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همא پندאشته به خאطر ویرאستאری خאنم خوאهم אز دوست و همکאر عزیزم،  جא می در אین
אری و دאنم که فقط بא همی אفزون بر אین، یאدآوری رא ضروری می. אین کتאب تشکر کنم

در شکل موجود " هאی אجتمאعی אیرאن پژوهش جنبش"فدאکאری אیشאن بوده که فعאلیت 
- آقאی آرمین یحیی،دوست عزیزم در ضمن بאید خאطر نشאن کنم که .تدאوم یאفته אست

رא " رمאن و אندیشهآ"تאرنمאی زאده אمین بدون کوچکترین אنتظאری و در کمאل حوصله 
 .کنده روز میب

کאنون پنאهندگאن سیאسی אیرאنی ـ "אم در خوאهم אز دوستאن گرאمیل میبه همین منوא
در حאلی که אعضאی . قدر دאنی کنم" هאی אیرאن ـ برلنآرشیو אسنאد و پژوهش"و " برلن

رא אز بدو تأسیس آن " هאی אجتمאعی אیرאنپژوهش جنبش"کאنون برگزאری سمینאرهאی 
هא و آرشیو אز طریق فعאلیت غیرאنتفאعی کتאبאند، فعאאن در مکאن אین نهאد ممکن کرده

 .אندمنאبع کمیאب تحقیقאتی رא در אختیאر عموم قرאر دאده

 .فشאرمدست تمאمی אین عزیزאن رא بא אرאدت می

  میאدی، فرشید فریدونی٢٠١٢سوم نوאمبر 
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 پیشگفتאر
 

 کلـی و    شـیوه در حאلی کـه     . دنهא تفאوت دאر  ی نقد و אندیشیدن אنتقאدی بא نتאیج آن       شیوه
 هموאره وאبسـته بـه زمـאن و       هאو مصدאق و אعتبאر آن    هستند   مشخص   אیجنتمجرد אست،   

 جא که אغلب مא אیرאنیאن به دلیل وقאیع تאریخی و فرهنگی و یא بهتـر              אز آن . ندنمאمکאن می 
زدگی אصوًא بא אندیشیدن אنتقאدی بیگאنه هستیم، در نتیجه نه زبאن مא چنאن             ، אسאم بگویم

ی مـא   رא به مא بدهد و نه درک روزمـره        אدאنه   אنتقאل نتאیج نق   تکאمل یאفته אست که אمکאن    
  ١.هא אستقאدر به فرאگیری کلیت مضمون אین گونه تحلیل

توאند بـه   אی می  محصول جوאمع مدرن אست که در هر جאمعه        אندیشیدن אنتقאدی ی  شیوه
ـ     אز تفکر دینی     فرאیند تحوאت ذهنی  و  هאی تאریخی   دگردیسی صورت ه به سوی فلسفه ب

 به معنی وאقعیت אبژکتیو و نبرد طبقאتی אست کـه אز تضـאد              تאریخجא  در אین . وجود بیאید 
منتج شده و پـس אز کشـمکش بـא          ) مאهیت(ذאتی نیروهאی مولد بא منאسبאت تولید       درون

و بـر وאقعیـت     ) شکل(ی یک دورאن در آمده      بیאن سوبژکتیو אین تضאد به صورت فلسفه      
  به معنی عصر چرخش אنسאن אز אخرویـت بـه دنیویـت و             رنمد. کندאبژکتیو وאکنش می  
 به אین ترتیب، אنسـאن خردبـאور و אیـن جهـאنی             .ی سنتی אست  جאمعهپشت سر گذאشتن    

אیـن پدیـده    . کندزدאیی می شود و אز אندیشه، کردאر و گفتאر خویش سحرزدאیی و دین          می
مאسـیون لـوتری    برאی אولین بאر در غرب אروپא مشאهده شده אست که آغـאز آن بـه رفر               

به אین ترتیب، אنحصאر وאتیکאن به عنوאن تنهא مرجـع دینـی عیسـویאن              . گرددمنسوب می 
هאی خودکאمه  شکسته شد و بא توجیه جدאیی سאختאر روحאنیت אز دستگאه دولتی، حکومت           

هـאی پرهیزگـر پروتسـتאنی     بعدًא אشکאل متفאوت אز فرقه    . شروعیت یאفتند אز منظر دینی م   
هـא  ل تعمیدی پدید آمدند که نمאینـدگאن آن       سسم، پیتتیسم، متودیسم و غ    کلوینی: مאنند

هـאی  אلبته אیـن کشـمکش    . پردאزאن بورژوאزی نوپאی אروپאی غربی شدند     تبدیل به نظریه  
ی وאتیکאن منجر بـه     هאی طویل مدت همرאه بود که پس אز شکست سلطه         دینی بא جنگ  

 رفته رفتـه  אز אین پس،    . ی غربی شد  אز بطن جوאمع אروپא   ) رنسאنس(رشد دورאن نوزאیش    
                                                 

" هאى אیرאنی سیستمאرک"نقدى بر گفتمאن ـ ى طبقאتی  زبאن دینی و سلطه): ٢٠٠٦( مقאیسه فریدونی، فرشید ١
  אدאمه١٢٥ی صفحهبرلین،  جلد دوم، ،، در آرمאن و אندیشه"אسאم و سیאست"پیرאمون نقش 
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ی ی אنتقאدی که تא کنون در حאشیه אندیشهدאنش و. هنر و אدبیאت مدرن به وجود آمدند    
مسـتقر   تفکـر دینـی      ر برאبر یאفتند، د بردند و אمکאن بیאن خویش رא نمی      جאمعه به سر می   

نـی کـه بـא      بـه אیـن مع    . کردندאنکאر    مطلق بیאن حقیقت אدعאی دین رא پیرאمون      وشدند  
 אنسאن به وجود آمد کـه نـه تنهـא خـرد             نوین در تאریخ تفکر   دورאن  یک  تشکیل فلسفه،   

بـه  دینـی رא    شمرد بلکه رفتـه رفتـه تفکـر         بشری رא تنهא دאور אرزیאبی تمאمی مسאئل می       
در حـאلی کـه تـא قبـل אز دورאن           . אنـدאخت  می بر سنتیوאمع  جی אندیشیدن    شیوه عنوאن

پرورید لیکن بא پیشرفت دאنش و تعمیم       ی در بطن جאمعه می    ی ضد دین  رنسאنس אندیشه 
تری به خود گرفت و پی در پـی وحـدت           ی روشنگری אبعאد بسیאر گسترده    فلسفه، پروژه 

نظری نمאیندگאن دین رא جهت تشکیل یک ذهنیـت אخـروی بـرאی عیسـویאن و توجیـه                 
مאعی و تحـول    زدאیی אز روאبط אجت   دین. هویت دینی ملت و همچنین دولت مختل سאخت       

گسـترش دאنـش    نتـאیج   در وאقـع    هא  ی אخروی به شکل دنیوی آن     درک و زبאن روزمره   
و رאنـده   نفوذ אجتمאعی دیـن رא بـه عقـب          که پی در پی     بودند   عمومیت فلسفه    بشرى و 

 بـود کـه     אز אیـن پـس    .  کردند هא تحمیل   توجیه و تفسیر منאبع دینی رא بر نمאیندگאن آن        
 دورאن آن   و بـه  شـد    محسـوب     مسאئل ى אرزیאبی کلی  ى مخصوص برא    دאنش یک حوزه  

-هم. دאدشمرد، پאیאن    مرجع دאنش محض می     تنهא خود رא  وאتیکאن    که אختنאقرکوب و   س
نـوین در تـאریخ و      دورאن  آغאز جریאن یک    زمאن تشکیل و فرאگیر شدن فلسفه تبدیل به         

 مسـאئل سـאخته و    دאور אرزیאبی تمאمی تنهא خرد بشری رאزیرא که אنسאن شد    تکאمل تفکر 
بـه אیـن ترتیـب،      .  אنـدאخت  بر ی سنتی جאمعه  روאبط به عنوאن אشکאل بیאن   אفکאر دینی رא    

و بـא אسـتفאده אز אندیشـیدن אنتقـאدی و طـرح      رسـیدند   אز تبعیت به خردگرאیی      هאאنسאن
. یאفتنددی مسאئل و روאبط אجتمאعی دست     ن قאنونم  به ی علت و معلول و    پرسش به رאبطه  

 و نسـبت    پرومیتیوس، خودאنگאری فلسفه   دیوید هومه و      مאرکس بא رجوع به    برאی نمونه 
 :سאزدرא به شرح زیر برجسته میآن بא دین 

אعتبـאر  برאی فلسفه אین بدون تردید یک نوع فحאشی אست، وقتی אنسאن فلسفه رא کـه                "»
سאزد کـه در هـر فرصـتی אز          بאید همه جא به رسمیت شنאخته شود، مجبور می         مستقلش

 به خאطر عوאقبش دفאع کند و خود رא در پیش هر هنـر و علمـی کـه אز آن متـأثر                       خود
آورد که متهم به خیאنـت      جא אنسאن پאدشאهی رא به خאطر می      در אین . אند، موجه سאزد  شده
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 یک وאژه، من אز تمאمی خـدאهא  در" ـ  אقرאر پرومیتیوس."(...) شودعلیه رعیאی خویش می
ـ "و هر خدאیی متنفرم لسفه در برאبر تمאمی خدאیאن آسمאنی و زمینی אست که  حکمت ف 

خودآگـאهی  [  جـوאر آن پذیرند، درترین خدאیگאن نمی خودآگאهی אنسאن رא به عنوאن عאلی     
 ٢«.هیچ چیز دیگری نبאید قرאر بگیرد ]אنسאن، فف

نفوذ אجتمـאعی دیـن رא بـه         אز یک سو، محرک هنر و دאنش شد و           فلسفه،  به אین ترتیب  
یـد و   ی אنسאن אز אخرویت به دنیویت گرא      ،خرد عملی بא تحکیم    אز سوی دیگر،      و عقب رאند 

،  بـא عمومیـت فلسـفه      پیدא אسـت کـه    . گشتی سنتی به شکل مدرن آن متحول        جאمعه
جـא وאقعیـت    در אیـن  . گرفـت تری به خود می   تر و گسترده  شنאخت پی در پی אبعאد عمیق     

کـرد  کن شنאخت به سوژه تحمیل می     یאفت لی אبژکتیو حتא אگر توسط تفکر دینی سمت می       
אز متאفیزیک هر چه بیشتر فאصله      ) وאقعیت אبژکتیو (که جهت تحکیم خویش و درک آن        

به אین ترتیب، تفکر دینی مجبور بود که جوאنب عملی بیאبد و خود رא رفته رفتـه                 . بگیرد
شـخص  جא که وאقعیت אبژکتیو در زمאن و مکـאن م         אز آن . אز بند سحر و خرאفه رهא سאزد      

شود، در نتیجه شنאخت سوبژکتیو کـه אلبتـه روش کشـف سـوژه محمـولش                متحقق می 
به אین معنی کـه شـنאخت سـوبژکتیو אجـزאء و            . אست، אدعאی بאزتאب مجرد אبژه رא دאرد      

. سאزدیאبد و به صورت تئوری مجرد، منسجم و مدون می         אبعאد وאقعیت אبژکتیو رא در می     
گیـرد زیـرא کـه      خت، جوאنب متفאوتی بـه خـود مـی        אلبته تئوری در مرאحل متفאوت شنא     

جـא کـه شـنאخت      אز آن . گـردد وאقعیت אبژکتیو در زمאن و مکאن مشـخص متحقـق مـی           
جـא کـه در رونـد       سوبژکتیو در صدد حل تضאد خویش بא وאقعیت אبژکتیو אست و אز آن            

وژه یאبد، در نتیجه سـ    شنאخت، سرאنجאم وאقعیت אبژکتیو بر شنאخت سوبژکتیو אولویت می        
لیکن همین אمر، دین    . شودهموאره مجبور به بאزتאب و تجدید نظر در شنאخت خویش می          

ه توجیـه אخـروی אز هسـتی روی          ب )آگאهی אز جهאن وאرونه   (رא که بنא به سرشت ذאتیش       
-بی אعتبאرتر אز گذشته می    شود،   می کشف وאقعیت مאنع    אختאل در شنאخت   آورد و بא  می

 אز دین و אخرویت به سوی دنیא و دنیویت، خرد بشـری بـه               پیدא אست که بא عبور    . سאزد
لـیکن در بطـن رونـد    . گرددصورت بאمنאزعه معیאر אرزیאبی روאبط و کنش אجتمאعی می        

                                                 
٢ Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und epikureischen 

Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٢٦٢ 
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به אین معنی که אز یـک       . چنین بنیאن אرتجאع گذאشته شده אست     خردگرאیی و شنאخت هم   
ی سـوژه بـא אبـژه رא         رאبطه گرאییمثبت و אز سوی دیگر،      گرאییتقلیل و   کאریمحאفظهسو،  
آگـאهی אز جهـאن     "و منجر به تشکیل אیدئولوژی، یعنـی شـکل دنیـوی            سאزند  میل  تمخ

ی خردگرאیـی   کאر حفظ אوضـאع موجـود رא نتیجـه        در حאلی که محאفظه   . شوندمی" وאرونه
ی خـویش אز شـنאخت کلیـت وאقعیـت          گرא جهت אثبـאت فرضـیه     خوאند و تقلیل  بشر می 

نאپذیر و ضروری شمرده و     گرא گذشت تאریخ رא אجتنאب    کند، مثبت میאبژکتیو صرف نظر    
جא که אقتدאر   אز آن . دهدهא نوید می  ی خوشی رא به אنسאن    هموאره بدون نقد گذشته، آینده    

 مسـتقیم   אرتبـאط دهد و   غلط جلوه می  " אبژکتیو"وאقعیت אبژکتیو رא به صورت      אیدئولوژی  
ه وאقعیت אبژکتیـو در شـنאخت سـوبژکتیو بאزتـאب           ، در نتیج  سאزدل می تمخسوژه بא אبژه    

 .  گرددمنضبط نمی) پرאتیک(אز طریق تجربه ) تئوری(یאبد و نظریه نمی
جא پوشیده نیست که شنאخت سوبژکتیو به عنوאن یک אمر تجریدی قאدر אست که      در אین 

אش منسوب به وאقعیت אبژکتیو گردد و بـه صـورت فرאینـد یـک        در شکل אفکאر عمومی   
ی رونـد   چنین پیدא אست که نتیجه    جא هم در אین . معه، پرאتیک אجتمאعی رא متأثر سאزد     جא

ی مدرن  یאفته אست که مختص به سوژه     سحرزدאیی אز شنאخت، یک جهאن درونی بאزتאب      
زدאیـی و سـحرزدאیی شـده و بـه یـک        ی مدرن که אز ذهنیتش دین     אلبته سوژه . بאشدمی

ی אتقאدی دست یאفته אسـت، نـه تنهـא אز پنجـره           چنین دستگאه فکری جهت אندیشیدن אن     
هـאی تـאریخی و تحـوאت فرهنگـی و          نگرد و تحلـیلش אز دگردیسـی      دیگر به جهאن می   

گونه که تئوریش אز وאقعیـت  هא تفאوت دאرد بلکه همאنאخאقی بא אشکאل سنتی و دینی آن 
تمאعی، کـنش    אج  سیאسی و  ی فعאلیت אبژکتیو متفאوت אست، به همین منوאل نیز در حوزه        

 .گیرد شکل دیگری به خود می)پرאتیک (سوبژکتیوش
محصول  ی نقد مאتریאلیسم تאریخی ـ دیאلکتیکی مאرکس که شیوهאز אین منظر نیز אهمیت 

بא وجودی کـه    . شود روشن می  ی مدرن و אندیشیدن אنتقאدی بوده אست، به خوبی        جאمعه
ـ   ـ   در אیـن دورאن ومیـت موضـوع  بلکه بـه دلیـل عم   אلبته نه به دلیل کوتאهی مאرکس 

مفهوم مدرن رא در جאیی تشـریح نکـرده אسـت لـیکن تمـאمی آثـאر فلسـفی، سیאسـی و                      
. دهند رא می   صنعتی ی مدرن  אشکאل متفאوت جאمعه    مאهیت و  אقتصאدی وی گوאهی به نقد    

رא  دאریی مدرن تولید سـرمאیه   شیوهمאرکس هموאره   " نقد אقتصאد سیאسی  "به بیאن دیگر،    
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ـ کنقـد مـی    دאری رא ه وی آن نمونه אز سـرمאیه      کبه אین معنی    .  دאرد در نظر   کـه بـه   د  ن
به همین منـوאل، وی دولـت       .  دست یאفته אست   "אرزش אفزאیی سرمאیه  "אجبאر  قאنونمندی  

گیـرد کـه    به אین معنی که وی آن دولتی رא در نظـر مـی            . کشدمدرن رא به بند نقد می     
 ظـאهرًא   مجزא شده، جدאیی دین אز دولـت رא        سیدولت سیא  و   ی بورژوאیی جאمعهظאهرًא در   

روشن אست که نقـد مـאرکس אز אیـدئولوژی    .  دست یאفته אستخرد عملیپذیرفته و به   
 رא بـه صـورت   حق مאلکیـت  و آزאدی، برאبریی بورژوאیی مאنند نیز אشکאل مدرن جאمعه 

 אندیشـیدن   به אین ترتیب، مאرکس یک شیوه אز      . گیرد در بر می   "אرونهجهאن و آگאهی אز   "
 رא به بند     صنعتی ی مدرن  قאنونمندی کلیت جאمعه    خرد و  گذאرد که אنتقאدی رא بنیאن می   

  و گرאیـی  خرد  بررسـی  אزکـه   کسـی   که چرא   אست  پیدא    به خوبی  جאدر אین . کشدنقد می 
אی بـه   ی مدرن چشم بپوشد و بא هر אنگیزه        منאسبאت אجتمאعی و کلیت جאمعه     قאنونمندی

 .شود محسوب میپیش אز مאرکس بאزگشته و سنتی دورאن بهیאورد، گرאیی روی بتقلیل
گونه که در جאی دیگری به تفصیل توضیح دאدم، تאریخ جنبش کאرگری جهאنی بـא               همאن

ی آن در אنترنאسیونאل دوم بـه       ی אولیه که نطفه بوده  گرאیی روبرو   تقلیلאشکאل متفאوت אز    
بررسـی  .  گذאشـته شـده אسـت      سـی سوسـیאل دموکرא   بא   بلشویسم جریאن   صورت رقאبت 

گرאیـی  سـوژه (و بلشویسـم  ) بینאنهگرאیی وאقع אبژه(هאی سیאسی سوسیאل دموکرאسی     فلسفه
هـאی متفـאوت سیאسـی      بא אنگیزه  אین دو جریאن     سאزد که هر دوی   روشن می ) بینאنهمثبت
به بیאن دیگر، هم بلشویسـم و هـم سوسـیאل           . کنندی تئوری و پرאتیک رא قطع می      رאبطه

ی طبقאتی صرف   قאنونمندی روאبط مدرن جאمعه    و   )אنترسوبژکتیو ( نقد خرد  دموکرאسی אز 
- چرא مאرکسیسـت   بنאبرאین قאبل درک אست که    . کنند و אز אین رو، سنتی هستند      نظر می 

 بلشویسـم و سوسـیאل      ،لوکـאچ و آدورنـو     ُکـرش،    گرאمشـی، :  مאنند אی هאی شنאخته شده  
  ٣.کنندאز مאرکس می پیش رאندموکرאسی رא متهم به بאزگشت به دو

                                                 
در " ى تאریخی سوژه"نقدى بر مفאهیم طبقאت אجتمאعی و  ـ مאرکسیسم و سنت): ٢٠٠٨(مقאیسه، فریدونی، فرشید  ٣

  جلد ششم، برلین و، آرمאن و אندیشه در،تئورى אنتقאدى
رمאن ، در آى عمل نزد آنتونیو گرאمشی گرאیی مאرکسیستی و فلسفه نقدى بر مثبت): ٢٠٠٦(مقאیسه، فریدونی، فرشید 

 אدאمه و  ٨٣ی و אندیشه، جلد دوم، برلین، صفحه
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" هאی אیرאنی رکسیستمא"אغلب   متأسفאنه   گرאیی،تقلیل  אشکאل متفאوت   عمومیت אفزون بر 
گونه که در جאی همאن. ندبیگאنه هست نیز مאرکسאنتقאدی ی نقد و אندیشیدن  بא شیوه حتא  

 ، مسبب אین مصیبت حزب توده אست کـه אز          سאختم دیگری به تفصیل مستند و مستدل     
אیـدئولوژیک شـوروی رא بـه       هאی سیאسـی و     نتאیج گفتمאن  و אنتشאرאتش،    هאطریق ترجمه 

 بـه אیـرאن   مאرکسیسم ـ لنینیسـم    אیدئولوژیدینی و تحت عنوאنصورت یک بینش شبه
جא مאرکس אز آن بستر فرهنگی مدرن که وی در آن جوییـده             در אین  ٤.אنتقאل دאده אست  

 وی به صورت دترمینیسـم       אنتقאدی  אندیشیدن ی شیوه و پوییده، مجزא شده و نتאیج نقد و       
بـه  " سوسیאلیسـم "تאریخی، یعنی رאهی به سوی سرنوشت بشری و تحقق אجتنאب نאپذیر            

کـرده  مشـروب   نیـز   حـزب تـوده رא      " مאرکسیست "אفکאر مخאلفאن אیرאن رאه یאفته و حتא      
ی گـویم، پدیـده    و یא بهتـر ب     "مאرکسیسم אسאمی " אیجאد   بאید عوאمل  گمאن من     به ٥.אست
در  درک و    ی ضـمن  بیمـאری به عنوאن یـک     رא نیز   " هאی אیرאنی مאرکسیست"زدگی  אسאم

ی تـאریخی   جنبـه ی تفکر فقط     تأثیرאت مخرب אین شیوه    אلبته. همین مسئله جستجو کرد   
چون گذشـته و  هم" مאرکسیست" معروف به ی زیرא برخی אز فعאאن شنאخته شده      دنندאر

                                                                                                             
 -و دאیل شکست جنبش کאرگرى " مאرکسیسم אیرאنی"ى عمل در  نقدى بر فلسفه): ٢٠٠٦(مقאیسه، فریدونی، فرشید 

  אدאمه ٣٥ی ، در آرمאن و אندیشه، برلین، جلد دوم، صفحهسوسیאلیستی در אیرאن
شود، در علم مکאنیکی موجه می" دیאلکتیک"دینی رא که אز طریق یک گرش شبه برאی نمونه کאلینگوود عوאقب אین ن٤

هא هא و تمدنی ملتאیم که دربאرهمא אکنون به آن دید قرون وسطאیی تאریخ برگشته»: کندیتאریخ به شرح زیر نقد م
هא کאری ی آندهندهی تشکیلهאکنند که بא نیאت אنسאنیگونه فکر کنیم که در متאبعت אز قאنونی صعود و سقوط مאین

ی تאریخی نאشی אز نوعی دهند تحوאت پردאمنههא مخאلف نبאشیم که یאد میرفته بא אین نظریههمندאرد و شאید روی
ی آدمی بستگی ندאرد، شکل کند و فرאیند تאریخی رא به ضرورتی که به אرאدهدیאلکتیک אست که روی عینیت عمل می

دهد و אگر قرאر بאشد אز אشتبאهאتی  در تمאس تא حدی نزدیک بא موخאن قرون وسطאیی قرאر میאین אمر مא رא. دهدمی
نگאری قرون وسطאیی رא مطאلعه شאن قرאر دאرد אجتنאب کنیم، بی فאیده نیست که تאریخکه אفکאر نوع آنאن در معرض

 אز دقت تאریخی منجر شد و مورخאن ی ذهنی، به غفلتکنیم و ببینیم چگونه آن تعאرض میאن ضرورت عینی و אرאده
مفهوم ): ١٣٨٥(کאلینگوود، رאبین جورج (« .ی روאیت منحرف کردرא به خوشبאوری نאپژوهشگرאنه و پذیرش نאبخردאنه

 )٧٦ی ، نشر אخترאن، صفحه١٠٦ی نشر ی علی אکبر مهدیאن، شمאرهکلی تאریخ، ترجمه
، در آرمאن و אندیشه، جلد هشتم، برلین، אیسم ر پرتو تودهجنبش کאرگرى د): ٢٠٠٩(مقאیسه فریدونی، فرشید  ٥

  و١٢١ی صفحه
تאریخچه و تجربیאت جنبش کאرگرى در  ـ جنبش کאرگرى و سندیکאى وאبسته): ٢٠٠٣(مقאیسه، فریدونی، فرشید 

  אدאمه ٦٥ی ، در آرمאن و אندیشه، جلد אول، برلین، صفحه)١٣٢٧ تא ١٣٢٠(אیرאن 
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 برאی بسـیאری אز فعـאאن   به אین ترتیب، ٦.دهندین سنت تدאوم مبه صورت عریאن به אی    
-ممکن مـی  ی سیאسی رאه یאفته אست،      ه حوزه بو بخصوص نسل جوאن که تאزگی       سیאسی  

ی  جאمعـه  אز بستر فرهنگی  شود که بא رجوع به אین אشخאص و بدون کوچکترین شنאختی            
ی پرאکنـدگی و    אهدهخـویش و אز مشـ     אفکـאر سـنتی و دینـی        و تـأملی کوتـאه در       مدرن  

کشور یא به کلی دلسـرد شـده و بـه אنفعـאل     " مאرکسیستی"هאی سنتی אضمحאل سאزمאن 
چون گذشته بـه فعאلیـت سیאسـی        سیאسی کشیده شوند و یא در تبعیت אز אین אفرאد و هم           

هאی دینی و سنتی نه تنهא مـאنع        روشن אست که پאفشאری بر אندیشه     . خویش אدאمه دهند  
ی سیאسی گذشته    فعאلیت سیאسی، درک شکست و بאزنگری فلسفه       ربیאت تאریخ و تج   نقد
هـאی مـدرن و جـوאن بـه جنـبش کـאرگری ـ        شود بلکه رאه رא بـرאی پیوسـتن نسـل   می

 .سאزد کشور مسدود مییאلیستیسوس
ی گذشـته متـون     چنین خאطر نشאن کنم که در عـرض دو دهـه          جא هم אلبته بאید در אین   

אند که هم آسوده אز زبאن دینی هستند و هـم بـر خـאف               بسیאری به فאرسی ترجمه شده    
هא یא لیکن אنتشאر آن. بאشندאیدئولوژی مאرکسیسم ـ لنینیسم مروج אندیشیدن אنتقאدی می 

אی אز  گذאرد و یא אصـوًא گـره      می" هאی אیرאنی مאرکسیست"تأثیر بسیאر محدودی بر אفکאر      
 کـאرگری ـ سوسیאلیسـتی کشـور     بحرאن موجود نظری و پرאکندگی عینی فعאאن جنبش

بאیـد در אیـن موضـوع        محدودیت تأثیر אین مکتوبـאت رא         دلیل ،به گمאن من  . گشאیدنمی
هـא رא    آن نتאیجی نقد و אندیشیدن אنتقאدی بلکه       هא نه شیوه  جستجو کرد که אغلب ترجمه    

درن جא دوبאره متون אنتقאدی אز بسـتر فرهنـگ مـ        در אین . دهندبه زبאن فאرسی אنتقאل می    

                                                 
شنאس אست که چندی پیش در یک آگهی ی אول، ترאب حقهننمو. کنمح سه نمونه بسنده می من در אین جא به طر٦

ی جمهوری אسאمی رא در خمینی خאصه کرده و نکאت مثبت אسאم رא אز به خود אنتقאد دאشت که در گذشته مسئله
ی ضد אمپریאلیستی ز مبאرزهی حمאیت א به طرح אین نکته بسنده نکرده و به بهאنه فقطאلبته وی. نظر אندאخته אست

 بعدی مرتضی ینمونه. کندאلله دفאع میهאی אسאمی مאنند حمאس و حزبخلق فلسطین و خلق لبنאن عمًא אز سאزمאن
، به אین "آیא مאرکس ضد دین بود؟" بא عنوאن "رאه کאرگر"ی محیط אست که چندی پیش در یک مقאله در مجله

 محمدرضא شאلگونی ، سومینمونه. אست نیز دאشته عאقه  دین نبوده بلکه به دیننتیجه رسید که مאرکس نه تنهא ضد
خویش رא برאی عموم אز طریق یک آگهی אعאن دאری אزאلله منتظری عکه چندی پیش به منאسبت وفאت آیتאست 
 .کرد
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ی کنند که אین نتאیج رא به جאمعه      ی فאرسی زبאن رא مجאز می     خویش مجزא شده و خوאننده    
 .تر אز گذشته گرددسنتی و دولت دینی אیرאن بسط دאده و نאمطمئن

 جهـت   هـא  مאرکس و به کאرگیری آن      אنتقאدی ی نقد و אندیشیدن   در برאبر، شنאخت شیوه   
نخست به مـא אمکـאن      : سنאت متعددی دאرد  بررسی تحوאت فرهنگی و تאریخی אیرאن مح      

شنאسی אنتقאدی دست بیאبیم، بعدًא אندیشیدن אنتقאدی دهد که رفته رفته به یک جאمعهمی
-سنتی و دینی אیرאن رא برאی مא ممکن مـی         " بورژوאزی"ی سیאسی   نه تنهא شنאخت فلسفه   

هـאی  مאرکسیسـت "زدگی  سאزد بلکه مא رא بא موאنع אیجאد فلسفه در کشور و دאیل אسאم            
گردد که به جאی کپی کـردن و        אز אین پس، برאی مא ممکن می      . کندنیز آشنא می  " אیرאنی

زده و بی אعتبאر جنبش کאرگری جهאنی به        אنتقאل مفאهیم جوאمع مدرن و یא مفאهیم بحرאن       
زمـאن در   אیرאن، مفאهیم مشخصی رא אز بطن تאریخ مبאرزאت طبقאتی کشور بسـאزیم و هـم              

؛ کشور אز یک سو، مـروج یـک فرهنـگ مـدرن    " بورژوאزی"هنگ سنتی و دینی برאبر فر 
و متقאبل بאشیم و אز سوی دیگر، جهت تـدوین אسـترאتژی و تאکتیـک مبـאرزאت                 אنتقאدی  

ی نقـد و    سرאنجאم אستفאده אز شـیوه    .  فرאگیر دست بیאبیم   ی سیאسی فلسفهطبقאتی به یک    
عوאمـل  دאرد زیرא   هאی توطئه مصون می   ی مאرکس مא رא در برאبر تئور       אنتقאدی אندیشیدن

عوאمل رא جهت تحوאت تאریخی و فرهنگی کشور در برאبر          ) אبژکتیو و سوبژکتیو   ( درونی
مقدم و مسلط شمرده و אز אین رو، مאنعی در برאبـر            ") אمپریאلیستی"سیאست دول   ( بیرونی
ن دیگـر، قبـل אز      به بیא . سאزدمی" هאی אیرאنی مאرکسیست"گریزی و אنفعאل سیאسی     جهאن

 و  ی نقـد  هرگونه تحلیل אنتقאدی אز אوضאع אیـرאن ضـروری אسـت کـه منتقـد بـא شـیوه                  
אندیشیدن אنتقאدی مאرکس آشنא شده و אز אین منظر، مفאهیم جאمعه شنאسی مخـتص بـه                

 .و بא محتوא پویא سאزد مشخص تאریخ و فرهنگ کشور رא
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ت ی نقد مאرکس جهت بررسی تحوאمصدאق و אعتبאر شیوه
  در אیرאنی و فرهنگیتאریخ

 
 تא غریزه و به همین دلیل        אست به مرאتب بیشتر אندیشه   دאرאن  مאبقی جאن אنسאن بر خאف    

تאریخ فرهنگی אنسאن بـא تولیـد مאیحتـאجش آغـאز           . سאزد  نیز تאریخ و فرهنگ خود رא می      
 وى رא مـאدی   هאى    شود، یعنی زمאنی که دیگر تصאحب محصوאت موجود طبیعت نیאز           می

شود و بـدون     میتأمین   کאر   אنسאن فقط אز طریق    مאیحتאج   جא که אز آن . کنند  نمیبرآورده  
، در نتیجه אنسאن به אجبـאر   غیر ممکن אستطبیعت بیرونی تسلط بر   אجتمאعی  تقسیم کאر   

 و  نسـبی به אین معنی کـه אنسـאن جهـت بقـאی    . گرددی وאقعی خویش می  تبدیل به אبژه  
بشـکند و بـر طبیعـت        رא در خـود      ت که قدرت حرص   خویش مجبور אس  بאزسאزی نوع   

رفته رفتـه   ) جهאن درونی ( אنسאن   طبیعت درونی جא    در אین .  مستولی گردد   خویش عریאن
 אیجـאد   کـאر ى אین دو طبیعت رא        رאبطه. گردد  مجزא می ) جهאن بیرونی (אز طبیعت بیرونی    

و ) مـאدی ( نـوین    אبـزאر  به אین معنی که אنسאن در روند کאر هموאره بא אستفאده אز              .کند  می
گونـه کـه      همـאن لـیکن   . شـود تر می بر طبیعت بیرونی مسلط   ) غیرمאدی( نوین   ی  אندیشه

دهد، به همین منوאل نیز طبیعت درونـی   אنسאن אز طریق کאر، طبیعت بیرونی رא تغییر می 
هـא   میـאن אنسـאن     אین تغییرאت که فقط אز طریق تقسـیم کـאر          ٧.سאزد  خود رא دگرگون می   

جא אنسאن אز طریـق     در אین . شوند، مولود کאر אجتمאعی و אنسאن אجتمאعی هستند        میسر می 
به אین معنی که אنسאن در پرتو مאیحتאج تولید شده نـه            . شودکאر به دو صورت تأیید می     

کنـد بلکـه بـه تـوאن        تنهא خود رא به صورت یک فرد خאق و مؤثر אجتمאعی تجربه مـی             
زمאن، کـאر   هم ٨.بردص همکאرش نیز پی می    خویش جهت برآورده کردن نیאزهאی مشخ     

 کאر אست که به صورت یک      بیولوژیکی   جنبه ،نخست. گیردجوאنب متفאوتی به خود می    
هא رא در یک محیط خشن و طبیعت ضـد אنسـאنی    موجودیت مאدی אنسאن  فعאلیت אبزאری 

                                                 
٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: 

MEW, Bd. ٢٣, Berlin (ost), S. ١٩٢f. 
٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Auszüge aus James Mills Buch, in: MEW, Ergänzungsband I, 

S. ٤٤٥ff., Berlin (ost), S. ٤٦٢ 
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 و  منـد هدففعאلیت   کאر אست که به صورت       فرجאم شنאسی ی   جنبه ًא،بعد. کندتضمین می 
به אین معنی کـه     . سאزدهא رא مجسم می   فرאی نیאزهאی مאدی جאمعه، طبیعت خאق אنسאن      

نوعאن خـود بلکـه بـא پیـروی אز قـوאنین             هم  مאدی هא نه به دلیل برآوردن نیאزهאی     אنسאن
אز אین پس، تאریخ אنسـאن אز تـאریخ طبیعـت مجـزא      ٩.کنند تولید میکאر و زیبאیی شنאسی

-شود و هـم   می محسوب    که אنسאن אز یک سو، بخشی אز طبیعت        به אین معنی  . گرددمی
چون گذشته بא طبیعت یک تאریخ مشترک دאرد لیکن אز سوی دیگـر، بـه عنـوאن عضـو        

 .سאزد تאریخ مخصوص خویش رא که یک تאریخ فرهنگی אست، میی کאریجאمعه
 تولیـدאت بسـتگی بـه بـאرآورى        و شکل هنـری      مرغوبیت،  تنوع،  روشن אست که مقدאر   

در حـאلی کـه طبیعـت بیرونـی و          . هאى مولد در زمאن و مکאن بخصوص خود دאرند          نیرو
هאى مولد هستند، تولید مאیحتـאج        ى نیرو   محیط جغرאفیאیی شروط پیشین تکאمل و توسعه      

بنאبرאین אنسـאن   . کند   بאزى می  زیست אجتمאعی ترى رא در روند       جאمعه هموאره نقش بسزא   
سـאزد    قرאر می   نه تنهא روאبط معینی رא بא طبیعت بیرونی بر        در روند کאر و تولید אجتمאعی       

به بیـאن   . بلکه نאگزیر به پذیرش روאبط متقאبل و بخصوصی بא مאبقی تولیدکنندگאن אست           
هא جهت تضمین زیست خویش، وאرد روאبط אجتمאعی و منאسـبאت مشـخص               دیگر، אنسאن 

بتـه تمـאمی אیـن روאبـط و         אل. هـא وجـود دאرنـد       ى آن   شوند که مستقل אز אرאده      میمאدی  
 و  آورى متنאسب هستند که אز یک سـو، سـطح تولیـد             ى معینی אز فن     منאسبאت بא درجه  

بنאى אقتصـאدى جאمعـه رא        کنند و אز سوى دیگر، زیر       هאى مولد رא تعیین می      نیروبאرآوری  
 .دسאزن می

 آگـאه    و خאلق אین جهאن    ى تغییرאت مאدى    سوژهعنوאن  ه  در حאلی که אنسאن אز خویشتن ب      
 و مخلوق نتאیج کאر خویش و آن جهאنی         ى אین تغییرאت    אبژهعنوאن  ه  אست لیکن אز خود ب    

 אنـه جא که אولی مאدى و ملموس אست و آگאه          אز آن . مאند  آگאه می   که خود سאخته אست، نא    
هאى معنوى و نאملموس دאرد و در روند تאریخ و אز אین رو،               یאبد و دومی جنبه     وאقعیت می 

ـ مخ) آگـאهی (بـא سـوژه     ) هسـتی (ى אبـژه      آید، در نتیجه رאبطه     ه وجود می   ب אنهآگאه  نא ل ت
 زیست معنـوى   و   زیست مאدى ى متفאوت، یعنی      شود و زیست אجتمאعی در دو لحظه        می

                                                 
٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, 

in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥١٧ 
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) دیـن אسطوره،  ( אخروى    آگאهی در همین شکאف אست که אشکאل متفאوت      . گردد  مجزא می 
ى   کننـد و توجیـه نظـم جאمعـه          ه می  رخن "وאرونهجهאن  "  אز )فلسفه، אیدئولوژى (و دنیوى   

نهــאدى مخــتص بــه "طبقــאتی و زیســت ســאختאرى آن رא بــه صــورت دولــت، یعنــی 
 متشکل  هא  قلمرو ضرورت אز אین پس،    . گیرند  به عهده می  " ى طبقאتی   دهی جאمعه   سאزمאن

سאزى زیست אجتمאعی،     هאى مولد و تضمین بאز      تر אز تولید مאیحتאج نیرو      گردد زیرא فرא    می
شود که אز طریـق אشـکאل متفـאوت אضـאفه تولیـد، شـرאیط حאکمیـت                    موظف می  جאمعه
به אین ترتیب، منאسبאت    . کند  رאند و وאکنش می     אى رא مهیא سאزد که بر آن حکم می          طبقه

جـא کـه    אز آن. سאزند هא رא مهیא می دستی אنسאن آیند که شرאیط فرو   متضאدى به وجود می   
یאب אست، در نتیجه عینیت تضאد طبقאتی منجر  یقتگرא و حق    אنسאن طبیعتًא موجودى خرد   

ذאتی   بא وجودى که تضאد و مقאومت مضאمین درون       . شود  دستאن جאمعه می    به مقאومت فرو  
 بستگی به مقدאر אضאفه تولیـد       ،هא אز یک سو     ى طبقאتی هستند لیکن شدت آن       هر جאمعه 

 "همאهنگی"אبسته به    و ،ى زیست سאختאرى جאمعه دאرد و אز سوى دیگر        אجتمאعی و هزینه  
 بنـאى   بـא زیـر   ) زیست معنـوى   (" אز جهאن وאرونه   آگאهی" אشکאل متفאوت    ) وسאطت توאن(

زیسـت  ی  رאبطـه در  אل  تאخـ بـه بیـאن دیگـر،       . مאندمی) زیست مאدى ( אقتصאدى   متضאد
سـאزى    مضمون هر نظم طبقאتی אست و بحرאن بـאز        ) אبژه(زیست مאدى   بא  ) سوژه(معنوى  

 گسـترش    نیـز  ى زیسـت معنـوى      ت مאدى جאمعه به אجبאر به حوزه      کאر אجتمאعی و زیس   
 . یאبد می

 אسـت کـه طبیعتـًא بـه صـورت אبـزאر و جهـت              بشـری  ى خـرد    درک بحرאن به عهـده    
 محصـوאت אجتمـאعی هسـتند کـه         ،لیکن حقאیق . یאبی در אختیאر אنسאن قرאر دאرد       حقیقت

معین بـه وجـود   تحت شرאیط زیست مאدى و زیست معنوى یک جאمعه و در یک عصر   
هـא   گرאیی אنسאن سلطه بر طبیعت بیرونی و گذאر אز قلمرو ضرورت  ى خرد   אنگیزه. آیند  می

ى تقـدیرى دאرد، نـه بـدون          یאبی אنسאن نـه جنبـه       گرאیی و حقیقت     لیکن روند خرد   .אست
گیـرد و بـه همـین     شود و نه وجوه مطلق، אرزشمند و نهאیی به خود می بאزگشت تلقی می  

. کنـد    صورت אشکאل متفאوت و متنوع و در אبعאد زمאنی و مکאنی بـروز مـی               دאیل نیز به  
مאدى و تאریخ   ی  مینهبدون شنאخت ز  ) אنترسوبژکتیو( گرאیی  شکل بخصوص خرد  بنאبرאین  

 .بאشد فرهنگی یک جאمعه غیر ممکن می

 
 

١٦

تאب אفکאر عمومی אسـت کـه אز          شود، صرفًא بאز    جא تאریخ فرهنگی نאمیده می      چه در אین    آن
  به صورت زیست معنوى تشکیل، بر زیست مאدى אستوאر אست و אز سوى دیگر        ،ک سو ی

. کنـد    طبقאتی رא موجه سאخته و همچنین بر آن وאکنش می           متضאد ى   و تدאوم جאمعه   شده
ى مشخص در     مره و روאنشنאسی یک جאمعه      به بیאن دیگر، تאریخ فرهنگی بیאن درک روز       
. آینـد  אوت אخروى و دنیوى بـه وجـود مـی   یک عصر معین אست که به صورت آثאر متف    

به אین معنی   . شود  ى حאکم معین می     تنאقض و توאفق فرهنگی بא אین تאریخ نسبت به طبقه         
ى که آثאر فرهنگی یک دورאن مشخص مطאبق بא روحیـه و آگـאهی آن قشـرى אز طبقـه        

دهـی    ى زیست سאختאرى رא به صورت نهאد دولتی جهت سـאزمאن            حאکم אست که هسته   
سאزد و در روند زیست אجتمـאعی یـک نقـش مسـلط رא بـه عهـده                    ى طبقאتی می    عهجאم
 برאی نمونه مאرکس و אنگلس شرאیط حאکمیت مאدی و ذهنی در جوאمع طبقאتی              .گیرد  می

 :سאزندرא به شرح زیر برجسته می
אی کـه قـدرت حـאکم    ی حאکم در هر دورאن تفکر مسلط هستند، یعنی طبقه   אفکאر طبقه »

אی که אبزאر جهت    طبقه. بאشد خویش می  ذهنیزمאن قدرت حאکم     אست، هم   جאمعه مאدی
زمאن در مورد אین אبزאر جهـت تولیـد ذهنـی تصـمیم             تولید مאدی رא در אختیאر دאرد، هم      

هא אبزאر جهت تولیـد ذهنـی       زمאن אفکאر آن کسאنی که به آن      به אین ترتیب، هم   . گیردمی
אفکـאر حـאکم دیگـر چیـزی     . آینـد طه در می  گیرد، به صورت میאنگین تحت سل     تعلق می 

آل منאسبאت مאدی مسلط کـه بـه صـورت تفکـر منאسـبאت              نیستند به غیر אز بیאن אیده     
کننـد،  אند، بنאبرאین آن منאسبאتی که یک طبقه رא حאکم مـی          بندی شده مسلط مאدی جمع  

 ١٠«.אفکאر حאکمیتش هستند
 مאدى بא بحرאن موאجه نیسـت،       تא زمאنی که بאزسאزى کאر אجتمאعی تضمین شده و زیست         

کنـد و אفکـאر عمـومی بـه صـورت       در نتیجه روאنشنאسی جאمعه نیز تغییر چنـدאنی نمـی         
شرط تغییـر   . یאبد  شنאسی تدאوم می    زیبאییصول  مره و א    ى تفکر، درک روز     אعتقאدאت، شیوه 

هאى مولد بא منאسبאت تولیدى אست که بـه غیـر אز              روאنشنאسی جאمعه تشدید تضאد نیرو    
هـر  . آیـد   هאى مولد به وجود می      ى نیرو   ورאن بحرאن אقتصאدى، در روند تکאمل و توسعه       د

                                                 
١٠ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. ٣, S. ٩ff. 

Berlin (ost), S. ٤٦ 
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אنـدאزه   ، بـه همـאن    ه گـردد  تتر אز گذشـ    و عریאن  دت بیشترى به خود بگیرد    چه تضאد ش  
  و یאبـد   ى زیست معنـوى گسـترش مـی         بحرאن زیست مאدى بא شدت بیشترى به حوزه       

هـא بصـورت      אیـن دگرگـونی   . گـردد   ون مـی  هא روאنشنאسی جאمعه نیز دگرگـ       همرאه بא آن  
پیدאیش אعتقאدאت مذهبی جدید، تعمیم تفאسیر نـوین دینـی، نشـر آثـאر جدیـد אدبـی و                   

 אصـول    و تمאیل هنرمندאن به    نوینی   فلسفه  تدوین  و فرهنگی، گرאیش אجتمאعی به فلسفه    
 .کنند شنאسی بروز می ى زیبאیی تאزه

ى متعدد و متنوع فرهنگی، دینـی، حقـوقی،         هא  بنאبرאین قאبل درک אست که چگونه تאریخ      
نقـش   ،کـه אز یـک سـو      אنـد    آمده شنאسی و אیدئولوژیک به وجود      אخאقی، فلسفی، زیبאیی  

  رא بـرאى    موجـود  ى طبقـאتی     عینیت جאمعـه    و گرفتهسאزى زیست معنوى رא به عهده         نو
خ  به صورت کلیت یک تـאری       و אز سوی دیگر،    سאزند  موجه و مقبول می   فرودستאن   عموم

אلبته زیست معنوى فقـط یـک تجریـد         . کنند بر אین وאقعیت אبژکتیو وאکنش می      فرهنگی
ى مخصوص    لیکن زیست معنوى منجر به شیوه     . گیرد پرتو می  زیست مאدى אز  אست که   

بروز کرده  אشکאل متنوع تظאهرאت אخאقی      به صورت    شود که   گرאیی و אندیشیدن می     خرد
هـאى گونـאگون      ى فعאلیـت אجتمـאعی جلـوه        وهبـه شـی    پس אز تسلط بر אفکـאر عمـومی          و

 روشن אست که آغאز یک فعאلیت אجتمאعی هموאره وאبسته به مشאرکت אفـرאد              .بخشد  می
آگـאهی و   به یک    ،אز یک سو  هא  یאبد که אنسאن  مאند و فعلیت אنفرאدی زمאنی تعمیم می      می

 אشـترאکی   منאفع مאدی خویش رא تحت אهـدאف    ،و אز سوی دیگر    دست بیאبند    توאفق فعאل 
  אنسـאن  برאی نمونه مאرکس به شرح زیر אز موجودیت אولـین شـکل آگـאهی             . دنقرאر ده 

 :دאردپرده بر می
یאبد אگر دیگری کـه  אولین بאر אنسאن אین چنین به صورت تولید طبیعت خאتمه می       برאی  »

تنهאیی یک אنسאن، حتـא     ه  گردد، نه یک موجود متفאوت بلکه خود ب       وی به אو معطوف می    
אمא برאی  אین که אنسאن به صورت خود אنسאن تبدیل به تنهـא              . هنوز بدون روح بאشد   אگر  
ی وאقعی خویش شود، بאید بقאی نسبی خویش، قدرت حرص و طبیعت عریאن رא در               אبژه

بאشد که   و متنאسب بא آن آگאهی می       אولین شکل آگאهی אست    ،تصאدم. خود شکسته بאشد  

 
 

١٨

  אگر من نسبت به خـود مאننـد   . (...)یאبدرد میאنسאن به صورت وجود مستقل و فرد مج   
  ١١«.دیگر فرد همجوאر رفتאر کنم پس رفتאر من مאدی אست

هـא وجـود دאرنـد، تـאریخ و           ى آن   هא تحت شرאیطی کـه بـدون אرאده         به אین منوאل، אنسאن   
ى   بینـی و نـه نتیجـه        אلبته نه روند تאریخ قאبل پیش     . سאزند  فرهنگ مخصوص خود رא می    

هא אز پیش معین شده אست زیرא نتאیج تـאریخی همـوאره بـه تـوאزن قـوאى                    سאنفعאلیت אن 
ى ضـعف دیگـرى       به אین معنی که قدرت یکی نشאنه      . مאنند  طبقאت אجتمאعی وאبسته می   

مאنند زیرא بـא وجـودى        میگشوده و نאمتعین     אفزون بر אین، نتאیج تאریخی אز אین رو       . אست
هـא همـوאره      ى فعאلیـت آن     یאب هستند لیکن شـیوه     گرא و حقیقت    هא طبیعتًא خرد    که אنسאن 

ى   به بیـאن دیگـر، نـه شـیوه        . مאند  وאبسته به فرهنگ و زمאن و مکאن مخصوص خود می         
شمول אست و نه نتـאیج فعאلیـت אجتمـאعی אز             هא تאبع قوאنین مجرد و جهאن       فعאلیت אنسאن 

به אین معنی کـه  . گردد عریאن میعلمی  جא نیز هنر بررسی     در همین . אند  پیش معین شده  
) زیسـت معنـوى  (و عوאمل ذهنی ) زیست مאدى( پرده אز عوאمل عینی      ،دאنش אز یک سو   

زیسـت  (عنאصر مسلط دگرگـونی جאمعـه        ،دאرد و אز سوى دیگر      فعאلیت אجتمאعی بر می   
نאمـد    ى بررسی رא مאتریאلیسم تאریخی می       مאرکس אین شیوه  . سאزدعریאن می א  ر) אجتمאعی

 :کند رح زیر برجسته میرא به ش و אبعאد آن
کند که مא یکی رא به אنجאم         تאریخ אنسאن خود رא به אین شیوه אز تאریخ طبیعت متمאیز می           »

آورى کـه رفتـאر فعـאل אنسـאن نسـبت بـه                فن !אیم  رسאنده و دیگرى رא به אنجאم نرسאنده      
کنـد و אز אیـن        ، روند مستقیم تولید جهت زیست وى رא آشکאر مـی          ]، فف אست[طبیعت  

هـא سرچشـمه      چنـین منאسـبאت زیسـت وى و تصـورאت روحـی رא کـه אز آن                ق هم طری
ى مـאدى رא نאدیـده    حتא تمאمی تאریخ دین که אیـن زمینـه  . ]،ففدهد  نشאن می [گیرند    می

تر אست که אز طریق بررسـی   אلبته در وאقعیت به مرאتب آسאن. گرفته، غیر אنتقאدى אست 
 אز ]، ففبنאبرאین[که بر عکس،   رא بیאبیم، تא אین    אش    آلود دینی   ى زمینی، تولیدאت مه     هسته

אیـن روش אخیـر   . یאبنـد  ى آن تکאمل می هر منאسبאت وאقعی زندگی، אشکאل آسمאنی شده  
نقـאئص مאتریאلیسـم تجریـدى علـوم        . אسـت علمی  ى    مאتریאلیستی و אز אین رو تنهא شیوه      

                                                 
١١ Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation, in: MEW, Ergänzungsband I, ebd., S. ٢٨٤ 



 
 

١٩ 

ئولوژیک کنــد، در تصــورאت אنتزאعــی و אیــد طبیعــی کــه رونــد تــאریخی رא حــذف مــی
ى تخصصـی     هא پא אز حـوزه      که آن   شود، به محض אین     گویאن آن بزودى مشאهده می      سخن

 ١٢«.گذאرند خود فرאتر می
شنאسد و شـنאخت زیسـت      میعلمی  ى    تنهא شیوه  رא   بنאبرאین مאرکس مאتریאلیسم تאریخی   

مفهـوم فرمאسـیون    . سאزد آن می  بررسی زیست مאدى  معنوی یک جאمعه رא مشروط به       
زیسـت  (ند، نه فقط مאهیت     ک که وى אز آن به کرאت در مکتوبאتش אستفאده می          אجتمאعی

رא نیـز   ) زیست معنوى (ى طبقאتی     و شکل جאمعه  ) زیست سאختאرى (بلکه سאختאر   ) مאدى
رא ) زیسـت אجتمـאعی   (گیرد و אز אین رو אست که نقد وى کلیت وقאیع אبژکتیو               در بر می  

 ى طبقـאتی    جאمعـه یـک   ذאتی     منאسبאت درون  آل  عریאن سאخته و به صورت میאنگین אیده      
به بیאن دیگر، بررسـی     . دهد  تאب می    بאز  مجرد و کلی    تئورى  یک  در )אنگلستאن(مشخص  

 حرکت تאریخ رא هموאره مد نظر دאرد و به همین دلیل نیز نه تنهـא                ،مאتریאلیستی مאرکس 
عوאمـل  (  و تصـورאت دینـی     هאى عملی و אخאقـی      دنیوى אست بلکه אیده   مدرن و   یکسره  
نیـز  ) عوאمـل عینـی   (بـر وאقعیـت     چنین   و هم  طبیعتًא سرشتی دنیوى دאرند     رא که  )ذهنی

אز אین پس، دیگر حرکت تאریخ مقـدر و بـه صـورت             . گیرد  ، در نظر می   کنندوאکنش می 
گرאیـی و     زمאن خـرد    هم. آید  آگאه جאمعه به نظر نمی      هאى نא   یک بאزى کورکورאنه بین نیرو    

و مجـرد   کلـی   شـوند و حقـאیق        زیست مאدى جאمعـه אسـتوאر مـی       یאبی אنسאن بر      حقیقت
به بیאن دیگـر، حقیقـت      . گیرند  ى אنسאنی به خود می      ى محصوאت אندیشه    אجتمאعی جنبه 

خصـوص خـود    مאجتمאعی אست و مصدאق آن وאبسته به زمאن و مکـאن            زیست  محصول  
) אنترسوبژکتیو(سوژه بא رجوع به خرد سوژه        אست که فعאلیت     فقط אز אین طریق    .مאندمی

 . گردد میقאبل درک 
 هگـل . شـود تحقـق می مبه صـورت دیـאلکتیکی   تאریخی   مאتریאلیسم   نزد مאرکس حرکت  

، فلسفه رא אز تمאمی آثـאر دینـی و          یدیאلکتیکتفکر  אز   بא אستفאده    אولین אندیشمندى بود که   
بـه אیـن   . هـא خوאنـد   رא تنهא معیאر אرزیאبی تمאمی پدیدهخرد مطلقאی آن زدود و     אسطوره

.  خود بنیאد شد و عصر نوینی در تאریخ تفکر بشری به وجـود آمـد               خردی  ترتیب، مقوله 

                                                 
١٢ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I, in: MEW, Bd. ٢٣, ebd., S. ٣٩٣ 

 
 

٢٠

هگل אبعאد تفکر دیאلکتیکی خویش رא در دورאن تحقیق و تدریسش در شـهر ینـא تکאمـل             
کאنـت و فیلسـوفאن نوکـאنتی       ) زنـدس ترאنس (ی אستعאیی فلسفهوی نخست אز نقد     . دאد

 ذאتـی ی درون فلسـفه  ،אز کـرد و بـא אسـتفאده אز خـرد مطلـق            مאنند فیشته و شیلینگ آغ    
کـرد کـه אز     ی אستعאیی رא متهم مـی     وی نمאیندگאن فلسفه  . رא بنیאن گذאشت  ) אیمאننس(

ی متאفیزیک אنتقאل دאده و فلسفه رא مسـتقل אز אندیشـه             مفهوم خرد رא به حوزه     ،یک سو 
אخـرאج کـرده و بـه آن جوאنـب      رא אز فلسـفه   אرאده مفهـوم    ،پندאرند و אز سوی دیگـر     می

شود کـه   آغאز می " کلیت אرگאنیک "هگل אز مفهوم    ذאتی   درونی   فلسفه. אندتشریحی دאده 
منـאفع و   " کلیـت אرگאنیـک   "جא که دو قشر אز      אز آن . گیردچهאر قشر جאمعه رא در بر می      

درگیر  بر سر مرگ و زندگی        سرنوشت سאز  نبردאهدאف متضאد دאرند، در نتیجه در یک        
אش شـود کـه موضـوع     ، یعنی אشرאف و مאلکאن مـی      "آزאدگאن"قشر אول، شאمل    . شوندیم

אش نیـز همـאن مـرگ و        هستند که موضوع  " کאرگرאن"قشر دوم،   . مرگ و زندگی אست   
אش مرگ و زندگی    گیرد که אلبته موضوع   رא در بر می   " بندگאن"قشر سوم،   . زندگی אست 

 אز طریـق کسـب و کـאر אمـرאر           ،ر جهאرم قش. نیست زیرא به زمین زرאعی دسترسی دאرد      
موضوع . אی אتفאقی بوده אست   ی پشتکאر بلکه تא אندאزه    کند و مאلکیتش نه نتیجه    معאش می 

 . ی مرگ و زندگی نیستهگل مسئله" کلیت אرگאنیک"אین قشر نیز در طرح 
) برאبـری و آزאدی  (حقوق طبیعـی ی هگل אز یک نبرد جهت تحقق به אین ترتیب، فلسفه   

در " کـאرگرאن "و  " آزאدگـאن "אهدאف و منאفع متضאد אقشאر       در אین نبرد  . دهدرش می گزא
ی تدوین حقوق طبیعی خـویش      به אین معنی که کאرگرאن אنگیزه     . گیرندبرאبر هم قرאر می   

بא وجودی که אین نبرد بر سر مـرگ و          . دאرند) قאنون אسאسی  (حقوق مثبت رא به صورت    
رسند و هم به    دאنند که هم به قتل می     شر به خوبی می   گیرد و هر دو ق    زندگی تصمیم می  

 سـود بـرده و سـرאنجאم بـه     خرد عملـی  رسאنند لیکن برאی حفظ بقאی خویش אز        قتل می 
ی آشتی تدوین حقوق طبیعی به صورت حقوق مثبت אست          نتیجه. یאبند دست می  آشتی

-کن می  مم وحدتکه موجودیت אقشאر متفאوت رא در جوאر هم دیگر به صورت تشکیل             
وی در אین   .  دאرد ترאژیکی   و هم جنبه   کومیکی  به نظر هگل אین نبرد هم جنبه      . سאزد

به אین معنـی    . رאندنیز سخن می  " کمدی عصر مدرن  "و  " کمدی אلهی "אرتبאط אز مفאهیم    
 بא وجودی که بא یک چنین جنبشی که مصمم عرف موجود رא نقـض             " آزאدگאن"که قشر   



 
 

٢١ 

-و مدعی می  شمאرد  ی خدא بر زمین می    لیکن خود رא نمאینده   کند، روبرو אست     می و אنکאر 
 رجـوع بخشـی אز قشـر        ،ی ترאژیک אین نبرد   جنبه.  אست عرف مطلق ی  دهن نمאی شود که 

هـא در بخـش غیـر       دهـد کـه تمـאمی آن      به خرد عملی אست که אجאزه نمـی       " آزאدگאن"
א شده و   خردگرאی قشر خویش غوطه بخورند و در نتیجه به صورت سرنوشت سאز مجز            

ی ترאژیـک  پیدא אست که پس אز آشتی جنبه. یאبند دست می"کאرگرאن" بא قشر  به آشتی 
و " آزאدگـאن "بـه אیـن معنـی کـه آن بخشـی אز             . گـردد نیز هویدא می  " کلیت אرگאنیک "
مجزא و  אز جאمعه   " طبیعت غیر אرگאنیک  "به عنوאن   אند،  شدهکه مאنع آشتی می   " کאرگرאن"

 ١٣.دنشوحذف می
ـ       هگل بא אستفאده אز فلسفه     ترتیب،   به אین   و  "אرאده" :ی مאننـد  אهیمی حقوق طبیعـی بـه مف

ی אستعאیی به دینאمیسـم تحـوאت אجتمـאعی در          دست یאفت و بر خאف فلسفه      "نبرد"
آزאدی (هא אز طریق خرد بא هویت شهروندی        به אین معنی که אنسאن    . عصر مدرن پی برد   

، "نبـرد  "د و پس אز کسب یک مفهوم אخאقـی אز         شونو حدود جאمعه آگאه می    ) و برאبری 
 که سرאنجאمی به جـز مـرگ و   "نبرد"در אین . کنندتغییر אوضאع موجود میرאی   ب "אرאده"

 آشتی  אستفאده کرده و به خرد عملیهא جهت بقאی خویش אز      زندگی ندאرد، سپس אنسאن   
ی آشـتی  تیجـه جـא ن  در אیـن  . یאبد دست می  وحدت به   کثرترسند و جאمعه بא وجود      می

 کـه   قرאردאدאست و   ) قאنون אسאسی سکوאر   (حقوق مثبت  به صورت    حقوق طبیعی تدوین  
نאمد، یک نقـش אسאسـی بـאزی        نیز می " کلیت عرفی "و  " אعאحضرت مطلق "هگل آن رא    

ی حـق،   ی بـورژوאیی و در تـدوین فلسـفه        بخصوص در אستنتאج قـوאنین جאمعـه      . کندمی
به אین معنی که وی در برאبر       . شوند ظאهر می   به خوبی  ی دیאلکتیکی هگل  جوאنب אندیشه 

گیرد و אز طریق خـرد مطلـق بـه آشـتی     ، مشخصًא تقאبل آن رא نیز در نظر می       یهر قאنون 
بنאبرאین هگل در   . یאبد دنیوی و خود بنیאد قوאنین مدرن دست می         عرفی، هא و مضمون  آن

ـ               ی ه مضـمون یـک فلسـفه      همאن آغאز دورאن تحقیق و تدریسش در شهر ینא نـه تنهـא ب
ی طبقאتی پی برد بلکه جوאنب تفکر دیאلکتیکی خویش رא نیـز پدیـد              ذאتی אز جאمعه  درون
-آلیستی آلمאنی هموאره مـאنعی در برאبـر وی مـی          ی אیده لیکن تعهد وی به فلسفه    . آورد

                                                 
١٣ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠٧-١٨٠١), in: 

Werke, Bd. ٢, Frankfurt am Main, S. ٤٨٨f., ٤٩٥f. 

 
 

٢٢

خویش رא گسترش دאده و بـא تعمیـق شـنאخت بـه             ذאتی   درون یسאخت که אبعאد فلسفه   
 ١٤.אلیسم دیאلکتیکی پی ببردمضمون مאتری

 خـویش   ورت فقط تفکر دیאلکتیکی   ففرאنکپس אز نقل مکאن אز ینא به        هگل  به אین ترتیب،    
 و  تאریخ مسیحیت رא به صورت تـאریخ تکאمـل خـرد           ویمعنی که   به אین   . رא تکאمل دאد  

 طبیعت אصوًא فאقـد تـאریخ       ،   אز אین منظر   . در نظر گرفت   روح جهאن אنسאنی و   ی  אندیشه
شود و تאریخ، نه تאریخ زیست صـرف אنسـאن بلکـه تـאریخ زیسـت אنسـאن                  حسوب می م

تאریخ به صورت تאریخ  روند  به אین معنی که   . گرددאندیشمند و زیست موجود متفکر می     
 کـنش نـه   جـא دیگـر     در אیـن  . آیدبه نظر می  אز آزאدی    אنسאن   آگאهیخردگرאیی و تאریخ    

محسـوب  رونـد تـאریخ     وضوع و محرک    م،  ش پیرאمون کن   و خردگرאیی  تفکر بلکه   وאقعی
گردنـد، در  یאنسـאن مـ  ی אرאدهبنאبرאین فرאیند و رویدאدهאی تאریخی منسوب به     . شودمی

بـه  . شودتبیین می ) قوه( ی אنسאن ندیشه محصول א  )فعل (ی אنسאن حאلی که کردאر و אرאده    
ندیشه محصول  گیرد و א  یمقرאر  تאریخی خویش   و  אین ترتیب، خردگرאیی در بستر وאقعی       

پیدא אست که هگل אز אین طریـق بـه یـک مفهـوم              . گرددتوאنאیی سوژه אز درک אبژه می     
 אیستאدیگر   نه   ،ی אستعאیی بر خאف فلسفه  ی وی   یאبد و فلسفه   می نوینی אز אنسאن دست   

زیسـت אنسـאن     تאریخ    אز منظر هگل تאریخ به کلی تبدیل به        جא که אز آن . אست پویאبلکه  
محصـول یـک    אسאسًא  گردد، در نتیجه فرאیند تאریخ      یست موجود متفکر می   אندیشمند و ز  

אنگאری که روند تאریخ نه تنهא دאرאی یک منطق درونـی           . آید به نظر می   ییخردگرאروند  
 و در درجאت متفـאوت زمـאنی אز تکאمـل آگـאهی           هאی تאریخی   هگذאرאست که به صورت     

 بشری ضـروری    گی و تکאمل دאنش   هאی فرهن  بلکه جهش  شود אز آزאدی سپری می    אنسאن
به אین  . آیندمیبه وجود   تجربی  אیج  ی پیشینی و نه نت    رسند که אلبته بא אندیشه    به نظر می  

                                                 
 :کندح زیر نقد میآلیستی هگل رא به شری אیدهبرאی نمونه אکسل هونت بא رجوع به یورگن هאبرمאس فلسفه ١٤
کرد تא به אسرאر آلیسم آلمאنی میشد که شروع به تخریب فرאیض تئوریک אیدههرگאه که یک حرکت تفکر آغאز می»

ی مفهوم بא زمینه. کردی هگل بروز میی متאفیزیک فلسفهجא پشتوאنهیک مفهوم تجربی و دنیوی אز خرد پی ببرد، آن
چنین چک سفیدش که تא کنون אستدאل رא قبل אز אمتحאن وאقعیت  هم] هگل، ففیفلسفه[آلیستی אز روح، آن אیده

 «.دאددאنست، אز دست میتجربی تضمین شده می
Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung – Zur moralischen Grammatik sozialer 

Konflikte, Frankfurt am Main, S. ١٠٨  
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نظאم فلسفی بیאن کאمًא آزאد و در عـین حـאل    אیمאن دینی و یא  אثر هنری، ترتیب، هرگونه   
مفهوم هگل  جא  ین در א  .کندکه آن رא حمل می    شود  تلقی می ) روحی (ذهنی אز   عینیکאمًא  
زمـאنی  آگאهی فـردی    خود به אین معنی که      .دنکمیستنتאج  אخودآگאهی فردی    رא אز    روح

 عمومیت אیـن  وی  . بیאیدرאه   تنیאفته به خویش  ید که فرد به صورت بאزتאب     آبه وجود می  
 تـאریخ جهـאن     روند ،אز אین منظر  . ردאشممیمسאوی بא روح    رא    فردی آگאهیخود شیوه אز 

. آیـد جאت آزאدی אنسאن و به صورت دאنش وאقعی روح جهאن به نظر مـی             به صورت در  
رא ی אنسאن אز אسطوره و دین אسـت کـه هگـل آن            ی روند تאریخ جهאن رهאیی אیده     نتیجه
  ١٥.نאمد نیز میی مطلقאیده

 به یک مفهـوم     ى شنאخت    رאستאى مقوله  درد که   وشی م برאی هگل ممکن  به אین ترتیب،    
 به אین معنی .خوאندبى אدغאم سوژه بא אبژه  رא نتیجه و آندست بیאبد   تکلیآلیستی אز   אیده
شـود،    تز که منجر به برאندאزى می       ى تز بא آنتی     حرکت دیאلکتیکی، یعنی تقאبل دوگאنه    که  

ممکـن  ) ذهنیت بא عینیت  (شنאخت رא بא مفאهیم نوین و به صورت سنتز و وحدت            אرتقאء  
  مطلـق  خـرد אست، در نتیجه    אندیشه  " روحر شنאسی   پدیدא"جא که معیאر      אز آن . سאزد  می

جـא خـرد אرزیـאبی معـאنی و           در אین . رود   نیز به شمאر می    ی دیאلکتیک  تفکر ى عزیمت   نقطه
ى مطلـق حرکـت        به سوى شنאخت و אیده     یدیאلکتیکتفکر  گیرد و   مفאهیم رא به عهده می    

سـپس אیـن    . شـود   روشن می   در אین حرکت تنאقض معאنی و مفאهیم برאى سوژه        . کند  می
شـنאخت  אرتقـאء  شوند و    تنאقض به صورت تقلیل معאنی و مفאهیم به אجزאء کلیت حل می           

 رא بـه طبیعـت      ی دیאلکتیک  تفکر هگل پس אز درک منطق کאمل مفאهیم،      . گردد  ممکن می 
سرאنجאم سوژه عینیت   . رא אرزیאبی کند  ) אیده(یאبی مفאهیم منطقی      دهد که عینیت    بسط می 

ى هگـل سـوژه       به אین ترتیـب، در فلسـفه      . دهد  تאب می   یت خویش بאز  رא به صورت فعאل   
ى   گیرد و بא وجـودى کـه فلسـفه          אولویت می ) وאقعیت אبژکتیو (بر אبژه   ) درک سوبژکتیو (

تفکـر  جـא حرکـت    در אیـن . گـردد  ى אستعאیی بאز می ذאتی אست لیکن به حوزه      وى درون 
-یعینی م مאدى و   کشف وقאیع    مدعی    عزیمت کرده و    مطلق دیאلکتیکی هگل که بא خرد    

 رא  ى مطلـق    کسـب אیـده   אدعـאی   گردد و بא عبور אز عینیت به ذهنیـت،            ، وאرونه می  شود
                                                 
١٥ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Weltgeschichte – Vorlesungen über die 

Philosophie der Weltgeschichte, in: Werke, Bd. ١٢, Frankfurt am Main, S. ٧٤٨ 
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 تـאریخ אعتقـאد دאشـت و    قـوאنین אبژکتیـو  بنאبرאین روشن אست که چرא هگل بـه    .کند می
 رא به وجود    منطق درونی روند تאریخ   گرאیی در تکאمل و تحول جאمعه،         مدعی بود که خرد   

شود   گرאیی بشر تلقی می      مصدאق خرد  "روند אبژکتیو تאریخ  "אز אین منظر، نه تنهא      . وردآ  می
سـאزد بلکـه      هא تאریخ رא متحقق مـی       گرאیی به صورت فعאلیت ذهنی و عینی אنسאن         و خرد 

 آزאدى تحقـق     رونـد   و گאهیخودآروند تאریخ منطقی و هدفمند، یعنی به صورت کسب          
-آلیستی به خـود مـی      یک شکل אیده   جא روح جهאن  אین پیدא אست که در      .آید  به نظر می  

 ١٦ .شودیوאگذאر مهאی אندیشمند، فאسفه و هنرمندאن אنسאنبه که تکאمل آن گیرد 
ى אین رא دאشت که به        دאد و نه وى אنگیزه      אلبته تئورى شنאخت هگل نه به وى אمکאن می        

سـم رא دشـمنאنه در برאبـر        آلی  کند و یא אیده   قطع  ى سوژه و אبژه رא        صورت رאدیکאل رאبطه  
 ممکـن نبـود کـه       ی وی دیאلکتیکتفکر  بא تمאمی אین وجود برאى      . مאتریאلیسم مستقر سאزد  

 رא بـه صـورت      ی طبقאتی  و جאمعه  ذאتی زیست אجتمאعی    هאى אبژکتیو و درون     کلیت تضאد 
آلیستی آلمאنی بـر وی     ی אیده به فلسفه هگل  تعهد  . تאب دهد   بאزو مجرد   یک تئورى کلی    

 אز کلیـت     خـویش  عمق شـنאخت   بهאی فقدאن    אولویت سوژه بر אبژه   کرد که بא    یل می تحم
بنאبرאین قאبل درک אست که چرא مאرکس مفهوم خـرد در            .رא بپردאزد ) زیست אجتمאعی (

אز  نـه تنهـא      جهت تعمیق شـنאخت   وی  . خوאندی دیאلکتیکی هگل رא متאفیزیکی می     فلسفه
 عبـور کـرد و در تـدאوم          نیـز  یبـאخ   فـویر ریאلیسم  ی بلکه אز مאت   آلیستی هگل   ى אیده   فلسفه
 بـه مفهـوم   شنאسـی،  אنسـאن هאی موجـود אز    و بא دگرگونی پאرאدאیم    ى حقوق طبیعی    فلسفه

روشن אست کـه در طـرح   .  تحوאت تאریخی پی برد    روند אنسאن و نقش کאر אجتمאعی در     
بلکه ) دیشهאن ( ذهنی  صرف فعאلیتی  نوین دیگر نظم אجتمאعی و حرکت تאریخ نه نتیجه        

 به אین معنی که אنسאن هموאره بא אستفאده         .شدאنسאن تلقی می  ) کאر (فعאلیت عینی ی  نتیجه
. کنـد در رونـد تولیـد شـرکت مـی        ) غیرمـאدی  ( نوین یאندیشهو  ) مאدی (אبزאر نوین אز  

و بـه   منسـوب   وאقعیـت   بـه   یאبـد،   که مאدیت مـی   אی    אندیشه آن    در طرح نوین   بنאبرאین
به بیאن دیگر، در حאلی کـه تضـאد میـאن نیروهـאی مولـد بـא                . شود   می אنضمאم نقد کشده  

، هـאی متفـאوت تولیـد     شیوه لیکن   گیردمنאسبאت تولید نقش محرک تאریخ رא به خود می        
                                                 
١٦ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Phänomenologie des Geistes, in: Werke, 

Bd. ٣, Frankfurt am Main 
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 کـنش و    هאی متنوع אجتمـאعی حאصـل     و فرمאسیون  ) کאא مאیحتאج،( تولیدאت   تبאدلشکل  
. دنشـو عصر معین محسوب می    عوאمل ذهنی یک جאمعه در یک        بאعوאمل عینی    وאکنش

ی مسلط تولید و تضمین منאفع مאدی       به אین معنی که خردگرאیی در رאستאی تدאوم شیوه        
 نـه بـא     د که نکنهא و رفتאر بخصوصی رא אز نیروهאی مولد مطאلبه می         ی حאکم، אرزش  طبقه

نیروهאی مولـد    مאدی و معنوی     بא منאفع  و نه    همאهنگ אست  نوع بشر و  زیست אجتمאعی   
ی طبقـאتی بـא     ذאتی جאمعه نتضאد مאتریאلیستی و درو   جא אست که    در همین . אبقت دאرد مط

ی אســتفאدهوءو سگرאیی אنحصــאرکنـد و   تאقـی مــی بאشــکوه و جهאنشـمول خــرد مفهـوم  
تقـدیس حـق   ، یعنی خویش طبقאتی  مאدی ومنאفعאز אین مفهوم رא جهت حفظ  بورژوאزی  

 .سאزدیریאن م ع"אرزش אفزאیی سرمאیه"אجبאر  و مאلکیت
برאى بررسـی کلیـت     ) אیمאننت کریتیک (مאرکس   ذאتی  نقد درون ى    شیوهروشن אست که    

بـه אیـن    . ى אجتمאعی بسیאر منאسب بود      ى طبقאتی و منאسبאت مאدیت یאفته       متضאد جאمعه 
ترتیب، אنتقאد وى قאدر بود که ذאت درونی و متضאد تمאمی אبعאد زیست אجتمאعی، یعنـی                

رא در بـر    ) تشـکل سـאختאرى، دولـت     (و زیست سאختאرى    ) بنא، אقتصאد  زیر(زیست مאدى   
هـאى دینـی، قضـאیی، فلسـفی و      روبنـא (بگیرد و אشکאل אخروى و دنیوى زیسـت معنـوى         

ى نقد مאرکس نאفی کلیت       جא که شیوه    אز آن . ى طبقאتی رא אفشא سאزد      جאمعه) אیدئولوژیک
تنهא אز فرאیض تشکیل نظאم طبقـאتی       دאرى אست، در نتیجه אنتقאد وى نه          ى سرمאیه   جאمعه

و ) نبـرد طبقـאتی    (و پرאتیـک  ) ی و אیـدئولوژ   هفلسـف دیـن،   (کند، مبאنی تئوریک      آغאز می 
شنאسـی    بـه نقـد جאمعـه      رא   ،کننـد همچنین سیאست و قضאوت که بر پرאتیک وאکنش می        

 ١٧کنـد   شאن موאجـه مـی      پردאزאن حאکمیت بورژوאیی رא بא عوאقب فرאیض        کشد و نظریه    می
آگאهی אز جهאن " یوאسطه به عنوאن کرد אیدئولوژى و نقد آن که بא در نظر دאشتن عمل     بل

گشאید و یک فرهنگ      هאى نوینی رא برאى تشکیل یک نظم نوین می          ، אفق  بא هستی  "وאرونه
                                                 

توאنست جهت می) مאرکس(» :کندذאتی مאرکس رא طرح میی نقد درونه هאبرمאس به شرح زیر شیوه برאی نمون١٧
هאی حאکم بورژوאیی مאنند حقوق که محتوאی אرزشمند تئوری(...) אهدאف عملی و تحلیلی خویش به אین אکتفא کند 

-در نظر بگیرد و درون) אندجسم شدههא در قאنون אسאسی אنقאبی بورژوאیی مکه آن(مدرن طبیعی و אقتصאد سیאسی 

 «.ذאتی نقد کند
Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, ٥. 

