي اوستي دلكش و دلپذيري در انديشهگردد خود نكته

:نمايدپردازد پيروزي آتي صلح را بدين نحو توصيف ميمي

).هاي دفاعي و انقالبيمانند جنگ(هاي عادالنه تي جنگ پاسيفيسم يعني نفي و انكار هر نوع جنگ ح)1
).ماكينه در اين نقل قول يعني ماشين (143ي ي طالبي، صفحه سفينه)2
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دور نيست كه به بركت انتشار و استقرار قوانين تمدن و تعميم معارف، دول روي زمين اين بساط �

ي با ي عمارات عاليهتر از همهي مركزي دنيا عمارت بزرگنگيز را وقتي برچينند و در نقطهاوحشت

ي هائي تشكيل دهند و از همه برافرازند، كنگره�دربار عالي فيصل امور جمهور�شكوه عالم به اسم 

اد حل و ي بين المللي را در آن محضر عدل و دطوايف و ملل اعضائي انتخاب كنند و مسائل متنازعه

شود و نصف تصفيه نمايند و اين همه لشگر كه اآلن در يك ماه تا چهل كرور حاضر ميدان جنگ مي

ها مقيم و منتظر صدور امر خرابي و ويراني عالم هستند مشغول تكثير اين عده دايماً در سربازخانه

�1.يزرع بشوندكاري و آبياري صحراهاي لمثروت طبيعي از كشت

 تصريح مي �مسائل الحيات�در . كندآميز طالبف عقايد و نظريات مشخصي ذكر ميي صلحآيندهي اين درباره

 برقرار خواهد شد و اهالي عالم اعضاء يك �جمهوري سرخ�كند وقتي صلح در عالم مستقر شد فدراسيون كبير 

دانست و ي شنيده و مي به مثابه ي يك تئوري علمي مطالب�سوسياليسم� در واقع طالبف از 2.شوندخانواده مي

ي سوسياليسم مثابه ي يك علم طالبف در درباره. شمردي سوسياليستي ميي بشريت را يك آيندهآينده

:نويسدمسالك المحسنين چنين مي

منتشر گشت و مردم ) يعني علم اصالح حالت فقرا و رفاهيت محتاجين(بعد از آنكه علم سوسياليسم �

 كارهاي عالم صورت ديگر 3د درخور استطاعت و استعداد آنها باشد،فهميدند كه تكاليف نفوس باي

�4.در اعمال و اقوال معني منظور است نه صورت. مخاطرات و محظورات از ميان برخاست. گرفت

ي تعاليم سوسياليسم هاي انقالبي قفقاز مطالبي دربارهي تماس با سوسيال دمكراتطالبف شايد در نتيجه

تعريفي كه براي (كند به مثابه ي علم اصالح حالت فقرا و رفاهيت محتاجين تعريف ميعلمي كه وي آن را 

آنچه كه مسلم است استنباط طالبف از اين علم انقالبي . شنيده و يا خوانده بود) دوران وي وزين و جالب است

 نوين عالقه منش خود به اين دانش انقالبيهنوز دقيق نبود منتها وي با آن روح انساندوست و دمكرات

ي به همين جهت است كه وي درباره. ي انسانيت باور داشتي آيندههاي آن دربارهروزيد و به پيشگوئيمي

:نويسداين آينده چنين مي

144ي ي طالبي، صفحه سفينه)1
) چاپ روسي�تاريخ فلسفه�به نقل از جلد پنجم  (37ي ، صفحه1906 مسائل الحيات، چاپ تفليس، )2
طور مبهم فهميده و به طالبف اين فرمول را به. ي كارشي استعدادش، به هر كس به اندازهي سوسياليستي است كه از هركس به اندازهالبف اين اصل جامعه قاعدتاً منظور ط)3

.كندهمانسان نقل مي
5 و4 مسالك المحسنين، صفحات )4
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هركس صالح خود را در صالح غير داند و محبت . اختالف صوري به اتحاد معنوي تبديل گردد�

قضاوت و . ود و رياست عدل و صدق استقرار يابدبساط مدنيت چيده ش. ديگري را محبت خود شناسد

�1.ي شهود الزم نگردد و نقض اقوال و عهود از كسي سر نزنداقامه

ي مسعود انسانيت چنين است محتوي تفكر دشمني با استعمار، عالقه به صلح و سوسياليسم، باور به آينده

كند و يك هن خود ايران را نيز حل ميدر پرتو همين نظريات مترقي مسائل اجتماعي مي. اجتماعي طالبف