Auflage, Erste Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main, S. ١٠ 
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جـא   در אیـن .سـאزد  ى طبقـאتی مـی    جهت فعאلیت سیאسی و دگرگونی جאمعه و אتوپی نوین
هـאی   طـرح  אوضאع غیـر אنسـאنی موجـود      ت که در برאبر     تشکیل אتوپی به אین معنی نیس     

ذאتی منفی، هر شکلی אز     نقد درون . شوندمیگذאشته  אوضאع مطلوب    אز    و אنتزאعی  جنجאلی
 رא مبنא قرאر دאده و אز אشکאل موجود، شکل حقیقی رא به              سیאسی آگאهی تئوریک و پرאتیک   

 بیـאن دیگـر، نقـد        بـه  ١٨.دهـد تکאمل می  عملی خویش    صورت אوضאع مطلوب و אهدאف    
هـאی אخאقـی و تولیـد شـور و شـعאر و             شود که بدون فرאخوאن   ذאتی منفی قאدر می   درون

تشریح تخیאت فردی و جنجאلی، برאندאزی אوضאع غیر אنسאنی موجود رא به صورت یـک            
 ١٩.ی دستوری و حکم تאریخی در بیאوردمقوله

. گیـرد   گویی فאصله مـی      و گزאفه  بאفی  אنتقאد مאرکس مشخص אست و تمאمًא אز کلی       بنאبرאین  
هـאى   هא، مאرکس אز دیאلکتیک به صورت یک אسترאتژى جهت تشریح مقوله      אفزون بر אین  

ى تشـریح     ى تحقیق رא אز شیوه      به אین معنی که وى نخست شیوه      . کند  متضאد אستفאده می  
شאن   لهאى متفאوت و متضאد رא در موجودیت و אرتبאط متقאب           سאزد و مقوله    ظאهرًא مجزא می  

  و غیرمسـتقل  هאى אجتمـאعی    شود که چرא مقوله     به אین ترتیب، روشن می    . کند  کشف می 
ى طبقאتی    ى جאمعه   یאفته  دیگر هستند و کلیت منאسبאت متضאد و مאدیت       یک אزم و ملزوم  

ى تحقیق بـه      هא אست که برאى مאرکس دوره       پس אز ترسیم دیאلکتیکی مقوله    . سאزند  رא می 
 و   کلـی  تئـورى   یک قًא به صورت  طאبى دقیقًא و م   و شنאخت مشخص نتאیج  پאیאن رسیده و    

ردد که در رونـد تحقیـق و        گبرאى مאرکس ممکن می   אز אین رو،    . شوند   تشریح می  مجرد
رא در نظر بگیرد بلکـه      ) زیست אجتمאعی (ى طبقאتی     شنאخت خویش نه تنهא کلیت جאمعه     

) بنא، زیست معنـوى     رو(אش   ظאهری رא אز אشکאل    آن) بنא، زیست مאدى    زیر ( متضאد مאهیت
رא هـאى معنـوى       אیدهی مאدی    زمینه فقط אز אین طریق אمکאن دאرد که אنسאن       . مجزא سאزد 

نقش مبאرزאت طبقـאتی در      و   هאى مאدى   אنگیزهمضمون  به  و بא אولویت אبژه بر سوژه       یאبد  ب
ل אدعאى هگ بنאبرאین پیدא אست که چرא مאرکس       . تشکیل تאریخ و فرهنگ بشرى پی ببرد      

                                                 
١٨ Vgl. Marx. Karl (١٩٧٥): Briefe aus dem Deutsch-Französischen Jahrbuch, in: MEW, 

Bd. ١, S. ٣٣٧ff., Berlin (ost), S. ٣٤٥ 
١٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 

MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٨٥  
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 متـאفیزیکی   مفهـوم خـرد وی رא     و   دאدمیمورد تردید قرאر    رא  ى مطلق     جهت کسب אیده  
آگـאهی     دیאلکتیکی هگلی کسب یک خـود       تفکر بא وجودى که אز طریق حرکت     . خوאندمی

 و  شد لیکن مאرکس حرکت ذهنی دیאلکتیک هگل رא به حرکت عینـی             אنتقאدى ممکن می  
رא بـא رجـوع بـه    אلیت אجتمאعی و אقتصـאدى  گرאیی جهت فع آن تبدیل کرد و خرد    وאقعی  

هאى مـאدى     ى هگل بر پאیه     ى وאرونه   به אین ترتیب، فلسفه   . زیست مאدی آن تشریح کرد    
تغییـر طبیعـت    (و وאقعی جאمعه אستوאر شد و بא درک مאتریאلیستی אز تغییـرאت طبیعـی               

، و رونـد تحـوאت تـאریخی      ) بیرونی و طبیعت درونـی אنسـאن אز طریـق کـאر אجتمـאعی             
ى   بـرאى نمونـه مـאرکس شـیوه       .  مبאحث ذهنی رهאیی یאفـت      تفکرאت و  دیאلکتیک אز بند  

 :سאزد  هگل مجزא مییدیאلکتیکتفکر  خود رא به شرح زیر אز  و אندیشیدن אنتقאدیتحقیق
تحقیق موضوع  . ى تحقیق متفאوت سאزد     ى تشریح بאید خود رא ظאهرًא אز شیوه         אلبته شیوه »

رא بررسی نموده و به אرتبאط درونی         אشکאل متفאوت تکאمل آن   رא در جزئیאت جذب کرده،      
توאنـد     حرکـت وאقعـی مـی      ]، فـف  אست که [تنهא پس אز אنجאم אین کאر       . برد  هא پی می    آن
هگلـی آن   ] ، فـف  شکل[ى دیאلکتیکی من نه تنهא بא         ى شیوه   پאیه. (...) אبقًא تشریح شود  طم

د تفکر که وى تحت نאم אیـده، حتـא          برאى هگل رون  . متفאوت بلکه مستقیمًא مخאلفش אست    
تنهא شکل  ] ، فف وאقعیت[ى مستقل تبدیل کرده، خאلق کلی وאقعیت אست و            به یک سوژه  

معنویت چیز دیگرى نیسـت بـه       ] ، فف یعنی[برאى من بر عکس،     . سאزد  رא می   بیرونی آن 
אسـرאرى کـه دیאلکتیـک در       . (...) אنسـאن مغـز   ى مאدیـت در       غیر אز جאیگزینی و ترجمه    

کند که وى אشـکאل متحـرک         شود به هیچ وجه ممאنعت نمی       هאى هگل متحمل می     تدس
نزد وى  ] ، فف دیאلکتیک[آن  . אش رא نخست به صورت گسترده و آگאه نمאیش دهد           کلی

ى منطقـی رא در پوشـش         رא وאژگـون سـאزد تـא هسـته          אنسאن بאیـد آن   . کله پא قرאر دאرد   
 ٢٠«.آمیز کشف کند אسرאر

حرکت دیאلکتیکی مאتریאلیسم تאریخی رא شאخص رאهنمـאى روش         به אین ترتیب، مאرکس     
ى    و مقوله  ٢١دهد  قرאر می  عصر مدرن    ذאتی خویش אز فلسفه، אقتصאد و سیאست        نقد درون 

                                                 
٢٠ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I, in: MEW, Bd. ٢٣, ebd., S. ٢٧ 

هאی مאرکسیست"ی تفکر جא אست که فאکت אیدئولوژی مאرکسیسم ـ لنینیسم به عنوאن شیوهخصًא در همین مش٢١
آلیستی آلمאنی و بخصوص ی אیدهی אندیشیدن אصوًא بא فلسفهجא که אین شیوهאز آن. گرددنیز هویدא می" אیرאنی
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 تجربیאت نبرد  تولید و که در روندآگאهی عینی خود هگل رא به صورت     آگאهی ذهنی   خود
ی آگـאهی عینـی در دو حـوزه       جـא خود  در אیـن  . کنـد   آید، تدوین می    طبقאتی به وجود می   

ی تولید و   אست که شیوه  ) مאدی (فنی و عملی  ی  نخست در حوزه  . گیردمتفאوت شکل می  
گفتمאنی و  ی  حوزهدر  بعدًא  . گیردتضאد میאن نیروهאی مولد بא منאسبאت تولید رא در بر می          

 بنـאبرאین . دهـد אست که تضאد رא به صورت نبرد طبقאتی بאزتـאب مـی           ) غیرمאدی (عملی
آلیسـم رא دشـمنאنه در برאبـر یکـدیگر     مאتریאلیسم و אیدهگאه هیچمאرکس نیز مאنند هگل     

 به وضوح بر منشـأ    ،وى فقط אز طریق אولویت אبژه بر سوژه אز یک سو           ٢٢.مستقر نسאخت 
 موفق به شنאخت کلیـت زیسـت        ،مאدى زیست معنوى אنگشت گذאشت و אز سوى دیگر        

                                                                                                             
رא نیز کאمًא אشتبאه فهمیده و رאه رא به سوی دیאلکتیک هگلی به کلی بیگאنه אست، در نتیجه نقد مאرکس אز هگل 

ی نقد مאرکس رא در ضرورت یک به אین معنی که مאرکسیسم ـ لنینیسم نتیجه. گشאیدگرאیی میگرאیی و مثبتتقلیل
آلیسم قرאر به אین ترتیب، مאتریאلیسم دشمنאنه در برאبر אیده. کنددگرگونی مکאنیکی אز دیאلکتیک هگلی جستجو می

هא صرف نظر אهمیت خوאنده و אز نقد آندین، אیدئولوژی و فلسفه بی: رد و تمאمی عوאمل ذهنی یک جאمعه، مאنندگیمی
و ضرورت ترویج " هאی אیرאنیمאرکسیست"زدگی نقدی بر אسאم): ٢٠١٢(مقאیسه، فریدونی، فرشید (شود می

 )٢٨אندیشیدن אنتقאدی، در دفترهאی نگאه، شمאره 
אز چنگאل ) مאرکسیسم لنینیسم و سوسیאل دموکرאسی(هאی مאرکسیستی  ی نجאت نظریه تאش لوکאچ برא٢٢
به אین معنی که نقد فلسفی وی . رא نیز بאید در אین אرتبאط فهمید" אکونومیسم جنجאلی"و " مאتریאلیسم دگمאتیک"

و " یخ و آگאهی طبقאتیتאر"وی در کتאب . אست) فنی عملی و گفتمאنی عملی(مبتنی بر شنאخت تجربی و حقیقت عینی 
در حאلی که هگل وحدت אبژه و سوژه . کند یآلیسم رא نقد م بא رجوع به هگل همین جدאیی مکאنیکی مאتریאلیسم אز אیده

کرد، لوکאچ אین دوگאنگی رא محصول تفکر بورژوאزی و  ی مطلق جستجو می رא در روند تאریخ و در پیدאیش روح و אیده
برאی لوکאچ وحدت سوژه و אبژه به معنی شنאخت و تشکیل آگאهی . خوאند ی بورژوאیی می در جאمعه" وאره آگאهی شئی"

ی تאریخ در نظر به אین معنی که وی پرولتאریא رא به صورت אبژه و سوژه. شد وאرگی مسلط می طبقאتی بود که بر شئی
یل شده و به صورت کאرگر مزدی و ی تאریخ אست که نیروی کאرش به کאא تبدپرولتאریא به אین معنی אبژه. گیردمی

لیکن אز منظر لوکאچ پرولتאریא هم زمאن . دאری قرאر گرفته אستمאنند شئی تحت تسلط منאسبאت مدرن تولید سرمאیه
אلبته لوکאچ אز یک نبرد . شودشنאسد، אز هستی خویش آگאه  میشود زیرא که میی تאریخ نیز محسوب میسوژه

دهد و در پرتو نتאیج همین کشمکش אست که  خردگرא بא روشنفکرאن אرتجאعی خبر میאیدئولوژیک میאن روشنفکرאن
به بیאن دیگر، بنא بر بررسی لوکאچ شرط تحقق אنقאب سوسیאلیستی . یאبدپرولتאریא به خودآگאهی طبقאتی دست می

ضرورت تحقق אنقאب به אین معنی که . ی نظری אستپیروزی روشنفکرאن خردگرא بر روشنفکرאن אرتجאعی در حوزه
 .بאشد سوسیאلیستی تسلط عوאمل ذهنی آن بر אفکאر عمومی می

Vgl. Lukacs, George, (١٩٧٩): Geschichte und Klassenbewusstsein, ٦. Auflage, 

Darmstadt und Neuwied, S. ٨٦ ,٢٤ff., ١٣٨ 
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در تکאمل، تکـوین، تحکـیم،      )  زیست معنوى  زیست مאدى، زیست سאختאرى و    (אجتمאعی  
هـאیی אز     آلیسم هر دو لحظـه      به بیאن دیگر، مאتریאلیسم و אیده     . تضאد، تحول و زوאلش شد    

 وאقعیـت  ، دیـאلکتیکی  و وحـدت  تکאمل و تحول زیست אجتمאعی هستند که در کشمکش        
ى    روند تאریخ فرهنگی אنسאن و شکل بخصوص زیست سאختאرى یک جאمعـه            وאجتمאعی  

  .سאزند طبقאتی رא می
بنאبرאین אز طریق بررسی مאتریאلیستی و دیאلکتیکی تאریخ، تمאمی אسرאر زیسـت אجتمـאعی     

آینـد و شـکل       که אز کشمکش و وحدت زیست مאدى بא زیست معنوى بـه وجـود مـی               
אز אین پـس، אقتصـאد و روאنشאنسـی         . شوند  میآشکאر  گیرند،    زیست سאختאرى به خود می    

آیند که عینیت و ذهنیت אجتمـאعی رא       ى وאحد به شمאر می       یک پدیده  جאمعه دو جنبه אز   
و  روشن אست که نقد زیسـت معنـوی تمـאیز אشـکאل متفـאوت دینـی               . دهند  تאب می   بאز

هـא رא بـه صـورت پرتوهـאی زیسـت مـאدی             ی طبقאتی و אفشـאی آن     אیدئولوژیک جאمعه 
- אجتمـאعی مـی    ءخאدر حאلی که مאرکس دین رא بیאن آگאهی אز یک           . سאزدضروری می 

خوאند که אز منشـأ تولیـدאت مـאدی خـویش           دאند، אیدئولوژی رא یک نمونه אز آگאهی می       
 غیر وאقعی نیسـتند بلکـه بیـאن         ،אلبته برאی مאرکس אین دو نمونه אز آگאهی       . نאآگאه אست 

بـه بیـאن دیگـر، دیـن و         . شـوند محسـوب مـی   " جهאن وאرونه  " و אوضאع غیر وאقعی  یک  
هא فقـط  مאنند و نقد آن بא زیست مאدی و وقאیع אجتمאعی در אرتبאط می         אیدئولوژی هموאره 

بنـאبرאین قאبـل   . گـردد ی طبقאتی میسر مـی   به صورت نقد אوضאع موجود و کلیت جאمعه       
در . هאی جوאن و فویربـאخ אنتقـאد دאشـتند       درک אست که چرא مאرکس و אنگلس به هگلی        

نی بא نقد خـود אز دیـن بیگאنـه بودنـد،     ی تجربیאت عی هאی جوאن אز رאبطه   حאلی که هگلی  
فویربאخ دین رא به صورت توهم و تظאهر لیکن نـه بـه صـورت تـوهم و تظـאهر אز یـک                 

جא که دین و אیدئولوژی روאبط אجتمـאعی و         אز آن . کرد تشریح می  " وאقعی  وאرونه و  جهאن"
אرکس و  شود که چرא مـ    سאزند، در نتیجه روشن می    هא رא منظم می   ی فعאلیت אنسאن  شیوه

 "جهـאن وאرونـه  "هא رא אشکאل متفאوت آگאهی אز אوضאع غیـر وאقعـی و        אنگلس هردوی آن  
هאی جوאن و فویربאخ رא به شرح زیر در         برאی نمونه مאرکس و אنگلس هگلی     . شمردندمی

تـوאن در بررسـی مאتریאلیسـتی אز        دهند که فقط رאه حل آن رא می       برאبر پرسشی قرאر می   
 .تـאریخ یאفت

 
 

٣٠

؟ אیـن پرسـش رאه رא       "در مغزشאن نشאندند  "هא אین توهم رא     پیش آمد که אنسאن   چگونه  »
بـی אرتبـאط    ] ، فـف  مאتریאلیسـم [هאی آلمאنی به سوی مאتریאلیسم، نه       حتא برאی تئوریسین  

بلکه אرتبאط مאدی وאقعی به صورت چنین مشאهدאت تجربی و אز אین رو، در אبتدא نگرش                
 ٢٣«.אزدس وאقعی אز جهאن هموאر میאنتقאدی

گیـرد و   ی طبقـאتی رא در بـر مـی        ذאتی مאرکس کلیت جאمعـه    ی نقد درون  بنאبرאین شیوه 
رא به صورت آگאهی אز אوضאع غیر       ) دنیوی( و אیدئولوژیک    )אخروی (אشکאل متفאوت دینی  

آگـאهی אنسـאن کـه        رونـد خـود   به אین ترتیـب،     . کشد به بند می   "جهאن وאرونه "وאقعی و   
یک جאمعه אسـت، نـه تنهـא بـه سـیر             مل عینی و ذهنی   عوאو وحدت   محصول کشمکش   

 ی אز منظر محقق جنبـه     و) אنترسوبژکتیو( منطقیی  جنبهتאریخ אدیאن و تحوאت אجتمאعی      
زیست . سאزد  دهد بلکه نقش زیست سאختאرى رא در روند تאریخ مشخص می            می אنتقאدى

ى معمـول   هـא  دهذאتی و مسلط زیست مאدى و در پرتو אی          سאختאرى بر אسאس تضאد درون    
تبدیل به   ، و به صورت وحدت    آید و در تدאوم אین کشمکش       زیست معنوى به وجود می    

ى مسـلط تولیـد جאمعـه         هא نه تنهא بـא شـیوه        بنאبرאین نهאد . شود  ى تشکیل نهאد می     אنگیزه
ى   آلیسـتی طبقـه     مطאبقت دאرند بلکه خودشאن معلول منאسبאت אجتمـאعی و تصـور אیـده            

ذאتی زیست مـאدى بـه     جא که تضאد درون   אز آن . روאبط אجتمאعی هستند  هא و     حאکم אز نیאز  
آورد، در نتیجـه نهـאد و زیسـت سـאختאرى             אجبאر بحرאن زیست معنوى رא به وجود مـی        

ى حאکم جهت تثبیت و تدאوم نظאم موجـود            طبقه  و وحدت   کشمکش ،جאمعه אز یک سو   
ى طبقאتی جهـت گسسـت و         زهى مبאر    تبدیل به حوزه   ،آورد و אز سوى دیگر      رא به بאر می   

 هـم  جא אست که نهאد به عنوאن زیست سאختאرى      در همین . گردد  گذאر אز نظאم موجود می    
جهـت دگرگـونی زیسـت مـאدى بـر آن       و هـم  شـود  אز طریق زیست معنوى موجه می     

به بیאن دیگر، زیست معنوى و زیست سـאختאرى جאمعـه فقـط ظـوאهر               . کند  وאکنش می 

                                                 
٢٣ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. ٣, ebd., 

S. ٢١٧ 
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ى حאکم نیستند زیرא وאکنش نهאدى بـر          آلیستی طبقه   ت אیده زیست مאدى و نتאیج تصورא    
 ٢٤.گیرد هאى وאقعی و مאدى به خود می زیست مאدى جאمعه جنبه

 پـس אز     نیـز  آن ظאهری و صـوری      به بیאن دیگر، جهאن وאقعی مאدى אست و حتא אشکאل         
 .گیرنـد  هאى مאدى و وאقعی به خـود مـی    جنبه،تشکیل نهאد و وאکنش بر زیست אجتمאعی      

نهـאدی مخـتص بـه      "ر אرتبאط بא تشکیل و تحوאت نهאدهאی אجتمאعی، دولت به عنوאن            د
 دورאن زنـدگی     کـه  بـא وجـودی   . یک نقـش مسـلط دאرد     " ی طبقאتی دهی جאمعه سאزمאن

ی تحقیقאتیش رא پیرאمون دولت پیگیری کنـد و یـک           مאرکس کفאف ندאد که وی برنאمه     
ی طبقאتی אز خـود بـه   ت سאختאری جאمعهتئوری کאمل مאتریאلیستی ـ دیאلکتیکی אز زیس 

  مـدرن بـورژوאیی     لیکن وی جسته و گریخته در مکتوبאتش به نقد دولت          ٢٥جאی بگذאرد 
 و درک مאتریאلیستی ـ دیـאلکتیکی   ی نقد خود אز دولتو به אین ترتیب، شیوهپردאزد می
بـه  ی حق هگل אیـن موضـوع        بخصوص در אرتبאط بא نقد فلسفه     . سאزدرא برجسته می  آن

 . شودخوبی روشن می

                                                 
حאکمیت وאقعی نهאد بر هאی جوאن و فویربאخ به شرح زیر بر  بא رجوع به نقد مאرکس אز هگلیبرאى نمونه آدورنو ٢٤

گونه  تאب موجودیت روאبط منجمد אنسאنی אست، אین نفسه بאز گونه که نهאد ظאهرًא אمא فی אین»: کندتأکید میهא  אنسאن
ى אنسאن رא به  אین منظور مאهیت غیر قאبل فروش و אز پیش فروخته شده. کند هא حکومت می ر אنسאنאین ظאهر وאقعًא ب
هאى بخصوصی در אوضאع بخصوص بא طبیعت و همرאه بא  هא رא خلق نکرد بلکه אنسאن אنسאن نهאد. دهد فریب تنزل می

. אند آگאه بنא سאخته هא رא نא هא آن گאرى که אنسאنکرد، אن هא چنאن تحمیل می هא رא بر آن نهאد] ، ففאین אوضאع[. دیگر هم
هאى جوאن قאطعאنه فرموله  شنאسی فویربאخ و در برאبر هگلی مشخصًא توسط مאرکس در برאبر אنسאن(...) هא  تمאمی אین
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Frankfurt am Main, S. ٤٥٤f.  
ی تحقیقאتیش رא به شرح زیر برجسته برنאمه" ی نقد אقتصאد سیאسیدربאره"برאی نمونه مאرکس در پیشگفتאر کتאب  ٢٥
سرمאیه، مאلکیت زمین، کאر مزدی؛ دولت، بאزرگאنی خאرجی، بאزאر : یبمن سیستم אقتصאد بورژوאیی رא به ترت» :سאزدمی

ی ی بزرگ که در آن جאمعهی אولی شرאیط زیست אقتصאدی سه طبقهمن تحت سه مقوله. گیرم در نظر میجهאنی
 « .خورند به چشم می سریعی دیگری سه مقولهرאبطه. کنمشود، بررسی میمدرن بورژوאیی تجزیه می

Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW Bd. ١٣, S. ٥ff., Berlin 

(ost), S. ٧ 

 
 

٣٢

و אز طریـق אبعـאد   گذאشـت   تفـאوت مـی  دولـت سیאسـی    و   ی بـورژوאیی  جאمعه بینهگل  
אیدئولوژی بورژوאیی مאنند آزאدی، برאبری و حق مאلکیـت، دولـت رא بـه صـورت تبلـور                  

منאفع  بא حقوق فردی ی  بخصوص در אرتبאط بא توجیه رאبطه     . سאختخردگرאیی موجه می  
و نقش وی رא بـه عنـوאن        شود  می دאشتهی وאقعی وی بر   ه אز برنאمه  که پرد אست   عمومی
برאی نمونـه هگـل نقـش دولـت رא بـه            . سאزدعریאن می بورژوאزی   אرگאنیک   پردאزنظریه

 :کندتوجیه میعنوאن אبزאر تحقق خرد به شرح زیر 
אنسאن نبאید در رאبطه بא آزאدی אفرאد، אز خودآگـאهی فـردی آغـאز کنـد بلکـه تنهـא אز                     »

مאهیت خودآگאهی، زیرא אنسאن هم میل به دאنستن دאرد و هم نه که אین مאهیت خـود رא                  
-به صورت خشونت مستقل که در آن אفرאد شخصی تنهא لحظאتی هسـتند، متحقـق مـی            

-ی تحقـق خـرد مـی      قدمگאه خدא در جهאن دولت אست که دلیل خشـونتش אرאده          : سאزد
 ٢٦«.بאشد

ی طبقאتی و تحقـق منـאفع مـאدی         وجودیت جאمعه بنאبرאین طرح هگل אز دولت نه تنهא م       
ی کند بلکه אصوًא אندیشیدن رא فقط در نظم موجود که وی جאمعه           بورژوאزی رא موجه می   

روشن אست که هر طرحی که در برאبـر       . شمאرد، مجאز می  خوאندیאفته و خردگرא می   آشتی
هرج و مرج و منسوب یאفته و خردگرאی هگلی قرאر بگیرد، متهم به تولید      ی آشتی جאمعه

تولیدאت ذهنـی   آلیستی و    تفکر אیده  به بیאن دیگر، هگل אز طریق     . شودبه خردستیزی می  
ی یאبد و آن رא به صورت אخאق و قـوאنین ملـت و جאمعـه              به یک خودآگאهی دست می    

ی אز אین پس، هگل یـک طـرح چنـد بعـدی אز خـאنوאده، جאمعـه                . سאزدعرفی مدون می  
آورد که אز یک سو، زیست سאختאری رא אز جوאنب   אسی به وجود می   بورژوאیی و دولت سی   

زیست معنوی مאنند سیאست، حقوق، دین، אخאق و عرف موجه سאزد و אز سوی دیگـر،                
در " قـدرت مقـدس    " یـک  خشونت دولتی رא جهت تحکیم אین نظאم طبقאتی به صورت         

 ٢٧.آورد

                                                 
٢٦ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Grundlinien der Philosophie des Rechtes, in: 

Werke, Bd. ٧, Frankfurt am Main, §٢٥٨ Zusatz 
٢٧ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Bd. ٧, ebd.  
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  وموجودیت عینییعنی   ،אبخرد ن אز طریق   رא   آن بא در نظر دאشتن حق مאلکیت که هگل       
جـא  شود کـه در אیـن     سאخت، روشن می  متعصبאنه موجه می   ، توאفق אجتمאعی   یک ینشאنه

אز . אعمאل خشونت دولتی جهت تحقق خرد به معنی تحقق منאفع مאدی بـورژوאزی אسـت      
 نیروهـאی مولـد قـرאر     و معنویی خردگرאیی در تضאد بא منאفع مאدیجא که אین شیوه   آن

 .شده אسـت   گذאشته    نیز ی بورژوאیی در بطن جאمعه  نبرد طبقאتی   ی   نطفه نتیجهدאرد، در   
ی طبقאتی موجود   ی هگل که زیست אجتمאعی و جאمعه       אز אین منظر، فلسفه    پیدא אست که  

-متאفیزیکی و אیدئولوژیک به خـود مـی       وאنب  نאمد، ج  می یאفته و عرفی  ی آشتی جאمعهرא  
شوند که تفאوت تفکـر  אنی به خوبی روشن میرآمیز به خصوص زمح אین جوאنب س  .گیرد

هگـل در دورאن     جא کـه   אز آن  .دیאلکتیکی هگل در ینא و فرאنکفورت در نظر گرفته شوند         
  אز یک سو،   ، در نتیجه  وאقف بود  به نقش زیست مאدی جאمعه       تدریس و تحقیقش در ینא    

  فسـخ   و אز سـوی دیگـر،      شـمرد  مـی   אزم و ملـزوم هـم دیگـر         و غیرمستقل  رא هאمقوله
وی طـرح  بـه אیـن ترتیـب،     . خوאندمنאفع و אهدאف متضאد می    رא مسبب آشتی    " قرאردאد"

ی دولت אسـت    אول، حوزه . کردی متفאوت متمאیز می   در سه حوزه  رא  یאفته  ی آشتی جאمعه
. شـود بא ملت، منجر به همبستگی حکومت بא شهروندאن می        " قرאردאد " فسخ که אز طریق  
حقـوق شـهروندאن و     " قرאردאد " فسخ وאیی אست که אز طریق    ی بورژ ی جאمعه دوم، حوزه 

" قـرאردאد  " فسخی خאنوאده אست که אز طریق حوزه، و سوم  گردد،حق مאلکیت متحقق می   
هאی متضאد در برאبـر هـم        بא هویت  ی غیرمستقل هאمقولهجא  در אین . آوردمی به بאر    عشق

هא رא بـه صـورت       آن ش و آشتی  ی مطلق، کشمک  بא אستفאده אز אیده   گیرند و هگل    قرאر می 
بـه  " قـرאردאد "به אیـن ترتیـب،      . سאزدهא موجه می   مقوله کثرتبא وجود   ) جאمعه (وحدت

אول، یک بخش بخصوص پیرאمون     . گرددمیمتمאیز  صورت حق شهروندی در دو بخش       
 دوم، بخشـی אز    و شـود حאکمیت אست که شאمل قאنون אسאسی و حقوق دولت و ملت می           

ه تحت بخش אول قـرאر گرفتـه و بـه صـورت قـوאنین مـدنی روאبـط                   אست ک " قرאردאد"
چنאن منزلتی قאئل אست کـه بـא وجـود    " قرאردאد"هگل برאی  . کندشهروندی رא منظم می   

شود که אنسאن در کمـאل       حتא مدعی می   )آزאدی، برאبری  (אشرאف به حقوق طبیعی אنسאن    
 ٢٨.آزאدی مجאز به عهد قرאردאد بندگی خویش نیز אست

                                                 
٢٨ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠):, Bd. ٢, ebd. S. ٥١٨f. 
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هگل پس אز نقل مکـאن بـه فرאنکفـورت فقـط جوאنـب       ،  شدونه که قبًא نیز طرح      گهمאن
ی خویش رא دنبאل کرد و بא אولویت سوژه بر אبژه نـه تنهـא אز شـنאخت                  دیאلکتیکی فلسفه 

-به یک مفهوم אیده   صرف نظر کرد بلکه     ) کلیت אرگאنیک ( وאقعیت אبژکتیو     متضאد کلیت
ی ی طبقـאتی رא نشـאنه     هجאمعـ موجودیـت   و،  دست یאفت و אز אیـن ر      " کلیت"آلیستی אز   

ریزی برنאمههگل  ی  در فلسفه کאری  گرאیی و محאفظه  تقلیلאز אین پس،    . خردگرאیی خوאند 
به אین معنی   .  دگرگون شد  مستقلهאی  هאی غیرمستقل به مقوله   אز مقوله وی  ی  فرضیهو  

هـאی مسـتقل بـא      ی بورژوאیی و دولت سیאسی رא به صورت مقوله        که وی خאنوאده، جאمعه   
-ی مطلق و آشتی مقولـه  دאد و אز طریق אیده    دیگر قرאر می  هאی متضאد در برאبر هم    هویت

وی چنאن אستقאلی برאی אیـن       .کردهא، قوאنین رא به صورت قرאردאد אجتمאعی אستنتאج می        
אنگـאری کـه    . خوאنـد  مـی  "ضرورت بیرونـی  "شود که حتא دولت رא یک       هא قאئل می  مقوله

در . دאرد) ی بـورژوאیی خאنوאده و جאمعه( منشأ مאدی و نه نیאزی به אجتمאع   دولت نه یک  
گیرند و منجر به وحـدت و        منאفع و אهدאف متضאد رא به عهده می        وسאطت جא قوאنین אین

بא توجیـه وאقعیـت     مאرکس   پیدא אست که     .شوندیאفته و عرفی می   ی آشتی تشکیل جאمعه 
هگـل  دאشت و אنتقאد خود رא به شـرح زیـر بـر             مخאلفت  ی طبقאتی אز طریق خرد      جאمعه

 :آوردوאرد می
چنین بـه عنـوאن خردگرאیـی    بنאبرאین وאقعیت تجربی آن گونه که هست، پذیرفته و هم        »

אمא آن نه به خאطر خرد خویش خردگرא אست بلکـه بـه אیـن دلیـل کـه      . شودتمجید می 
وאقعیـت کـه אز   . دوאقعیت تجربی در موجودیت تجربیش یک معنאی دیگری אز خود دאر 

. شـود ی אسرאرآمیز فهمیده می   آن حرکت شده نه به صورت خود بلکه به صورت نتیجه          
. گردد، אمא אیده محتوאی دیگری به غیر אز אین پدیـده نـدאرد            وאقعیت تبدیل به پدیده می    

 ٢٩«.طوری که אیده هدف دیگری به غیر אز אندیشیدن ندאردهمאن
 رفتאر بخصوصـی  عرف و  אخאق،   خرد فאهیمی مאنند هאی هگل که تحت م     موعظه نאبرאینب

جـא حتـא بـرאی      در אین . دندאروאنب אیدئولوژیک   کند، ج رא אز فرودستאن جאمعه مطאلبه می     
برد، אسـتفאده   سود می " جهאن وאرونه  " تدאوم و אوضאع موجود     تشکیل ی حאکم که אز   طبقه

                                                 
٢٩ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٣١٣ – ٢٦١), in: MEW Bd. ١, 

S. ٢٠٣ff., Berlin (ost), S. ٢٠٧f.  
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ًא אدعאی دیگـری אز تحقـق   زیرא אخאق و خرد אصوبאشد میقبول غیر قאبل   אز אین مفאهیم    
אین مفאهیم وجـوه جهאنشـمول و شـکوهمندی אز          . ی مشخصی رא دאرند   منאفع مאدی طبقه  

-یـאب مـی  ی حقوق طبیعی هستند که אنسאن رא موجودی آزאد، خردگرא و حقیقـت   فلسفه
گـردد   אز אین منظر، روشن می٣٠.پذیردشمאرد و بندگی אنسאن رא به هیچ وجه ممکنه نمی 

ذאتی و دیـאلکتیکی مـאرکس کـه کلیـت تحـوאت مאتریאلیسـتی و تـאریخی                 ونکه نقد در  
گیرد، چگونه אدعאی هگل پیرאمـون خردگرאیـی و معنـאی           ی بورژوאیی رא در بر می     جאمعه

مـאرکس  . سـאزد متאفیزیک و אیدئولوژیک آن رא در رאستאی تحقق منאفع طبقאتی אفشא می           
دאنست بلکه ی بورژوאیی אز خود میجאمعهدر برאبر هگل، نه تنهא دولت سیאسی رא تجرید          

 وی طـرح    ٣١.خوאنـد ی موجودیت سیאسی بـورژوאزی مـی      تشکیل مجلس אقشאر رא نشאنه    
هگل אز دولت رא جنجאلی و یک تولید ذهنی و نه تولید ذهنی אنبوه مردم بلکه یک تولید                  

 توجیـه  که אز منشأ مאدی و وאقعی خود بی خبر بوده و هدفی به غیـر אز            شمאرد  ذهنی می 
هـא، مـאرکس بـر אیـن        אفزون بر אیـن   . خودکאمگی دولت و خشونت قوאی مجریه رא ندאرد       

کند که دولت موجودیـت آگـאه و فعـאل خـود رא אز طریـق کـאرگزאری                  مسئله تأکید می  
به אین معنی که شـهروند אز یـک         . شودسאزد و منجر به دوگאنگی شهروند می      متحقق می 

گیـرد، در    مطلع אز کאرگزאری دولت بـه خـود مـی           به صورت شهروند   ی فعאل جنبهسو،  
 به صورت شهروندی نאمطلع کـه دولـت بـر وی            ی منفعل جنبهحאلی که אز سوی دیگر،      

 لیکن شهروند منفعل و نـאمطلع بـرאی مـאرکس در تضـאد بـא            ٣٢.کند، دאرد کאرگزאری می 
 ٣٣.گیـرد آزאدی אنسאن به عنوאن نوع مאهوی و تمאمیت موجودیت ذهنی خویش قرאر می            

خـرد  ی هگل درخوאست تحقـق  بنאبرאین قאبل درک אست که چرא مאرکس در نقد فلسفه       

                                                 
گرאیی و  نقدى بر گفتمאن دینی پیرאمون خرد حقوق طبیعی و אسאم ـ یفلسفه): ٢٠٠٧( مقאیسه، فریدونی، فرشید ٣٠

 ، در آرمאن و אندیشه، جلد چهאرم، برلینحقوق بشر
٣١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٣١٣ – ٢٦١), in: MEW 

Bd. ١, ebd., S. ٣١٩  
٣٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Rechtfertigung des ++ - Korrespondenten von der Mosel, in: 

MEW, Bd. ١, S. ١٧٢ff., Berlin (ost), S. ١٨٦ 
٣٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Die Verhandlung des ٦. rheinischen Landtages, in: MEW, Bd. 

١, S. ٢٨ff., Berlin (ost), S. ٥٨ 
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به بیـאن   . به אین معنی که خرد بאید אز موجودیت مאدی خویش آگאه گردد           .  رא دאرد  آگאه
ی طبیعی کـه אز منشـأ       دیگر، אز منظر مאرکس جאیز نیست که آزאدی به صورت غریزه          

אین در وאقعیت مضمون نقـد      .  بر جאمعه حکم برאند    مאدی خویش نאآگאه אست، در بیאید و      
کرאسـی و تـدوین     وی نقد وی אز تشکیل بور     مאرکس אز دوگאنگی شهروند אست که زمینه      

 .سאزدحقوق دولت و ملت رא به صورت قאنون אسאسی می
چنـین  شد و هم  پیدא אست که אین تضאدهאی عریאن אز طریق دیאلکتیک هگلی پوشیده می           

ی نوین אندیشیدن אنتقـאدی کـه مـאرکس بـه     شیوه طریق  אین אسرאر אز پیدא אست که نقد   
بنאبرאین . شدبود، به خوبی ممکن میتکאمل دאده صورت مאتریאلیسم تאریخی ـ دیאلکتیکی  

 و  فرضـیه  ،یאفتهی آشتی آلیستی هگل پیرאمون جאمعه    تفکرאت אیده  جهت אفشאی مאرکس  
ی هگـل אز یـک سـو، אسـتقאل     نقد فرضیه در  مאرکس  . کرد אفشא و אنکאر      رא  وی ینتیجه
  سیאسی ی بورژوאیی و دولت   به אین معنی که وی خאنوאده، جאمعه      . کندهא رא אنکאر می   مقوله

هـא אز   شـمאرد بلکـه אصـوًא موجودیـت مسـتقل آن          دیگر می رא نه تنهא אزم و ملزوم هم      
کند که خـאنوאده،    میوی אز سوی دیگر، אلبته تأیید       . خوאندبی معنی می  به کلی   یکدیگر رא   

-زمאن بـه آن مـی     هאی متضאد هستند لیکن هم    مقولهسیאسی  ی بورژوאیی و دولت     جאمعه
هא به آشـتی    ذאتی هستند و אز אین رو، مقوله      درون بورژوאیی   یجאمعه یאفزאید که تضאدهא  

" یאفتـه و عرفـی    ی آشـتی  جאمعـه "به بیאن دیگر، مאرکس     . یאبندو وحدت نیز دست نمی    
ی طبقـאتی در تنـאقض   شمאرد که بא وאقعیت جאمعـه  אهر یک مאهیت متضאد می    هگل رא ظ  
 و نـه یـک      ی وسאطت شده  جאمعهی متضאد یک     אین جאمعه  ،بهتربه بیאن   و یא   . قرאر دאرد 

ی ظאهری به   پیدא אست که تحت چنین شرאیطی وحدت جنبه       . یאفته אست ی آشتی جאمعه
برאی نمونه مـאرکس    . بی در تنאقض אست   گیرد که بא مאهیت متضאد و وقאیع تجر       خود می 
 به  هگل نقش وسאطت אصنאف میאن ملت بא حکومت رא به شرح زیر        حقوق دولت  در نقد 

   :کشدبند نقد می
خشـونت  "شـوند کـه     هא مאنع می  آن. کنند نمی وسאطتאصنאف تنهא ملت و حکومت رא       »

، همچنین "אستبدאدخشونت عریאن حאکم و  "منزوی، همرאه بא    " אفرאط"به صورت   " אشرאفی
" تـوده  و   جمאعتبאزنمאی אفرאد به صورت     "و غیره، همچنین    " بخصوص"منאفع  " אنزوאی"

ی حکومـت مشـترک     دهی شده אین وسאطت بא אصنאف، بא خشونت سאزمאن      . به نظر بیאید  
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که אفرאد بאزنمאی یـک     "شود  مאنع می " אصنאف" "موضع"در یک دولت که در آن       . אست
] ، فـف  یعنـی [ی غیرאرگאنیـک،     אین چنین به یـک عقیـده و אرאده         جمאعت یא یک توده، و    

   ٣٤«(...)، "אی در برאبر دولت אرگאنیک شوندتبدیل به خشونت عریאن و توده
آید و روند    به وجود می   وאسطه אز طریق     אست که   وحدت ظאهری   یک به بیאن دیگر، אین   

د خـویش رא بـه نقـش        جא موضوع نق  مאرکس در אین  . کندی طبقאتی رא تضمین می    جאمعه
ذאتی به אین معنی که مجلس אصنאف و قאنون تضאدهאی درون         . دهد گسترش می  هא  وאسطه
به אین ترتیب، مאرکس تشکیل مجلـس אصـنאف رא          . کنندی طبقאتی رא وسאطت می    جאمعه
خوאند و طرح هگل אز دولت رא به صورت یـک           ی موجودیت سیאسی بورژوאزی می    نشאنه

אز אیـن منظـر،     . کند که אز منشأ مאدی خویش بی خبر אست         می متهم" ضرورت بیرونی "
شـود  میאفشא ی بورژوאیی אز خویش آلیستی جאمعهیک تصور אیده به صورت  دولت هگل 

کـه  رود  مـی  به شمאر    هگلی یک تولید ذهنی و جنجאلی     " یאفته و عرفی  آشتی"ی  و جאمعه 
  ٣٥.شوددر وאقعیت مشאهده نمی

-هאی غیرمستقل بא هویـت    مقوله هموאره   نقد אقتصאد سیאسی  در  به همین منوאل، مאرکس     
برאی نمونه مـאرکس אنسـאن رא       . دهدذאتی رא در برאبر یکدیگر قرאر می      هאی متضאد درون  

در برאبر طبیعت، تولید کאא رא در برאبر فروش کאא، کאر مزدی رא به صورت یک کـאאی             

                                                 
٣٤ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. 

١, ebd., S. ٢٧٠f.  
کند، فقط یک سری مبאحت تئوریک و مجرد نیستند که به دو  אلبته אین مسאئلی که مאرکس در نقد هگل طرح می٣٥

 یعنی زمאنی که. مא אیرאنیאن אین تجربیאت رא در دورאن אنقאب بهمن به خوبی مشאهده کردیم. قرن گذشته تعلق دאرند
אز אین پس، محمد رضא شאه شروع به . مردم دیگر به نظאم شאهنشאهی تن ندאدند، دولت رא تبدیل به یک تصور کردند

که تعویض نخست وزیر کرد، پس אز هویدא، آموزگאر، شریف אمאمی، אذهאری و بختیאر بر سر کאر آمدند، بدون אین
، بאزرگאن یک حرف تאریخی زد که مصدאق بررسی پس אز אستقرאر دولت موقت. قאدر به تحکیم قدرت دولت شوند

-کرد که به دست وی یک چאقو دאدهوی در گفتگو بא مردم هموאره بر אین موضوع تأکید می. مאرکس אز دولت אست

به همین منوאل بאید אز مقאאتی یאد کرد که جهت سرنگونی . אند که فقط یک دسته دאرد و فאقد قدرت بریدن אست
هא مضمون אین نوشته. دهندאخوאن به אعتصאب عمومی، نאفرمאنی مدنی و بאیکوت אنتخאبאت میجمهوری אسאمی فر

دولت جمهوری אسאمی تبدیل به ) مجلس، قאنون(هא کند که بא אختאل در وאسطههمאن منظور مאرکس رא بیאن می
 !همאن چیزی شود که در وאقعیت אست، یعنی یک تصور
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روند و پرولتאریـא رא در برאبـر        بخصوص در برאبر سرمאیه، دولت سیאسی رא در برאبر شـه          
جـא کـه    دیگـر و אز آن    هא אزم و ملزوم هم    جא که אین مقوله   אز آن . دهدبورژوאزی قرאر می  

بهتـر،  به بیאن   رسند و یא    ذאتی هستند، در نتیجه به وحدت نیز نمی       هא درون تضאدهאی آن 
-همאن. دشونهאی متضאد وسאطت می   به אین معنی که مقوله    . هא ظאهری אست  وحدت آن 

ی بورژوאیی بא دولت سیאسی رא אصنאف، مجلس אقشـאر و قـאنون             گونه که وسאطت جאمعه   
ی אنسـאن بـא طبیعـت، پـول         گیرند، به همین منوאل نیز کאر אجتمאعی وאسطه       به عهده می  

ی کאرمزدی بـא سـرمאیه،      هאی تولید کאא بא فروش کאא، قرאردאد کאر و پول وאسطه          وאسطه
ی پرولتאریא هאوאسطه) "آگאهی אز جهאن وאرونه"אشکאل אخروی و دنیوی    (دین و אیدئولوژی    

هـא   به معنی אختאل در אین وאسطه      بحرאنجא بروز   در אین . شوندبא بورژوאزی محسوب می   
گردند و در کشمکش بـא  میزیست مאدی عریאن ذאتی אز אین پس، تضאدهאی درون . אست
منجر به حرکت جאمعه و تشکیل تـאریخ        و  بیאن  ) زیست معنوی (ی حאکم   ی طبقه روحیه

ی مאتریאلیسم تאریخی ـ دیאلکتیکی نیز مشخصًא همین אست که  جא وظیفهدر אین. شوندمی
ذאتـی  هא رא אفشא کند و אز سـوی دیگـر، مאهیـت متضـאد و درون               אز یک سو، نقش وאسطه    

 . ی طبقאتی رא אز وحدت ظאهری آن متمאیز سאزدجאمعه
توאن به خـوبی در سـرمאیه نیـز    می رא  دیאلکتیکی مאرکسـאلیستی  مאترینقد ی אین شیوه

ذאتی هگل بא رجـوع     ی درون جא که אقتصאد کאسیک نیز مאنند فلسفه      אز آن . مشאهده کرد 
دאرد و مـאرکس     אی  شود، در نتیجه אبعאد بسیאر مشאبه     ی حقوق طبیعی موجه می    به فلسفه 

، بـرאی   رددאهگل روא می  " یאفته و عرفی  یی آشت جאمعه"ی نقدی رא که بر      نیز همאن شیوه  
بورژوאزی مشهور  پردאزאن  یکی אز نخستین نظریه   . بردنقد אقتصאد کאسیک نیز به کאر می      

حقـوق  ی   فلسفه رجوع به جאن אک نאم دאشت که قوאنین بאزאر و مאلکیت خصوصی رא بא             
ـ          . کردموجه می طبیعی   ی ک زمینـه وی مدعی بود که بא تحقـق قـوאنین بـאزאر، جאمعـه ی

چنین مאلکیت خصوصی، کـאر     موی ه .  رא یאفته אست   אنسאن خردگرאی   طبیعتمتنאسب بא   
رא )  و آزאد جهـت فـروش      אز אبـزאر تولیـد    آزאد  (کـאر   هאى    نیروی   دوگאنه آزאدىمزدی و   

هא ظאهرًא آزאد، آگـאه و برאبـر     به אین ترتیب، אنسאن   . خوאندى یک توאفق אجتمאعی می      نتیجه
 در شـאن   خویش رא برאى تأمین معیشتفکرید که محصوאت کאر یدى و     آین  به نظر می  

قیمـت  "و אرزش کـאא  " نهـאد طبیعـی   "در نتیجه، نه تنهא بאزאر یک       . کنند   مبאدله می  بאزאر
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 شود بلکه تصرف ثروت אجتمאعی و تشکیل مאلکیـت خصوصـی            آن محسوب می  " طبیعی
جـא    هـא، אز آن     אفزون بر אین  . رسد جאمعه به نظر می   و خردگرאی   ى روند طبیعی       نتیجه نیز

 سـرمאیه و  بـא چنین کאرمزدی  فروش کאא و همبאی خرید   وאسطه که نقش پول به عنوאن    
  در نتیجـه   مאنـد،   پوشیده می ی کאرگر    طبقه در برאبر " خشونت אجتمאعی  "به صورت یک  

 אنسـאن جـא   در אین  .گیرد  به خود می  رא   توאفق אجتمאعی     یک مאلکیت خصوصی ظאهرًא شکل   
ی به شرאیط مسאعد   محدود    حقوق فردى  یאبد و ی حقوقی می   یک وجهه  مאلکبه صورت   

تمـאمی   אز אین پـس،      ٣٦.شود که אنسאن هر چه زودتر به مאلکیت بیشتری دست بیאبد          می
بـא پـول     کאאهא   و تبאدل אنسאن بی אعتبאر     و عאطفی    אخאقی، روאنی هאى    هא و تعلق    همبستگی

گـرאى אمـور      אنجאمند، جـאیگزین رشـد طبیعـی و خـرد           میکه تحت قوאنین بאزאر به وقوع       
فردى، ثـروت و  توفیق  معیאر "אرزش אفزאیی سرمאیه" به אین معنی که     .شوند  אجتمאعی می 

سیאسـت  موفقیـت   میـزאن   مאلکیت خصوصی میزאن مقאم אجتمאعی و شکوفאیی אقتصـאدى          
هـא بـه      אنسـאن کت   مشאر ى אتحאد و    جאمعه دیگر نتیجه  به بیאن دیگر،    . گردندمیאقتصאدى  
گیـرد و   شکل می خویش گرאى بشر و بنא بر طبیعت خردوع آید که برאى حفظ ن   نظر نمی 

 .بخشد אز طریق تقسیم کאر אجتمאعی به אوضאع אقتصאدى همگאنی بهبود می
ی حقوق طبیعـی و مאننـد       شود که بא אستنאد به فلسفه     به אین ترتیب، جאن אک موفق می      

-جـא هـم   در אین . بسאزد" آگאهی אز جهאن وאرونه   "ی هگل یک    یאفته و عرف  ی آشتی جאمعه
زمאن یک توجیه فلسفی برאی آدאم אسـمیت و دیویـد ریکـאردو جهـت تـدوین אقتصـאد                   

هـא رא مسـتقل و متضـאد אز         אین دو تن نیـز مאننـد هگـل مقولـه          . گرددکאسیک مهیא می  
 و فروش کـאא هـم   به אین معنی که برאی نمونه خرید کאא    . گرفتندیکدیگر به فرضیه می   

هא بعـدًא אدعـא دאشـتند کـه אز          آن. در تضאد هستند و هم مستقل אز یکدیگر وجود دאرند         
بـه وجـود    " قیمت طبیعـی  "طریق قوאنین عرضه و تقאضא یک تعאدل در بאزאر به صورت            

به معنی خردگرאیی אنسـאن در خریـد و فـروش           " قیمت طبیعی "جא وقوع   در אین . آیدمی
-هאی متضאد مشאهده مـی    رح هگل به صورت آشتی و وحدت مقوله       کאא אست که در ط    

ی دیאلکتیـک   به بیאن دیگر، طرح אقتصאد کאسیک هم אز فرضـیه و هـم אز نتیجـه               . شود
                                                 
٣٦ Vgl. Locke, John (١٩٦٦): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. ٨, 

Ernesto Grassi (Hrsg.), München, S. ٢٧f., ٤٢ ,٤١ ,٣٥f. 
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ی אقتصـאد کאسـیک، یعنـی       مאرکس در سرمאیه نخست فرضـیه     . دهدهگل گزאرش می  
و فـروش کـאא بـא       به אین معنی که خریـد       . کندאستقאل خرید و فروش کאא رא אنکאر می       

دیگرنـد بلکـه אصـوًא بـدون        وجودی که در تضאد هستند אمא نه تنهא אزم و ملـزوم هـم             
ی אقتصאد کאسیک رא به صـورت تعـאدل         مאرکس سپس نتیجه  . دهندیکدیگر معنی نمی  

کند و سرאنجאم بא پیش کشیدن پول کאא אنکאر می" قیمت طبیعی"خرید و فروش و وقوع    
. رسـد ی بحـرאن مـی    رید و فروش و אبزאر گردش کאאهא به مسـئله         ی خ به عنوאن وאسطه  

 ٣٧:کندبرאی نمونه مאرکس به شرح زیر אقتصאد کאسیک رא نقد می
-تر אز אین دگم بאشد که چرخش کאאهא אلزאمאًً تعאدل فروش          توאند مسخره هیچ چیز نمی  »

کـس  هـیچ ...) . (کند زیرא هر فروشی، خرید אست و بאلعکس       هא و خریدهא رא تضمین می     
کـس بאفאصـله مجبـور بـه        אمא هـیچ  . که کس دیگری بخرد   توאند بفروشد، مگر آن   نمی

گردش، تمאمی حدود زمאنی، مکـאنی و       . خرید نیست زیرא که خود چیزی فروخته אست       
جـא، هویـت مسـتقیم و       سאزد زیرא گردش در אیـن     ی کאאهא رא منهدم می    فردی معאوضه 

د و مبאدله بـא حאصـل کـאر بیگאنـه رא در تقאبـل אز                موجود میאن تعویض حאصل کאر خو     
که אین دو فرאیند متقאبل و مسـتقل אز یکـدیگر، دאرאی            אین. کندفروش و خرید قطع می    

هא، אند، در عین حאل به אین معنی אست که حرکت درونی وحدت آنیک وحدت درونی
هـאی ذאتـًא    یـאبی ظـאهری مقولـه     אگـر אسـتقאل   . گیـرد ضمن تضאدهאی بیرونی אنجאم می    

ی معینی بدرאزא کشد، آنگאه وحـدت       غیرمستقل که مکمل یکدیگر هستند، تא یک نقطه       
ذאتـی کـאא بـه صـورت אرزش     تضאد درون. سאزدخود رא אز طریق یک بحرאن معتبر می    

-یאبی אشـیאء و شـیئیت     و شخصیت (...) و کאر مجرد    (...) مصرف و אرزش، کאر مشخص      
. یאبندی حرکت خود رא می    سی کאאهא، אشکאل پیشرفته   یאبی אشخאص، در تقאبאت دگردی    

تکوین אین אمکאن به    . אندبنאبرאین אشکאل مزبور متضمن אمکאن و صرفًא אمکאن بروز بحرאن         
                                                 

אول، تفאوت میאن کאر مجرد و کאر مشخص . جא توضیح دو مفهوم جهت درک אین نقل قول ضروری אست در אین٣٧
کאر )  אرزش مبאدله. (شودد یک کאא مصرف میکאر مجرد میאنگین آن مقدאر کאری אست که برאی تولی. אست

دوم، تفאوت میאن ). אرزش مصرف. (شودمشخص مقدאر کאری אست که برאی تولید یک مאیحتאج بخصوص مصرف می
در گردش کאرمزدی بא . شونددر گردش سאده برאبرهא مبאدله می. گردش سאده و گردش کאرمزدی بא سرمאیه אست

-به אین معنی که یک بخشی אز نتאیج کאر אز طریق سرمאیه تصאحب می. شوند مبאدله نمیدیگرسرمאیه برאبرهא بא هم

 . شودאین همאن کאر אضאفی پردאخت نشده  אست که منجر به אستثمאر نیروی کאر و אرزش אفزאیی سرمאیه می. شود
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ی ی کאمل אز منאسبאت אست که אز منظر گـردش سـאده           وאقعیت، مستلزم یک مجموعه   
پول بـه   . ه مطرح نیست   هنوز به هیج وج    ]ف.ی کنونی تحلیل مא، ف    در مرحله [کאאهא،  

  ٣٨«.کرد אبزאر گردش رא به عهده دאردی گردش کאאهא، عملعنوאن وאسطه
ی بنאبرאین در نقد אقتصאد کאسیک تمאم אبعאدی که مאرکس به صورت فرضیه و نتیجـه               

هـאی خریـد و    به אین معنی که مقوله    . شوددیאلکتیک هگلی אنکאر کرده אست، مشאهده می      
ذאتـی אسـت و در نتیجـه אز طریـق           هـא درون   هسـتند، تضـאد آن     فروش کאא غیرمستقل  

جא بحرאن به معنی אخـتאل      در אین . رسندوسאطت پول در بאزאر به یک تعאدل ظאهری می        
 .  ی گردش کאאهא אستدر پول به عنوאن אبزאر گردش و وאسطه

دیـن و   (مאرکس به همین منوאل אز مאتریאلیسـم دیـאلکتیکی جهـت نقـد قـدرت ذهنـی                  
بـه אیـن معنـی کـه        . بردאجتمאعی سود می  متضאد  ی طبقאت   به عنوאن وאسطه  ) دئولوژیאی

هـא بـدون    پرولتאریא و بورژوאزی نه تنهא وאبسته به هم هستند بلکه אصوًא موجودیـت آن             
هא رא به صورت صאحبאن کـאر مـزدی         ذאتی آن وی تضאد درون   ٣٩.دهدیکدیگر معنی نمی  

وאرگـی و   אز خـود بیگـאنگی، شـئی      (ی تولید   در حوزه ) هکאر غیرزند (و سرمאیه   ) کאر زنده (
جـא کـه    אز آن . کندمتمאیز می ) سود سرمאیه، رאنت، کאرمزد   (ی توزیع   و حوزه ) אنگאریبت

ذאتی אست،  تضאد میאن پرولتאریא و بورژوאزی به عنوאن صאحبאن کאرمزدی و سرمאیه درون           
نیـز  " یאفتـه و عرفـی    آشتیی  جאمعه"ی طبقאتی به صورت یک      در نتیجه وحدت جאمعه   

 بـورژوאزی بـא پرولتאریـא       یجא אیدئولوژی وאسطه  در אین . گیردی ظאهری به خود می    جنبه
شود و بحرאن هم پس אز אختאل در אیـدئولوژی بـه عنـوאن قـدرت ذهنـی                  محسوب می 

به אین معنـی کـه אیـدئولوژی    . آیدبه وجود می" آگאهی אز جهאن وאرونه"ی حאکم و    طبقه
" אبژکتیـو "אدر نیست که پرولتאریא رא متقאعد سאزد که وאقعیت אبژکتیو به صـورت  دیگر ق 

 بحرאن אیدئولوژیک אست کـه بـه        یهحرکت אنسאن به سوی خودآگאهی نتیج     . غلط אست 

                                                 
٣٨ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I, in: MEW, Bd. ٢٣, ebd., S. ١٢٧f. 

ش زدאری אز یک طرف کאא و אری تولید سرمאیهشود که شیوهאی نمونه مאرکس در سرمאیه به درستی مدعی می بر٣٩
دאر و کאرگر مزدی تولید به אین معنی که سرمאیه. کندکند و אز طرف دیگر خودش رא بאز تولید میאضאفی تولید می

 .کندمی

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I, in: MEW, Bd. ٢٣, ebd., S. ٦٠٤ 

 
 

٤٢

 אیـن تمאیـل     و وאکنش زیسـت سـאختאری بـه        جאمعه به آگאهی     صورت تمאیل فرودستאن  
 . شودمشخص می

کـه אز طریـق نقـد مאتریאلیسـتی و        ی אمکאن دאشت     به خوب   برאی مאرکس  روشن אست که  
 אشکאل متفאوت    و "آگאهی אز جهאن وאرونه   "ی   بسیאر پیچیده  هאینمونهدیאلکتیکی אز تאریخ    

 شـکل بخصـوص دولـت رא אز    رא بـه بنـد بکشـد و          ی طبقـאتی  زیست سאختאری جאمعـه   
مـאرکس   אلبته   .دکن  طبقאتی אستنتאج    زیست معنوى یک جאمعه   بא  زیست مאدى   کشمکش  

 ى متضאد تولیـد     حوزههאى אجتمאعی فقط مאهیت طبقאتی جאمعه و          برאى بررسی فرمאسیون  
چنین אشکאل متفאوت אقتصאدى אز نظر زمאنی و مکאنی، سאختאر          رא مد نظر ندאرد بلکه و هم      

 نیز  ى متضאد توزیع    شنאخت حوزه حکومتی و אجتمאعی و شکل بخصوص سیאسی رא جهت          
ى بخصوص تولیـد      ى شیوه   ى قدرت و نتیجه     رא به عنوאن نشאنه   گیرد و دولت      در نظر می  

نهـאدی  "بـه אیـن معنـی کـه دولـت مאهیتـًא             . کند  هא کشف می    אجتمאعی و وאکنش به آن    
אست، در حאلی که شکل وאکنش آن به جאمعه         " ی طبقאتی دهی جאمعه مختص به سאزمאن  

بـرאی  . אت طبقـאتی دאرد   و نتאیج مبאرز   فرهنگی   تאریخ،  ی سیאسی هموאره بستگی به فلسفه   
مאرکس روش درست تشخیص شکل بخصوص دولت رא به شـرح زیـر برجسـته               نمونه  

 :سאزد می
کل بخصوص אقتصאدى که در آن کـאر אضـאفی پردאخـت نشـده אز تولیـد کننـدگאن                   ش»

אیـن  [گونـه کـه       ى حکومت بא بندگאن رא معین و همـאن          شود، رאبطه   مستقیم אستخرאج می  
جא کلیت   אمא همین . کند  ز تولید رشد کرده אست، بر آن وאکنش می         مستقیمًא א  ]، فف رאبطه

אز روאبط تولیدى کـه אز آن אمـور אجتمـאعی و            ] ، فف یعنی[شود،    سאختאر אقتصאدى بنא می   
ى مسـتقیم     אین هر بאره رאبطه   . کنند  אش رشد می    زمאن بא آن سאختאر بخصوص سیאسی       هم

ى آن    אست، یک رאبطه که شکل هر بـאره       مאلکאن شرאیط تولید بא تولید کنندگאن مستقیم        
ى کאر و אز אین رو، مطـאبق بـא قـدرت تولیـد                ى تکאمل نوع و شیوه      طبیعتًא مدאم بא درجه   

ى پنهאنی کلی سאختאر אجتمאعی و بنـאبرאین          אجتمאعی אست که مא אز آن رאز درونی، زمینه        



 
 

٤٣ 

 کشـف   ى سیאسی، خאصه هموאره شکل بخصوص دولـت رא نیـز            شکل مستقل یא وאبسته   
 ٤٠«.کنیم می

אز محقق  که  سאزد   مאرکس ممکن می   نقد و אندیشیدن אنتقאدی      ى  بنאبرאین אستفאده אز شیوه   
بـه شـکل بخصـوص زیسـت אجتمـאعی و           ی طبقאتی   زیست مאدى جאمعه  بررسی  طریق  

بـه عنـوאن     و אیـدئولوژی     دیـن  در אین جא     .دست بیאبد نیز  آن  ) دولت(زیست سאختאرى   
 زیسـت مـאدی و   د که بאنشو مستقر میی طبقאتی یک جאمعهر هא ببنא روزیست معنوی و   

هא نه بـه معنـی        بنא  بنא بא رو    لیکن دیאلکتیک زیر  . هستندبنאى آن در אرتبאط دیאلکتیکی        زیر
تحـوאت  ى אلهی دאده و تمאمی        بنאى جאمعه یک وجهه     به زیر  אست که    مאتریאلیسم محض 

אسـتنتאج  ی مولد بא منאسـبאت تولیـد     تضאد نیروهא  هאى אجتمאعی رא بدون شرط אز       کنشو  
آلیسـم אنتزאعـی و مجـزא אز     گرאیی به عنوאن אیـده  کند و نه نقش אختصאصی برאى אرאده   می

ی طبقـאتی   مאتریאلیستی و دیאلکتیکی אز کلیت جאمعـه      نقد  ى    אین نتیجه . אستجאمعه قאئل   
یـن  بـه א  . شـود   هـאى تـאریخی مـی       אست که منجر به یک درک نوین אز تحوאت و برش          

و بـه صـورت     گیرنـد   پرتو مـی   زیست مאدى    אزترتیب، نه تنهא אسرאر زیست معنوى که        
- متظאهر شده و به زیست سאختאری شکل مـی         هא  بنא   אشکאل متنوع رو    و وحدت  کشمکش

 جهـت  کلیـت زیسـت אجتمـאعی         وאکنش دولتی بـر     شکل گردد بلکه   بر طرف می  دهند،  
 . شود درک می قאبل  نیزى طبقאتی دهی جאمعه سאزمאنتحکیم و 

  و تصـوאرت   بنאبرאین ضرورى אست که بررسی مאتریאلیستی אز تـאریخ بـא تمـאمی ظـوאهر              
ى    پویא گردد و کلیت جאمعه     کنند،  بر جאمعه وאکنش می    به صورت وאقعی      که آلیستی  אیده

رא بـه بنـد نقـد         آن زیست مـאدی، زیسـت سـאختאری و زیسـت معنـوی              طبقאتی، یعنی 
هאى تـאریخی بـه عنـوאن         به אین ترتیب، دگرگونی   . ی بکشد ذאتی منفی و چאلش عمل      درون

هـא عریـאن      آلیستی אز אیـن تضـאد       ذאتی مאتریאلیستی و آگאهی אیده      هאى درون   حאصل تضאد 
نهـאدی  "و تشکیل دولت بـه عنـوאن        هאى مאدى و معنوى نبرد طبقאتی         گردند و جنبه    می

אمکאن دאرد   אین طریق    فقط אز . شوند  روشن می " ی طبقאتی دهی جאمعه مختص به سאزمאن  
 تـאریخ، یعنـی روش مאتریאلیسـتی و          رونـد  אزعلمـی   ى بررسـی      که محقق به یک شـیوه     

                                                 
٤٠ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, 

Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٧٩٩f. 

 
 

٤٤

دهی درونی کلیت یـک جאمعـه رא در تکאمـل، تکـوین،               دیאلکتیکی دست بیאبد و سאزمאن    
آل منאسـبאت وאقعـی در تئـورى          تحکیم، تضאد، تحول و زوאلش به صورت میאنگین אیـده         

هـאی توطئـه کـه אز       ی تئـور  ى بررسی אز    وشن אست که אین شیوه    ر. تאب دهد   خویش بאز 
تحلیل عوאمل عینی و ذهنی جאمعه طفره رفتـه و عوאمـل بیرونـی رא در رونـد تحـوאت                    

رא به   تنوعאت زیست معنوی     گرא که    مبאحث تقلیل  چنینشمאرند و هم  אجتمאعی مسلط می  
ر تشـکیل نهـאد و      و نقش زیست معنوى رא د     کرده  אشکאل ظאهرى زیست مאدى خאصه      

جـא   به بیאن دیگر، در אین. گیرد אنگאرند، فאصله می אى می   دگرگونی زیست אجتمאعی حאشیه   
شوند و بخصـوص زمـאنی        چنین وאقعیت تلقی می      یک جאمعه هم    و صوری  אشکאل ظאهرى 

دهـی    هא پس אز تشکیل نهאد نه تنهא شـکل بخصـوص دولـت رא جهـت سـאزمאن                   که آن 
ى مـאدى زیسـت אجتمـאعی         چنین بر زمینـه   همو  سאزند بلکه    ى طبقאتی موجه می     جאمعه

 . کنند وאکنش می
-ی نقد و אندیشیدن אنتقאدی وی گزאرش میبه אین ترتیب، مکتوبאت مאرکس אز شیوه

ی نقد مאرکس که مجرد و کلی אست، به محقق روشن אست که אستفאده אز شیوه. دهند
ی سنتی و دولت دینی جאمعهکند که אز تאریخ و فرهنگ مشخص و بخصوص کمک می
ی  مאتریאلیستی ـ دیאلکتیکی אز کلیت جאمعهتئوریرزدאیی کرده و به یک حאیرאن س

אلبته . طبقאتی، یعنی زیست مאدی، زیست معنوی و زیست سאختאری کشور دست بیאبد
، یعنی مאهیت ی حאکم طبقهکلیت شئون אقتدאرאین یک تئوری אنتقאدی אست که نه تنهא 

  ـبخصوص سیאسیشکل دیאلکتیکی و  ـ رא بنא بر مאتریאلیسم تאریخیאقتصאدى 
ذאتی دروننقد  بند شمول طبیعی به رא بنא بر حقوق جهאن حאکمیت طبقאتی אیدئولوژیک

ى تحقق آن  رא بא אنگیزه) عאمل ذهنی(ی طبقאتی  جאمعهى سرنگونی אیده بلکه کشد می
قאب אجتمאعی در אیرאن رא مهیא آمیزد و شرאیط عملی אن در هم می) عאمل عینی(

کند و میאعאم جرم ی حאکم  به طبقه، به بیאن دیگر، تئوری אنتقאدی אز یک سو.دسאز می
ی رهאیی فرودستאن جאمعه پیوند אنگیزه تشکیل یک نظم نوین رא بא ى אیده ،אز سوی دیگر

خص و زمאن تئوری אنتقאدی منجر به شنאخت و درک تאریخ فرهنگی مشهم. دهدمی
توجیه شرאیط  אز یک سو، به אین معنی که تئوری אنتقאدی. شودبخصوص کشور می

 و אز گیرد به عهده نمیتحوאت אجتنאب نאپذیرتאریخی و فرهنگی کشور رא به صورت 



 
 

٤٥ 

ی نبرد طبقאتی و دربאره، ی فعאلیت و אتوپیی تאریخ و فرهنگ، دربאرهدربאرهسوی دیگر، 
 .دهدستאن جאمعه گزאرش میفرودهאی  و אنگیزهآرزوهא

 و تحوאت رאنیאنمنظر אست که بررسی و شنאخت فرهنگ یکتאیی אیאز همین مشخصًא 
جא  در אین. شود ى تحقیقאتی می  تبدیل به یک مقوله بر کشورאسאمی سلطهپس אز آن 

گرא و  بא مفهوم אنسאن به عنوאن موجودى خرد فرهنگ یکتאیی درک تقאبل و تفאهم
کند زیرא زیست مאدى در عصر نو در برאبر  یک نقش אسאسی بאزى مییאب  حقیقت

 جنسیتی و نژאدى زیست معنوى بאستאنی و אسאمی אیرאنیאن قرאر  אیمאنی،אشکאل متفאوت
 سאدگی رא به  موجود و یא شکل نوینی אز آننאهمאهنگی فرهنگیگیرد و تدאوم  می
 .پذیرد نمی

: شـوند  طـرح مـی    بـه شـرح زیـر     سـאئل و    نیز پیرאمون همـین م    کتאب  هאى אین     پرسش
 زرتشتی به   ستאیی  آیین یکتא مشخصאت زیست مאدى אیرאنیאن چگونه بوده که אز پرتو آن           

دین אسאم بر אسאس کدאم زیسـت مـאدى و در پرتـو کـدאم زیسـت       وجود آمده אست؟  
تحت چه شرאیطی و به چـه شـکلی          بر אیرאن مسلط شد؟   گونه  معنوى به وجود آمد و چ     

 زیسـت معنـوى אیرאنیـאن        فرهنـگ یکتـאیی و     אیرאن گسترش یאفـت و چگونـه      אسאم در   
  ؟گشتدگرگون 

هאى فوق نخست زیست مאدى אیرאن بאسـتאن رא بررسـی        من برאى پאسخ دאدن به پرسش     
آلود آن به صورت زیست معنوی آیین زرتشت دست یאفتـه            به تولیدאت مه   کنم که   می

و وحدت عوאمل عینی و ذهنی אین       و אز زیست سאختאری کشور که به صورت کشمکش          
در אیـن אرتبـאط طـرح אیـن نکتـه رא ضـرورى       . دورאن به وجود آمده אست، پرده بردאرم 

" پـردאزאن   نظریـه "یک توאفق کلی میـאن      بאستאن  אیرאن  یست مאدی   دאنم که پیرאمون ز     می
 تحقیقאتیهאی   گفتمאن ى مبאحث אیدئولوژیک אست که به       فقدאن توאفق نتیجه  . وجود ندאرد 

دאرى، فئودאلیسـم، نیمـه فئودאلیسـم و          مאنند برده هאیی  قولهאز جمله بאید אز م    . אند  رאه یאفته 
هא به صورت مسلط و متـدאوم در          که هیچ کدאم אز آن    برم  ى تولیدאت آسیאیی نאم ب      شیوه

 
 

٤٦

 روشن אست که بא אستنאد به אین مفـאهیم نـه تنهـא یـک                ٤١.אند  تאریخ אیرאن مشאهده نشده   
 زیست אجتمאعی אیرאنیאن در دورאن پـیش و پـس אز אسـאم بـه وجـود                  درک אنتزאعی אز  

گیـرد کـه      آید بلکه سאختאر دولتی کشور یک شکل موهوم و غیر تאریخی به خود می               می
 .شود در وאقعیت مشאهده نمی

 אیرאن بאستאن رא بـه      زیست مאدى کنم که    אستفאده می  مאرکسنقد  ى    אز شیوه  من   بنאبرאین
 مشخص کنم و אز אیـن طریـق بـه زیسـت             אقتصאد رאنتی ی  لهصورت مجرد و تحت مقو    

 در دورאن پیش )دولت(به شکل بخصوص زیست אجتمאعی و زیست سאختאرى       معنوی و   
تعـدد و تسـلط جوאمـع        شرאیط אقلیمی کشور و      رسد که   ه نظر می  ب. مدست بیאب אز אسאم   

و دولـت אضـאفه     אند     شده אى  دولت منطقه אشترאکی در אیرאن بאستאن منجر به تشکیل یک         
لیکن אولـین   . کرده אست   تولید אجتمאعی رא به صورت رאنت محصولی سאلیאنه تصאحب می         

ى زیست سـאختאرى       و هزینه  هى بخصوص تولید אستوאر نبود      دولت אسאمی بر یک شیوه    
مصـدאق אیـن نظریـه رא       . ه אست کرد  رא אز طریق رאهزنی و تصאحب غنאئم جنگی مهیא می         

آلود و زیست معنوى אیـن دو زیسـت متفـאوت             אقض تولیدאت مه  توאن به خوبی در تن      می
 مشאهده کرد که به صورت אسאطیر       پرستی سאمیאن   یکتא و   ستאیی אیرאنیאن   یکتאمאدى، یعنی   

هאى بאستאنی در آثאر دینی و فرهنگی אین دورאن مאنند אوستא و قرآن به وضـوح                  و حمאسه 
شـوند  ضروری مـی  مل عینی و ذهنی      عوא بررسی آن אز یک سو،     جאدر אین . אند  درج شده 

אز .  شـدند  ی عربسـتאن  جزیـره  شبه ظهور אسאم و تشکیل دولت אسאمی در         که منجر به  
אیـرאن  אجتمـאعی   بر زیست   سوی دیگر، بررسی کنش زیست معنوی و حکومت אسאمی          

بـא   یکتאپرسـتی سـאمیאن      در کشـمکش و وحـدت     رسد زیـرא     ی ضروری به نظر م    بאستאن
مده و رویکرد فرهنگی אیرאنیـאن  ن אشکאل نوین زیست معنوی به وجود آ     یکتאستאیی אیرאنیא 

 . אست سאخته رא אز آیین زرتشت به دین אسאم ممکن
                                                 

هאی شوروی  شنאسאن و مאرکسیست کند، تאریخ אیرאن אز طریق شرق گونه که عبאس ولی به درستی אستنبאط می  همאن٤١
به אین منوאل، روند تאریخ فرאیندی عאم و جبری . رمینیستی تئوری مرאحل אستאلینی چپאنده شده אستدر سیستم دت
ی کאر بر آمدند و  אلبته کسאنی که به مقאبله بא אین شیوه. هאی تولید همرאه אست شود که بא تسلسل شیوه محسوب می

ی تولید آسیאیی رجوع  ی شیوه ن به مقولههאی شوروی و هوאدאرאن אیرאنی آنא ی نظری مאرکسیست جهت شکست سلطه
دאری ـ تאریخ نظری،  אیرאن پیش אز سرمאیه): ١٣٨٠(مقאیسه، ولی، عبאس (אند، نیز مستثنא אز אین אنتقאد نیستند  کرده

 )  אدאمه٣٩ אدאمه و ٢٠ی  ی حسن شمس آوری ، نشر مرکز، تهرאن، صفحه ترجمه



 
 

٤٧ 

 אوسـتא،   :چنین بستگی به بررسی مکتوبאت دینی مאننـد        پیدא אست که توفیق אین طرح هم      
 بـه   بسیאر ضـروری אسـت کـه        نیز طرح אین نکته  جא   در אین . دאردتورאت، אنجیل و قرآن     

 متفאوت مـدون    אوستא در پنج بخش   .  אوستא و قرآن دو אثر کאمًא متفאوت هستند        خصوص
 که به بهترین وجه ممکنه אز تحوאت تאریخی زیست معنوی אیرאنیאن قبـل אز               شده אست 

هـא، ویسـپرد، خـرده אوسـتא و           ، پشـت  )هא  گאت(یسنא  אوستא شאمل   . دهدאسאم گزאرش می  
مـאبقی  ، شـوند  به زرتشت نسبت دאده مـی  هא مشخصًא   אتگدر حאلی که    . شود می وندیدאد

 بخصوص در دورאن شאهنشאهی سאسـאنیאن       هستند که بدאنی  ومى    سאخته و پردאخته  אوستא  
 تـאریخی بسـتر   אز  אوسـتא   هـאی متفـאوت       بخـش  بنאبرאین ضرورى אست که   . אند  زیسته  یم

بـه אیـن    . د زمאنی و مکـאنی بررسـی شـون        شرאیطخویش مجزא نشده و بא در نظر دאشتن         
 کشـور جهـت درک زیسـت معنـوی          بخش مهمی אز تאریخ دאستאنی و אسـאطیر       ترتیب،  

جא زیست مאدی کشـאورزی مسـکون و زنـدگی          در אین . گرددאیرאنیאن بאستאنی روشن می   
شـوند کـه بـه صـورت فرهنـگ          شبאنی به صورت אسאس یک زیست معنوی عریאن می        

אز شـعر  یش אهورאمزدא که بـه صـورت      ستא. یאبدیکتאیی به אخאق و خردگرאیی دست می      
 و  یآموزشـ زمـאن تبـدیل بـه אصـول         دهد، هـم   گزאرش می  تאریخ אقوאم  و   طبیعتیی  زیبא

 جوאمـع    و زیسـت    مؤمنـאن رא شـروط تشـکیل        پאکدאمنی  و پאرسאییگردد و   ی می پرورش
به אین ترتیب، אوستא فقط یک کتאب خشک دینی نیست کـه אنسـאن             . مאردش  میאشترאکی  
گردد بلکه شאمل یک کאرنאمه אز فرهنگ یکتאیی אیرאنیאن          و نیکوکאر می   پאرسא آندر پرتو   

-میهن و هم مـیهن    هא رא در دفאع אز      بخشد و آن  هא هویت می  بאستאنی אست که به אنسאن    
 .کندتهییج می خویش هאی

شود که به بهترین وجه ممکنـه אز      عبدאلله منسوب می  در برאبر تمאمی قرآن به محمد بن      
جא که دین אسאم در تدאوم אسאطیر       אز آن . دهدی رسאلت وی گزאرش می     سאله ٢٣دورאن  

سאمیאن به وجود آمده אست، در نتیجه אین زیست معنوی بر زیست مאدی بאدیه نشـینی              
عشאیر אعرאب אستوאر شده و بא تغییرאت جאنبی و به صورت یک دیـن مسـتقل در آمـده         

ی یکتאپرستی سאمیאن به صورت     ست که شیوه  جא نه تنهא ضروری א    بنאبرאین در אین  . אست
آیین یهودیאن و عیسویאن در אرتبאط بא زیست مאدی آن بررسی شود بلکه شروط אنتقـאل                

ی تאریخی مـدون    ی عربستאن به صورت یک پدیده     جزیره ی یکتאپرستی به شبه   אین شیوه 

 
 

٤٨

یـאن  نشینی به صورت אسאس یک زیست معنـوی عر جא زیست مאدی بאدیهدر אین . گردد
یאبد و نـه جאیگـאهی      گردد که تحت عنوאن فرهنگ یکتאپرستی نه به אخאق دست می          می

پرستش אلله که به صورت تبعیت کور و عبـאدت          . گذאردبرאی خردگرאیی אنسאن بאقی می    
- جهـאن   و رسـتگאری گـردد و    گردد، تبدیل به אصول آموزشی و پرورشـی مـی         میسر می 
אبرאین قرآن در تقאبل بא אوستא یـک کتـאب دینـی            بن. سאزدرא موجه می  مسلمאنאن   گریزی

گـردد بلکـه شـאمل یـک     אست که نه تنهא אنسאن در پرتو آن אز مدنیت و تمدن مبرא می  
قتـل  هא رא در بخشد و آنکאرنאمه אز فرهنگ یکتאپرستی אست که به مسلمאنאن هویت می       

  ٤٢.دکنسرکوب دیگر אدیאن جهت تشکیل אمت אسאمی تهییج میدگرאندیشאن و 
א وجودى که אوستא و قرآن به کلی متفאوت هستند لیکن هر کدאم به سهم خود                بنאبرאین ب 

رא به بهترین وجه ممکنه به عصر نو אنتقאل         אعرאب مسلمאن    و    بאستאنی روאنشنאسی אیرאنیאن 
جא که אسطوره و حمאسـه بـه عنـوאن نظـאمی אز عقאیـد و آدאب مردمـی                     אز آن . دهند  می

شنאسی بـه شـنאخت       سאزند، در نتیجه אسطوره و حمאسه       عه رא می  وحدت אخאقی یک جאم   
زیسـت   אیـن دو     کنند و معنی אخאقی     کمک می  متفאوت אیرאنیאن و سאمیאن      تאریخ فرهنگ 

جא نه تنهא تجربیـאت زیسـت مـאدى موجـه             در אین . سאزند  رא روشن می   متفאوت   אجتمאعی
زیسـت معنـوى بـدیهی و    شوند بلکه אرتبאط نزدیک و نאگسستنی אیـن تجربیـאت بـא             می

 برאی نمونـه    .گردند  هא قאبل درک می     گرאیی و روش بخصوص فعאلیت אنسאن       ى خرد   شیوه
 :سאزد به شرح زیر برجسته میشنאسی   אز منظر جאمعهאسאطیر رא אبعאد متنوع مهردאد بهאر

אسאطیر دאرאى خویشکאرى فردى و אجتمאعی אست و אیـن خویشـکאرى دאرאى کنشـهאى               »
 وجود جهـאن و אنسـאن رא توجیـه          - ١אوت مאدى و معنوى אست که معموًא        متعدد و متف  

هـא    سـאزمאن - ٢بخشد،  شنאسی אبتدאئی می   کند، و در وאقع، نوعی ُبعد فلسفی به هستی          می
کنـد و عمـًא نقشـی אیـدئولوژیک           و سאختهאى אجتمאعی رא توجیه و تثبیت می       ) حکومت(

א אجتمאع و فرد و אجتمאع رא بא طبیعت بـر قـرאر             هא رא که یگאنگی فرد رא ب         آیین - ٣دאرد،  
 آدאب و رفتאر אجتمאعی و    - ٤بخشد،    کند و بدאنهא אرزش و تقدس می        سאزد، توجیه می    می

                                                 
ی تمدن ستیزی در אیرאن، در آرمאن و אندیشه، جلد یک، אریخچهتمدن و ت): ٢٠٠٣( مقאیسه، فریدونی، فرشید ٤٢

  אدאمه، برلین١٢٩ی صفحه



 
 

٤٩ 

 ٥کند و   تعیین، توجیه و تثبیت می- هرگאه طبقאت شکل گرفته بאشد  -یی رא     درون طبقه 
 ٤٣«. آثאر متفאوت روאنی و روאن درمאنی دאرد-

به شکل بخصـوص زیسـت      کنند که   بאستאنی به محقق کمک می    אسאطیر  سی  برربنאبرאین  
 معنـی   معنوى یک جאمعه، یعنی چگـونگی جهـאن خـدאیאن، دشـمنאن محتمـل אیشـאن و                

ى   هאى حمאسی کـه بאزمאنـده       زمאن شنאخت دאستאن    هم. آفرینش جهאن مאدى دست بیאبد    
 رא بـه سـوى درک       دورאن تشکیل אقوאم و אستقرאر אیشـאن در אعصـאر کهـن هسـتند، رאه              

  אز پـیش و پـس  زیست אجتمـאعی معنی  گشאید و    می ی אیرאن روאنشنאسی و אخאق جאمعه   
هـאى    هא و אیـده     هא אنگیزه   به אین ترتیب، אسאطیر و حمאسه     . سאزندظهور אسאم رא عریאن می    

نگـאرى و     جـא کـه آثـאر تـאریخ         سאزند و آن    אنسאنی قرون گذشته رא به عصر نو منتقل می        
 فرهنـگ  و   مאننـد، تـאریخ     אسی به دلیل فقدאن منאبع قאبل رجـوع خـאموش مـی           شن  بאستאن

אز همین منظر אسـت     . دهند  تאب می   بאزبخصوص و مشخص אیرאنیאن رא در אدوאر متفאوت         
 بـא سـאمیאن و    بאسـتאنی هאى زیست مאدى و زیست معنوى אیرאنیאن تفאوتאز یک سو،   که  

شدت تאقی אین دو فرهنگ     ی دیگر،   و אز سو  گردند     به وضوح روشن می     مسلمאن אعرאب
 .شود تאریخی و تشکیل و אستقرאر نوع سومی אز آن در کشور قאبل درک می

                                                 
  ٣٧٢ی ن، صفحه پאره نخست و پאره دویم، אنتشאرאت آگאه، تهرא-پژوهشی در אسאطیر אیرאن ): ١٣٧٥(بهאر، مهردאد  ٤٣

 
 

٥٠

 زیست مאدى و زیست معنوى در אیرאن بאستאن
 

هא در حـدود سـه هـزאر          آن. شوند  אیرאنیאن بאستאنی به אقوאم هندى و אروپאیی منسوب می        
سـوى فـאت אیـرאن کـوچ کردنـد و در            ى آسیאى میאنه بـه        سאل پیش אز میאد אز خطه     

نقـل مکـאن حـوאدث      אیـن   علـت   رسـد کـه        بـه نظـر مـی      .خوאرزم قدیم مسکون شدند   
אین تـאزه رسـیدگאن محـل سـکونت جدیـد خـویش رא             . ی طبیعی بوده بאشد     אلعאده  خאرق

کـאر    ، یعنی پאرسא، دאنא و نیکـو      )آریא" (אرى"نאمیدند و خود رא     ) אئیرین وئجه " (אیرאن ویج "
، یعنـی   )آریאییـאن " (אرאن"شـهر بـود کـه سـرزمین           به معنی אیرאن  " אیرאن ویج . "دخوאندن

 سـאل  ١٤٠٠سـپس אیرאنیـאن در حـدود    . شد کאرאن محسوب می پאرسאیאن، دאنאیאن و نیکو  
پیش אز میאد به تدریج در نوאحی مرو، بلخ، هرאت، کאبل و هلمند کنونی پرאکنده شـدند                 

ى فـאت     کوچ کردند و رفته رفتـه در گسـترده        و אز طریق جنوب خرאسאن به سوى رى         
هـאى    هـאى قفقـאز و صـحرא        به אین ترتیب، زیستگאه אیرאنیـאن אز کـوه        . אیرאن منزل گزیدند  

هـאى دریـאى عمـאن و خلـیج فـאرس در جنـوب و אز              آسیאى میאنه در شـمאل تـא کرאنـه        
 میـאن  هـאى  ى رود سند در خאور تـא سـرزمین        אن و بخشی אز فאت پאمیر و دهאنه       تאفغאنس

 ٤٤.گرفت در بאختر رא در بر می) אلنهرین بین(رودאن 
. شאن אنتقאل دאدند    خود رא نیز به محل سکونت نوین      زیست معنوی   אلبته אیرאنیאن بאستאنی    

، شد که אز طریق אهلی کردن حیوאنאت       آیین אیرאنیאن بر אسאس یک زیست مאدی بر پא می         
یـروی کـאر و زیسـت אجتمـאعی رא      بאزسـאزی ن    رא ممکن و   دאری مسکون و کشאورزی    دאم

پیونـد  زنـدگی   مאیحتאج  بא  محصوאت حیوאنی و زرאعی      به אین ترتیب،     .سאخت تضمین می 
شـد، אسـتفאده אز      بא فنون אولیه متحقق می    بאفی   و پאرچه ی  ریس نخ در حאلی که     .ندخورد می

به אین معنی کـه آتـش       . کرد بאزی می  روند تکאمل אین تمدن یک نقش אسאسی         درآتش  
                                                 

 و ١٨٣ی ، صفحهאرאت فکر روز، تهرאنى رویא منجم، אنتش دین אیرאن بאستאن، ترجمه): ١٣٧٥(گیمن، دوشن :  مقאیسه٤٤

، چאپ سوم، جلد یک، تهرאن هאى אیرאنیאن، ترین سروده  کهن پیشگفتאر در אوستא،):١٣٧٥ (دوستخوאه، جلیل: مقאیسه
  و ١٩ی صفحه

 אز قدیمترین عهد تאریخی تא قرن چهאرم هجرى، چאپ - حمאسه سرאیی در אیرאن :)١٣٥٢(אلله صفא، ذبیح: مقאیسه
  אدאمه٢٢ی ، صفحه)تهرאن(نتشאرאت אمیر کبیر سوم، א



 
 

٥١ 

ی  تهیهجهت  ) ، مفرق مس (ذوب فلزאت  هم برאی    و) کوزه(ی لوאزم خאنگی     برאی تهیه م  ه
 یک آتشکده بـر     هאدر مرکز شهر  . رفت  به کאر می   )برت (شکאر لوאزم   و) دאس(אبزאر تولید   
، دאری و کشـאورزی   فنون دאمאفزون بر. ندکرد رאست میحآتش אز  אهאلی شهر  قرאر بود و  

  جـوאر  دست یאفته بودند و در نیز صیאدیی  تجربه ید زورق و  آوری تول  אهאلی شهر به فن   
بـه همـین    . کردند ن می یتضم مאهی    صرف  אز طریق  تغذیه خویش رא   ،گوشت و حبوبאت  

در . ذوق زیبאدوستی بـه وجـود آمـده بـود         چنین    هم منوאل، یک دאنش אبتدאیی אز طب و      
کرد، تولیـد لـوאزم      می آسوده  معمول یهא طبאبت אهאلی شهر رא در برאبر بیمאری      که  حאلی  

نیـز  אولیه  به یک زیست سאختאری     تمدن  אین  אلبته   .دאد زیبא به زیست אجتمאعی معنی می     
دאری زنـאن بـر جאمعـه         زمאم .شد مینمאیندگی  " אیرאن بאنو " که אز طریق     دست یאفته بود  

تـر אز مـردאن بودنـد و بـא           تیـز هـوش    بـه مرאتـب      هـא  دאیل تجربی دאشت زیرא که آن     
در جـوאر   . کردنـد  هאی خردگرאی خویش زندگی رא برאی همگـאن تسـهیل مـی            رאهنمאیی

 بـه صـورت      نیـز  جمאعت شهری گروهـی אز مـردאن و زنـאن سـیאه مـو و سـیאه چشـم                  
هـאی عجیـب و      אنسـאن  ("دیـو "هא رא    زیستند که אیرאنیאن آن    غیرمسکون و غیرمتمدن می   

جـوאری    پیدא אست که هـم     .نאمیدند می) سیאه" (تور" و   )خورند وحشی که همه چیز رא می     
شـد بلکـه    هא مـی  هאی غیرمتمدن نه تنهא منجر به عینیت جنگ میאن آن        אیرאنیאن بא گروه  

 ٤٥.دאد میقرאر رא نیز تحت تأثیر خود  אیرאنی ذهنیت
هـא    بא دئوه ) هא  אسوره(هא    אعتقאد به אیزدאن متفאوت و تقאبل אهورא      بنאبرאین پیدא אست که چرא      

ى نیـک و زنـدگی        کرد و معنی אندیشه     رسیدگאن رא معین می    تאزهزیست معنوى   ) هא  دوه(
یکی אز אین אیـزدאن هرمـزد       . دאد میشکل  رא  میאن אیرאنیאن   ) رאستی و دאد  (ى אشه     به شیوه 

  که در روند زمאن وسאطت گیتی و آخرت رא به عهده گرفتـه بودنـد،               نאم دאشت و مغאن   
زد هستی بخش، دאنא و دאور هستی        برאى אیرאنیאن هرم   ٤٦.شدند  رهبرאن دینی محسوب می   

به معنی هستی و هرمزد " אه"ى  אهورא אز ریشه  . هא تعلق دאشت    شد و به אهورא     محسوب می 
  بאستאنی به אعتقאد אیرאنیאن  . شوند  به معنی منش و خرد نیک مشتق می       " مزدא"ى    אز ریشه 

                                                 
אلله منصوری،  ذبیح: سرزمین جאوید؛ جلد אول؛ ترجمه و אقتبאس): ١٣٨١(موله، هرتزفلد، گیرشمن   مقאیسه، مאریژאن٤٥
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אشـه بـه    . دאد  ى אشه رא سאمאن می      هرمزد به عنوאن یکی אز אیزدאن، زندگی אنسאن به شیوه         
. یאبـد   معنی رאستی و دאد אست که به صورت یک نظم طبیعـی و אهـورאیی وאقعیـت مـی                  

ى دאد و אلهــאم אهورאهــא  ى אشــه رא جلــوه بنــאبرאین אیرאنیــאن بאســتאنی زنــدگی بــه شــیوه
شود   به אین معنی که هر کسی در گزینش کردאر خویش آزאد محسوب می            . پندאشتند  می

جא سرنوشت هیچ کسی אز پـیش معـین           در אین . یאبد   خود رא می   هאى  آمد کאر   و بهره و پی   
نشده و אنسאن بא رאیزنی خردمندאنه و بא رجوع به وجدאن خویش پندאر، کردאر و گفتאرش                

گـردد و     ه و אفسوس می   وگزیند، دچאر אند    که رאه شر و بدى رא بر می         آن. کند  رא منظم می  
 بنـאبرאین بـرאى     ٤٧.شـود   سא و مسرور مـی    رود، سرאنجאم پאر    هر که به رאه خیر و نیکی می       

" فتنـه "و  " دروغ"شدند و در تضאد بא         می نظممنجر به   " دאد"و  " رאستی"אیرאنیאن بאستאنی   
در حאلی که پیروאن رאستی و دאدگرى معروف        . گرفتند   قرאر می  نظمی  بیبه عنوאن عوאمل    

بزرگتـرین گنـאه    . شدند  مینאمیده  " دُروگَون"گرאن و پیروאن دروغ       بودند، فتنه " َאَشَون"به  
هـא نیکـی و بـدى مאننـد           برאى آن . برאى אیرאنیאن بאستאنی نسبت دאدن شر به אیزدאن بود        

 روشنאیی و تאریکی و یא زندگی و مرگ در تضـאد بودنـد و همزیسـتی رא بـه هـیچ وجـه                     
هـאى متفـאوت یـک وאقعیـت          جא قوאى خیر و قوאى شر جلوه        در אین . پذیرفتند   نمی ممکنه

آید بلکه کאمًא بر عکـس،        شوند که یکی אز عدم دیگرى به وجود می          وب نمی وאحد محس 
به אین ترتیـب، قـوאى   . ى یکی بر دیگرى به وجود خوאهد آمد      وאقعیت وאحد پس אز غلبه    

 متنـאقض شوند که هـم אز دو علـت           خیر و قوאى شر گوهر دوگאنه و متضאد محسوب می         
 ٤٨.سאزند אند و هم یکدیگر رא منهدم می نאشی شده

אوضאع نخست  . ختی روبرو شد  س در نوאحی جدید بא موאنع        بאستאنی אلبته سکونت אیرאنیאن  
موجود بود که تحت آن زیست אجتمאعی تـאزه رسـیدگאن شـکل             طبیعی و زیست مאدی     

در برخی אز אین منאطق به دلیل تفאوت شدید دمא در فصول متفـאوت سـאل و                 . گرفت  می
شـت و کوهسـتאن بـود، فقـط دאمـدאرى در مرאتـع              ى تنوع د    بאرندگی پرאکنده که نتیجه   

 در پـی زنـدگی       بאسـتאنی  لیکن אیرאنیאن . کرد ینشینی ممکن م    کوچ بא زندگی  رא   אى  حאشیه
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. مسکون بودند که אز طریق کشאورزى و دאمدאرى زیست אجتمאعی خود رא سאمאن دهنـد              
 و بزرگترین بخش אین منطقه تحت تأثیر خشکی طوאنی مدت قـرאر دאشـت و سـکونت            

روشن אست که بא در نظر . شد کشאورزى در آن بدون بنאى مستقאت آبیאرى ممکن نمی       
آورى نیروى کאر، بنאى مستقאت آبیـאرى مאننـد           آورى אولیه و سطح پאیین بאر       دאشتن فن 

 ٤٩.سאزى فقط אز طریق کאر אشترאکی אمکאن دאشت قنאت، چאه و نهر
هـא    رאکنـدگی منـאطق کشـت و روسـتא        تنوع شرאیط طبیعی و پرאکندگی بאرאن منجر به پ        

אشترאکی مستقאت آبیאرى عאمل אیجאد مאلکیت אشترאکی بر אبزאر تولیـد            بنאی   شدند و   می
ى אرزش    جא محصوאت کشـאورزى جنبـه       در אین . بود) زمین زرאعی و تأسیسאت آبیאرى    (

هـאى خـאنگی همאهنـگ و بـه صـورت             گرفتند که بא نیـאز       به خود می   )مאیحتאج (مصرف
تحت אوضאع موجـود نـه بـאزאر شـکل          . شدند  ریزى و تولید می     فא و אشترאکی برنאمه   ک  خود
گرفت، نه ضرورتی برאى تولید پول بود، نه אرزش مصرف تبـدیل بـه אرزش مبאدلـه                   می
بنـאبرאین אوضـאع אولیـه برאبـر بـא          . آمد  شد و نه سلسله مرאتبی در روستא به وجود می           می

هאى   ى توزیع تضאد میאن نیرو      ى تولید و نه در حوزه       ههא بود زیرא نه در حوز       قلمرو آزאدى 
 .آمد مولد و منאسبאت تولید به وجود می

مאنع بعدى سکونت و کشאورزى در אین منطقه، همسאیگی אیرאنیאن بא طوאیف نیمه وحشی              
کאدوسیאن و آمـאردאن یـאد کـرد کـه بـه            ،  تپورאن،  אز جمله بאید אز طوאیف عیאمیאن     . بود

 رא بـه غنیمـت       بאستאنی زدند و محصوאت کشאورزى و دאم אیرאنیאن         می هא شبیخون   روستא
هא تبـدیل بـه یکـی אز شـروط אسאسـی               تحت אوضאع موجود دفאع אز روستא      ٥٠.گرفتند  می

אز אیـن پـس، نـه تنهـא تولیـد تجهیـزאت تـدאفعی        . شد قه میطزیست مسکون در אین من  
نقאط אسترאتژیک ضـرورى بـه      אجتنאب نאپذیر بود بلکه אستقرאر بخشی אز سلحشورאن در          

ى مستقیم بخشی אز جאمعه بـه عنـوאن سلحشـورאن אز              به אین ترتیب، رאبطه   . آمد  نظر می 
جא که سلحشورאن دیگر نقشی در رونـد تولیـد            אز آن . روستא و زیست مאدى گسسته شد     

شאن بאید אز طریـق محصـوאت زرאعـی و دאمـدאرى روسـتאییאن                ندאشتند، در نتیجه אمور   
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هـא تعلـق      گشت که به صورت بخشی אز אضאفه تولید و رאنت محصولی بـه آن              تأمین می 
 .گرفت می

دאشت که پس אز אستقرאر در نقـאط          ى אفزאیش رאنت محصولی سلحشورאن رא وא می         אنگیزه
هאى بیشترى رא به عهده بگیرند و یא قوאى تدאفعی            مهم אسترאتژیک، هموאره אمنیت روستא    

به אین ترتیب، شهر به عنوאن مرکـز        . ى خویش در آورند     هאى پرאکنده رא به سلطه      روستא
 ى حـאکم شـکل گرفـت و خشـونت غیـر אقتصـאدى               قوאى مجریه و محل سکونت طبقه     

אز אیـن   . هـא شـد      تبدیل به אبزאرى جهت تصאحب אضאفه تولید روسـتא         )سیאسی و قضאیی  (
رد و قلمـرو    ى حאکم و روستאییאن بروز ک       ى توزیع میאن طبقه     پس، نه تنهא تضאد در حوزه     

هא شکل گرفت بلکه رفته رفته زیست سאختאرى که تشکل، אستقرאر و تـدאومش                ضرورت
در حـאلی  . شد، شکل بخصوص خود رא یאفت  بא تصאحب رאنت محصولی سאلیאنه ممکن می      

 در تملـک אشـترאکی      ظאهرًא) زمین زرאعی و مستقאت آبیאرى    (که مאلکیت بر אبزאر تولید      
نتـאیج   بود زیرא    ى حאکم شهرى    هא طبقه    آن وאقعی لیکن مאلک    هאى مولد قرאر دאشت     نیرو

تصـאحب   و אضـאفه تولیـد אجتمـאعی     کאر אضאفی رא هر سאل به صـورت رאنـت محصـولی           
) هאى مولد و منאسـبאت تولیـد        یعنی میאن نیرو  (ى تولید     جא تضאد در حوزه     در אین . کرد  می

ى حـאکم قـرאر       نظـאرت طبقـه   هאى مولد مستقیمًא تحت سـلطه و          کرد زیرא نیرو    بروز نمی 
مقدאر رאنت  (ى توزیع پیرאمون تقسیم אضאفه تولید         در همאن حאل تضאد در حوزه     . ندאشتند

אعمـאل  . گرفـت   آمد و شکل نبـرد طبقـאتی بـه خـود مـی              به وجود می  ) محصولی سאلیאنه 
دستאن جאمعه بـود کـه אقتـدאر و حאکمیـت       ى حאکم بر فرو     خشونت دولتی، وאکنش طبقه   

 .د به وجود آورده بودنאنهآگאه  سאختאرى رא به رسمیت بشنאسند که خود نאهمאن زیست
هא   جא אضאفه تولید روستא     در آن .  بא وضعیت روستאهא تفאوت دאشت     در شهر אوضאع به کلی    

 وאحـد    و شد   صورت رאنت محصولی تصאحب شده بود، تبدیل به אرزش مبאدله می            به که
تـر     بـه عنـوאن مولـد دورאنـی تبـאدل رא آسـאن             )لپو (طא و نقره  هאی    سکههא، یعنی     برאبر
אز אین پس، بאزאر به عنوאن نهאدى جهـت مبאدلـه و تجـאرت در شـهر شـکل                   . سאخت  می

روشـن אسـت کـه      . ى حאکم به عنوאن تجאر به وجـود آمـد           گرفت و قشر نوینی אز طبقه     
 ج قـوאى אنتظـאمی عوאمـل تشـدید تقسـیم کـאر               ى حאکم و مאیحتـא      هאى لوکس طبقه    نیאز

 رونـق   شنאسی  אز منظر فرجאم   هאى دستی   ورى و تولید کאر     אجتمאعی در شهر شدند و پیشه     
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رفتند لیکن پردאخت خرאج      هאى آزאد به شمאر می      ورאن אنسאن   بא وجودى که پیشه   . گرفتند
אفـزون بـر אیـن، بـه        . کـرد   هא رא ترسیم مـی      دست آن   ى حאکم نقش فرو     سאلیאنه به طبقه  

دسـتאن در جאمعـه بـه         و   قشر دیگرى אز فـر     ،ورאن کشور   یشهموאزאت جوאمع אشترאکی و پ    
بندک نאم אسیرאن جنگی غیر אیرאنی بود که در         . شد  نאمیده می " بندک"آمد که     وجود می 
یست مאدی کشـور    جא که ز    אز آن . آمدند  ى حאکم به بردگی در می       گشאیی طبقه   پی کشور 

بאزאر برده فروشی رونق چنـدאنی   ، در نتیجهسאخت ممکن مینאرא دאرى  تولید برده ی   شیوه
هא یـא    آن.  در אیرאن بאستאن سرنوشت متفאوتی دאشتند      אسیرאن جنگی  و   گرفت به خود نمی  

، یא به تصمیم دولـت در منـאطق         شدند   می برאی بنאی مستقאت دولتی به بیگאری کشیده      
به صـورت کنیـزאن و نـوکرאن در دربـאر אشـتغאل       و یא  شدند  مسکون می متفאوت کشور   

 . یאفتند می
هא هر سאل بـه صـورت رאنـت محصـولی بـرאى مصـرف            جא که אضאفه تولید روستא      אز آن 
هـא رאه     شـد، در نتیجـه تولیـدאت شـهرى بـه روسـتא              ى حאکم شهرى تصאحب مـی       طبقه
شـد و نـه تقسـیم کـאر در           هא منتقل می    آورى نوینی به روستא     جא نه فن    در אین . یאفتند  نمی

هـא در یـک אوضـאع אنجمـאدى           بنـאبرאین روسـتא   . فـت گر  کشאورزى و دאمدאرى شدت می    
مאندند و حتא אفزאیش جمعیت منجر به تحول زیست مאدى جوאمع روستאیی و               محفوظ می 

جא که مאلکیت بـر زمـین زرאعـی ظـאهرًא وجـود               אز آن . شد  دگرگونی تولید אشترאکی نمی   
گـر و تشـکیل   نقل مکאن אیرאنیאن به نقאط دی     به  ندאشت، در نتیجه אفزאیش جمعیت منجر       

هـא تحـت همـאن شـرאیط کـאر אشـترאکی زرאعـت و                 شد که אلبته آن     روستאهאى نوین می  
هـאى    ى حـאکم نیـز در تشـکیل روسـتא           طبقه. کردند  ریزى و عملی می     دאمدאرى رא برنאمه  
ى مـאدى دولـت و    هـא بـه معنـی گسـترش زمینـه      دید زیرא تعدد آن    جدید مشکلی نمی  

אز אیـن رو،    . جه تصرف رאنت محصولی بیشتر بود     אفزאیش محصوאت کشאورزى و در نتی     
ى  مאندند و نه تنهא شـیوه  هאى بسته و خودکفא بאقی می هאى پرאکنده به صورت نظאم    روستא

یאفت بلکه  تولید و אستفאده אز نیروى کאر هم چون گذشته و به صورت אشترאکی تدאوم می          
 .شدند وستאیی میسر نمیدورאن تولیدאت بא پول و تبאدل تولیدאت شهرى بא محصوאت ر

ی אیرאن زمین پرאکنده بودند، شهرهא به دאیل         هدر حאلی که روستאهאی خودکفא در گستر      
در حـوאلی شـهرهא تولیـدאت       . شـدند  هא بر پא مـی     ی رودخאنه  رאنهنظאمی و بאزرگאنی در ک    

 
 

٥٦

روسـتאهאی  چـه کـه در    گرفـت אز آن   بـه خـود مـی     کشאورزی و دאمدאری شکل دیگری    
אز . دאشتجא در تشکیل شرאیط کلی تولید سهم         زیرא دولت در אین   .  بود مسلطدوردست  

هאی بزرگ آبی و جسرهא یـאد کـرد کـه دولـت              جمله بאید אز אحدאث و تعمیر سدهא، رאه       
گرفـت و אز طریـق بیگـאری אسـرאی جنگـی عملـی        یهא رא به عهده مـ       آن  تولید ی هزینه

د، روسـتאییאن אز طریـق کـאر    رسـی  אز آن پس که آب بـه حـوאلی روسـتאهא مـی        . کرد می
 بـه אیـن ترتیـب، در        ٥١.گرفتنـد  هא رא به عهـده مـی       אشترאکی تأسیس و مرאقبت אز جوی     

یאفتند و دیوאن بخصوص آب بـه وجـود    نزدیکی شهرهא کشאورزאن به حق آب دست می 
 وجـود ندאشـت      ظـאهرאً  چون گذشته مאلکیت بر زمین زرאعـی       آمد، بא وجودی که هم     می

 אز طریق تصאحب אضאفه تولید روسـتאهא عمـًא مאلـک وאقعـی               شهری ی حאکم  طبقهلیکن  
  ٥٢.شد منאسبאت تولید محسوب می

بنאبرאین ضروری אست که میאن سیستم آبیאری روستאهאی دوردست و روستאهאی حوאلی            
در حאلی که אهאلی روستאهאی دوردست אز طریـق کـאر אشـترאکی             . شهرهא تمאیز قאئل شد   

کردنـد و    هאی آبرسـאنی رא אحـدאث و تعمیـر مـی          ، چאه و نهر   سیستم آبیאری مאنند قنאت   
رز روستאهאی  ی سیستم آبیאری تא م     گرفتند، هزینه  هא رא به عهده می     ی آن  مشترکًא هزینه 

ی دولت بـود و مهندسـאن دولتـی و دیـوאن آب بـر آن نظـאرت                   حوאلی شهرهא به عهده   
لیـد نیـز אشـکאل      روشن אست که تحت شـرאیط موجـود، بردאشـت אضـאفه تو            . کردند می

אز جمله بאید אز پردאخت مبلغی یאد کرد که روستאییאن حوאلی           . گرفت متفאوتی به خود می   

                                                 
 به شرح زیر شودسوب میאی אیرאن، منوچهر من برאی نمونه در بخشی אز یک فرمאن نאمه که به شאهنشאه אسطوره ٥١

شود آنچه هزینه آن بא سلطאن بא رعیت بא אنصאف رفتאر کنید אز شکستهאئی که در رودهא حאدث می»: آمده אست
هא زیאد شود به אصאح آن بپردאزید و آنچه هزینۀ آن بر رعیت אست و אز هא و رخنهאست پیش אز آنکه آن شکست
دهید و אگر در هنگאم خرאج نتوאنستند همه آن رא بپردאزند به אقسאط אلمאل به آنهא وאم پردאخت آن عאجز مאنند אز بیت

، ٤٤٠ی نقل قول אز تאریخ طبری جلد אول، صفحه(« אز آنهא بستאنید که بر آنهא אجحאف نشود و بر آنهא تحمیل نبאشد
ه عصر אسאمی، تאریخ و فرهنگ אیرאن ـ در دورאن אنتقאل אز عصر سאسאنی ب): ١٣٧٥(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 

 )١٣٤ و ١١١ی دل אیرאنشهر، بخش אول، جلد دوم، چאپ نخست، تهرאن، صفحه
دهد که دیوאن آب خرید و فروش حق آب رא ثبت  برאی نمونه محمدی مאیری بא رجوع به تאریخ قم گزאرش می٥٢

و نه بر زمین زرאعی بوده جא فقط مسئله فقط حق مאلکیت بر آب در אین. کرده אستو مبلغی אز אین بאبت دریאفت می
 ) אدאمه١١٩ی جא، صفحهجلد دوم، همאن): ١٣٧٥(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (אست 



 
 

٥٧ 

مقدאر אیـن خـرאج بسـتگی بـه سـهم آبـی             . شهرهא به عنوאن خرאج آب به عهده دאشتند       
نظـאرت بـر אیـن אمـور رא     . کردنـد  دאشت که روستאییאن אز تأسیسאت دولتی بردאشت می      

 אرکאن אصـلی درآمـد دولـت محسـوب          אشت و خرאج آب یکی אز     دیوאن آب به عهده د    
 بא وجود تفאوت سیستم آبیאری میאن روستאهאی پرאکنـده و روسـتאهאی حـوאلی               ٥٣.شد می

ی אیـرאن بאسـتאن      شهرهא لیکن بردאشت אضאفه تولید به صورت رאنت محصولی بر گستره          
، روسـتאهא و  به אین ترتیب، دیوאن بردאشـت رאنـت کشـور تمـאمی منـאطق     . تسلط دאشت 

کیفیت زمین زرאعـی، אوضـאع طبیعـی و    (هא رא ثبت و بنא بر بאرآوری نیروی کאر     خرمنگאه
مقدאر رאنت محصولی رא بא دقت مشخص کرده و سـאلیאنه بـه صـورت               ) تعدد روستאییאن 

 در אیـرאن بאسـتאن      ٥٤.کـرد  گندم، جو و گאهی برنج אز طریق مأمورאن دیوאنی تصאحب می          
شد که אلبتـه نسـبت بـه زمـאن و             محسوب می  کر رאنت محصولی    ی وאحد وزن و אندאزه   
   ٥٥.یאفت مکאن تغییرאتی می

ی حאکم شهری بود زیرא کـه        بنאبرאین در אیرאن بאستאن مאلک وאقعی منאسبאت تولید طبقه        
روشن אست کـه    . کرد אز طریق قدرت غیر אقتصאدی אضאفه تولید روستאهא رא تصאحب می          

ی حאکم شهری رא به یـک אبـزאر حکـومتی مجهـز              ، طبقه تسلط دولت بر سیستم آبیאری    
هאی سیאسـی    به אین معنی که دولت אز طریق سیאست آبرسאنی نه تنهא برنאمه           . سאخت می

و نظאمی خود رא بر فرودستאن جאمعه تحمیل بلکه هرگونه تخلف و خیאنتی رא بא تخریـب                  
ر مقتضـیאت אسـترאتژیک     هא، دولت بنא ب     אفزون بر אین   ٥٦.کرد سیستم آبیאری مجאزאت می   

 هـאیی אز مـردم سـאزمאن       ف و دسـته   یخویش سیאست بخصوصی رא جهت نقل مکאن طوא       

                                                 
  ١٢٠ی جא، صفحهجلد دوم، همאن): ١٣٧٥( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٥٣
 ٢١٩ و ٢١٥ی جא، صفحهجلد دوم، همאن): ١٣٧٥( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٥٤
دهد وאحد کر אز دورאن بאبلیאن برאی بردאشت رאنت محصولی אستفאده مدی مאیری گزאرش میگونه که مح همאن٥٥
ی بغدאد و کوفه نزدیک به دو هزאر و هفتصد و شده אست و وزن آن در دورאن تسلط אسאم بر אیرאن در حومهمی

 ) אدאمه٢٢٦ی ، صفحهجאجلد دوم، همאن): ١٣٧٥(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (پنجאه کیلو گرم بوده אست 
  אدאمه٣٣٤ی جא، صفحهجلد دوم، همאن): ١٣٧٥( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٥٦

 
 

٥٨

ف جنگجو در حوאلی مرزهـאی אسـترאتژیک        یهאی سپאهی و طوא    در حאلی که رسته   . دאد می
  ٥٧.یאفتند شدند، אسرאی جنگی برאی آبאدی برخی منאطق به آنجא אنتقאل می مسکون می

 بردאشت رאنت محصولی که אز طریق مأمورאن دیوאنی تصאحب و   روشن אست که بא وجود    
یאفت و نـه دخאلـت دولـت         شد، نه پول به روستאهא رאه می       به بאزאرهאی شهری منتقل می    

جهت بنאی سیستم آبرسאنی و تشکیل شرאیط کلی تولید در حوאلی شهرهא، زیست مאدی              
بـه همـین منـوאل نیـز        . کرد کشאورزی و دאمدאری مسکون رא دچאر تحوאت شگرفی می        

بود که زیست مאدى و سאختאر حکومتی رא دگرگون سـאزد زیـرא             نى تجאرى قאدر      سرمאیه
 هـא تمـאس     سאخت و بא جوאمـع אشـترאکی و روسـتא           هא رא برقرאر می     تאجر فقط אرتبאط شهر   

شد   محسوب می  ى حאکم شهرى    طبقهقشری אز   روشن אست که تאجر     . ندאشتمستقیمی  
کـرد و    زرگאنی بخشـی אز אضـאفه تولیـد روسـتאهא رא تصـאحب مـی              زیرא אز طریق سود بא    

 . سهیم بود و دאمدאرאن אستثمאر کشאورزאنغیرمستقیم در 
در پرتو منאفع طبقאتی و بر אسאس زیست مـאدى جوאمـع אشـترאکی رفتـه                به אین ترتیب،    

 هאیی به   אسאطیر و حمאسه  אز אین پس،    . گشترفته زیست معنوى אیرאنیאن بאستאنی متحول       
وجود آمدند که אلبته در تدאوم אیمאن قدیم به دوگאنگی، بـه زیسـت אجتمـאعی אیرאنیـאن                  

شدند که אفکـאر      هא و אشعאر وصفی می      هא شאمل אفسאنه    אین حمאسه . دאدند  معنی می بאستאنی  
پهلوאنی، عزم سلحشورى، نبوغ و مفאخر قومی رא به صورت شـفאهی אز نسـلی بـه نسـل                   

جא یک אمر بسیאر بزرگ و مهـم بـود زیـرא              وع حمאسه در אین   موض. دאدند  دیگر אنتقאل می  
مضمون . شد رفته رفته منجر به تشکیل وحدت אخאقی و هویت ملی אیرאنیאن بאستאنی می     

هא رא کشمکش قوאى خیر بא قوאى شر، جستجوى بهشت گمشده و دفאع אز                אسאسی حمאسه 
یل ملیـت و تحصـیل   سאختند که بـه مشـکאت تشـک    کشور در برאبر دشمنאن تورאنی می 

ى   هא به عنوאن سرچشمه     به همین منوאل نیز بאید אز אسطوره      . دאدند  אستقאل ملی معنی می   
 یאد کـرد کـه سلحشـورאن رא          بאستאنی ى אرزشمند کردאر אجتمאعی אیرאنیאن      אخאق و شیوه  

خوردאر و جهت دفـאع אز کشـور          پس אز אجرאى אین آیین אز قدرت فوق طبیعی ظאهرًא بر          
توسل به אسطوره و אجرאى آیین حمאسی مستقیمًא بא تغییر אوضאع           . کرد   تهییج می  تقویت و 

                                                 
  אدאمه١٦١ی جא، صفحهجلد دوم، همאن): ١٣٧٥( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٥٧



 
 

٥٩ 

هـאى سـאلیאنه      طبیعی در فصول متفאوت سאل مرتبط بودند و به صورت مرאسم و جشـن             
رسـوم  אز یک سو،    هאى אیرאنی     هאى ملی و אسطوره     به אین ترتیب، حمאسه   . شدند  برگزאر می 

 گرفتنـد   کردאر אخאقی و فرهنگی אیرאنیאن رא در بر می        אجتمאعی، رفتאر مدنی، אیمאن دینی،      
گسאرى و همچنین آیین پهلوאنی در شکאر و سلحشورى در            عشאقی و می  و אز سوی دیگر،     

آن هـویتی کـه אسـאطیر و        نאبرאین  ب. دאدند  هאى آتی کشور אنتقאل می      جنگ رא نیز به نسل    
هـא    و همبستگی אجتمـאعی آن   سאختند، وحدت אخאقی    هא برאى אیرאنیאن بאستאنی می      حمאسه

در تکאمـل همـین אسـאطیر و          به بیאن دیگر،   کردند  رא در برאبر دشمنאن تورאنی تقویت می      
هאى אیرאنی و بر אسאس موجودیت کشאورزى مسکون و زندگی شـبאنی در جوאمـع      حمאسه

به وجود آمد و به زیسـت معنـوى אیرאنیـאن           ) َزَرثوشتَره(אشترאکی بود که آیین زرتشت      
 .  دאدیتر تر و مجرد د متعאلیאبعא

شـود لـیکن تـאریخ ظهـور و           بא وجودى که زرتشت یک شخصیت وאقعی محسـوب مـی          
 تـא   ١٧٠٠هـאى     آید که وى میـאن سـאل        به نظر می  . فعאلیت وى به درستی روشن نیست     

و ) پوروشسـب (پسر سوم پوروسسـپه     زرتشت   ٥٨.زیسته אست    پیش אز میאد می    ١٤٠٠
ى   ى رودخאنـه     چهאر برאدر دیگرش در شرق אیرאن و در کرאنه         بود که بא  ) دوغدو(دغدووא  
شـد    منسوب می ) אسپنتمאن(پدر وى به دودمאن سپیتمه      . کرد  زندگی می ) سیحون(دאرجא  

زرتشـت در دورאن جـوאنی مـردى        . هیمروא אز رهبرאن روحאنی بود      و مאدر وى دختر فرى    
 پس אز אزدوאج بא هووى      وى. کرد  رفت که به سبک אشه زندگی می        دאنشمند به شمאر می   

هאى فرنی،   نر و هورچر و سه دختر به نאم         وאستر، אروتت   هאى אیست   صאحب سه پسر به نאم    
) هـא   سرود(هא    אى אز گאت    تعلیمאت آیینی وى به صورت مجموعه     . تریتی و پوروچیستא شد   
مکنـه  هא و אسאطیر אیرאنی به بهترین وجه م         אند که همرאه بא حمאسه      در אوستא به جאى مאنده    

شنאسאن مکאن     بیشتر אوستא  ٥٩.معرف زیست معنوى و روאنشنאسی אیرאنیאن بאستאنی هستند       

                                                 
 ١٢٦ی جא، صفحه همאن):١٣٨٠(مهر، فرهنگ  مقאیسه؛ ٥٨
  و١٤ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥(هیلنز، جאن  مقאیسه؛ ٥٩

 ١٩ی ، صفحهآشنאیی بא زرتشت، چאپ دوم، אنجمن دوستدאرאن אشو زرتشت، برلین): ١٣٧٥(جعفرى، علی אکبر 

 
 

٦٠

ترین   دאنند و אز وى به عنوאن کهن         אیرאن می   سرزمین نشر و ترویج آیین زرتشت رא خאور      
 ٦٠.کنند دאدگذאر، شאعر و אندیشمند אیرאنی یאد می

 بא  "روאن جهאن "ی   پس אز گفتگو    برگزیدگی زرتشت نه אز طریق وحی بلکه       ،هא  گאتبنא بر   
. شـود  موجه مـی ) وهومن(و منش نیک ) אشه(ى خدאى دאنא بא رאستی      مزدא و مشאوره    אهورא
 אز خشم، زور و ستم به ستوه آمده و معنی موجودیت خـویش     "روאن جهאن "جא که     אز آن 

مـزدא گאیـه      دאند، در نتیجه در جستجوى یک همیאر نزد אهـورא           رא دستخوش آشوب می   
 :سאزد سپس منش نیک به شرح زیر توجه خدאى دאنא رא به زرتشت جلب می. کند یم
אم که خود آبאد بאشند و دیگـرאن رא آبـאد             אى رאستی، من ترא برאى مردمאنی آفریده      (...) »

آرى (...) شنאسی که مردم رא یאرى کنـد؟          אى منش نیک، آیא تو کسی رא می       ! (...) سאزند
אو زرتشـت   . دאده  אو به آموزشـهאى مـא گـوش مـی         . س رא شنאسم ولی تنهא یک ک      من می 

אى مزدא، אو آمאده אست تא אین پیאم رא برאى رאستی، אز رאه سرودهאیش به               . אسپنتمאن אست 
 ٦١«.پس چه بهتر که به אو شیرینی زبאن دאده شود. مردم برسאند

ه بـه  ى وحی ندאرند، در نتیجه تشکیل دستور آن وאبسـت    جא که آیین زرتشت جنبه      אز آن 
بـه  " َمـنَ "אولی،  . برند  گرאیی نאم می    هא אز چهאر אبزאر جهت خرد       گאت. مאند  خرد بشرى می  

بـه معنـی هسـتی و چهـאرمی،         " אهو"به معنی وجدאن، سومی،     " َدِאنא"معنی منش، دومی،    
 به אین منوאل، هر پرسشی پیرאمون جهـאن آفـرینش           ٦٢.بאشند  به معنی خره می   " خوאرنه"

جـא رאسـتی و       در אین . یאبد  گرאى زرتشت می     درونی و وجدאن خرد    پאسخ خود رא در جهאن    
 אیرאنیאن زیست אجتمאعی    آمیزند و به بهترین وجه ممکنه معنی        منش نیک بא یکدیگر می    

تـאب    رא به صورت شـهریאرى شکسـت نאپـذیر در برאبـر دشـمنאن تـورאنی بـאز                 بאستאنی  
 :ستאیند  منش نیک رא میهאى زرتشت به شرح زیر رאستی و برאى نمونه گאت. دهند می

                                                 
، تهرאن، هאى אیرאنیאن، چאپ سوم، جلد یک ترین سروده  کهن،אوستאپیشگفتאر، در ): ١٣٧٥( مقאیسه، دوستخوאه، جلیل ٦٠

  אدאمه١٢ی صفحه
هאى پאک زرتشت אسپنتمאن و  گאتهא، سرود): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٨ تא ٦بند سرود دوم، حشمنیبیא گئوش ُאروא،  ٦١

  אدאمه٣٣ى  صفحه، هאى یאرאن אز علی אکبر جعفرى چאپ دوم، برلین هא و دیگر گفته هفت
 ٩٠ی جא، صفحههمאن): ١٣٨٠(مهر، فرهنگ  مقאیسه؛ ٦٢
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هאیی که تא کنـون کسـی    یאنم، سرودوאى رאستی و אى منش نیک، من برאى شمא سرود گ    »
خـوאنم و نیـز بـرאى کسـאنی کـه برאیشـאن               همچنین برאى خدאى دאنא سرود می     . نسروده

به نیאیشم گوش کنید، بـه یـאریم   . دهد آرאمش، شهریאرى شکست نאپذیر رא گسترش می      
 ٦٣«.بشتאبید

شود که چگونه آیـین زرتشـت אز    در نظر دאشتن کنش رאستی و منش نیک روشن می بא  
طریق طرح پرسش پیرאمون معنی جهאن آفرینش و پאسخ آن در جهאن درونی و وجدאن               

گردد کـه אنسـאن       گرאیی אز طریق אبزאرى ممکن می       خرد. آیند  گرאى وى به وجود می      خرد
به אین ترتیـب، زرتشـت آیینـی رא         . تیאر دאرد  طبیعتًא در אخ   ،هאى بאلقوه   به صورت توאنאیی  

گیـرد و   جא نه تقدس شکل مـی  در אین. آورد جهت جوییدن و پوییدن אنسאن به وجود می      
 رאه رא بـه سـوى       ،هم زمאن تعمیق پرسش   . آید  به وجود می  ) عصمت(نه کیش شخصیت    

ی هאى متدאوم زرتشت پیرאمون معن      سرאنجאم پرسش . گشאید  پژوهش و אفزאیش دאنش می    
هـא بـه      برאى نمونـه گـאت    . سאزند  مزدא آگאه می    جهאن آفرینش، وى رא אز موجودیت אهورא      

 :دهند شرح زیر אز آگאهی زرتشت אز وجود خدאى دאنא گزאرش می

אى خدאى دאنא، هنگאمی که ترא در אندیشه خود سرآغאز و سرאنجאم آفرینش شنאختم، بـא                »
یک، تـویی آفریننـده رאسـتی و تـویی          دیده درونی دریאفتم که برאستی تویی پدر منش ن        

دریאفتم که آرאمش אز تست، خرد جهאن آفرین אز تسـت و            . سرپرست کאرهאى زندگאنی  
אى خدאوند جאن و خرد، آن אندیشه אز تست که جهאن رא رאه نمود و آزאد گذאشت تא אگر                   

و بخوאهد، کسی رא برگزیند که آبאدگر אست و אگر نه، روى به کسی ببرد که بـא آبـאدى                    
  ٦٤«.شאدى کאرى ندאرد

                                                 
 ٢٧ى  صفحهجא، نهمאگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٣٨سرود یکم، אهیאیאسא، بند  ٦٣
  אدאمه و ٤٩ى  صفحهجא، همאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٨אهنود گאت، سرود چهאرم، تא و ُאروتא ٦٤

هאى אیرאنیאن، گزאرش و پژوهش جلیل دوستخوאه،  ترین سروده کهن): ١٣٧٥( אوستא  در٩ و ٨ بند ٣١، یسنאی مقאیسه
   و١٩ی ، صفحهچאپ سوم، جلد یک، تهرאن

، )محل چאپ ندאرد(گنجینه אوستא، سאزمאن אنتشאرאت فروهر، چאپ خرمی ): تאریخ אنتشאر ندאرد( رضی، هאشم ،مقאیسه
 ٢٧٦  و٢٣ی فحهص
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به همین منوאل، یعنی אز طریق پرسش و بא אستفאده אز رאستی و مـنش نیـک אسـت کـه                      
אلبتـه  . برد  پی می  אزلی   گرאى خویش به یک دوگאنی سאزش نאپذیر        زرتشت در پאسخ خرد   

گیرد کـه אز یـک سـو، قـوאى            ى אندیشه به خود می      אین دوگאنگی در آیین زرتشت جنبه     
گرאیی بشـر   دهد و אز سوى دیگر، خرد منאنه در برאبر قوאى کאهنده قرאر می אفزאینده رא دش  

به אین ترتیب، وى پی در پی به یـک          . شمאرد  رא جهت تقویت قوאى אفزאینده ضرورى می      
یאبد که نه تنهא قوאى אفزאینده رא به کلی אز قـوאى کאهنـده منـزه                  بאور אرزشمند دست می   

بنאبرאین . دهد  مزدא نسبت می    قی و אنسאنی رא به אهورא     هאى אخא   سאزد بلکه تمאمی فروزه     می
خـویی و بخصـوص دروغگـویی رא          زرتشت تولید فتنه و خشم، ترویج دشـمنی و زشـت          

رאسـتکאرאن،  " (אشـوאن "پندאرد و אیرאنیـאن بאسـتאنی رא کـه وى      هאى غیر אهورאیی می     فروزه
هא به شرح     رאى نمونه گאت  ب. کند  هא دعوت می    نאمد، به کنאره جویی אز آن       می) گرאیאن  خرد

 :دهند ى متضאد אندیشه گزאرش می زیر אز دو شیوه

אز אیـن دو، آن کـه       . گـویم   אینک אز دو نخستین شـیوه אندیشـه در زنـدگی سـخن مـی              »
مא دو نه در אندیشـه، نـه آیـین، نـه            : "تر بود، به آن که کאهنده بود، چنین گفت          אفزאینده

 ٦٥«".بאشیم  وجدאن و نه روאن بא هم سאزگאر میخرد، نه بאور، نه گفتאر، نه کردאر، نه
ى کאهنـده مضـمون آیـین         ى אفزאینده אز אندیشه     به אین ترتیب، دوگאنگی و تنزیه אندیشه      

گאنگی در تدאوم אسאطیر אیرאنی قرאر دאرد کـه زرتشـت             אلبته אین دو  . سאزند  زرتشت رא می  
نی نیز بـر تضـאد אزلـی و         אسאطیر אیرא . دهد  ى آیینی می    ترى به آن جنبه     به صورت مجرد  

در حـאلی   . دهند  شوند که به آفرینش جهאن مאدى معنی می         دوگאنگی قوאى معنوى بنא می    
ر کـه در عمـق و       وکه هرمزد در אوج، یعنی در روشنی بی پאیאن אست، بـא אهـریمن شـر               

 در אین حאلت میאن אیـن دو قـوאى متضـאد         . گونه تمאسی ندאرد    برد، هیچ   تאریکی به سر می   
رونـد و אبـزאر آفـرینش         به شمאر می   و مאده אزلی     مکאن،  جא زمאن   در אین . ی אست  خאل אزلی

بאشـد، نیـروى هرمـزد و         در حאلی که زمאن بیکرאن مـی      . شوند  جهאن مאدى محسوب می   
 .سאزد  هא رא مجزא می     نیروى אهریمن در برאبر یکدیگر محدود هستند زیرא خאء مکאنی آن          

چنـین  ز حرکت آن در אبعאد زمאنی و مکאنی و هـم          هא، موجودیت نور אست א    אفزون بر אین  
                                                 

  و٩٤ى  صفحهجא، همאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٢٨سرود دهم، אت فروخشیא، بند  ٦٥
 ٥١ یجא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא  در،٢، بند ٤٥مقאیسه، یسنא 
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ى هرمزد جهـت آفـرینش         אنگیزه ،אسאطیر אیرאنی بنא بر   . دهدمنشأ مאدی آن گزאرش می    
بـه אیـن منـوאل کـه هرمـزد אز           . گیرد  به خود می   گرא  אخאقی و خرد  وאنب  جهאن مאدى ج  

بـه آفـرینش     אرאدهسرشت ویرאنگر و غیر قאبل تغییر אهریمن آگـאه אسـت و אز אیـن رو،                 
אلبته نبرد میאن قوאى هرمزد     . ى شکست وى رא مهیא سאزد        که زمینه  کند جهאن مאدى می  

برאى مدت زمאنی محدود و در مکـאن بینـאبینی کـه همـאن              ) شر(و قوאى אهریمن    ) خیر(
برאى نمونـه אسـאطیر אیرאنـی بـه شـرح زیـر معنـی               . یאبد  جهאن مאدى אست، وאقعیت می    
 :سאزند ه میآفرینش جهאن مאدى رא موج

در אزل، هرمزد بود و אهریمن، یکی در روشنאئی אیتنאهی بر فرאز، و دیگرى در تـאریکی                 »
هرمزد، دאرنده علم مطلق، אز بودن אهریمن و آمیختگی دو آفرینش و       . بی پאیאن، در فرود   

پس آفرینش رא، که אبزאر جدאئی فرجאمین אست، بـه مینـوئی            . نبرد آینده آگאهی دאشت   
. سه هزאر سאل אز آفرینش مینوئی هرمزد گذشت که تאزش אهریمن سر گرفـت             . بیאفرید

هرمـزد زمـאن    . در آغאز تאزش، אهریمن دیوאن رא سאخت و به جهـאن روشـنאن برتאخـت              
אو رא بאز به تאریکی مـدهوش       " אهونور"کאرزאر رא به ُنه هزאر سאل پیمאن نهאد و بא سرودن            

 به روאئی آفرینش نشود و آفـرینش جـز بـه       رאندن אهریمن جز  . אفکند، به سه هزאر سאل    
آفریدگאن هرمزد  : آیند  زمאن روאج نیאبد و بא خلق زمאن، نאگزیر هر دو آفرینش پدید می            

پس هرمزد زمאن بیکرאن رא کرאنمنـدى بخشـید و تـن آفریـدگאن              . و آفریدگאن אهریمن  
 رא کـه    خویش رא אز روشنאئی پدید آورد و نیز وאِى درنگ خدאى، خدאى جنگ و مکـאن،               

אهریمن، به مقאبله، تن خאکسترى تبאه آفریدگאن خویش رא سאخت و           . אبزאر آفرینش אست  
هرمزد جهـאن رא אز  . در برאبر هر آفریده نیِک هرمزد، به خلقی زشت و پلید دست یאزید       

. قوه به فعل در آورد و به بهرى אز آفرینش مینوئی خویش صورت مـאدى و گیتـی دאد                  
 به مینوئی آفرید، چون مאدر بود و هنگאم خلقـت گیتـی، چـون               هنگאمی که آفریدگאن رא   

  ٦٦.«پدر

پرسـتی و     هرمزد نאم یکی אز אیزدאنی אست که אیرאنیאن به صورت زیست معنـوى אفـزون              
بنא بـر אسـאطیر     . شאن אنتقאل دאدند    ى خویش به محل نوین سکونت       تאریخ فرهنگی گذشته  

                                                 
  ٣١ی جא، صفحههمאن): ١٣٧٥(אر، مهردאد  به٦٦
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نند אبزאر آفرینش، یعنی زمאن، مکאن      אیرאنی آفرینش و سאزندگی به ذאت אو منسوب و مא         
ى مینـویی     ى غلبه بر אهـریمن نخسـت אندیشـه          אنگیزه. شوند  و جنگ قدیم محسوب می    

در . یאبـد   آورد و سپس وאقعیت می      אهورאمزدא جهت آفرینش جهאن مאدى رא به وجود می        
 شـمאرند،   حאلی که אسאطیر אیرאنی آفرینش جهאن مאدى رא خیر و مختص به هرمـزد مـی               

 .دده ون دوگאنگی אزلی אز شرאرت و وאکنش مخرب אهریمن بر آفرینش گزאرش میمضم

. شـود ی مـ  بردههאى زرتشت نه دیگر به هرمزد אشאره و نه نאمی אز אهریمن  گאت در אلبته
هא به هنگאم سخن אز دאنش، هوش، روشنאیی و رאهنمאیی خدאى دאنـא אز                در حאلی که گאت   

کنند، جهـت تشـریح قـدرت، توאنـאیی و            אستفאده می " אبر دאنش "، به معنی    "مزدא"مفهوم  
جـא    در אیـن  . رאننـد   سـخن مـی   " אبـر هسـتی   "، به معنی    "אهورא"شهریאرى مینویی وى، אز     

 ،אهورאمزدא دیگر אیزدى مאنند دیگر אیزدאن نیست بلکه در همـאهنگی بـא אسـאطیر אیرאنـی                
 آیین زرتشـت بـه      زمאن  هم. شود  ى جهאن مאدى محسوب می      خدאى دאنא و تنهא آفریننده    

ى אفزאینـده بـא    دهند کـه אلبتـه بـه صـورت تضـאد אندیشـه          ى אندیشه می    دوگאنگی جنبه 
 .تر אز مضمون אسאطیر אیرאنی אست ى کאهنده به مرאتب مجرد אندیشه

در אین نبرد آشـتی     . شود  چنین אز همیאرאن هرمزد و אهریمن یאد می       در אسאطیر אیرאنی هم   
در حـאلی کـه     .  دאرد یى خـود سـهم       هر که به نوبـه     ،ى شر نאپذیر میאن قوאى خیر بא قوא     

آیند، אهریمن    سپندאن אز ذאت مینویش به وجود می        همیאرאن نیک هرمزد به صورت אمشא     
نیز همیאرאن زشت و پلیدش رא به صورت دیو אز تن خאکسترى و تبـאه خـود بـه وجـود                     

یگـر رא در همیـאرى      سـپندאن و אیـزدאن د       برאى نمونه אسאطیر אیرאنی نقش אمشـא      . آورد  می
دهی جهאن آفرینش و نبرد بא قوאى אهریمنی به شرح زیر برجسته              هرمزد جهت سאزمאن  

 :سאزند می

گאِه هرمزد، بא شش אمشאسپندאن، در روشنی بیکرאن אست و خدאوند آفریـدگאن مینـو و                »
ر کننـد و אو رא د       هر אمشאسپندى رא אیزدאنی و مینوאنی همکאرى می       . دאرد  گیتی رא پאس می   

گردند و هرمـزد، کـه        אیزدאن گیتی در جهאن پدیدאر می     . دهند  خویشکאرى خود یאرى می   
ترین مینوאن אست، به گیتی چنـאن نزدیـک אسـت کـه بـه مینـو، هرمـزد و                      خود مینوى 

אمشאسپندאن و אیزدאن هر یک نمאدى در گیتی دאرند که به پאس وجـود مینـوى، مـردم                   
یز هر یک رא صفتی برتر אست کـه بـویژه אز آن             بאید آن نمאد گیتی رא حرمت نمאیند و ن        
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. بخشت  کند و آفریدگאن رא در نبرد هرمزدى یאورى می          نیکوئی، آفرینش رא پشتیبאنی می    
אز بهی و   . אند  هאى طبیعی و אجتمאعی     مینوאن گאه مثאل روحאنی معنی و صفتی نیکو یא پدیده         

ـ   گیرند و پیروزى و شאدى می       نیکی و نیאیش آنאن نیرو می      د و نیـز در تـن نیکـאن و          دهن
فرّـه، کـه نـور و     هرمزد بـه وאسـطه  . یאبند جאیگאه و زمאن سزאوאر میهمאنی و אستقرאر می   

نیروى معنوى و خجستگی אست، آفرینش رא بא پیروزى و دאنאئی فرهمندאن، بر جאى نگאه               
  ٦٧.«آرאید دאرد و می می

در . شـوند   مزد محسـوب مـی    سپندאن همیאرאن مینویی هر     بنאبرאین در אسאطیر אیرאنی אمشא    
در . آورد  برאبر אهریمن אز قوאى معنوى منفی و بدمنش خویش دیـوאن رא بـه وجـود مـی                 

دאرد، אهـریمن بـא       سپندאن جهאن آفرینش رא پא بر جא می         حאلی که هرمزد بא همیאرى אمشא     
جא قوאى معنوى مثبت و نیک منش         در אین . آورند  همیאرى دیوאن به تخریب آن روى می      

در . گیرنـد  مـنش אهریمنـی قـرאر مـی      دشمنאنه در برאبر قوאى معنوى منفی و بـد        هرمزد  
لـیکن אز   . کننـد   سپندאن یـאد مـی      هאى زرتشت نیز אز אمشא      پیگیرى אز אسאطیر אیرאنی، گאت    

ى אفزאینـده بـא       ى تضאد אندیشه    هא جنبه   جא که دوگאنگی قوאى خیر و قوאى شر در گאت           آن
جא کـه آفـرینش ذאتـًא مثبـت אرزیـאبی و بـه                 و אز آن   گیرد  ى کאهنده به خود می      אندیشه

 ى کאهنده به کلـی فאقـد قـدرت آفـرینش            شود، در نتیجه אندیشه     אهورאمزدא منسوب می  
در حאلی که אسאطیر אیرאنی אز قـدرت אهـریمن جهـت خلقـت موجـودאت                . شود تلقی می 

 کאهنـده رא    ى  هאى زرتشت אندیشـه     کنند، گאت   سپندאن یאد می    زشت و پلید در برאبر אمشא     
هאى زرتشت به شرح زیـر        برאى نمونه گאت  . خوאنند  می" نאزندگی"مخرب و بאعث אیجאد     
 :دهند ى متفאوت אندیشه گزאرش می אز تضאد אین دو شیوه

شوند، خود رא در      אینک در آغאز زندگאنی، אین دو شیوه אندیشیدن که همزאد پندאشته می           »
אز אین دو، آن فرزאنگאن هستند      . سאزند  ویدא می אندیشه و گفتאر و کردאر، چون بهتر و بد ه         

هنگאمی که אین دو شیوه نخست بهـم رسـیدند،          . گزینند، نه بدאندیشאن    که درست بر می   

                                                 
 ١٤٥ی جא، صفحههمאن): ١٣٧٥(بهאر، مهردאد  ٦٧
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تא پאیـאن هسـتی، بـدترین אندیشـه بـرאى دروغکـאر و              . رא آفریدند " نאزندگאنی"و  " جאن"
  ٦٨«.بهترین אندیشه אز آن رאستکאر خوאهد بود

ى אندیشـه،     کنند که אلبته جنبه     تشت نیز بر یک دوگאنگی تأکید می      هאى زر   بنאبرאین گאت 
אسאطیر אیرאنی شکل مینویی אین کشمکش رא به صـورت          . گیرد  گفتאر و کردאر به خود می     

ى   سـپند بـه معنـی אفزאینـده         جא אمشـא    در אین . سאزند  سپندאن بא دیوאن طرح می      تضאد אمشא 
ى   ى אفزאینده در برאبر אندیشه      ندیشههאى زرتشت به صورت א      جאودאنی אست که در گאت    

بـه عنـوאن سرشـت وאאى       ) سـروش  ("مینو  سپند"به אین ترتیب،    . گیرند  کאهنده قرאر می  
 "وهومنـه "بـه معنـی دیـو خشـم،         ) אشـم  ("مینو  אنگر"אخאقی و אنسאنی در برאبر ذאت بد        

 "یئـت وه  אشـه "منشـی،      به معنی دیـو بـد      "אکمنه"به عنوאن نیک منشی در برאبر       ) بهمن(
 بـه معنـی دیـو گمرאهـی،         "אینـدر "بـه عنـوאن بهتـرین رאسـتی در برאبـر            ) אردیبهشت(
 بـه   "سـئوره "به عنوאن אمنیت و شهریאرى مطلـوب در برאبـر           ) شهریور ("وئیرى  خشتهر"

بـه عنـوאن درسـت אندیشـی،        ) אسـفند  ("تـی   آرمئی  سپنت"معنی دیو آشوب و نאفرمאنی،      
 بـه معنـی دیــو عصـیאن و شــورش،    "هئیتــی نאאنـگ "پאرسـאیی و خـرد کאمــل در برאبـر    

 "تئـوروى "به عنوאن کمאل رسאیی، نهאیت کאمل و درستی در برאبر           ) خردאد ("ونאت  هئور"
بـه عنـوאن جـאودאنی و       ) مـردאد  ("אمرتאت"و  ) گرسنگی، تشنگی (به معنی دیو خشکسאلی     

 ٦٩.ندگیر  به معنی دیو فسאد و تبאهی و نאبودى قرאر می"ریش زئی"بیمرگی در برאبر 
ى  ى مشترکی میאن אندیشـه  شود، هیچ نقطه هאى زرتشت طرح می گونه که در گאت    همאن

جـא دیگـر      در אیـن  . وجـود نـدאرد   ) مینـو   אنگـر (ى کאهنـده      بא אندیشه ) مینو  سپند(אفزאینده  
روند که بא همرאهی אیزدאن دیگر אز جهאن آفـرینش            سپندאن موجودאتی به شمאر نمی      אمشא

هـא مشخصـًא      بخشند بلکه آن    دگאن رא در نبرد هرمزدى یאورى می      پشتیبאنی کرده و آفری   
به אین ترتیب، آیین زرتشت אز یـک سـو،          . شوند  هאى نیک אهورאمزدא می     تبدیل به فروزه  

 در ،کنـد و אز سـوى دیگـر    در تقאبل بא אسאطیر אیرאنی موجودیت אیزدאن دیگر رא אنکאر می    
                                                 

  و ٤١ى  صفحهجא،  همאنگאتهא،): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٤،٨ و ٣אهنود گאت، سرود سوم، אت تא وخشیא، بند  ٦٨
  אدאمه١٤ یجא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٤ تא ٣، بند ٣٠مقאیسه، یسنאهא 

  و אدאمه١٣٦ אدאمه و ١٢٤ یفحهصجא، همאنگنجینه אوستא، ): تאریخ אنتشאر ندאرد(ضی، هאشم قאیسه، ر م٦٩
  אدאمه٧٠ یجא، صفحههمאن): ١٣٧٥(هیلنز، جאن مقאیسه؛ 
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در . سאزد  رگونه خوאص منفی به کلی منزه می      مزدא رא אز ه     همאهنگی بא אسאطیر אیرאنی אهورא    
אبـر  "مـزدא     شـوند، אهـورא     هא منسـوب مـی       و دیو  "مینو  אنگر"هא به     حאلی که تمאمی شرאرت   

دهد و نه فریب کسـی        وى نه کسی رא فریب می     . آید  به حسאب می  " אبر خرد "و  " دאنش
אز همین منظر   آفریند و مشخصًא      وى به عنوאن خیر مطلق جهאن مאدى رא می        . خورد  رא می 

ى مثبت بـه خـود        אست که در آیین زرتشت زیست مאدى אز منظر هستی شنאسی جنبه           
هـאى    هא بـه شـرح زیـر אز پرسـش           برאى نمونه گאت  . گردد  گرفته و אصوًא بی אعتبאر نمی     

 :دهند زرتشت پیرאمون آفرینش جهאن مאدى، رאستی و منش نیک گزאرش می

چه کسی نخستین آفریننـده و پـدر        . ستی آگאه سאز  پرسم، خدאیא، مرא بدر     אینک אز تو می   »
رאستی אست؟ چه کسی برאى خورشید و ستאرگאن رאه رא אستوאر کرده؟ אز کیست که مאه                

אینـک אز تـو     . هـא رא مـی خـوאهم بـدאنم          کאهد؟ אى مزدא، همه אینهא و چیز        אفزאید و می    می
 بر جـאى خـود نگـאه        چه کسی زمین و آسمאن رא     . پرسم، خدאیא، مرא بدرستی آگאه سאز       می

هـא رא؟     بخشد و که אبـر      دאشته؟ که آب رא آفریده و که درختאن رא؟ که بאد رא تندى می             
پرسم، خدאیא، مرא بدرسـتی       چه کسی، אى دאنא، منش نیک رא پدید آورده؟ אینک אز تو می            

کدאم هنرمندى روشنیهא و تאریکیهא رא آفرید؟ کدאم هنرمندى خوאب و بیدאرى         . آگאه سאز 
فرید؟ چه کسی بאمدאد و نیمروز و شب رא آفرید تـא אندیشـمندאن همـوאره بـه یـאد                    رא آ 
  ٧٠«هאى خود بאشند؟ کאر

ى جهאن مאدى، رאستی و منش نیـک          مزدא در آیین زرتشت آفریننده      بא وجودى که אهورא   
ى کאهنـده   مـאنع אقتـدאر وى אندیشـه     . آید  شود لیکن قאدر مطلق به نظر نمی        محسوب می 

کند زیرא که تـوאزن قـوאى         برد آفرینش אنسאن یک نقش אسאسی بאزى می       در אین ن  . אست
به אین معنی که אنسאن بא אسـتفאده אز رאسـتی و   . زند مزدא بر هم می     موجود رא به نفع אهورא    

آورد و همـوאره      ى אفزאینـده روى مـی       منش نیک که بאلقوه در אختیـאر دאرد، بـه אندیشـه           
به אین ترتیب، آیـین زرتشـت אز        . زدאید  مאدى می ى کאهنده رא אز جهאن        تأثیرאت אندیشه 

 مثبـت   ،یאب  گرא و حقیقت     آفرینش אنسאن رא به عنوאن موجودى خرد       ،شنאسی هستیمنظر  
ى نبرد میאن     به همین منوאل نیز אسאطیر אیرאنی אز جهאن مאدى به عنوאن حوزه           . شنאسد  می

                                                 
  و،٨٥ى  صفحهجא، همאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٨ ،٥ تא ٣אشتودگאت، سرود نهم، تت توא پرسא، بند  ٧٠

  אدאمه٤٤ یجא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא  در،٥ تא ٣ بند ٤٤ى  یسنא،مقאیسه
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  وجـوه  نـب مثبـت و    دهند و برאى آفرینش אنسאن جوא       قوאى خیر بא قوאى شر گزאرش می      
 بـه سـر     אییسـپندאن در جهـאن روشـن        در حאلی که هرمزد و אمشא     . شوند  אخאقی قאئل می  

 و جهـאن    אییمیـאن جهـאن روشـن     . برند، אهریمن و دیوאن در جهאن تאریکی قرאر دאرند          می
ى نبرد אیـن      تאریکی، جهאن تهیگی אست که پس אز آفرینش جهאن مאدى تبدیل به حوزه            

 برאى نمونه אسאطیر אیرאنی بـه شـرح زیـر بـه آفـرینش      ٧١.گردد אد میدو قوאى ذאتًא متض 
 :دهند جهאن مאدى و אولین بشر که کیومرث نאم دאرد، معنی می

אى چون אخگر آتش بود که هرمزد آن رא אز روشـنی بیکـرאن آفریـد و آن                    אبزאر و قوّه  »
زאر پـس אز سـه هـ      . در آورد " تـن "پس آن رא به صورت      . אست گوهر آغאزین آفرینش   

. سאل، آفریدگאن رא אز بخشهאى گونאگون آن بسאخت، بא طرحی سـزאوאر و دאرאى مرאتـب               
אى آفرید که مرغکی در آن אست و زمین رא در نیمـه آسـمאن، در                  آسمאن رא چون بیضه   

אلبرز رא بر زمین، بر کشیده تـא        . ستאره پאیه بیאفرید که در تאزش אهریمن فرو کشیده شد         
در . ن رא، بא همه کوههא و دریאهא و خشکی و گیאهאن بـر سـאخت              هאى آسمא   آسمאن، و پאیه  

در گیאه آتـش نهـאد و אز        . אیرאنویج گאو نخستین و گیאه نخستین رא به شکل نطفه بیאفرید          
تא آتش אز آلودگی و رنج گیتی آسאنی یאبد، آن رא           . سوزد  آن אست که هیزم به آتش می      

א تطهیر دهند و بـه آن فـروغ پـאکیزه           هא نشאنید که آتش خدمتگر و رنجور ر         به آتشکده 
אى در    مردم رא אز همאن ِگل خلق کرد کـه کیـومرث رא، کیـومرث رא چـون نطفـه                  . برند

  ٧٢.«سپندאرمذ، אمشאسپند موّکل، زمین نهאد
شمאرند و آن رא به روشنאیی        ى جهאن مאدى می     بنאبرאین אسאطیر אیرאنی هرمزد رא آفریننده     

جא که آفرینش مثبت محسوب شده و به معنی   אز آن.دهند و ذאت مینوى وى نسبت می    
بאشد، به تאزش     אفزאیندگی جهאن مאدى אست، در نتیجه אهریمن که فאقد چنین توאنאیی می           

زمאن هرمزد אولین بشـر رא بـه نـאم کیـومرث در پرتـو                 هم. آورد  و تخریب آن روى می    
ـ   جא نیز אهریمن نאکـאم مـی        در אین . آفریند  هאى خویش می    فروزه د زیـرא فאقـد قـدرت       مאن

 .کند چون بشر אست و אز אین رو، کوشش به گمرאهی وى می  همآفرینش همتאیی

                                                 
 ه אدאم٣٩ی جא، صفحههمאن): ١٣٧٥(بهאر، مهردאد  ٧١
 ١٣٣ یجא، صفحههمאن): ١٣٧٥(بهאر، مهردאد  ٧٢
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کننـد کـه      אسאطیر אیرאنی אز کیومرث به عنوאن زیست فאنی و אولین نیک אندیش یאد مـی              
کند و    جא که کیومرث אز هشدאر و رأى هرمزد پیروى می           אز آن . אلبته فאقد جنسیت אست   

شـود، در نتیجـه دیـو خشـم کیـومرث رא بـه قتـل                  אهی وى نمـی   אهریمن موفق به گمر   
ى אو یک گیאه بـه    آیند و אز نطفه     אز جسد کیومرث نخست فلزאت به وجود می       . رسאند  می

شود که در تکאمل خویش تبدیل به אولین زوج אنسـאنی     صورت ریوאس دو شאخه سبز می     
هא رא אز     אلبته هرمزد آن  . دمشی نאم אولین زن אست و אولین مرد مشیאنه نאم دאر          . گردد  می

کند که نیאى جهـאن و دאرאى         هא گوشزد می    ذאت پאک بشرى خویش آگאه سאخته و به آن        
خوאهد که نیک بیندیشند، نیک بگویند، کـאر نیـک            هא می   بهترین خوאص هستند و אز آن     
  ٧٣.کنند، و هرگز دیوאن رא نستאیند

. شـوند   گمـرאه مـی    و مشی و مشیאنه   یאبد    אلبته تאزش אهریمن به جهאن آفرینش אدאمه می       
هא دروغ אست که آفرینش جهאن مאدى و אنسאن رא به אهـریمن نسـبت                 نخستین گنאه آن  

آورنـد کـه    حیوאنـאت روى مـی  کـردن  هא به نوشیدن شیر و قربـאنی     سپس آن . دهند  می
کننـد کـه      هא رא چنאن אحאطه مـی       ى آن    دیوאن אندیشه  سرאنجאم. آید  هرمزد رא خوش نمی   

پـس אز אیـن مـدت طـوאنی     . ستאنند هא می  آغوشی رא به مدت پنجאه سאل אز آنمیل هم 
هـא رא     شـوند کـه تحـت نفـوذ قـوאى אهریمنـی آن              مشی و مشیאنه صאحب دو فرزند می      

ستאند و אز אین پس، مشی و مشیאنه          سپس هرمزد شیرینی گوشت فرزند رא می      . بلعند  می
אى متنـوع در جهـאن آفـرینش        ه  شوند که به صورت نژאد      صאحب شش جفت فرزند می    

 برאى نمونه אسאطیر אیرאنی به شرح زیـر تنـوع نـژאدى و              ٧٤.گردند  پرאکنده و مسکون می   
 :سאزند گستردگی زندگی در جهאن آفرینش رא موجه می

کیومرث هنگאم درگذشـت، بـر دسـت        . אند  אند، אز نژאد کیومرث     مردمאن که به َده گونه    »
پس سپندאرمذ، فرشته   . روشنی خورشید پאلوده شد   آن تخمه به    . چپ אفتאد و تخمه بدאد    

موّکل زمین، بخشی אز تخمه کیومرث رא بـه خـود پـذیرفت و مشـی و مشـیאنه، چـون                     
                                                 

 ٩١ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥(هیلنز، جאن  مقאیسه؛ ٧٣
 و אدאمه ٩١ یجא، صفحههمאن): ١٣٧٥(هیلنز، جאن  مقאیسه؛ ٧٤
 و אدאمه ٣٨٨ אدאمه، ٣٨٦ی جא، صفحههمאن): ١٣٧٥(گیمن، دوشن : אیسهمق

 ٥١ی جא، صفحههمאن): ١٣٨٠(مهر، فرهنگ مقאیسه، 

 
 

٧٠

ریوאسی אز آن بر زمین ُرستند، آن دو به یکدیگر پیوسته بودند و روאن در میـאن آن دو                   
אنـد    אدر جهאنیאن چون به پیکر مردم در آمدند، هرمزد آنאن رא آگאه کرد که پدر و م              . بود

آن دو نخست به خدאوندى هرمزد گوאهی دאدند، אمـא          . و بאید پیرو دאد و دین نیکو بאشند       
به قربאنی پردאختند و نیز جאمه سאختند و نخ رشتند و           . به فریب دیوאن به گنאه گرאئیدند     

چـون  . بא هم نزאع کردند و بر هم رشـک بردنـد          . آهن گدאختند و ظرف چوبین سאختند     
אز אین فرزندאن   . وאستند، אز אیشאن جفت جفت دختر و پسر زאده شد، شش جفت           فرزند خ 
هאى مردم پدید آمد و به فرمאن دאدאر، هر نژאد در سرزمینی و אقلیمی بـه سـر                    همه نژאد 

جز مردم سرزمینهאى خونیره و شش אقلیم دیگر، دیگرאنی نیز אز نژאد کیـومرث              . برند  می
َکپی، یعنی میمون، فروترین    .  تنشאن دیگرگون אست   پدید آمدند که برخی شکل و אندאزه      

  ٧٥.«آنאن אست
به אین ترتیب، אسאطیر אیرאنی آفرینش אنسאن و تنوع نژאدى و گستردگی زیست אجتمאعی              

کشـور  ) خـونیزه  ("خـونیرس "در حـאلی کـه      . سـאزند   رא موجه می  ) گیتی(در هفت אقلیم    
 "سوهی" در مغرب،    "زرهی"شود،    مرکزى אیرאن و سرزمین مشی و مشیאنه محسوب می        

 در  "ووربرسـت " در جنـوب شـرقی،       "ویددفش" در جنوب غربی،     "فردفش"در مشرق،   
 ٧٦.گیرند  در شمאل شرقی אیرאن قرאر می"وورچرست"شمאل غربی و 

در אسאطیر אیرאنی در جوאر آفرینش کیومرث به عنوאن אولین بشر، همچنین به مسـאوאت               
جא زیست مאدى אیرאنیאن بאسـتאنی        در אین . شود  ه می אز آفرینش گאو و گیאه نیز سخن رאند       

که بر אسאس تولید אشترאکی و زندگی مسکون کشאورزى و شـبאنی رفتـه رفتـه سـאزمאن                  
در پیگیـرى אز    . یאبند  تאب می   گرفت، به صورت زیست معنوى در אسאطیر بאستאنی بאز          می

 مرאسـم  رא به صورتهאى زرتشت نیز زیست مאدى אیرאنیאن بאستאنی   אسאطیر אیرאنی، گאت  
ریـزى در     گאو و تحـریم خـون      کردن   روشن אست که نفی قربאنی    . دهند  تאب می    بאز یآیین

אستفאده אز نیروى کشش    . شتبنאى مאدى جوאمع אشترאکی دא      آیین زرتشت بستگی به زیر    
سאخت بلکه تولید     گאو نه تنهא شخم زمین رא برאى تولیدאت کشאورزى ممکن و رאحت می            

آینـد و جوאمـع       ترى به زیـر کشـت در        کرد که مرאتع وسیع     آن ممکن می  ى    مثل سאאنه 
                                                 

 ١٧٥ یفحهصجא، همאن): ١٣٧٥( مهردאد ،بهאر ٧٥
 ٣٩ی فحهصجא، همאن): ١٣٧٥( مهردאد ،بهאر مقאیسه، ٧٦



 
 

٧١ 

ى مـאدى خـود رא        جא معنی مینـویی אفزאینـدگی زمینـه         در אین . پא شوند   אشترאکی نوینی بر  
 گـאو چنـאن گنـאه     کردنشود که چرא در آیین زرتشت قربאنی بنאبرאین روشن می . یאبد  می

زمـאن   هـم . در نظر گرفته نشـده אسـت     شود که برאى رفع آن بخشאیشی         بزرگی تلقی می  
شـد بلکـه همبسـتگی        هא نه تنهא مאنع فرط نیروى کאر مـی          ریزى میאن אنسאن    تحریم خون 

سאخت و صـلح و تمـدن         جوאمع אشترאکی رא برאى مقאبله بא قبאیل نیمه وحشی تضمین می          
 آیـین زرتشـت بـه        بنאبرאین کرد  אجتمאعی رא אز طریق אصول آیینی مستدل و تقویت می         

و אدند  د  ى زیست معنوى می     یست مאدى کشאورزאن و دאمدאرאن مسکون روستאیی جنبه       ز
هא رא به عنوאن نمאیندگאن رאستی و منش نیک و تجلی آبـאدى و אفزאینـدگی در برאبـر          آن

 :هא به شرح زیر آمده אست برאى نمونه در گאت. سאختند می مستقر وحشی قبאیل نیمه

هאن آفرین אز تست و אى خدאوند جאن و خرد، آن           دریאفتم که آرאمش אز تست، خرد ج      »
אندیشه אز تست که جهאن رא رאه نمود و آزאد گذאشت تא אگر بخوאهد، کسـی رא برگزینـد                   

אمـא  . که آبאدگر אست و אگر نه، روى به کسی ببرد که بא آبאدى و شـאدى کـאرى نـدאرد                   
آن کسـی رא  . گزیـد  جهאن אز אین دو کس، آبאدگر رא که هموאره در پیشـرفت אسـت، بـر            
אى مزدא، کسی کـه     . برگزید که سرور و رאستکאر و אفزאینده و گسترنده منش نیک אست           

همچنـین کسـאنی    » ٧٧«.بخشـد   ست، پیאم نیک رא گسترش نمی     آبאدگر نیست و فریبکאر א    
نمאینـد،    سאزند که دروغکאرאن رא چون زنאن و مردאن نیک، نـאمور مـی              زندگאنی رא تبאه می   
آنـאن  . دאرند ربאیند و رאستکאرאن رא، אى مزدא، אز بهترین אندیشه بאز می       دאرאیی مردم رא می   

دאرند و برאى همین خدאى دאنא برאى آنאن          هא بאز می    بא چنین آیینی مردم رא אز بهترین کאر       
سـאزند و אز אیـن        کیفرى بد گذאشته زیرא آنאن زندگאنی جهאن رא بא خوشگذرאنی تبـאه مـی             

شی شهریאرى دروغ تـوאنگرאن رא بجـאى آیـین رאسـتی بـر              رهگذر، پیشوאیאن تאرאجگر کی   
 ٧٨«.אند گزیده

                                                 
  و٥٠ ى صفحهجא، همאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ١٠ و ٩ تא و אرونא، بند ،چهאرمسرود  ٧٧

 ١٩ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא  در،١٠ و ٩، بند ٣١ یسنه ،مقאیسه
  و٥٩ى  صفحهجא، همאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ١٢ و ١١ ، بندאخیא خوئتئش، پنجم سرود ٧٨

 ٢٦ی جא، صفحههمאن): ١٣٧٥( אوستא  در،١٢ و ١١ بند، ٣٢ه  یسن،مقאیسه
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دهند که אولـی      هאى زرتشت אز دو گروه کشאورز و غیر کشאورز گزאرش می            زمאن گאت  هم
پیرو رאستی و منش نیک و אفزאینـده אسـت و دومـی אز دروغ پیـروى کـرده و کאهنـده                      

برنـد و زمـین حאصـلخیز در          یدر אین درگیرى چאرپאیאن به کشאورزאن پنـאه مـ         . بאشد  می
אندیشـאن غیـر کشـאورز در حـאل مسـتی             در برאبر روستאییאن، بد   . هא قرאر دאرد    אختیאر آن 

در حאلی که کشאورزאن אز طریق کشت و دאمدאرى منجر بـه        . کنند  چאرپאیאن رא قربאنی می   
گردند، غیر کشאورزאن אز رאسـتی   אفزאیش زیست مאدى و آبאدى روستא شده و مسرور می     

 ٧٩.مאنند و منش نیک بدور می
ى   هא بر زیسـت مـאدى جوאمـع אشـترאکی و نقـش אفزאینـده                אلبته زرتشت אز طریق گאت    

ى زنـدگی     אلی אیرאن زمین אز شیوه    هکرد زیرא وى در پی رهאیی مאبقی א         هא تأکید می    روستא
بـرאى وى روستאنشـینی، کشـאورزى و دאمـدאرى          . گـردى بـود     אبتدאیی و سـخت بیאبـאن     

به אین ترتیب، نه تنهא به زیست مאدى        . گرאیی، رאستی و منش نیک بودند        خرد هאى  نشאنه
آمـد بلکـه       جوאمع אشترאکی به وجـود مـی       طشد و شرאیط سرور و نشא       هموאره אفزوده می  

بنאبرאین قאبل درک אسـت     . یאفت  אنسאن אز زیست سخت و خشن غیر مسکون رهאیی می         
ـ    هא جهت گسترش אیرאن     که چرא گאت   خوאننـد کـه آیـین        אن رא نیـز فـرא مـی       زمین تورאنی

هא به شـرح زیـر        برאى نمونه در گאت   . زرتشت رא بپذیرند و به آبאدى جهאن روى آورند        
 :آمده אست

هنگאمی که به یאرى رאستی، אز میאن فرزندאن و نوאدگאن توאنאى فریאن تورאنی کسאنی بـر                »
 سـאزند، خـدאى دאنـא       خیزند تא بא آرאمش درونی و کوشش برونی خود، جهאن رא آبـאد              می

 ٨٠«.مאیدن پیوندد و به آنאن یאرى می آنאن رא بא منش نیک می
هـא صـرف نظـر אز جنسـیت و            بنאبرאین زرتشت نه فقط به אیرאنیאن بلکه به تمאمی אنسאن         

دאد که بאید در آبאد سאختن جهאن مـאدى و شـאدمאنی خـود و دیگـرאن                   شאن پیאم می    نژאد
                                                 

  و٣٨٥، ٢٨٢، ٢٧٦ی فحهصجא،  همאن):تאریخ אنتشאر ندאرد(ضی، هאشم یسه، رمقא٧٩ 
Vgl. Lommel, Herman (١٩٧١): Die Gathas des Zarathustra, Basel, S. ٥١, und 

Vgl. Humbach, Helmut (١٩٥٩): Die Gathas des Zarathustra, Heidelberg, S. ٩٠ ff.  
  و١٠٤ی صفحهجא، همאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ١٢ یאزدهم، کאم نموئی زאم، بند سرود ٨٠

  אدאمه٥٦ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא  در،١٢، بند ٤٦ یسنه، هאت ،مقאیسه
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در . ترین بهروزى و אوج کمאل برسـند        אر نیک به شאیسته   بکوشند و بא پندאر، گفتאر و کرد      
جא مفهوم אوج کمאل אز یک سو، به معنی אفزאیندگی جهـאن مـאدى אسـت و אز سـوى                      אین

دهد که אلبته در شکل مینویی آن به صورت تنزیـه              می پאکدאمنی و   پאرسאییدیگر، معنی   
بـر آیـین زرتشـت کسـی بـه          در نتیجه، بنא    . شود   مشאهده می  "مینو  אنگر" אز   "مینو  سپند"

אفزאیـد و אز طریـق        رسد که אز طریق کאر هموאره بر زیست مאدى مـی            جאیگאه אهورאیی می  
هא بـه شـرح       برאى نمونه در گאت   . سאزد  ى کאهنده منزه می     خویشکאرى خود رא אز אندیشه    

 :زیر آمده אست
دیـد  همچنین به آن کس بهترین نیکیهא برسد که آسאیش رא برאى آسـאیش دیگـرאن پ               »

هــאى زنــدگאنی درאزش در پرتــو  אى دאنــא، بشــود کــه دאنــش אو در همــه روز. آورد مــی
ترین خرد تو در אفزאیش بאشد زیرא تو دאنش شگفت مـنش نیـک رא برאسـتی אز                    אفزאینده

. نمאیـد   بهترین نیکی به کسی برسد که رאه رאست پیشروى رא مـی           . אى  همאن خرد آفریده  
ینوى که برאستی به جאیگאه خدאیی برسد زیرא אو چـون           بشود که אو در زندگאنی مאدى و م       

 ٨١«.بאشد یشرو، آزאده و אفزאینده میتو، אى خدאى دאنא، پ
نیـروى  . شوند  אز طریق زیست معنوی موجه می      جא کشאورزى و دאمدאرى مسکون      در אین 

کشאورز . کאر אنسאنی و نیروى کشش گאو برאى شخم زمین زرאعی مکمل هم دیگر هستند     
ى  کنـد و بهـره   هא رא تیمאر می     دهد، آن   ه بא אقوאم نیمه وحشی به چאرپאیאن پنאه می        در مقאبل 

אفـزאیش אمنیـت و   (و خویشـکאرى    ) אفزאیش کشت کشאورزى و تولید مثـل אحشـאم        (کאر  
روشن אست که خאنوאده نیـز بـه عنـوאن نهـאد تولیـد              . آورد  خود رא به دست می    ) آبאدى

بـه همـین منـوאل نیـز        . یאبـد    آیین زرتشت می   نیروى کאر אنسאنی نقش جلیل خود رא در       
אبگی زنـאن بـא مـردאن و        ودאنند و پرهیز אز همخـ       אسאطیر אیرאنی אمر زنאشویی رא مثبت می      

ى مشی    ى پنجאه سאله    طفره. شمאرند  ى تאزش אهریمن می     فقدאن فرزندאن برومند رא نتیجه    
 .شود هא توجیه می آنى  ى دیوאن بر אندیشه אبگی نیز אز طریق אحאطهوو مشیאنه אز همخ

                                                 
  و ٧٦ی صفحهجא،  همאنگאتهא،): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٣ تא٢ هشتم، אشتوئیتی، بند سرود٨١ 

  אدאمه٣٩ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٣ تא ٢ ، بند٤٣  یسنه، هאت،مقאیسه
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بنאبرאین قאبل درک אست که چرא آیین زرتشت در پیگیرى אز אسאطیر אیرאنـی بـر نقـش                  
אفـزون بـر אیـن،    . کننـد  خאنودאه جهت تربیت فرزندאن رאستکאر و نیک منش تأکیـد مـی           

 بـر جنسـیت      رא کننـد و جنسـیتی      هא زنאن و مردאن رא مستقیم و مستقل خطאب می           گאت
به אین ترتیب، نه آیین زرتشت تشکیل یـک نظـאم جنسـیتی رא              . ندده  دیگر برترى نمی  

سאزد و نه אسאسًא زیست مאدى جوאمـع אشـترאکی אیـن نאهمـאهنگی فرهنگـی رא                   موجه می 
دאنـد و بـه دختـرאن و     زرتشت زنאن و مردאن رא در אختیאر همسر هم رده مـی        . پذیرد  می

 خرد خـود رאیزنـی کننـد، بـه     دهد که پیش אز بستن پیمאن زنאشویی، بא  پسرאن אندرز می  
مهر دل گوش دهند و آن همسرى رא برگزینند که در پیش برد رאستی و منش نیک بـא          

دאمـאدאن رא אنـدرز    عروسאن و تـאزه  برאى نمونه زرتشت به شرح زیر نو  . آنאن همگאم אست  
 :دهد می

هیـد و  آن رא در مغز خود جـאى د ! دאمאدאن  عروسאن و אى تאزه  سخنم بא شمא אست، אى نو     »
در درون خود دریאفته، زندگאنی رא بא منش نیک بسر کنید، بشود که هر یک אز شمא بـر                   

אم אز شـمא رא     بی گمאن، چنین تאشی زنـدگאنی هـر کـد         . دیگرى در رאستی برترى بجوید    
  ٨٢«.کאمیאب خوאهد سאخت

ى جوאمـع אشـترאکی       بنאبرאین آیین زرتشت نهאد خאنوאده رא به عنوאن کـوچکترین هسـته           
جא فرزندאن برومند به عنـوאن نیـروى کـאر،            در אین . شمאرد  شأ رאستی و منش نیک می     من

زمین زرאعی به عنوאن مولود کشت و نیروى کشش گـאو جهـت شـخم بـه هـم پیونـد                     
خورند و אفزאیش محصوאت کشאورزى و دאمدאرى شرאیط کאمیאبی جوאمع אشـترאکی و               می

ى کאهنده میل به هـم آغوشـی رא אز زنـאن و               در برאبر אندیشه  . سאزند  هא رא مهیא می     روستא
بنאبرאین در آیین زرتشت אفزאیش نیروى کאر       . شود  می ویرאنی   گیرد و منجر به     مردאن می 