دارد كه تا امروز نيز فعليت و اهميت خود را حفظ كرده است و با خشم تمام چنين سلسله نظريات ابراز مي

:نوشتمي

وجود ي بيمگر سالطين عالم را طغراي سلطاني از آسمان نازل شده؟ مگر خداي بزرگ صد سايه�

گر، دلير يا رجال صاحب تدبير بودندكه چي آشوبسس آنها چپاولدارد؟ مگر از تاريخ نميداني كه مؤ

�2.اخالفشان هزار سال سلطنت دنيا را مالك شدند

دهد دشمني او با نظام مالكان فئودال هاي اجتماعي طالبف را نشان مياي كه دموكراتيسم عميق انديشهنكته

ودالي است و نظر خود را به روشني بيان وي با صراحت طرفدار اصالح ارضي و برانداختن نظام فئ. است

:داردمي

ي ديوان بايد به تبعه فروخته ي اراضي شخصي يا خالصههمه. بعد از اين نبايد در ايران مالك باشد�

�3.شود كه خود تبعه مختار و مالك باشد

ي  او از شيوهي طالبف نقل كرد درك عميقخواهانههاي ترقيتوان از انديشهي جالب ديگري كه مينكته

ي داري بود و طالبف به واسطهي سرمايهدر دوران طالبف اروپا در ربقه. كسب و اتخاذ تمدن اروپائي است

دانست كه همه چيز اين تمدن فرنگي را ي مسائل اجتماعي ميزندگي در روسيه و مسافرت به آلمان و مطالعه

ي مهم را طالبف اين نكته. اي داشتوب نقادانه و سنجيدهنبايد كوركورانه تقليد كرد، بلكه در اخذ آن بايد اسل

:در مسالك المحسنين به اين شكل افاده مي كند

تقليد ننمائي، يعني در همه جا و . از هيچ ملت جز علم و صنعت و معلومات مفيد چيزي قبول نكني�

شرق زمين غير هميشه ايراني باشي و از بركت علم و معاشرت  ملل خارجه بفهمي، حالي شوي كه م

19ي مسالك المحسنين، صفحه)1
11ي  همان كتاب، صفحه)2
124ي ب، صفحه همان كتا)3
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ي ظاهري آنها ترا بفريبد، از آنها جز نظم ملك چيزي استفاده نكني مبادا شعشعه. از مغرب زمين است

�.ترا پسند افتد) يا وحشيت واقعي آنها(مبادا تمدن مصنوعي 

بف داري و استعماري است، زيرا طالي سرمايهنامد همانا نظام جابرانهآنچه كه طالبف وحشيت واقعي غرب مي

اي به عمل آيد كه در آن ي عادالنهدر واقع مايل است اخذ علم و صنعت و معلومات مفيد غرب در درون جامعه

.رفاه محتاجان و اصالح حال فقرا كامالً ملحوظ و مراعي است

از  (اي متفكرين دموكرات انقالبي نسل بعدويژه در افكار عدههاي طالبف در افكار انقالبيون ايران و بهانديشه

ترين روشنگران انقالب مشروطيت ايران مسلماً طالبف از برجسته. تأثير عميق داشت) خياباني گرفته تا كسروي

و جا دارد كه براي شناختن و شناساندنش مساعي بيشتري . و از رجال درخشان تاريخ تفكر مترقي كشور ماست

. مصروف گردد
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پيگفتار
كه مؤلف كوشيده است طي آنها اطالعات گوناگوني از منابعي مختلف در       اگر خواننده اي برگهاي اين كتاب را        

باره ي مسائل مورد بحث گرد آورد ، با ستوه و پروائي در خورد خوانده باشد ، بيگمـان از سـير شـكوهمند ولـي          

سـتم خـون آلـود      . هـر فرهنگـي داراي رنگـي اسـت          . جانگداز معنوي تاريخ كشور ما به شگفت خواهـد آمـد            

ايان ، هجومها و ايلغارهاي پياپي ، و گذران تلخ و پر از ناروائي در جانهاي حساس و متفكر پـشينيان مـا       فرمانرو

. هيجاني اندوهگين برانگيخته و آنها را به جستجو و كنجكاوي مضطربانه ي راز سپهر و زندگي واداشته اسـت                    

زرگ ما خواه در افكار ابن سينا ، غزالي ، خواه در نغمه هاي فردوسي ، عطار ، خيام ، و حافظ و ديگر سخنوران ب        

 ، ايـن كـاوش ، ايـن بـي تـابي        سهروردي ، قطب الدين و صدرا و ديگر انديشه وران سترگ ايـران ايـن شـور                