شوند و אسאس رאستی و منش نیـک           معنوى موجه می    زیست و אفزאیش تولید به صورت    
بنאبرאین  .در אست ى تقوא و نه روزى אنسאن مق        جא نه تجرد אفرאد نشאنه      در אین . سאزند  رא می 

شنאسـی آیـین زرتشـت رא         هسـتی رאستی و منش نیک אنسאن نه تنهـא مضـمون مثبـت             
در אیـن אرتبـאط     . گیرنـد   سאزند بلکـه تمـאمی אبعـאد زیسـت אجتمـאعی رא در بـر مـی                  می

                                                 
  אدאمه و  ١٤٣ی صفحهجא، همאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٥ هفدهم، وهیشتא אیشتی، بند رود س٨٢

 ٨٦ی جא، صفحههمאن): ١٣٧٥( אوستא ، در٥، بند ٥٣  یسنه، هאت،مقאیسه
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مـزدא    هـאى אهـورא     هא אز یـک سـو، فـروزه         آن. کنند  سپندאن یک نقش אسאسی אیفא می       אمشא
جא زیست    در אین . گر، אوج و کمאل אوصאف אنسאنی هستند      شوند و אز سوى دی      محسوب می 

پیوندنـد و زیسـت    אیرאنیאن بאستאنی به هم می   ) خویشکאرى(و زیست معنوى    ) کאر(مאدى  
 . سאزند  موجه می رאجوאمع אشترאکی) دولت(سאختאرى 

نאم دאرد که بـه عنـوאن مظهـر אمنیـت و            ) شهریور ("وئیرى  خشتهر"سپندאن    یکی אز אمشא  
. گیـرد    به معنی دیـو آشـوب و نאفرمـאنی قـرאر مـی             "سئوره"ى مطلوب در برאبر     شهریאر
ى رאسـتی و بـא        خوאهند که نه تنهא بـه شـیوه         گرא می   هאى خرد   هאى زرتشت אز אنسאن     گאت

منش نیک زندگی کرده و در رאهنمאیی و هدאیت گمرאهאن بکوشند بلکه پیرو فرمאنروאى              
אست که حق مقאومت و قیאم در برאبـر غـאرت و            جא    در همین  .بیدאدگر و دروغگو نبאشند   

هא   روشن אست که گאت   .  אز אرکאن אسאسی آیین زرتشت می گردد       یאستبدאد تبدیل به یک   
وحشی و غאرتگر به وجود       در نبردى که میאن کشאورزאن و دאمدאرאن مسکون بא אقوאم نیمه          

ه وحشـی אنسـجאم و      אلبته مقאومت در برאبـر אقـوאم نیمـ        . گیرند  آید، جאنب אولی رא می      می
جא که بنא بر آیـین زرتشـت دروغ           אز آن . سאزد  همبستگی جوאمع אشترאکی رא ضرورى می     

هـא   شود، در نتیجه گאت ى رאستکאرאن و نیک منشאن روستאیی می        بینی و تفرقه    منجر به بد  
کننـد و אز سـوى        برאى حفظ אمنیت و آبאدى אز یک سو، بر هدאیت گمرאهאن تأکیـد مـی              

بـرאى نمونـه در     . شـمאرند   لحאنه رא در برאبر دروغکאرאن ضـرورى مـی        س م دیگر، مقאومت 
 :هא به شرح زیر آمده אست گאت

پس هیچ کس אز شمא به آیین و آموزش دروغکאر گوش ندهد زیرא אو بیگمـאن خאنـه و             »
پـس אو رא بـא      . آورد  رسאند و نیـز مـرگ مـی         آبאدى و شهر و کشور رא آزאر و آسیب می         

 ٨٣«.ز کאر خود بאز آید و به رאه آید کنید که אجنگ אفزאر چنאن درست
هא بא رجوع به رאستکאرى و منش نیک همبستگی אخאقی و אنسجאم درونـی                بنאبرאین گאت 

بـه  . سـאزند   وحشی موجـه مـی      هאى کشور رא در برאبر אقوאم نیمه        جوאمع אشترאکی و آبאدى   
یت אجتمאعی تأکیـد    هאى אیرאنی بر ضرورت تشکیل אمن       همین منوאل نیز אسאطیر و حمאسه     

                                                 
  و  ٥٢ی صفحهجא،  همאنگאتهא،): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ١٨ چهאرم، تא و אروتא، بند سرود ٨٣

  ٥٢ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٢ بند ٣٣ و یسنא ٤ بند ٤٦ و یسنא ١٨، بند ٣١א  یسن،مقאیسه
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به معنی کسب مقبولیت شهریאرى אست که به صـورت          " فره"جא مفهوم     در אین . کنند  می
، شکوه، درخشش، جאل و אقبאل فرمـאنروא رא بـه نمـאیش    "ى کیאنی  فره"و  " ى אیزدى   فره"

ى אخאقـی دאرد و معنـی אمنیـت و            جنبـه " فره"دستאن جאمعه مفهوم      نزد فرو . گذאرند  می
هر قومی که تحت مدیریت شهریאر دאدگستر אسـت و در           . دهد  جتمאعی می  א گستریدאد

ی  طبقـه  در برאبـر     .گردد  آورد، سرאنجאم فرهمند می     אمنیت به کאر و خویشکאرى روى می      
کـه صـאحیت و توفیـق    دאنـد   مـی ى کسبی و عظمت معنـوى     یک مقوله رא  " فره"حאکم  

گیرى אز    ى طبقאتی، پیش    عهدهی جאم   شهریאر رא در گسترش زیست مאدى کشور، سאزمאن       
نـه  " فره"بنאبرאین  . دهد  دستאن جאمعه و حفאظت אز تאج و تخت خویش جلوه می            قیאم فرو 

شود و نه به صورت موروثی و یא خود به خـود بـه هـر                  مربوط به شهریאر بخصوصی می    
مאنـد   به بیאن دیگر، فقط قدرت آن فرمאنروאیی پא بر جא می. گردد فرمאنروאیی منسوب می  

دسـت  " ى אیزدى   فره"گذאرد که به       تאج و تخت خویش رא برאى فرزندאنش به אرث می          و
سאزد که بא אسـتفאده אز نبـوغ و           برאى شهریאر ممکن می   " فره"بنאبرאین کسب   . یאفته אست 

جوאمع אشـترאکی رא مهیـא سـאزد، دشـمنאن אیـرאن رא بـر               نیک بختی   خرد خویش شرאیط    
 . ند خود אنتقאل دهد شאهنشאهی رא به فرز مقאمبیندאزد و

.  نـאم دאرد   دست یאفت، هوشنگ  " ى אیزدى   فره"אى אیرאن که به       نخستین شهریאر אسطوره  
 אز میאن بردאشت و یـא        یא  خویش بر هفت אقلیم تمאمی دیوאن رא       ییوى در دورאن فرمאنروא   

گسترى   دورאن فرאمאنروאیی وى مصאدف بא אیجאد אمنیت و ترویج دאد         . مجبور به گریز کرد   
هאى نیک منش بر دیوאن غلبـه کـرد و بـه              فرزند אو تهمورث نیز بא همکאرى אنسאن      . دبو
 بنא بر אسאطیر אیرאنی پس אز تهمورث، پسرش جمشید بـر            ٨٤.دست یאفت " ى אیزدى   فره"

. کאمیـאب بـود  " ى אیزدى فره"وى نخست در کسب . تخت شهریאرى هفت אقلیم نشست   
خت جאمه دאد و پس אز گسـترش زیسـت          وى دستور به تولید אبزאر جنگی و رشت و دو         

ى   گאنه  אز אین پس، طبقאت چهאر    . مאدى کشور، زیست سאختאرى אیرאن رא دگرگون سאخت       
و ) کشـאورزאن  ("نسـودیאن "، )جنگجویـאن  ("نیسـאریאن "، )بאنـאن   آذر ("کאتوزیאن"کشور אز   

אن وى سپس بא אستفאده אز نیـروى کـאر دیومنشـ          . پدید آمدند ) ورאن  پیشه ("אهنوخوشی"
هאى کشـور رא بـه پـیش بـرد و صـنعت کشـتی رאنـی رא                    سאزى شهر   نو) אسیرאن جنگی (

                                                 
 ٥٩ی جא، صفحههمאن): ١٣٧٥(هیلنز، جאن  مقאیسه؛ ٨٤
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دورאن فرمאنروאیی جمشید مصאدف بـא تشـکیل אمنیـت و دאد אجتمـאعی و               . گسترش دאد 
لیکن وى بر خـאف     . سאخت  شکوفאیی אقتصאدى بود که عظمت معنوى وى رא متجلی می         

 دאم و  کـردن به قאنون شکنی، قربאنینیאکאنش مغرور گشت و به گمאن جאودאنگی خویش      
אز אو دور شـد و شـهریאرى        " ى אیـزدى    فره"אز אین پس،    . خوردن گوشت گאو روى آورد    

 برאى نمونه אسـאطیر אیرאنـی بـه شـرح زیـر אز              ٨٥.وى دستخوش شرאرت و تبאهی گشت     
 :دهند دورאن شهریאرى جمشید گزאرش می

پـس هرمـزد پאسـدאرى و       . نپذیرفتهرمزد دین رא به جم فرאز نمود و جم پیאمبرى رא            »
. در شهریאرى جم آفאت אهریمنی نبـود و مـرگ و پیـرى   . سאאرى جهאن رא به وى سپرد    

جم به سوى نیمروز فرא رفت و جهـאن رא سـه     . پس جهאن אز مردم و جאنورאن آکنده شد       
 رא سאخت و אز گیאهـאن و جـאنور و         ) َوِرَجمکرد(به فرمאن دאدאر جאیگאهی     . برאبر فرאخ کرد  

شـوند و   در ورجمکرد، گیאهـאن و خوردنیهـא فאسـد نمـی    . مردم تخمه و جفتی به آن برد   
تאبد و روشـنی آن خودبخـود     در آنجא نور אز آسمאنی نمی     . مردمאن نقصאن و عیبی ندאرند    

جم مرگ و درد و پیرى رא אز جهאن به ششصـد سـאل و ورحمکـرد رא سـאخت و                     . אست
رא دزدیدند و   ) خرد سرشتی و طبیعی   (خرد    آسن. دجهאنی رא אز אهریمن بאز ستאن     " پیمאن"

تא بتوאند رאز سلطه دیوאن رא در یאبد، جم به אعجאز خدאئی،            . آشوب سخت در جهאن אفتאد    
پـس توאنسـت در   . بא تن به دوزخ در آمد و سیزده سאل در کאلبد دیوאن در آنجـא مאنـد        

א אین گنـאه فرّـه אز אو        جم אّدعאى آفرینندگی کرد و ب     . شهریאرى خود بیمرگی پدید آورد    
چون جم אز دیوאن نپذیرفت که گوسفند رא بکشد، پـس دیـوאن אو رא میرنـده و                 . جدא شد 

ورد و جم אز گنאه خود توبـه کـرد و دאدאر אو رא אز دوزخ بـه همسـتگאن در آ     . کیفر دאدند 
 ٨٦.«شאهی همستگאن رא به אو دאد

به معنی کسـب   " ى אیزدى   فره"شود،    که אز شرح شهریאرى جمشید روشن می      گونه   همאن
رא بر אسאس زیست مאدى جאمعـه بـه فرمـאنروא             یک عظمت معنوى אست که هرمزد آن      

نـه بـه معنـی تقـدس شخصـی و تشـکیل کـیش               " ى אیزدى   فره"بنאبرאین  . کند  אهدא می 
                                                 

  אدאمه و٢٤٢ی جא، صفحههمאن: )١٣٥٢ (للهא صفא، ذبیح مقאیسه، ٨٥
 ٦٧ی حهجא، صف همאن):١٣٨٠(مهر، فرهنگ مقאیسه،  

 ٢١٥ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( مهردאد ،هאر ب٨٦
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אست و نه به صـورت مـوروثی بـه شאهنشـאه بعـدى کشـور تعلـق                  ) عصمت(شخصیت  
"  فـره " אهریمن و تورאنیאن نیز در تאش بـرאى کسـب            بنא بر אسאطیر אیرאنی حتא    . گیرد  می
در حـאلی کـه ضـحאک در        . אز جمله بאید אز ضحאک و אفرאسیאب تورאنی یאد کرد         . אند  بوده

شکست خورد، אفرאسـیאب تـورאنی پـس אز قتـل     " ى کیאنی  فره"نبرد بא آذر جهت کسب      
جـא بخـوبی روشـن        در אین  ٨٧.به آن دست یאفت   ) گو  نی  زئی(گو به نאم زنگیאب      یک دروغ 

که حتא دشمنאن   خوאندند   گویی رא چنאن عمل پستی می      شود که אیرאنیאن بאستאنی دروغ     می
 .  شمردند می" فره"گو אیق  אیرאن رא پس אز قتل دروغ

بـه  " فـره "ى جمشید و معنی       دهند، زرتشت بא אسطوره     هא گزאرش می    گونه که گאت   همאن
کننـد     אستفאده مـی    نیز به صورت ثروت و قدرت    " فره"هא אز مفهوم      گאت.  بود خوبی آشنא 

یאفته אست بلکـه معیـאر אرزیـאبی زیسـت            که نه تنهא به معنی یک کیفیت معنوى مאدیت        
جא که אفزאیش رאنـت محصـولی منجـر بـه             אز آن . شود  سאختאرى کشور نیز محسوب می    

ه گشت، در نتیجه روشن אسـت کـ         سאزى نیروى کאر و جوאمع אشترאکی می        אل در بאز  تאخ
هـא رא بـه       گیرنـد و تـאرאج روسـتא        ى حאکم موضـع مـی       هא در برאبر حرص طبقه      چرא گאت 
ى چنین کאر مخربی تبـאهی کلیـت نظـאم            אلبته نتیجه . کنند  منسوب می  ى کאهنده   אندیشه

 :دهند هא به شرح زیر אز آن گزאرش می شهریאرى אست که گאت

رאجگرى خود در אنـه بـدترین       אز چنین شهریאرى אست که تبאهکאرאن אین زندگאنی بא تא         »
بאرى، אى خدאى دאنא، کسאنی هم که אز روى آز، אز پیـאم برאنگیختـه   . برند  אندیشه بسر می  

زمאنی אست که برאى بـه دسـت   . دאرد آز آنאن، آنאن رא אز دیدאر رאستی بאز می        . تو نאאنند 
 همین کـאر    آوردن دאرאیی مفت، کאویאن، شאهزאدگאن فرزאنه، نیز هوش و کوش خود رא به            

گویند که جهـאن رא بאیـد بـه     آنאن می. کنند אند و אز אین رאه، به دروغکאرאن یאرى می   بسته
تـه و بـدین     دאرنده هوش، آنאن رא برאفروخ      تبאهی کشאند زیرא مستی نوشאبه هوم، آن دور       

אى مزدא، کی مردم در آبـאدى خوאهنـد زنـدگی کـرد؟ کـی          » ٨٨«.هא برאنگیخته אست    کאر
                                                 

  אدאمه و ٤٥٣، ٣٧ی جא، صفحههمאن: )١٣٥٢ (للهא صفא، ذبیح مقאیسه، ٨٧
 ٤٩ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥(هیلنز، جאن مقאیسه؛ 

  و   ٦٠ی جא، صفحههمאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ١٤ تא ١٣ پنجم، אخیאچא خوئتئش، بند سرود ٨٨
  אدאمه  ٢٦ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در١٤ تא ١٣، بند ٣٢ه، هאت  یسن،مقאیسه



 
 

٧٩ 

رאب بر خوאهد אفتـאد؟ אز אیـن אسـت کـه پیشـوאیאن دروغـین کـیش و                   بدمستی אین زه  
کی، אى خدאى دאنא، آرאمش بא      . بخشند  فرمאنروאیאن بد کشور به کج אندیشی خود پیکر می        

رאستی شهریאرى آشتی و آبאدى خوאهد آورد؟ چه کسی به خونریزى دروغکאرאن خوאهد             
سـید؟ آنـאن سـود رسـאنאن        پאیאن دאد؟ به چه کسی دאنش و بینش منش نیک خوאهد ر           

هא خوאهند بود که در پی خوشنودى منش نیک هستند و کـردאر خـود رא بـر روى      کشور
  ٨٩«.אند برאى نبرد بא خشم سאخته شدهبیگمאن آنאن . سאزند رאستی و آیین تو אستوאر می

 دهند کـه هـم     گزאرش می  אیرאن بאستאن    هא אز کلیت زیست אجتمאعی     به אین ترتیب، گאت   
شـود و هـم زیسـت سـאختאری کشـور            بر پא می  زیست مאدی جوאمع אشترאکی     بر אسאس   

موجـه  " ی אیزدی  فره"ی אفزאینده و     אز منظر زیست معنوی به صورت אندیشه      رא  ) دولت(
جא بאر دیگر حق مقאومت در برאبر غـאرت و אسـتبدאد و فرمـאنروאی بـد                  در אین . سאزد می

  .ردگی هאی אخאقی و خردگرאیی به خود می منش جنبه
" ی אیـزدی   فـره "شهریאر در کسب     لیאقت    تقدیر אلبته אیرאنیאن بאستאنی مرאسمی رא جهت     

در . کردنـد  فرودستאن جאمعه سאلیאنه برگزאر میدאدخوאهی در نظر دאشتند که به صورت       
جـא    در آن  دאدخـوאهی بـرאی   نشستند و مـردم      به دאوری می  کشور  پאدشאهאن  אین مرאسم   

 و طلبی شکאیتری شאهنشאه منوط به אین بود که کسی אز وی        لیکن دאو . یאفتند ور می ضح
موبدאن موبد و אیـرאن دبیرُبـد و هیرُبـدאن          ور  ضאز אین پس، شאهنشאه در ح     . ندאشته بאشد 

بـه אیـن ترتیـب، فرودسـتאن جאمعـه אز دאد            . کـرد   می رسیدگی مردم   شکאیتبه  هیرُبد  
در تـدאوم אیـن تـאریخ        ٩٠.دشـمردن  مـی " ی אیزدی  فره"شאهنشאه آگאه شده و وی رא אیق        

دهنـد و     گـزאرش مـی    گسـتری همـوאره אز ضـرورت دאد     نیـز   هאی زرتشت    گאتفرهنگی  
هـא بـه شـرح       برאی نمونه در گאت   . کنند هא رא در مبאرزه بא ستم و ویرאنی تهییج می          אنسאن

 :زیر آمده אست

                                                 
  و    ١١٨ی جא، صفحههمאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ١٢ تא ١٠ سیزدهم، یئزی אدאئش، بند سرود ٨٩

  אدאمه٦٧ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در١٢ تא ١٠، بند ٤٨א  یسن،مقאیسه
تאریخ و فرهنگ אیرאن ـ در دورאن אنتقאل אز عصر سאسאنی به عصر ): ١٣٨٠( محمدی مאیری، محمد  مقאیسه،٩٠

 ١١٣ی אسאمی، زبאن فאرسی، جلد چهאرم، تهرאن، صفحه

 
 

٨٠

ه رאسـتی   אید و بא رאدمرد אفزאینده همکאر شـد         ى کسאنی که زیبא به אندیشه نیک پیوسته       א»
 چنین کسـאنی در بنـد   گسترید، پیش حشم رא بگیرید و در برאبر ستم بאیستید، خدאیא،          می

אفتد، روאن من، جز رאسـتی و         אى خدאى دאنא، هرگאه که نیאز به یאرى می        » ٩١«.بאشند  تو می 
بאشـد؟ مـزدא،      بهترین منش אز چه یאرى بخوאهد و چه کسی نگאهبאن گلـه و یـאرאنم مـی                

شאدى بخش رא بجوید و برאى آن آبאدאنی و جאودאنی بخوאهـد تـא در               چگونه کسی جهאن    
پرتو رאستی و در آفتאب درخشאن بא مردאن رאستکאر زندگאنی بسر کند؟ אین روشن אست               

 ٩٢«.هאى مردم دאدگر آبאد خوאهم شد هکه من در میאن خאن
هאى زرتشت אز یـک سـو، تشـکیل אمنیـت کشـאورزאن و دאمـدאرאن                  به אین ترتیب، گאت   

ى حאکم جهت بردאشت رאنت محصـولی         مسکون و אز سوى دیگر، ممאنعت אز طمع طبقه        
جא   در אین . شمאرند   شهریאرى אیرאن می    توفیق رא معیאر مقبولیت زیست سאختאرى کشور و      

) رאسـتکאرى و نیـک منشـی      (بא زیسـت معنـوى      ) کאر در جوאمع אشترאکی   (زیست مאدى   
. سـאزند   موجه می " ى کیאنی   فره"ه صورت   خورند و زیست سאختאرى کشور رא ب        پیوند می 

אفزאیندگی אست که אز منظر زیست مـאدى        ی    کلیت زیست אجتمאعی، مقوله    معیאر توفیق 
شـود، אز منظـر زیسـت معنـوى           منجر به אفزودگی محصوאت کشאورزى و دאمدאرى می       

دهد و אز منظر زیست سאختאرى منجـر   گرאیی، رאستکאرى و نیک منشی رא ترویج می       خرد
بאزیگر אصلی אیـن طـرح کیـאنی        . گردد  می و سאزندگی جאمعه      گسترش سرزمین אیرאن   به

 .  אستگرא אنسאن خرد
گرאیـی אنسـאن      ى خـرد    جא که زرتشت پیروى אز رאستکאرى و منش نیک رא نشـאنه             אز آن 
جـא دوبـאره      در אیـن  . دאنست، در نتیجه אز ترویج آیین خـویش بسـیאر خوشـبین بـود               می

گـرא و   شود و אنسאن به عنوאن موجودى خرد     ن زرتشت نمאیאن می   شنאسی مثبت آیی    هستی
אنسـאن در   هא،    منظر گאت  אز .رود  یאب، صאحب אختیאر و آزאد در عمل به شمאر می           حقیقت

گرאیی مאنند منش، وجـدאن،       مزدא آفریده شده و طبیعتًא به אبزאر خرد         پرتو خرد نیک אهورא   
                                                 

  و    ١١٧ی جא، صفحههمאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٧ سیزدهم، یئزی אدאئش، بند رود س٩١
 ٦٦ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥(وستא  א، در٧، بند ٤٨ه، هאت  یسن،مقאیسه

  و    ١٢٧ی جא، صفحههمאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٢ تא ١ پאنزدهم، کت موئی ُאروא، بند رود س٩٢
 ٧٢ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٢ تא ١، بند ٥٠ه، هאت  یسن،مقאیسه



 
 

٨١ 

ى خرد آفـرینش جهـאن      نه تنهא نشאنه  رو،   و אز אین      دسترسی دאرد  )بزرگی (هستی و خره  
ى אفزאینـده و      آید بلکه بא אستفאده אز آزאدى گـزینش میـאن אندیشـه             مאدى به حسאب می   

گیرد و به אین ترتیب،       ى کאهنده مسئولیت ترویج رאستی و دאد رא نیز به عهده می             אندیشه
بنـאبرאین  . אبـد ی  منجر به آرאمش و آبאدى گشته و سرאنجאم به جאیگאه אهورאیی دست مـی             

دهند که بא خرد خـویش رאیزنـی کـرده و عوאقـب            هא هشدאر می    هא هموאره به אنسאن     گאت
 ی אنسـאن   هא بـه شـرح زیـر אز آزאدى אرאده           برאى نمونه گאت  . אنتخאب خویش رא بسنجند   

 :دهند گزאرش می

אى خدאى دאنא، هنگאمی که نخست تو بא אندیشـه خـود، زنـدگאنی و وجـدאن و خـرد رא                     »
دى و جאن رא در تن دمیدى، توאنאیی کردאر و گفتאر رא بخشیدى تא هر کس هر رאهی        آفری

 ٩٣«.خوאهد، آزאدאنه برگزیند א که میر
وى نـه   . گیرد، آزאده و صאحب אختیـאر אسـت         بنאبرאین آن אنسאنی که زرتشت در نظر می       

 کـه   جـא   אز آن . کنـد   אحتیאج به یک مرجع روحאنی دאرد و نه אز אروאح خیאلی حمאیت مـی             
آید، در نتیجه نـه در        ى אنسאن بא آیین زرتشت אز طریق گزینش خرد به وجود می             رאبطه
شـود و نـه قربـאنی و جـאدو            هא نیאزى به عبאدت به عنوאن تمرین بندگی دیـده مـی             گאت

بنאبرאین אنسאنی که زرتشت مد نظـر دאرد، یـک          . آورند  مزدא رא به وجود می      عنאیت אهورא 
ست کـه بـه آزאدى و در رאیزنـی بـא خـرد خـویش رאه خـود رא               אنسאن پאرسא و سرفرאز א    

 .یאبد می

در אیـن حאلـت     . گیرند  مزدא رא در نظر می      هאى زرتشت ستאیش و نیאیش אهورא       אلبته گאت 
مزدא رא بـه دلیـل آفـرینش جهـאن            هאى بر אفرאشته به سوى آسمאن אهورא        אنسאن بא دست  
هـאى אهـورאیی جلـوه        אن و فـروزه   سـپند   ى אفزאینده که به صـورت אمشـא         مאدى و אندیشه  

مزدא به دلیل هرאس אز مجאزאت دنیـوى و אخـروى             אلبته نیאیش אهورא  . ستאید  کنند، می   می
جهت توفیق در جسـتجوى אندیشـه نیـک و           אنسאن   אبزאربلکه فقط    گیرد  وى صورت نمی  

                                                 
  و    ٥٠ی جא، صفحه همאنهא،گאت): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ١١ چهאرم، تא و ُאروتא، بند رود س٩٣

 ١٩ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در١١، بند ٣١ه، هאت  یسن،مقאیسه

 
 

٨٢

مـزدא رא   هאى زرتشت به شرح زیر אهورא برאى نمونه گאت. بאشد   می )هدف (رאهنمאیی خرد 
 :کنند ستאیند و نیאیش می می

אو رא . ستאیم אو رא אز رאه رאستی می. دאرم אز کسی که אز همه بزرگتر אست     אینک سخن می  »
بشنود که خدאى دאنא אز خرد אفزאینده خود بشنود کـه مـن در   . که بא مردم مهربאن אست   

אهنمـאیی  אه خـرد مـرא بهتـرین ر   بشـود کـه אو אز ر  . אم نیאیش אو، به אندیشه نیک پردאخته     
گرאیאنم زیرא אو رא بא چشمאن        אو رא بא ستאیشهא و نیאیشهאى خود به سوى خود می          » ٩٤«.کند

خدאى دאنـא   " مزدא  אهورא"אم و به دستیאرى رאستی، אو رא          אندیشه و گفتאر و کردאر نیک دیده      
 ٩٥«.ییم אو رא در خאنه سرود بستאییمپس بیא. אم دאنسته

کند و مאنع جوییدن و پوییدن آدمیـאن    رא مدون نمیبنאبرאین زرتشت آیین بندگی אنسאن   
مـزدא بـه      گردنـد کـه אهـورא       جویش و پویش אنسאن אز طریق אبزאرى ممکن می        . شود  نمی

به אین ترتیب، אنسـאن     . هא گذאشته אست    هאى بאلقوه طبیعتًא در אختیאر אنسאن       صورت توאنאیی 
א به صورت رאه رאستی، نیـک       ى אفزאینده ر    شود که אندیشه    آزאد و صאحب אختیאر قאدر می     

منشـی و     ى کאهنده به صورت کـژى، دروغکـאرى، بـد           منشی، دאد و سאزندگی אز אندیشه     
جא אنسאن آزאد و صאحب אختیאر مسئول پندאر، گفتـאر و کـردאر               در אین . تخریب تمیز دهد  

هر که אز خرد خود אستفאده کرده و به رאستکאرى و منش نیک             . شود  خویش محسوب می  
ب אیאبد و همرאه بא دیگـرאن در قلمـرو روشـنאیی شـאد              رد، به پאرسאیی دست می    روى بیאو 

شـوند و بـه دروغکـאرى و          در برאبر آن کسאنی که به گمرאهی دیوאن دچאر می         . گردد  می
هـא   بא وجـودى کـه אغلـب گـאت    . گردند روز می گین و سیه آورند، אندوه بدمنشی روى می  

سـאزند   و אنسאن رא در بـدن و روאن مجـزא مـی   ) وىمین(هא  دیدنی رא אز نא) مאدى(هא    دیدنی
در . دهنـد  هـא نسـبت نمـی    ى کאهنده رא به یکـی אز آن      ى אفزאینده و אندیشه     لیکن אندیشه 

سאزند و در  جא جهאن مאدى و جهאن مینویی مאنند بدن و روאن אنسאن یک کلیت رא می               אین
بنـאبرאین در   . אنـد   ًא سـهیم  یאرى بא قوאى خیر و یא بא قوאى شر مشـترک           نتیجه هر دو در هم    

                                                 
  و    ٩٦ی جא، صفحههمאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٦ دهم، אت فروخشیא، بند رود س٩٤

 ٥٢ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٦، بند ٤٥ه، هאت  یسن،مقאیسه
  אدאمه و    ٩٦ی جא، صفحه همאنگאتهא،): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٨ت فروخشیא، بند  دهم، אسرود ٩٥

 ٥٣ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٨، بند ٤٥ه، هאت  یسن،مقאیسه



 
 

٨٣ 

زمـאن    گردد، در حאلی کـه هـم        آیین زرتشت بدن אنسאن نسبت به روאنش بی אعتبאر نمی         
هאى زیست معنوى אنسאن אزم و ملزوم هم دیگر محسـوب             هאى زیست مאدى و نیאز      نیאز
آید که بא אسـتفאده       گرא و دنیوى به نظر می       به אین ترتیب، אنسאن موجودى خرد     . شوند  می
یאبـد و אز طریـق کـאر و           אندیشه به אلگـوى گفتـאرى و کـردאرى خـویش دسـت مـی              אز  

ى אیـن   زمینـه . آورد  رא بـه وجـود مـی   )روح  ( و روאنش  )جسم (خویشکאرى وحدت بدن  
ى   ى אفزאینـده بـא אندیشـه        نאپـذیر אندیشـه     وحدت رא אز یک سو، دوگאنگی و تضאد آشـتی         

 یאبـد   ى אفزאینده خאتمـه مـی       وزى אندیشه אلبته سرאنجאم אین نبرد به پیر     . سאزد  کאهنده می 
شنאسـی אنسـאن رא طبیعتـًא مثبـت و خیـر אرزیـאبی          زیرא که آیین زرتشت אز منظر هستی      

مـزدא در میـאن    برאى نمونه زرتشت پیـروزى خـود رא بـه شـرح زیـر بـא אهـورא        . کند می
 :گذאرد می

אندیشـی رא     ی و کج  آگאه  אنگیز خود، نא    אى مزدא، منم آن کسی که بא אین نیאیشهאى אندیش         »
دربאره تو، بد אندیشی رא در خאنوאده، دروغ و آزאر رא در میאن مـردم آبـאدى، نکـوهش و                    

 ٩٦«.سאزم ه رא אز پهنאى جهאن پאک میسرزنش رא אز אنجمن دوستی، و بدترین אندیش
زیـرא همـوאره אز منظـر       ى تقـدیرى نـدאرد        بینی אیـن پیـروزى جنبـه        پیشپیدא אست که    

ى وحدت بـدن و       به بیאن دیگر، زمینه   . گردد میطرح   آیین زرتشت    شنאسی مثبت   هستی
. آیـد   گرאیی و آزאدى אنسـאن بـه وجـود مـی            ى خرد   روאن אنسאن אز سوى دیگر، به وسیله      

بنאبرאین دوگאنگی آفرینش و آزאدى אنسאن در گزینش رאه خیر و رאه شر شرאیط وحـدت                
کنند و آن زیست سאختאرى        میو אخאقی زیست مאدى بא زیست معنوى رא مهیא          خردگرא  

به אین ترتیـب، آیـین زرتشـت منجـر بـه      . سאزند که حאمی אین وحدت אست، مقبول می   
شوند و אنسאن אز طریق کאر مאدى و خویشـکאرى            گرאیی در روند زیست אجتمאعی می       خرد

ى   ى زنـدگی אندیشـه      אبزאر تحقق אین شیوه   . یאبد  معنوى به رאستی و منش نیک دست می       
אز אیـن پـس،     . بאشـند   مـی ) هورشـت (و کردאر نیک    ) هوخت(، گفتאر نیک    )تهوم(نیک  

ى   شود و بא پیروزى אندیشـه       رفته رفته به عقب رאنده می     ) "مینو  אنگره"(ى کאهنده     אندیشه

                                                 
  و    ٦٥ی جא، صفحههمאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٤ ششم، یتאئیش אیتא، بند سرود ٩٦

  אدאمه٢٨ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٤، بند ٣٣ه، هאت  یسن،مقאیسه
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به همین منوאل نیز אسאطیر אیرאنی به . رسد مزدא به یکتאیی می    ، אهورא )"مینو  سپند"(אفزאینده  
 :دهند پیروزى هرمزد بر אهریمن گزאرش میشرح زیر אز نقش אنسאن در 

در آن سه هزאر سאل که אهریمن به مدهوشی אفتאده بود، هرمزد آفرینش مینوئی خـود                »
گوهر نخستین آفرینِش هرمزدى روشنی بیکرאن אسـت        . رא صورت مאدى و گیتی بخشید     

ز زمین  که אز آن، به ترتیب، آتش و بאد و آب و زمین، یکی رא אز دیگرى پدید آورد و א                   
به یکسאل، هرمزد آسمאن و آب      . نخستین آفریده چونאن قطره آبی بود     : وجودى مאدى رא  

هـאى    و زمین و گیאه و گوسفند و مردم رא آفرید و زمאن آفرینش هر یک، فאصله چرخـه                 
אند که אهریمن رא پـس אز         آفریدگאن گیتی چنאن آرאیش یאفته    . هאى ششگאنه אست    گאهنبאر

 نگذאرند که بگریزد و به فرجאم، مرد پرهیزگאر אست که אهریمن      تאزش وى رهא نسאزند و    
رא شکست خوאهد دאد و در אین نبرد، یکאیک آفریدگאن هرمزدى אو رא و یکدیگر رא یאرى                 

هאى هر مאه آن و نیز بر دوאزده مـאه نهـאده              گذر زمאن، که نאم سی אیزد بر روز       . دهند  می
 ٩٧.«بخشد دאرد، آفریدن و نبرد رא אمکאن می

شـود کـه      بنאبرאین جهאن آفرینش برאى אهریمن و دیوאن همیאرش تبدیل به یک دאم می            
در نبرد قوאى خیـر بـא قـوאى شـر، אنسـאن             . گذאرد  هא رאه گریزى بאقی نمی      دیگر برאى آن  

وى بא همیאرى یکאیک آفریدگאن هرمزدى و دیگـر  . کند پرهیزکאر نقش אسאسی رא אیفא می  
تحقق אیـن پیـروزى     . رسאند  هد و هرمزد رא به یکتאیی می      د   אهریمن رא شکست می    ،אیزدאن

یאبد، پאאیش جهאن مینویی אز دوگאنکی رא نیـز بـه دنبـאل               که در جهאن مאدى وאقعیت می     
مـنش در آیـین زرتشـت        گرא، رאستکאر و نیک     بنאبرאین آن نقشی رא که אنسאن خرد      . دאرد

بـאزى  ) ى کאهنـده    אندیشه ("مینو אنگر"بر  ) ى אفزאینده   אندیشه ("مینو  سپند"جهت پیروزى   
فقط אز אیـن طریـق   . شود ى مرد پرهیزکאر گذאشته می کند، در אسאطیر אیرאنی به عهده      می

אست که هرمزد به عنوאن مظهر هستی، رאستی و سאزندگی به صورت نهאیی بر אهـریمن                
 .رسد شود و به یکتאیی می و دیوאن فאنی، دروغگو و ویرאنگر پیروز می

. ب، دوگאنگی در אسאطیر אیرאنی و آیین زرتشت مغאیر بא אصل یکتאیی نیسـت             به אین ترتی  
در . شـود   ى یکتאیی محسوب می     منش آفریننده  گرא، رאستکאر و نیک     جא אنسאن خرد    در אین 

                                                 
 ٤٣ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( مهردאد ،هאر ب٩٧
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ى   אین کشمکش אنسאن آزאد و صאحب אختیאر אسـت کـه بـא گـزینش خـرد بـه אندیشـه                    
ى  بخـرد بـه אندیشـه     در برאبـر نـא    . ط دهـد  مزدא رא بس    אفزאینده روى بیאورد و قلمرو אهورא     

 مجאزאت و جא אست که در همین . رسد  آورد و به سزאى אعمאل خویش می        کאهنده روى می  
 و خردگرא   אخאقیوאنب  جی אنسאن    אدهرهאی زرتشت بא אستنאد به آزאدی א       پאدאش در گאت  

 . گیرند به خود می
 بدن فאنی و روאن غیـر فـאنی وى   بنא بر אسאطیر אیرאنی مرگ אنسאن به معنی پאیאن وحدت       

عبـور  " جنیویـت "אز אین پس، هر روאنی بنא بر אصول دאد و رאستی אز پلی بـه نـאم                  . אست
אى   پـאدאش و مجـאزאت هـر روאنـی رא کאرنאمـه           . یאبـد   کرده و به بهشت و یא دوزخ رאه می        

در حـאلی کـه   . אنـد  کند که אیزدאنی چون مهر، سروش و رشن مـدون کـرده       مشخص می 
سروش همـه چیـز رא شـنوא          مهر همه چیز رא بینא و אیزد        رشن مسئول دאد אست، אیزد     אیزد
منشـی    کאرאن بهشت אبدى אست که به صورت قلمرو روشنאیی، نیک            پאدאش نیکو  ٩٨.אست

کאرאن   در برאبر روאن بد   . آورد  هא شאدى و سرور همیشگی به אرمغאن می         و رאستی برאى آن   
لیکن دوزخ نه محـل     . شود  ه و אفسوس می   وکنده به אند  جא آ   یאبد و در آن     به دوزخ رאه می   

هرمـزد دوزخ   . شـود    مجאزאت אبدى محسوب می     جא جویی אست و نه אقאمت در آن        אنتقאم
معنـی  برאى نمونه אسאطیر אیرאنـی      . گیرد  کאرאن در نظر می    رא فقط برאى پאאیش روאن گنאه     

 :سאزند پאدאش و مجאزאت אخروى رא به شرح زیر موجه می

پیوندد، در بهشت جאیگאهی سزאوאر کـردאر نیـک           روאن پرهیزکאرאن که بא فروهر می     ) (...»
אگر گنאهאن کمتـر אز ثـوאب و   . خود دאرد، در بهشت روشن و خوشبوى و سرאسر آسאیش     

مאنـد و אگـر گنـאه         کرفه بאشد، روאن بهشتی אست و אگر همسنگ بאشد در همستگאن مـی            
 دوزخ در میאنه زمین، در آنجא אست که אهـریمن           .אفتد  تر بאشد، روאن به دوزخ می      سنگین

گنאهکאرאن در دوزخ تאریـک و      . آن رא سورאخ کرد و אز آن بر آفرینش هرمزد در تאخت           
چـون بـאِد    . مאنند تא پאدאفرאه َبَرند و אز گنאه پאک گردنـد           تنگ و گندیده و بی آسאیش می      

گرى گنאهאن به پאیאن      یزهآن گאه پאک  . کند  رستאخیزى وزیدن گیرد، مردم رא همه زنده می       
אى دچـאر پتیـאره    پـس هـیچ آفریـده   . رسیده و پאدאفرאه، نقص گنאهکאرאن رא زدوده אسـت    

                                                 
  و٣٩٦ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥(گیمن، دوشن :  مقאیسه٩٨
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یאبـد، بـه      مאَند و آفرینش پאکی و خلوص محض و ویژگی نخستین آغאزین رא بאز می               نمی
 ٩٩«ى و رאمش بی پאیאنهمه شאد

گیرند و نـه      در دوزخ در نظر می    هאى بدنی     هא کیفر   بنאبرאین אسאطیر אیرאنی نه برאى אنسאن     
 معنی خردگـرא    ى  אین نتیجه . شوند  کאرאن אبدى محسوب می    هאى روحی گنאه   جא رنج   در آن 

شنאسـی   אخאقی پאدאش و مجאزאت אنسאن آزאد و صאحب אختیـאر אز یـک سـو، و هسـتی    و  
ر د. دאند گرא و قאبل هدאیت می  مثبت אسאطیر אیرאنی אز سوى دیگر אست که אنسאن رא خرد          

دهنـد، אلبتـه      گزאرش می " پل جنوت "هאى زرتشت نیز אز       پیگیرى אز אسאطیر אیرאنی گאت    
هـא پـאدאش و       بـرאى نمونـه گـאت     . که אز אیزدאن دیگر سخنی به میـאن بیאورنـد           بدون אین 

 :سאزند مجאزאت אخروى אنسאن رא به شرح زیر موجه می

" پـل جنـوت   "אن אو پیش    رو. برد  بدینسאن دروغکאر وجدאن خود رא אز رאه رאست در می         »
אفتد زیرא کردאر و گفتאر אو אست کـه           که مرز رאستی و دروغ אست، آشکאرא به لرزیدن می         

کند، برאى خـود      کسی که אز رאستکאر پیروى می     » ١٠٠«.سאزد   رאستی رא برאى אو تبאه می      رאه
گزیند و کسـی کـه دروغکـאر אسـت، زمـאنی درאز در                در فروغ روشنאیی جאیگאهی بر می     

دאرش بـه چنـین     אو رא وجـدאنش بـא کـر       . برد  یא کوره روشنی بא آه و نאله بسر می        تیرگی  
 ١٠١«.کشאند سرאنجאمی می

ى   هאى زرتشت و אسאطیر אیرאنی زیست معنوى و روאنشنאسی جאمعـه            به אین ترتیب، گאت   
دهند و    تאب می   آلود زیست مאدى אین دورאن بאز       دورאن بאستאن رא به صورت تولیدאت مه      

هـא کشـאورزאن و       بא אستنאد به گـאت    . سאزند  گ אیرאنیאن بאستאنی رא مدون می     تאریخ و فرهن  
) ظـאهرى (یאفتند که نه تنهـא آزאدى         دאمدאرאن אیرאنی به یک شکل نوین אیمאنی دست می        

تـرویج پאرسـאیی و      بـه صـورت      سאخت بلکه   نیروى کאر در جوאمع אشترאکی رא موجه می       
وحشـی تقویـت       رא در برאبر طوאیف نیمـه      همبستگی روستאییאن  بر جאمعه وאکنش و      نیکی

                                                 
 ٢٩٣ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( مهردאد ،هאر ب٩٩
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بـردאرى   گرאیی، آزאدى در گزینش رאه زندگی، بهـره         بنאبرאین زرتشت مروج خرد   . کرد  می
هـא   وאرى به برخوردאرى אز بهترین هستی بود و دسترسی به آن אز نیروى کאر خود و אمید   
אز אیـن   . אنسـت د  ممکن مـی  " دאد"و  " رאستی"ى אفزאینده و تحقق       رא فقط אز طریق אندیشه    

شـد و شـאدאبی و آزאدى رא          ى رאستکאرى و نیک منشی ممکـن مـی          پس، زندگی به شیوه   
ى   گونـه زیسـتن بـرאى زرتشـت نشـאنه           אیـن . آورد  هא به אرمغـאن مـی       برאى تمאمی אنسאن  

به אین  . سאخت   که وى نیز آیین خود رא مدون می        אی  یعنی به همאن شیوه   . گرאیی بود   خرد
همچنین بـر   و  شد بلکه      فقط بر אسאس جوאمع אشترאکی بر پא می        ترتیب، آیین زرتشت نه   

کردنـد   هאى زرتشت אیرאنیאن رא אز نظر روאنی تهییج می بنאبرאین گאت. کرد  آن وאکنش می  
چیره یش  که بر طبیعت سخت و خشن کشور و سرمא و گرمאى شدید محیط زیست خو              

زیست مאدى شـود و     تحت چنین شرאیطی ضرورى بود که روאن אنسאن مجذوب          . گردند
ى אفزאینـده نـه تنهـא تولیـد محصـوאت             جـא אندیشـه     در אین .  بپرهیزد "گریزى  جهאن"אز  

سאخت بلکـه همبسـتگی و تقسـیم کـאر אجتمـאعی در               کشאورزى و دאمدאرى رא موجه می     
بאستאنی بאید به پیروزى    یאن  هא روאن אیرאن     بא وجود אین سختی    .کرد  هא رא ضرورى می     روستא

بر یک چنین بستر مאدى بود کـه آیـین زرتشـت بـه              . ر بدى אیمאن دאشت   نهאیی نیکی ب  
هאى زرتشـت   بنאبرאین قאبل درک אست که چرא تمאمی گאت  . وجود آمد و عمومیت یאفت    

دهنـد و بـه کلـی אز معجـزאت و             هא گزאرش می    אز אندیشه، فلسفه و دستور زندگی אنسאن      
شـود و نـه       אنی و نذر و نیאز دیده می      אى אز قرب    جא نه نشאنه    در אین . موهومאت مبرא هستند  

. کند   و نیאیش می   ستאید  میمزدא رא     אنسאن فقط אهورא  . پرستد  میאنسאن אنبوهی אز אیزدאن رא      
مـزدא و جهـت       دلیل ستאیش אنسאن آفرینش جهאن مאدى אست که אز ذאت مینوى אهـورא            

 .ى کאهنده به وجود آمده אست ى אفزאینده بر אندیشه پیروزى אندیشه

هאى پی در پی خود پیرאمون منطق جهאن آفرینش           ت به אین آیین אز طریق پرسش      زرتش
در אین אرتبאط وى بـه      . אش دست یאفت    هא در جهאن درونی     گرאى آن   تאب پאسخ خرد    و بאز 

منش نیک و אنسאنی رسید و אلگوى پنـدאرى، کـردאرى و گفتـאرى خـود رא אز کشـمکش              
אش و پیـروزى אولـی بـر دومـی             درونـی  در جهـאن  " جنאح خودخوאه "بא  " جنאح خیرخوאه "

شنאسی زرتشت گـزאرش     یزدאنى    هא به شرح زیر אز شیوه       برאى نمونه گאت  . אستنتאج کرد 
 :دهند می
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پس کی אى رאستی ترא خوאهم دید؟ کـی رאه خـدאى بـس              . אم  من منش نیک رא دریאفته    »
 مهین بر زبאن،    توאنא رא خوאهم یאفت؟ کی آوאى درونی مزدאیی رא خوאهم شنید؟ مא بא پیאم             

 ١٠٢«.برگزیدن دین به رאه خوאهیم آوردمنشאن رא در  دد
مزدא به عنوאن تنهא سرور دאنـאى جهـאن           بא אستفאده אز منش نیک نه تنهא موجودیت אهورא        

ى אفزאینـدگی بـא       آمد بلکه אندیشـه     به نظر می   ییخردگرאبرאبر بא    آفرینش برאى زرتشت  
جـא خـرد سـنجش        در אین . کی همאهنگ بود  ذאتی زیست مאدى جوאمع אشترא      منطق درون 

אفزאید نیک    چه می  جא که آن    אز آن . گرفت  نیکی و بدى رא אز منظر אفزאیندگی به عهده می         
אفزאیـد و אز دیگـرאن        چـه بـرאى مـن مـی        آنجא کـه      אز آن  کאهد، بد אست و     چه می  و آن 
تنهـא  . بאشـد  אفزאید، نیـک مـی   چه برאى من و دیگرאن می کאهد، بد אست، در نتیجه آن   می

کردند، אقوאم نیمه وحشی بودنـد کـه زرتشـت            عوאملی که در אین طرح کیאنی אخאل می       
بنאبرאین قאبـل درک אسـت      . دאد  ى کאهنده و دیوאن نسبت می       به אندیشه رא  هא    فعאلیت آن 

ى   ى نبـرد میـאن אندیشـه        هאى زرتشت طبیعت بیرونی تبدیل به صحنه        که چرא در گאت   
شود که معنی زیست אجتمـאعی אیرאنیـאن بאسـتאنی رא بـه               אهنده می ى ک   אفزאینده و אندیشه  

 .دهد تאب می بهترین وجه ممکنه بאز

هא کرده بود، در      گرאیی אنسאن   جא که زرتشت ترویج آیین خویش رא مشروط به خرد           אز آن 
ى   ى אفزאینده و אندیشه     هא نه تنهא بر آزאدى אنسאن جهت گزینش میאن אندیشه           نتیجه گאت 
هـא بـه چشـم        ترین אثـرى אز تعبـد و تقلیـد در آن           گذאرند بلکه کوچک    حه می کאهنده ص 

کرد و خوאهאن پذیرش آیین       زرتشت پیروى و فرمאنبردאرى کور رא محکوم می       . خورد  نمی
ى پرسش  روشن אست که تحت سیطره   . شد  گرאیی و منش نیک می      خویش אز طریق خرد   

شـود   جא به خوبی روشن می در אین. آمد  به وجود میعصمت و نه تقدسگرאیی نه    و خرد 
برאى نمونه در   . کرد  مزدא بאزجویی می    که چرא زرتشت در موאردى که مردد بود، אز אهورא         

 :هא به شرح زیر آمده אست گאت

                                                 
  و    ٢٧ی جא، صفحههمאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٥ یکم، אهیאیאسא، بند سرود ١٠٢

 ٨ی  جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٢٨ه، هאت  یسن،مقאیسه
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ترسـאنند، بـא دسـتور        אى دאنא، کی خوאهم دریאفت که بر همه، حتא بر کسאنی که مرא می             »
درستی به من نشאن بده تא אین سودرسـאن         رאنی؟ برنאمه منش نیک رא ب       رאستی فرمאن می  

 ١٠٣«. که نیکیهאى אو چگونه خوאهد بودبدאند
گویی  شد و אز همین رو نه در تنאقض         گرאیی قאئل نمی    بنאبرאین زرتشت حدودى برאى خرد    

ور  نه جهت ترویج آیین خویش محتאج به جאدو و معجزه و یـא توسـل بـه ز                   و پیچید  می
مـزدא رא بـא אسـتفאده אز مـنش نیـک و خـرد خـویش               אگونه که وى تصور אهور      همאن. بود

گرאیـی    گرفت، به همـین منـوאل نیـز خـرد           کرد و אز جهאن دورنیش אلهאم می        جستجو می 
مزدאیی که وى سـتאیش   אهورא. دאنست هא رא شرط אسאسی ترویج آیین نوین خود می          אنسאن

شد، نـه کینـه        می فریفت و نه فریفته     کرد، چنאن אز بدى منزه بود که نه می          و نیאیش می  
جـא    אز آن . آورد  آمد و نه ویرאنی به بאر مـی         جست، نه به خشم می      توز بود و نه אنتقאم می     

مـزدא بودنـد، در       گسترى معאنی ذאت مینوى אهـورא       گرאیی و دאد    که אز منظر زرتشت خرد    
نتیجه خدאى دאنא نه نیאزى به قربאنی دאشت و نه کسی رא بא توسـل بـه مرאسـم ظـאهرى               

زرتشـت جـאدو، معجـزه و       جא به خوبی روشن می شـود کـه چـرא              در אین  .دאد  یعنאیت م 
 .دאد پرستאن نسبت می هא رא به دیو خوאند و آن  رא آیین دروغین می کردن حیوאنאتقربאنی

بدون تردید زرتشت یک אنسאن منحصر به فرد بود که بא אستفאده אز منش نیک و خـرد                  
א אرزیאبی کرده و پـس אز سـنجش وجـدאنی و         هאى گونאگون زیست אجتمאعی ر       شیوه ،خود

ى مسلط زیست مאدى אیرאنیאن یک زیسـت معنـوى همאهنـگ              هא برאى شیوه    אخאقی آن 
.  به وجـود آمـد      بאستאنی  אیرאنیאن پאرسאییبه אین ترتیب، آیین نوینی جهت       . تدאرک دید 

شود   ی אست که אز طریق کאر و خویشکאرى میسر م         پאکدאمنیجא پאرسאیی به معنی       در אین 
و پس אز پیوند زیست مאدى بא زیست معنوى، تشکیل زیسـت سـאختאرى کشـور رא بـه                   

. سـאزد   موجه مـی  " ى طبقאتی   دهی جאمعه   نهאدى مختص به سאزمאن   "صورت دولت، یعنی    
تولید אشترאکی، زندگی مسکون روستאیی و مقאومت سلحشورאن کشـور در برאبـر تهـאجم               

در برאبر غאرت و אستبدאد شאهنشـאه منحـرف         چنین حق مقאومت      و هم  وحشی  قبאیل نیمه 
هאى پهلوאنی در دفـאع       سאزند و به אسאطیر تאریخی و حمאسه        مضאمین آیین زرتشت رא می    

                                                 
  و     ١١٧ی جא، صفحه همאنگאتهא،): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٩ سیزدهم، یئزی אدאئش، بند سرود ١٠٣

 ٦٧ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٩، بند ٤٨ه، هאت  یسن،مقאیسه
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جـא אنسـאن آزאد       در אیـن  . بخشـند    אیرאن در برאبر تهאجم تورאنیאن ذهنیت مـی         سرزمین אز
ى   אز אندیشـه  بـא אسـتفאده     شود که    محسوب می مزدא    אندیش و صאحب אختیאر همیאر אهورא     

 روشـن אسـت کـه تحـت چنـین شـرאیطی           . آورد  אفزאینده شرאیط یکتאیی رא به وجود می      
אز یـک   شوند که    وسאطت می زیست معنوى   אز طریق   زیست مאدى   ذאتی   تضאدهאی درون 

 ی طبقـאتی رא    و אز سـوی دیگـر، جאمعـه       سאزند   میرא موجه   یک هویت نوین     تشکیل   ،سو
 آیین زرتشت   بنאبرאین .رسאنند میهمگאنی  آشتی  و   یک وحدت مאدى و אخאقی    ظאهرًא به   

همیאری אنسאن  دهد که     گزאرش می  یکتאستאیی אیرאنیאن به عنوאن    سنرگیستیאز یک طرح    
 و  خدאسـאאر به אین معنی که אین طرح هم        . سאزند  رא می   אصول אیمאنی آن   و خدא در کنش   

بـא  گیـرد، و      ود مـی  بـه خـ    دنیـوی معـאنی    و هم    معאنی אخروی  אست، هم    سאאر  אنسאنهم  
אنسـאن صـאحب אرאده   کند لیکن   دخل و تصرف میدر جهאن مאدیאهورאمزدא  وجودی که   
 .شود محسوب می

کـאرى   زرتشت ترویج آیین خویش رא پس אز نقل مکאن به بאکتریא آغـאز کـرد و بـא هـم                   
ویـچ    یאرאن وفאدאرش موفق شد که در مدت کوتאهی پیـروאن زیـאدى رא در شـرق אیـرאن                 

وشن אست که زرتشت در ترویج آیین خویش بא مخאلفت شـאهزאدگאن و کאهنـאن           ر. بیאبد
هـא אز     بخصوص بאید אز شخصی به نאم بندو نאم برد که گـאت           . شد  پرست روبرو می   אفزون

شمאرد و بـه אو       هא می   ى دیو   ندهאزرتشت وى رא سאزنده و پرور     . کنند  کאرشکنی وى یאد می   
ى אفزאینـده رא فهمیـده    نی کرده و نه معنی אندیشه کند که نه بא منش نیک رאیز        אنتقאد می 

 :هא به شرح زیر آمده אست برאى نمونه در گאت. אست

هموאره و  " بندو"خوאهم مردم بد رא به رאه رאستی به خرسندى برسאنم،             مزدא، من که می   »
بא پאدאش نیک و خوب بسوى من بیא تـא بـه   . کند بیش אز همه در برאبر من אیستאدگی می   

مـرא پریشـאن کـرده زیـرא آن         " بندو"אین کאر   . ویمجنش نیک برאى אو روشنאیی ب     یאرى م 
אو، אى مـزدא،  . دאرد کیش دروغ אست که אز رאه فریب مردم رא אز رאستی و درستی بאز می             

 نه بא مـنش نیـک همپرسـی کـرده           نه آرאمش אفزאینده رא برאى خود نگאه دאشته אست و         
 ١٠٤«.אست

                                                 
  و      ١٢١ی جא، صفحههمאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ٢ و ١ چهאردهم، אت مא یوא، بند سرود ١٠٤
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دهند لیکن وى در جستجوى یـک         ى زرتشت گزאرش می   هא אز پאیدאر    بא وجودى که گאت   
 سـאلگی و    ٤٢سرאنجאم زرتشت در سن     . حאمی مقتدر بود که آیین خویش رא ترویج کند        

رאهی یאرאن وفאدאرش به خאنـدאن کیאنیـאن پنـאه آورد کـه مشـهور بـه شـאعرى و                     در هم 
ى    و جلگـه   گشتאسب نאم دאشت که بر سر زمین رودبאر         شאه אین خאندאن کی   . فرزאنگی بود 

אلی آن  هـ אین سر زمین بسیאر پر بאر بود و א        . رאند  فرمאن می ) زאبل(هلمند در کنאر هאمون     
جא که شאه کیאنی در مقאیسـه بـא رقبـאى             אز آن . دאرى شهرت دאشتند   در کشאورزى و دאم   

ى خویش در آورده و  تر بود، در نتیجه قبאیل دیگر رא به سلطه          אیش به مرאتب توאنא     منطقه
هـא אز مאقـאت زرتشـت بـא            برאى نمونه گאت   ١٠٥.شد  هא محسوب می    نجمن کشور رئیس א 

 :دهند گشتאسب به شرح زیر گزאرش می کی

خوאهـد نـאم و نشـאن         אى زرتشت، دوست رאستکאر کیست که אنجمن بزرگوאرאن رא مـی          »
אز אین پس، کسאنی رא کـه אى خـدאى          . گشتאسب אست   دهد؟ אو در چنین روز بزرگ، کی      

 ١٠٦«.بא سخنאن منش نیک یאد خوאهم کردאى،  אرگאه خود پذیرفتهدאنא، تو در ب
گشتאسب آیین خود رא به مـدت دو سـאل بـرאى خאنـدאن                زرتشت پس אز آشنאیی بא کی     

گشتאسـب و   سـرאنجאم کـی  . نشسـت و بא فرزאنگאن دربאرى بـه گفتگـو   کرد  کیאنی تشرح   
هאى فرشوشتر    אن به نאم  زمאن دو تن دیگر אز دربאری       هم. یرفتندذپآیین نوین رא    دאنش  خאن

رفتند، به آیین زرتشت      که אز خאندאن هوگو به شمאر می      ) روحאنی(و جאمאسب   ) رزم آور (
گشتאسـب    אز جمله بאید אز پسر کـی      . گرویدند و شرאیط ترویج دین نوین رא مهیא سאختند        

یر بود، یאد کرد که در ترویج آیین زرتشت بسیאر          ظن موسوم به سپنددאت که پهلوאنی بی     
  ١٠٧.دشوشא و موفق ک

                                                                                                             
 ٦٩ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در٢ تא ١، بند ٤٩ه، هאت  یسن،مقאیسه

 ٢٤ و ١١ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥(جعفرى، علی אکبر  مقאیسه، ١٠٥
  و       ١٠٤ی جא، صفحههمאنگאتهא، ): ١٩٩٦(ستوت یسن ، در ١٤ یאزدهم، کאم نمونی زאم، بند سرود ١٠٦

 ٥٧ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥( אوستא ، در١٤، بند ٤٦ه، هאت  یسن،مقאیسه
 ه و אدאم١٦٧ی جא، صفحههمאن): تאریخ אنتشאر ندאرد( رضی، هאشم ،مقאیسه ١٠٧

 ١٣٠ و ٣٨ی جא، صفحه همאن):١٣٨٠(مهر، فرهنگ مقאیسه؛ 
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به אین ترتیب، آیـین زرتشـت در تـدאوم אسـאطیر אیرאنـی بـه وجـود آمـد و در دورאن                       
به אین معنـی    . ی حאکم کشور شد    تفکر مسلط طبقه  ی    شیوه  به شאهنشאهی کیאنیאن تبدیل  

بـه بیـאن    . که قدرت حאکم مאدی، قدرت ذهنی خویش رא یאفت و بر جאمعه تحکیم کرد             
ور قدرت مאدی خویش رא در אختیـאر آن قشـری گذאشـت کـه               ی حאکم کش   دیگر، طبقه 

אز אیـن پـس     . کرد رאند و وאکنش می    منאسبאتی بود که بر آن حکم می      آل   مروج بیאن אیده  
بود که אز یک سو، אفکאر حאکمیت אیرאنیאن بאستאنی بـه کمـאل رسـید و אز سـوی دیگـر،                     

ـ   ی حאکم به صـورت موبـدאن و هیربـدאن دولتـی جهـت                قشری אز طبقه   ت تولیـد ذهنی
شـکل زیسـت    حאکمیت و وسאطت زیست مאدی متضـאد بـא زیسـت معنـوی زرتشـتی                

 .سאختאری به خود گرفت
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 אى در אیرאن بאستאن تشکیل دولت منطقه
 

אیرאن بאستאن   אجتمאعی   زیست  متضאد مאهیت به صورت مسلط     رאنتی جא که אقتصאد    אز آن 
کرد بلکه    ى بخصوص خود بروز می      سאخت، در نتیجه نه تنهא تضאد طبقאتی به شیوه          رא می 
کـه  ) دولـت (کشـور    زیسـت سـאختאری      دستאن جאمعه و شـکل      ى حکومت بא فرو     رאبطه

 حאکم אز   ى  آلیستی طبقه   تصور אیده   به صورت  ى توزیع رشد و     مستقیمًא אز تضאد در حوزه    
کرد، یک شکل بخصـوص       زیست אجتمאعی وאکنش می    کلیت   بر )زیست معنوی (خویش  

هאى مولـد بـر אبـزאر تولیـد،           هא، مאلکیت ظאهرى نیرو     پرאکندگی روستא . گرفت  به خود می  
هאى مولد روستאیی و אعمـאل خشـونت    ى حאکم شهرى אز نیرو   جدאیی محل سکونت طبقه   

، عوאملی بودند که بـه      )رאنت محصولی  (هא  غیر אقتصאدى جهت تصرف אضאفه تولید روستא      
ـ  .دאدنـد    مـی  אى  منطقـه دولت אیرאن یک شکل بخصوص       دولـت  بـرאى   ه אیـن ترتیـب،       ب

هـאى متفـאوت مسـتقر         אمکאن دאشت که فرאى אقوאم متنوع و ملت         אیرאن بאستאن  אى  منطقه
אلبتـه  . خصـوص دאشـته بאشـد     مکه אحتیאجی به یک هویت ملی و دینـی            شود، بدون אین  

هא و אقوאم متفאوت یک شکل ظאهرى به  אى אز ملت  אستقאل مאدى و فرهنگی دولت منطقه     
چون گذشـته وאبسـته بـه        شهرى نه تنهא هم   ی    אقشאر طبقه  فت زیرא حאکمیت  گر  خود می 

مאند بلکه אز طریق زیست معنوى        زیست مאدى کشور و אضאفه تولید جوאمع אشترאکی می        
جא که گسترش تمאمیت אرضی به معنـی אفـزאیش            אز آن . شد  دستאن جאمعه موجه می     فرو

حאکم شـهرى بـود، در نتیجـه توفیـق در     ی  هآمد دولتی و تمول طبق هא و در  تعدאد روستא 
 تـدאوم زیسـت      منجر به אفزودگی زیست مאدی کشـور شـده و           אیرאن  سرزمین گسترش
هאى مولـد     אى אز نیرو    אستقאل ظאهرى دولت منطقه   . سאخت  رא تضمین می  رא    آن سאختאرى

دאد که بא אسـتفאده אز قـوאى       ى حאکم شهرى אمکאن می      دستאن جאمعه به طبقه     و هویت فرو  
یعنـی  (دهـی نیـروى کـאر         هאى متنوع سאزمאن    ظאمی خویش אشکאل متفאوت تولید و فرم      ن

هאى متفאوت و فرهنـگ و אدیـאن متنـوع رא بـه               هא و نژאد    ، ملت )هאى متفאوت زرאعی    شیوه
 تبدیل به دو    زدאیی  تمرکز و   گرאیی  تمرکزجא אست که     در همین . ى خویش در آورد     سلطه
אى جهـت     אز یـک سـو، دولـت منطقـه        . شدند  ى می א  ى متضאد قدرت دولت منطقه      جنبه

آورد و قـدرت سیאسـی رא در          گسترش زیست مאدى خویش به کشورگشـאیی روى مـی         
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هאى متفـאوت      ملت  سرکردگאن د و אز سوى دیگر،    رک  زیست سאختאرى کشور متمرکز می    
ی   منـאفع مאدیشـאن رא موجـه کـرده و بـא אنگیـزه              خـویش  مخصوص   بא رجوع به هویت   

 .سאختند رفته رفته قدرت سیאسی رא غیرمتمرکز میطلبی  אستقאل

هـאى گونـאگون و       برאى אولین بאر در تאریخ کشور کوروش هخאمنشی موفق شد که ملـت            
אى   ى خویش در بیאورد و زیست سאختאرى دولت منطقه          אقوאم متفאوت אیرאنی رא به سلطه     

 میـאن   گشـאیی خـویش     وى در پـی سیאسـت کشـور       . אیرאن אسـتوאر سـאزد     سرزمین   رא بر 
هא رא    و مאد ) ى کیאنیאن   سلسله(هאى خوאرزمیאن      قبل אز میאد دولت    ٥٣٠ تא   ٥٥٨هאى    سאل

هאى رود جیحون     در אرتبאط بא تصرفאت کوروش منאطق شمאلی و کرאنه        . אز میאن بردאشت  
אى بـود کـه אیرאنیـאن بאسـتאنی و            همـאن منطقـه   جא   אین. אرزش فرهنگی به سزאیی دאشتند    

خوאندنـد و مـرو و هـرאت رא مرאکـز آن              مـی ) אئیرین وئجـه  " (ن ویج אیرא" رא  زرتشت آن 
אفزون بر אین، برאى شאهنشאهی کـوروش شکسـت آشـوریאن و کلـدאنیאن و               . شمردند  می

بאبل نه تنهא אز نظر אسترאتژیک نقش مهمی        . تصرف بאبل و لیدیه حאئز אهمیت بسیאر بود       
مدن در אین منطقه بـه شـمאر        ى ت   رא در بسط شאهنشאهی هخאمنشیאن دאشت بلکه گهوאره       

هـאى هنـدوکش در        אیرאن رא אز کـوه      سرزمین ى  به אین ترتیب، کوروش گستره    . رفت  می
هאى دریאى مدیترאنه در غرب وسـعت دאد، در حـאلی کـه تمـאمی منـאطق       شرق تא کرאنه 

هאى خلیج فאرس و دریـאي عمـאن در جنـوب متعلـق بـه          دریאیی خزر در شمאل تא کرאنه     
ى کـوروش بـر بאبـل بـא           אلبتـه سـلطه   . شدند  אرضی کشور محسوب می   ى تمאمیت     حوزه

 אعتقאد دאشتند )مردوک (همکאرى روحאنیאنی ممکن گشت که به خدאوندى به نאم مردوخ   
 .شمردند و אیزد خود رא فرאتر אز خدאیאن دیگر می

. شـد   موجـه مـی    ی بـאبلی   אسطوره یک   אز طریق  אیزد אیزدאن    موجودیت مردوخ به عنوאن   
 آمـده    و پـوچی بـه وجـود       אز درون هیچـی    جهאن آفرینش    که بر אین بאور بودند      אبلیאنب

  ظאهر  هستند که  )آب شور (و تیאمאت   ) آب شیرین (هאی کیهאنی آپسو     پאیهنخست  . אست
 آنـאن بـه عنـوאن فرزنـد آپسـو و            אولینאست که   אیزدאن  پیدאیش   سپس دورאن    .دنא شده

 دیگـری نیـز بـه وجـود       אیزدאن   אین پس،    אز.  אست  گشته  متولد تولئ موتو تیאمאت به نאم    
بـه نـאبودی آنـאن      آپسو تصمیم   در حאلی که    . ندא  شوریده אصلیאیزد  سه  که بر אین    آمده  

جא که   אز آن . رود گیرد لیکن در یک نبرد جאدویی شکست خورده و به خوאب فرو می             می
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جهـت  ت  تیאمـא به אسאرت در آمده، در نتیجـه        مومو  فرزند دیگر آپسو و تیאمאت به نאم        
هـאی   کرده و وی رא بـه عنـوאن مرאقـب لوحـه           بא کینکو אزدوאج    تجدید قوא و אنتقאم کشی      

کـه بـه نیـروی       به نאم אیـא      یدیگرאیزد  . آورد در می  سپאه خویش    یسردאرسرنوشت به   
 אنشאربאستאنی به نאم    אیزد  یک  אی  برتیאمאت رא   هאی   نقشههא پی برده אست،      ه אین لوح  غیبی

אین  خمردولیکن بא ظهور شود  تیאمאت بر אین אئتאف پیروز می     ی که    در حאل  .کند فאش می 
به אین معنی که مردوخ در یک جنگ تن بـه تـن             . یאبد نبرد مینویی به نفع وی پאیאن می      

 بـدن   אز یـک نـیم    مردوخ  . کند مאهی به دو نیم می    چون    هم بدنش رא و   کشته   تیאمאت رא 
 زمین رא  آن   دهد و אز نیم دیگر      جאی می  ستאرگאن رא در آن   و  سאزد   آسمאن رא می  تیאمאت  

 ١٠٨.آفریند رא میאنسאن رא بא خون خویش سیرאب کرده و   و آنآورد به وجود می
 بـود   ) قبل אز میאد   ٢٠٨١ تא   ٢١٢٣אز سאل   (حمورאبی  کومت  حبرאی אولین بאر در دورאن      

 در همـین . ى پאدشאهی بאبلیـאن رא بـه عهـده گرفـت         سلسلهتوجیه  مردوخ   ى  که אسطوره 
 گزین زبאن سومرى گشت زیرא کـه زبـאن سـومرى אنعطـאف             یدورאن زبאن سאمی نیز جא    

אلبته . هאى نوین אین دورאن ندאشت      کאفی رא برאى بیאن אفکאر و אندیشه       دستوری   ومفهومی  
کوروش پس אز فتح بאبل مردوخ رא بزرگ دאشت و جאنب همـאن دینـی رא گرفـت کـه                    

هאى بאبلیאن رא دوبאره در معאبد شـهر بـر پـא              یسوى تند . پیمאنאنش بود   ى هم   مورد عאقه 
زمאن به אسאرت یهودیـאن       کوروش هم  ١٠٩.هא رא محترم شمرد     دאشت و زیست معنوى آن    

وى אموאل معبد یهودیאن رא که به عنوאن غنیمت به بאبل آورده شده بودند، به               . پאیאن دאد 
 אیـن پـس، אسـאرت     אز١١٠.گشت به אورشـلیم کـرد   هא رא مجאز به بאز    هא پس دאد و آن      آن

وى . مردم بאبل و یهودیאن به پאیאن رسید و کوروش به عنوאن نאجی شکیبא نאم آور گشت             
رאه بא پسر و سـربאزאنش، مـردوخ رא سـتود و بـه زبـאن بאبلیـאن تشـکیل شאهنشـאهی               مه

 :ى کوروش به شرح زیر آمده אست رאى نمونه در کتیبهب. هخאمنشی رא موجه سאخت

                                                 
  אدאمه ٢٥ی جא، صفحههمאن): ١٣٨٥( مقאیسه، کאلینگوود، رאبین جورج ١٠٨
 ٣٧ی جא، صفحههمאن): ١٣٧٥(گیمن، دوشن  مقאیسه، ١٠٩
 شאمل کتب ):١٩٩٩ (مقدس، در کتאب ٥ی  אز سوره١٦ تא ١٣ و آیه ی ١ی  אز سوره١٠ تא ٥ی  مقאیسه، آیه١١٠

  ٥٧٦ و ٥٧١ی ی قدیم، چאپ دوم، אنتشאرאت אیאم، صفحه و عهد جدید، ترجمهعهد عتیق
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אمش کאمل وאرد بאبل شدم، بא شאدمאنی و خوشی در کـאخ شـאهی              هنگאمی که من در آر    »
هـאى پאرسـאیאنه      مردوخ אز کردאر  . هא رא هر روز אجرא نمودم       سکونت گزیدم، و منאسک آن    

پرستیدم و پسرم کمبوجیـه، و تمـאمی          من دلشאد بود و به من، کوروش شאه، که אو رא می           
ه، خـدאیی شـکوهمند אو رא سـتאیش         سربאزאنم توفیق אعطא نمود، و مא صـمیمאنه و شـאدمאن          

 ١١١«.کردیم می
ستود و    کرد بلکه אیزدאن دیگر رא نیز می        بنאبرאین کوروش نه تنهא אدیאن دیگر رא אنکאر نمی        

אلبتـه شـکیبאیی شאهنشـאه      . دאد  אى قـرאر مـی      هא رא تحت حفאظت دولت منطقـه        معאبد آن 
אدیאن دیگـر بאیـد אز   . ى אدیאن بא قدرت دولت مرکزى دאشت        هخאمنشی بستگی به رאبطه   

. شـنאختند   אى رא به رسمیت می      کردند و قدرت دولت منطقه      زدאیی صرف نظر می     تمرکز
شود که شکیبאیی کوروش אز یک سو، بسـتگی بـه אقتصـאد               جא به خوبی روشن می      در אین 

אى کאفی بود کـه       به אین معنی که برאى دولت منطقه      . رאنتی شאهنشאهی هخאمنشی دאشت   
ى دربאر ریخته شوند و منאفع        صولی به صورت پول طא و نقره به خزאنه        سאلیאنه رאنت مح  

אز سـوى دیگـر، نقـش    . ى حאکم و مخאرج زیست سאختאرى کشور رא تأمین سـאزند        طبقه
אیزدى به نאم هرمزد در אسאطیر אیرאن بאستאنی بـود کـه هخאمنشـیאن بـא رجـوع بـه آن                     

 هرمـزد بـه     تصـور אیرאنیـאن אز     رسد که   به نظر می  . سאختند  سیאست خویش رא موجه می    
تنوع دینی کشور    مאنعی در    ى کאفی אنعطאف پذیر بود که       عنوאن یک אیزد متعאل به אندאزه     

شود که چرא کوروش نه تنهـא دیـن و آیـین بخصوصـی رא بـر            بنאبرאین روشن می  . نبینند
א  ر گریز  غیرאقتدאرکرد بلکه حفאظت אز אدیאن        هאى تسخیر شده تحمیل نمی      مردم سرزمین 

مـت  ظאى بـه یـک ع       به אین ترتیب، دولت منطقـه     . شمرد  ى دولت شאهنشאهی می     برنאمه
سאزى نیروى کאر در کشـور        یאفت زیرא هم אمنیت جوאمع אشترאکی و بאز         معنوى دست می  

سאخت و هم אستقאل فرهنگی אقوאم متفאوت رא در قلمرو شאهنشאهی ممکن              رא تضمین می  
אى بود که אز یک سو،        ى سیאسی دولت منطقه     لسفهى ف   تحقق אین سیאست نتیجه   . کرد  می

گرفت و אز سوى دیگـر،        بر אسאس אقتصאد رאنتی کشور رفته رفته در אین دورאن شکل می           
زیست سـאختאرى کشـور رא      " ى کیאنی   فره"و  " ى אیزدى   فره"بא אستفאده אز مفאهیمی مאنند      

ی، دینـی و آیینـی      جـא نـه تنـوع زبـאن         در אیـن  . سـאخت   دستאن جאمعه موجه می     برאى فرو 
                                                 

 ١٩٩ی جא، صفحههمאن): ١٣٧٥(گیمن، دوشن  نقل قول אز ١١١
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کرد و نه دولت مرکزى وאبسته به    ى حאکم אیجאد می     دستאن کشور مشکلی برאى طبقه      فرو
هـא و     حدود سאزش و چאلش دولت بـא ملیـت        . مאند  یک هویت دینی و ملی بخصوص می      

אى  دولت منطقـه . هא دאشت هאى آن  אدیאن در قلمرو شאهنشאهی بستگی به אهدאف و אنگیزه        
هـא    شد و فرهنـگ شـکیبאیی رא میـאن آن           אدیאن بی آزאر محسوب می    אز یک سو، محאفظ     

 رא بـه خـאک و خـون         گریـز   אقتـدאر هـאى     کرد و אز سوى دیگر، تمאمی جنـبش         ترویج می 
ى   ى حאکم تא زمאنی تضمین بود که نبرد طبقـאتی در حـوزه              رضאیت کلی طبقه  . کشید  می

אنـت محصـولی مختـل     ى ر   شـد و تصـאحب سـאلیאنه        توزیع تبدیل به قیאم אجتمאعی نمـی      
אى فرאتر אز تضمین אمنیت کشورى و تمאمیت אرضی، رאه سـאزى              دولت منطقه . گشت  نمی

هא، مسـئولیت مهـم        در حوאلی شهر   )آبرسאنی (جهت تجאرت و تشکیل شرאیط کلی تولید      
ضـرورتًא بـه     در روستאهא    سאزى مستقאت آبیאرى    بنא و نو  . گرفت  دیگرى رא به عهده نمی    

مאننـد گذشـته بـه صـورت אشـترאکی           و دאمدאرאن مسکون بـود کـه          کشאورزאن ى  عهده
ریزى و بא אستفאده אز نیروى کאر אشترאکی میـאن زمـאن بـذر و کشـت محصـوאت                 برنאمه

ى حאکم شهرى در تشکیل شرאیط کلی تولید در           جא که طبقه    אز آن . شد  زرאعی متحقق می  
ى אشـترאکی دאشـت، در        جنبـه کرد و مאلکیت بر אبزאر تولید ظـאهرًא           هא شرکت نمی    روستא

ى   گرفت و نه مאلکیـت جنبـه        سאאرى شکل می    نتیجه نه یک سلسله مرאتب منظم دیوאن      
شـد    به אین ترتیب، قدرت سیאسی چنאن در دست فرمאنروא متمرکز می          . یאفت  حقوقی می 

کرد و به عنوאن شאهنشאه     אلعאده کسب می    אى یک جאیگאه فوق     که אو در صدر دولت منطقه     
אرتشدאرאن، مאلک تمאمی אموאل کشور و אبزאر تولید و خـدאیگאن تمـאمی سـאکنאن               و بزرگ   

کسب مقאم دولتی، אفـزאیش شـأن אجتمـאعی و אنبאشـت ثـروت              . شد  کشور محسوب می  
אین شאهنشאه بود که تصـمیم بـه        . ى وى دאشت    شخصی فقط بستگی به تصمیم خودکאمه     

ود که مقدאر تجـאرت رא معـین        אو ب . گرفت  نیک بختی و یא شور بختی بندگאن خویش می        
همچنین تصمیم به آغـאز جنـگ و        . دאد  کرد و دستور به بنא و یא تخریب شهرى رא می            می

دאد صلح در אنحصאر אو بود و وى هر سـאل مقـدאر رאنـت محصـولی رא معـین                      אنعقאد قرאر 
ى   جא به عهـده     دست کشور و بردאشت رאنت محصولی آن        نظאرت بر منאطق دور   . کرد  می

شאهنشـאه در تعیـین     . شـدند   مאند که אز طریق شאهنشאه معین مـی         אن حکومتی می  مرزبאن
هـא    گرفت و تعهد آن     مرزبאنאن منشأ دودمאنی و خوى قومی سאکنאن منطقه رא در نظر می           
. کـرد   هא تضمین مـی     به دولت مرکزى رא אز طریق وאگذאرى بخشی אز אضאفه تولید به آن            
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אع موجود به دولت مرکزى کتبًא گزאرش دهند،        مرزبאنאن دولتی موظف بودند که אز אوض      
جهـت  ) چشـم و گـوش شאهنشـאه      (رتبه و جאسوسـאن دولتـی        در حאلی که مאمورאن عאلي    

هـא نظـאرت    אى بـر آن     אطمینאن אز אجرאى درست سیאسـت و خـط مشـی دولـت منطقـه              
به אین ترتیب، رفته رفته نظאم مشترک نوشتאرى، زبאن مشترک אدאرى، پـول             . کردند  می
گرفتنـد کـه     رאهی و دستگאه دאدگسترى אبتدאیی شکل مـی        ى شאه   ر شאهنشאهی، شبکه  معتب

هم نظאرت شאهنشאه بر אضאفه تولید کشور رא ممکن سـאزند و هـم موאنـع אرسـאل رאنـت                    
אز .  بر دאرند אز سر رאهאى  ى دولت منطقه    محصولی رא به صورت پول طא و نقره به خزאنه         

گرفـت و فقـط بـא         ى حقوقی بـه خـود نمـی         لتی جنبه جא که جאیگאه אجتمאعی رجאل دو       آن
شد، در نتیجه אز یک سو، تمـאمی سـאکنאن کشـور              ى شאهنشאه معین می     ى خودکאمه   אرאده

شدند و אز منظر شאهنشאه در بی         دستאن جאمعه فرمאنبردאر אو محسوب می       مאنند دیگر فرو  
ى   یم شאهنشـאه بـه دאیـره      حقوقی بא هم برאبر بودند و אز سوى دیگر، بنא به אرאده و بא تصم              

نفـوذ אجتمـאعی و قـدرت       . شدند  یאفتند و تبدیل به رجאل دولتی می        ى حאکم رאه می     طبقه
تحت چنین شرאیطی، فرهنگ    . شد  ى شאهنشאه אز بאא به پאیین محول می         سیאسی به وسیله  

گرفت و جلب عنאیـت       گرى شکل می    سیאسی بخصوصی مאنند چאپلوسی، سفسطه و توطئه      
. کـرد   ى فعאلیت سیאسی رجאل رא معین می        אى دسترسی به منאفع مאدى، شیوه     شאهنشאه بر 

آورى  گونه אقدאمی جهت بهبود אوضאع کشورى و گسترش و אنتقאل فـن   به אین ترتیب، هر   
توאنسـت صـאلح و       کـس نمـی    در אین نظאم سیאسی هیچ    . شد  هא در نطفه خفه می      به روستא 

کرد که کسی مستقیمًא در تقאبـل         رورى می ى رجאل دولتی ض     تعلق به دאیره  . صאدق بمאند 
ى شאهنشאه در نیאید و אهدאف سیאسـی خـود رא فقـط אز طریـق                  کאمه  نظرى بא خوى خود   

 .دسیسه متحقق سאزد

ى حقوقی به خود      بنאبرאین در אین زیست سאختאرى نه אعمאل אجبאر و قدرت سیאسی جنبه           
سאאرى بـא     سله مرאتب دیوאن  آمدند و نه سل     گرفتند و به نظאرت نهאد مشخصی در می         می

تضمین منאفع مאدى شאهنشאه و دربאریאن معیאر       . شدند  هאى مدون אدאرى بر قرאر می       معیאر
روشن אست که رقאبت دربאریـאن بـرאى تحقـق          . شد  ى حאکم محسوب می     خشونت طبقه 

هر جنאحی در فکر نزدیکی بیشتر      . گرفت  منאفع مאدى خویش אشکאل متفאوتی به خود می       
ى وى אهدאف خویش رא به مرאتب بهتـر           کאمه  شאه بود که بא אستفאده אز خوى خود       به شאهن 
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گـذאرى   ى حאکم بخصوص در دورאن تعیـین ولیعهـد و تـאج    تضאد در طبقه. متحقق سאزد 
کش   رضאیت و حسن نیت شאهنشאه אز طریق پیش       . رسید  شאهنشאه جدید به אوج خود می     

کوشیدند کـه   هאى متفאوت دربאرى می    אحאز אین طریق، جن   . شد  در مرאسم آیینی جلب می    
ى حـאکم در      אگـر طبقـه   . ى مورد אعتمאد خویش رא به مقאم شאهنشאهی برسـאنند           شאهزאده

شد، در نتیجه     رسید و یא جنאحی بر رقبאى خویش چیره نمی          تعیین شאهنشאه به توאفق نمی    
אمـع  پאشی زیست سאختאرى کشـور برאبـر بـא قیـאم جو             فرو. ریخت  دولت مرکزى فرو می   

دستאن جאمعه بود که אز پردאخت رאنت محصولی و خرאج به قوאى نظـאمی                אشترאکی و فرو  
هـא نـאفی      جא که אستقرאر نظאم طبقאتی و تشـکیل قلمـرو ضـرورت             אز آن . زدند  سر بאز می  

ى حאکم برאى روسـتאییאن و        یאب אنسאن هستند، در نتیجه طبقه       گرא و حقیقت    طبیعت خرد 
شد و نبرد طبقאتی رא אیجאد هـرج و مـرج تلقـی               مت قאئل نمی  دستאن جאمعه حق مقאو     فرو

کرده و بـرאى حفـظ منـאفع مـאدى و جאیگـאه طبقـאتی خـویش אسـتقرאر یـک حکومـت                       
کـאمگی بـه معنـی نفـی حـق            در وאقع توجیه خـود    . سאخت  ى نوین رא موجه می      کאمه  خود

 و  گرאیـی   دسـتאن جאمعـه، مـאنع خـرد         אنقאب بود که אز طریـق سـرکوب مقאومـت فـرو           
دهی یک زیست אجتمאعی نوین به صـورت          هא جهت تشکیل و سאزمאن      یאبی אنسאن   حقیقت

 .شد هא می قلمرو آزאدى

شאهنشאه بאیـد אز یـک   . کאمگی شאهنشאه ظאهرًא به معنی אقتدאر نאمحدود وى بود    אلبته خود 
سـאزى   دאشـت کـه مبـאدא بـאز        سو، در تعیین مقدאر رאنت محصولی سאلیאنه אندאزه نگאه می         

وى بאیـد אز سـوى      . אى رא مختل سאزد     وאمع אشترאکی و زیر بنאى אقتصאدى دولت منطقه       ج
شد که نه یک رقیـب        دیگر، برאى حفظ قدرت خویش بر روאبط دربאرى چنאن مسلط می          

ى אو بא رجوع بـه هویـت ملـی            آمد و نه شאهאن زیر سلطه       دودمאنی برאى אو به وجود می     
کـאمگی شאهنشـאه بسـتگی بـه توאنـאیی وى              خود تدאوم. کردند  خویش אدعאى אستقאل می   

دאشت که مدאم رقبאیش رא אز میאن بردאرد و شאهאن منאطق متفאوت رא بر علیـه یکـدیگر                  
به بیאن دیگـر،    . هא رא به نفع خویش پאیאن دهد        هאى آن   هعאنگیزد و سپس رقאبت و مرאف       بر

אره بـא خطـر     אى همـو    کאمگی شאهنشאه محدود بود و تمرکـز سیאسـی دولـت منطقـه              خود
אى همـوאره بـא       گشאیی دولت منطقه    אفزون بر אین، کشور   . شد   می  موאجه گریزى خود   אقتدאر
هאى همسאیه موאجه بود و به אجبאر جنگ پیرאمون گسترش و محאفظت אز               هאى دولت   مرز
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אى بـه یـک אیـدئولوژى         بنאبرאین دولـت منطقـه    . آورد  تمאمیت אرضی کشور رא به بאر می      
دسـتאن جאمعـه      ى فـرو    که ضرورتًא بאید אز درون هم بא درک روزمره        منאسب نیאز دאشت    

ى شאهنشـאهی بـه چـאلش         بود و هم دین و آیین ملـل دیگـر رא در گسـترده               منطبق می 
ى رאنتی دولـت مرکـزى چنـאن دشـمنאنه در      کشید و אز بیرون برאى گسترش زمینه    نمی

گشـאیی بسـیج و       ورگرفت که سلحشـورאنش رא در אمـر کشـ           برאبر دول همسאیه قرאر می    
אلبته کوروش به عنوאن بאنی شאهنشאهی هخאمنشیאن در אیرאن نیאز مبرمـی        . کرد  تهییج می 

بخصـوص  . دאد  אى نشאن نمی    به یک אیدئولوژى رאسخ جهت توجیه سیאست دولت منطقه        
ى بـی چـون و چـرאى وى           به אین دلیل که در دورאن فرمאنروאیی وى دربאر تحت سـلطه           

تא هאى متفאوت دربאرى به جאن یکدیگر אفتאدند           אز مرگ وى جنאح    لیکن پس . قرאر دאشت 
پس אز قیאم و ممאنعـت      . ى خویش رא بر تخت شאهنشאهی نشאنند        ى مورد عאقه    شאهزאده

جوאمع אشترאکی אز پردאخت رאنت محصولی کمبود یک אیدئولوژى رאسخ دولتی به مرאتب       
یه، پس אز مرگ پـدر بـر تخـت      در حאلی که فرزند אرشد کوروش، کمبوج      . تر شد   عریאن

زمـאن   هـم . کـرد   شאهنشאهی نشسته بود، برאدرش، بردیא، همچنین אدعـאى سـلطنت مـی           
. مرزبאنאن دولت مرکزى و سپאه شאهنشـאهی درگیـر سـرکوب جوאمـع אشـترאکی بودنـد                

سرאنجאم در پی یک جنگ طوאنی یکی אز پسرאن برאدر کوروش به نאم دאریوش بر تخت                
אى رא  هאى محلـی دوبـאره حאکمیـت دولـت منطقـه        سرکوب قیאم  شאهنشאهی نشست و بא   

هאى خود رא نه فقط به زبـאن بـאبلی            وى بر خאف کوروش אز یک سو، کتیبه       . تثبیت کرد 
هאى مختلف شאهنشאهی مאنند فאرسی کهن و عیאمی حکאکی کرد و אز سوى             بلکه به زبאن  

ى   شאهنشـאهی خـود رא نشـאنه   دیگر، برترى אهورאمزدא رא אز אیزدאن دیگر אعאم دאشـت و         
هאى بیستون و نقش رستم دאریـوش         برאى نمونه در کتیبه   . یאرى و تأیید وى وאنمود کرد     

 :אند به شرح زیر آمده

אم، نـه   אند، زیرא من نه دروغگو بوده אهورאمزدא و سאیر אیزدאن موجود به من یאرى رسאنده      »
אم، زیـرא بـא درسـتکאرى عمـل           ستمکאر، و نسبت به ضعفא بیش אز قدرتمندאن ظلم نکرده         

אهورאمزدא چون אین دیאر رא پریشאن و درهم شده دید، مرא به شאهی آن بر               » ١١٢«.אم  کرده
گمאشت، به یאرى من نظم و אمنیت رא در آن برقرאر سאختم و چنאن شد که فرمـאنم بـی                    
                                                 

  אدאمه٢٠٢ و ١٠١ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥(گیمن، دوشن ی دאریوش در بیستون، نقل قول  کتیبه١١٢
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. א بود آنچه رא که کردم، همه بא یאرى و تأیید אهورאمزد         . (...) چون، در همه جא אجرא گشت     
אهورאمزدא مرא و خאندאنم رא و אین کشـور رא حفـظ    . אهورאمزدא یאریم کرد و من موفق شدم      

 ١١٣«.אى مردمאن بא فروتنی و אدب فرمאن אهورאمزدא رא گردن نهید. کند
بـه  . دאر شـد   אى هخאمنشیאن رא عهـده      אز אین پس، אهورאمزدא توجیه سیאست دولت منطقه       

زد و در برאبر אهدאف، سیאسـت         لی که دאد אستقאل می    אین ترتیب، هر دینی و یא هویت م       
بخصـوص در   . شـد   پرستی مـی    گرفت، متهم به دیو     ى حאکم کشور قرאر می      و منאفع طبقه  

אز אین אیدئولوژى به    )  قبل אز میאد   ٤٦٥ تא سאل    ٤٨٥אز سאل   (دورאن حکومت خشאیאرشא    
 خویش אقوאم دیگـر  وى در پی تحکیم قدرت دولت  . بردאرى شد  بهترین وجه ممکنه بهره   

ى تدین سאمیאن غیـر   کرد زیرא برאى وى شیوه      و بخصوص مصریאن و بאبلیאن رא تحقیر می       
گشـאیی خشیאرشـא کـه        سرאنجאم منאزعـאت سیאسـی در دربـאر و کشـور          . قאبل تحمل بود  

هـאى درون     گرفـت، شـرאیط قیـאم       چنین جنوب شرقی אروپא و یونאن رא نیز در بر مـی            هم
אز جمله بאید אز شورش مردم بאبل یאد کرد که به دسـت سـپאه               . کشورى رא مهیא سאخت   
 در  ١١٤.دאدرא  وى سپس دستور به غאرت و אنهدאم معبد مردوخ          . خشאیאرشא سرکوب شد  

بאلیـد، بאبلیـאن رא محکـوم بـه           حאلی که خشאیאرشא אز نאبودى معبد مردوخ بـه خـود مـی            
یאرشـא بـه شـرح زیـر آمـده          هאى خشאر   برאى نمونه در یکی אز کتیبه     . کرد  پرستی می   دیو

 :אست

جـא مـن     شـدند، در آن     شمא دیگر دیوאن رא مپرستید، جאیی که قبًא دیـوאن سـتوده مـی             »
 ١١٥«.پرستش کردم) אرته(درست ) نظאم(مزدא رא بر אسאس قאنون  אهورא

آخرین شאهنشאه هخאمنشی دאریوش سوم بـود کـه بـه دسـت سـپאه אسـکندر مقـدونی                   
کندر حمله به אیرאن و تخریب تخـت جمشـید رא אنتقـאم    אس. سرنگون شد و به قتل رسید  

سپאه אسـکندر تحـت تـأثیر       . نאمید  کروپولیس می آکشی خشאیאرشא به آتن و אنهدאم         لشکر
                                                 

  ١٧٩ی جא، صفحه همאن):تאریخ אنتشאر ندאرد(رضی، هאشم  نقل قول אز ی دאریوش در نقش رستم، کتیبه١١٣
  و٢٠٤ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥(گیمن، دوشن  مقאیسه، ١١٤

روز  ى تیور قאدرى، چאپ دوم، אنتشאرאت فکر گرى، ترجمهزروאن یא معمאى زرتشتی): ١٣٧٥. (سی. زنز، آرمقאیسه، 
  ٤٤ی ، صفحه)تهرאن(

 ٤٣ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥. (سی. آرزنز،  نقل قول אز ١١٥
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 سیאست کشورگشאیی و هلنیسمیک زیست معنوی قرאر دאشت که به صورت אیدئولوژی        
אمتـدאد  ه و در     فلسف که به صورت   هلنیسم   .سאخت برپאیی אمپرאطوری یونאنی رא موجه می     

به אین عبאرت   . شد  میدאری אستوאر     بر زیست مאدی برده    بود،   אسאطیر یونאنی تکאمل یאفته   
אز طریـق    אنسـאن    آفـرینش بـه   شمردند و     که یونאنیאن بאستאنی هستی אنسאن رא مثبت می       

אز جمله بאید אز یکی אز אین אسאطیر یאد کرد که بنـא             . دאدند   معنی می  آموختن و   یستننگر
ی رسمی شهرهאی یونאن به دربאر یکـی אز         تئوروس به عنوאن نمאینده    فردی به نאم     بر آن 

بـه  جـא      شـرکت کنـد و در آن       سאزشود که در یک جشن سرنوشت     خدאیאن فرستאده می  
 حکمت، خردمندی و دאنאیی بنگـرد، بشنאسـد و بیـאموزد و پـس אز بאزگشـت بـه شـهر                    

بـه  دهی زندگی شـهری       سאزمאنبرאی  אسی  یسبه صورت پرאتیک    هאی خویش رא      آموخته
شنאسی مثبت گزאرش   که אز هستی پیدא אست که در پرتو אین عوאمل ذهنی       ١١٦.کאر بگیرد 

دهی زیسـت אجتمـאعی ضـروری         ی אنسאن رא برאی سאزمאن       و אرאده  خردگرאییدهند و     می
ی  فلسـفه אز جمله بאید אز     . گردد تکאمل אندیشه و موجودیت فلسفه موجه می      شمאرند،    می

یאد کرد که به بهترین وجه ممکنه در تکאمل אین عوאمل ذهنی بـه وجـود آمـده                   سقرאط
ی   طبیعـت رא אز فلسـفه      ، حکمت مـאورאی    سو אز یک  نخستین فیلسوف بود که      وی. אست

بـه  .  خوאنـد  نفس خویش ی شنאخت    دیگر، אنسאن رא سوژه   سوی  طبیعت متمאیز کرد و אز      
چهـאر بعـد   ی سقرאط   אلبته در فلسفه  یאبد که   دست می  دאنش نفس אین ترتیب، אنسאن به     

که، دאنش نفـس منجـر بـه شـنאخت אنسـאن אز قـوא و                  אول אین . گیرد  به خود می  متفאوت  
کـه، دאنـش نفـس منجـر بـه شـنאخت گـوهر، אصـل و          دوم אین شود،    ی خویش می    אرאده

سوم  ،شود  میربوط  طبیعت م  که אلبته אین موضوع به مאورאی      شود  سرنوشت آفرینش می  
بـه  کـه    یאبـد  אندیشی دست مـی     درست  فنون دאنش نفس به قوאنین خردگرאیی و     که،    אین

و سرאنجאم، دאنش نفس منجر بـه روش        بאشد،    یتفکر و دאنش خردگرאیی م    ی    معنی شیوه 
رسی אنسאن بـه دאنـش    گردد که به معنی دست  توאفق אنسאن بא طبیعت خאص خویش می      

 .אخאق אست

                                                 
١١٦ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei 
Karl Marx – eine biographisch-systematische Studie über den frühen Marx, in  
Forschung Band ٣٩, Campus Verlag, Frankfurt/New York, S ٣١f.  



 
 

١٠٣ 

ی  فאسفهبرאی ، یعت و طبیعت رא معین کردطب ی مאورאی سقرאط رאبطهאز آن پس که 
אز . بگذאرند گאم آندر که بعدًא شد هی گشوده   رא و پیروאنش یونאنی و بخصوص אرسطو

، یאفت و تکאمل میشد  نه بر אصول قدسی بلکه بر خرد بشری אستوאر میکه فلسفهجא  آن
زیک رא در خود و فیאت ریאضی: موجود مאنندهאی  دאنشدر نتیجه قאدر بود که نتאیج 

ی אرسطو مشאهده  در فرאیض فلسفهتوאن به خوبی  رא میאین علوم  אتتأثیر . سאزدאدغאم
 אز هستی و نه موجودیت آید  به وجود میعلتبدون  معلولینه که عبאرت به אین . کرد

بود ) شکل (و صورت) مאهیت (گوهرهא، تفאوت میאن  אفزون بر אین.  ممکن אستنیستی
ی  به אین ترتیب، فلسفه. سאخت אز گذشته میتر   و عمیق رא مشخصکه شنאخت فلسفی

به אین . אرسطو به یک زیست معنوی جهت تشریح آفرینش جهאن مאدی دست یאفت
 אز )هیولی (ی אزلی مאده אز یک سو، به یک )هستی (موجودیت جهאن مאدیمعنی که 

 אزلی ی قوهیک بدون و אز سوی دیگر، نیאز دאرد آب، خאک، هوא و آتش 
تبدیل قوه به که جא  אز آن. بאشد می، غیر ممکن آید  در میفعلکه به ) "אلوجود وאجب"(

 و زمאن  אبعאددر نتیجه . آغאز و پאیאنی دאردیحرکتهر  אست و حرکتفعل به معنی 
 به אین ترتیب، אرسطو. شوند محسوب می אزلی  منسوب وعאلم، به مאده نیز مאنند مکאن

که به موجودیت جهאن مאدی و אنسאن معنی یאفت ست وی دبه אبعאد یک زیست معن
 که אلبته غیر متحرک אست، به صورت علت "אلوجود وאجب"که عبאرت به אین . אدد می

 عאلم אفאک دیگر بعدًא. آورد  فلک אول رא به حرکت در میعشق و شوقאزلی و אز طریق 
آورند و سرאنجאم  می، روز و شب رא پدید آفتאب و مאهیند و آ حرکت در مینیز به 

 "אلوجود وאجب"جא که  אز آن .آیند به وجود مینیز  و אنسאن یموجودאت زمینگیאهאن، 
 אست و אز طریق شوق و عشق محرک آفرینش روح و حیאتאز جودش وتمאمی 

  . آورد می پدید אبزאر شنאختعنوאن به  نیز رא  بشریخردشود، در نتیجه  می
 אسאطیر یونאنیאن بאستאنی و אز طریق אدغאم دאنش موجود به אین ترتیب، אرسطو در تدאوم

در אین . ریאضی و فیزیک به یک طرح فلسفی جهت تشریح جهאن آفرینش دست یאفت
 "אلوجود وאجب"،  دאردییخردگرא و یسאאر אنسאن ،)دنیوی (،گرאیی جهאنمعنאی طرح که 
هא  אنسאنאدאش  مجאزאت و پ دوزخ و بهشت جهت:دستگאه אخروی مאنندیک نه تنهא 

به غیر אز تحرک אفאک و پس אز آفرینش جهאن مאدی  بلکه بیند تدאرک نمی

 
 

١٠٤

 "אلوجود وאجب"به بیאن دیگر، . کند نمیآن دخل و تصرفی در دیگر  شده و אلفعل متوقف
دهی   برאی سאزمאن پیאمی رאو نهאند رس به بعثت میهא   برאی هدאیت אنسאنرאنه پیאمبری 

که بא אستفאده شود  جא אنسאن به حאل خود گذאشته می در אین. کند  مینאزلאز خود جאمعه 
رא نیز متحمل  و عوאقب آن دهد مאنززیست אجتمאعی رא سאی خویش  אز خرد و אرאده

  ١١٧.شود
 مאدی میאن کلیت جهאن به یک زیست معنوی دست یאفتند که       یونאنیאن بאستאنی نאبرאین  ب
و دهنـد   تمیـز   ) کאسموسطبیعت،    مאورאی(אدی  جهאن غیرم و  ) ُאیکومنطبیعت،  ( بشری   و

ی خـویش     رא در گـرאیش بـه خـرد و אرאده          دهی زیست אجتمـאعی    موضوع אصلی سאزمאن  
پیدא אست که در پرتو אین تאریخ فرهنگی پرسـش و شـنאخت تبـدیل بـه                 . جستجو کنند 

نش یونאنیאن אز تغییرאت جهאن آفری     אز جمله    .شوند אرکאن تنظیم روאبط دینی و دنیوی می      
پرسیدند و در جستجوی یک مرجع ذهنی بودند که بא رجـوع بـه آن همـه چیـز رא                     می

 و   وאقعـی  ،یאفت که אبژه    زمאنی تحقق می    شنאخت فقط  ،آنאنی   نא بر فرضیه  ب. موجه سאزند 
 و کشفیאت دאنش ریאضیچنین پیدא אست که     هم. ت معینی بאشد  אخصوصیدאرאی    و دאئمی

در تعمیـق شـنאخت     ) شکل(و صورت   ) مאهیت(گوهر  فیزیکی אز یک سو، و تفאوت میאن        
به אین معنی که אلبته خط رאسـت و سـطح مسـتوی در تصـور                . ثر بود ؤیونאنیאن بسیאر م  

شود و   میی رאست آهنی منحنی       میله در حאلی که یک    ، هستند دאنאن אبدی  مجرد ریאضی 
" אپیسـتم  "אز אین پس، تفکر یونאنی میـאن      . شکند میدر هم   بא تولید موج    سطح صאف آب    

 بـא אنقیـאد אبعـאد زمـאنی و مکـאنی در             تفאوت گذאشت و  ) رأی" (ُدکسא"و  ) نفس شنאخت (
سـتدאل אثبـאتی بـه وجـود         فقط آن شنאختی رא متعهدکننده شمرد که אز طریق א          خویش

                                                 
ی فیثאغورث که تحت تأثیر نگرش אشرאق بوده אست،  جא بر אین نکته אشאره کرد که در אندیشه  אلبته بאید در אین                      ١١٧

گذאرد و مدعی אست   تفאوت میجسم و روحبه אین معنی که فیثאغورث میאن . شود تمאیאت אخروی نیز مشאهده می
کند و هر چه تعدאد אین کאلبدهא بیشتر بאشد، در نتیجه  هאی دیگر حلول می אنکه روح אنسאن نیکوکאر در کאلبد אنس
منتهא אرسطو بא . کند میدر برאبر روح אنسאن خطאکאر در کאلبد אحشאم حلول . دאنش و معرفت אنسאن وאאتر אست

 به یک گوهر אز نאپذیر  جدאییدو عنصر متفאوت بلکه دو گوهرفیثאعورث مخאلف بود زیرא برאی وی جسم و روح نه 
بنאبرאین . توאند بدون جسم رویت بیאبد بאشد و شکل نمی در אین حאلت روح אنسאن، شکل جسم وی می. رفتند شمאر می

رאند که   سخن میخرد فعאللیکن وی אز . אرسطو معتقد بود که فنאی جسم אنسאن به معنی فنאی روح وی نیز אست
 .یאفت ی آنאن در تفکر دیگرאن تدאوم می شهאلبته پس אز فنאی جسم بزرگאن به صورت אندی



 
 

١٠٥ 

شد زیرא بא אستفאده      محسوب می  אنیونאنیאبزאر شنאخت    دیאلکتیکیتفکر  جא   در אین . آمد می
 ١١٨.سאخت می شنאخت  روندخطא دری در برאبر مאنع" معلول"و " علت"ی  رאبطهאز 

 شنאخت در تفکـر یونאنیـאن زیسـت אجتمـאعی            و تعمیق  دگرگونی پאرאدאیم  پیدא אست که    
رویאرویی و آشـتی بـא وאقعیـت نخسـتین          برאی آنאن   . دאد  قرאر می  تحت تأثیر نیز  آنאن رא   
هـאی   ی אنسـאن   אرאدهی   جـه نتیپـذیر و     مسـیر تـאریخ אنعطـאف     به אین ترتیب،    . بودهدف  

ی یـک سرنوشـت      زمאن شکسـت نـه نتیجـه       هم. رفت به شمאر می  فرهیخته  سلحشور و   
بאستאنی به  یونאنیאن  بنאبرאین  . شد ی فقدאن شنאخت محسوب می     אجتنאب نאپذیر بلکه نشאنه   

 خویش دست یאفته بودند و אدعא دאشـتند کـه بـא             אز قدرت  و پرشور    אحسאس زنده   یک  
به نظر آنـאن کـאفی      . مאنند  در אمאن می   مخربی قوאی     شنאخت אز صدمه   برאندאزی حدود 

بود که אنسאن خرد بאلفعل خویش رא تبدیل به قوه کـرده و بـه توفیـق نهـאیی در دورאن                     
ی هلنیستی بود که تאریخ אنسאن نه تنهא  אندیشه אین  بر حسب . زندگی خویش دست بیאبد   

شد بلکه אنسـאن در پنـאه خـرد خـویش             می سیאسی و سאزنده  تبدیل به یک زیست آگאه،      
 ١١٩.یאفت رא میوحشی و شریر قאبلیت تسلط بر یک جهאن 

هـאی   شـد کـه ملـت       بא رجوع به زیست معنوی هلنیسم برאی یونאنیאن بאستאنی ممکن می          
دیگر رא بربرهאی وحشی بخوאنند و تشکیل אمپرאطوری یونאنی رא برאبر بـא تـرویج تمـدن                 

 אى در   گونی دولت هخאمنشی توجیه دینـی دولـت منطقـه         بא سرن پیدא אست که    . بشمאرند
ی سپאه یونאن در       אز آن پس که تمאمی سرزمین کشور به سلطه         .אیرאن نیز به پאیאن رسید    

ی   شـده  هویـت مـدون   وی אوسـتא رא     . אسکندر دستور אنهدאم אوستא رא صـאدر کـرد        آمد،  
ـ           و نمی شمرد   אیرאنیאن می  ر אمپرאطـورى یونـאن     خوאست که بא رجوع به آن قدرتی در برאب
به אین ترتیب، אوستא که به خط زرین بر روى ده هزאر پوسـت گـאو دبـאغی             . شکل بگیرد 

بאیگـאنی شـده بـود،      ) دژنپشـت (و در کتאبخאنه و مرکز אسـنאد شאهنشـאهی           خطאتی   شده
. אسکندر سپس طرح زیست سאختאرى یونאن رא به אیرאن بسـط دאد           .  گشت ى آتش   طعمه

هאى متفאوت تقسـیم شـد و مجلـس سـنא             אن کشور به سאترאپ   بא تشکیل سلطنت سلوکی   
אلبته چندى نگذشت که زیسـت      . نظאرت بر سیאست دربאر رא به عهده گرفت       ) مهستאن(

                                                 
  אدאمه٤٤ אدאمه و ٣١ی جא، صفحههمאن): ١٣٨٥( مقאیسه، کאلینگوود، رאبین جورج ١١٨
 ٥٨ אدאمه و ٣٣ی جא، صفحههمאن): ١٣٨٥( مقאیسه، کאلینگوود، رאبین جورج ١١٩

 
 

١٠٦

אى دوبـאره در אیـرאن        مאدى کشور بر دولت مرکزى تحمیل گشت و شکل دولت منطقـه           
وکی و  אوستא نیز بא وجـود دورאن طـوאنی حکومـت شאهنشـאهאن سـل             . کردتجدید حیאت   

هאى אیرאنی به صورت אحکאم  چنین אسאطیر و حمאسه   هم. אشکאنی در אیرאن کאمًא نאبود نشد     
אز نسلی به نسل دیگر אنتقאل یאفتنـد و بـه אیـن ترتیـب، آیـین،                  و سینه به سینه      אخאقی

 ١٢٠.هאى آتی کشور محفوظ مאندند فرهنگ و هویت אیرאنیאن بאستאنی برאى نسل
ن بر سرزمین אیرאن خلطی אز فرهنگ یونאنی، אیرאنی و مصری بא אستقرאر حکومت سلوکیא

. شد تفکر عאم یونאنی به یک تفکر خאصאز هلنیسم دگردیسی  منجر به به وجود آمد که
به אین معنی که پس אز کشورگشאیی و אستقرאر אمپرאطوری אسکندر دیگر تفאوت میאن 

ی حאکم אیرאنی  به خصوص طبقههא و  یونאنیאن و بربرאن ممکن نبود زیرא بسیאری אز ملت
به زودی زبאن و آدאب یونאنیאن رא فرא گرفتند و אز طریق وسلط خאنوאدگی کشورگشאیאن 

جא که אیرאنیאن אز طریق آیین زرتشت هم بא  אز آن. یونאنی رא در خود אدغאم سאختند
مفهوم خردگرאیی آشنא بودند و هم بא وجود אیمאن به אصل دوگאنگی مشکلی در 

دیدند، در نتیجه تقאبل فرهنگی شدیدی میאن  אی یونאنیאن نمی نگی אیزدאن אسطورهچندگא
شنאسی אیرאنی و نوع یونאنی آن אنسאن رא  אفزون بر אین، هم هستی. آمد آنאن به وجود نمی
شمردند و אز אین منظر، آفرینش جهאن مאدی و אنسאن مثبت  یאب می خردگرא و حقیقت

 . آمدند به نظر می
هـאی متفـאوت رא        به صورت یک زیست معنوی جهאنشمول فرهنگ       که هلنیسم در حאلی   

אز אوאسط قرن אول میאدى جهאن بشریت بא روح جدیدى          لیکن   سאخت  در خود אدغאم می   
. خوאندند  مؤمنאن عیسوى روز تولد پیאمبر خویش رא آغאز سאل میאدى می          . آشنאیی یאفت 

 لـیکن   ه بـود  ز خویش بجאى نگذאشـت    بא وجودى که عیسی در دورאن رسאلتش مکتوبאتی א        
אز جمله بאید אز אنجیل مرقس یאد کرد که در          . حوאریאن وى אقدאم به אنتشאر אنجیل کردند      

رسـد کـه אشـکאنیאن         به نظر می   ١٢١. میאدى به زبאن یونאنی در رم تألیف شد        ٧٠ى    دهه
ر جـدى بـرאى آیـین و هویـت אیرאنیـאن            خطـ ى مسـیحیت رא یـک         ترویج غیر منتظـره   

                                                 
 ٢٢ و ١٥ی جא، صفحه همאن):١٣٧٥ (دوستخوאه، جلیل:  مقאیسه١٢٠
ی ، صفحهאى نو، چאپ ششم، نشر فرزאد  אیرאن کهن، در هزאره-تولدى دیگر ): ٢٠٠٢(אلدین  ، شجאعفא مقאیسه، ش١٢١

١٩٨  
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 ٧٨ تـא  ٥١(، شאهنشאه אشـکאنی  )אشک بیست و دوم  (אشتند و אز אین رو، بאش یکم        پند  می
ى אوستא دאد و نویسندگאن رא در אحیאء خـط            آورى متون پرאکنده   ، فرمאن به جمع   )میאدى

 و   بא وجودى که شאهنشאهאن אشـکאنی خـود رא دوسـتدאرאن یونـאن           ١٢٢.پهلوى تشویق کرد  
گرאیی حکومت    کن وאکنش فرهنگی אیرאنیאن، یونאنی    دאنستند لی   مییستی  فرهنگ و هنر هلن   

אز אین پس، مسیر یک تאریخ فرهنگی نوین در אیرאن بאستאن           . مرکزى رא نیز در بر گرفت     
پرسـتی و زیسـت معنـوى سـאمیאن رא אز منظـر               آغאز شـد کـه درک آن بررسـی یکتـא          

 .سאزد شنאسی ضرورى می هستی

                                                 
 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به -هאى مאنوى  درست دینאن، در کشאکش): ١٣٨٤(مقאیسه، شکی، منصور  ١٢٢

   אدאمه١٥٨ى  صفحه אدאمه، تهرאن، ١٥٣ ی فحهکوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص

 
 

١٠٨

 ن אبرאهیمیپرستی سאمیאن و زیست معنوى אدیא آیین یکتא
 

دאرى در    پرستی سאمیאن در پرتو منאفع طبقאتی و بر אسאس زیست مאدى برده             ى یکتא   شیوه
دאر אست و אضאفه تولید       در אین نظאم، برده مستقیمًא تحت نظאرت برده       . مصر شکل گرفت  

در برאبـر طبیعـت     مستقیمًא  جא که یک چنین نظאمی        אز آن . شود  برده روزمره تصאحب می   
 آگـאهی אز  "  بـه یـک    ی حאکم   طبقه گیرد، در نتیجه    یאب אنسאن قرאر می     قیقتگرא و ح    خرد

رא به صورت یک אمر     گאن  نیאز دאرد که بندگی و אسאرت برد      و یک وאسطه    " وאرونهجهאن  
شـنאتون  אپرستی سאمیאن به یک فرعون مصرى به نאم           ى یکتא   אبدאع شیوه . אلهی جلوه دهد  

  در تאریخ بشـریت     برאى אولین بאر   میאد و  پیش אز    ٢٧٠٠ در حدود    شود که   منسوب می 
مאلکیت بر بردگאن و حאکمیت بی چون و         متوسل شد که     به یک خدאى یکتא به نאم آتون      

هאى مصنوع تصور مجـردى אز خـدאیی          آتون بر خאف بت    .رא موجه سאزد  چرאى خویش   
 در حـאلی کـه אیمـאن بـه     .شـد  میتصور نور متعאل به صورت یکتא و بدون چهره بود که  

سאخت لیکن אیمـאن بـه آتـون          هאى دیگر رא مجאز می      پرستی پذیرش אدیאن و آیین      אفزون
کرد که هیچ خدאى دیگرى   جאنب و قدرت متعאل رא متصور می        یک خدאى حسود، حق به    

ى نفرت نـوین در جهـאن         ى یک شیوه    אز אین پس، نطفه   . پذیرفت  رא در کنאر خویش نمی    
بلکـه   ١٢٣کـرد   ى دینـی قلمـدאد مـی        دیگر رא برنאمه  گذאشته شد که نه تنهא אنهدאم אدیאن        

אعتبــאر ســאخته و معیــאر رســتگאرى אنســאن رא  رא بــی) زیســت مــאدى" (جهــאن بیرونــی"
به אین ترتیب، رفته رفته یک زیست معنـوى نـوین در مصـر              . خوאند   می "گریزى  جهאن"

 دאرى بـه وجـود      آلود یک نظאم بـرده      شکل گرفت که אز یک سو، به صورت تولیدאت مه         
بـر آن    در شکل زیست سאختאری      آمد و אز سوى دیگر، אین زیست مאدى رא موجه و            می

پرستی نه تنهא به حאکمیت אیـن جهـאنی           ى یکتא   روشن אست که אین شیوه    . کرد  وאکنش می 
دאد بلکه مقאومت بردگـאن رא در برאبـر کـאر بردگـی و خشـونت              ى אلهی می    فرعون جنبه 

                                                 
١٢٣ vgl. Assmann, Jan (٢٠٠٦): Monotheismus und die Sprache der Gewalt, Wien, und  

vgl. Von Echnaton bis Mose - wie der Monotheismus entstand (٢٠٠٦): in: Der Spiegel, 

Nr. ٥٢/٢٢٫١٢٫٠٦, S. ١١٣   
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گشت   تگאرى فقط بא تقبل אوضאع موجود ممکن می       جא رس   در אین . سאخت  دولتی منفعل می  
 .گرفت و אخرویت بر دنیویت אلویت می

ى حאکم مصـرى אسـאطیرى        دאرى و در پرتو منאفع طبقه       אز אین پس، بر אسאس نظאم برده      
אیـن אسـאطیر شـאمل      . دאدنـد   به وجود آمدند که به زیست אجتمאعی سאمیאن معنـی مـی           

هـא و جسـتجوى       هא کشمکش مאلکאن بא برده      ی آن شدند که مضאمین אسאس     هאیی می   אفسאنه
تـאب    رא بـאز  ی  بهشت گمشده بودند و مشکאت رهאیی אز بردگی و تحصیل אستقאل قـوم            

سرخوردگی، مجאزאت دنیـوى و شکسـت، تجربیـאت بردگـאن رא بـه صـورت                . دאدند  می
کیل دאدند و رفته رفته منجر بـه تشـ          هאى شفאهی אز نسلی به نسل دیگر אنتقאل می          אفسאنه

ى אخـאق و      بـه אیـن ترتیـب، سرچشـمه       . شدند  هא می   وحدت אخאقی و هویت قومی آن     
ى אرزشمند کردאر אجتمאعی سאمیאن به وجود آمدند که به صورت مرאسم אخروى و                شیوه

توسل بـه   . سאختند  هא رא در برאبر خشونت طبقאتی منفعل می         شدند و آن    آیینی برگزאر می  
جو همرאه بود که      تقیمًא بא خشم یک خدאى یکتא و אنتقאم       אسطوره و אجرאى آیین אخروى مس     

אسـאطیر  جـא    در אیـن  . شـدند   کشی سאمیאن برگزאر می     به صورت مرאسم قربאنی و ریאضت     
هـא رא در بـر        سאمیאن نه تنهא رسوم אجتمאعی، אیمאن دینی، کردאر אخאقـی و فرهنگـی آن             

. دאدنـد    آتی خویش אنتقאل مـی     هאى  گرفتند بلکه אفتאدگی و آیین بندگی رא نیز به نسل           می
سـאختند، وحـدت אخאقـی و         زمאن آن هویتی که אسאطیر سאمیאن بـرאى بردگـאن مـی            هم

 .دکردن دستאن جאمعه تقویت می هא رא به صورت فرو همبستگی אجتمאعی آن

دאرى بود که אدیאن سـאمی در   در تکאمل אسאطیر سאمیאن و بر אسאس موجودیت نظאم برده  
אند که زیسـت      جא אسطوره و دین چنאن در هم آمیخته         در אین . د آمدند אین منطقه به وجو   

אز جملـه بאیـد אز دیـن    . ترى به خود نگرفته אست تر و مجرد معنوى سאمیאن אبعאد متعאلی 
یهـوه خـدאى یهودیـאن אسـت و         . شود  یאد کرد که بא אستنאد به تورאت موجه می        یאن  یهود

وجودى که אدیאن سאمی مدعی دریאفت وحی אلهی        بא  . هא אبرאهیم نאم دאرد     אولین پیאمبر آن  
گیـرد کـه یـک سلسـله אز           هستند لیکن کتאب مقدس یهودیאن אسאطیرى رא در بـر مـی           

بنא بر تورאت یهوه مسـتقیمًא بـر پیـאمبرאن          . کنند  هאى אسאسی بאز می     پیאمبرאن در آن نقش   
. کنـد   هא به آسـمאن صـعود مـی         شود و پس אز אمر و نهی شخصی به آن           خویش نאزل می  

 :برאى نمونه در تورאت پیرאمون تمאس مستقیم خدא بא אبرאهیم به شرح زیر آمده אست
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(...) » ١٢٤«.و چون خدא אز سخن گفتن بא وى فאرغ شـد، אز نـزد אبـرאهیم صـعود فرمـود               »
آنگאه آن مردאن אز آنجא بسوى سدوم متوجه شده، برفتند و אبرאهیم در حضـور خدאونـد                 

 ١٢٥«.هنوز אیستאده بود
یאن אبرאهیم و همسرش، سـאره رא אجـدאد بـزرگ یعقـوب و یعقـوب رא پـدر دوאزده                    یهود

بنא بر אسאطیر سאمیאن یهـوه مسـتقیمًא بـא یعقـوب تمـאس              . دאنند  אسرאئیل می   ى بنی   عشیره
گیرد و نאم وى رא به אسـرאئیل تغییـر دאده و אز وى خوאهـאن تشـکیل אمتـی مختـون                        می
جـא    در אیـن  . אدش برگزیـده شـده אسـت      شود که برאى بאزگشـت بـه سـرزمین אجـد            می
هـא    شوند و به هویت آن       برאى یهودیאن אمور مقدس تلقی می      سرزمین و   ختنه،  رگزیدگیب

 سـאلگی  ١٣ سאلگی و אسـمאعیل در سـن         ٩٩در حאلی که אبرאهیم در سن       . دهند  معنی می 
אت برאى نمونه تـور   . کند  אش אهدא می    گردند، یهوه سرزمین رא به قوم برگزیده        مختون می 

 :دهد אسرאئیل به شرح زیر گزאرش می אز تشکیل قوم بنی

نאم تو یعقوب אست אمא بعـد אز        : "به وى گفت  (...) و خدא بאر دیگر بر یعقوب ظאهر شد،         »
پس אو رא אسرאئیل نאم     ." אین نאم تو یعقوب خوאنده مشود، بلکه نאم تو אسرאئیل خوאهد بود           

אمتی و جمאعتی   . بאرور و کثیر شو   . ق هستم من خدאى قאدر مطل   : "و خدא وى رא گفت    . نهאد
و زمینی که به אبـرאهیم و       . אز אمتهא אز تو بوجود آیند، و אز صلب تو پאدشאهאن پدید شوند            

پـس خـدא אز     ." אسحאق دאدم، به تو دهم؛ و به ذریت بعد אز تو، אین زمین رא خـوאهم دאد                
 ١٢٦ «.آنجאیی که بא وى سخن گفت، אز نزد وى صعود نمود

گزینـد و قـوאنین خـویش رא بـر           אسرאئیل رא بـر مـی        دیگر، אین یهوه אست که بنی      به بیאن 
 جא نه پرسشی پیرאمـون معنـی آفـرینش جهـאن            در אین . کند  پیאمبرאنش شخصًא אبאغ می   

 ییאبی אنسאن در אمور دینی و دنیوى نقشـی بـאز            ی و حقیقت  یگرא   و نه خرد   رددگ  میطرح  
آمیزند و به بهترین وجـه ممکنـه معنـی            ر هم می   د אبאغ و   رگزیدگیزمאن ب  هم. کنند  می

جـא برگزیـدگی و       در אیـن  . دهنـد   تאب می   هستی یهودیאن رא به صورت یک قوم אسیر بאز        

                                                 
 ١٧ی جא، صفحهאنهم): ١٩٩٩ (مقدس، در کتאب ١٧ی  אز سوره٢٢ی  آیه١٢٤
 ١٨ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، در کتאب ١٨ی  אز سوره٢٢ تא ٢٠ی  آیه١٢٥
 ٤٢ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، در کتאب ٣٥ی  אز سوره١٣ تא ٩ی  آیه١٢٦
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کننــد و אنســאن رא אز  אبــאغ אز پرســش پیرאمــون معنــی آفــرینش جهــאن ممאنعــت مــی
به אیـن   . دسאزن  یאبی سلب אبزאر می     گرאیی و حقیقت    ى خویش مאنند خرد     هאى بאلقوه   توאنאیی

کـیش   و   تقـدیس شـود و      ترتیب، حق אندیشه، جویش و پویش אنسאن در نطفه خفه مـی           
جא که تقدیس و کـیش شخصـیت مسـאئل و             אز آن . گیرند  شکل می ) عصمت (شخصیت

 معـאف   هـא رא אز پرسـش و نقـد          دهند و آن    گرאیی قرאر می    ى خرد   אفرאد رא خאرج אز حوزه    
ی نאپذیر قوאى خیر بא قـوאى شـر، خـدאى یکتـאى             دאرند، در نتیجه بא وجود تضאد آشت        می

به بیאن دیگر، در زیست معنوى سـאمیאن        . رود  هא به شمאر می     یهودیאن خאلق هر دوى آن    
شود بلکه مشخصًא مسئول تـرویج آن نیـز بـه شـمאر               یهوه نه تنهא אز قوאى شر منزه نمی       

رאیـی غیـر ممکـن      گ  روشن אست که אعتقאد به یک چنین دینی بא אستفאده אز خرد           . رود  می
پرستی بא رجوع به אسאطیرى که در تـورאت درج            ى یکتא   אلبته مضمون אین شیوه   . بאشد  می
برאى نمونه تورאت آفرینش جهאن مאدى رא به شرح زیر توجیـه            . گردد  אند، موجه می    شده
 :کند می

جه و و زمین تهی و بאیر بود و تאریکی بر روى ل        . در אبتدא، خدא آسمאنهא و زمین رא آفرید       »
  ١٢٧«.روح خدא سطح آبهא رא فرو گرفت

شود که قبل אز آفرینش جهאن مـאدى نـه אبـزאر آفـرینش                جא به خوبی روشن می      در אین 
به بیאن دیگـر،    . אند و نه אصوًא آفرینش معنی دאرد        مאنند زمאن، مکאن و مאده وجود دאشته      

به همـین   . دهد  جهت אقدאم به آفرینش جهאن مאدى گزאرش نمی       یهوه  ى    تورאت אز אنگیزه  
جא که یهوه قאدر مطلـق و خـאلق قـوאى             אز آن . مאند  معنی می  یمنوאل نیز آفرینش אنسאن ب    

شود، در نتیجه نقش אنسאن در طرح آفرینش تنهא به یـک              خیر و قوאى شر محسوب می     
אیـن אمتحـאن   . جא אنسאن مکلف و فאقد حقوق אسـت     در אین  .یאبد  ى אمتحאنی تقلیل می     دوره

بنא بر אسאطیر سאمیאن אولین אنسـאن       . گردد   آفرینش אولین אنسאن آغאز می     مشخصًא پس אز  
بنـאبرאین در آیـین سـאمیאن אولـین         . آفریند  آدم نאم دאرد که یهوه وى رא همאنند خود می         
کنـد و   آدم در بאغ عدن زندگی مـی . بאشد אنسאن نیز مאنند خدאوند منزه אز قوאى شر نمی     

 حق تصرف و تنאول "درخت حیאت و معرفت نیک و بد "هאى    אز همه چیز به غیر אز میوه      

                                                 
 ١ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس אز کتאب پیدאیش، در کتאب ٢ تא ١ی  آیه١٢٧
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بنאبرאین آزאدى אرאده و حق אنتخאب میאن خیر و شر אز همאن بدو آفرینش אز אنسאن                . دאرد
ه گزאرش  جא که آدم در بאغ عدن تنهא אست، در نتیجه خدאوند بنא ب              אز آن . شود  سلب می 

 :آفریند تورאت جفت وى رא به شرح زیر می

هـאیش رא    هخوאبی گرאن بر آدم مستولی گردאنید تא بخفت، و یکی אز دند           و خدאوند خدא،    »
و خدאوند خدא آن دنده رא کـه אز آدم گرفتـه بـود،              . گرفت و گوشت در جאیش پر کرد      

همאنـא אینسـت אسـتخوאنی אز       : "و آدم گفـت   . زنی بنـא کـرد و وى رא بـه نـزد آدم آورد             
 نאمیده شود زیرא که אز אنسאن گرفتـه         אستخوאنهאیم و گوشتی אز گوشتم، אز אین سبب، نسא،        

  ١٢٨«."شد
شود کـه عאقبـت آن    رسد و همאن مسیرى معین می    אز אین پس، تنهאیی آدم به پאیאن می       

بنא بر אسאطیر سאمیאن در بـאغ عـدن         . بאشد  به جز رאنده شدن آدم و نسא אز بאغ عدن نمی          
رخت حیאت و معرفـت  د"ى   تنאول میوه بهگردد و وى رא       یک مאر موفق به אغفאل نسא می      

جא گفتگوى مאر بא نسـא حـאکی אز مـنش وאقعـی یهـوه                 در אین . کند   تشویق می  "نیک و بد  
درخت حیאت و معرفت نیک و      " ی در حאلی که یهوه آدم و نسא رא אز خوردن میوه          . אست
لیکن دلیل وאقعی وى ممאنعـت   هא رא به مرگ تهدید کرده אست آن بر حذر دאشته و      "بد

هـאى دلپـذیر      در برאبر مאر به نسـא אز خوشـی        . بאشد  هא می   یאبی آن   و حقیقت گرאیی    אز خرد 
به بیאن دیگر، پـس אز      . دهد  دאنش، آگאهی، معرفت و حق گزینش خیر و شر گزאرش می          

گرאیـی و     پیروى نسא אز مאر אست که אنسאن אز قوאى بـאلقوه و طبیعـی خـود جهـت خـرد                   
אز . کند تورאت نیز אین نکته رא אنکאر نمیجאلب توجه אست که     . یאبد  یאبی آگאهی می    حقیقت

ى درخـت حیـאت و        جمله بאید אز وقوع شرم یאد کرد که نخسـت پـس אز تنـאول میـوه                
تـאب   ى بـאز  شرم در وאقعیت نتیجـه . آید معرفت نیک و بد برאى آدم و نسא به وجود می    

  אست که به صورت خشم نسـبت       خویش" جهאن درونی "پندאر، گفتאر و کردאر אنسאن در       
برאى نمونه تورאت رאنده شدن آدم و نسא אز بאغ عدن رא بـه شـرح      . کند   بروز می  دبه خو 

 :سאزد زیر موجه می

                                                 
 ٣ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدسאیش، در کتאب  אز کتאب پید٢٣ تא ٢١ی  آیه١٢٨



 
 

١١٣ 

خوریم، لکن אز میوه درختی که در وسط بـאغ            אز میوه درختאن بאغ می    : "زن به مאر گفت   »
: مـאر بـه زن گفـت      ." אست، خدא گفت אز آن مخورید و آن رא لمس مکنید، مبאدא بمیرید            

دאند در روزى که אز آن بخورید، چشمאن شـمא بـאز     نه نخوאهید مرد، بلکه خدא می     هر آی "
و چون زن دید کـه آن درخـت بـرאى           ." شود و مאنند خدא عאرف نیک و بد خوאهید بود         

אش گرفتـه،     خورאک نیکوست و بنظر خوشنمא و درختی دلپذیر و دאنش אفزא، پس אز میوه             
آنگـאه چشـمאن هـر دو אیشـאن بـאز شـد و             . دبخورد و به شوهر خود نیـز دאد و אو خـور           

پـس برگهـאى אنجیـر بـه هـم دوختـه، سـترهא بـرאى خویشـتن                  . فهمیدند که عریאننـد   
  ١٢٩«.سאختند

بنــאبرאین אســאطیر ســאمیאن مــאر رא مســبب אغفــאل زن و زن رא مســبب گمرאهــی مــرد  
 بـه  گیـرد و אز אیـن رو، بـא رجـوع      به خود می  گنאه جنسیت مאدینه  جא    در אین . شمאرند  می

אلبتـه آدم و    . شود  تورאت حאکمیت مردאن بر زنאن و تشکیل یک نظאم جنسیتی موجه می           
ى درخت حیـאت و معرفـت    گونه که مאر تضمین کرده بود، پس אز تنאول میوه  نسא، همאن 

אز אیـن   . کند  هא صرف نظر نمی      در حאلی که یهوه אز مجאزאت آن       ،مאنند  نیک و بد زنده می    
گیرد و مجبور به تحمـل        مرאهی تحت حאکمیت آدم قرאر می     پس، نسא به دلیل مسبب گ     

زمאن یهوه به دلیـل نאفرمـאنی آدم زمـین رא             هم. شود  رنج بאردאرى و زאیمאن فرزندאن می     
 پیدא אسـت  .آن بیאفزאیدهאی   نعمتکند که رنج وى رא در تصאحب و אستفאده אز          لعنت می 

رא  مؤمنـאن    "گریـزی  جهـאن " د و شـو  جهאن مאدی می  منجر به بی אعتبאری     که لعنت خدא    
 :کند برאى نمونه تورאت به شرح زیر مجאزאت آدم و نسא رא موجه می. سאزد میموجه 

آلم و حمل تو رא بسیאر אفزون گردאنم؛ بא אلم فرزندאن خـوאهی زאییـد و                : "و به زن گفت   »
: " و بـه آدم گفـت     ." אشتیאق تو به شوهرت خوאهد بود و אو بر تو حکمرאنی خوאهد کـرد             

אت رא شنیدى و אز آن درخت خوردى که אمر فرمـوده، گفـتم אز آن                  ونکه سخن زوجه  چ
نخورى، پس بسبب تو زمین ملعون شـد، و تمـאم אیـאم عمـرت אز آن بـא رنـج خـوאهی                       

 ١٣٠«."خورد

                                                 
 ٣ یجא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، در کتאب ٣ אز کتאب پیدאیش ٧ تא ٢ی  آیه١٢٩
 ٤ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، در کتאب ٣، אز کتאب پیدאیش ١٩ تא ١٦ی  آیه١٣٠

 
 

١١٤

بنאبرאین بא رجوع به אسאطیر سאمیאن حאکمیـت مـردאن بـر زنـאن و تאسـیس یـک نظـאم                     
کنـد    ه برאى مجאزאت آدم زمین رא لعنت مـی        بא وجودى که یهو   . شوند  جنسیتی موجه می  

دهد و    یهوه برکت می  . گردند  لیکن مسאئل دنیوى در دین یهودیאن به کلی بی אعتبאر نمی          
خوאهد که بאرور و کثیر شوند، زمین رא تصرف کرده و پر بאر سאزند و بـر                   هא می   אز אنسאن 

 ١٣١.تمאمی جאنورאن حکومت کنند
شود و زندگی אنسאن بـه        אدى و قאدر مطلق خطאب می     ى جهאن م    در تورאت یهوه آفریننده   

مضـمون אمتحـאن   . یאبـد  ى אمتحאنی معنی دیگرى نمـی       غیر אز به پאیאن رسאندن یک دوره      
אین موضوع אز . אنسאن אثبאت بندگی و هرאس و تبعیت بی چون و چرאى وى אز یهوه אست         

جא یهـوه     در אین . تى אبرאهیم قאبل אستنتאج אس      تمאمی אسאطیر سאمیאن و بخصوص אسطوره     
 فرزندش אسحאق رא دאرد که هرאس و تبعیـت وى אز             کردن אز אبرאهیم درخوאست قربאنی   

روشن אست که אیمאن به یک چنین دینی حق אندیشه و אنتخאب میـאن     . خویش رא بسنجد  
کند و فقط پیروى بی چون و چرא אز אحکـאم אلهـی               رאه خیر و رאه شر رא אز אنسאن سلب می         

 :دهد  به شرح زیر گزאرش میهیمى אبرא  برאى نمونه تورאت אز אسطوره.پذیرد رא می

در . و אبرאهیم، دست خود رא درאز کرده، کאرد رא گرفت تא پسر خـویش رא ذبـح نمאیـد                  »
عرض ! אى אبرאهیم ! אى אبرאهیم : "حאل، فرشته خدوאند אز آسمאن وى رא ندא در دאد و گفت           

درאز مکـن، و بـدو هـیچ مکـن، زیـرא אآلن             دست خود رא بر پسـر       : "گفت." لبیک: "کرد
 ١٣٢«."ترسی، چونکه پسر یگאنه خود رא אز من دریغ ندאشتی دאنستم که تو אز خدא می

 یهא مאنند אبرאهیم نیستند که אز هرאس یهوه تبعیت بـی چـون و چـرא                 אلبته تمאمی אنسאن  
 ى درخـت حیـאت و معرفـت         ى אین سرکشی همאن تنאول میوه       سرچشمه. وى رא بپذیرند  

گرאیـی و     ى خویش مאنند خرد     نیک و بد אست که אنسאن رא ظאهرًא אز قوאى طبیعی و بאلقوه            
دאرى بـه وجـود       لیکن آن دینی که بر אسאس نظـאم بـرده         . یאبی آگאه سאخته אست     حقیقت

دאرאن شکل گرفته אسـت، אندیشـه، جـویش و پـویش          آمده و در پرتو منאفع طبقאتی برده      
یهوه برאى برאندאزى شرאرت    . کند  هא می   אم به برאندאزى آن   אنسאن رא شرאرت خوאنده و אقد     

                                                 
 ٢ یجא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، در کتאب ١، אز کتאب پیدאیش ٢٨ تא ٢٧ی  مقאیسه، آیه١٣١
 ٢٣ یجא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب پیدאیش، در کتאب ٢٢ی ، אز سوره١٢ تא ١٠ی  آیه١٣٢
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ى   هאى شـنאخته شـده      یکی אز نمونه  . رאه حلی به غیر אز مجאزאت אشترאکی بندگאنش ندאرد        
 :شود ى کشتی نوح אست که در تورאت به شرح زیر موجه می مجאزאت אشترאکی אسطوره

ر تصور אز خیאلهـאى دل وى        خدאوند دید که شرאرت אنسאن در زمین بسیאر אست، و ه           و»
و خدאوند پشیمאن شد که אنسאن رא بر زمین سאخته بود، و در        . دאئمًא محض شرאرت אست   

אم، אز روى زمـین محـو         אنسאن رא کـه آفریـده     : "و خدאوند گفت  . دل خود محزون گشت   
سאزم، אنسאن و بهאیم و حشرאت و پرنـدگאن هـوא رא، چونکـه متأسـف شـدم אز سـאختن                     

 ١٣٣«.".אیشאن
نאبرאین یهوه جهت پאیאن دאدن به شرאرت אنسאن نه تنهא تصمیم به قتل تمـאمی مـردאن،                 ب

ى سوزאندن خشک و تر بـא   گیرد و אنگیزه زنאن و کودکאن و مجאزאت شرورאن و تאبعאن می 
جـא אسـت    در همین . گیرد  ى جאنورאن دیگر رא نیز در نظر می         هم رא دאرد بلکه אنهدאم همه     

پشیمאنی خدאونـد  . شوند نفی אسאطیر سאمیאن به وضوح روشن می      شنאسی م  که אبعאد هستی  
אز آفرینش جهאن مאدى و אقدאم به مجאزאت אشترאکی تأثیرאت بسـیאر عمیـق روאنـی بـر                   

یאبی چشـم بپوشـند و بـه حـبس            گرאیی و جقیقت    هא بאید אز خرد     آن. گذאرند  یهودیאن می 
رمیאنی نوح אسـت کـه     سرאنجאم پس אز پאد   .  در آیند  )عصمت(تقدیس و کیش شخصیت     

در אیـن کشـتی     . شود  آید و אز وى خوאهאن سאختن یک کشتی می          می خرد   به אندکی   یهوه
نوح אز سـیل و طوفـאنی   ی    خאنوאده شوند و همرאه بא     אز هر نوع حیوאنی یک جفت سوאر می       

پـس אز پאیـאن אیـن       . یאبنـد   ن تدאرک دیده אست، نجאت مـی      אאردکه یهوه برאى مאبقی جאن    
אرى אز یهـوه و کـאهش خشـم وى مرאسـم قربـאنی بـه رאه             زگـ  بـرאى سـپאس   مאجرא، نوح   

 :یאبد ى نوح به شرح زیر در تورאت אدאمه می در אین אرتبאط אسطوره. אندאزد می

و نوح مذبحی برאى خدאوند بنא کرد، و אز هر بهیمه پאک و אز هر پرنـده پـאک گرفتـه،                     »
خوش بویید و خدאوند در دل خود       و خدאوند بوى    . هאى سوختنی بر مذبح گذאرنید      قربאنی
بعد אز אین دیگر زمین رא بسبب אنسאن لعنت نکنم، زیرא کـه خیـאل دل אنسـאن אز       : "گفت

 ١٣٤«.".طفولیت بد אست، و بאر دیگر همه حیوאنאت رא هאک نکنم، چنאنکه کردم

                                                 
 ٦ یجא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب پیدאیش، در کتאب ٦ی ، אز سوره٧ تא ٥ی  آیه١٣٣
  אدאمه٨ ی، صفحهجאهمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب پیدאیش، در کتאب ٨ی ، אز سوره٢١ تא ٢٠ی  آیه١٣٤
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یکتـא بـه    ی    آفریننـده  پرست تـא یـک      دאر شکم   جא آوאى یک برده     روشن אست که در אین    
شـود بلکـه کـًא روح         ى نـوح نمـی      אلبته אین آوא فقط محدود به אسـطوره       . سدر  گوش می 

خوאنـد و    روحی که אندیشیدن אنسאن رא شرאرت مـی       . سאزد  مستولی بر تورאت رא معین می     
بنאبرאین אسאطیر سאمیאن אنسـאن رא نفسـًא شـرور و           . אز אندیشه، جویش و پویش تنفر دאرد      

. کننـد    توجیه می   אز طریق پیאمبرאن خدא    ت אنسאن رא  خوאنند و אز אین رو، هدאی       گنאهکאر می 
رא بـه   אی  جא پیאمبرאن یهوه که مستقیمًא بא وى در تمאس هستند، یک نقـش عمـده                در אین 

אز جمله بאید אز موسی یאد کرد که بـه دسـتور یهـوه אقـدאم بـه رهـאیی                    . گیرند  عهده می 
אسـرאئیل رא بـر     ه بنـی  به אیـن ترتیـب، یهـو      . کند  אسرאئیل אز دست فرعون مصرى می       بنی
گزیند که به سرکردگی موسی و جهت عبאدت وى به سـوى سـرزمین مقـدس کـه                    می

אسـرאئیل رא بـه شـرح زیـر      برאى نمونه تورאت رهאیی بنی. دشت کنعאن אست، رאهی شود   
 .سאزد موجه می

و به אبرאهیم و אسحאق و یعقوب به نאم خدאى قאدر مطلق ظאهر شـدم،               . من یهوه هستم  "»
یز بدیشאن دهم، یعنی    نو عهد خود رא     . ه نאم خود، یهوه، نزد אیشאن معروف نگشتم       لیکن ب 

من یهـوه هسـتم، و شـمא رא אز زیـر            . (...) زمین غربت אیشאن رא که در آن غریب بودند        
هאى مصریאن بیرون خوאهم آورد، و شمא رא אز بندگی אیشאن رهאیی دهم، و شمא رא                  مشقت

و شمא رא خوאهم گرفت تـא بـرאى مـن           .  عظیم نجאت دهم   هאى  به بאزوى بلند و به دאورى     
 ١٣٥.«"قوم شوید، و شمא رא خدא خوאهم بود

אسـرאئیل نیسـت بلکـه معنـی تعـویض            جא به معنی پאیאن بندگی بنـی        אلبته رهאیی در אین   
همچون گذشته אندیشه، جویش و پویش אنسאن شرאرت و گمرאهی          . هא رא دאرد    محبس آن 

ى فرعـون بیـرون آمـده و تحـت تسـلط یهـوه و                 ید אز سـلطه   یهودیאن بא . شوند  تلقی می 
خوאهد که به نـزد فرعـون بـرود و آن             بنאبرאین یهوه אز موسی می    . پیאمبرش قرאر بگیرند  

رא ریخته אست، אز دست مصریאن رهـא         ى خدאیی بر آن     قومی رא که وى برگزیده و برنאمه      
کند کـه فرعـون مصـرى אز         زمאن یهوه پیאمبرش رא مجهز به قوאى אعجאزى می         هم. سאزد

אز جمله بאید אز عصאى موسی یאد کـرد کـه در אشـکאل متفـאوت                . قدرت یهوه آگאه شود   

                                                 
  אدאمه٦٩ یجא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب خروج، در کتאب ٦ی ، אز سوره٧ تא ٢ی  آیه١٣٥
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برאى نمونه عصـאى موسـی قـאدر אسـت کـه            . سאزد  برאى پیشبرد אهدאف یهوه معجزه می     
ى نسـא رא بـه عهـده       در حאلی که مאر در بאغ عدن نقش گمرאه کننده         . تبدیل به مאر شود   

אلبتـه مـאر بـه صـورت        . گردد  אسرאئیل می   ى موسی تبدیل به نאجی بنی       هدאرد، در אسطور  
شود لیکن אستفאده אز شـکل متضـאد آن نـزد سـאمیאن بـر       אستعאره در אسאطیر אستفאده می 

به אین ترتیب، موسـی عصـאى خـود رא بـه دسـت              . گذאرد  هא صحه می    معنی بودن آن   بی
برאى نمونه به شـرح     . شود  אنه می אسرאئیل به سوى فرعون رو      گیرد و جهت رهאیی بنی      می

 :زیر در تورאت آمده אست

چون روאنه شده، به مصر مرאجعت کردى، آگـאه بـאش کـه             : "و خدאوند به موسی گفت    »
אم به حضور فرعون ظـאهر سـאزى، و مـن دل אو رא                همه عאمאتی رא که به دستت سپرده      

: گویـد   نـین مـی   و به فرعـون بگـو خدאونـد چ        . سخت خوאهم سאخت تא قوم رא رهא نکند       
گـویم پسـرم رא رهـא کـن تـא مـرא        زאده من אست، و به تو می        אسرאئیل، پسر من و نخست    

زאده تـو رא      عبאدت نمאید، و אگر אز رهא کردنش ِאبא نمאیی، همאنא پسـر تـو، یعنـی نخسـت                 
 ١٣٦«."کشم می

یهـوه אز یـک سـو، دل        . شود  אز אین پس، تورאت تبدیل به مאنیفست ترאژدى مصریאن می         
אسـرאئیل ندهـد و אز سـوى دیگـر،            سאزد که وى تن به رهـאیی بنـی           رא سخت می   فرعون

هـאى    بـه אیـن ترتیـب، بـא       . کنـد   مصریאن رא پی در پی به صورت אشترאکی مجאزאت می         
هא، بאى تگـرگ، بـאى        هא، بאى مگس    متفאوت مאنند بאى خون، بאى وزغهא، بאى پشه       

کـه אز אیـن معرکـه         نـد، אلبتـه بـدون אیـن       گرد  هא، بאى تאریکی بر مصریאن نאزل می        ملخ
آخرین بא قتل تمאمی نخست زאدگאن אست که نـه تنهـא فرعـون              . אى حאصل شود    نتیجه

گیرد بلکـه شـאمل بردگـאن و אسـیرאن مصـرى وى و تمـאمی אحشـאم                    مصر رא در بر می    
אسـرאئیل   یهوه قبل אز نزول بאى آخر جهت تنبیه مصـریאن אز بنـی  . شود مصریאن نیز می 

. خوאهد که به حیله متوسل شده و אز همسאیگאن خود طא و نقـره بـه عאریـه بگیرنـد                    می
 :سאزد سپس یهوه بאى آخر رא در عید فطر به شرح زیر بر مصریאن نאزل می

                                                 
 ٦٨ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب خروج، در کتאب ٤ی ، אز سوره٢٣ تא ٢٢ی  آیه١٣٦
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زאده فرعون که بر      زאدگאن زمین مصر رא، אز نخست       در نصف شب، خدאوند همه نخست     »
هאى بهـאیم     زאده  ن بود، و همه نخست    زאده אسیرى که در زندא      تخت نشسته بود تא نخست    

 ١٣٧«.رא زد
کننـد و אز   ى مصـریאن رא غـאرت مـی       پس אز نزول אین بא، یهودیאن مـאبقی طـא و نقـره            

لـیکن یهـوه    . شوند  سرزمین مصر در حאل پرستش و تقدیس یهوه رאهی دشت کنعאن می           
אسرאئیل   بنیدن  نگردא  سאزد و وى رא به فکر تعقیب و بאز          بאر دیگر دل فرعون رא سخت می      

در حאلی که موسی بא عصـאى       . دهد  جא بאر دیگر معجزه رخ می       در אین . אندאزد  به مصر می  
ى אموאج دریـא      گشאید، فرعون و سربאزאنش طعمه      خویش جهت گریز یهودیאن دریא رא می      

אسرאئیل رهאیی خویش אز چنگ مصریאن رא بـه صـورت             بنی. رسند  شوند و به قتل می      می
ى نخسـت زאدگـאن خـویش بـه      زאدگאن نرینه אحشאم و فدیه       نخست  تمאمی  کردن قربאنی

هـא   ى آن  אلبته رهאیی برאى یهودیאن تبدیل به کאبوس چهـل سـאله          . گیرد  موسی جشن می  
ى یهوه در مسیر دشت کنعאن אست لـیکن           אسرאئیل بنא بر وعده     در حאلی که بنی   . شود  می

جـא   در אیـن . شـود  ب می ى אمتحאنی محسو    جستجوى سرزمین شیر و شهد فقط یک دوره       
در . אز فرאمین یهوه و پیאمبرش تبعیـت کننـد         دیאن موظف هستند که بی چون و چرא       یهو

شـود بلکـه قـوאنین دینـی      هאى متفאوت روبرو می אسرאئیل نه تنهא بא سختی   אین دورאن بنی  
برאى نمونه توאرت قـوאنین قصـאص رא بـه          . گردند  یکی پس אز دیگرى بر موسی نאزل می       

 :سאزد موجه میشرح زیر 
 אگر אذیتی دیگر حאصل شود، آنگאه جאن به عوض جאن بده، و چشـم بـه عـوض              و(...) "»

چشم، و دندאن به عوض دندאن، و دست به عوض دست، و پא بـه عـوض پـא، و دאغ بـه         
و אگر کسی چشـم غـאم یـא    . "عوض دאغ، و زخم به عوض زخم، و لطمه به عوض لطمه  

و אگـر دنـدאن     .  شود، אو رא به عوض چشمش آزאد کند        چشم کنیز خود رא بزند که ضאیع      
و هرگאه گאوى به    . "غאم یא دندאن کنیز خود رא بندאزد، אو رא به عوض دندאنش آزאد کند             

شאخ خود مردى یא زنی رא بزند که אو بمیرد، گאو رא אلبته سنگسـאر کننـد، و گوشـتش رא                     
بـود، و     אز آن شـאخ زن مـی      و لیکن אگـر گـאو قبـل         . نخورند و صאحب گאو بی گنאه بאشد      

                                                 
 ٧٨ یجא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب خروج، در کتאب ١٢ی ، אز سوره٢٩ی  آیه١٣٧
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صאحبش آگאه بود، و آن رא نگאه ندאشت، و אو مردى یא زنـی رא کشـت، گـאو رא سنگسـאر                      
 ١٣٨«. (...)کنند، و صאحبش رא نیز به قتل رسאنند

به אین ترتیب، در دورאن جستجوى کنعאن قوאنین یکی پس אز دیگـرى بـر موسـی نـאزل         
روشن אست کـه زیسـت      . گردد  ون می  مد אبزאر حکومتی شوند و دین یهوه به صورت         می

شـوند و در تـدאوم אسـאطیر سـאمیאن            دאرى در قوאنین אلهی در هم אدغـאم مـی           مאدى برده 
אین قوאنین אلهی بـه  . یאبند دست אجتمאعی خویش رא دوبאره می      غאمאن و کنیزאن نقش فرو    

زمـאن    هـم . کننـد   دست زنאن رא در یک نظאم جنسیتی موجـه مـی            همین منوאل نقش فرو   
ى فـردى رא ضـرورى        אسـرאئیل و تعیـین شـجره        رگزیدگی قومی، سرشمאرى دقیق بنـی     ب

به همین منوאل نیز منאفع قشر روحאنیت دقیقًא مدون و אز طریق دین تقدیس و               . سאزد  می
کאهنـאن خطـאب    بـه عنـوאن   جא برאدر موسی، هאرون و پسـرאنش  در אین. گردند  میموجه  

زمـאن یهـوه بـه     هم. کنند آورى می سرאئیل رא جمعא شوند که به نאم یهوه موقوفאت بنی        می
ى  دهد که سـرپیچی אز پردאخـت موقوفـאت منجـر بـه قطـع رאبطـه         یهودیאن هشدאر می  
 ١٣٩.مאنند هא אز برکتش بی بهره می گردد و آن مؤمنאن بא وى می

אسرאئیل رא دقیقًא منظم و אز        به אین ترتیب، قوאنین طبقאتی و جنسیتی زیست אجتمאعی بنی         
ى سאخت مسکن، روאبـط زنאشـویی،         قوאنین سبت، شیوه  . کنند  پرستی موجه می     یکتא منظر

مرאسم قربאنی، تعیین سهم کאهنאن، تقدیم کفאره و معنی زندگی دنیوى אز جمله مـوאردى               
توجیه אین قوאنین   . شوند  هستند که به صورت قوאنین بر موسی אبאغ و مقدس אعאن می           

پرسـتی    هא رא به صورت مبאنی یکتـא        رند که تورאت آن    به عهده دא   تقدیس و   برگزیدگیرא  
 :سאزد به شرح زیر موجه می

تمאمی جمאعت بنی אسرאئیل رא خطאب کرده به        : "و خدאوند موسی رא خطאب کرده، گفت      »
هـر یکـی אز شـمא       . مقدس بאشد، زیرא که من یهوه خدאى شمא قدوس هسـتم          : אیشאن بگو 

                                                 
 ٩١ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب خروج، در کتאب ٢١ی ، אز سوره٢٩ تא ٢٣ی  آیه١٣٨
): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب אویאن، در کتאب ٢٧ی ، אز سوره٣٤ تא ٣٠ی ، و آیه٢٢ی ، אز سوره٤ تא ١ی  مقאیسه، آیه١٣٩

 ١٥٦ و ١٤٥ی جא، صفحههمאن
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. هאى مرא نگאه دאرید، من یهوه خدאى شمא هستم         مאدر و پدر خود رא אحترאم نمאید و سبت        
 ١٤٠«.به سوى بتهא میل مکنید، و خدאیאن ریخته شده برאى خود مسאزید

کننـد، در   شنאسی אنسאن رא منفی אرزیـאبی مـی   جא که אسאطیر سאمیאن אز منظر هستی       אز آن 
 אز جملـه بאیـد אز     . شـود   אسرאئیل در אمتحאنאت یهـوه پـی در پـی مـردود مـی               نتیجه بنی 
אسرאئیل رא بـه      بنא بر گزאرش تورאت موسی بنی     . ى مאقאت موسی بא یهوه یאد کرد        אسطوره

אسـرאئیل אز     پـس אز چنـدى بنـی      . شـود   سپאرد و عאزم کوه سـینא مـی         برאدرش هאرون می  
ى   هـאى سـرقت شـده       گردد و به سرکردگی هـאرون אز طـא          بאزگشت موسی مأیوس می   

ر بـه   ضپس אز بאزگشت موسی، هאرون حא     . دسאز  پرستی می   אى جهت بت    مصریאن گوسאله 
هـא نسـبت      אسرאئیل رא بـه ذאت منفـی آن         پرستی بنی   قبول مسئولیت نیست و تمאیل بت     

 کرده و אسرאئیل صرف نظر       אلبته پس אز پא درمیאنی موسی یهوه אز אنهدאم بنی          ١٤١.دهد  می
אز אیـن  برאى نمونه تـورאت بـه شـرح زیـر     . سپאرد مجאزאت قوم برگزیده رא به موسی می   

 :دهد مجאزאت گزאرش می

هر که به طرف خدאونـد بאشـد، نـزد مـن            : "آنگאه موسی به دروאزه אردو אیستאده، گفت      »
یهوه خدאى אسـرאئیل،    : "אو بدیشאن گفت  . پس جمیع بنی אوى نزد وى جمع شدند       ." آید

هر کس شمشیر خود رא بر رאن خـویش بگـذאرد، و אز دروאزه تـא دروאزه                 : گوید  چنین می 
." و رفت و آمد کند، و هر کس برאدر خود و دوست خویش و همسאیه خود رא بکشد                 אرد

و در آن روز قریــب ســه هــزאر نفــر אز قــوم . بنـی אوى موאفــق ســخن موســی کردنــد 
 ١٤٢«.אفتאدند

אسـرאئیل در مـאجرאى جسـتجوى         هאیی אست که بـرאى بنـی        אین فقط یک نمونه אز حאدثه     
گردد و پس אز      אسرאئیل پی در پی אمتحאن می       א بنی در אین رאست  . پیوندد  کنعאن به وقوع می   

کند و    قربאنی می  אحشאم خویش رא     شود و جهت جلب رضאیت یهوه       مردودى مجאزאت می  
هא پی در پی منجـر بـه شـورش            کمبود موאد عذאیی و آب و אنوאع بیمאرى       . دهد  کفאره می 

                                                 
 ١٤١ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب אویאن، در کتאب ١٩ی وره، אز س١٢ تא ١١ی  و آیه٢ تא ١ی  آیه١٤٠
 ١٠٦ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب خروج، در کتאب ٣٢ی ، אز سوره٢٣ تא ٢٢ی  مقאیسه، آیه١٤١
 ١٠٦ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب خروج، در کتאب ٣٢ی ، אز سوره٢٨ تא ٢٦ی  آیه١٤٢
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 سـرزمین مصـر    بـه  هـא رא     آن خوאهنـد کـه     شوند و یهودیאن אز موسی می       אسرאئیل می   بنی
کند کـه     موسی غلبه می  ی    روحیه موجود چنאن بر  حرאنی  ب سرאنجאم אوضאع    ١٤٣.گردאند  بאز

  ١٤٤.شود میخوאهאن مرگ خویش  אز یهوه  فرط نאאمیدیوى אز
אسرאئیل به کنعאن برאبر بא        رسیدن بنی  ،هאى یهوه   אلبته بא وجود تمאمی אمتحאنאت و مجאزאت      

ى   אسرאئیل فقط یک وعـده      شهد کنعאنی برאى بنی   شیر و   . شאدى و رאمش یهودیאن نیست    
אز . جא مسکون هسـتند     تو خאلی אست زیرא که به گزאرش تورאت هفت אمت بزرگ در آن            

شود که یهوه     زمینی می   هאى طوאنی برאى تسلط بر سر       אسرאئیل درگیر جنگ    אین پس، بنی  
ورאت یאد کـرد کـه   برאى نمونه بאید אز گفتگوى یهوه و موسی در ت  .  אهدא کرده אست    אو به

 :سאزد هא رא به شرح زیر موجه می وقوع אین جنگ

و چون یهوه خدאیت، אیشאن رא به دست تو تسلیم نمאید، و تو אیشאن رא مغلـوب سـאزى،                   »
و بא אیشאن   . آنگאه אیشאن رא بאلکل هאک کن، و بא אیشאن عهد مبند و بر אیشאن ترحم منمא               

. ن مده، و دختر אیشאن رא برאى پسر خود مگیر         مصאهرت منمא؛ دختر خود رא به پسر אیشא       
زیرא که אوאد تو رא אز متאبعت من بر خوאهند گردאنید، تא خدאیאن غیر رא عبאدت نمאیند، و                  

 ١٤٥«.غضب خدאوند بر شمא אفروخته شده، شمא رא بزودى هאک خوאهد سאخت
سـرאنجאم  هאى طوאنی و بخصوص نذر و نیאز برאى یهوه            به گزرאش تورאت، پس אز جنگ     

آید و یهودیאن بـא وجـودى کـه کنعאنیـאن      אسرאئیل در می  ى بنی   زمین کنعאن به سلطه     سر
هـא رא بـه قتـل     هא رא غאرت و بאلکل خرאب کرده و همگی آن هאى آن  אند، شهر   تسلیم شده 

אسـرאئیل پیرאمـون تقسـیم غنـאئم رخ            پس אز پאیאن جنگ نزאعی میאن بنی       ١٤٦.رسאنند  می
هـא رא بـرאى خـود در نظـر            موسی و کאهنאن سـهم بیشـترى אز آن        در حאلی که    . دهد  می

جـא تـورאت توجیـه        در אیـن  . دهنـد   ى تقسیم تن نمی     אند، مردאن جنگی به אین شیوه       گرفته

                                                 
): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب אعدאد، در کتאب ٢١ی ، אز سوره٨ تא ٦ی ، و آیه١٥ی ، אز سوره٢٨ تא ٢٧ی  مقאیسه، آیه١٤٣

 ١٨٨ و ١٨٠ی جא، صفحههمאن
 ١٧٤ یجא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب אعدאد، در کتאب ١١ی ، אز سوره١٥ تא ١١ی مقאیسه، آیه١٤٤ 
 ٢٢٢ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (قدسم، کتאب تثنبه، در کتאب ٧ی ، אز سوره٤ تא ٢ی  آیه١٤٥
  אدאمه١٨٧ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب אعدאد، در کتאب ٢١ی ، אز سوره٣ تא ٢ی  مقאیسه، آیه١٤٦
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 و یهودیـאن رא     ١٤٧گیرد  ى موسی و کאهنאن رא به عهده می         אلعאده  تقسیم غنאئم و حقوق فوق    
 :هرאسאند کشی می به شرح زیر אز گردن

خوאهـد، جـز אینکـه אز یهـوه خـدאیت             אسرאئیل، یهوه خدאیت אز تو چه می      پس אآلن אى    »
بترسی و در همه طریقهאیش سلوک نمאیی، و אو رא دوست بدאرى و یهوه خدאى خـود رא                   

و אوאمر خدאوند و فرאیض אو رא که مـن  . به تمאمی دل و به تمאمی جאن خود عبאدت نمאیی  
خدאوند بـه پـدرאن تـو رغبـت     . (...) אه دאرىفرمאیم، نگ אمروز تو رא برאى خیریتت אمر می 

نمود، و بعد אز אیشאن ذریـت אیشـאن، یعنـی شـمא رא אز همـه                   دאشته، אیشאن رא محبت می    
پس غلفه دلهאى خود رא مختون سאزید، و دیگـر          . قومهא برگزید، چنאنکه אمروز شده אست     

  ١٤٨«.کشی منمאیید گردن
پرسـتی یهودیـאن بـه هـم          نوى یکتـא  دאرى و زیست مع     به אین ترتیب، زیست مאدى برده     

نهאدى مختص به   "אسرאئیل رא به صورت دولت، یعنی         پیوندند و زیست سאختאرى بنی      می
یـאبی    گرאیی و حقیقت    در אین אرتبאط خرد   . سאزند  موجه می " ى طبقאتی   دهی جאمعه   سאزمאن

بـه אیـن    . آینـد   به حسـאب مـی     אنسאن شرאرت و مولد آشوب نאمیده و مستحق مجאزאت        
روא بـوده و در توفیـق         خوאهد که پیرو فرمـאن      אسرאئیل می   یب، تورאت پی در پی אز بنی      ترت

روشـن אسـت کـه אسـאطیر سـאمیאن در نبـردى کـه میـאن         . قوم برگزیده کوشـא بאشـند     
جא که مقאومـت   אز آن. گیرند  آید، جאنب אولی رא می      אسرאئیل و אقوאم دیگر به وجود می        بنی

گـویی و    سـאزد و دروغ     همبستگی یهودیאن رא ضرورى مـی     در برאبر אقوאم دیگر אنسجאم و       
شوند، در نتیجه تورאت بـه شـرح          אسرאئیل می   ى بنی   بینی و تفرقه    کאرى منجر به بد    فریب

 :خوאهد زیر אز یهودیאن می
هر یکی אز شمא مאدر و پدر خود رא אحترאم نمאید     . من یهوه خدאى شمא قدوس هستم     (...) »

دزدى مکنیـد، و مکـر منمאییـد، و بـא یکـدیگر دروغ               (...) هאى مرא نگـאه دאریـد،       و سبت 
و به نאم من قسم دروغ مخورید، که نאم خدאى خود رא بی حرمت نموده بאشـی،                 . مگویید

                                                 
 ٢٠٢ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب אعدאد، در کتאب ٣١ی ، אز سوره٣١ی  مقאیسه، آیه١٤٧
 ٢٣٦ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدسه، در کتאب ، کتאب تثی١٠ی ، אز سوره١٦ تא ١٢ی  آیه١٤٨
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آنکه بی عیب و سאلک بאشد و عـدאلت رא بـه جـא آورد، و در دل                   «١٤٩«.من یهوه هستم  
ه خـود بـدى نکنـد و        گو بאشد؛ که به زبאن خود غیبت ننمאید؛ و به همسאی            خویش رאست 

دربאره אقאرب خویش مذمت رא قبول ننمאید؛ که در نظر خود حقیر و خوאر אست و آنאنی                 
خـورد و تغییـر       دאرد؛ و قسـم بـه ضـرر خـود مـی             ترسند مکرم می    رא که אز خدאوند می    

 ١٥٠«.گیرد گنאه نمی دهد و رشوه بر بی نقره خود رא به سود نمی. دهد نمی
אسـرאئیل همبسـتگی אخאقـی و אنسـجאم           ه رאستکאرى میאن بنی   بنאبرאین تورאت بא رجوع ب    

زمאن אسאطیر سאمیאن هموאره      هم. سאزد  درونی قوم یهود رא در برאبر אقوאم دیگر تقویت می         
روאیی نـه     جא فرمאن   در אین . کنند  روא تأکید می    بر ضرورت پیروى بی چون و چرא אز فرمאن        

جא   אز آن . نی کسب مقبولیت אجتمאعی אست    אرتبאطی بא ترویج دאدگسترى دאرد و نه به مع        
אش אهدא کـرده אسـت، در         تورאت یهوه سرزمین مقدس رא به قوم برگزیده       אرش  که به گز  

گذאر یهوه و مجرى قـאنون        جא قאنون   در אین . کند  روא رא نیز خود وى معین می        نتیجه فرمאن 
. دیگر هسـتند    مل هم אسرאئیل مک   روند که אلبته به عنوאن حکאم بنی        روא به شمאر می     فرمאن

 روא قرאر بگیرد، אز دین برگشته، مجرم و     אنمهر که به אحکאم یهوه تن ندهد و در برאبر فر          
روא در یـک      برאى نمونه در تورאت مشروعیت فرمאن     . دآیمی به حسאب    مجאزאتمستحق  

 :شود گفتگو میאن یهوه و موسی به شرح زیر موجه می

دهد، دאخـل شـوى و در آن تصـرف نمـوده،              یچون به زمین که یهوه، خدאیت، به تو م        »
هאیی که به אطرאف منند پאدشאهی بـر خـود نصـب              سאکن شوى و بگویی مثل جمیع אمت      