. از جمله در عرفان ايراني افكار شگرف و جـسورانه ي بـسياري انعكـاس يافتـه         . ، بخوبي ديده ميشود     عطشان

 را مورد توجه قرار دادند و آنها � عشق � و در ميان پديده هاي معنوي  �نور�عارفان در ميان پديده هاي مادي       

را با مفهوم تجلّي كه روح و قلب آدمي بروزگاه آنست پيوند دادند و لذا خود را بخشي از سراپاي وجود ، بخـشي            

:بيهوده نبود كه شمس الدين ملكداد تبريزي با غروري آسماني ميگفت. از خداوند ديدند 

. سخن من همـه از روي كبريـا مـي آيـد             .  مردمان را حق است كه به سخن من التفات نكنند             اين �

سخن مي نگري نـه در طلـب و   . قرآن و سخن محمد همه از روي نياز آمده ، از اينرو معني مي نمايد   

�!از بلندي چنانكه بر مي نگري كاله مي افتد . نه در نياز 

عيت بود كه همه چيز از جهان جاندار تا جهان بيجان از يك گوهر واحد           آري آن سخن پر كبريا ، درك اين واق        

است و آدمي هموند خاندان هماهنگ عشق است كه متأسـفانه سـتم ، تعـصب ، خرافـه ، نـاداني رشـته هـاي                   

. پيوندش را از هم مي گسلد 

موسئي با موسئي در جنگ شد چونكه بيرنگي اسير رنگ شد 
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ي بود كه منصور حلّاج فرياد ميزد كه در طيلسان من كسي جز خـدا نيـست و لـذا                    بر پايه ي همين وحدت بين     

نيز بـه ناچـار بـه سـنگ افكنـان           ) عارفي مانند خود او     ( عرضه ي سنگسار ميشد و هنگاميكه ميديد كه شبلي          

ولياء عطّار االه در تذكر. پيوسته و با پرتاب كلوخي ، تشفّي خاطر خليفه ي وقت را خواستار است ، آه برمي آورد                 

:آمده است 

: گفتنـد   . حسين منصور آهي كرد     . شبلي موافقت را ، گلي انداخت       . هر كسي سنگي مي انداختند      ... �

 از آنكه آنهـا نمـي       ��: گفت   � از اينهمه سنگ هيچ آه نكردي ، از گلي آه كردن چه معني است ؟                 �

�.ي بايد انداخت از او سختم مي آيد كه او ميداند كه نم. دانند و معذورند 

و اين عارفان ، بويژه برخي از آنان كه سوخته ي ادراك خورشيد آساي خود بودند ، در پاره اي از افكار خود به                    

ميـان آن پرنـد زرينـه    . چنان ذروه اي از لطافت بشري و ادراك انساني دست يافته بودند كه حيرت انگيز است    

بهيمي جلّادان و عواناني كه بر آنها حكمروا بودند تفاوتي عظيم است اي كه تار و پود روان آنها بود ، و خشونت           

اولي به عنوان جهاد و دفاع از بيـضه ي          .  ش از قبيل محمود غزنوي و محمد مظفر بودند           � ديندار �سلطانان  . 

د خبـر   ابن اثير در الكامل نقل مي كند كه زمـاني محمـو           . اسالم در قبال قرامطه و رافضيان مردم را مي چاپيد           

آن مـرد  . � مرا خبر داده اند كه تو قرمطئـي   �: احضارش كرد و گفت     . يافت مردي از نيشابور مال فراوان دارد        

هر چه مي خواهي برگيـر و ايـن تهمـت از            .  قرمطي نيستم ولي مال فراوان دارم        �: گفت  . به فراست دريافت    

نام داشت و خمِ مِي مي شكـست و زه طنبـور   � شاه محتسب �و آن دومي يعني محمد مظفر كه . �!من بردار  

مي گسست ، در حاليكه به تالوت قرآن مشغول بود موافق روايت يكي از نزديكان او به نام لطف اله صدرالدين              

، مصحف را يكسو مينهاد و محكوم را با دست خويش سر ميبريد و سپس بـاز                 ) و بنا به نقل فارسنامه      ( عراقي  

!و گويا اين حادثه در زندگي اين دژخيم هفتصد بار رخ داده است ! ند مي گشت و كالم اله ميخوا

و اگر در حرم اين جباران رخنه كنيم و داستان آزرميدخت ها ، تركان خاتونها ، دلشاد خاتون و بغداد خاتونهـا ،                       

ل كـشوري و  شاد ملك خانم ها ، پري خان خانمها و ديگر زنان شهوت ران و شعبده باز را كه نه تنها شاهي ، ب   