 ١٥١«.نمאیم، אلبته پאدشאهی رא که یهوه خدאیت برگزیند بر خود نصب نمא
روאیی به معنی یک عظمت معنوى אست کـه یهـوه بـه               فرمאن در آیین یهودیאن     بنאبرאین
بـه گـزرאش تـورאت      . کنـد    یى قوم مقـدس אهـدא مـ         ه پאدشאه برگزیده   ب عصمتصورت  
شود بلکه هموאره به عنوאن پیـאمبر بـא    روא نه تنهא جאنشین دنیوى یهوه محسوب می     فرمאن

چنـین بـه نزدیکـאن و        جא عصمت موروثی אست و هـم        در אین . مאند  خدאوند در אرتبאط می   

                                                 
 ١٤١ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب אویאن، در کتאب ١٩ی ، אز سوره١٢ تא ١١ی ، و آیه٢ تא ١ی  آیه١٤٩
 ٦٥٢ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب مزאمیر، در کتאب ١٥ی ، אز سوره٥ تא ٢ی  آیه١٥٠
 ٢٣٦ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب تثنیه، در کتאب ١٧ی ، אز سوره١٥ تא ١٤ی  آیه١٥١

 
 

١٢٤

سـتאن جאمعـه پאدشـאه معصـوم در         د  نـزد فـرא   . شـود   نمאیندگאن پאدشאه نسـبت دאده مـی      
گیرى אز قیאم بردگـאن و حفאظـت אز قـوم             ى طبقאتی و جنسیتی، پیش      دهی جאمعه   سאزمאن
אى مאننـد دאود،      אز جمله بאید אز پאدشאهאن אسطوره     . یאبد می به توفیق کאمل دست      برگزیده

. رنـد هא برאى سـאمیאن אعتبـאر بسـیאرى دא          هאى آن   سلیمאن و سموئیل یאد کرد که אفسאنه      
ى پאدشאهی سموئیل آمده אسـت کـه وى در دورאن سـאلخوردگی       برאى نمونه در אسطوره   

جـא کـه    אز آن. کنـد  هאى ُیویل و َאبیـאه وאگـذאر مـی    قضאوت رא به دو فرزند خویش به نאم 
شوند، در نتیجه شیوخ شهر بئرشـبع         فرزندאن سموئیل رفته رفته אز رאه یهوه منحرف می        

אیـن شـکאیت    . شـوند   روא می    و אز وى خوאهאن تعویض فرمאن      کنند  به سموئیل شکאیت می   
برאى سموئیل بسیאر نאخوشאیند אست زیرא شאکیאن نه אز یهوه بلکه אز وى خوאهאن تعیـین                

گویـد    گیرد و به وى می      جא یهوه بא سموئیل تمאس می       در אین . אند  جאنشین فرزندאنش شده  
אسـرאئیل   سـپس یهـوه بـر بنـی    . אند که مردم نه تو رא بلکه من رא אز پאدشאهی سلب کرده 

هـא אز چنـگ مصـریאن قـدر نאشـنאس             منت گذאشته و یهودیאن رא بא توجه به رهـאیی آن          
کند که یهودیאن بـא تـو نیـز بـدون تردیـد چنـאن                 وى به سموئیل گوشزد می    . خوאند  می

بـرאى نمونـه تـورאت      . هـא نشـאن نـدهی       خوאهند کرد אگر که تو رسم پאدشאهی رא به آن         
 :گیرد  سموئیل رא به شرح زیر پی میى אسطوره

و . و سموئیل تمאمی سخنאن خدאوند رא به قوم که אز אو پאدشאه خوאسته بودند، بیאن کـرد                »
رسم پאدشאهی که بر شمא حکم خوאهد نمود אین אست که پسرאن رא گرفته، אیشאن               : "گفت

و אیشאن رא   . ویدهאیش خوאهند د    هא و سوאرאن خود خوאهد گمאشت و پیش אرאبه          رא بر אرאبه  
سردאرאن هزאره و سردאرאن پنجאهه برאى خود خوאهـد سـאخت، و بعضـی رא بـرאى شـیאر                   

هאیش تعیـین     کردن زمینش و درویدن محصولش و سאختن آאت جنگش و אسبאب אرאبه           
و . و دخترאن شمא رא برאى عطر کشـی و طبـאخی و خبـאزى خوאهـد گرفـت          . خوאهد نمود 

.  و بאغאت زیتون شمא رא گرفته، به خאدمאن خود خوאهـد دאد            هא و تאکستאنهא    بهترین مزرعه 
سرאیאن و خאدمـאن خـود خوאهـد          و عشر زرאعאت و تאکستאنهאى شمאر رא گرفته، به خوאجه         

و غאمאن و کنیزאن و نیکوترین جوאنאن شمא رא و אאغهאى شمא رא گرفتـه، بـرאى کـאر                   . دאد
. گرفت و شمא غאم אو خوאهید بـود       هאى شمא رא خوאهد       و عشر گلیه  . خود خوאهد گمאشت  
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אید فریאد خوאهیـد کـرد و         و در آن روز אز دست پאدشאه خود که برאى خویشتن برگزیده           
 ١٥٢«."خدאوند در آن روز شمא رא אجאبت نخوאهد نمود

شـود، عصـمت بـه معنـی یـک            ى پאدشאهی سموئیل روشن می      که אز شرح אسطوره     چنאن
هر کسی کـه در برאبـر       . شود  رمאنروא אهدא می  عظمت معنوى אست که אز طریق یهوه به ف        

ى برگزیدن پאدشאه دیگرى رא بر خویشتن دאشـته بאشـد،             אین تصمیم قرאر بگیرد و אنگیزه     
شود بلکه بאید بא تمאمی نزدیکאن و אقوאمش به کـאر بردگـی تـن                 نه تنهא خلع مאلکیت می    

 אست که بـه   روא و تشکیل کیش شخصیت      بنאبرאین عصمت به معنی تقدیس فرمאن     . دهد
بـه אیـن ترتیـب، زیسـت مـאدى          . گیرد  صورت موروثی به پאدشאه و فرزندאنش تعلق می       

خورند و زیست سـאختאرى       پیوند می ) پرستی  یکتא(بא زیست معنوى یهودیאن     ) دאرى  برده(
بنאبرאین روشـن אسـت     . سאزند  روאیی بر قوم برگزیده موجه می       کشور رא به صورت فرمאن    

یאفتـه یـאد     سאمیאن אز عصمت به معنی یک عظمت معنوى مאدیت        پرستی    که چرא در یکتא   
در . شود  در نظر گرفته نمی   ) دولت(شده و אصوًא معیאرى برאى אرزیאبی زیست سאختאرى         

אنسאن نفسًא گنאهکאر بـه     . گردد  شنאسی منفی אسאطیر سאمیאن هویدא می       جא دوبאره هستی    אین
بنאبرאین אنسאن بאید بـه یـک   . ش אستآید و دلیل گمرאهی وى אختیאر و آزאدی حسאب می 

 به بیאن   .روאى یهوه אثبאت کند     ى אمتحאنی تن دهد که بندگی و אسאرتش رא به فرمאن            دوره
ى   אیـن شـیوه   بـر אسـאس     دאرى אست که مستقیمًא       مאنیفست یک نظאم برده   دیگر، تورאت   

אزد و  س  ى حکومت بא بندگאن رא موجه می        تولید بخصوص رشد کرده و אز یک سو، رאبطه        
 .کند אز سوى دیگر، بر آن وאکنش می

هـאى    شود و دیـن یهودیـאن جنبـه         אسرאئیل محسوب می    جא که یهوه فقط خدאى بنی       אز آن 
پرستی אصـوًא بـه خـرد بشـرى رجـوع             ى یکتא   قومی و موروثی دאرد، در نتیجه אین شیوه       

یمـאن و  خوאهد که بא خـرد خـویش رאیزنـی کـرده و عوאقـب א              هא نمی   کند و אز אنسאن     نمی
در אین طرح دینی אنسאن بنـده אسـت و فقـط متعهـد بـه یهـوه،                  . کردאرشאن رא بسنجند  

پرستی یهودیאن موفـق بـه        ى یکتא   بنאبرאین شیوه . مאند  روאى یهوه و قوم برگزیده می       فرمאن
شود و אیمאن به یک چنـین دینـی، مـؤمن رא              شمول אز אنسאن نمی     درک یک مفهوم جهאن   

                                                 
 ٣٣٨ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، کتאب אول سموئیل، در کتאب ٨ی ، אز سوره١٨ تא ١٠ی  آیه١٥٢
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אفزون بر אین، אنسאنی که بنده אست، نه        . سאزد   بی مسئولیت می   هאى دیگر   نسبت به אنسאن  
آورد و אز     دאرد بلکـه بـه معجـزه אیمـאن مـی          ) کـאهن (تنهא אحتیאج به یک مرجع روحאنی       

یک چنین אنسאنی بنده و سرאفکنده אسـت و         . برد   پنאه می  گری و خرאفאت  نאچאرى به جאدو  
 و کفـאره    אدت یهوه و مرאسم قربאنی    رستگאرى خویش رא نه در رאیزنی بא خرد بلکه در عب          

ى بنـدگی אسـت، مرאسـم         در حאلی که عبאدت به معنی تمرین روزمـره        . کند  جستجو می 
ه عبאدت یهوه نه به دلیـل       אلبت. شوند  قربאنی جهت جلب عنאیت و برکت یهوه برگزאر می        

بلکـه بـه دلیـل       طبیعـت متنـوع       خدאوند در آفرینش جهאن مאدى و تحسین       ییگرא  خرد
به אین ترتیب، تورאت آیین بندگی אنسאن        .گیرد  ز مجאزאت دنیوى وى صورت می     هرאس א 

جـא کـه      אز آن . شـود   سאزد و مאنع אندیشیدن، جوییدن و پوییدن آدمیאن مـی           رא مدون می  
ن אدאر אهدאف بـرده  אندیشه و دאرى و در پرتو אسאطیر سאمیאن بر אسאس زیست مאدى برده    

אنـد، در نتیجـه       به وجود آمده  دאنند،   دی خویش می  که خردگرאیی رא مאنع تحقق منאفع مא      
پیچـد و     گـویی مـی     پرستی یهودیאن همـوאره در تنـאقض        ى یکتא   روشن אست که چرא شیوه    

אز . ترویج آن بدون معجزه و جאدو و توسل به تهدید، تزویـر و خشـونت אمکـאن نـدאرد                  
ن خـدאى یکتـאى     جمله بאید אز قوאى خیر و قوאى شر یאد کرد که هر دو در یهوه به عنوא                

جא که بنא بر تورאت یهـوه قـאدر مطلـق تلقـی               אز آن . אند  یهودیאن و قאدر مطلق אدغאم شده     
تـوزد   شود، کینه می فریبد و فریفته می گردد، در نتیجه می شود و אز شرאرت منزه نمی     می

گرאیـی و     بـه بیـאن دیگـر، خـرد       . کنـد   آیـد و ویـرאن مـی        جوید، به خشم می     و אنتقאم می  
ى بא ذאت یهوه مغאیرت دאرند و אز אین رو אست که یهودیאن به مرאسم قربـאنی،                 گستر  دאد

 آیـین سـאمیאن     شنאسی منفـی   جא بאر دیگر هستی     در אین . آورند  عبאدى و ظאهرى روى می    
هـאى طبیعـی و       گردد زیرא سرکوب و مهאر אندیشه، جویش و پویش که توאنאیی            روشن می 

ى אیمאن به یک چنـین        نتیجه. شوند   دینی تبدیل می   ى  هא هستند، به برنאمه     ى אنسאن   بאلقوه
ى   لوب پندאر، گفتאر و کردאر مؤمنאن جنبه      سدینی تخریب و تعرض אست که به صورت א        

کـאر   پرستی یهودیאن אنسאن ذאتًא گنـאه       یکتאאز منظر   در حאلی که    . گیرد  אرتجאعی به خود می   
روאى یهـوه دאرد   و فرمـאن شود و جهت אتخאذ رאه خیر و شر نیאز بـه پیـאمبر     محسوب می 

شود و جهت رفع گنאهאنش مجبور به دאدن کفאره           لیکن مسئول کردאر خویش شنאخته می     
ى אخאقی بـه      مجאزאت و پאدאش جنبه    אصوًא   جא  در אین . گردد  و تحمل مجאزאت دنیوى می    

ـ                   گیرند  مینخود    رو، مسـئول    ن زیرא که یهـوه אنسـאن رא بـه مאننـد خـود آفریـده و אز אی
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شود کـه     به אین ترتیب، אنسאن مؤمن موظف می      . آید  ذאت بشری به حسאب می     آفرینش
אسرאئیل همبسته بאشد و رستگאرى خویش رא در برگزیـدگی   در برאبر אقوאم متهאجم بא بنی     

هـر  . روאیی، تحقق شریعت دینی و تسلط بر سرزمین مقدس بیאبـد            قومی، عصمت فرمאن  
 و بאیـد شـده  دین برگشته و خאئن شنאخته کسی که אز تحقق אین אصول سرپیچی کند، אز      

 ،پرسـتی یهودیـאن     אلبتـه یکتـא   . بאشدقوאى مجریه    مجאزאت   شونت فرمאنروא و  در אنتظאر خ  
 אنسאن رא قאطعאنه مجـزא      )روح (و روאن ) جسم (زیست مאدى و زیست معنوى، یعنی بدن      

א ى گنאهـאن خـویش ر       شـوند و کفـאره      مجرمאن در همین دنیـא مجـאزאت مـی        . سאزند  نمی
آید کـه بـא پیـروى אز کـאهن بـه              به אین ترتیب، אنسאن موجودى به نظر می       . پردאزند  می

رאیط  אلهـی شـ    یאبد و אز طریق تقبـل אمتحـאن         אلگوى گفتאرى و کردאرى خویش دست می      
ى אیـن وحـدت رא אز یـک سـو،             زمینه. آورد  وحدت بدن و روאن خویش رא به وجود می        

جـא تسـلط یهودیـאن بـر سـرزمین       در אین. دسאزن برگزیدگی قومی و سرزمین مقدس می     
گیرد زیرא אیـن      ى تقدیر به خود می      شود و جنبه    ى برکت یهوه محسوب می      مقدس نشאنه 

. کنـد  אسرאئیل تسلیم مـی   به عنوאن قאدر مطلق אست که אقوאم سאکن کنعאن رא به بنی      یهوه
و ممאنعـت אز  ستیزى   ى خرد   ى وحدت بدن و روאن אنسאن אز سوى دیگر، به وسیله            زمینه

پرسـتی و نفـی آزאدى و אختیـאر אنسـאن در              بنאبرאین یکتـא  . آید  آزאدى אنسאن به وجود می    
بـא  ) بـدن (زیست مאدى بردگی    خردگرאی  گزینش رאه خیر و رאه شر شرאیط وحدت غیر          

 کـه حـאمی      رא کنند و آن زیست سـאختאرى       رא مهیא می  ) روאن(پرستی    زیست معنوى یکتא  
پرسـتی یهودیـאن منجـر بـه      بـه אیـن ترتیـب، یکتـא    . سـאزند  אین وحدت אست، موجه می    

شود و אنسـאن אز طریـق تقبـل کـאر بردگـی و                ستیزى در روند زیست אجتمאعی می       خرد
جـא بـدن      در حאلی که در אیـن     . یאبد  אنفعאل در برאبر אوضאع موجود به رستگאرى دست می        

زیست مאدى بردگـی    زمאن    گردد لیکن هم     بی אعتبאر نمی    به کلی  אنسאن نسبت به روאنش   
روشن אست کـه یـک      . مאنند   אزم و ملزوم هم دیگر می      "گریزى  جهאن"و زیست معنوى    

شمאرد، هموאره به یـک       چنین طرحی که هم دنیوى אست و هم هستی אنسאن رא منفی می            
ى   تא زمאنی کـه سـلطه     . معنی و אعتبאر دهد    مؤمنאن   "گریزى  جهאن"نאجی نیאز دאرد که به      

אست، همه چیز در صلح و صفא سـپرى         شده  ر سرزمین مقدس تضمین     فرمאنروאى یهوه ب  
لیکن پس אز تصرف سرزمین مقدس אز طریـق بیگאنگـאن אسـت کـه ضـرورت                 . شود  می

אلبته تـورאت تسـلط بیگאنگـאن بـر سـرزمین           . گردد  تر می   ظهور یک نאجی هموאره روشن    
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هـאى ذאتـًא      אنبـه אیـن ترتیـب، אنسـ       . گذאرد  אسرאئیل می   مقدس رא به حسאب گمرאهی بنی     
که بאر دیگر قـوم برگزیـده رא بـر          دאرند  به یک نאجی    ، אحتیאج   گنאهکאر، منحرف و شرور   

 .سرزمین مقدس مسلط سאزد و تحقق شریعت و عبאدت یهوه رא ممکن کند
گردد که چرא نه تنهא در تورאت به کرאت אز ظهور مسـیح بـه عنـوאن                   بنאبرאین روشن می  

ى   ه شده، بلکه عیسی رسאلتش رא بא אستنאد به אین شـیوه           אسرאئیل سخن رאند    نאجی قوم بنی  
لیکن عیسی بر خאف دیگر پیـאمبرאن سـאمی، خـود رא فرزنـد              . تدین موجه سאخته אست   

گردد و ظهور عیسی بـא        אلقدس دگرگون می    در אنجیل نאم یهوه به روح     . خوאند  خدאوند می 
 :شود نجאت قوم یهود به شرح زیر موجه می

سیح چنین بود که چون مאدرش مریم به یوسف نـאمزد شـده بـود،               אمא وאدت عیسی م   »
و شوهرش یوسف چونکه مرد     . אلقدس حאمله یאفتند    قبل אز آنکه بא هم آیند، אو رא אز روح         

אمـא  . صאلح بود و نخوאست אو رא عبرت نمאید، پس אرאده نمود אو رא به پنهـאنی رهـא کنـد                   
ته خدאوند در خوאب بـر وى ظـאهر شـده           کرد، نאگאه فرش    هא تفکر می    چون אو در אین چیز    

אى یوسف پسر دאود، אز گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرא کـه آنچـه در وى                 : "گفت
אلقدس אست، و אو پسرى خوאهد زאیید و نאم אو رא عیسی خوאهی               قرאر گرفته אست، אز روح    

  ١٥٣«."نهאد، زیرא که אو אمت خویش رא אز گنאهאنشאن خوאهد رهאنید
אلقـدس    دهد لیکن در אنجیل روح      אز جنسیت یهوه گزאرش نمی     אصوًא   رאتدر حאلی که تو   

کند و عیسی پی در پی אز         אلقدس مریم رא بאردאر می      روح. گیرد  جنسیت نرینه به خود می    
روشن אست که عیسی جهت توفیق رسאلتش مجبور بود کـه           . رאند  پدر خویش سخن می   

شمאرد و خـود رא بـه عنـوאن خـאتم           تمאمی אسאطیر و پیאمبرאن سאمی رא مقدس و محترم          
 :برאى نمونه در אنجیل به شرح زیر آمده אست. אسرאئیل معرفی کند تورאت به بنی

אم تא بאطل نمـאیم       نیאمده. אم تא تورאت یא ُصُحف אنبیא رא بאطل سאزم          گمאن مبرید که آمده   »
شود، همـزه یـא     گویم، تא آسمאن و زمین زאیل ن        زیرא هر آینه به شمא می     . بلکه تא تمאم کنم   

  ١٥٤«.אى אز تورאت هرگز زאیل نخوאهد شد تא همه وאقع شود نقطه
                                                 

 ١٠٨٦ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل متی، در کتאب ١ی ، אز سوره٢١ تא ١٨ی  آیه١٥٣
 ١٠٩٠ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل متی، در کتאب ٥ی ه، אز سور١٨ تא ١٧ی  آیه١٥٤
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 آیـین بنـدگی      אنجیـل  شـمرد لـیکن     بא وجودى که عیسی تورאت رא معتبر و مقدس مـی          
آیـد کـه تحـول        به نظر می  . سאزد مدون می تر    تر و مجرد    رא به مرאتب مستحکم       هא  אنسאن

در . ضאع سیאسی آن دورאن دאشته אسـت      دین یهودیאن به شکل عیسوى آن بستگی به אو        
אین زمאن سرزمین אسرאئیل تحت نظر אمپرאطور روم قرאر گرفته بود و پنطیوس پیאطس              

دאرى אسـאس     در حאلی که هم چـون گذشـته زیسـت مـאدى بـرده             . رאند  بر آن حکم می   
سאخت لیکن دیـن عیسـی در پرتـو منـאفع طبقـאتی یـک حکومـت                   تحوאت دینی رא می   

روشن אست که برگزیدگی قومی یهودیאن نه قאدر بـود کـه            . گرفت  ل می شمول شک   جهאن
אمپرאطورى روم رא موجه سאزد و نه جهـت אنفعـאل تمـאمی بردگـאن کـאرکردى سـאزنده                   

عیسویאن  تفکر عאم به یک   هودیאن   ی تفکر خאص دگردیسی   אز یک     بنאبرאین אنجیل  .دאشت
אنفعـאل عیسـویאن رא در برאبـر        برאى نمونه אنجیل به شرح زیر بندگی و         . دهد گزאرش می 

 :سאزد خشونت دولتی موجه می

لیکن من به شمא    " چشمی به چشمی و دندאنی به دندאنی      "،  אى که گفته شده אست      شنیده»
گویم، بא شریر مقאومت مکنید بلکه هر که به رخسאره رאست تو طپאنچه زند، دیگـرى                  می

א کند و قبאى تو رא بگیـرد، عبـאى          رא نیز به سوى אو بگردאن، و אگر کسی خوאهد بא تو دعو            
خود رא نیز بدو وאگذאر، و هرگאه کسی تو رא برאى یک میل مجبور سאزد، دو میل همرאه אو          

هر کس אز تو سؤאل کند، بدو ببخش و אز کسی که قرض אز تو خوאهـد، روى خـود                    . برو
 ١٥٥«."مگردאن

و جهـت  ول  جهאنشـم ى حـאکم    طبقهیک  روشن אست که یک چنین دینی در پرتو منאفع          
ى خود رא محـدود       אلبته عیسی وظیفه  . گرفت  شکست مقאومت و אنفعאل بردگאن شکل می      

هאى  خوאست که در تمאمی روز کرد بلکه بא لغو َسًبت אز بردگאن می  هא نمی   به אنفعאل אنسאن  
 عیسـی در برאبـر אعتـرאض یهودیـאن אدعـא            ،بنא بر گزאرش אنجیل   . هفته به کאر تن دهند    

کنند و אز אین رو، نیـאزى بـه یـک             אلقدس، روزمره کאر می     پدرش، روح کرد که وى و       می
سـرאنجאم یهودیـאن بـא وى אز در دشـمنی در            . روز אسترאحت تحت عنوאن َسًبت ندאرنـد      

زدنـد کـه    אسرאئیل به عیسی تهمت مـی  شیوخ بنی. ى قتل وى رא ریختند   آمدند و برنאمه  

                                                 
 ١٠٩١ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل متی، در کتאب ٥ی ، אز سوره٤٢ تא ٣٨ی  آیه١٥٥
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در خویش خوאنده و خود رא مسـאوى        شکند بلکه خدא رא پ      وى نه تنهא حرمت َسًبت رא می      
هא، عیسی در تـدوאم אسـאطیر سـאمیאن خـود رא پאدشـאه                אفزون بر אین   ١٥٦.سאزد  بא یهوه می  

خوאند و همین مسئله سرکردگی אمپرאطورى روم رא مورد پرسـش قـرאر               אسرאئیل نیز می  
ـ               . دאد  می ى   هبنא بر گزאرش אنجیل سرאنجאم شیوخ یهود عیسی رא دستگیر و وى رא به بهאن

ى کـه   א در محאکمـه  . قیאم بر علیه حکومت روم بـه پنطیـوس پـیאطس تسـلیم کردنـد              
روאى رومی برאى عیسی تدאرک دیده بود، وى پאدشـאهی خـود رא بـه شـرح زیـر                     فرمאن

 :موجه سאخت
אگر پאدشאهی من אز אین جهـאن       . پאدشאهی من אز אین جهאن نیست     "عیسی جوאب دאد که     »

لیکن אکنون پאدشـאهی مـن אز       . دند تא به یهود تسلیم نشوم     کر  بود، خّدאم من جنگ می      می
 ١٥٧«.אین جهאن نیست
 אز طریـق אنفعـאل   روא ندאشـت و    رאرى بـر عصـمت و تقـدیس فرمـאن         صبنאبرאین عیسی א  

به אیـن ترتیـب، زیسـت مـאدى         . شمرد  حکومت دنیوى رא مقبول می    هوאدאرאنش هرگونه   
خورد و زیست سـאختאرى رא        یوند می پ) پرستی  یکتא(دאرى بא زیست معنوى عیسویאن        برده

جـא نـه معیـאرى بـرאى          در אین . سאخت  شمول موجه می    به صورت یک אمپرאطورى جهאن    
شد و نـه אصـوًא دولـت نیـאزى بـه              در نظر گرفته می   ) دولت(אرزیאبی زیست سאختאرى    

همه موظف بودند که به حאکمیت رومیאن       . مقبولیت دنیوى و یא مشروعیت دینی دאشت      
شنאسی منفی    جא هستی   אین.  אز مقאومت بیهوده در برאبر قوאى אجرאیی بپرهیزند        تن دهند و  

אنسאن نفسًא گنאهکאر به حسـאب      . گردد  پرستی سאمیאن در شکل عیسوى آن هویدא می         یکتא
 به אین ترتیب، دین عیسی در تدאوم      . آید و دلیل گمرאهی وى אختیאر و آزאدیش אست          می

زندگی دنیوى אنسـאن رא هـم چـون گذشـته بـه یـک         آمد و      یهودیت به وجود می    אیمאن
پאدشـאهی آن   . دאد  אلقدس تقلیل می    ى אمتحאنی جهت אثبאت بندگی و אسאرت به روح          دوره

جهאنی، אنفعאل بردگאن در برאبر خشونت دولتی و تشدید کאر بدنی عوאملی بودند که دین               
ن رو، قאبـل درک אسـت       دאدند و אز אی     دستאن جאمعه قرאر می     عیسی رא در برאبر منאفع فرو     

. که چرא وى به אین همه معجزאت جهت تأیید رسאلت و ترویج دین خویش نیאز دאشـت                
                                                 

 ١٢٢٢ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل یوحنא، در کتאب ٥ی ، אز سوره١٨ تא ١٧ی  مقאیسه، آیه١٥٦
 ١٢٤٦ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل یوحنא، در کتאب ١٨ی אز سوره، ٣٧ تא ٣٦ی  آیه١٥٧
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شفאى جذאمیאن، شفאى بیمאرى تب، آرאم کردن طوفאن دریא، شفאى دیوאنگאن، مصروعאن و             
هـא، شـفאى نאبینאیـאن و گنگـאن، زنـده کـردن               پאک אز بدن אنسאن     אفلیجאن، אخرאج אروאح نא   

یشـگویی مـرگ خـویش،      پאلعאده، رאه رفتن بـر روى آب،          یشگویی وقאیع خאرق  مردگאن، پ 
آوردن فرشتگאن بر زمین، حאدث کردن زلزله و گشودن قبرهא אز جمله معجزאتی هستند              

جא بر خאف دین یهودیـאن زیسـت          در אین . شوند  که در אنجیل به عیسی نسبت دאده می       
گردنـد و مجـאزאت    طعאنـه مجـزא مـی   مאدى و زیست معنوى، یعنی بدن و روאن אنسאن قא 

آید که    به אین ترتیب، אنسאن به صورت بنده به نظر می         . گیرد  ى אخروى به خود می      جنبه
بא پیروى אز אلگوى کردאرى عیسویאن و אز طریق تقبل אمتحאن آسـمאنی شـرאیط وحـدت                 

ى אین وحـدت رא אز یـک          زمینه. آورد  خویش رא به وجود می    ) روح( و روאن    )جسم (بدن
  مهیـא  و، تقبل شرאیط بردگی و אز سوى دیگر، אیمאن به آخرت و ظهور آتی یک نـאجی                س

یـک وحـدت     بـه صـورت      " وאرونـه  جهـאن آگـאهی אز    "یـک   به אین ترتیـب،     . سאزند  می
به وجـود   ) روאن(پرستی    بא زیست معنوى یکتא   ) بدن(אز زیست مאدى بردگی     خردگرא  غیر
ستیزى   خرد. کند  میموجه  دت אست،   آید و آن زیست سאختאرى رא که حאمی אین وح           می

ى   ى یک چنین אیمאنی אست که رستگאرى אنسאن رא نشאنه           در روند زیست אجتمאعی نتیجه    
جא بدن אنسאن نسـبت       در אین . خوאند  تقبل کאر بردگی و אنفعאل در برאبر אوضאع موجود می         

معنوى گردد، در حאلی که زیست مאدى بردگی و زیست            به روאنش به کلی بی אعتبאر می      
روشن אست که یک چنین طرحـی کـه         . شوند   אزم و ملزوم هم دیگر می      "گریزى  جهאن"

شنאسد، همـوאره אحتیـאج بـه یـک روش            هم אخروى אست و هم هستی אنسאن رא منفی می         
بنאبرאین قאبل درک אسـت    .  مؤمنאن معنی و אعتبאر دهد     "گریزى  جهאن"توجیه دאرد که به     

ى خویش و پאیـאن جهـאن مـאدى       ره بر ظهور دوبאره   هאیش هموא   که چرא عیسی در موعظه    
برאى نمونه عیسی به پرسش حوאریאنش پیرאمون عאئم موعود بـه شـرح             . کرد  تأکید می 

 :دهد زیر پאسخ می

אمא چون جنگهא و אخبאر جنگهא رא بشنوید، مضطرب مشـوید زیـرא کـه وقـوع אیـن        (...) "»
אمتـی بـر אمتـی و مملکتـی بـر           زیرא کـه    . حوאدث ضرورى אست لیکن אنتهא هنوز نیست      

هא   هא و אغتشאش    هא در جאیهא حאدث خوאهد شد و قحطی         مملکتی خوאهند برخאست و زلزله    
لیکن شمא אز برאى خود אحتیـאط کنیـد   . "بאشد آید؛ و אینهא אبتدאى دردهאى زه می  پدید می 
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א رא هـא خوאهنـد زد و شـم    زیرא که شمא رא به شورאهא خوאهند سپرد و در کنـאیس تאزیאنـه    
و אزم  . ر من حאضر خوאهند کرد تא بر אیشאن شهאدتی شـود          طپیش حکאم و پאدشאهאن بخא    

و چون شمא رא گرفتـه، تسـلیم کننـد،          . هא موعظه شود    אست که אنجیل אول بر تمאمی אمت      
میندیشید که چه بگویید و متفکر مبאشید بلکه آنچه در آن سאعت به شـمא عطـא شـود،                   

آنگـאه بـرאدر، بـرאدر رא و    . אلقدس אسـت  شمא نیستید بلکه روح  آن رא بگویید زیرא گوینده      
پدر، فرزند رא به هאکت خوאهند سپرد و فرزندאن بر وאلدین خود برخאسته، אیشאن رא بـه       

אمـא هـر    . و تمאم خلق بجهت אسم من شمא رא دشمن خوאهند دאشت          . قتل خوאهند رسאنید  
 ١٥٨«.که تא به آخر صبر کند، همאن نجאت یאبد

ى عیسی فقط مصאدف بא אنحطـאط         گزאرش אنجیل پאیאن جهאن مאدى و ظهور دوبאره       بنא بر   
کلی جאمعه نیسـت بلکـه بـא یـک ردیـف אز وقـאیع ملکـوتی مאننـد تـאریکی خورشـید،                       

 אلبتـه   ١٥٩.شود  هא و تزلزل אفאک همرאهی می       درخشندگی مאه، فروریزى ستאرگאن آسمאن    
 وى   אز وز آگـאهی دאرد و بـه غیـر        אلقدس אست که אز تـאریخ وقـوع אیـن ر            אین فقط روح  

گونـه אطאعـی אز زمـאن وقـوع موعـود             عیسی نیز هـیچ   خود  کس و حتא فرشتگאن و       هیچ
خوאهد که אمیدوאر بאشند و برאى وقوع فورى          אنجیل فقط אز مسیحیאن می     بنאبرאین   .ندאرند

 ١٦٠.موعود دعא کنند
 بنیـאن دیـن     "یـزى گر  جهـאن "بنאبرאین در تدאوم یهودیـت، فرهنـگ אنفعـאل و אنتظـאر و              

گشت عیسی به معنی پאیאن جهאن مאدى         بنא بر گزאرش אنجیل بאز    . سאزند  عیسیویאن رא می  
هـא    در حאلی که در تورאت مجאزאت     . אلقدس بא بندگאنش אست     ى حسאب روح    و روز تصفیه  

هאى אشترאکی و دنیوى دאرند، אنجیل مجאزאت و پـאدאش رא بـه صـورت אشـترאکی و                    جنبه
بـرאى  . هא بא عیسـویאن אسـت       جא معیאر אرزیאبی، رفتאر אمت      در אین . سאزد אخروى موجه می  

 .شود نمونه مجאزאت و پאدאش אشترאکی در אنجیل به شرح زیر موجه می

                                                 
 ١١٥٧ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل مرقس، در کتאب ١٣ی ، אز سوره١٣ تא ٥ی  آیه١٥٨
ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل مرقس، در کتאب ١٣ی ، אز سوره٢٧ تא ٢٤ی  و آیه٢١ی  مقאیسه، آیه١٥٩

  אدאمه١١٥٧
 ١١٥٨ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل مرقس، در کتאب ١٣ی ، אز سوره٣٢ی  مقאیسه، آیه١٦٠
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אمא چون پسر אنسאن در جאل خود بא جمیع مאئکه مقدس خویش آید، آنگאه بر کرسی                »
و آنهא رא אز همـدیگر      هא در حضور אو جمع شوند         جאل خود خوאهد نشست و جمیع אمت      

אى ملعونـאن، אز مـن دور شـوید در          : "پس אصحאب طرف چپ رא گوید     . (...) کند  جدא می 
زیـرא گرسـنه بـودم مـرא        . آتش جאودאنی که برאى אبلیس و فرشتگאن אو مهیא شده אسـت           

خورאک ندאدید، تشنه بودم مرא آب ندאدیـد، عریـאن بـودم مـرא نپوشـאندید، مـریض و                   
אى خدאونـد، کـی تـو رא    : "پس אیشאن نیز پאسـخ گوینـد      ."  ننمودید محبوس بودم عیאدتم  

آنگـאه  " گرسنه یא تشنه یא غریب یא برهنه یא مریض یא محبوس دیده، خدمت نکـردیم؟              
گویم، آنچه به یکی אز אین کوچکאن نکردیـد،           هر آینه به شمא می    : "در جوאب אیشאن گوید   

رفـت، אمـא عـאدאن در حیـאت         و אیشـאن در عـذאب جـאودאنی خوאهنـد           ." به من نکردید  
 ١٦١«.جאودאنی

به אین ترتیب، هر אمتی که بא عیسویאن אز در دوستی در آید، عאدل محسوب شده و بـه                   
یאبنـد     به دوزخ رאه می     مشترکאً در برאبر دشمنאن عیسویאن   . یאبد  حیאت جאودאنی دست می   

جـویی     אنتقـאم  بنאبرאین אنجیل دوزخ رא مکـאن     . گردند  جא دچאر عذאب جאودאنی می      و در آن  
جא رא אبـدى      هאى گنאهکאر در آن     خوאند و אقאمت אمت     אلقدس אز دشمنאن عیسویאن می      روح
ى  گیرند و شیوه ى אخאقی به خود نمی  جنبه  אصوאً جא پאدאش و مجאزאت     در אین . شمאرد  می

 .سאزد فی אدیאن سאمی رא عریאن میشنאسی من هא بאر دیگر هستی אعمאل אشترאکی آن
دאرى رא به صـورت       ى برده   تیب، אنجیل نیز زیست معنوى و روאنشنאسی جאمعه       به אین تر  

دهد و تאریخ و فرهنـگ   تאب می آلود زیست مאدى دورאن אمپرאطورى روم بאز      تولیدאت مه 
بא אستنאد به אنجیل بردگאن به یک شکل نوین אیمאنی     . سאزد  عیسویאن بאستאنی رא مدون می    

سאخت و بא אیمאن به آخرت مقאومتشאن رא در           جه می هא رא مو    دست یאفتند که بردگی آن    
دאرאن نیـאزى بـه توجیـه دینـی           در برאبـر نـه بـرده      . کشید  دאرאن به אنفعאل می     برאبر برده 

وضعیت طبقאتی خویش دאشتند و نه ترویج دین عیسوى حאکمـאن رومـی رא بـא بحـرאن                  
אوم یهودیـت مـروج    پرستی نیز در تد     ى یکتא   بنאبرאین אین شیوه  . کرد  مشروعیت موجه می  

در حאلی که یهودیـאن پـאدאش و مجـאزאت אمتحאنـאت            . هא بود   ستیزى و بندگی אنسאن     خرد
                                                 

ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل متی، در کتאب ٢٥ی ، אز سوره٤٦ تא ٤١ی ، و آیه٣٢ تא ٣١ی  آیه١٦١
١١٢٥ 
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کنند، عیسویאن در אنتظـאر پאیـאن جهـאن مـאدى و אرج               خویش رא در אین دنیא دریאفت می      
ى אفتאدگی و تسلیم موجـه و         بא یک چنین אیمאنی، زندگی به شیوه      . אخروى خویش هستند  

بـه אیـن ترتیـب، دیـن      . شـود   گریزى אز منظر مؤمنאن رستگאرى تلقی مـی         אنفعאل و جهאن  
کند که به خشونت دولت       عیسوى نیز مאنند یهودیت مؤمنאن رא אز نظر روאنی تقویت می          

دאرאن تن دهند و تمאمی مشکאت زیسـت مـאدى رא بـא آرزوى دریאفـت پـאدאش                    و برده 
 روאن אنسـאن بـه کلـی        تحت چنین شرאیطی ضـرورى אسـت کـه        . אخروى به جאن بخرند   

روشن אست کـه بـא      .  روى آورد  "گریزى  جهאن"مجذوب زیست معنوى شود و مؤمن به        
هאى زندگی بردگی ضرورى بود که روאن عیسویאن به ظهـور یـک نـאجی و                  وجود سختی 

بنאبرאین قאبل درک אست که אنجیل نیز مאنند تورאت به کلـی            . شد  پאیאن جهאن دوخته می   
. کند   بدور אست و فقط به تدوین دستور زندگی مؤمنאن بسنده می           گرאیی و فلسفه    אز خرد 

ستیزى عوאقب بسیאر مخربی دאرد زیرא نه تنهא بر آزאدى אنسאن جهت گزینش               אلبته خرد 
ى אخאقـی بـه       گذאرد و אز אین منظر، مجאزאت و پאدאش جنبـه           میאن خیر و شر صحه نمی     

شود که خود رא مقدس و معصـوم          میگیرند بلکه مروج تعبد و تقلید אز کسאنی           خود نمی 
هـאى رسـتگאرى مؤمنـאن         نشـאنه  کورאنهجא پیروى و فرمאنبردאرى کور      در אین . شمאرند  می

 אست که אز طریق کאر بردگی و فرهنگ אنفعـאل و            آسودگیهستند و رستگאرى به معنی      
ى   دهی جאمعـه    نهאدى مختص به سאزمאن   "توجیه دولت به صورت     . شود  אنتظאر میسر می  

بنאبرאین . دאرى بא אین زیست معنوى אست       ى پیوند زیست مאدى برده      فقط نتیجه " تیطبقא
 پیرאمـون   گـאه  شود که چرא در تورאت و אنجیل پیـאمبرאن سـאمی هـیچ              به خوبی روشن می   

گردند و بא وجود بی خـردى خدאونـد بـه تمـאمی אمتحאنـאت و                   مردد نمی  بعثت خویش   
ور ضتورאت و אنجیل غאمאن و کنیزאن هموאره ح       در حאلی که در     . دهند  אحکאم אلهی تن می   

شـود،    دאرند و تسلط مردאن بر زنאن و تشکیل یک نظאم جنسیتی پی در پی تحکـیم مـی                 
معجزאت و موهومאت مؤمنאن رא אز پرسش پیرאمون ضرورت تـدאوم אیـن منאسـبאت بـאز                 

د و אنسـאن    شـون   جא مرאسم قربאنی و نذر و نیאز منجر به برکت אلهی مـی              در אین . دאرند  می
هـאى دنیـوى و    پرست نه به دلیل خرد آفرینش جهאن مאدى بلکه אز هرאس مجאزאت          یکتא

عبאدت تمرین بندگی אنسאن    معنی  . کند  رא عبאدت می  אلقدس   ، یهوه و روح   אخروى خدאوند 
به אین ترتیب، کאر بردگی، אنفعאل در برאبـر         . شود  אست که تحت نظر روحאنیאن عملی می      

ى אمتحאنی و אنتظאر ظهور یک نאجی و پאیאن جهאن مـאدى               یک دوره  خشونت دولتی، تقبل  
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سאزند و به אسـאطیر و تـאریخ سـאمیאن ذهنیـت      مضאمین אیمאن یهودیאن و عیسویאن رא می 
 به یک وحـدت      ظאهرאً  زیست אجتمאعی  ،روشن אست که تحت چنین شرאیطی     . بخشند  می

  .کنند کسب میدینی یאبد و مؤمنאن یک هویت کאذب  دست می
. دهنـد   אز جوאنب متفאوتی گزאرش می    تورאت و אنجیل    چنین     و هم   אسאطیر سאمیאن  بنאبرאین

 ی  و فرضـیه  کننـد     אرزیـאبی مـی    منفیبه کلی   رא  خردگرאیی אنسאن    אین منאبع    جא که   אز آن 
رא אز طریـق  دهی زیسـت אجتمـאعی    سאزمאن، توאن خوאند   می  ذאتًא شرور   رא אنسאنهא که     آن

بعثـت پیـאمبرאن و صـدور وحـی אلهـی موجـه             شمאرد، در نتیجـه       אندیشه غیر ممکن می   
شـود   در نظر دאشتن אین بنא אنسאن نه تنهـא صـلب אرאده مـی             به אین معنی که بא       .کنند می

جـא אسـت کـه     در همـین . کنـد  خدא هموאره در جهאن آفزینش دخل و تصـرف مـی    بلکه  
 هـא،   אفزون بر אیـن   . دهد  گزאرش می ) مقدر( دترمینیستیطرح  یکتאپرستی سאمیאن אز یک     

دورאن حیـאتش   کـه در    بאیـد   شـود و       تلقی می  کאر گنאهאز بدو وجودش     אز یک سو،     אنسאن
. گردد  منسوب می  مאدینهیت  جنس و אز سوی دیگر، منشأ گنאه به         رא אثبאت کند   عکس آن 

 به بیאن دیگر، אنسאن بאید در دورאن زندگی خـویش طبیعـت و ذאت خردگـرאی خـود رא          
مאنروאیـאن خـدא    אز وحی אلهی و فر     هموאره   وآمده   خدא در    بندگیبه   و   مدאم سرکوب کند  

هא אست که برאیش در آخرت  آن رستگאریی بندگی مؤمنאن      نتیجه. بر زمین پیروی کند   
 بـه خـود     אخـروی بنאبرאین یکتאپرستی سאمیאن معنـאی      .  در نظر گرفته شده אست     پאدאش

ى قـومی     هویت برאى یهودیאن جنبه   در حאلی که     . אست خردستیز و   خدאسאאرگیرد و    می
سـیونرى متحـول    یپرستی سאمیאن رא به یک دیـن جهאنشـمول و م            دאرد لیکن عیسی یکتא   

 :برאى نمونه در אنجیل به شرح زیر آمده אست. سאخت

تمאمی قدرت در آسـمאن و بـر زمـین    : "عیسی پیش آمده، بدیشאن خطאب کرده، گفت  »
هא رא شאگرد سאزید و אیشאن رא به אسـم אب و   پس رفته، همه אمت. به من دאده شده אست  

و אیشאن رא تعلیم دهید که همه אمورى که بـه شـمא حکـم    . אلقدس تعمید دهید  و روح   אبن
 ١٦٢«."بאشم و אینک من هر روزه تא אنقضאى عאلم همرאه شمא می. אم حفظ کنند کرده

                                                 
 ١١٣٣ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩( مقدس، אنجیل متی، در کتאب ٢٨ی ، אز سوره٢٠ تא ١٨ی  آیه١٦٢
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 بردگـאن   אز אین پس، آن زیست معنوى به وجود آمد که אمپرאطورى روم بـرאى אنفعـאل               
بنאبرאین غیر منتظره نیست که چرא فرمאنروאیאن رومی یکـی پـس אز             . خویش نیאز دאشت  

אلبته אین گرאیش پس אز     . دیگرى به دین عیسویאن گرویدند و در ترویج آن کوشא شدند          
. دین وى دیرتر آگאه شدندشنאسی  قتل عیسی به وقوع پیوست زیرא رومیאن אز אبعאد روאن       

 شیوخ یهود در برאنگیختگی خشـم پنطیـوس پـیאطس نسـبت بـه               بنא بر گزאرش אنجیل   
به אیـن   . هא بود که فرمאن אعدאم وى صאدر شد         رאر آن صعیسی نقش אسאسی دאشتند و بא א      

 پـس אز     وی بنא بر אعتقـאد مسـیحیאن     . ترتیب، عیسی بא دو تن אز سאرقאن مصلوب گشت        
هא بـه     عאم بא آن  طو پس אز صرف     אهر شد   گذشت سه روز אز مرگش بر حوאریאن خود ظ        

 :شرح زیر به آسمאن صعود کرد
بر همین منوאل مکتـوب אسـت و بـدینطور سـزאوאر بودکـه مسـیح                : "و به אیشאن گفت   »

و چنین شد که در حین برکـت دאدن         ." (...) زحمت کشد و روز سوم אز مردگאن برخیزد       
  ١٦٣«.אیشאن، אز אیشאن جدא گشته، به سوى آسمאن بאא برده شد

אیدئولوژی ، یک دین جهאنشمول و میسیونرى به وجود آمد که به صورت             به אین ترتیب  
 به אین معنی که   .قرאر گرفت رومی  دאر   ى برده   אبزאر حکومتی در دست طبقه    دولتی و یک    

 تغییـر آن گـزאرش      آدمـی در  توאنی  نـא אز سرنوشـت אنسـאن و       مسیحیت  زیست معنوی   
قאدر به تغییر سرنوشـت خـویش       نه  ،  دکن میعمل  אز אین منظر، אنسאن ذאتًא نאبینא       . دאد می

ی تحقق אهدאف در   אنسאن   نאتوאنیجא   در אین . شنאسد אست و نه حאصل فعאلیت خویش رא می       
شود  می در روאنشنאسی جאمعه     عنصری پאیدאر به  אند، تبدیل    مفکر و معین شده   אز قبل   که  
ین بنـאبرא . گـردد   متصـور مـی  گنـאه در تمאیـل بـه       سرشت آدمی ی   به صورت نتیجه  که  

هـא   آنعنـی   م אز پـیش     که خردگرאیی پیرאمون אتخאذ אهدאفی      بא توجه به  نه  فعאلیت אنسאن   
 کـه   کورאنـه تیאق فـوری و برאنگیختگـی کور      شـ بلکه אز طریق א    אند  سאخته و پردאخته شده   

ی که אنسـאن بـه   گنאه، אز یک سو، به אین ترتیب. شوند موجه میی قدر אلهی אست،   نشאنه
  אنسאن منفیی سرشت ک گنאه عمدی بلکه یک گنאه ذאتی و نتیجه      ی، نه   یאبد آن تمאیل می  

برאی אنفعאل فرودستאن جאمعه بسیאر     پیدא אست که تعمیم یک چنین بینشی        . شود تلقی می 

                                                 
 ١٢١٥ی جא، صفحههمאن): ١٩٩٩ (مقدس، אنجیل لوقא، در کتאب ٢٤ی ، אز سوره٥١ی  و آیه٤٦ی  آیه١٦٣



 
 

١٣٧ 

قـوאی אرאده   אز   بא אرزش אنسאنی خאرج      ستאوردهאیאز سوی دیگر، د   زمאن   هم. کאرسאز אست 
ی  و نتیجـه  منسـوب شـده   אلهیقدر ه بهא   گیرند و منشأ تحقق آن     خرد بشری قرאر می   و  

ی حאکم رومـی אمکـאن دאشـت       برאی طبقه ه אین ترتیب،    ب. رسند به نظر می  لطف خدאوند   
تصمیم و جهت حفظ منـאفع      ی   رא نه نتیجه  فتح جهאن   ی گسترش אمپرאطوری و      نقشهکه  

بـه بیـאن    . موجـه سـאزد    لطف خدא    ی  نشאنه تحقق אرאده و  ضرورت  بא  لکه  مאدی خویش ب  
אیـن مفهـوم لطـف؛ مـאزم مفهـوم گنאهکـאری ذאتـی           "بنא بر אیـدئولوژی رومیـאن        دیگر،
 ١٦٤".אست

هـאى    אنجیـل گرویـد،    ی حאکم رومـی بـه دیـن عیسـویאن مـی             که طبقه  در همین دورאن  
هـאى متفـאوت منتشـر         میאدى به زبאن   ١١٠گאنه یکی پس אز دیگرى تא پאیאن سאل           چهאر
 אنجیل متی بـه زبـאن عبـرى در אورشـلیم،            אنجیل مرقس به زبאن یونאنی در روم،      . شدند

אنجیل لوقא به زبאن אتینی در آسیאى صغیر و אنجیل یوحنא به زبـאن آرאمـی در אفسـوس                   
هـאى عیسـوى در شאهنشـאهی אشـکאنیאن پرאکنـده        אز אین پس، میسیونر١٦٥.אنتشאر یאفتند 

و گشتند و بא ترویج دین خویش یـک آلترنـאتیو جهאنشـمول و جـدى در برאبـر تـאریخ                     
 . به وجود آوردند بאستאنیفرهنگ אیرאنیאن

                                                 
  אدאمه٦٣ی جא، صفحههمאن): ١٣٨٥( کאلینگوود، رאبین جورج ١٦٤
 ١٩٨ی جא، صفحه همאن):٢٠٠٢(אلدین  فא، شجאع مقאیسه، ش١٦٥

 
 

١٣٨

 אى و بحرאن אیدئولوژیک در אیرאن بאستאن دولت منطقه
 

در حאلی که אمپرאطورهאی رومی آیین عیسویאن رא به عنوאن אیدئولوژی دولتی پذیرفته و              
و بـه خصـوص      کشورگشאیی خـویش     ی دאری رא به صورت حکم אلهی و אنگیزه        نظאم برده 

سـאختند لـیکن      موجـه مـی    ی אلهـی    و تحقـق אرאده    تعمیم دین حقـאنی    بא   رאفتح אورشلیم   
 سیאسی بود که بא אستنאد به هویت אیرאنیـאن، هـم            ی شאهنشאهی אشکאنیאن فאقد آن אندیشه    

زیست سאختאری کشور رא موجه سאزد و هم دشـمنאنه در برאبـر تعـرض سـپאه روم بـه                    
אیرאن بستگی به تحکـیم       و אستقאل     ومبه بیאن دیگر، تدא   . زمین قرאر بگیرد   مرزهאی אیرאن 

 یک אیدئولوژی دولتی دאشت زیرא تمאیل אشکאنیאن به فرهنگ یونـאنی نـه زیسـت مـאدی          
کرد و نه بـه صـورت زیسـت معنـوی            رא به صورت قلمرو ضرورت هא موجه می       کشور  

بאطی دאد و یא بא אسאطیر אیرאنی مستقیمًא אرت         بאزتאب می   رא  אیرאنیאن بאستאنی  ی درک روزمره 
 .  سאخت برقرאر می

در אین دورאن هفت دودمאن آریאیی مאنند؛ سאسـאنی، قـאرن، سـورن، אسـپهبد، אسـپندیאر،                 
رאندنـد و    אیـرאن حکـم مـی      سرزمین   ی محلی بر گستره  אن  مهرאن و زیک به صورت شאه     

بر کאرگزאری دولت   ) زیست سאختאری (אز طریق مهستאن    ) وאسپوهرאن(هא   سرکردگאن آن 
אفزون بر אین، אشرאف، نجبא و دربאریאن بـא نفـوذ و            . کردند شאه نظאرت می  و سیאست شאهن  

 در عـزل    رفتند که  چنین مرزبאنאن و وزرאی دولتی نیز אز אعضאی مهستאن به شمאر می            هم
  ١٦٦.ب شאهنشאه نقش دאشتندصو ن

 دودمـאن سאسـאنی، אردشـیر بאبکـאن، بـه אهمیـت بحـرאن               ی رسد که سرکرده   به نظر می  
ور پی برده بود و אز אین رو، عزم رאسخ جهت تشکیل یک نظـم نـوین در                  אیدئولوژی کش 

ى آنאهیتـא در شـهر אسـتخر          سאسאن و محאفظ آتشکده   گאن  אز نوאد وی  . אیرאن بאستאن کرد  
زمین و تشـکیل شאهنشـאهی سאسـאنیאن אز           خود رא برאی یکپאرچگی אیرאن     ی  که אنگیزه  بود

جא کـه قـدرت سیאسـی نـوین          אز آن . دאی به شאهאن مختلف کشور אعאن کر       طریق نאمه 
                                                 

تאریخ و فرهنگ אیرאن ـ در دورאن אنتقאل אز عصر سאسאنی به عصر ): ١٣٧٩(حمد  مقאیسه، محمدی مאیری، م١٦٦
 ٣٥٨ی אسאمی، دل אیرאنشهر، بخش دوم، جلد سوم، چאپ دوم، تهرאن، صفحه



 
 

١٣٩ 

شـد، در نتیجـه    کشـور بـر پـא مـی    ) زیست مـאدی  (چنین و به אجبאر بر אقتصאد رאنتی         هم
هא رא موظف کـرد کـه رאنـت محصـولی            אی نیز به مردم אیرאن نوشت و آن        אردشیر نאمه 

سیאسی خویش رא بـه صـאح       ی   ه وی אنگیز  ١٦٧.سאلیאنه رא به نمאیندگאن وی تحویل دهند      
 :سאخت خوאند و آن رא به شرح زیر موجه می  و دین کشور میمردم

دین و شאهی دو برאدرند و هیچ یک אز آن دو אز دیگری بی نیאز نیست، دین پאیـۀ                   (...) »
گردد و آنچه    پאدشאهی و پאدشאهی نگهبאن دین אست آن چه پאیه ندאشته بאشد ویرאن می            

 ١٦٨.«شود نگهبאن ندאشته بאشد گم می
אشکאنی، אردوאن پنجم نאم دאشت که در قیـאم אردشـیر بאبکـאن بـه قتـل           آخرین شאهنشאه   

 مـیאدى بـر تخـت       ٢٢٦ دو سאل پس אز شکست سپאه אشکאنیאن در سאل            אردشیر .رسید
אز אیـن پـس، آیـین    . ى سאسאنیאن رא در אیرאن بنیאن گذאشت     شאهنشאهی نشست و سلسله   

אردشـیر  .  شـد  אیـرאن אى زرتشت تبدیل به دین رسمی کشور و אیدئولوژى دولت منطقـه      
، به عنـوאن    آمدند به حسאب می  پس אز قتل تمאمی برאدرאنش که رقبאى تאج و تخت وى            

قـدرت سیאسـی رא در دسـت گرفـت و حقאنیـت             ) بغ، خدאیگאن (ترین مقאم مذهبی      عאلی
 زمאن مهستאن رא    وى هم .  سאخت ى אهریمن موجه    حکومت خویش رא بא سرنگونی نمאینده     

هخאمنشیאن قدرت سیאسی رא بدون نظאرت هرگونه زیست سאختאری         منحل کرد و مאنند     
 אز אین پس، دورאن نوینی در تאریخ אیرאن بאستאن آغאز شد و زیست              ١٦٩.در دست گرفت  

 . سאختאری کشور تحت فرمאنروאیی سאسאنیאن دگرگون گشت
نخست قدرت نظאمی دولت مرکزی بود که در אین دورאن אز منظر سـאزمאنی و تکنیکـی                 

در حאلی که אرتش کشور در دورאن אشکאنیאن אز سپאه غیر متمرکز شאهאن             . אل رسید به کم 
شد و تعهد سلحشورאن به شאهنشאه غیر مستفیم، یعنی אز طریق شאهאن             محلی تشکیل می  

آمد، אردشیر بאبکאن سرאن     هא در مهستאن به وجود می      محلی و پس אز مذאکره و توאفق آن       
                                                 

تאریخ و فرهنگ אیرאن ـ در دورאن אنتقאل אز عصر سאسאنی به عصر ): ١٣٨٢( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ١٦٧
   אدאمه٣٤٩ی אنی در دولت خلفא، جلد پنجم، تهرאن، صفحهאسאمی، نظאم دیوאنی سאس

 ٣٨٥ی جא، صفحهجلد پنجم، همאن): ١٣٨٢( محمدی مאیری، محمد ١٦٨
ى رشید یאسمی، چאپ چهאرم، تهرאن،  אیرאن در زمאن سאسאنیאن، ترجمه): ١٣٥١(سن، آرتور  مقאیسه، کریستین ١٦٩

  אدאمه١١١  و אدאمه١٠٧ى  صفحه

 
 

١٤٠

" אسـوאرאن "هא رא به عنوאن      אرتش کشور در آورد و آن     هفت دودمאن אیرאنی رא به خدمت       
אز آغאز  " אسوאرאن. "ی خویش قرאر دאد    مستقیمًא تحت سلطه  ) چشم و چرאغ سپאه سאسאنی    (

یאفتند و אز تאریخ فرهنگی و       ی حאکم کشور آموزش و پرورش می       نوجوאنی به عنوאن طبقه   
 زرتشـت بـه عنـوאن       جـא تحصـیل آیـین      در אیـن  . شـدند  אدب אیرאنی کشور بهرمند مـی     

هـאی אیرאنـی روح      אیدئولوژی دولتی یک نقـش אسאسـی دאشـت کـه همـرאه بـא حمאسـه                
ی  هא رא بא هویت ملـی و رتبـه         ی آن  آورد و אندیشه   رא به وجود می   " אسوאرאن"سحلشوری  

 هنـر   :אفـزون بـر آمـوزش آیـین جنگـی مאننـد           . سـאخت  אجتمאعی خویش مشروب مـی    
 אز فنون چوگאن بאزی و مرאسم دربאری نیز بهرمنـد           "אسوאرאن"تیرאندאزی و אسب سوאری،     

ی حـאکم کشـور در אرتـش سאسـאنیאن       به אین ترتیب، قشر بزرگی אز طبقـه    ١٧٠.شدند می
אدغאم شد که تحقق منאفع مאدی خویش رא وאبسته به تدאوم و توفیق شאهنشאهی سאسـאنی            

" אسـوאرאن "د کـه  אز جمله بאید אز سپאه جلودאر سאسאنی یאد کر       . جست در کشورگشאیی می  
אعضאی אین سپאه پوششـی אز پـوאد بـر تـن دאشـتند کـه                . دאدند پیکאن آن رא تشکیل می    

هא کאهی آهنین قـرאر دאشـت    بر سر آن. هא بא אندאمشאن همאهنگ بود    هאی آن  مفصل زره 
هא نیزه و    سאح آن . کرد هאی مهلک محאفظت می    زخم گزند تیر دشمنאن و      هא رא אز   که آن 

قبل אز آغאز جنگ بخشـی אز       . شد شאن نیز אز طریق جوشن حفאظت می        אسب ژوبین بود و  
هـאی   زدند و אز طریـق حملـه       سلحشورאن אیرאنی אز کمینگאه به אرتش دشمن شبیخون می        

پیشـאپیش  " אسـوאرאن "در هنگאم جنـگ     . کردند  می سאنאپرאکنده دشمنאن رא ضعیف و هر     
هא صف آرאیی کـرده و    پشت آن   در زאنگرفتند، در حאلی که تیرאندא     سپאه جلودאر قرאر می   

هא  سپس صف بزرگ فیل   . کردند אز مسאفت دور بאرאن تیرهא رא بر سر دشمنאن جאری می          
شد و جنگ رא به نفع سـپאه         بود که پس אز تهאجم سپאه جلودאر به دشمن، وאرد کאرزאر می           

ی  ضـربه ی پیـאده نظـאم بـود کـه بـא       مאبقی جریאن به عهـده . رسאند سאسאنی به אتمאم می 
 ١٧١.کشید رسאند و אسرאی جنگی رא به زنجیر می رא به قتل می مجروهאن خאص

سـنگ در   به אین منوאل برאی شאهنشאهی سאسאنی ممکن شد که یک قـدرت نظـאمی هـم           
در . برאبر אمپرאطوری روم قرאر دهد و مرزهאی کشور رא אز تعرض بیگאنگאن مصـون دאرد              

                                                 
 ٢٨٢ و ٢٧٨ی جא، صفحهجلد سوم، ، همאن): ١٣٧٩(אیری، محمد  مقאیسه، محمدی م١٧٠
  אدאمه٢٥ی جא، صفحهجلد سوم، ، همאن): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ١٧١



 
 

١٤١ 

ثبـאت پאیـدאر دسـت یאفـت، دولـت سאسـאنی            אیرאن אز بیرون به یک       سرزمین   حאلی که 
بـه אیـن ترتیـب، قشـری אز         . منאسبאت زیست سאختאری کشور رא نیز دگرگـون سـאخت         

هאی مشخص تحت نظאرت مستقیم شאهنشאه       کאرمندאن دولتی به وجود آمدند که بא رتبه       
در صـدر   . شـدند  هאی دولتی محسوب می    پنج رتبه به عنوאن بאאترین مقאم     . قرאر گرفتند 

 قرאر دאشت که به عنوאن مسئول تمאمی אمور دینی نه تنهא بـر            "بدوبدאن م وم" مرאتب   אین
ی دوم   رتبه. شد کرد بلکه قאضی אلقضאت کشور نیز شمرده می        بدאن ریאست می  وتمאمی م 

. کـرد   بود که به عنوאن وزیر بر تمאمی אمور کشـور نظـאرت مـی              "بزرگفرمدאر"در دست   
. آمـد  ه فرمאنروאی کل سپאه سאسאنی بـه حسـאب مـی           نאم دאشت ک   "אسپهبد"ی سوم    رتبه
. کرد شد که تمאمی אمور دیوאنی کشور رא سرپرستی می          نאمیده می  "دبیرُبد"ی چهאرم    رتبه

ورאن،   بود که مسئول אمـور بאزرگאنـאن، صـنعتگرאن، پیشـه           "ُبد هوتخشه"ی   سرאنجאم رتبه 
، زیست سـאختאری نـوینی      به אین ترتیب  . آمد دאرאن کشور به حسאب می     کشאورزאن و دאم  

دیگر رא تحت نظאرت אین     ی   در شאهنشאهی سאسאنی به وجود آمد که حدود ششصد رتبه         
ی  نאمـه  هא رא بر حسب کتאب آیـین       ی אدאری آن   پنج مقאم بאאی دولتی قرאر دאده و رאبطه       

ب صـ  אز منא دیگـر  یکی ١٧٢.سאخت شد، منظم می    حدود هزאرאن برگ می     شאمل دولتی که 
ی کشور محسوب     بود که مسئول خزאنه    "َجهَبذ" سאسאنی منصب دیوאنی     مهم شאهنشאهی 

) خـرאج، رאنـت محصـولی     (ی وی نظאرت و مدیریت دیوאن درآمد دولتی          وظیفه. شد می
  آن ه بـא   دאشـتند کـ    به אین ترتیب، قشری אز دبیرאن دولتی تحت نظאرت وی قـرאر           . بود

 هא و تألیف אسنאد مختلف     نאمهدאنشی که پیرאمون تدوین رسید درآمدهאی دولتی، نوشتن         
روشن אست که فعאلیت دبیرאن     . دאدند ، אمور دیوאنی کشور رא سאزمאن می      فرא گرفته بودند  

ی حـאکم کشـور       אز طبقـه   یهא رא رفته رفته تبدیل به یک قشر ممتאز و مقتدر           کشور آن 
ی حאکم کشور نیز پدید آمد کـه صـرف         אفزون بر אین، قشر دیگری אز طبقه       ١٧٣.کرد می

نظر אز فعאلیت آن، بدون تردید منجر بـه אخـتאل در بאزسـאزی نیـروی کـאر و جوאمـع                     
که در حوאلی شـهرهא بـه       گرفت   میرא در بر     "دبیرאن آبیאری "شد، אین قشر     אشترאکی می 

 شאمل آگאهی אز    "دبیرאن آبیאری "دאنش  . سد سאزی، پل سאزی و نهرکشی אشتغאل دאشت       
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هא رא برאی کشتزאرهאی دور دسـت         אز آب رودخאنه   که אستفאده شد    می אصول و محאسبאتی  
 نه تنهא در حـوאلی شـهرهא شـرאیط کلـی            "دبیرאن آبیאری "به אین ترتیب،    . کرد ممکن می 

آوردند بلکـه بـر تقسـیم آب         دאری مسکون به وجود می     تولید رא جهت کشאورزی و دאم     
، مسـאحت   "یدبیـرאن آبیـאر   "به אین معنی کـه      . کردند میאن جوאمع אشترאکی نظאرت می    

حسאب " پنگאل"و مقدאر آب مصرف شده رא بא وאحد         " گرید"هאی زرאعی رא بא وאحد       زمین
 ١٧٤.אفزودند سאلیאنه بر رאنت محصولی جوאمع אشترאکی می" جریب"رده و بא وאحد ک

روشن אست که تحت شرאیط موجود نیز مאنند دورאن حکومت هخאمنشـیאن و אشـکאنیאن               
شאهنشאه سאسאنی محسوب   ) زمین زرאعی، مستقאت آبیאری   (مאلک وאقعی منאسبאت تولید     

مکאن تخت شאهنشאه کאخ سـفید و  . ی حאکم شهری قرאر دאشت     شد که در صدر طبقه     می
ی  بـر گسـتره   " قلب אیرאن شهر  "جא به عنوאن     אیوאن کسری در تیسفون بود که وی אز آن        

 : دیگـر مאننـد  تیسفون در قلب مدאین قرאر دאشت که هفت شهر     . کرد کشور حکومت می  
אسفאبور، وه אردشیر، هنبوشאفور، درزنیدאن، وه جندیوخسره، نونیאفאد و کردآفـאد رא در بـر               

 ١٧٥.گرفت می
به אین ترتیب، در نظאم شאهنشאهی سאسאنیאن یک زیسـت سـאختאری نـوین بـر زیسـت                  

در حאلی که جوאمع אشـترאکی אز       . مאدی جوאمع אشترאکی و אقتصאد رאنتی کشور مستقر شد        
ى دولـت مرکـزى       ى خزאنـه     تولید خویش رא روאنه    هאضאف هر سאل     رאنت محصولی  طریق
هـא، אسـرאى      אفزون بر אین  . شدند  ورאن شهرى אز طریق خرאج אستثمאر می        کردند، پیشه    می

ى مهـم دورאن سאسـאنی مאننـد دیـوאن            غیر אیرאنی بودند که تحت نظאرت دو وزאرتخאنـه        
אه، مستقאت آبیאرى و تأسیسאت نظאمی و شـهرى         ى چאرپא در بنאى پل، ر       آبیאرى و אدאره  

ورى تضאد نـه فقـط در    جא بر خאف جوאمع אشترאکی و אشتغאل پیشه        در אین . سهم دאشتند 
مره   آمد و אضאفه تولید بردگאن روز       ى تولید نیز به وجود می       ى توزیع بلکه در حوزه      حوزه

نشאهی سאسאنی بـه    روشن אست تشکیل شאه   . آمد   در می   کشور ى حאکم   به تصאحب طبقه  
ی طبقـאتی رא بـه       یک زیست معنوی منאسب نیאز دאشت که نه تنهא موجودیـت جאمعـه            

سאخت بلکه هم بא درک روزمره و אسـאطیر אیرאنیـאن    صورت قلمرو ضرورت هא موجه می   
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 و هم تمرکز قدرت سیאسی و حאکمیـت بـی چـون و چـرאی شאهنشـאه رא                   ههمאهنگ بود 
شـد   ی حאکم محسوب مـی  لوژی دولتی قدرت ذهنی طبقهجא אیدئو  در אین  .کرد توجیه می 

ی حאکم شـهری رא بـא فرودسـتאن          وسאطت طبقه " آگאهی אز جهאن وאرونه   "که به صورت    
 بنאبرאین قאبل درک אست که چرא אردشـیر بאبکـאن بאفאصـله             .گرفت جאمعه به عهده می   

ی  پرאکنـده دولتی فرمאن به گردآوری متـون       אیدئولوژی  جهت تکوین   ،  پس אز تאجگذאری  
אز אین پس، آیین زرتشت رونق بخصوصی به خـود گرفـت و אسـאطیر אیرאنـی        . אوستא دאد 
روشن אست که אز منظر אردشیر بאبکאن که خود رא نـه تنهـא              . אز گذشته گشتند  فرאگیرتر  
نאمید، هرگونه אنحرאفی אز دین دولتـی       אیرאن بلکه بغ و خدאیگאن نیز می       سرزمین   شאهنشאه

 دسـتگאه دینـی مسـتقل و         یک گونه تحوאت، منجر به تشکیل      زیرא אین  نگرאن کننده بود  
شدند و بدون تردید زیست سאختאری دولـت رא متزلـزل    אیجאد رهبر نوینی در کشور می     

دאد کـه مبـאدא אز درون        بـدאن هشـدאر مـی     وبنאبرאین אردشیر به دربאریאن و م     . سאختند می
جلب مردم منجر به یـک خطـر جـدی      گفتمאن دینی یک رهبر نوین به وجود بیאید و بא           

 : عهد אردشیر به شرح زیر آمده אستبرאی نمونه در. برאی شאهنشאهی سאسאنیאن گردد
آنچه بیش אز هر چیز אز آن بر شمא بیمنאکم אین אست که کسـאنی در درس و تـאوت                     »

دین و تفقّه در آن بر شمא پیشی گیرند و אعتمאد به نیروی سـلطنت شـمא رא وאدאرد کـه        
 آنهא رא سبک گیرید و بدینسאن در میאن کسאنی که شمא بدאنهא ستمی روא دאشـته یـא                   کאر

אیـد و یـא      אید و در بیم و هرאس אفکنده       אید یא آنهא رא אز حّقی محروم سאخته        آزאری رسאنده 
و بدאنید کـه هرگـز در       . אید ریאستی پنهאنی پدید آید     آنهא رא کوچک و خوאر مאیه شمرده      

 پنهـאنی پدیـد نیאمـده مگـر آنکـه אو آنچـه رא کـه در دسـت                    کشوری رئیسی دینـی و    
زیرא دین بنیـאد אسـت و سـلطنت         . فرمאنروאی کشوری آشکאر بوده אز אو بאز ستאنده אست        

و . (...) ستون و آنکه بنیאد رא دאرد سزאوאرتر به همه بنـא אسـت تـא آنکـه سـتون رא دאرد                    
و אست بر شمא کشیده אست و       ترین شمشیر א   بدאنید که خردمند محروم زبאنش که برنده      

رسد אین אست که אو نیرنگ خود رא به          آنچه بیش אز هر چیز אز زبאن אو به شمא زیאن می           
دین بگردאند، بא دین حجت بیאورد و چنین وאنمود کند که خشم אو بـرאی دیـن אسـت و                    

چنین کسی پیـروאن    . ه אو برאی دین אست و دعوت אو هم به سوی دین אست            وگریه و אند  
یدאن و مشאورאن و یאرאنی بیش אز شـمא خوאهـد یאفـت زیـرא بغـض و کینـۀ مـردم                      و مر 
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. (...) آمאجش پאدشאهאن، و دوستی و دلسـوزی آنـאن جهـتش نאتوאنـאن و سـتمدیدگאنند               
کردند بא نیرنـگ     پאدشאهאن پیش אز مא آنهאیی رא که به نאم دین אز אیشאن عیب جویی می              

ن אیـن دیـن بـود کـه آنهـא رא بـه هאکـت                خوאندند و بدین سא    بدعت گذאر در دین می    
 ١٧٦.«(...)سאخت  هא آسوده می رسאند و پאدشאهאن رא אز آن می

بنאبرאین אردشیر بאبکאن جهت ممאنعت אز ظهور یک رهبر نوین درجאت و مرאتبی رא برאی               
بدאن و دست אندرکאرאن אمور دینی به وجود آورد و روحאنیאن رא تبدیل بـه یـک                 وقشر م 

بـدאن  وم"بدאن کشور تنسر به عنوאن ودر صدر م  . ی حאکم کشور کرد    طبقهقشر ممتאز אز    
و توجیـه دینـی      سאسـאنیאن    تقویت אیـدئولوژى شאهنشـאهی     قرאر دאشت که جهت      "بدوم

 بـه عهـده گرفتـه    سـאزى אوسـتא رא     آورى، تنظیم و نـو      گردکشور  قدرت متمرکز سیאسی    
 :کند مجید میفعאلیت تنسر رא ت برאى نمونه دینکرت به شرح زیر ١٧٧.بود

 و تهمت אز وאیאت ریشه کن نشد، مگر آن زمـאن  אرپرستی، و نه אفت نه אغتشאش، نه دیو   »
کـאر و     که مردم אو رא به عنوאن موبد، رهبر روحאنی، پذیرא گشـتند، یعنـی تنسـر رאسـت                 

 ١٧٨«.آور مقدس و زبאن
نشـאهی  ى سאسאنیאن مصאدف بא پیدאیش روح جدیدى در تאریخ شאه           بنאبرאین آغאز سلسله  

در حאلی که پس אز אنحאل مهستאن قدرت سیאسی و قوאى אنتظאمی در سـنت               . אیرאن بود 
هخאمنشیאن در دست אردشیر بאبکאن متمرکز شـدند، بـرאى אولـین بـאر آیـین زرتشـت                  

بدیهی אست کـه بـא      . אى سאسאنی رא به عهده گرفت       مشخصًא توجیه سیאست دولت منطقه    
دولتی نه تنهـא دشـمنی אیـرאن بـא تـورאن אز طریـق               تبدیل تعאلیم زرتشت به אیدئولوژى      

شـد بلکـه شאهنشـאه در رأس     دوگאنگی و تقאبل سرزمین خیر بא سرزمین شر موجـه مـی     
یאفت و زیست سـאختאرى کشـور אز منظـر            دست می " ى אیزدى   فره"אى به     دولت منطقه 
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بـه אیـن ترتیـب، هـم تمرکـز      . گرفـت  دستאن جאمعه یک عظمت معنوى به خود می       فرو
אیـرאن  (زمـین خیـر     رت سیאسی و بسیج و تهییج سلحشورאن کشور برאى گسترش سر          قد

کشـور بـא    ) אقتصאد رאنتـی  (یאفتند و هم زیست مאدى        هאى دینی و אخאقی می      جنبه) زمین
אلبته אین همאهنگی هموאره مشروط بـه       . آمدند  אى همאهنگ به نظر می      شکل دولت منطقه  

 بـא   سـتאیی زرتشـتی کـه       مאند زیرא یکتא    رאکی می  جوאمع אشت   زیست سאزى نیروى کאر و     بאز
دسـتאن جאمعـه رא در        ى قیאم فرو    زمאن نطفه  هم به وجود آمده بود،      خرد بشرى رجوع به   
گشـאیی بـא شکسـت        אى در کشور    بخصوص در دورאنی که دولت منطقه     . پرورאند  خود می 

محصولی رא  سאزى قوאى نظאمی و تدאرک تجهیزאت جنگی، رאنت           شد و برאى بאز     موאجه می 
شאهنشـאه رنـگ   " ى אیـزدى  فـره "אز אین پس، عظمت معنـوى دولـت و         . دאد  אفزאیش می 

ى אهریمنی به خـود       دستאن جאمعه وجهه    אیرאن אز منظر فرو    سرزمین   بאختند و حאکمאن    می
هאى   هאى بد و بیگאنه جنبه      به אین ترتیب، حق مقאومت و قیאم در برאبر نیروى         . گرفتند  می

مـزدא، خـدאى جـאن و خـرد و            جא که אهورא    به بیאن دیگر، אز آن    . یאفتند  دینی و אخאقی می   
هسـتند  جא که آیین زرتشت دنیوى        و אز آن   خردگرא אست    ستאیی زرتشتی یک אیمאن     یکتא

، در یرنـد گ گرאى بشر رא جهت تعیین سرنوشت خویش در بر می     و به אجبאر طبیعت خرد    
 جوאمع   زیست سאزى نیروى کאر و     در بאز نتیجه در موאقع بروز بحرאن אقتصאدى و אختאل         

بنאبرאین אز منظـر دیـن      . زندسא  אشترאکی، سאزمאن طبقאتی کشور رא متزلزل و دگرگون می        
گرאیی אنسאن و نقض حقوق طبیعی بشر در          دولتی همچنین ضرورى بود که سرکوب خرد      

 "بـد و م بـدאن وم  "روشن אسـت کـه تحـت چنـین شـرאیطی            . دورאن بحرאنی موجه شوند   
جـא ضـرورى بـود کـه دیـن دولتـی              در אیـن  . لیت بسیאر مهمی رא به عهده دאشت      مسئو

برאى نمونه تنسـر    . هא موجه سאزد    خشونت قوאى مجریه رא جهت تشکیل قلمرو ضرورت       
سאאر سאسאنیאن، که به خشونت شدید شאهنشאه         گشنسب، خאن   در جوאب به אعترאض آذر    

 :دهد אسخ میکرد، به شرح زیر پ نسبت به مردم کشور אنتقאد می

لیکن چون مردم در روزگאر فسאد و سلطאنی که صאح عאلم رא ضאبط نبود אفتאدنـد، بـه                  »
هאئی طمع بستند که حق אیشאن نبود، آدאب ضאیع کردند، و سنت فـرو گذאشـته، و                   چیزه

سر در رאههא نهאده که     ) دلیرى کردن و אز خطر نترسیدن     (= رأى رهא کرده، و به אقتحאم       
برد، بر تفאوت مرאتـب و         نبود، تغلب آشکאر شده، یکی بر دیگرى حمله می         پאیאن آن پیدא  
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آرאى אیشאن، تא عیش و دین بر جمله تمـאم گشـت، آدمـی صـورتאن، دیـو صـفت و دد                      
) و(هـאى شאهنشـאه،       آید در چشم تـو אز عقوبـت         אمא آنچه بزرگ می   (...) سیرت شدند و    

ید، در حق کسאنی که بـه خـאف   فرمא می) کشت و کشتאر(= אسرאفی که در سفلک دمאء  
رسאند، بدאند که پیشینگאن אز آن دست אزین کوتـאه دאشـتند کـه                رأى و אمر אو کאرى می     

طאعتی و ترک אدب منسوب نبودند، هر کس به معیشت و مهـم خـویش              بی) به(خאیق  
مشتغل، و به سوء تدبیر و عصیאن پאدشאهאن رא به تکلیف بـرین ندאشـتند، چـون فسـאد                   

، و مردم אز طאعت دیـن و عقـل سـلطאن بیـرون شـدند، و حسـאب אز میـאن                      بسیאر شد 
 ١٧٩«.برخאست، آبروى אین چنین ملک جز به خون ریختن بא دید نبאید

بنאبرאین אتخאذ آیین زرتشـتی بـه عنـوאن אیـدئولوژى دولتـی بـرאى تثبیـت شאهنشـאهی                   
ت چنـאن توאنـא     مزدאى زرتش   چنین به אین دلیل که אهورא      هم. سאسאنیאن بسیאر منאسب بود   

بـه אیـن   . گرفـت  هאى خویش در بـر مـی   هאى دیگر رא به صورت فروزه  بود که آفریدگאر  
یאفت که تمـאمی אیـزدאن        ترتیب، شאهنشאهی سאسאنی به یک אیدئولوژى دولتی دست می        

هאى متنوع که تمرکز قدرت دولتی رא مختل و جאیگـאه             بی آزאر، אدیאن متفאوت و فرهنگ     
شـنאخت و تحـت حفאظـت و نظـאرت            سאختند، به رسـمیت مـی       یشאهنشאه رא متزلزل نم   

אى کـه در      بدیهی אست که هر جنبشی و هر نظریـه        . دאد  زیست سאختאرى کشور قرאر می    
 و یא قدرت متمرکز دولتـی رא مـورد پرسـش قـرאر              گرفت  برאبر אقتدאر شאهنشאه قرאر می    

لـیکن אز   . کرد  ى می شد و نقش قوאى אهریمنی رא بאز        ، به دنیאى دیوאن منسوب می     دאد می
منظر אیمאن به عدאلت و אخאق نیک ضرورى بود که قـوאى אهـورאیی همـوאره در برאبـر                   

د، تـא دوگـאنگی אخאقـی و אصـل אرزشـمند            ننیروى אهریمنی دست بـאא رא دאشـته بאشـ         
ه خود بگیرنـد و بـא خـرد بشـرى     گرא ب و مثبتخردگرא  ى ستאیی אیرאنیאن یک روحیه   یکتא

 .אیندهمאهنگ به نظر بی
آید که رومیאن بאفאصله، یعنی پس אز تشکیل شאهنشאهی سאسـאنی، قـאدر بـه                به نظر می  

چـون گذشـته جوאمـع       بـא وجـودی کـه هـم       . درک دאیل قدرت حکومت אیرאن  نبودند      
سאختند لـیکن بـא تشـکیل سـאختאر      אشترאکی به صورت مسلط زیست مאدی کشور رא می      

                                                 
   אدאمه٢٧ و ٤٣ى  אستبدאد در אیرאن، چאپ دوم، تهرאن، صفحه): ١٣٨٥(قאضی مرאدى، حسن  نقل قول אز ١٧٩
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 سیאسی، شאهنشאهی سאسאنیאن به یـک روح        نوین دولتی و توجیه زرتشتی قدرت متمرکز      
یאفت و یک خطر جدی برאی مرزهאی شرقی אمپرאطـوری روم محسـوب              نوین دست می  

ی فرهنگی بא یکتאپرستی سـאمیאن بـود کـه           تشکیل حکومت سאسאنیאن אوج مقאبله    . شد می
אیـرאن بـא     سـرزمین    نخستین بאر پس אز אنتشאر אنجیل مرقس و ترویج دین عیسویאن در           

אز אین پس، نه تنهא زبאن پهلوی در אیرאن אحیـא گشـت             . ش بאش אشکאنی موאجه شد    وאکن
بلکه رفته رفته آثאر تمدن یونאنی אز زیست سـאختאری کشـور زدوده و شאهنشـאه مظهـر                  

ی  به אین ترتیب، تشکیل شאهنشאهی سאسאنیאن فقط یـک وאقعـه          . هویت ملی אیرאنیאن شد   
بא رجوع به آیین زرتشت به یک هویـت ملـی           سیאسی نبود زیرא سאختאر حکومتی کشور       

دست یאفت و یکتאستאیی אیرאنیאن رא بـه صـورت אیـدئولوژی دولتـی دشـمنאنه در برאبـر            
 . یکتאپرستی سאمیאن قرאر دאد

אى مصـאدف بـא ظهـور         تشکیل شאهنشאهی سאسאنیאن و توجیه دینـی دولـت منطقـه          אلبته  
 پس، آیین زرتشت دیگـر تولیـدאت        אز אین . در کشور بود  " نאهمאهنگی فرهنگی "ى    پدیده

رفـت بلکـه אز یـک سـو، بـه             آلود زیست مאدى جوאمع אشترאکی אیرאنی به شمאر نمـی           مه
سـאخت و אز سـوى دیگـر،          زیست سאختאرى کشور رא موجـه مـی        روحאنیت   صورت نهאد 

جא کـه دولـت    אز آن. کرد אى رא بر تمאمی سאکنאن کشور تحمیل می        سیאست دولت منطقه  
هא، אقوאم و אنوאع زیسـت معنـوى حکـم            אشکאل متفאوت زیست مאدى و ملت     אى بر     منطقه

אز بـدو تشـکیل شאهنشـאهی سאسـאنیאن         " نאهمאهنگی فرهنگی "ى    رאند، در نتیجه مقوله     می
بخصوص بـه אیـن دلیـل کـه         . بودزא     و در نتیجه بحرאن    مضمون زیست سאختאرى کشور   

د آمده و دشمنאنه در برאبـر       אنوאع زیست معنوى بر אسאس زیست مאدى متفאوت به وجو         
جא بאید بخصوص אز دین عیسویאن یאد کـرد کـه بـر               در אین . دیگر قرאر گرفته بودند    یک

دאرى و در تدאوم אسאطیر سאمیאن رشـد نمـوده و بخصـوص در     אسאس زیست مאدى برده 
تحت چنین شرאیطی قאبل درک אست کـه        . کرد  بאبل بא زیست معنوى אیرאنیאن تאقی می      

 ٢٧٢ تـא    ٢١٦(אز جمله بאید אز آیین مـאنی        . آمدند  אل نوین دینی به وجود می     چگونه אشک 
یאد کرد که در אین دورאن منجر به بحرאن زیسـت معنـوى אیرאنیـאن و تزلـزل                  ) میאدى

 . زیست سאختאرى شאهنشאهی سאسאنی شد
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 میאدى، یعنـی در אوאخـر دورאن        ٢١٦مאنی فرزند پאتک אز אهאلی همدאن بود که در سאل           
אیمـאن  ) مغتسـله (ى منـدאئی      پدر مאنی به فرقـه    . هنشאهی אشکאنیאن در بאبل متولد شد     شא

منـدאئی در زبـאن   . ى یونـאنی بـود   دאشت که خلطی אز تعאلیم אنجیلی و אسـאطیر و فلسـفه       
אست و مدعیאن آگאهی אز אسـرאر بـאطنی رא معرفـی            ) گنوستیک(آرאمی به معنی عرفאنی     

دאننـد و پوشـیدن      ى تنزیه جسم אنسאن مـی        رא نتیجه  مؤمنאن אین فرقه رستگאرى   . کند  می
در אیـن دورאن بـیش אز هفتـאد         . شـمאرند   ى تعلق به אین آیین می       ى سفید رא نشאنه     جאمه
هـא منـدאئی، بאزیلیدسـی، مرقیـونی و          تـرین آن    ى عرفאنی وجود دאشتند که مشـهور        فرقه

، )نزدیـک تیسـفون   (جא بאید אز نقش مـدאرس جندیشـאپور، سـورא             در אین . دیصאنی بودند 
مرאکـز عرفאنیـאن    . حرאن، نصیبین، אنطאکیه و אسکندریه در ترویج آیین عرفאنی یאد کـرد           

 ٢٧٠ تא   ٢٠٤(، یعنی همאن אمאکنی که فلوطین       ١٨٠شدند  אنطאکیه و אسکندریه محسوب می    
 .دאد پردאز אین جریאن آموزش یאفته بود و تعلیم می ترین نظریه به عنوאن مشهور) میאدى

ى یونאنی رא در مکتـب آمونیـوس          ى مسیحی متولد شد و فلسفه        در یک خאنوאده   فلوطین
ى وى تشریح آفرینش جهאن و אدغאم אنسאن          مضمون نظریه . سאکאس אسکندرאنی آموخت  

شـمرد    مـی " אلوجود  وאجب "وى در سنت یونאنیאن خدא رא     . אفאطونی אست   در یک طرح نو   
א فאقـد قـدرت شـنאخت و درک آن          پرسـتی سـאمیאن אنسـאن ر        لیکن بא رجـوع بـه یکتـא       

جـא کـه    אز آن. شـود   تلقی میدوجو א هم زمאن    "אلوجود  وאجب"به אین ترتیب،    . دאنست  می
אو زمـאن و مکـאن رא       . خאلق هستی אز نیستی אست، در نتیجه هستی ندאرد        "אلوجود    وאجب"

ـ          . هא نیست   خلق کرده و אز אین جهت تאبع آن        ه بא وجودى که אو خאلق عقل אست لـیکن ن
بنאبرאین هـر پرسشـی     . شود  بאشد و نه خرد بشرى قאدر به درک אو می           دאرאى אندیشه می  

ـ             بی پאسخ می   "אلوجود  وאجب"ى    دربאره ی معنـی   مאند و پرسشی هم که پאسـخی نـدאرد، ب
 ١٨١.گردد می

                                                 
 مزک، در -، مאنی در آمدى بر سیر אندیشه در אیرאن): تאریخ אنتشאر ندאرد(پرمون .   م-مقدم، محمد  برنא مقאیسه، ١٨٠

 ١١ ى ، صفحه)آلمאن(، چאپ دوم، אنتشאرאت نوید ٢ى  אندیشه در אیرאن، شمאره
، )آلمאن(אنسאن در سیستم تفکر אسאمی، چאپ אول، אنتشאرאت سنبله، هאمبورگ ): ١٣٨٦(پرتوى، غאمرضא  مقאیسه، ١٨١

  אدאمه١٠٨ی صفحه
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) وجـود دوم  (چنین مאنند روح     شود که هم    در طرح فلوطین عقل، وجود אول محسوب می       
شـود    جא خلقت جهאن مאدى غیر قאبل دفـאع مـی           در אین . بאشد  ی م "אلوجود  وאجب"مخلوق  

 אز قوه به فعل رא ضرورى سאخته و فعلیت אو رא            "אلوجود  وאجب"زیرא موضوع خلقت عبور     
بא אین وجود فلوطین خلقت رא به صورت אرسـאل  . دهد تحت אبعאد زمאنی و مکאنی قرאر می   

کـه منجـر بـه روح موجـودאت         کنـد     تصویرى אز روح متعאل به جهאن مאدى تشریح می        
سאن روح متعאل منزه بمאند زیـرא        توאند که هم    אلبته אین روح نمی   . گرددى زمینی می    زنده

 אز منظـر هسـتی شنאسـی        جא زیست مـאدى      در אین  ١٨٢.برد  که در کאلبد مאدى به سر می      
در . گـردد  روح متعאل محسوب می   ن  گیرد زیرא عאمل ضאیع شد      ى منفی به خود می      جنبه

زیسـت  ( آیینی رستگאرى אنسאن فقط زمـאنی אمکـאن دאرد کـه مؤمنـאن مـאده                 یک چنین 
 "گریزى  جهאن" تلقی کرده و برאى تنزیه روح אز بدى و شرאرت به             وجود دوم   אرא  ) مאدى

ی   نتیجه و به صورت تشאبه بא خدא        رא "گریزى  جهאن"در حאلی که אفאطون     . روى بیאورند 
رא در אنـزوאى فـردى و         دאد، فلـوطین آن     ضیح می گرאیی אنسאن در روאبط אجتمאعی تو       خرد

אفאطـونی چـرخش     ى אین طرح نـو      نتیجه. کرد   אز زیست مאدى جستجو می      אنسאن جدאیی
پرسـتی سـאمیאن      ى یونאنی در شکل منفی آن به صورت یکتـא           شنאسی مثبت فلسفه   هستی
 :کند برאى نمونه فلوطین طرح خویش رא به شرح زیر معرفی می. אست

کدאم یک אز אمور אنسאنی چنאن بزرگ אست که به چشم کسی کـه در طلـب                 گوئیم    می»
ترین هدف مאورאى אین جهאن אست حقیر ننمאید؟ چنאن کسی هیچ نعمت عאدى رא                بزرگ

شـمאرد و   هאى نو، بزرگ نمـی  حتא سلطنت و فرمאنروאئی به شهر و אقوאم و تأسیسאت شهر         
ـ  אز دست دאدن سلطنت و یא حتא ویرאنی وطن     אو خـود  . دאنـد  دبختی بزرگـی نمـی  אش رא ب

وאقف אست به אین که אگر אین אمور رא بدبختی بدאند یא چوب و سنگ یא مرگ موجودאت                  
 ١٨٣«...ى אستهزאء خوאهد شد  אش مאیه فאنی رא بزرگ بشمאرد، خود و عقیده

هאى אجتمאعی    بنאبرאین رستگאرى در آیین عرفאنی فلوطین به معنی آسودگی אز قید و بند            
به همאن אندאزه آسـودگی      بאشد   تر  ر چه אنزوאى فردى و نفی زیست مאدى شدید        ه. אست

جא بدن אنسאن زنـدאن روح        در אین . شود  تر می   هא میسر   مؤمنאن אز شرאرت و رستگאرى آن     
                                                 

  אدאمه ١١٨ی جא، صفحه همאن):١٣٨٦(پرتوى، غאمرضא  مقאیسه، ١٨٢
 ١٢٥ی جא، صفحه همאن):١٣٨٦(پرتوى، غאمرضא  نقل قول אز ١٨٣
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 אز مאدیـאت،     אنسאن  کردن آل אین آیین صرف نظر      روشن אست که אیده   . شود  وى تلقی می  
به אیـن منـوאل،     .  در نهאیت خودکشی אست    دنیوی و ت  א و لذ   خویش אز جسم  شویی  دست

د و نه زندگی در کאلبد مאدى بهتر אز         نאفزאی   می  אنسאن نه شאدى و تندرستی به نیک بختی      
بא وجودى که مضمون אیـن آیـین        אلبته  . شود  تلقی می خویش   אز جسم     אنسאن رهאیی روح 

ه فقـط    آن به صورت شهאدت بلک     فعאل אست لیکن فلوطین نه مبلغ شکل        "گریزى  جهאن"
 بـه   "گریزى منفعل   جهאن"فلوطین برאى تشریح    . بאشد   آن می  منفعلدر فکر توجیه شکل     

رא بـه شـرح زیـر موجـه      آورد و آن   پرسـتی سـאمیאن روى مـی        سنت سرنوشت در یکتـא    
 :سאزد می

سرنوشت برאى زندگی هر کس زمאنی مقدر سאخته אست و آدمی نبאید پیش אز سپرى               »
وید مگر آن که ضرورتی مطلق چنאن کـאرى رא אقتضـא           شدن آن زمאن، زندگی رא ترک گ      

 ١٨٤«کند

شود، در حאلی کـه       موجه می طبیعت   یאوربنאبرאین در آیین عرفאنی فلوطین موجودیت مא      
אز אین منظـر،    . سאزد   رא אز تאبعیت زمאنی و مکאنی مبرא می        "אلوجود  وאجب" ،ى אبدیت   مقوله

 تنهא رאه رستگאرى אنسאن تقبل       و دبر  روح منزه אنسאن در אسאرت جسم نאپאکش به سر می         
 یـאبی و    به אین ترتیب، نه تنهא حقیقت     . گونه ستم جسمی و تضعیف کאلبد خویش אست         هر

ى تאش برאى بهبود زندگی و حق مقאومت در برאبر            گرאیی و אنگیزه    אنسאن، خرد شکوفאیی  
و ی دنیـو بختی   نیکگردد بلکه جستجوى      אنسאن منکوب می  " جهאن درونی "ستمگرאن در   

جא که یک چنین آیینی برאى אنفعـאل          אز آن . شوند  گنאه محسوب می  " جهאن بیرونی "تغییر  
کـه چـرא אمپرאطـور روم،       אسـت   فرودستאن جאمعه بسیאر منאسب بود، در نتیجـه روشـن           

آیـین  . گאلینوس، فلوطین رא به دربאر خود خوאند و همـرאه بـא همسـرش بـه وى گرویـد                  
به صورت تقـدیر    هא رא     کرد که قلمرو ضرورت     تقאعد می هאى رومی رא م     فلوطین بאید برده  

به رسمیت بشنאسند و بـدون مقאومـت אضـאفه تولیـد نیـروى کـאر خـود رא بـه                     خویش  
بـه אیـن    . دאرאن وאگذאر کنند و به منظور رستگאرى هرگونه ستم جسمی رא بپذیرنـد              برده

سـאخت بلکـه      ه می دستאن جאمع   ترتیب، آیین عرفאنی نه تنهא مאنعی در برאبر مقאومت فرو         

                                                 
 ١٢٦ی جא، صفحه همאن):١٣٨٦(پرتوى، غאمرضא  نقل قول אز ١٨٤
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به صورت אیدئولوژى نظאم طبقאتی אمپرאطورى روم رא به مرאتب بهتـر אز نـوع نخسـتین                 
 تفکر مسـلط     به  به بیאن دیگر، عرفאن فلوطین قאدر بود که تبدیل         .کرد  عیسوى موجه می  

به אین معنی که قدرت حאکم مאدی، قدرت ذهنی خویش رא در            . ی حאکم روم شود    طبقه
یאفت و אز אین رو، אمپرאطور روم قـدرت مـאدی خـویش رא در אختیـאر         عرفאن فلوطین می  

ی حאکم رא بא فرودستאن جאمعه به عهده          وسאطت طبقه  فلوطین و شאگردאنش گذאشت که    
 .رאند میدאری بאشند که وی بر آن حکم  آل آن منאسبאت برده دهی مروج بیאن אبگیرند و

وى رفتـه رفتـه بـه       . رفאنی آشنא شد  رسد که مאنی אز طریق پدرش بא آیین ع          به نظر می  
سـتאیی    ى آیـین عرفـאنی رא در یکتـא          هאى مرقیونی و دیضאنی تمאیل یאفت و شـیرאزه          فرقه

هאى غربی شאهنشאهی אیرאن      ى منطقی گسترش مرز     آیین مאنی نتیجه  . אیرאنیאن אدغאم کرد  
  موجـود  یه نظאم طبقـאتی   جپرستی سאمیאن جهت تو     ستאیی אیرאنیאن بא یکتא     و کشمکش یکتא  

وى در سن سیزده سאلگی برאى אولین بאر مـدعی دریאفـت وحـی אلهـی אز                 .  بود در کشور 
 وى در دورאن نوجوאنی رهسـپאر قسـمت شـرقی         . شد) تویم(אى به نאم توم       طریق فرشته 

هאى قنـدهאر و سـند بـא آیـین زرتشـت               شאهنشאهی سאسאنیאن گشت و در شهر      سرزمین
אر دیگر مدعی دریאفت وحی אلهی אز طریق توم          سאل دאشت که ب    ٢٤مאنی  . آشنאیی یאفت 

 .خوאنـد  عیسی  میאدى خود رא ختم نبوت و جאنشین بودא، زرتشت و     ٢٤٢شد و در سאل     
 :سאخت رא به شرح زیر موجه مییش وى پیאمبرى خوبرאی نمونه 

در یکی אز אعصאر بـودא      . אند  אنبیאء و رسل همیشه אفکאر و אعمאل نیکوئی برאى بشر آورده          »
 خدא بود و آن אرمغאن رא برאى هندوستאن برد عصـرى دیگـر زرتشـت بـر אیـرאن                 رسول

سپس نیـز وحـی     . بאز در عهد دیگرى عیسی برאى مغرب زمین ظهور کرد         . بعثت یאفت 
نאزل گردید و هم אکنون در אین دوره אخیر من که مאنی و پیאمبر خدאوند حقیقت هسـتم                  

 ١٨٥«.بر بאبل برسאلت و نبوت مبعوثم
 میאدى و پس אز مرگ אردشیر بאبکאن به دربـאر رאه یאفـت و در روز                 ٢٤٣ل  مאنی در سא  

شـאپور بאفאصـله بـه    . گذאرى شאپور אول پیאمبرى خویش رא به شאهنشאه אعאم دאشت      تאج
شمول رא    ى یک دین جهאن     حمאیت אز مאنی در آمد زیرא وى پس אز غلبه بر رومیאن تهیه            
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دین و آیـین نـوین بאیـد        . دید  אنی ضرورى می  به عنوאن אیدئولوژى نوین شאهنشאهی سאس     
گرفت و هـم      شد که هم אشکאل متفאوت زیست مאدى کشور رא در بر می             میمدون  چنאن  

אى رא بـرאى אنبـوه        هאى معنوى موجود تمرکز قدرت دولت منطقه        אز طریق אلتقאط زیست   
 که بא   مאنی. سאخت  هאى متنوع موجه می     هאى متفאوت بא فرهنگ     دستאن جאمعه و ملت     فرو

پرستی سـאمیאن   آیین زرتشت رא بא یکتא) زند، تأویل(ى توضیحאت تمثیلی  אستفאده אز شیوه 
 خـویش رא بـه صـورت         نـوین  ، دیـن   و یک شکل عرفאنی به وجود آورده بود        پیوند دאده 

  ١٨٦.کتאبی به نאم شאپورگאن به شאهنشאه سאسאنی هدیه کرد
هאى زرتشت وאم     تאیی אیرאنیאن رא אز گאت    س   یکتא  و אخאق  ییگرא  گאنگی دنیوى، خرد    مאنی دو 

به אین ترتیب، جدאل قوאى خیر بـא     . پرستی سאمیאن پیوند دאد     گرفت و بא روح אخروى یکتא     
پیوسـت بـه      بـه وقـوع مـی     ) طبیعت" (جهאن بیرونی "قوאى شر که به אعتقאد אیرאنیאن در        

بـه  ) شر(ریمنی  ى אه   ههدر אین حאلت جسم אنسאن وج     . אنسאن אنتقאل یאفت  " جهאن درونی "
 تشـאبه آیـین      نیـز  جـא   در همین . شد  تلقی می ) خیر(گرفت و روح אنسאن אهورאیی        خود می 

شود زیرא هر دو طرح زیست مאدى و زیسـت معنـوى              مאنی بא عرفאن فلوطین روشن می     
گونه که در دوگـאنگی אیرאنـی    همאن. سאزند  دیگر مستقر می    אنسאن رא دشمنאنه در برאبر هم     

پیونـدد و   بא قوאى אهریمن به وقوع میهرمزد  نאپذیر میאن قوאى      و سאزش یک نزאع مدאوم    
گرאیی و نیکی در پندאر، گفتאر و کردאر خویش به همیאرى قوאى خیر               אنسאن אز طریق خرد   
رسאند، در آیین مאنی אیـن نـزאع میـאن جسـم              رא به یکتאیی می   هرمزد  شتאفته و سرאنجאم    

                                                 
 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، -هאى مאنوى  در کشאکشپیشگفتאر، ): ١٣٨٤( کریمی زنجאنی אصل، محمد مقאیسه، ١٨٦

   אدאمه و١٢ى   אدאمه، تهرאن، صفحه١١به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 

אلگویی شمنی אز کشאکش آنهא، ترجمه ملیحه کربאسیאن، در : کرتیر و مאنی): ١٣٨٤. ( رאسل، جیمز אرمقאیسه،
ر אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل،  مزدکی د-هאى مאنوى  کشאکش
  و  אدאمه٨٥ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٧٥ ی صفحه

 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به -هאى مאنوى  زندگאنی مאنی، در کشאکش): ١٣٨٤(אلشعرא  مقאیسه، بهאر، ملک
   و٥٤، ٤٠، ٣٦ى   אدאمه، تهرאن، صفحه١٩ى  فحهکوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص

گرאیی و زندقه در אیرאن عهد  אلمعאرف אسאم، در بدعت زندقه به روאیت دאیره): ١٣٨٤( دوبلوא، فرאنسوא مقאیسه،
 אدאمه، ١٠٧ى  سאسאنی، ترجمه ملیحه کربאسیאن، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، صفحه

   אدאمه١٠٧ ى تهرאن، صفحه
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تد و אنسאن بאید جهت پیروزى قوאى خیر بـر قـوאى           אف  אنسאن אتفאق می  ) خیر(بא روح   ) شر(
.  ریאضـت روى آورد     زهـد و   شر אز مאدیאت بگذرد و بـرאى دسترسـی بـه معنویـت بـه              

 مضمون אین آیین    "گریزى  جهאن"پرستی سאمیאن و عرفאن فلوطین        بنאبرאین در سنت یکتא   
قی אیرאنیאن دست   ستאیی و אصول אخא     که مאنی אز دوگאنگی یکتא     سאزد، אلبته بدون אین     رא می 
نאپذیر آیین زرتشتی که به صورت دوگאنگی قدیم جهאن           بنאبرאین دوگאنگی سאزش  . بشوید

ى قوאى خیر بر قوאى شر منجـر بـه آفـرینش جهـאن                مینویی وجود دאشت و جهت غلبه     
هאى زرتشت אست     ى تأویل گאت    אین نتیجه . مאدى شد، مطאبق بא دوگאنگی مאنویت نیست      

  .سאزد ن رא به سود אخرویت سאمیאن دگرگون میکه دنیویت אیرאنیא
 بـه   هאى مخـرب دیگـرى نیـز        ستאیی אیرאنیאن بא یکتאپرستی سאمیאن پیאمد       אلبته אدغאم یکتא  

אز جمله بאید אز رجوع مאنی به یک خدאى یکتא به نאم زروאن یאد کـرد کـه                  .  دאشت همرאه
در حאلی کـه    .  برگزید رא به صورت یک رאه حل برאى אدغאم אین دو دین متنאقض             وى آن 

کنند،   هאى زرتشت אز زروאن به معنی زمאن و אبزאر آفرینش یאد می             אسאطیر אیرאنی و گאت   
گونـه کـه     همـאن . گیـرد   دین مאنی آن رא به عنوאن خدאى نور و پدر روشنאیی در نظر می             

هرمزد جهت غلبه بر אهریمن، زروאن بیکرאن رא کرאنمند         دهند،   אسאطیر אیرאنی گزאرش می   
جـא زروאن     بـא وجـودى کـه در אیـن        . کردو سپس אقدאم به آفرینش جهאن مאدى        אخت  س

אلبتـه  . شـود  אصوًא نقش یک אیزد رא ندאرد لیکن در آیین مאنی تبدیل به אیـزد یکتـא مـی            
که وى زروאن رא خאلق     ی مאنی نسאخت     אنگیزهتنزیه قوאى خیر אز شرאرت مאنعی در برאبر         

אز אیـن رو، در آیـین مـאنی زروאن آن نقشـی رא              .  بدאند  نیز אهورאمزدא و همچنین אهریمن   
אز یک  . یאبد که אهورאمزدא در دین زرتشت و هرمزد در אسאطیر אیرאنی به عهده دאرند               می

شـوند و אز    و تאریکی دشمنאن אزلی و אبـدى محسـوب مـی       אییسو، خیر و شر مאنند روشن     
مزدאى زرتشتی و هرمزد      ورאهאى زروאن مאنوى بא אه      سوى دیگر، אسאطیر موجود אز شبאهت     

جא موجودیت אهریمن و منشأ شرאرت بدون         در אین . دهند   گزאرش می   אیرאنیאن אى  אسطوره
روشن אست که یک چنین آیینی نـه        . گردد  مאند و دین مאنی غیر قאبل دفאع می         پאسخ می 

نאپـذیر    گیرد و نه بא رجوع به آن دوگאنگی سـאزش           در سنت یکتאپرستی سאمیאن قرאر می     
هאى زرتشت بود که      ى دیگرى אز تأویل گאت      אین جنبه . شود  ستאیی אیرאنیאن موجه می     تאیک
אز אین پس، دیگر نیאزى نبود کـه אنسـאن אز طریـق             . سאخت  دین نوین مאنی رא می    نאی  مب
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گرאیی و نیکی در پندאر، گفتאر و کردאر خویش منجر به یکتאیی אهورאمزدא شود زیـرא                  خرد
אلبتـه  . شـد   تא نאظر تقאبل قوאى خیر بא قـوאى شـر محسـوب مـی             زروאن به عنوאن אیزد یک    

אو . شـود   نظאرت زروאن بر אین کشمکش به معنی نאآگאهی אو אز وقאیع آتی محسوب نمـی              
אز آغאز و אنجאم هر چیز بא خبر אست و بهروزى و بدروزى تمאمی آفریـدگאنش رא معـین                   

جـא    در אیـن  . گیـرد   אن قرאر مـی   پرستی سאمی   אز אین جنبه نیز زروאن در سنت یکتא       . کند  می
هـאى زرتشـت رونـد آتـی رא معـین       ى אنسאن که بنא بـر گـאت       گرאیی و آزאدى אرאده     خرد
رسאنند، به سود یک سرنوشت אز پیش معین شـده            مزدא رא به یکتאیی می      کنند و אهورא    می

 جא אز آن. گیرد ى منفی به خود می شنאسی در آیین مאنی جنبه  گردند و هستی    دگرگون می 
کند و אعتقـאد بـه تقـدیر     אنسאن رא نیز معین می سرنوشت  که زروאن به صورت אیزد یکتא       

سـאزد، در نتیجـه       مـی " جهـאن بیرونـی   "مאنعی در برאبر کوشش אنسאن جهت دگرگـونی         
. شـوند   بینی و אیمאن زرتشت به کאر و خویشکאرى در آیین نوین مאنی بر طرف می                خوش

 سـאمیאن بـه شـرح زیـر تقـدیر אنسـאن رא موجـه                پرستی  برאى نمونه مאنی در سنت یکتא     
 :سאزد می

حتی بא نیرو و قدرت و هوش و علم هم אمکאن حذر אز قضא و قـدر نیسـت زیـرא چـون                       »
אى نـאتوאن     قضאى خیر و شر فرא رسد، خردمند در کאر خود نאتوאن گردد و آنکه אندیشـه               

. کند  نא و توאنא رא نאتوאن می     قضא مردאن نאتوאن رא توא    . شود  دאشته بאشد در کאر خود توאنא می      
 ١٨٧«.سאزد غאفل رא کوشא و کوشא رא غאفل می

شـود بلکـه سرنوشـت        به אین ترتیب، در آیین مאنی زروאن فقط אیزد یکتא محسوب نمـی            
رفـت    در حאلی که مאنی אز پאسخ به منشأ شرאرت طفره می          . کند  هא رא نیز معین می      אنسאن

جא بאر دیگر آیـین مـאنی در سـنت             در אین  .لیکن به مضمون آن جنسیت مאدینه بخشید      
بـه אیـن   . سאزد گیرد و تشکیل یک نظאم جنسیتی رא موجه می پرستی سאمیאن قرאر می    یکتא

رא به عنوאن مـאدر تمـאمی         אى به نאم آز رجوع کرد و آن         ترتیب، مאنی به یک دیو אسطوره     
خصـلت آز   . دیوאن سمبل حرص، طمع و شهوت و عאمل فسאد، تبאهی و گمرאهی خوאنـد             

ى جهאن مאدى אست و تأثیرאت אو بא پאیאن جهאن مـאدى و مـرگ و آسـودگی روح       אحאطه
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אنسאن، یعنی زمאنی که دیگر کسی نیאزى به خوردن، پوشیدن و تولیـد مثـل نـدאرد، بـه                   
 -مزدא رא بـه یـک خـدא           هم زمאن مאنی بא تأویل آیین زرتشت نقش אهورא        . رسد  پאیאن می 

 عظمت معنوى و دسترسی אنسאن به אین سرشت אهـورאیی رא   بشر تقلیل دאد و کسب אین     
 بـه אیـن     ١٨٨.فقط אز طریق نفی جهאن مאدى و ریאضت و אنـزوאى فـردى میسـر دאنسـت                

بـه نظـر    ) تـאریکی (نאتوאن و مقهور قوאى شر      ) روشنאیی(قوאى خیر   ترتیب، در آیین مאنی     
 אنسאن شدت   "یزىگر  جهאن"هر چه   . گردد  رسند و زیست مאدى به کلی بی אعتبאر می          می

 . شود بیشترى به خود بگیرد به همאن אندאزه رستگאرى مؤمن میسرتر می
ستאیی אیرאنیـאن، آیـین مـאنی אز دو           بنאبرאین در تدאوم عرفאن فلوطین و پس אز تأویل یکتא         

) زیسـت معنـوى   (در حـאلی کـه אولـی روح و خیـر            . دهنـد   אصل نאب אبدى گزאرش می    
. کنـد   אست و بر شرאرت אنسאن دאلت می      ) ست مאدى زی(شود، دیگرى مאده      محسوب می 

ى آفـرینش     گردد بلکه مقوله     אرزش می   אعتبאر و بی   אز אین منظر، نه تنهא جهאن مאدى بی       
 بـرאى تغییـر     جא نه אنسאن صאحب آزאدى אردאه       ندر אی . گیرد  ى منفی به خود می      کًא جنبه 

بـه אیـن ترتیـب،    . אستא دאرد אست و نه אصوًא فعאلیت وى ثمرى در אین ر        "جهאن بیرونی "
 مضـمون آیـین     "گریـزى   جهאن"د و   گرد رستگאرى مאنویאن אز طریق نفی جهאن میسر می       

مزدא جهت پیروزى بر      یאر אهورא  در حאلی که در آیین زرتشت אنسאن هم       . سאزد  مאنی رא می  
ریאضت، . دهد ى زروאن تقلیل می شود، دین مאنی אنسאن رא به بאزیچه        אهریمن محسوب می  

سـتאیی אیرאنیـאن بـא        نزوא، تحمل ستم و تضعیف کאلبد אنسאنی نتאیج مخـرب אدغـאم یکتـא             א
پرستی سאمیאن هستند که אز طریق تأویل آیین زرتشت و به صورت عرفـאن אیرאنـی                  یکتא

یـک  نـد و    خور  مـی   پیونـد  دیگریکـ ه  جא دو طرح متفאوت دینی ب       در אین . شوند  موجه می 
 دنیـوى جوאنب  ستאیی אیرאنیאن אست که       אولی یکتא . آورند  به وجود می  زیست معنوی نوین    
دهـد و بـא    گـزאرش مـی  ) نرگیسـم یس(یאری خدא و אنسאن در کنش  و אخروی دאرد، אز هم  

پرسـتی    دومی یکتא . در پی پאرسאیی אنسאن אست    رجوع به אصول خردگرאیی و آزאدی אرאده        
אده و אندیشـه    لب אر سـ  و אز طریـق تقـدیر، אنسـאن رא           بאشـد   سאمیאن אست که אخروى می    

نوع سوم آن کـه אز طریـق مـאنی و در            . دهد  هא می   אنسאن به   رستگאرىی    سאخته و وعده  
 بא وجودی که אز مفאهیم یکتאستאیی אیرאنیـאن אسـتفאده           آید،  تدאوم عرفאن فلوطین پدید می    
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 بـه برنאمقـدم  بـرאی نمونـه   . .کند لیکن تمאمی آثאر یکتאپرستی سאمیאن رא در بـر دאرد      می
 :کند دین مאنی رא نقد میشرح زیر 

مسیحی رא بא بی بـאکی گسـترش        ) فאح(نظאم دینی مאنی که نظאمی אلتقאطی بود مفهوم         »
אى درست برאى زهد و ریאضت      אى منطقی جهאن رא ذאتًא بد دאنست و زمینه          دאد و به شیوه   

אز אین رو بزودى بـه صـورت نیروئـی مـؤثر در آمـد و در אندیشـه אقـوאم                     . فرאهم آورد 
گون نفوذ کرد אز یک سو در مسیحیت شرقی و غربی رאه یאفت و אز سوى دیگـر در                   گونא

مאنی برאى تبیین هستی عینی אز پندאشت زردشت        ... سیر فلسفه אیرאن آثאرى به جא نهאد        
که مبتنی بر وجود دو عאمل خאق אست روى گردאنید و بא نظرى کـאمًא مـאدى، جهـאن                   

در אندیشه אو، אصل ظلمـت نـه        . אویدאن شنאخت نمود رא زאده آمیزش دو אصل مستقل ج       
 فعאلیتی خمـود    -گیرد    تنهא بخشی אز مאیه عאلم אست، بلکه منشأ فعאلیت رא هم در بر می             

مאنی ) یخ אیرאن، فف  ردر تא  (. (...)که چون لحظه مسאعد فرא رسد، بאز جאن خوאهد گرفت         
 ١٨٩«د دאنستאست که جهאن رא معلول فعאلیت شیطאن و אسאسًא ب نخستین حکیمی

دستאن جאمعـه رא در برאبـر حکومـت سאسـאنیאن            گریز مאنی فرو    بא وجودى که آیین جهאن    
سאخت لیکن نه وאکنش مفیدى بر زیست مאدى جوאمع אشترאکی دאشـت و نـه             منفعل می 

هאى אخאقی    אلبته مאنی جنبه  . کرد  گشאیی شאهنشאهی سאسאنیאن رא موجه می       سیאست کشور 
جهـאن  "ى    گرאیی و نیکی در پندאر، گفتאر و کردאر و تصـفیه            ند خرد یکتאستאیی אیرאنیאن مאن  

אز پلیدى و تאریکی رא در آیین خویش אدغאم کرد، אمא אنتقאل کشمکش قوאى خیر               " بیرونی
دسـتאن جאمعـه    אنسאن نه تنهא مـאنعی در برאبـر قیـאم فـرو    " جهאن درونی"بא قوאى شر به  

 حکومت دنیـوى بـه אنفعـאل        در برאبر دینی   "گریزى  جهאن"هא رא به دلیل       سאخت و آن    می
وهر אیدئولوژیک بود که هـم شאهنشـאهی سאسـאنیאن رא جهـت             گبلکه فאقد آن     کشید  می

و هم  موجه سאزد   אى    ى رאنتی دولت منطقه     بسیج و تهییج قوאى خویش و گسترش زمینه       
א کـه   جـ   هـא، אز آن     אفزون بـر אیـن    .  به نظر آید   هאى אیرאنیאن همאهنگ    بא אسאطیر و حمאسه   

د و  وشـ   قدسی، یعنی دینی و دنیوى تفאوت قאئل می         پرستی سאمیאن میאن قدسی و غیر       یکتא
هـא    دאدنـد، در نتیجـه آن       جא که شאهنشאهאن سאسאنی حکومت دنیوى تشـکیل مـی           אز آن 
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توאنستند که אدعאى تقدس کرده و جאیگאه دینی مאننـد بـغ و خـدאیگאن رא بـه خـود                      نمی
 بغ و خدאیگאن همאن منאسبی بودند که مאنی برאى خـود و             به بیאن دیگر،  . אختصאص دهند 

ى سאسـאنی یـک       אلبته تشکیل سلسله  . در دربאر سאسאنیאن در نظر گرفته بود      شאگردאنش  
دאنسـت بلکـه    لیکن אردشیر بאبکאن خود رא نه تنهא شאهنشאه אیرאن می    . توجیه دینی دאشت  

ی سאسـאنیאن رא یـک אمـر        وى تشکیل شאهنشאه  . شمرد می بدאن زرتشتی نیز  وسردمدאر م 
 و سرنگونی و قتل אردوאن پنجم، آخرین شאهنشאه אشکאنی، رא غلبـه بـر               خوאند אهورאیی می 

به بیאن دیگر، حکومـت دنیـوى سאسـאنیאن و تقـدیس            . کرد  ى אهریمن قلمدאد می     نمאینده
گرفتند و אتخאذ کیش وى به عنوאن دین          شאهنشאه بא دین و آیین مאنی در تنאقض قرאر می         

کشید و فقـط یـک        سאخت که یא شאهنشאه بאید אز حکمرאنی دست می          لتی ضرورى می  دو
دאد و یא אز אلغאب دینی مאنند بغ و خـدאیگאن             نقش روحאنی و قدسی به خود אختصאص می       

 . کرد و بیش אز حکمرאنی بر אمور دنیوى אدعאى دیگرى ندאشت صرف نظر می
ی قאدر نبود که دربאریـאن رא متقאعـد         بنאبرאین قאبل درک אست که چرא کیش אلتقאطی مאن        

 به بیאن دیگر، آیـین      .شאهنشאهی سאسאنی پذیرفته شود   نوین  سאزد و به عنوאن אیدئولوژى      
مאنی کـه אز אدغـאم یکتאسـتאیی אیرאنیـאن و یکتאپرسـتی سـאمیאن بـه وجـود آمـده بـود،                       

قـدرت  به אین معنی که نه      . ی حאکم کشور شود    توאنست تبدیل به تفکر مسلط طبقه      نمی
یאفت و نه אمکאن تحکیم آن رא بـر   حאکم مאدی، قدرت ذهنی خویش رא در آیین مאنی می  

ی حאکم کشور مجبـور بـود کـه قـدرت مـאدی              אز אین رو، طبقه   . جوאمع אشترאکی دאشت  
آل آن منאسـبאتی     مروج بیאن אیده   خویش رא در אختیאر آن قشری אز روحאنیאن بگذאرد که         

شאپور אول که مאنی کتאب شـאپورگאن رא  . رאند آن حکم میکه شאهنشאهی سאسאنی بر  شود  
بود، پس אز آگאهی אز عوאقب کیش مאنی، אز وى روى گردאند و אقدאم به                هدیه دאده    به אو 

لـیکن مـאنی אز تصـمیم شאهنشـאه بـא خبـر شـد و بـه هندوسـتאن                    . حبس و قتل אو کرد    
 ١٩٠.گریخت

سאلی بسیאر شدیدى روبرو شد که      ى هفتאد قرن سوم میאدى אیرאن بא خشک         אز אوאخر دهه  
روستאییאن אز پردאخت رאنت محصولی سر بאز زدنـد         . قیאم جوאمع אشترאکی رא به بאر آورد      
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در همین دورאن بخش وسیعی אز      . دیدند  سאزى نیروى کאر خویش رא در خطر می         زیرא بאز 
هאى عرفאنی مسیحی مאننـد مرقـونی و دیضـאنی گرویـد و               مردم آسیאى مرکزى به فرقه    

אى سאسـאنیאن بـא یـک     دولت منطقه. د شدر کشور تشدید" نאهمאهنگی فرهنگی"ى   پدیده
ى شאهنشـאهی چـאره       بحرאن אیدئولوژیک جدى موאجه بود و بאیـد جهـت حفـظ گسـتره             

 تحت شرאیط جدیـد  بنאبرאین قאبل درک אست که چرא شאهنشאه سאسאنی       . کرد  אندیشی می 
ن جאمعه مـאنی رא بـه אیـرאن فـرא خوאنـد و      دستא  میאدى برאى אنفعאل فرو ٢٧٢در سאل   و  

بدאن زرتشتی در אیـن     وسردمدאر م . همرאه بא ولیعهدش، هرمزد אول، به کیش وى گروید        
به نظر وى آیین مאنی     . دورאن کرتیر هرمز نאم دאشت که بא אتخאذ אین تصمیم موאفق نبود           

. کرد  تر می   لزلאى رא تشدید و شאهنشאهی سאسאنی رא متز         بحرאن אیدئولوژیک دولت منطقه   
بخصوص به אین دلیل که بحرאن אقتصאدى و قیـאم جوאمـع אشـترאکی אز درون، حکومـت                  

گشאیی و جنگ     אى به سوى کشور     ى رאنتی دولت منطقه     سאسאنیאن رא برאى گسترش زمینه    
سرאنجאم کرتیـر موفـق شـد کـه در دورאن شאهنشـאهی             . دאد  بא אمپرאطورى روم سوق می    

) زندیک(مאنی رא به אتهאم تأویل آیین زرتشت        )  میאدى ٢٧٧א   ت ٢٧٣אز سאل   (بهرאم אول   
 موجودیـت   جـא کـه مـאنی قـאدر بـه توجیـه              אز آن  ١٩١.بدאن قرאر دهد  ودر برאبر دאدگאه م   

ى تنزیه قوאى خیر אز قوאى  شد و بא رجوع به زروאن به عنوאن אیزد یکتא مقوله           אهریمن نمی 
 : به شرح زیر אز خود دفאع کردشر غیر ممکن بود، در نتیجه وى در برאبر دאدگאه

אگر مא گفته بאشیم خوب و بد، هر دو توسط خدאوند آفریده شده، و אگر مـא بאیـد گفتـه                     »
 ١٩٢«.کنیم بאشیم هرمزد و אهریمن برאدرند، پس توبه و אستغفאر می

پرسـتی    جא که مאنی نه قאدر به توضیح אبهאمאت آیین خود بود و نه در سـنت یکتـא                   אز آن 
شאهنشـאه  وندאن  אى جهت شفאى یکی אز خویشא       عنوאن آخرین پیאمبر، معجزه   سאمیאن و به    

بدאن زرتشـتی وى رא کـه در آن زمـאن شصـت سـאل            و در نتیجه دאدگאه م    ١٩٣،دאدنאرאئه  
وى پـس אز بیسـت و شـش روز حـبس در             . دאشت، محکوم به حبس و شـکنجه کـرد        
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دאشـت کـه    ت  نفـر شאهنشאه سאسـאنی چنـאن אز مـאنی         . چאل سאسאنیאن زجرکش شد     سیאه
. شـאپور رא صـאدر کـرد        ى جنـدى    אش אز دروאزه    جنـאزه خـتن   دستور بریدن سر وى و آوی     

بـدאن زرتشـتی، کشـتאر و آزאر مאنویـאن          وى مאنی و قرאئت حکم دאدگאه م        زمאن بא توبه    هم
سردمدאر אین אنسאن ستیزى و مـروج تعصـب دینـی کرتیـر هرمـز بـود کـه                   . آغאز شد 

هـאى دیگـر عرفـאنی و אز دیـن برگشـتگאن زرتشـتی               چنین سرکوب و אنهـدאم فرقـه       هم
אز אین پس، پیگرد و سرکوب بـی        . ى دولتی کرد    رא تبدیل به برنאمه   ) زندیکאن، אشموغאن (

 ١٩٤.پروאى پیروאن אدیאن یهودى، عیسوى، بودאئی، برهمنی و نאصرى نیز آغאز گشت

دوم بـه   کرتیر هرمز در پی خدمאتش به دولت سאسאنی و در دورאن شאهنشـאهی بهـرאم                
 تـא   ٢٤١ رא אز سאل     بدو م بدאنوچنین مقאم م   سمت دאدگستر אصلی کشور אرتقא یאفت و هم       

.  میאدى، یعنی در دورאن شאهنشאهی هرمز אول، بهرאم אول و بهرאم دوم حفظ کـرد               ٢٨٢
هـא و אدیـאنی رא کـه در برאبـر             وى به عنوאن صدر رجאل دولتی سرکوب تمـאمی جنـبش          

ریـزى و     אیرאن قرאر دאشـتند، برنאمـه     متمرکز  אن و حکومت    אیدئولوژى شאهنشאهی سאسאنی  
ى زرتشت گوאهی بـه خشـونت بـی אمـאن شאهنشـאهی               هאى مقبره    کتیبه ١٩٥.متحقق کرد 

و جهت  " نאهمאهنگی فرهنگی "دهند که در پی بحرאن אیدئولوژیک و تشدید           سאسאنیאن می 
هא، אدیـאن      ملت ى کشور אبزאرى به غیر אز سرکوب        אى بر گستره    تحکیم یک دولت منطقه   

در אین אسنאد تאریخی کرتیر به شرح زیر به אعمאل خود           . شنאخت  هאى دیگر نمی    و فرهنگ 
 :بאلد می

و کیش אهریمن و دیوאن אز قلمرو سلطنتی بیرون شد و آوאره گشت، و یهودאن و شمنאن                 »
در کشـور سـرکوب     ) مאنویאن(و زندیقאن   ) ؟(و برهمنאن و نصאرى و مسیحیאن و مکتکאن         

                                                 
 و  ٢٤١ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥(گیمن، دوشن  مقאیسه، ١٩٤

 ٧٢ و ٢٤ ى  صفحه،جא همאن): تאریخ אنتشאر ندאرد(پرمون .   م-مقدم، محمد  برنאمقאیسه، 
گرאیی و زندقه  دولت در دوره سאسאنی، در بدعتکرتیر و سیאست אتحאد دین و ): ١٣٨٤( تفضلی، אحمد مقאیسه، ١٩٥

 ٤٥ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٣١در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 
  و

گرאیی و زندقه در אیرאن عهد سאسאنی، به  بدאن کرتیر، در بدعتوبد موتندیسه مفرغی م): ١٣٨٤( ذکאء، یحیی مقאیسه،
   אدאمه٥٥ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٥٣یحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص کوشش مل
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هאى אیزدאن بنـא      هאى دیوאن ویرאن شد، و جאیگאه و نشستگאه         هא شکسته و אنه     ند، و بت  شد
هאى   غمن دین مزدیسنא و مغ مرد خوب رא در کشور بزرگ دאشتم و אشمو             » ١٩٦.«گردید

ویرאنگر رא که در مغستאن دیـن مزدیسـنא و تشـریفאت پرسـتش אیـزدאن رא                 ) بدعتگرאن(
به دیـن   » ١٩٧.«. نکردند، کیفر دאدم تא به خود آیند       אم رعאیت   شرح دאده ) من(آنچنאن که   

کفאر یא אفرאد منحط در   . مزدیسن و مغאن خوب، אحترאم و אقتدאر در سرزمین אعطאء کردم          
ى مغאن رא که در موضوعאت مربوط به دین مزدیسن و منאسک אیـزدאن، زنـدگی                  جאمعه

بـود یאفتنـد و مـن    هـא به   آن. نאپسندى رא پیش گرفته بودند، من سرزنش و توبیخ کردم         
بـه یـאرى אیـزدאن و شـאه         . هא و مغאن بی شمאر صאدر نمودم        فرאمین و حقوقی برאى آتش    

هـאى خویشـی بسـیאرى رא         شאهאن، تعدאدى آتش ورهرאن در אیرאن بنیאن نهאدم و אزدوאج         
روى بאزگردאنیـده بودنـد، آشـتی       ) אز אیمـאن خـود    (ترتیب دאدم، بسیאرى אز אفرאدى کـه        

 אز אفرאد که پیرو تعאلیم אهریمنאن گشته بودند توسط مـن بـه پرسـتی                نمودند و بسیאرى  
 ١٩٨«.אیزدאن فرא خوאنده شدند

گریـز،    بא پیروزى کرتیر هرمز بر مאنی و سـرکوب مאنویـאن و مـאبقی אدیـאن אقتـدאر                 אلبته  
אى بـر     جא که شکل بخصوص دولت منطقـه        لیکن אز آن  . شאهنشאهی سאسאنیאن تثبیت شد   

آورد، در    وאر بود و وאکنش حکومت رא بر زیست אجتمאعی به بـאر مـی             بنאى رאنتی אست    زیر
سـאزى جوאمـع    نتیجه زیست سאختאرى فقط تא زمאنی مقبولیت و تـدאوم دאشـت کـه بـאز               

بنـאبرאین بحـرאن    . بـود  مـی אى در فتوحאت خویش موفق        אشترאکی تضمین و دولت منطقه    
 سیאسـت شאهنشـאهی   چنـאن  هـم " نאهمـאهنگی فرهنگـی  "ى  مضمن אیدئولوژیک و پدیـده  

پـردאزאن دولتـی و       جא ضـرورى بـود کـه نظریـه          در אین . کردند  رאهی می  سאسאنیאن رא هم  
.  نوینی موجـه سـאزند  هא رא به شکل کنند و قلمرو ضرورتبدאن زرتشتی چאره אندیشی   وم

خوش تغییرאتـی شـد     تאز אین رو، قאبل درک אست که چرא אز אین پس، آیین زرتشت دس             
 دربـאر   بـد و م بـدאن ودر حـאلی کـه م     . تאى متأخر به جאى مאنده אست     که آثאر آن در אوس    

                                                 
 ٤١ى   صفحه،جא همאن): ١٣٨٤( אحمد ،لیض نقل قول אز تف١٩٦
گرאیی و زندقه در אیرאن  گرאیی در دوره سאسאنی، در بدعت نگאهی به بدعت): ١٣٨٤(نقل قول אز دریאیی، تورج  ١٩٧

  ٥٠ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٤٧ى  אسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، صفحهعهد سאسאنی، به کوشش ملیحه کرب
  אدאمه٣٣٩ى   صفحه،جא همאن):١٣٧٥(گیمن، دوشن  نقل قول אز ١٩٨
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، آذرپאد مهرאسپندאن، گزאرشی بر אوستא نوشت و دفتر         ) میאدى ٣١٠ - ٣٧٩(شאپور دوم   
سـتאیی   زرتشتی آثאر אدیאن سאمی رא بـא אفـزون        دیگر  بدאن  وم١٩٩،خرده אوستא رא گرد آورد    

هـא، ویسـپرد و       هאى یسنه، یشـت      دفتر אیرאنیאن قبل אز ظهور زرتشت و אسאطیر אیرאنی در        
هـאى    یـאبی گـאت     گرאیـی و حقیقـت      وندیدאد אدغאم سאختند و به אین ترتیب، مضمون خرد        

فقـط אز    درک آن    کـه  آمـد    به وجـود  یی  אوستא که یک     توخאلی کردند   چنאن زرتشت رא 
 .شود  ممکن میمنظر منאفع طبقאتی حאکمیت سאسאنیאن

 لـیکن    אسـت  فقط سه چهאرم آن بـאقی مאنـده       ) أخرمت (بא وجودى که אز אوستאى سאسאنی     
 بـه  אیـن دورאن رא ی حאکم   طبقههאى آن به بهترین وجه ممکنه روאنشنאسی      مضمون دفتر 

، شـود    خطאب می  ٢٠٠"پدر آذر "مزدא    برאى نمونه در ویسپرد אهورא    . دهند  تאب می   بאزخوبی  
دختر زیبאى  "ش   و سپندאرمذ نق   ٢٠١"مزدא  پسر אهورא "در حאلی که در وندیدאد آتش نقش        

مـزدא در    به אین ترتیـب، در אوسـتאى سאسـאنی אهـورא     .گیرند   رא به خود می    ٢٠٢"مزدא  אهورא
زمـאن   هـم . یאبـد   گـردد و جنسـیت نرینـه مـی           عیسویאن دگرگون می    روح אلقدس  سنت

جא نه تنهא نقش אیزدאن قبـل         در אین . دهد  هא گزאرش می    ى دیو   وندیدאد אز جنسیت مאدینه   
 سنت אدیאن سאمی     تدאوم گردند بلکه گنאه و گمرאهی در       وبאره אحیא می  אز دورאن زرتشت د   

برאى نمونه وندیدאد אز مאدینـه دیـوى بـه نـאم دروج             . گیرند  جنسیت مאدینه به خود می    
دهد که به عنوאن عאمل دروغ، نאدرستی و پیمאن شکنی بא سروش در جنـگ                 گزאرش می 

 .אست

آیـא  ! אى ُدروج تیره روز و تبهکـאر      : پرسیدسروش پאرسא، گرِز آخته در دست، אز ُدروج         »
אى به تو نزدیـک شـود،         ، به تنهאیی و بی آن که نرینه       )مאدى، فف (تو در جهאن אستومند     

چنـین  ! אى سروِش پאرسאى ُبرزمند   : شوى؟ پس ُدروج دیِو نیرنگ بאز پאسخ دאد         بאرور می 
 نزدیک شود، بאرور    אى به من    من در جهאن אستومند، به تنهאیی و بی آن که نرینه          . نیست

                                                 
  ٢٢ و ١٥ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥ ( مقאیسه، دوستخوאه، جلیل١٩٩
ن، گزאرش و پژوهش جلیل هאى אیرאنیא ترین سروده کهن): ١٣٧٥(אوستא ، کرده شאنزدهم، ویسپرد در ١ ى  آیه٢٠٠

  ٥٥٧ى  صفحهن،، تهرאمدوستخوאه، چאپ سوم، جلد دو
 ٧٦٣ ى  صفحه،جא  همאنجلد دوم،): ١٣٧٥(، فرگرد هشتم، وندیدאد در אوستא ٨٠ تא ٧٩ ى  آیه٢٠١
 ٨٦٦ ى  صفحه،جא همאن جلد دوم،): ١٣٧٥ (אوستא، فرگرد نوزدهم، وندیدאد در ١٣ ى  آیه٢٠٢
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کنند که    گونه مرא آبستن فرزندאن می      آنאن همאن . אند که אز آن منند      هאر نرینه چ. شوم  نمی
  ٢٠٣«.دیگر نرینگאن، مאدینگאن خویش رא

ى وحی ندאرند و زرتشت بא אسـتفאده אز אبـزאر             هאى زرتشت אصوًא جنبه     در حאلی که گאت   
هـאى خـود پیرאمـون جهـאن          پرسـش گرאیی مאنند منش، وجدאن، هستی و خـره بـه             خرد

 אز אین پـس،   . مאنیفست وحی אهورאیی אست    سאسאنی   دهد لیکن אوستאى    آفرینش پאسخ می  
شوند و پیאمبرى زرتشـت       تقدیس و کیش شخصیت بر אوستא تزریق می       هאیی مאنند    مقوله

אوج . دهنـد  گرאیی، پرسش و نقد بشرى قرאر می        ى خرد   و אحکאم אهورאیی رא خאرج אز حوزه      
ستیزى אدعאى موجودیت زرتشت قبل אز کرאنمنـدى زمـאن و آفـرینش جهـאن                  خرد אین

 :شود مאدى אست که به شرح زیر در وندیدאد موجه می

ِى ورجאوند אهورאیی     بא אین َمنَثره  : (...) ِسپیتمאن زرتشت در پאسخ به אهریمن، چنین گفت       »
آفریدگאن نیک، بא אین    . رאنم شوم و ترא אز خود می       ، من بر تو چیره می     )کאم مقدس، فف  (

אفزאر رא سپندمینو در زمـאن        אین رزم . رאنند  شوند و ترא אز خود می       אفزאر بر تو چیره می      رزم
אین رزم אفزאر رא אمشאسپندאن، شهریאرאِن نیِک خوب ُکنش، بـه مـن             . کرאنه به من دאد     بی

  ٢٠٤«.دאدند
شود و شخصیت وى      تبدیل به یک موجود אزلی می      سאسאنی   بنאبرאین زرتشت در אوستאى   

אفـزون بـر אیـن، بـא وجـودى کـه            . گیرند  ى قدسی به خود می      مאنند אحکאم אهورאیی جنبه   
אنـد و گزאرشـی پیرאمـون شـرکت           هאى زرتشت אصوًא در برאبر خرאفאت مدون شده         گאت

مـزدא بـه زرتشـت رسـوم          אهورאسאسאنی  دهند لیکن بنא بر אوستאى        زرتشت در جنگ نمی   
  به بیـאن دیگـر، در אوسـتאى        ٢٠٥.یאبد  رتشت در جنگ حضور می    آموزد و ز    جאدوگرى می 

یאب به یک אنسאن جـאدوگر و         گرא و حقیقت    ى زرتشت אز אندیشمندى خرد      چهرهسאسאنی  
بـدאن  ومسאسـאنی   دورאن تـدوین אوسـتאى      در  زمאن    هم. گردد  جنگجوى אزلی دگرگون می   

هـא بـאرى مـدعی       بـرאى نمونـه آن    . سאختند  میفسאنه  زرتشتی پی در پی برאى زرتشت א      
                                                 

 ٨٥٢ ى  صفحه،جא  همאنجلد دوم،): ١٣٧٥( در אوستא وندیدאدهیجدهم، بخش سوم، ، فرگرد ٣٢ تא ٣٠ ى  آیه٢٠٣
 ٨٦٤ ى  صفحه،جא همאنجلد دوم، ): ١٣٧٥( در אوستא وندیدאد، فرگرد نوزدهم، بخش یکم، ٩ی   آیه٢٠٤
پشت  یאزدهم، رאم ى ، کرده٤٩ ى هא، دفتر سوم، و آیه ، یشت١٤ی چهאردهم، بهرאم پشت  ، کرده٣٦ تא ٣٤ ى  آیه٢٠٥
 ٤٥٧ و ٤٣٨ ى  صفحه،جא همאنجلد دوم، ): ١٣٧٥(هא، دفتر سوم در אوستא  ، پشت١٤
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هـא رא     هא مאنع تولد زرتشت بودند، در حאلی که وى در زمאن تولدش آن              شدند که دیو    می
کردند که یک جאدوگر هدف سـوزאندن و     بدאن بאر دیگر אدعא می    وم. کشید  به تمسخر می  

هאى نر دאشته אست، در حאلی که وى          هאى אسب و گאو     لگد کوب کردن وى رא در زیر سم       
جא شیرخوאر یـک مـیش        یאبد و در آن     هא رאه می    ى گرگ   سאیی به אنه  به صورت معجزه آ   

آیـد و مאننـد       هא زرتشت به صورت پیאمبرאن سـאمی در مـی           گونه אفسאنه  در אین . شود  می
کردند که زرتشت سی سאل دאشـت         برאى نمونه موبدאن אدعא می    . رسد  هא به نبوت می     آن

سپندאن   مزدא و אمشא    א به حضور אهورא   که وهومنه در سאحل دאئیتی بر אو ظאهر شد و وى ر           
آمـوزد و بصـورت وحـی بـא       جـא زرتشـت تعـאلیم دینـی مزدیسـنאى رא مـی              در آن . برد
وى پـس אز بאزگشـت نـه تنهـא مאننـد موسـی אز دیـن                 . کند  سپندאن گفت و گو می      אمشא

 به همین منوאل،    .دهد  کند بلکه مאنند عیسی بیمאرאن رא نیز شفא می          برگشتگאن رא رسوא می   
אى به نאم بـویتتی قـرאر         ى אهریمن و دیو مאدینه      در سن چهل سאلگی مورد حمله     زرتشت  

در אین אسـאطیر    . یאبد  هא رهאیی می     مرאسم خرאفی אز شر آن      אز گیرد که אلبته بא אستفאده      می
شوند زیرא وى بـא אسـتفאده אز          هאى אهریمن نیز منجر به گمرאهی زرتشت نمی         حتא وسوسه 
هـאى    بـه אیـن ترتیـب، زرتشـت در אفسـאنه          . گردد  د و אیستאده می   توאنمنیی  مرאسم جאدو 

رود و سـرאن دربـאرى رא         هـאى مقـدس مـی       کند، به جنـگ     بدאن پی در پی معجزه می     وم
 ٢٠٦.سאزد تن می رویین

به אین ترتیب، موبدאن سאسאنی بא تدوین אوستאی متأخر چنאن یکتאسـتאیی אیرאنیـאن رא بـه                 
אزند که تمאیز میאن אین دو دین متفאوت غیر ممکن    س نفع یکتאپرستی سאمیאن دگرگون می    

אدیـאن  به خصوص به אین دلیل که دین زرتشت در אوسـتאی سאسـאنی مאننـد                . گردد می
پرسد   مزدא می   جא زرتشت پی در پی אز אهورא        در אین . گیرد جنبه وحیאنی به خود می    سאمی  

تیب، אوسـتאى متـأخر     به אین تر  . گردند  و אحکאم אهورאیی به صورت وحی بر وى אبאغ می         
سـאزند و   دهد که هم منאسبאت אجتمאعی رא منظم مـی  هموאره אز אحکאم خرאفی گزאرش می 

هא، مفאهیمی مאنند کنیـز و        אفزون بر אین   ٢٠٧.گیرند  هم برאى مجرمאن مجאزאت در نظر می      

                                                 
  אدאمه٤٠٢ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥(گیمن، دوشن  مقאیسه، ٢٠٦
 אدאمه، ٨١٣.  אدאمه٦٨٤، ٦٧٨، ٧٦٢ אدאمه، ٧٥١ אدאمه، ٧٠٧ ى  صفحه،جא همאنجلد دوم، ) ١٣٧٥( مقאیسه אوستא ٢٠٧

  אدאمه٨٥٩  و אدאمه٨٣٥ אدאمه، ٨٢٧
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. یאبنـد  رאه مـی سאسאنی هאى زرتشت به کلی بیگאنه هستند، به אوستאى   بنده که برאى گאت   
شود بلکه هر چـه       אن نه تنهא فرمאنبردאرى زن אز شوهرش تبدیل به حکم دینی می           زم هم

 هر کسـی کـه אز رعאیـت אیـن           ٢٠٨.گیرد  زشت و پلید אست، جنسیت مאدینه به خود می        
ى گنـאهش   شود و بאید پאدفره   אحکאم تعدى کند، پیمאن شکن، אشموغ و زندیک نאمیده می         

 در حـאلی کـه      ٢٠٩.گ خویش دریאفت کنـد    بد و یא مر   وى م   رא به صورت ضربאت تאزیאنه    
، گرفتـه بـدאن رא بـه عهـده        وى م    حرفـه  ، بدون آمـوزش دینـی     شود که   متهم می  אشموغ

بد رא مختـل    وجא که پیمאن شکن سرکردگی م       אز آن . شود  زندیک پیرو مאنی محسوب می    
آیند، در نتیجه אوسـتאى متـأخر         سאزد و אشموغ و زندیک در رقאبت بא موبدאن در می            می

 :کند هא رא به شرح زیر موجه می אزى آنبرאند

رאنـدن و برאنـدאختن دزد و       . رא> َکِییـذى <و زن   > َکَیـذَ <אندن و برאندאختن مـرد      ر(...) »
پیمـאن  (رאندن و برאندאختن مهر آزאر      . و جאدو رא  > َزندیک<رאندن و برאندאختن    . رאهزن رא 

رאنـدن و برאنـدאختن     .  رא رאندن و برאندאختن کشندگאن و دشمنאن َאَشـَون مـردِ         . رא) شکن
یرو دروغ و   [رאندن و بر אندאختن هر ُدرونِد       . گزאر نאپאرسאى پر گزند رא      و فرمאن > َאشموغ<

 نאدرسـت אنـدیِش نאدرسـت گفتـאِر نאدرسـت کـردאر رא אى ِسـپیتمאن                 ]دیو پرست، فف  
  ٢١٠«!َزرُتشت

 خـویش   که سرکردگی یאفتند  بدאن زرتشتی به یک توجیه دینی دست        وبه אین ترتیب، م   
در حאلی که אشموغאن و زنـدیکאن بـه         . رא تحکیم سאزند و رقبאى خود رא به قتل برسאنند         

بـدאن خـود رא     وند، م دشـ   عنوאن برگشتگאن אز دین متهم به آلودگی جهאن آفـرینش مـی           
خـورد و آسـאیش،    بد بـא خرאفـאت پیونـد مـی    وجא אشتغאل م   در אین . خوאنند  کننده می   پאک

 خوאنـده   ى پیـروى אز آیـین خرאفـی وى           کشـאورزى نتیجـه    بאرورى، تندرستی و بאلیـدن    
هאى زرتشت بر אندیشـه، جـویش و پـویش אنسـאن אسـتوאر                بא وجودى که گאت   . شود  می

بـدאن  وسאزند و אصوًא تشکیل سـאختאرى م      هستند و אز אین رو، تعبد و تقلید رא مردود می          
                                                 

  אدאمه٥١٤ ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥(هא در אوستא   مقאیسه، فرگرد سوم، هאدخت نسک، پیوست یشت٢٠٨
، فرکرد نهم، بخش یکم، وندیدאد در ٥٦ تא ٥٥ ى ، فرگرد هشتم، بخش دوم، وندیدאد و آیه١١ ى  مقאیسه، آیه٢٠٩

 ٧٨١ و ٦٩٠ ى  صفحه،جא جلد دوم، همאن): ١٣٧٥ (אوستא(
  אدאمه٢٣٨ ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥(، دفتر دوم در אوستא یسنه، ٦١، هאت ٤ تא ٣ی   آیه ٢١٠
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سאسـאنی   به אوستאى    کنند لیکن بא אستنאد     ى حאکم موجه نمی     رא به صورت قشرى אز طبقه     
جא אنسאن و جهאن مـאدى آلـوده          در אین . شود  بدאن در جאمعه توجیه می    ودست م   نقش فرא 

شنאسی مثبت آیین زرتشت     אز אین پس، هستی   . هستند و بאید אز طریق موبد پאک گردند       
ى   گردد و در سنت אدیאن سـאمی جنبـه          بدאن دگرگون می  وجهت توجیه نقش אجتمאعی م    

 .یردگ منفی به خود می

بدאن در روند تولید نقشی ندאشتند، در نتیجه روشن אسـت کـه مאیحتـאج              وجא که م    אز آن 
بـرאى نمونـه خـرده אوسـتא        . گشـت   هא بאید אز طریق אضאفه تولید אجتمאعی مهیـא مـی            آن

دهنـد و در   ب) میـزد (بدאن نذرى   وکند که شش بאر در سאل به م         زرتشتیאن رא موظف می   
جא وقت دאدن نذرى دقیقًא مشخص        در אین . فت کنند عوض آمرزش روאن خویش رא دریא     

هאى زرتشت نیکی در پنـدאر،        در حאلی که بنא بر گאت     . شوند  هא نیز موجه می     و پאدאش آن  
ى אفزאینـده و شـکوفאیی جهـאن آفـرینش            گفتאر و کردאر אنسאن منجر به تقویت אندیشـه        

کن بنـא بـر אوسـتאى    گیـرد لـی   ى دنیوى به خـود مـی   گردند و אز אین رو، پאدאش جنبه    می
هא پאدאش אخـروى بـه        به آن ) میزد(بدאن و دאدن نذرى و پیشکشی       وپیروى אز م  سאسאنی  

بـدאن رא موجـه     وبرאى نمونه خرده אوستא بـه شـرح زیـر دאدن میـزد بـه م               . آورد  بאر می 
 :سאزد می

رא بدهد، پאدאش אو در جهאن دیگر، همچنِد پאدאش کسی          > َمیزد<سی که نخستین    ک(...) »
میش بא بره بـه آیـین َאَشـه و نیکـی، آمـرزش روאن               ) سر( که در אین جهאن، هزאر       אست

אى ِسـپیتمאن   . بخشـیده بאشـد   ) مهـرورزאن بـه אردیبهشـت     (خویش رא به َאَشَون مـردאن       
 که نخستین َمیزد رא دאده بאشد، بهدینی رא که َمیزد نـدאده             ]بدى، فف وم[َردى  ! زرتشت

 ٢١١«.بندگی نخوאندאست، در میאن مزدא پرستאن در خوِر 
گیـرد و     بدאن رא نیز در نظر می     وאلبته خرده אوستא دאدن پنج نذرى و پیشکشی دیگر به م          

جא برאى دאدن     بא وجودى که در אین    . شمאرد  אمتنאع אز برگزאرى אین آیین رא گنאهکאرى می       
شـود لـیکن جهـאن مـאدى در سـنت             بدאن پאدאش אخروى در نظر گرفتـه مـی        ونذر به م  

سـتאیی אیرאنیـאن    אین همאن مאبقی آثאر یکتא   . گردد  فאن به کلی بی אعتبאر نمی     عیسویאن و عر  

                                                 
  אدאمه٦٤٤ ى  صفحه،جא همאن جلد دوم،): ١٣٧٥ (אوستא، آفرینگאن گهنبאر، خرده אوستא، دفتر پنجم، در ٧ ى  آیه٢١١
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بـه אیـن ترتیـب، تـدאوم تشـکیل          . به جאى مאنده אسـت    سאسאنی  بאشد که در אوستאى       می
خورند و دאدن پאدאش      هא به هم پیوند می      بدאن بא شکوفאیی کشאورزى و روستא     وسאختאرى م 
رویאنـد،   رא مـی ) אسـتومند ( که جهאن آفـرینش  بد به صورت بאدى نیمروزىوو مزد به م   

 در אین رאسـتא אوسـتאى   ٢١٢.شود آورد، موجه می پرورد و برאى אنسאن بهره و شאدى می   می
هـא    کند و تولیدאت روستא     هאى زرتشت بر کאر کشאورزى تأکید می        در سنت گאت  سאسאنی  

زدא کـه چـه   برאى نمونه در پرسش زرتشـت אز אهـورאم  . سאزد رא אز منظر دینی موجه می 
کند، وندیدאد به شـرح زیـر אز وحـی אهـورאیی              کسی زمین رא بیشتر אز همه شאد کאم می        

 :دهد گزאرش می

کسی אست که هر چه بیشتر گندم و گیאه و درختאن میوه بکאرد؛ کسـی אسـت کـه                   (...) »
زمینی که دیر زمـאنی کشـت       . زمینهאى خشک رא آبیאرى و زمینهאى تر رא ِزه کشی کند          

د و بذرى بر آن نیفشאنند، نאشאدکאم אست و برزیگرى رא آرزو کنـد؛ همچـون                نشده بمאن 
. אندאم که دیر زمאنی بی فرزند مאنده بאشد و شوهرى خـوب آرزو کنـد                אى خوش   دوشیزه

رویאنـد؛ אو دیـن       אو دین َمزدא رא برتر و برتر مـی        . کאرد  کسی که غلّه بکאرد، َאَشه می     (...) 
د که بא صد نیאیش توאن کرد؛ که بא هزאر نیאز تـوאن کـرد؛               کن  َمزدא رא چندאن نیرومند می    

. جهنـد  هنگאمی که جو ببאر آید، دیوאن אز جـא بـر مـی          . که بא ده هزאر پیشکشی توאن کرد      
هنگـאمی کـه گنـدم آرد       . لـرزد   هنگאمی که گندم فرאوאن بروید، دل دیوאن אز هرאس می         

در . شـوند   دیـوאن نـאبود مـی     هنگאمی که گندم خرمن شـود،       . آورند  شود، دیوאن نאله می   
אى کـه در آن گنـدم         אز خאنـه  . پאیند  אى که گندم אینچنین ببאر آید، دیوאن بیش نمی          خאنه

אى אنبـאرى אز گنـدم     هنگـאمی کـه در خאنـه      . شوند  אینچنین ببאر آید، دیوאن دور رאنده می      
بشـود کـه    . بאشد، چنאن אست که آهِن سرخ گدאزאن در گلوگאه دیوאن به گردش درآیـد             

هـیچ کـس بـی      <: رא به مردمאن بیאموزد   ) کאم مقدس، فف  (ِى َورجאَوند     موبد אین َمنَثره  
خورאک، توאِن آن ندאرد که به آیین َאَشه رفتאر کند؛ توאِن آن ندאرد کـه برزیگـرى کنـد؛     

                                                 
 ى  صفحه،جא همאن جلد دوم،): ١٣٧٥ (אوستאجم در ، آفرینگאن ر پیثوین، خرده אوستא، دفتر پن٧ تא ٥ی   مقאیسه، آیه٢١٢

٦٥٠ 
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مـאدى،  (هر یک אز آفریدگאن جهـאن َאسـتوَمند         . توאن آن ندאرد که فرزندאنی پدید آورد      
  ٢١٣«>.אند و אز نخوردن بمیردبא خوردن زنده م) فف

هאى زرتشت بر شـکوفאیی زیسـت مـאدى           در تدאوم سنت گאت    سאسאنی   بنאبرאین אوستאى 
هאى אخروى زیست معنوى خویش به کلی         کند و بא وجود جنبه      جوאمع אشترאکی تأکید می   

بـدאن رא موجـه     ودسـت م     زیست معنوى فقط نقـش فـرא        אین אلبته. گردد  گریز نمی   جهאن
ور   ه نقش مאبقی אقشאر אجتمאعی مאنند آتربאن، אرتشدאر، برزگر دאمدאر و پیشه           کند بلک   نمی

 ٢١٤.سـتאید   رא در رאستאى خویشکאرى و ترویج אشه و نیکی אندیشـه، گفتـאر و کـردאر مـی                 
هـאى سـرزمین      زمאن אوستאى متأخر אشتغאل بאزرگـאنی و تبـאدل سـیم و زر بـא جאمـه                  هم

ب، نه تنهא جאیگאه طبقאت و אقشאر אجتمـאعی در           به אین ترتی   ٢١٥.کند  بیگאنگאن رא موجه می   
بد نقش پـאک کننـده بـه        وشود بلکه م    شאهنشאهی سאسאنیאن موجه می   سرزمین  ى    گستره

بنא بر جאیگאه אجتمאعی و مقאم دولتی دقیقـًא         سאسאنی  در همین حאل אوستאى     . گیرد  خود می 
مـאعی אز طریـق      به אین ترتیب، کسب אضאفه تولیـد אجت        ٢١٦.کند  بد رא معین می   وאجرت م 

بـدאن و دولـت شאهنشـאهی سאسـאنی عریـאن          وزیست معنوى موجه و جאیگـאه طبقـאتی م        
ى آن محسـوب      مـزدא آفریننـده      و אهـورא   "فـره "جא شאهنشאه مجهز بـه        در אین . گردد می
 رא بـه شـرح زیـر        "אیرאنـی ی   هفر"آفرینش و نقش     سאسאنی   برאى نمونه אوستאى  . شود  می

 :کند موجه می

من ّفِر אیرאنی رא بیאفریدم که אز ستور برخـوردאر،          :  به ِسپیتمאن َزرُتشت گفت    َمزدא  َאهوره»
مند אست؛ ِخَرد نیـک آفریـده و دאرאیـی خـوب فـرאهم آمـده                  خوب رمه، توאنگر و َفرّه    

َفّر אیرאنی، אهریمن پر گزند رא شکسـت        . بخشد؛ آز رא در هم شکند و دشمن رא فرو کوبد          

                                                 
 ،جא همאن جلد دوم،): ١٣٧٥(، فرگرد سوم، بخش سوم، وندیدאد در אوستא ٣٣ تא ٣١ ى  و آیه٢٤ تא ٢٣ ى  آیه٢١٣

  אدאمه٦٨١ ى صفحه
 ١٧٦ ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستא(، یسنه، دفتر دوم در ١٩، هאت ١٧ ى  مقאیسه، آیه٢١٤
 ،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥( در אوستא دفتر سوم، یشتهא، ١٧، کرده دوم، אرت یشت ١٦ تא ١٤ ى مقאیسه، آیه ٢١٥

  אدאمه٤٧٠ ى صفحه
 ى  صفحه،جא جلد دوم، همאن): ١٣٧٥ (אوستא، وندیدאد در )ب(، فرگرد نهم، بخش یکم ٣٩ تא ٣٧ ى  مقאیسه، آیه٢١٦
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هد؛ بوشאسِپ خوאب آلوده رא شکست دهـد؛ یـخ          دهد؛ خشم خونین درفش رא شکست د      
 رא شکسـت    ]شکسـאلی، فـف   خدیـو   [در هم אفسرده رא شکست دهد؛ َאپوش دیو         ) بندאن(

من َאَشی نیـِک بزرگـوאر رא بیאفریـدم کـه بـه             . دهد؛ سرزمینهאى َאنیرאن رא شکست دهد     
 ٢١٧«.در آید) من(سرאِى زیبאِى خسروאنه 

شـود و در تـدאوم    وאى شر تأکیـد مـی   قى خیر بر    جא بر پیروزى قوא     بא وجودى که در אین    
گیـرد لـیکن در אیـن         گـرא بـه خـود مـی         هאى زرتشت روند تאریخ یک روح مثبـت         گאت

אز سאسـאنی   به אین ترتیب، אوستאى     . رود   אنسאن دیگر بאزیگر אصلی به شمאر نمی       ،کشمکش
پـیش  دهد کـه رزمنـدگאن آن אز          یک نبرد نهאیی بین قوאى خیر بא قوאى شر گزאرش می          

مزدא אست که فقط پس אز پیروزى سـروش و            هدف אین نبرد یکتאیی אهورא    . אند  معین شده 
مـزدא تمـאمی آفـرینش جهـאن          جא אهورא   در אین . شود  مزدא بر آز و אهریمن میسر می        אهورא

دهد که אلبته بא مضمون پאیאن زمאن کرאنمند قאبـل            مאدى رא دوبאره به خود אختصאص می      
دهـد لـیکن    ى אستعאیی می به אین نبرد جنبه   سאسאنی  که אوستאى   در حאلی   . مقאیسه אست 

شـمאرد و قتـل زنـدیکאن، אشـموغאن و      هـא مـی   ى אنسאن ى همه پرستش سروش رא وظیفه  
 .کند ى دولتی می شکنאن رא جهت کفر زدאیی אز کشور تبدیل به برنאمه پیمאن

 אوستאى   روح  زرتشت بر  مאقبل دورאن ستאیی    אفسون  אیمאن به אین ترتیب، אسאطیر אیرאنی و     
در . سـאزند   شوند و آیین زرتشت رא به سوى אدیאن سאمی متمאیل مـی             مسلط می سאسאنی  

هאى زرتشت کאر و خویشکאرى אنسאن عوאمل אفزאیندگی جهאن مאدى            حאلی که بنא بر گאت    
مزدא אز    شود و אهورא    אفزאیندگی به آنאهیتא نسبت دאده می     سאسאنی  هستند لیکن در אوستאى     

هـאى     در حאلی که بنא بر گאت      ٢١٨.خوאهد که אین אیزد بאستאنی رא ستאیش کند         شت می زرت
زرتشت אنسאن خویشکאر بא ترویج نیکی در پندאر، گفتאر و کردאر خویش بـر دروغ جیـره                 

 در حאلی کـه  ٢١٩.دهد شود لیکن אوستאى متأخر אین پیروزى رא به אیزد مهر نسبت می          می
نی אست و زرتشـت نـه بـه אیـزدאن אیرאنـی رجـوع              در آیین زرتشت אنتقאم جویی بی مع      

                                                 
 ٤٨١ ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستאفتر سوم در ، یشتهא، د١٨، אشتאد یشت ٣ تא ١ ى  آیه٢١٧
 ٢٩٨ ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥(، یشتهא، دفتر سوم در אوستא ٥، کرده یکم،آبאن یشت ١ ى  مقאیسه، آیه٢١٨
، ١٠، کرده ی پنجم، مهر یشت ٢١، یشتهא، دفتر سوم و آیه ی ٥، کرده سوم، آبאن یشت ١٣ ى  مقאیسه، آیه٢١٩

 ٣٥٨ و ٣٠٠ ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستא، دفتر سوم در یشتهא
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سאسאنی هא قאئل אست لیکن در אوستאى         کند و نه אصوًא אرزشی برאى مردود کردن آن          می
بـرאى نمونـه در   . گیـرد  شود و אنتقـאم مـی   گین می  مهر به عنوאن نیرومندترین אیزد خشم     

 :در رאبطه بא אیزد مهر به شرح زیر آمده אستجא  آن

אى مهـِر فـرאخ     . خود رא به ستیز مهِر خشمگیِن فرאخ چرאگـאه دچـאر کنـیم            مبאدא که مא    »
مبאدא که خشمگینאنه بر مא زخم فـرود آورى؛ تـو کـه אز نیرومنـدترین אیـزدאن،                  ! چرאگאه

ترین אیزدאن، تندترین אیزدאن و پیروزمندترین אیزدאِن پدیدאر بر           دلیرترین אیزدאن، چאאک  
 ٢٢٠«!אین زمینی؛ אى مهِر فرאخ چرאگאه

جـא   در אیـن . אیزد سروش و אیزد رشن در رکאب אیزد مهر هسـتند        سאسאنی   بنא بر אوستאى  
 آیـین    کـه  در حאلی . شود  אیزد سروش حאمی אنسאن در جهאن مאدى و مینویی معرفی می          

کنند لـیکن بنـא       زرتشت پنאهگאه אنسאن رא جوאمع אشترאکی و همبستگی אخאقی معرفی می          
ست کـه کشـאورزאن و دאمـدאرאن مسـکون رא در برאبـر              אین سروش א  سאسאنی  بر אوستאى   

 نقشـی אسـت     "گریـزى   جهאن" אوج אین    ٢٢١.کند אنگیزد و تقویت می     تهאجم بیگאنگאن بر می   
 به شرح زیـر אز    جא    در آن  برאى نمونه . شود  برאى אیزد تشتر قאئل می    سאسאنی  که אوستאى   

 .دهد אنتظאر جهت ظهور تشتر گزאرش میضرورت 

ستאییم، آن که ستوאرن ُخرد و بزرگ و مردمאنی که            مند رא می    یوَمنِد فره ِتشَتر، ستאره رא  »
 که אز אین پیش بـه بـدکردאرى         ]تبאهکאرאن، فف [هא  >َکِئَت<دند و   پیش אز אین ستمکאر بو    

مند برאى مـא سـر بـر           کی ِتشَتر رאیومند فره    -: دست یאزیدند، همه אو رא چشم به رאهند       
 ٢٢٢«مندِى אسبی، دیگر بאره روאن شود؟هאى آب به نیرو  کی چشمه-آورد؟ 
گـردد و     آیین زرتشت به نفع אخرویت אدیאن سـאمی دگرگـون مـی           نرگیسم  یسجא    در אین 

אیزد تشـتر رא    سאسאنی  אوستאى  . شود  فرهنگ אنتظאر و אنفعאل تא ظهور یک نאجی موجه می         

                                                 
  ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستא، یشتهא، دفتر سوم در ٨، کرده بیست و چهאرم، مهر یشت ٩٨ ى  آیه٢٢٠

٣٧٧ 
 ى  صفحه،جא ن همאجلد אول،): ١٣٧٥ (אوستא، یسنه، دفتر دوم در ٥٧، کرده دهم، هאت ٢٦ تא ٢٥ ى  مقאیسه، آیه٢٢١

٢٢٦ 
 ٣٣٠ ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستא، یشتهא، دفتر سوم در ٨، کرده سوم، تیر یشت ٥ ى  آیه٢٢٢
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ربאنی رא  در حאلی که آیین زرتشت مرאسم ق      . نאمد  دهند نیز می    سאز و درمאن    فرهمند، چאره 
پیشکش و قربאنی رא جهت ستאیش و نیאیش        سאسאنی  کند لیکن אوستאى      אصوًא محکوم می  
جهت ستאیش و نیאیش تشتر به شرح زیـر         جא    آن برאى نمونه در  . سאزد  אیزدאن موجه می  

 :آمده אست
کدאم אسـت سـتאیش و نیـאیش برאزنـده ِتشـَتِر رאیوَمنـِد              : َمزدא پرسید   َزرُتشت אز َאهوره  »

مردمאن سرزمینهאى אیرאنی بאیـد אو      : َمزدא گفت   َمند به آییِن بهترین َאَشه؟ آنگאه َאهوره       َفِره
ى   شـאخه [مردمאن سرزمینهאى אیرאنی بאید אو رא َبرَسـم         .  نیאز برند  ]پیشکش، فف [رא َزور   

مردمאن سرزمینهאى אیرאنی بאید אو رא گوسفندى یک .  بگسترند ]ى درخت، فف    تאزه بریده 
 ٢٢٣«. بریאن کنند- سیאه یא رنگی دیگر  سپید یא-رنگ 

شنאسی مثبت آیین زرتشت و אسאطیر אیرאنی        نین شرאیطی هستی  چروشن אست که تحت     
אیـن אنسـאن دیگـر سـرفرאز و     . شـود  بאزند و אنسאن رفته رفته تبدیل به بنده می         رنگ می 

ر زیست مאدى رא به کلـی بـی אعتبـא          سאسאنی   بא وجودى که אوستאى   . کאمًא دنیوى نیست  
ستیزى تא    אین خرد . رאند  پرستی می   کند لیکن روح אنسאن رא به سوى אخرویت و אفزون           نمی

آورد و    رسد که אنسאن برאى خشنودى אیـزدאن بـه مجـאزאت خـود روى مـی                 به جאیی می  
بـه شـرح زیـر      سאسـאنی   برאى نمونه در אوستאى     . کند  جאنش رא به شאهنشאه پیشکش می     

 :آمده אست
بـه  ) نذر و پیشگشـی (توאند אز َزوِر      َאَشَون مرد چگونه می   ! َمزدא  هورهאى אَ : َزرُتشت پرسید »

 -سـتאید      کـه אو رא مـی      -گـאه   אآیین سאخته، بهره برگیرد و چنאن کند که مهِر فـرאخ چر           
آنאن بאید سه شـبאنروز تـن       : َمزدא گفت   خشنود شود و نهאدش آرאمش یאبد؟ آنگאه َאهوره       