. خلقي را آلت هوس خود مي ساخته اند بخوانيم پرده ي ديگر از دربار سالطين در چشم ما مجسم مـي گـردد                      

 الخـاتون آنكـه معـشوق بـسيار دارد و     �: خود مي نوشت � تعريفات �بيهوده نبود كه عبيد زاكاني در رساله ي    

.زراندود نفرت داشت  جانهاي پاك از اين زباله هاي �.الكدبانو آنكه اندك دارد 
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غزّالي كه از اين نودولتان ترك و فارس و عرب كه هر روز با رنگي و نيرنگي ديگر بر اريكه هـاي كبـر و زور                          

 مگس بر نجاست آدمي نكوتر كه عالم بـر          �:  مي نويسد    � كيمياي سعادت    �مي نشستند به جان بيزار بود در        

:ناصر خسرو مي گفت . �درگاه سلطان 

كه گر مير پيشم نخواند نميرم ه پيش اميرم چو دانم چه حاجت ب

خواجه عبداله انصاري از آن دين رسمي كه رياكاران متطّوع  به نام خليفه و سـلطان مراسـمش را در مـساجد                       

 بيزارم ازآن طاعت كه مرا بـه        �: مينويسد   � مناجات و مقاالت     �مقرنس بر پا مي داشتند به جان نفور بود و در            

�:   و در خطاب به سالوسـان و چاپلوسـان ميگفـت              �350.  بنده ي آن معصيتم كه مرا به عذر آورد           .عجب آرد   

 اين مردان با تمام نيـرو از  �!لقمه خوري پر جائي ، طاعت كني ريائي ، صحبت راني هوائي ، زهي مرد سودائي        

راحـه  � قـول راونـدي در       در همان دوران كـه بـه      . زيبائي زندگي در قبال اوامر عبوس مذهب دفاع مي كردند           

 تاك را بـه گيـاهي مقـدس و          � نوروزي نامه    � ، خيام در     � الطرق كلها مسدوده اال طريق محمد        �:  �الصدور

 به دفاع از سماع و موسيقي بر ميخيـزد و  � كيمياي سعادت �غزّالي در   . باده را به داروئي جادوئي مبدل ميكند        

: مينويسد 

شد ، بدان سبب كه خوش است ؛ كـه خوشـيها حـرام نيـست و آنچـه از                   روا نباشد كه سماع حرام با      �

خوشيها حرام است ، نه از آن حرام است كه خوش است ، بلكه از آن حرام اسـت كـه در وي ضـرري                         

�.... چه آواز مرغان خوش است و حرام نيست . است و فسادي 

وجيه طوفانهاي زهـرآگين ظلـم هـا و         ايستادگي روحي آنان از سوئي و صحبت هائي كه از سر ناچاري براي ت             

بدبيني .  را تبرئه كنند از سوي ديگر ، زخم آنها را به نمي كرد � عدالت الهي �هجومها و كشتارها مي بافتند تا  

در جوامـع الحكايـات عـوفي آمـده     . و غم سوزاني در اين كتابهاي عربي و پارسي ، منثور و منظوم موج ميزنـد        

آشناي او  . محمد بن جرير طبري از يكي از آشنايان خود جوياي خبرهاي روز شد              است كه زماني مورخ معروف      

و او محمد داود جرّاح را كه مردي فاضل و عادل بود به         . گفت كه المعتز كه مردي اديب و شاعر بود خليفه شد            

خود نگارنـده ي    طبري كه   . وزارت برداشته و ابوالمثني را كه قاضي اميني بود به قاضي القضاتي برگزيده است               

كارنامه ي مهيب سوانح تاريخ بود از اين تحول نابيوسيده ي حوادث در جهت خير و نيكـي بـه شـگفت شـد و                      

: در همين مضمون عبيد زاكاني مي گويد)350
خدايا دارم از لطف تو اميد                كه ملك عيش من معمور داري

 از من دور داريتوبه از من                 بالي زهدبگرداني قضاي 
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عـوفي مـي   .  دوام نخواهـد آورد � روزگار در تراجع است �پيش بيني كرد كه كار اين سه تن در اين دوران كه          

:گويد 

برايشان نماند تا عاقالن را معلوم شـود كـه   آن منصب يكشب بيش . همچنان بود كه وي گفته بود   �و

�!هنر در همه ي ايام سبب حرمان بوده است 

:به اين حكايت او در اخالق االشراف بنگريد . نظير اين بدبيني را در عبيد راكاني مي بينيم 

 در تواريخ مغول وارد است كه هالكوخان را چون بغداد مسخّر شـد ،  جمعـي را كـه از شمـشير بـاز                    �

 سال پادشاهي در    90الجرم قريب   ... نده بود ، بفرمود تا حاضر كردند  تا همه را در شطّ غرق كردند                ما

ابوسعيد بيچاره را چون دغدغه ي عدالت در        . خاندان او قرار داشت و هر روز دولت ايشان در تزايد بود             

�!شد خاطر افتاد خود را به شعار عدل موسوم گردانيد ، در اندك مدتي دولتش سپري 

:هم او با طنزي درد آلود مي گفت 

 در راستي و وفاداري مبالغه مكنيـد   � ، �... تا توانيد سخن حق مگوئيد تا بر دلهاي مردم گران نشويد             �

�...تا به قولنج مبتال نگرديد 

ولـي در   . د  آزمونهاي فراوان اين نتيجه گيريهاي تيره و تار از روزگار را در نزد اين انديشه وران پديد آورده بـو                   

همان انديشه ي عرفاني ، همگام اين بدبيني به روزگار ، نوعي خـوش بينـي عميـق بـه سـير درونـي آن نيـز                           

:به قول خواجه عبداله انصاري . حكمرواست 

�. ديده از ظلمت شب هر چند در جفاست ، اميد روشني خورشيدش از جفاست �

:يا به قول مولوي 

ــت   ــرو ، اميدهاســـ ــدي مـــ ــوي نوميـــ كـــ

ــوي ــت ســ ــشو ، خورشيدهاســ ــاريكي مــ  تــ

:و به گفته ي نغز حافظ 

چون دور جهـان يكـسره بـر مـنهج عـدل اسـت             

ــزل     ــه من ــرد راه ب ــالم نب ــه ظ ــاش ك ــوش ب خ
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 در كنار كيش قدرت جـوئي و قـدرت سـتائي            � مذهب الذهب    � يا   � دين زرپرستي    �و درست در دوراني كه      

 اين آزاد   � درهم زداينده ي اندوه است       � يعني   � الهم    الدرهم مزيل  �: رواج داشت و عاشقان ثروت مي گفتند        

:حافظ مي گفت . مردان به درويشي و به فقر فخر مي كردند 

ــتّم     ــاد از هم ــرم ب ــرم ، ش ــود فق ــه  گردآل گرچ

گــر بــه آب چــشمه ي خورشــيد دامــن تــر كــنم

:و شاعر عارف عراقي ميسرود 

در حلقـــــة فقيـــــران قيـــــصر چكـــــار دارد

ــا  ــان سـ ــر نوشـ ــت بحـ ــار دارد در دسـ غر چكـ

ــزد   ــه خيـ ــا چـ ــن حرفهـ ــشقبازان زيـ در راه عـ

ــار دارد   ــر چكــ ــان منبــ ــس خكوشــ در مجلــ

در نغمه هاي حزين ، مينياتورهاي رنگين ، نقشهاي ساحر قاليها ، داستانهاي رنگارنگ و دل انگيز ، قصه هاي             

پايداري رواني آشـكارا    پر سحر و افسون ، كتب و رساالت مغلق فلسفي اين سايه روشن اندوه و اميد ، عذاب و                    

.ديده ميشود 

باري  اكنون دفتر گذشتگان، دفتر طي شده است و بر فرهنگ كالسيك ما غبار سنگيني از كهنگي و اندراس                    

جهان ما بويژه در نيم قرن اخير چنان چهره دگرگون ساخته كه بشريتي سراپا نـو در كـار طلـوع             . نشسته است   

يگـانگي  : نه براي ما معتبر است برخي خطوط نوراني و جاوداني آنست مانند             لذا آنچه كه از ارثيه ي پاري      . است  

گوهر عالم ، يگانگي بشر ، ارجمندي دانش ، رتبه ي واالي انسانيت و مردمي گري ، نفرت از عصبيت ، ستم و                       

كـه درآن   خرافه و مال يغما ، ثناي مردانگي ، وفا و عشق و بي پيرايگي ، و ما در آستان آن پرستنگاه مقدسـي                        

انسانهاي بزرگي عذاب ديده و خون آلود مدفونند سوگند مي خوريم كه روان خود را به اين رشته هـاي نـوراني                  

ما بهروزي خود را در مستي دوزخي قدرت و طفيلـي           . پيوند دهيم و آنرا بسوي اوجهاي واالتري اعتالء بخشيم          

.  حقيقت و عدالت و فضيلت خواهيم جست گري نخواهيم شناخت ، آنرا در خدمت صادقانه و محجوبانه به