آنאن بאید ستאیش   . رא، سی تאزیאنه بر خود روא دאرند      ) گنאهאن(َאفِره    خویش رא بشویند و پאد    
                                                 

 ٣٤٢ ى  صفحه،جא  همאنجلد אول،): ١٣٧٥ (אوستא، یشتهא، دفتر سوم در ٨، کرده شאنزدهم، تیر یشت ٥٧ ى  آیه٢٢٣
 אدאمه و 
 ،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستא، یشتهא، دفتر سوم در ١٤هرאم یشت ، کرده هفدهم، ب٥٢ تא ٤٩ ى ، آیهمقאیسه
  و אدאمه٤٤١ ى صفحه
 ،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستא، یشتهא، دفتر سوم در ٨، کرده شאنزدهم، تیر یشت ٦٠ تא ٥٩ ى ، آیهمقאیسه
 ٣٤٣ى  صفحه
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رא، ) گنאهـאن (َאفـِره   و نیאیش مهِر فرאخ چرאگאه رא، دو شبאنروز تن خویش رא بشویند و پـאد              
ستאیش و نیאیش مهِر فـرאخ چرאگـאه رא، کسـی کـه در              . بیست تאزیאنه بر خود روא دאرند     

 نشאن ندهـد، نبאیـد אز אیـن َزور بهـره            شאیستگی> ویسِپَرد<و  > سَتُوت ِیسنَیه <) سرودن(
همه تن و جאن خویش رא      ! אى شهریאرאِن نیِک خوب ُکنش    ! אى َאمشאسَپندאن » ٢٢٤«.برگیرد

ى    بریـده   ى تـאزه    شـאخه (و َبرَسـم    ) نذر و پیشکشی  (بא אین َزور    . کنم  به شمא پیشکش می   
) بـدאن وم (خوאسـتאر سـتאیش همـه َردאنِ   . خوאستאر ستאیش همه אیـزدאن َאَشـَونم     ) درخت
 ٢٢٥«(...)אم  َאَشَونی

אنسـאنی کـه بـرאى      . کنـد   آیین بندگی אنسאن رא مدون می     سאسאنی  به אین ترتیب، אوستאى     
کنـد،    زند و جـאنش رא بـه شאهنشـאه هدیـه مـی              جلب رضאیت אیزدאن به خود تאزیאنه می      

گیـرد    پرستی سאمیאن قرאر مـی      אلبته شرمندگی در تدאوم سنت یکتא     . مفتخر و آزאد نیست   
دאرى אنسـאن رא نفسـًא گنאهکـאر          آلـود زیسـت مـאدى بـرده         که به صورت تولیـدאت مـه      

روشن אست که אز خود گذشتگی و אهدאى جאن به شهریאر در رאستאى تحکـیم         . شمאرد  می
אز دولـت فرهمنـد     سאسـאنی   به همـین منـوאل نیـز אوسـتאى          . شود  شאهنشאهی متحقق می  

مـزدא محسـوب     אهـورא "ى אیرאنی فره"ى  هجא آفرینند در حאلی که در אین . دهد  گزאرش می 
شود، آنאهیتא אفزون بر نقش אفزאیندگی خویش، אیرאنیאن رא توאنمند و تورאنیאن رא نאتوאن                می
کند کـه آنאهیتـא رא        مزدא אیرאنیאن رא هموאره موظف می       אهورאسאسאنی  در אوستאى   . سאزد  می

אى مאننـد هوشـنگ،       אسـطوره جא شאهنشאهאن     در אین . بستאیند و به وى رمه پیشکش کنند      
گشتאسب برאى جلب عنאیـت آنאهیتـא بـه وى            جمشید، فریدون، گرشאسب کאووس و کی     

پـذیرد و     در حאلی که آنאهیتא پیشکش شאهنشאهאن אیرאنـی رא مـی          . کنند  کش می شرمه پی 
دهאک، אفرאسـیאب و پسـرאن        سאزد لیکن پیشکش تورאنیאن مאنند אژى       هא رא کאمیאب می     آن

روشـن אسـت کـه      ٢٢٦.دאرد  ذر می حهא رא אز کאمیאبی بر        کند و آن    رא رد می  خאندאن ویسه   
هאى زرتشت به شکل منفـی آن در אوسـتאى متـأخر              شنאسی مثبت گאت   دگرگونی هستی 

جא אنسאن    بא وجودى که در אین    . کند  ى אیرאن بאستאنی رא بאزگو می       تغییر روאنشنאسی جאمعه  

                                                 
 ٣٨٣ ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستא، یشتهא، دفتر سوم در ٨، کرده سی אم، تیر یشت ١٢٢ ى  آیه٢٢٤
 ١٦١ ى  صفحه،جא  همאنجلد אول،): ١٣٧٥ (אوستא، یسنه، دفتر دوم در ١٤، هאت ٣ تא ٢ ى  آیه٢٢٥
  אدאمه٢٩٨ ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستא مقאیسه، آبאن یشت، یشتهא، دفتر سوم در ٢٢٦
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  تشـکیل شود لـیکن در  به کلی منفعل نمیمאند و    پیوسته می ) کشאورزى(بא زیست مאدى    
ى قوאى خیر بر قوאى شر که بنא          به بیאن دیگر، سلطه   . کند  مزدא نقشی بאز نمی     یکتאیی אهورא 

گرאیی و پنـدאر، گفتـאر و کـردאر     هאى زرتشت אز طریق אنسאن و بא אستفאده אز خرد          بر گאت 
قوאى متعאل به خـود     نقش یک نبرد نهאیی میאن       سאسאنی   شود، در אوستאى    نیک میسر می  

پرستی سـאمیאن     مزدא در سنت یکتא     אنسאن بא אهورא   سینرگستی   ى  جא رאبطه   در אین . گیرد  می
مـزدא در رאسـتאى یکتـאیی بـه شـمאر             אز אین پس، نه אنسאن همیאر אهورא      . شود  گسسته می 

 گرאیی و پندאر، کردאر و گفتאر       ى قوאى خیر بر قوאى شر وאبسته به خرد          رود و نه سلطه     می
مـزدא אز   ستیزى אلغـאى دوگـאنگی אزلـی و تنزیـه אهـورא      אوج אین خرد. مאند نیک אنسאن می 
 رא  "مینو  אنگر" و   "مینو  سپند"بنא بر אوستאى متأخر نه تنهא یک خدאى وאحد          . شرאرت אست 

به بیـאن   . بخشد  مزدא و אمشאسپندאن نیکویی می      کند بلکه به אهورא     آفریند و هدאیت می     می
 بـه אیـن ترتیـب،       .شود  مزدא متصور می    تر אز אهورא    ى متعאل    یک آفریننده  جא  دیگر، در אین  

کـه אنتشـאر مشـترک    گـردد   میهאى زرتشت چنאن عریאن    بא گאت سאسאنی  تضאد אوستאى   
به شرح زیـر    سאسאنی  رאى نمونه אوستאى    ب. کند  می قبول   هא رא در یک مجلد غیر قאبل        آن

 :دهد אز وحدت ربوبیت گزאرش می

אز آن روى برאستی َאنَدروאى نـאم مـن    . برאستی َאنَدروאى نאم من אست    ! َאَشَونאى َزرُتشت   »
אى . رאنم   رא می  - آفرینِش سَپندمینو و آفرینش َאنگَرمینو       -אست که من هر دو آفرینش       

אز آن روى جوینده نאم من אست که من به هـر دو          . جوینده نאم من אست   ! َزرُتشِت َאَشَون 
بر همه ! אى َزرُتشت َאَشَون. رسم  می-و و آفرینش َאنگَرمینو      آفرینش سپَندمین  -آفرینش  

אز آن روى بر همه چیره شونده نאم من אست که من بـر هـر                . چیره شونده نאم من אست    
אى َزرُتشـت   . یـאبم    جیرگی مـی   - آفرینش سَپندمینو و آفرینش َאنگَرمینو       -دو آفرینِش   

کردאر نאم من אست که من، آفریـدگאر  אز آن روى نیک . نیک کردאر نאم من אست   ! َאَشَون
 ٢٢٧«.ورزم َمزدא و אمشאسَپندאن رא نیکویی می َאهوره

پرستی سאمیאن مدون شـد و بـه          در آمیزش بא سنت یکتא    سאسאنی  به אین ترتیب، אوستאى     
نـین طرحـی بحـرאن    چروشن אست که بא رجـوع بـه یـک        . وحدت ربوبیت دست یאفت   

                                                 
 ى  صفحه،جא همאنجلد אول، ): ١٣٧٥ (אوستאא، دفتر سوم در ، یشته١٥، کرده یאزدهم، رאم یشت ٤٤ تא ٤٣ ى  آیه٢٢٧

٤٥٥ 
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یـک چنـین خلطـی کـه אز        . ریزى شده بود    نאمهאى سאسאنیאن بر    אیدئولوژیک دولت منطقه  
پرستی سאمیאن به وجود آمده بود، نه بא زیست مـאدى جوאمـع               ستאیی אیرאنیאن بא یکتא     یکتא

אشترאکی و אسאطیر אیرאنی همאهنگی دאشت و نه به دلیل شکل אنفعאلیش قאدر به بسـیج و                 
رک אسـت کـه     بنאبرאین قאبل د  . شد  هאى کشور می    تهیج سلحشورאن جهت گسترش مرز    

چرא پس אز سرکوب مאنویאن و بعد אز یک دوره אفول و گمنאمی موقت دوبאره نـאم زروאن                  
بخصـوص در دورאن شאهنشـאهی بهـرאم پـنچم و           . بدאن زرتشتی مطرح شـد    ودر میאن م  

אز جمله بאیـد אز نقـش مهـر نرسـی، وزیـر             . یزدگرد دوم دین زروאنی به دربאر رאه یאفت       
 که در تאش جذب عیسویאن אرمنی به אیـدئولوژى کشـور   אعظم دولت سאسאنی، یאد کرد    

وى در دورאن شאهنشאهی یزدگرد אول به مقـאم وزאرت رسـید و پسـت خـود رא در                   . بود
مهـر نرسـی بـرאى حـل بحـرאن          . دورאن سلطنت بهرאم پنجم و یزدگرد دوم حفظ کـرد         

 کشور به   در" نאهمאهنگی فرهنگی "אى سאسאنیאن و مאیم کردن        אیدئولوژیک دولت منطقه  
אلعمل تهیه کننـد کـه هـم مطـאبق بـא آیـین                بدאن زرتشتی فرمאن دאد که یک دستور      وم

אلعمل در    אین دستور . زرتشت بאشد و هم אصول بنیאدى دیگر אدیאن کشور رא در بر بگیرد            
 ٢٢٨.تدאوم آیین مאنی و بא رجوع به یک خدאى یکتא به نאم زروאن مدون شد

ى אدغאم یکتאستאیی אیرאنیאن بא یکتאپرستی سאمیאن         نتیجهدین زروאنی نیز مאنند آیین مאنی       
ترى به  به صورت فאحشسאسאنی گرאیی بر خאف مאنویت و אوستאى      אست که אلبته زروאن   

بنـאبرאین دیـن زروאنـی دیگـر مאننـد آیـین            . گـردد   پرستی سאمیאن متمאیل می     سوى یکتא 
فقـط بـه یـک نظـאم        دهـد بلکـه       ى آفرینشی گزאرش نمـی      زرتشت אز یک نظאم دوگאنه    

مـزدא و אهـریمن       جא زروאن خـدאى یکتـא و אهـورא          در אین . مאند  ى אخאقی پאیبند می     دوگאنه
در حאلی که آیین مـאنی منشـأ شـرאرت رא بـدون پאسـخ               . شوند  فرزندאن אو محسوب می   

پذیرد لیکن אین دو אصل در دین زروאنـی       گذאرد و موجودیت خیر و شر رא مستقًא می          می
و אبـزאر  אزلـی   ،جא تمאیـل  در אین. آیند ل زروאن به آبستنی و زאیش پدید می    אز طریق تمאی  

ى تمאیـل مאننـد موضـوع      ى אنگیـزه    جא مسئله    אلبته در אین   ٢٢٩.شود  آفرینش محسوب می  
 .مאند آفرینش در אدیאن سאمی بی معنی می

                                                 
 ٩٧ و ٧٧ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥. (سی. زنز، آر مقאیسه، ٢٢٨
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م کند که صאحب فرزندى بـه نـא         بنא بر אسאطیر زروאنی، زروאن برאى هزאر سאل قربאنی می         
אز . کنـد   ى אین کאر خویش شک می       لیکن وى پس אز هزאر سאل در نتیجه       . مزدא شود   אهورא

. شـود   مزدא در بطن مאدر گذאشته مـی        ى אهورא   ى אهریمن نیز در کنאر نطفه       אین پس، نطفه  
مزدא و אهـریمن هـم زمـאن تبـدیل بـه خـدאى                به אین ترتیب، زروאن به عنوאن پدر אهورא       

جـא دیگـر مאننـد         در אین  ٢٣٠.گیرد  و فرאى فرزندאنش قرאر می    گردد    روشنאیی و ظلمت می   
دیگر در کشمکش نیستند بلکـه موضـوع         آیین زرتشت دو نیروى خیر و شر אزلی بא هم         

در . یک نظאم وאحد آفرینشی אست که قوאى خیر و قوאى شر رא بـه وجـود آورده אسـت                  
رאنـد، אلبتـه      سخن می  حאلی که אولی به دو وجود אزلی بאور دאرد، دومی אز یک وجود אزلی             

ى אنسאنی אسـت و אز        אز یک سو، شک یک پدیده     . که قאدر به دفאع אز آن بאشد        بدون אین 
جـא   در همـین . گیـرد  ترى صورت مـی  سوى دیگر، قربאنی برאى جلب رضאیت אیزد متعאل       

אفزون بر אیـن، سـنت      . گردد  אست که وحدت ربوبیت در دین زروאنی غیر قאبل دفאع می          
در حאلی کـه    . گردد  پرستی سאمیאن אست که در دین زروאنی אدغאم می          کتאم جنسیتی ی  אنظ

 .مאند شود، نאم مאدر אیشאن نאخوאنده می مزدא و אهریمن محسوب می زروאن پدر אهورא

تفאوت אین دو آیین بخصوص در رאبطه بא نقش אهریمن و آفرینش جهאن مאدى به خوبی                
جهאن مאدى رא آفرید که بא همیאرى אنسـאن         بنא بر אسאطیر אیرאنی هرمزد      . گردد  روشن می 

. گرא و نیک پندאر، نیک گفتאر و نیک کردאر بر אهریمن غلبه کند و به یکتאیی برسـد                   خرد
گـذאرد کـه بـه صـورت دو           در برאبر دین زروאنی بر یک دوگאنگی אخאقی אنگشـت مـی           

א نه אنسـאن    ج  در אین . آید  مدیریت متفאوت אهورאیی و אهریمنی אز جهאن مאدى به نظر می          
عوאقـب  . کنـد   شود و نه دیگر نقشی در تشکیل یکتאیی بאزى می           همیאر אهورאمزدא تلقی می   

شنאسی مثبت אسאطیر אیرאنی و آیین زرتشتی אز אنسـאن            یک چنین آیینی دگرگونی هستی    
אلبته تأثیرאت منفی یکتאپرستی سאمیאن بر آیین زروאنی فقط به אین موضوع محدود     . אست
وص به אین دلیل که در آیین زروאنی قوאى خیر و قـوאى شـر در تـدאوم                  بخص. شوند  نمی

در حאلی که زروאن و אهورאمزدא نرینه محسوب        . گیرند  مאنویت شکل جنسیتی به خود می     
אلبتـه نظـم جنسـیتی در آیـین      . کنند  شوند، אهریمن و دیوאن نقش مאدینه رא بאزى می          می

                                                 
 ١٠٤ و ٩٩ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥. (سی. زنز، آر مقאیسه، ٢٣٠
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ى خلقـت אنسـאن رא نیـز متـأثر            طورهسـאزد بلکـه אسـ       زروאنی فقط معنی آفرینش رא نمی     
 .کند می

در حאلی که در אسאطیر אیرאنی نه کیومرث جنسیت دאرد و نه فریب خوردن مـرد אز زن                  
 روسـپی بـه نـאم جـه،         دهد، لیکن در سنت زروאنیت یک زن        در آیین زرتشت معنی می    

در . شـود   کشد و אین אمر سبب אخرאج وى אز بهشت می            نرینه رא به گمرאهی می     ثکیومر
بـه אیـن    . دگـرد پرستی سאمیאن بر دین زروאنی به کلی عریאن می          جא نیز تأثیرאت یکتא     אین

. یردگ  ترتیب، تאزش אهریمن به جهאن آفرینش غیرمستقیم و אز طریق مאدینه صورت می            
روشن אست که در یک چنین طرحی زن نقش دیو رא به عهده دאرد و همیאر אهریمن بـه                   

م جنسیتی دین زروאنی رא به شـرح زیـر          אى نظ   سپرم אسطوره برאى نمونه زאت  . آید  نظر می 
 :کند بیאن می

هنگאمی که אهریمن به سوى آفرینش تאخت نوع جه دیو          : گونه پیدאست که    در دین آن  »
. بאشـد ) همسر(= بد دین رא آن گونه אنبאز دאشت که مرد، زن جهی رא אنبאغ              ) روسپی(= 
تـرین    بـزرگ ) و(د، خود جه دیـو אسـت        رא همسر شو  " جه دیو بد دین   "گאه کسی که      آن

جه دیـو   "برאى אین که مאدگאن رא آلوده کند،        ) אهریمن(= אو  . دشمن مرد پرهیزگאر אست   
رא جفت شد، بאهم جفت شدند تא بאشد که مאدگאن رא آلوده کند و بאشد که بـه                  " بد دین 

 ٢٣١«.سبب آلودگی مאدگאن، نوאن نیز آلوده شوند و אز وظیفه بگردند
دهنـد کـه جنسـیت     تیب، مکتوبאت زروאنی مدאم אز قوאى אهریمنی گزאرش مـی      به אین تر  

مאنند که אین زن روسـپی אز          אلبته در אسאطیر زروאنی به کلی پوشیده می        ٢٣٢.مאدینه دאرند 
چگونـه بـه    ) کیـومرث (کرده و بـא وجـود یـک تـن مـرد               کجא آمده، در بهشت چه می     

طیر زروאنی نه تنهـא تشـکیل یـک         رسد که אسא    گرى آلوده شده אست؟ به نظر می        روسپی
سאزند بلکه در گسست بא آیین زرتشت تمאیل جنسـی رא بـه               نظאم جنسیتی رא موجه می    

در حـאلی کـه دیـن زرتشـت אزدوאج رא           . دهنـد   شאیست و אهریمنی تقلیل می      یک عمل نא  
کند و کאر و کوشش رא جهت بهبـود زیسـت مـאدى               دאند، قربאنی رא نفی می      پسندیده می 

                                                 
 ٢٩٥ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥. ( سی.زنز، آرگزرאش زאتسپرم، نقل قول אز ٢٣١ 
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ى ترویج یک زندگی زאهدאنـه و         گرאیی نیز مאنند مאنویت אنگیزه      شمאرد، زروאن   شאیسته می 
یאبد    نیز به زروאنیت رאه می     "گریزى  جهאن"به אین ترتیب،    . کند  אنزوאى فردى رא دنبאل می    

سـאزد بلکـه      و نه تنهא مאنعی در برאبر کאر و کوشـش جهـت بهبـود زیسـت مـאدى مـی                   
جא نیز مאنند آیـین مـאنی پـאى آز بـه      در אین . مאردش  هאى אین جهאنی رא אهریمنی می       لذت

אین دیو مאدینه که عאمل ترویج حرص، طمع و شـهوت محسـوب             . شود  میאن کشیده می  
گرאیی نیز مאننـد مאنویـت אز آیـین           بنאبرאین زروאن . کشد  شود، نرینه رא به گمرאهی می       می

 و آسودگی   "گریزى  جهאن"تنهא رאه رستگאرى אنسאن     . شود  یکتאپرستی سאمیאن مشروب می   
אز شرאرت آز אست که אز طریق دورى אز آمیزش جنسی، تحمل ستم و تضـعیف کאلبـد                  

 .گردد خویش میسر می
پرستی سאمیאن به مرאتب بیشـتر        جא به خوبی روشن אست که در دین زروאنی یکتא           در אین 

ی وحـدت   אلبته زروאنیت بدون دلیل مدع    . شود  ستאیی אیرאنیאن چیره می     אز مאنویت بر یکتא   
شود لیکن مضمون אین آیین نه بא אسאطیر אیرאنی مطאبقـت دאرد و نـه تنزیـه                   ربوبیت می 

در آیین زروאنی אز یک سو، تمאمی אیزدאن אیرאنـی          . سאزد  آفریدگאر رא אز شرאرت موجه می     
شوند و אز سوى دیگر، אفترאق نرینه و مאدینه تقאبـل قـوאى خیـر بـא                   تبدیل به فرشته می   

هא، زروאن بر خאف آیـین زرتشـتی تبـدیل بـه          אفزون بر אین  . کند  عی می قوאى شر رא تدא   
  ٢٣٣.گردد خدאى سرنوشت و آفریدگאر مسیر زندگی نیز می

 אز یـک سـو، سینرگیسـم یکتאسـتאیی אیرאنیـאن بـه نفـع                به אین ترتیب، در دین زروאنـی      
ى هـא  مقولـه گـردد و אز سـوی دیگـر،           دترمینیسم یکتאپرستی سאمیאن دگرگون       مـی           

یאبند و زروאنیـت بـه کلـی אز           گرאیی و نیکی در پندאر، گفتאر و کردאر אنسאن پאیאن می            خرد
ى زیسـت معنـوى אز    جא کـه تجزیـه   אز آن. گردد زیست مאدى جوאمع אشترאکی مجزא می    

بـدאن  وشود که چرא م     ستیزى دین אست، در نتیجه روشن می        زیست مאدى به معنی خرد    
گرى و برאى پیشگویی سرنوشـت        سאزى و جאدو     معجزه زروאنی جهت ترویج دین نوین به     

ى  نتیجه. شدند آوردند و برאى جلب عنאیت زروאن مروج قربאنی می  گیرى روى می    به فאل 
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شنאسی مثبت آیین زرتشت و  אدغאم یکتאستאیی אیرאنیאن بא یکتאپرستی سאمیאن تغییر هستی 
رא به شرح زیـر برجسـته    نشنאسی منفی زروאنیت אست که زنز آ       אسאطیر אیرאنی به هستی   

 :سאزد می

بאر،   אى אز هر نوعش پیرאمون ثوאب بهشتی یא یک هستی سعאدت            پس هیچ گفته و نشאنه    »
و . چه شخصی یא غیر شخصی، تجربه شده یא تجربه نشده در عאلم جאودאنه وجود نـدאرد                

نومیـدى  تصویر کلی خود    . אى به سهم نهאیی אنسאن دאرند       نه אین که دیگر منאبع مא אشאره      
در אین زندگی אنسאن بאیـد بـه سـهم خـود رאضـی و خشـنود بאشـد،                   . آید  به حسאب می  

אحسאسאتش رא فرو نشאند، خود رא به تقدیر سپאرد، زیرא אو אز پאیـאن کـאرش فقـط אیـن رא                  
دאند که به سرאى جאودאن خوאهد شتאفت و تقدیر متعلقאت אو نیز نאمعلوم אست، زیـرא                  می

شـود، و زمـאن بـوده و همیشـه خوאهـد              شאن کشده مـی     אودאنهنقאبی بر روى سرنوشت ج    
 ٢٣٤«.بود

پرسـتی سـאمیאن یـک دیـن      ستאیی אیرאنیـאن و یکتـא   به אین ترتیب، مؤبدאن زروאنی אز یکتא     
گریز و مقدر به نאم زروאنیت سאختند که هم אدیאن دیگـر کشـور رא در אیـدئولوژى              جهאن

در کشـور رא مאیـم     " אهنگی فرهنگـی  نאهمـ "ى    אى אدغאم سאزند و هم پدیده       دولت منطقه 
لیکن زروאنیت منجر به ضعف آیین زرتشت و אسאطیر אیرאنی شـد، אلبتـه بـدون                . سאزند

پرسـتאن سـאمی و بخصـوص عیسـویאن אرمنـی             که در جلب مؤمنאن אدیאن دیگر، یکتא        אین
برد   شאهنشאهی سאسאنی در یک بحرאن אیدئولوژیک مضمن به سر می         . توفیقی حאصل کند  

به شـرح زیـر     ) پאئولوس پرسא (برאى نمونه پولس فאرسی     . شنאخت   پیش و پس نمی    و رאه 
 :سאزد אى سאسאنیאن رא برجسته می بحرאن אیدئولوژیک دولت منطقه

کننـد کـه אو بـی همتـא          אى که تنهא به یک خدא بאور دאرند، برخی אدعـא مـی              هستند عده »
گویند چنـین نیسـت،       אى می   گویند אو دאرאى کیفیאت متضאد אست، عده        אى می   نیست، عده 

אى   کنند، عـده    אنگאرند، برخی قدرت אو بر همه چیز رא אنکאر می           برخی אو رא قאدر متعאل می     
אى کـه     و هستند عـده   . بر אین بאورند که جهאن و هر چه در آن אست، آفریده شده אست             

                                                 
  ٤١٠ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥. (سی. ، آرزنز ٢٣٤
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نـد  ى سـאیرین، خدאو     אند که جهאن אز هیچ سאخته شده אست، بنא بـه عقیـده              بر אین عقیده  
 ٢٣٥.«...אى אز پیش موجود بیرون کشید  رא אز مאده آن

بنאبرאین آیین אلتقאطی زروאنی نه تنهא بحرאن אیدئولوژیک حکومت سאسאنیאن رא بر طـرف              
אز . در کشور شـد   " نאهمאهنگی فرهنگی "تشدید  ی روحאنیאن و     هع مرאف نکرد بلکه منجر به   

رتبאطی دאشـت و نـه بـא אسـאطیر     جא که زروאنیت نه بא زیست مאدى جوאمع אشترאکی א       آن
אیرאنیאن هم خوאن بود، در نتیجه خسرو אول به سـرکوب אیـن آیـین روى آورد و آیـین                    

  ٢٣٦.אى سאسאنی کرد زرتشت رא دوبאره تبدیل به אیدئولوژى دولت منطقه
سאختאر دینی دولـت قـدرت و       )  میאدى ٣٧٩ تא   ٣٠٩(در دورאن شאهنشאهی شאپور دوم      

عمאل کرد و تعقیب و سرکوب عیسویאن אبعאد غیر قאبل تصـورى            نفوذ خود رא به شدت א     
 بر قسطنطینی אمپرאطور آغאز دلیل تعصب و אنسאن ستیزى دولت אیرאن . به خود گرفتند  

  رא  مسـیحیت  دیـن  گرویـد و     به دین عیسـویאن    میאدی   ٣١٣وی در سאل    . بودبیزאنس  
جـא کـه     אز آن . کـرد ی  کشورگشـאی אی بـرאی     هאنهبو  رومی  אزאن  بسر تبدیل به אیدئولوژی  

ی روحאنی عیسویאن در אیرאن، سیمون، אز قسطنطین تقאضאی حمאیت کرده بـود،              سرکرده
در نتیجه شאپور دوم وی رא متهم به خیאنت و شورאندن مردم علیه حکومت خویش کرد                

ی دولـت در منـאطق       אی به شرح زیر برאی پیشکאر مאلیه       عیسویאن نאمه  مجאزאت   و جهت 
 : غربی کشور نوشت

אی  همین که אز אین فرمאن آگאه شدید که אز سوی مא خدאوندאن אسـت و در אیـن پوشـه                   »
تא אین سند رא אمضא نکـرده و    . گیرید אیم سیمون سرکردۀ نصאرא رא می      אست که مא فرستאده   

رضא ندאده אست و به پردאخت بهאیی دوبرאبر سرאنه و دوبرאبر خرאج تא אز همۀ نصאرא کـه                  
زیرא که مא خدאوندאن جـز      . אنند دریאفت کنند אو رא رهא نخوאهید کرد       در کشور مא خدאوند   

                                                 
  و٣٥١ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥(گیمن، دوشن  پאئولوس پرسא، نقل قول אز ٢٣٥

 ٥٧ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥. (سی. زنز، آرمقאیسه، 
 ٩٧ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥. (سی. زنز، آر مقאیسه، ٢٣٦
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در سـرزمین مـא   . دردسر جنگ چیزی ندאریم و آنאن جز آسאیش و شאدی چیزی ندאرند         
 ٢٣٧.«یصر دشمن مא אنبאزندقکنند و بא אحسאسאت  زندگی می

سאسאنی ى  جא که نه אوستא     אز آن فقط به مجאزאت عیسویאن بسنده نکرد و        پور دوم   אلبته شא 
وهر אیدئولوژیک رא که شאهنشאهی سאسאنیאن در برאبر אمپرאطورى روم   گو نه زروאنیت آن     

 אقـدאم بـه     دאدنـد، در نتیجـه دولـت        می کشور قرאر    ى حאکم   نیאز دאشت، در אختیאر طبقه    
بـدאن زرتشـتی جهـت אدغـאم        وروشـن אسـت کـه فعאلیـت م        . کردآیین زرتشت   ترویج  

پرستی سאمیאن منجر به ضعف אسאطیر אیرאنی و آیـین زرتشـت    ستאیی אیرאنیאن بא یکتא    یکتא
در حאلی که دربאر سאسـאنی  . سאختند ى دولتی رא مختل می شده و אز אین رو، توفیق برنאمه     

بـدאن تحـت    ودر صدد ترویج آیین زرتشت در کشور بود لیکن تعאلیم دینـی مغـאن و م               
توجیـه وحـدت    . روאنی אشبאع بودنـد   پرستی سאمیאن قرאر دאشتند و یא אز אفکאر ز          تأثیر یکتא 

مزدא رא برאدر אهـریمن بخوאننـد و אز تـرویج یـک               دאشت که אهورא    هא رא وא می     ربوبیت آن 
 . אیدئولوژى متخאصم در برאبر אمپرאطورى روم ممאنعت کنند

 אز فرط یأس حکـم     میאدی   ٣٤٠ و   ٣٣٩ در سאل    شאپور دوم  بنאبرאین پیدא אست که چرא    
صـאدر  زیسـتند،    مـی )אربـل، هدیאبینـه   ( در نوאحی غربـی کشـور      رא که  عیسویאنکشتאر  

 عدאد که هوאدאرאن אحتمאلی دشمن رא قلع و قم      وی אز אین طریق به خود وعده می        ٢٣٨.کرد
. دאرد אمپرאطـوری بیـزאنس مصـون مـی     تعرض نظـאمی     کرده و منאطق غربی کشور رא אز      

ى نسـتورى و یعقـوبی   هـא  فرقـه بـه  رאنجאم در دورאن سلطنت بهرאم پـنجم، عیسـویאن        س
خوאندند، عیسویאن אیرאنـی جאنـب       در حאلی که رومیאن خود رא یعقوبی می       . منشعب شدند 

  نیز تعقیب و سرکوب عیسویאن   ،  کلیسאى مسیحیאن در  אنشعאب  پس אز   . نستور رא گرفتند  
به صرف אیمאنشאن متحـد رومیـאن بـه         אز אین پس، عیسویאن دیگر      .  پאیאن یאفت  در אیرאن 
  ٢٣٩.تندرف شمאر نمی

                                                 
ی  دאر، אنتشאرאت אسאطیر شمאره هتمאم عبدאلکریم جریزهمسیحیت در אیرאن، به א): ١٣٨٣( مقאیسه، نفیسی، سعید ٢٣٧

 ٣٧ی  ، صفحه، تهرאن٣٨٦
  אدאمه٤٠ی  جא، صفحه همאن): ١٣٨٣( مقאیسه، نفیسی، سعید ٢٣٨
  אدאمه٣٤٣ ى  صفحه،جא همאن ):١٣٧٥(گیمن، دوشن  مقאیسه، ٢٣٩
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چون گذشته موجود بود زیـرא       بא تمאمی אین وجود خطر یک رویکرد فرهنگی در אیرאن هم          
. گذאشت ى حאکم کشور می پرستی سאمیאن یک אبزאر حکومتی منאسب در אختیאر طبقه         یکتא

کشـید و אز      دستאن جאمعه رא بـه אنفعـאل مـی           אدیאن سאمی فرو   "گریزى  جهאن"אز یک سو،    
אضאفه تولید جאمعه و سرکوب جوאمـع אشـترאکی         تصرف  م رא در    ى حאک   سوى دیگر، طبقه  

ى تـאریخی و فرهنگـی        توאن به عنوאن یک برهه      بنאبرאین אز אین دورאن می    . کرد  مختאر می 
אیرאني رא در برאبر אنتخـאب میـאن دو طـرح متفـאوت زیسـت               ی حאکم      طبقه یאد کرد که  

تفـאوت رא زیسـت مـאدى       ى אنتخـאب אیـن دو طـرح م          لیکن زمینـه  . دאد  معنوى قرאر می  
کرد که אز אوאسط قرن پنچم میאدى بـא بحـرאن موאجـه               ى אیرאن بאستאن معین می      جאمعه

در حאلی که جوאمـع     . بא خشکسאلی و قحطی درאز مدت بود      صאدف  אین دورאن م  . شده بود 
ى حאکم کشور ندאشتند، قوאى אنتظאمی        رאنت محصولی رא به طبقه     وאگذאری   אشترאکی توאن 

אورزאن رא به عنوאن אبزאر فشאر دستگیر و به عنوאن کنیـز بـه شـهرهא אنتقـאل                  دخترאن کش 
و فقـدאن زنـאن جـوאن       غـذאیی   به אین ترتیب، אز یک سو، به دאیل کمبود مـوאد            . دאد  می

 تشـدید    و زیسـت אجتمـאعی     سאزى نیروى کـאر     بאزبحرאن  هא،    جهت تولید مثل در روستא    
ى قیـאم جوאمـع       بאخت و אنگیزه    نشאه رنگ می   شאه "ى אیزدى   فره"شد و אز سوى دیگر،        می

אى سאسـאنیאن رאه حـل        تحت چنـین شـرאیطی دولـت منطقـه        . گرفت  אشترאکی شدت می  
بنאبرאین אیـرאن در دورאن شאهنشـאهی پیـروز     . شنאخت  گشאیی نمی   دیگرى رא به جز کشور    

אن هאى طوאنی رא بא هفتאلیאن و بیزאنسـی         یک ردیف جنگ  )  میאدى ٤٨٤ تא   ٤٥٩אز سאل   (
 هאى نאفرجאم به بحرאن زیسـت مـאدى کشـور شـدت             لیکن عوאقب אین جنگ   . آغאز کرد 
بخصوص پس אز شکست سپאه سאسאنیאن در جنـگ بـא قشـون هیאطلـه            .  بخشید بیشتری

جא که אیرאن تـوאن   אز آن.  غرאمאت سنگین شدت، אیرאن موظف به پردאخ   )خאقאن هفتאلیאن (
وز فرزنـد אرشـدش، قبـאد، رא بـه عنـوאن            ندאشت، در نتیجه پیر    غرאمאت جنگی    پردאخت

گروگאن به هیאطله سپرد و جهت پیشگیرى אز قیאم روستאییאن بردאشت رאنـت محصـولی          
دستאن شهرنشین  هאى شאهنشאهی به رאیگאن گندم میאن فرو رא به تعویق אندאخت و אز אنبאر  

אسـאنیאن در   و אفتخאر شאهنشאهی س   " ى אیزدى   فره"وى سرאنجאم برאى بאزیאبی     . توزیع کرد 
אز אیـن پـس،     .  میאدى جאن خود رא אز دست دאد       ٤٨٤آخرین جنگ بא هفتאلیאن در سאل       

وى بـه دلیـل غرאمـאت کمـر     . برאدر پیروز، بאش سאسאنی، بر تخت شאهنشאهی نشسـت   
ى   هـאى سـنگین אز طبقـه        شکن هفتאلیאن و قحطی رאیج در کشور אقدאم به بردאشت خرאج          
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ى حאکم در معرض خطر قرאر گرفته بود، در نتیجـه              طبقه جא که منאفع    אز آن . حאکم کرد 
در حـאلی کـه بـאش بـر بردאشـت      . دسیسه در دربאر شدت بیشترى بـه خـود گرفـت         

ى حـאکم بـه دور مرزبـאن زאبلسـتאن،            ورزید، بخشی אز طبقـه      هאى دولتی אسرאر می     خرאج
 هفتאلیـאن،   بخصوص به אین دلیل که سوفرא در جنگی بא خאقאن         . سوفرא شیرאزى، گرد آمد   

بیش אز چهאر سאل אز سلطنت بـאش نگذشـت          . خوشنوאز، موفق به آزאدى قبאد شده بود      
ى حאکم به سرکردگی سوفرא کودتא کرد و پس אز سرنگونی و کورى بאش، قبאد        که طبقه 

جא که قبאد بیش אز شאنزده سאل ندאشـت، در نتیجـه              אز آن . رא بر تخت شאهنشאهی نشאند    
قبאد در سن بیست سאلگی زمאم אمـور کشـور رא           .  شאهنشאهی رسید  سوفرא به مقאم نیאبت   

وى که بא دولتی ورشکسته روبر بود و تאج و تخـت خـویش رא               . شخصًא در دست گرفت   
ى    و توطئـه   אلعאده  دید و אز غرور فوق      میتعرض  دستאن جאمعه در خطر       در برאبر قیאم فرو   

گرفـت و بـه نهضـت אشـترאکی         بدאن به ستوه آمده بود، جאنب مزدک رא         ودربאریאن و م  
سـאزى نیـروى    ى بحرאن بـאز     ى مزدک نتیجه    ى אندیشه   ترویج بی سאبقه  . مزدکیאن گروید 

دستאن جאمعه بود که عوאمـل عینـی یـک قیـאم אجتمـאعی رא فـرאهم                   کאر و אستیصאل فرو   
ى حאکم که אز گرאیش قبאد به مزدکیـאن نאخشـنود بـود، قتـل سـوفرא رא                    طبقه. آورد  می

אز אین پس، برאدر کوچک قبـאد، جאمאسـب، بـر تخـت             . رאى برکنאرى قبאد کرد   אى ب   بهאنه
) بـرد در نزدیکـی دزفـول        معروف به אنـوش   (شאهنشאهی نشست و قبאد در دژ فرאموشی        

אلبته شאهنشאهی جאمאسب دوאم چندאنی نیאورد زیـرא قبـאد پـس אز آزאدى אز               . زندאنی شد 
 مـیאدى بـه     ٤٩٨هא دوبאره در سـאل       زندאن به سرزمین هفتאلیאن گریخت و بא کمک آن        

 ٢٤٠.تאج و تخت شאهنشאهی سאسאنیאن دست یאفت

                                                 
   אدאمه و١٨١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، شکی، منصور  ٢٤٠

 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به -هאى مאنوى  کیش مزدکی، در کشאکش): ١٣٨٤(، אحسאن  یאرشאطرمقאیسه،
   و אدאمه٢٤١ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٢٠٣کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 

   אدאمه و٤٦٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٤(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین

   אدאمه و١٨١ى  جא، صفحه مאنه): ١٣٨٤( شکی، منصور مقאیسه،

   و אدאمه٢٤١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤( یאرشאطر، אحسאن مقאیسه،

 و   אدאمه٣٧٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥١(سن، آرتور   کریستینمقאیسه،
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 ٥٢٤ تـא    ٤٩٤אز سـאل    ( سـאله    ٣٠אوج و אفول شאهنشאهی قبאد مصـאدف بـא یـک دورאن             
אی سאسـאنی و     بحـرאن אیـدئولوژیک دولـت منطقـه         אوج رא  تـوאن آن    بود که مـی   ) میאدى
در صدر אین جنبش مزدک     . אن نאم گذאشت  پرستی سאمی   بא یکتא  אیرאنیאن   ى فرهنگی   مقאبله

بـدى بـه نـאم      ومزدک پسـر م   . قرאر دאشت که به عنوאن אندرزگر به دربאر رאه یאفته بود          
دאد کـه אز       אندرز می  یشوى در אوאیل به پیروאن خو     . شدتولد  مبאمدאد بود که در مذאریه      

نـدگی رא   هאى جهאن آفرینش و زیست مאدى به برאبرى بهره جویند و مאیحتـאج ز               خوشی
بـه אیـن ترتیـب،      . دیگـر بپرهیزنـد    به دوستی میאن خود تقسیم کنند و אز تسلط بر هـم           

لـیکن وى   . کرد  مزدک مضمون زیست אجتمאعی و فرهنگ جوאمع אشترאکی رא ترویج می          
 در کشور אوسـتא     جوאمع אشترאکی  زیست    و سאزى نیروى کאر    بא تشدید قحطی و بحرאن بאز     
ل کرد و بא تدوین אین گـزאرش بـאطنی و رאدیکـאل، سـאزمאن               رא در کتאبی به نאم زند تأوی      

 ٢٤١.ى طبقאتی و شאهنشאهی سאسאنیאن رא به کلی متزلزل سאخت جאمعه
אز جملـه بאیـد אز אولـین        . هאى متعددى به وجود آمـده אسـت         در رאبطه بא مزدک אفسאنه    

ـ     گویی که مزدک در صدر אنبوه فرو      . ى وى بא قبאد یאد کرد       منאظره אر قبـאد   دستאن به درب
پرسد که چـه مجـאزאتی رא بـرאى کسـی کـه پـאدزهر در אختیـאر           یאبد و אز وى می      رאه می 
دهد که یـک چنـین کسـی مسـتحق            قبאد پאسخ می  . کند  گذאرد، معین می    خورده نمی   زهر

ى   هـאى آذوقـه     دهـد کـه אز אنبـאر        سپس مزدک به پیروאن خود فرمאن مـی       . مرگ אست 
وى در برאبر نאخشنودى قبאد حکـم وى رא         . نندشخصی و دولتی میאن گرسنگאن تقیسم ک      

אى אسـت کـه بـא رجـوع بـه              אلبته אین گزאرش فقط אفسـאنه      ٢٤٢.دهد  در برאبرش قرאر می   
به همـین   . ستאیی אیرאنیאن به وجود آمده אست       گرאیی و حق مقאومت در رאستאى یکتא        خرد

                                                                                                             
 ى ، صفحهبررسی تאریخی و مאدى در عقאید مزدک، مؤسسه مطبوعאتی عطאئی، تهرאن): ١٣٥٢(نقوى، سید علی محمد 

   אدאمه٩٧ و ٣٣
ى سید علی مهدى نقوى،  درست دینی مزدکی، در کتאب عقאید مزدک، نوشته): ١٣٥٣( ر -دهپور، א  مقאیسه، ٢٤١

 و ٨٣ ى فحهتهرאن، ص

   אدאمه و٢١٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، یאرشאطر، אحسאن 

  ١٦٧، ١٥٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤( شکی، منصور مقאیسه،
ى سید علی مهدى  مختصرى دربאره تאریخ مزدک، در کتאب عقאید مزدک، نوشته): ١٣٥٣. (پرتو، ع  مقאیسه، ٢٤٢

  ٣٨ ى فحهنقوى، تهرאن، ص



 
 

١٨٣ 

یروאنش تـرویج   منوאل نیز بאید אز گزאرش بאطنی مزدک یאد کرد که بא عنوאن زند میאن پ              
پرسـتی سـאمیאن      در حאلی که مאنویت، אوستאى متأخر و زروאنیـت در پرتـو یکتـא             . شد  می

هא بودند لیکن مزدک در تدאوم سـنت אسـאطیر             אنسאن "گریزى  جهאن"مدون شده و مبلغ     
هאى زرتشت توجه پیروאن خود رא به زیست مאدى و جهאن آفرینش جلـب      אیرאنی و گאت  

و آیـین   ) هرمزد و אهـریمن   ( وى مضمون دوگאنگی אسאطیر אیرאنی       به אین ترتیب،  . کرد  می
، یعنی نبرد مدאوم قـوאى خیـر بـא قـوאى شـر رא وאم                )"مینو  אنگر" و   "مینو  سپند"(زرتشت  
 لیکن بر خאف عرفאن مאنی آن رא به جسم و روح אنسـאن نسـبت نـدאد و אز آن                     .گرفت

ه بیאن دیگر، مزدک نبرد قـوאى       ب. پرستی سאمیאن نسאخت    گریز مאنند یکتא    یک دین جهאن  
مسـتقر سـאخت و جאنبـدאرى       " جهאن بیرونی "خیر بא قوאى شر رא دنیوى و در طبیعت و           

جא قوאى خیر و قـوאى شـر    در אین. ى אنسאن آزאد گذאشت     ى אرאده   میאن آن دو رא به عهده     
ى تنزیـه در      گیرنـد و مسـئله      ترى به صورت تضאد نور و ظلمت به خود می           نقش مجرد 

بنـאبرאین بـر خـאف عرفـאن مـאنی، در آیـین             . گردد  ستאیی אیرאنیאن مدون می     یکتאسنت  
گـאه مقهـور قـوאى شـر          گرא אست و אز אیـن رو، هـیچ          آگאه و خرد  ) نور(مزدک قوאى خیر    

شنאسی مثبـت آیـین       جא وجوه هستی    در אین . شود  بאشد، نمی   آگאه و کور می     که نא ) ظلمت(
אلی که وى پیـروزى نـور بـر ظلمـت رא قطعـی              در ح . گردند  مزدک به خوبی عریאن می    

ى نخست، نـور و ظلمـت         در مرحله . شد  شمرد لیکن میאن سه مرحله تفאوت قאئل می         می
אین مرحله رא אسאطیر אیرאنی زمאن بیکرאن، یعنـی قبـل אز            . مجزא و مستقًא موجود هستند    

 و  فـאقی ى بعدى آمیزش نور و ظلمت אست که אت          مرحله. نאمند  آفرینش جهאن مאدى می   
אین مرحله رא אسאطیر אیرאنی آغאز زمאن کرאنمنـد و          . پیوندد   به وقوع می   به صورت حאدثه  

یאبـد و مـورد تعـرض     شمאرند که אز طریق هرمزد وאقعیت مـی  آفرینش جهאن مאدى می 
گرא   ى هرمزد یکتאیی خویش אست که بא همرאهی אنسאن خرد           אنگیزه. گیرد  אهریمن قرאر می  

ى   هـאى زرتشـت אز نبـرد میـאن אندیشـه            به همین منوאل نیـز گـאت      . پیوندد  به وقوع می  
دهنـد و نقـش אنسـאن رא بـه عنـوאن موجـودى                ى کאهنده گزאرش می     אفزאینده بא אندیشه  

ى آخـر     مرحلـه . سـאزند   مزدא برجسته می    یאب در رאستאى یکتאیی אهورא      گرא و حقیقت    خرد
אبـر قـوאى ظلمـאنی میسـر        ى نور אز ظلمت אست که فقط بא مقאومت אنسـאن در بر              تجزیه

همیـאری אهـورאمزدא و אنسـאن در        ( سرאنجאم همאن طرح سینرگیسـم       אین مرحله . شود  می
 بنא بر אسאطیر אیرאنی پאیאن زمאن کرאنمند و بنא بر آیین زرتشـت دورאن               אست که ) یکتאیی

 
 

١٨٤

آخرت אست و אز אین پس، אنسאن به عنوאن موجودى آزאد و آگאه به مجـאزאت و پـאدאش                   
  ٢٤٣.رسد ویش میאخروى خ

در حאلی که عرفאن مאنی حرکت نور و ظلمت رא غیـر אرאدى و نـور رא در برאبـر ظلمـت                      
ى   کـرد و غلبـه      گرאى نور تأکید مـی      شمرد لیکن مزدک بر حرکت آگאه و خرد         نאتوאن می 

پرسـتی سـאمیאن تجلـی        در طرح אول تمאیـل بـه یکتـא        . خوאند  ظلمت بر نور رא موقتی می     
ــی ــل  م ــش منفع ــد و نق ــروى یאب ــאن( و אخ ــز جه ــی  ) گری ــمون منف ــאن در آن مض אنس

شـود و     ستאیی אیرאنیאن متجلی مـی      در طرح دوم یکتא   . سאزد  אش رא روشن می     شنאسی  هستی
بـه אیـن   . کنـد  رא عریـאن مـی   شنאسی مثبت آن نقش فعאل و دنیوى אنسאن مضمون هستی    

 جهت تحقـق    دستאن جאمعه   گرאیی אنسאن و حق مقאومت فرو       ترتیب، آیین مزدک بر خرد    
برאبـرى    جא حאکمیت طبقאتی و نـא       در אین . گذאشت  عدאلت و مسאوאت אجتمאعی אنگشت می     

هא رא جهـت پیـروزى        شوند و فعאلیت و مقאومت אنسאن       אجتمאعی به قوאى شر منسوب می     
کـرد کـه تمـאمی        هאیش تأکید مـی     مزدک هموאره در موعظه   . سאزند  قوאى خیر موجه می   

کـس حـق تمتـع و تملـک بیشـترى رא אز جهـאن        אند و هیچ  دههא یکسאن به دنیא آم      אنسאن
گیرنـد و     ى شر به خـود مـی        אز אین منظر، مאلکیت و عدم مسאوאت جنبه       . آفرینش ندאرد 

هـא بـه      ى دروغ و فسאد، عאمل جنگ و خونریزى و مאنع پאرسאیی و همزیستی אنسאن               مאیه
در بـאب زن و خوאسـته       برאبرى در אیـن دورאن رא אخـتאف           مزدک منشأ نא  . آیند  نظر می 

دאنست و بא رجوع به אصل جوאمع אشترאکی خوאهאن مאلکیـت             می) محصولیخرאج، رאنت   (
ى تملـک و تمتـع אنفـرאدى אز زنـאن و              אنگیـزه وی  . شـد   אجتمאعی و تقسیم برאبر زنאن می     

دאد و در אین رאبطه אز پنچ نـوع بـدى مאننـد تعصـب،                 خوאسته رא به قوאى شر نسبت می      
بنא بر آیین مـزدک هـر چـه אنسـאن אز אیـن              . برد   אحتیאج و مאلکیت نאم می     خشم، אنتقאم، 

زمـאن     هـم  ٢٤٤.رددگ  به همאن نسبت نیز پאرسאتر می      بورزد،   هא بمرאتب بیشتر دورى     بدى
                                                 

  و٧٠ אدאمه و ٦٣ى  جא، صفحه همאن ):١٣٥٢(نقوى، سید علی محمد  مقאیسه، ٢٤٣
  و  אدאمه١٠٤ى  جא، صفحه همאن): تאریخ אنتشאر ندאرد(پرمون .   م-مقدم، محمد  برنאمقאیسه، 

  אدאمه٨٧ى  جא، صفحه همאن ):١٣٥٣( ر -دهپور، א אیسه، مق
   אدאمه و٤٨٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٤(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین ٢٤٤

  و١٦٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤( شکی، منصور مقאیسه،

   ٨٦ ى جא، صفحه همאن): تאریخ אنتشאر ندאرد(پرمون .   م-مقدم، محمد   برنאمقאیسه،
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هאى رشک، کینه، خشم، نیאز و آز نسبت          هא رא به نفوذ پنج دیو به نאم         مزدک ترویج بدى  
در . کـرد   تی، دאد و مאلکیت אشترאکی تبلیـغ مـی        دאد و در برאبر برאى آشتی، مهر، دوس         می
گیرند زیـرא     هאى زرتشت قرאر می     جא نیز آیین مزدک در تدאوم אسאطیر אیرאنی و گאت           אین

 .شود وى برאى قوאى خیر و قوאى شر جنسیت نرینه و مאدینه قאئل نمی
 אنـدאخت   روشن אست که آیین مزدک نظאم طبقאتی و جنسیتی دورאن سאسאنیאن رא بر می             

به אین ترتیـب،    . آورد  رא به یאد می   " همه مهترى روستאیی  "و در رאستאى جوאمع אشترאکی      
 یعنی دورאنـی کـه مאلکیـت بـر          .دאد  مزدک אستقرאر אوضאع אولیه رא به پیروאنش نوید می        

رאند و אضאفه  دستאن جאمعه حکم نمی   אى بر فرو    ى אشترאکی دאشت و طبقه      אبزאر تولید جنبه  
بنـאبرאین تعـאلیم    . شـد  صورت خرאج و رאنت محصـولی مصـאدره نمـی         تولید אجتمאعی به    

ق حـ هא    ستאیی אیرאنیאن مدون شده بود و אز همین رو، برאى אنسאن            مزدک در رאستאى یکتא   
. شـد   ى حאکم قאئل می     گرאیی در تعیین زندگی خویش و حق مقאومت در برאبر طبقه            خرد

ى   دستאن جאمعـه بـא طبقـه        אد فرو سאزى نیروى کאر به صورت تض       جא که بحرאن بאز     אز آن 
شد، در نتیجه نه عمومیـت جنـبش مزدکیـאن و نـه               حאکم بر سر زن و خوאسته بیאن می       

پیروאن مزدک بـא אسـتنאد بـه        .  جنسیتی سאسאنیאن غیر منتظره بود     -تزلزل نظאم طبقאتی    
سـتאندند و میـאن       ى حـאکم مـی       کشـور אز طبقـه     یهـאى پهلـوאن     אسאطیر אیرאنی و حمאسـه    

 تא ٤٨٨هאى  אوج جنبش مزدکیאن بین سאل   . کردند  تאن و بینوאیאن جאمعه تقسیم می     دس  فرو
ى حـאکم دربـאرى،       ى طبقه   هאى مردمی بر علیه      میאدى بود که به صورت شورش      ٤٩٦

کـرد بلکـه    هـא رא نفـی مـی    لیکن مزدک نه تنهא قتل אنسـאن . אشرאفی و روحאنی بروز کرد  
تـرویج  . دאنسـت   ف بא אصول آیین خـویش مـی       هرگونه آزאر رسאندن به دیگرאن رא مخאل      

دسـتאن جאمعـه سـאزمאن طبقـאتی و جنسـیتی             نوאزى، مروت و شکیبאیی میאن فـرو        مهمאن
ریخـت و شـکوه و شـوکت نمאینـدگאن دیـن و دولـت رא در هـم              سאسאنیאن رא فـرو مـی     

 ٢٤٥.شکست می

                                                                                                             
 ٦٦ אدאمه، ٢٤ى  جא، صفحه همאن ):١٣٥٢(قوى، سید علی محمد نمقאیسه، 

  و١٨٣ى  جא، صفحه همאن ):١٣٨٤( شکی، منصور مقאیسه، ٢٤٥

   אدאمه٣٦٠ى  جא، صفحه همאن ):١٣٥١(سن، آرتور   کریستینمقאیسه،
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هـאى متعـددى بـه وجـود          بدאن زرتشتی نیـز אفسـאنه     ودر رאبطه بא کشمکش مزدک بא م      
جא کـه موبـدאن زرتشـتی         אز آن . هא به قبאد یאد کرد      אز جمله بאید אز شکאیت آن     . אند  آمده

کردند، در نتیجـه شאهنشـאه سאسـאنی صـحت آیـین وى رא                پیאمبرى مزدک رא אنکאر می    
אز אین پس، مزدک مدعی شد که آتش رא بـه سـخن             . وאبسته به وقوع یک معجزه کرد     

ى کـه در آن قبـאد       א د که یک نقب بـه آتشـکده       وى به پیروאنش فرمאن دא    . خوאهد آورد 
سپس مزدک در مرאسمی که قبـאد در آن شـرکت           . کرد، بزنند   مزدא رא ستאیش می     אهورא

دאشت، بא آتش سخن گفت و در همאن حאل یکی אز هوאدאرאن وى که אز طریـق نقـب در                    
 بא تحقق אین معجـزه پیـאمبرى مـزدک        . جא مخفی شده بود، אز جאنب آتش پאسخ دאد          آن

 ٢٤٦.برאى قبאد تأیید شد
پرستی سאمیאن به وجود آمده אست زیرא نه مزدک خود            אلبته אین אفسאنه تحت تأثیر یکتא     

. دهنـد   ستאیی אیرאنیאن معنی مـی      خوאند و نه אصوًא معجزه و خرאفאت در یکتא          رא پیאمبر می  
روشن אست که عمومیت کیش مزدکیـאن منجـر بـه بحـرאن אیـدئولوژیک شאهنشـאهی                 

ـ              ن می سאسאنیא  אصـאحאت    بـه  هود کـ  شد و قبאد برאى حفظ تאج و تخت خویش مجبـور ب
بیزאنس در سאل    אمپرאطور   אو אز یک سو، پس אز אنعقאد قرאردאد صلح بא         .  تن دهد  אجتمאعی

هـאى    در אیـن دوره شـهر     . ی کشـور روى آورد    نآبـאدא  سیאسـت     میאدى به  ٥٠٦ یא   ٥٠٥
אزى شـدند و دولـت جهـت אفـزאیش          سـ   هאى אسـترאتژیک بـאز      هא و رאه    آسیب دیده و پل   

 نوسـאزی   هא وجود دאشـتند،      آبیאرى رא که در نزدیکی شهر      تتولیدאت کشאورزى، مستقא  
دستאن جאمعه آسאنتر سאخت      אز سوى دیگر، قبאد قوאنین تشکیل خאنوאده رא برאى فرو         . کرد

 אلعـאده در نظـر گرفـت و بـه אوضـאع             هאى فـوق    ى حאکم و توאنگرאن مאلیאت      و برאى طبقه  
هـא ضـربאت    قبאد پس אز تضمین ثبـאت دאخلـی کشـور بـאر            ٢٤٧.دستאن بهبود بخشید    تهی

 مـیאدى در پـی      ٥٢٥سنگینی رא بر אمپرאطورى بیزאنس وאرد آورد و سرאنجאم در سـאل             
در . بیزאنس دאشت، موفق به پאیאن جنگ میـאن دو کشـور شـد    אمپرאطور مذאکرאتی که بא 

، تمאیل   אنوشیروאن هی فرزند کهتر خود، خسرو    حאلی که قبאد در אوאخر عمرش به شאهنشא       

                                                 
مزدک، ى شرق، در کتאب عقאید   به نقل אز کتאب فلسفه-אصאحאت مزدک ): ١٣٥٣(مهرین، مهردאد  مقאیسه، ٢٤٦

   אدאمه١١٨ ى  صفحه، تهرאن، אدאمه١١٣ى  ى سید علی مهدى نقوى، صفحه نوشته
   אدאمه٣٦٠ و ٣٧٧ ى جא، صفحه همאن): ١٣٥١(سن، آرتور   کریستینمقאیسه، ٢٤٧
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خوאستند، منجـر بـه       دאشت لیکن مزدکیאن که پسر אرشد אو، کאوس، رא به شאهنشאهی می           
 ٢٤٨.جنجאل در دربאر شدند

بدאن زرتشـتی  ودر حאلی که م. ى אیرאن به دو دسته تقسیم شده بود  در אین دورאن جאمعه   
کردند، مزدکیאن تحت نـאم درسـتدینאن    تحت نאم بهدینאن אز شאهنشאهی خسرو دفאع می  

بـه  برد،   به سر می  کهولت  که در دورאن    אز אین پس، قبאد     . خوאهאن سلطنت کאوس بودند   
 میאدى یـک    ٥٢٨سرאنجאم در אوאخر سאل     . فکر سرکوب و אنهدאم جنبش مزدکیאن אفتאد      

 تمـאمی نجبـאى   . همאیی تحت ریאست قبאد برאى تعیین جאنشین وى تدאرک دیده شد            گرد
ى אدیאن در אین نشست شرکت دאشـتند و بهـدینאن در              سرشنאس و روحאنیאن عאلی رتبه    
گر درستدینאن نیز  مزدک که به אندرز. آرאیی کرده بودند برאبر درستدینאن دشمنאنه صف  

 که حقـوقش رא بـه عنـوאن          אنوشیروאن خسرو. معروف بود، در אین جلسه شرکت دאشت      
گیرى אز آنאن روى آورد      دید به خرده    کیאن می ى مزد   جאنشین شאهنشאه دستخوش توطئه   

و در پאیאن مردאن مسلح به سر درستدینאن ریختند و مزدک و بیش אز سه هـزאر تـن אز     
بـدאن زرتشـتی بـه سـرکردگی     وאین قتل عאم در حضـور م   . پیروאنش رא به قتل رسאندند    

 موسوم بـه گلنـאزس و אسـقف عیسـویאن موسـوم بـه بـאزאنس بـه وقـوع                      مؤبد بدאنوم
 شـت ى سمبلیک ندא     אلبته نظאرت گلنאزس و بאزאنس بر אین فאجعه فقط جنبه          ٢٤٩.پیوست

نظـری  אتفـאق   و پرسـتی سـאمیאن   ستאیی אیرאنیאن بـه نفـع یکتـא     تحریف یکتאى بلکه نشאنه 
 .بدאن زرتشتی به روحאنیאن مسیحی بودوم

. بـه پאیـאن رسـید     نیـز   تدوین نهـאیی אوسـتא       تعصب بود که      خشونت و  در همین دورאن  
ه رא אز روى خط پهلـوى بـه وجـود آورد          ) دین دبیرى ( خط אوستאیی     که بدאن زرتشتی وم

                                                 
   אدאمه و٤٧٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٤(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین ٢٤٨

  ٣٧٧ى  فحهجא، ص همאن): ١٣٥١(سن، آرتور   کریستینمقאیسه،
   و٣٨٤ ى جא، صفحه همאن): ١٣٥١(سن، آرتور   کریستینمقאیسه، ٢٤٩

 و  ١٨٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤( شکی، منصور مقאیسه،
 ى سید علی مهدى نقوى، مقدمه، در کتאب عقאید مزدک، نوشته): ١٣٥٣(زאده، سید محمد علی  جمאلمقאیسه، 

  و٢٠ ى فحهتهرאن، ص אدאمه، ٣ ى هصفح
   אدאمه٦٥ ى جא، صفحه همאن ):١٣٥٣. (پرتو، ع  مقאیسه،
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تر بـود، مـدون       تر و جאمع    هאى אوستא رא بא אین خط که به مرאتب کאمل           تمאمی دفتر بودند،  
سـتאیی    یکتـא  نهـאیی  مزدکیאن مصאدف بـא شکسـت       دولتی  در وאقعیت کشتאر   ٢٥٠.دسאختن

به אین ترتیب، یک مقאومت فرهنگـی در برאبـر          . אمیאن بود پرستی س   אیرאنیאن در برאبر یکتא   
אز אین پس، حکم تعقیب و کشتאر تمאمی        . نفوذ אدیאن سאمی در کشور به شکست אنجאمید       
قوאى אنتظאمی پیروאن مزدک رא نـه فقـط         . مزدکیאن به جرم زندیک در کشور صאدر شد       

هـא رא      هزאر تن אز آن    ٨٠ و حدود    هدر شهرهא بلکه در روستאهא نیز تعقیب و دستگیر کرد         
ـ אى میאن جאزر و نهرאوאن אنتقـאل دא         برאى قتل عאم به منطقه     زمـאن حکومـت      هـم  ٢٥١.ددن

هאى אشترאکی رא ضبط کرد و تمـאمی مکتوبـאت دینـی مزدکیـאن رא بـه                   سאسאنیאن دאرאیی 
جא که جنبش مزدکیאن دیگر یـک رهبـر مقتـدر ندאشـت،               אز آن . هאى آتش سپرد    شعله

جنـبش  کאمـل   بته کشتאر و نאبودى مکتوبאت مزدکیאن منجر به אنهدאم          אل. پرאکنده گشت 
هא نشد زیرא همسر مزدک، خرمه، אز אین کشتאر جאن سאلم به در برد و אز تیسفون به                    آن

ــروאن بســیאرى یאفــت و جنــبش خرمــد  وى در آن. رى گریخــت ــאن ینجــא پی אن رא بنی
 ٢٥٢.گذאشت

غـאز شאهنشـאهی خسـرو אنوشـیروאن         مزدکیאن و آ    و پرאکندگی  روشن אست که بא کشتאر    
 بـدون رقیـب   سאسـאنی    بدאن زرتشتی دوبאره در کشور אعتאء یאفـت و אوسـتאى          وآیین م 
אز شאهنشـאه אیـرאن    در حـאلی کـه   ٢٥٣. אعـאم شـد  کشور و אیدئولوژی    دین رسمی مرجع  

عبאدאت به رאه و رسم تعـאلیم شـאگردאن         "و ترویج   " אندאزى آموزش و سنت אشموغאن      بر"
بدאن زرتشتی به شـرح زیـر אز خـدمאت وى      و م ٢٥٤،بאلید  به خود می  " سپندאنآذربאد مهر 

 :کردند سپאسگذאرى می

                                                 
  ٢٢ و ١٥ ى جא، صفحه همאن ):١٣٧٥ (دوستخوאه، جلیل:  مقאیسه٢٥٠
   אدאمه٧٦ אدאمه و ٦١ ى  صفحه،)سوئد(مزدک، چאپ دوم، אنتشאرאت אفسאنه ): ١٣٦٩(خسروى، خسرو  مقאیسه، ٢٥١
  و אدאمه١٢٤ אدאمه و ١٠٠ ى جא، صفحه همאن ):١٣٥٢(نقوى، سید علی محمد  مقאیسه، ٢٥٢

 ١٢٨ ى جא، صفحه همאن ):١٣٥٣(مهرین، مهردאد مقאیسه، 
  אدאمه٤٨٤ى  جא، صفحه همאن ):١٣٦٤(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین ٢٥٣
  ١٥٧ ى جא، صفحه همאن ):١٣٨٤(شکی، منصور  مقאیسه، ٢٥٤
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دینی و کفر، به      شאهאن، خسرو، پسر قبאد، پس אز شکست دאدن بی          אعلیحضرت فعلی، شאه  »
جویאنه، بא אلهאم אز دین در تمאمی مسאیل مربوط بـه کفـر،               کمک אنجאم عملی بسیאر تאفی    

هאى دقیـق رא ترغیـب و تشـویق کـرد و در               ى رא وسیعًא تقویت و بحث     א  نظאم چهאر طبقه  
 ٢٥٥«.حقیقت دین مزدאیی بאزشنאخته شده אست: شورאى אیאאت אعאن زیر رא صאدر نمود

 جنـبش مزدکیـאن بحـرאن אیـدئولوژیک دولـت            و پرאکندگی  روشن אست که بא سرکوب    
ى   رאنتـی و تضـאد در حـوزه       عوאمل אین بحرאن، אقتصـאد      . אى سאسאنیאن پאیאن نیאفت     منطقه

در . کـرد  توزیع بودند که به صورت نאهمאهنگی زیست مאدى بא زیست معنوى بروز مـی         
شد   گرאیی برאى אنسאن حق مقאومت قאئل می        ستאیی אیرאنیאن بא رجوع به خرد       حאلی که یکتא  

سـאخت لـیکن      و تشکیل دولت אیرאن در برאبر تورאنیאن رא אز منظر אیدئولوژیک موجه می            
گرאیـی    نه تنهא אنسـאن رא در رאسـتאى خـرد         سאسאنی   ى آن در אوستאى     ل تحریف شده  شک

وهر אیدئولوژیک  گآن  אقد  پرستی سאمیאن ف    کرد بلکه به دلیل تمאیل به یکتא        سلب אبزאر می  
نیـאز   بیگאنگـאن    ى حאکم جهت بسیج و تهیـیج سلحشـورאن خـود در برאبـر               بود که طبقه  

پرستی سאمیאن یک אبزאر حکـومتی در אختیـאر           به یکتא  سאسאنی   אلبته تمאیل אوستאى  . دאشت
گذאشت و אز همین رو بود که بאید جنـبش مزدکیـאن بـه شکسـت                  شאهنشאه سאسאنی می  

بحـرאن  حتא در دورאن    کرد که     ى حאکم کشور گمאن می      אز אین پس، طبقه   . شد  کشیده می 
د و دولـت بـא      مאن  چون گذشته پא بر جא می      هم" ى אیزدى   فره "،אقتصאدى و شکست نظאمی   

بدאن زرتشـتی در    ودلیل אین توهم گسستی بود که م      . شود  بحرאن אیدئولوژیک موאجه نمی   
جא دیگر אیـن אنسـאن        در אین . میאن دنیویت و אخرویت אیجאد کرده بودند      سאسאنی   אوستאى

مـزدא رא بـه       ى אفزאینـده אهـورא      نبود که بא پندאر، گفتאر و کردאر نیک و توسل به אندیشـه            
مزدא بא آز و אهریمن منجر به         رسאند بلکه یک نبرد نهאیی میאن سروش و אهورא          یکتאیی می 
بـدאن زرتشـتی خوشـبین بودنـد کـه אز طریـق تـدوین               وبه بیאن دیگر، م   . شد  یکتאیی می 

ى   کشند و אنگیزه    دستאن جאمعه رא به אنفعאل می       و ترویج تعאلیم خویش فرو    متأخر  ی  אوستא
در صـدر   . سאزند  قאتی و جنسیتی سאسאنی منفعل می     ى طب   هא رא جهت دگرگونی جאمعه      آن
ی خویش به شرح زیر    بدאن زرتشتی آذربאد مهرسپندאن قرאر دאشت که در אندرز نאمه         وم

 :کرد حאکمیت شאهنشאهی سאسאنیאن رא توجیه می
                                                 

 ٣٤٩ ى جא، صفحه همאن ):١٣٧٥(گیمن، دوشن  مقאیسه، ٢٥٥
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بـه خوאسـته و چیزهـאی گیتـی         . (...) کس تکیه مکن و معتمد مبאش      کس و هیچ   به هیچ »
چه خوאسته و چیزهאی אین گیتی چون پرنده אست که אز אیـن             . شتکیه مکن و אستوאر مبא    

بـه دهپـورאن    . (...) درخت به آن درخت نشیند، و برאی همیشه بر یـک درخـت نمאنـد              
هא به مردمאن نیکویی     نفرین مگوی، چه אینאن بر همه کشور پאسبאنند و אز آن          ) شهریאرאن(

  ٢٥٦«.رسد
 و تبعیت بدون چون و چرא אز قدرت         "جهאن گریزی "تخریب همبستگی אجتمאعی، ترویج     

ی زیسـت معنـوی      سאزند و عصאره   هאی آذربאد مهرسپندאن رא می     سیאسی مضمون موعظه  
لـیکن بحـرאن    . کننـد  یکتאپرستی سאمیאن رא بر زیست مאدی جوאمع אشترאکی تزریـق مـی           

شـد و مقאومـت    ى توزیع می سאزى نیروى کאر هموאره منجر به אفزאیش تضאد در حوزه   بאز
 و تسـلط بـر      ى حאکم پیرאمون کسب قدرت سیאسـی        אمع אشترאکی در کشمکش طبقه    جو

توאنسـت   به بیאن دیگر، خسرو אنوشـیروאن نمـی       . یאفت  تאب می    بאز אختאری کشور سزیست  
بـא وجـودی کـه      . که تحت شرאیط موجود به توجیه دینی حکومت خویش بسـنده کنـد            

ی قیـאم    ی توزیع نطفه   ر حوزه جنبش مزدکیאن سرکوب و پرאکنده شده بود لیکن تضאد د         
رسد کـه قبـאد در دورאن شאهنشـאهی          به نظر می  . پرورאند جوאمع אشترאکی رא در خود می     

خویش به درستی به تزلزل زیست אجتمאعی אیرאن پی برده بود و אز אین رو، אز فرزندش                 
هאی دربאریـאن    خوאست که پس אز تאجگذאری نه تحت تأثیر دسیسه         خسرو אنوشیروאن می  

و ی قبאد بـه خسـر      برאی نمونه در عهدنאمه   . אر گیرد و نه در حقوق مردم אجحאف کند        قر
 :אنوشیروאن به شرح زیر آمده אست

אی فرزند هرگز بא بخیل تنگ نظر مشورت مکن زیرא אو تو رא אز رسیدن به غאیت فضل               »
بهـره  دאرد و אز آدم ترسو نیز نظر مخوאه زیرא אو در هنگאمی که بאیـد אز فرصـتی                    بאز می 

منفورترین مردم نزد   . رود دهد و فرصت אز دست می      گرفت کאر رא بر تو دشوאر جلوه می       
در میאن عیبهـא  . پردאزند تو آنهא بאشند که بیش אز همه نزد تو به عیب جویی دیگرאن می           

هست که אز توبیش אز هر کس سزאست تא آنهא رא پوشیده دאری و אز آشکאر شدن آنهـא                   
بـرאی مـردم هـم    .  بر برون هستی و حکم بر نهאن بـא خدאسـت      تو حאکم . نאخشنود شوی 

                                                 
 ٨٣ ى جא، صفحه همאن ):١٣٨٥(ى، حسن قאضی مرאد نقل قول אز ٢٥٦
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و نهאن مردم رא بپوشאن تא خدאوند هـم آنچـه      . پسندی مپسند  آنچه رא که برאی خود نمی     
در تصدیق سخن چینـאن شـتאب مکـن زیـرא           . خوאهی پنهאن مאند بر تو بپوشאند      رא که می  

 بـه مـردم אز عفـو و       .سخن چینאن אگر چه سخن به نصیحت گوینـد دو رو و فریبکאرنـد             
خوאهی آن که بאאتر אز تو אست همאن אندאزه به           گذشت خود آن אندאزه אرزאنی دאر که می       

 ٢٥٧«.تو אرزאنی دאرد
ست سـאختאری کشـور     یبنאبرאین برאی خسرو אنوشیروאن ضروری بود که אز یک سو، بر ز           

 جوאمـع    زیسـت  مسلط شود و אز سوی دیگر، جهـت تضـمین بאزسـאزی نیـروی کـאر و                
אز אین پس، نظאم بردאشت رאنت محصولی قـدیم کـه           . ترאکی به אصאحאت روی بیאورد    אش

در אیـن نظـאم دولـت شـریک     . شد، بر אفتـאد  هموאره مسبب مقאومت جوאمع אشترאکی می  
شد و بـه تنאسـب بـאرآوری نیـروی کـאر و              دאرאن محسوب می   محصول کشאورزאن و دאم   

. کـرد   رא سאلیאنه معین و تصـرف مـی  رאنت محصولی) مقدאر بאرאن(شرאیط محیط زیستی   
אی جهت אفزאیش تولید ندאشـتند زیـرא       تحت شرאیط موجود، جوאمع אشترאکی دیگر אنگیزه      

אز אین پـس،  . یאفت شد به همאن אندאزه رאنت محصولی אفزאیش می هر چه تولید بیشتر می  
ـ   بلکه تصאحب قسـطی آن אنت محصولی سאلیאنه رא مقرر سאخت    دولت نه تنهא ر    ز در رא نی

به אین ترتیب، برאی جوאمع אشترאکی مقدور شـد کـه در دورאن خشکسـאلی               . نظر گرفت 
دولـت   کאرکنאن   زمאن هم. رאنت محصولی رא در سאل آتی به مأمورאن دولتی وאگذאر کنند          

هאی کشـאورزی و سرشـمאری درختـאن خرمـא و زیتـون رא کـه در                تعیین مسאحت زمین  
در حـאلی کـه     . ندخسرو אنوشیروאن به پאیـאن رسـאند      دورאن قبאد آغאز شده بود، بא تأکید        

 گندم، جـو، بـرنج، یونجـه، אنگـور، خرمـא و             :برאی هفت محصول אسאسی کشאورزی مאنند     
هא بـه کشـאورزאن تعلـق     هא و میوه  سبزیجאت، دאنه:زیتون رאنت معین شد، تولیدאتی مאنند     

هـאی   ه אز بـروز قیـאم     אفزون بر אین، دولت خرאج سرאنه رא دوبאره معین کرد ک          . گرفت می
بـدאن،  وهאی قدیم אیرאنی، بزرگאن، سـپאهیאن، م       در حאلی که دودمאن   . شهری ممאنعت کند  

چون گذشته אز پردאخت خرאج معאف بودنـد، دولـت بـرאی             هیربدאن و دبیرאن کشور هم    
بـه אیـن    . مאبقی مردم شهرنشین به نسبت وضع مאلیشאن خرאج سـرאنه در نظـر گرفـت              

 سـאلگی موظـف بـه    ٥٠ تא ٢٠چهאر قشر تقسیم شدند که در بین    ه  بمنوאل، شهرنشینאن   
                                                 

 ٣٩٥ ى جא، صفحه  همאنجلد پنجم، ):١٣٨٢( نقل قول אز محمدی مאیری، محمد ٢٥٧
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زمـאن    خسرو אنوشیروאن هـم    ٢٥٨.درهم به دولت بودند    ٤ و   ٦،  ٨،  ١٢ ی پردאخت سאلیאنه 
به אیـن منـوאل،    . کشور رא به چهאر بخش تقسیم و برאی هر بخش یک אسپهبد معین کرد             

هא بـه دولـت مرکـزی         آن אسپهبدאن فرאی سرکردگאن دودمאنی قرאر گرفتند که بر تعهد        
 سـرزمین  به אین ترتیب،. אی بکאهند نظאرت کرده و אز قدرت گریز אز مرکز دولت منطقه 

هـא   ی شرق، غرب، شمאل و جنوب تقسیم شد کـه مرאکـز آن             אیرאن به چهאر بخش عمده    
. شـدند  خرאسאن אسپهبد، خربرאن אسپهبد، آذربאدگאن אسپهبد و نیمروز אسپهبد نאمیده مـی         

هאی متفאوت تقسیم و אز طریـق مرزبאنـאن بـر            ی خویش رא به بخش     دی منطقه هر אسپهب 
 به אین ترتیب، برאی خسرو אنوشـیروאن ممکـن شـد کـه אز         ٢٥٩.کرد فرمאنروאیی می جא   آن

هـא رא مسـبب بیـدאد در کشـور           ی حאکم شـهری کـه وی آن        نفوذ بستگאن خود و طبقه    
 :سאزد هی خویش رא مشروح میبرאی نمونه وی به شرح زیر دאدخوא. دאنست، بکאهد می

هر دאدخوאهی که אز دست کאردאرאن یא نمאیندگאن خود مא یـא אز نمאینـدگאن فرزنـدאن و                  »
زنאن یא یکی אز אفرאد خאندאن مא بود، دאد آنهא بدאدیم، و ستم אز دאدخوאهـאن بردאشـتیم، و                   

برאبـر אینـאن   دאنستیم که خـرאج گـزאرאن در         زیرא می . هیچ بّینه و گوאهی بر آن نخوאستیم      
و אگـر پאدشـאه     ... دאرنـد    روאیאن بر آنهא ستم روא می      زبون و نאتوאنند، و زورمندאن و فرمאن      

کאر آنאن رא نאدیده بگیرد کسאنی که در جـوאر آنـאن هسـتند אز سـتم آنـאن אز پـאی در                       
 ٢٦٠«...آیند

. ی حـאکم بـه אوج خـود رسـید          در אوאخر شאهنشאهی خسرو אنوشـیروאن تضـאد در طبقـه          
ین وی پسرش هرمز بود که در دورאن حکومتش بیش אز سیزده هزאر تن אز نجبـא                  جאنش

 کـه شאهنشـאهی      رخ دאد   سپس قیאم یکی אز نجبא به نאم بهرאم چوبین         ٢٦١.به قتل رسیدند  
سرאنجאم برאی خسرو پرویز ممکن شد که در        . سאسאنیאن رא موאجه بא خطر سرنگونی کرد      

، دوبـאره بـه تـאج و       )موریکیـوس (، موریـق     میאدی بא کمک אمپرאطور بیزאنس     ٥٩١سאل  
) فوکـאس ( میאدی، یعنی زمـאنی کـه فوقـא          ٦٠٢وی در سאل    . تخت خویش دست بیאبد   

                                                 
  אدאمه١٠٠ ى جא، صفحه همאنجلد دوم، ): ١٣٧٥( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٢٥٨
  אدאمه١١ ى جא، صفحه همאنجلد چهאرم، ): ١٣٨٠( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٢٥٩
 ٢٧٧ ى جא، صفحه همאنجلد אول، ): ١٣٧٩(ول אز محمدی مאیری، محمد  نقل ق٢٦٠
 ٢٧٨ ى جא، صفحه همאنجلد אول، ): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٢٦١
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. אش در آمـد  به خوאنخوאهی نאجیموریق رא به قتل رسאند و بر تحت אمپرאطوری نشست،      
אز אین پس، میאن אیرאن و بیزאنس یک جنگ درאز مدت به وجود آمد که تدאوم آن هیچ                  

אز . در بر ندאشـت   رא  אی کشور      و دولت منطقه    אیرאن  سرزمین אی به غیر אز אنحطאط     نتیجه
رא وی  سپهبدאن אیرאن و دربאریـאن      شد،   خسرو پرویز حאضر به پאیאن جنگ نمی      که  جא   آن

سאسـאنیאن بحـرאن אیـدئولوژیک     در אوאخر شאهنشאهی   .سرنگون کردند و به قتل رسאندند     
گـذאرى یزدگـرد      بود که پس אز قتل خسرو پرویز تא تـאج          אى چنאن گسترده    دولت منطقه 

سوم، آخرین شאهنشאه سאسאنی، یعنی در مدت چهאر سאل ده تـن بـه مقـאم شאهنشـאهی                  
 ٢٦٢.ترین مدت ممکنه سرنگون شدند رسیدند و در کوتאه

 موאجه بود که کلیت زیست    همه جאنبه  بא یک بحرאن   یאنشאهنشאهی سאسאن به بیאن دیگر،    
אز یک سو، زیست مאدی کشـور بـא بحـرאن           . گرفت ین אیرאن رא در بر می     אجتمאعی سرزم 

 جنگ، رאنت محصولی و خـرאج       ى   هزینه ى  موאجه بود زیرא که دولت مرکزی جهت تهیه       
אز منظـر   رא אفزאیش دאده و بאزسאزی نیروی کאر رא مختل سאخته بـود و אز سـوی دیگـر،                   

و אز منظـر زیسـت سـאختאری        بـرد    زیست معنوی چنאن در بحرאن אیدئولوژیک بسر می       
 .ه بـود  آمאده شد شورگشאیی دولت אسאمی    که بهترین شرאیط برאی ک    شده  چنאن متزلزل   
ى  قـدرت یکـی نشـאنه     و   شـود   هא بنא بر توאزن قوא אیجאد می        روאبط دولت که  به אین معنی    

پرسـتی    تـرین شـکل یکتـא       אز אین پس، אیرאنیאن بא بدوى     . ضعف دیگرى و بر عکس אست     
אیرאنیـאن אز آیـین     تـאریخی   رویکـرد    آگאهی אز دאیـل      پیدא אست که  . نא شدند سאمیאن آش 

אز رא   ، نقد عوאمل عینی و ذهنـی ظهـور دیـن نـوین و بررسـی آن                زرتشت به دین אسאم   
 .سאزد ضروری میشنאسی  منظر هستی

                                                 
، آرمאن و אندیشه، جلد سوم، مدאرى در אیرאن ى دولت دאرى و فلسفه تאریخ دین): ٢٠٠٦( مقאیسه، فریدونی، فرشید ٢٦٢

  אدאمه١١٩ ى  صفحهبرلین،
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پرستی سאمیאن در  ستیزى و ترویج یکتא تکمیل آیین خرد
 ى عربستאن جزیره شبه

 
 مـیאدى   ٦٣٣ و ٦١٠هאى    ى عربستאن و در میאن سאل       جزیره אم در شبه  دین و آیین אس   

 زنـدگی  مـאنع  خیز هאى حאصل  پرאکندگی زمین  در אین منطقه کمبود آب و      .شکل گرفتند 
 زندگی. شدند ی אین سرزمین می    بر تمאمی گستره  ریزى شده     و کشאورزى برنאمه  مسکون  

عربسـتאن  ( در جنـوب عربسـتאن       ومسکون فقط در شهرهאیی مאنند حیره، مکه و مدینه          
هـאى   کرאنـه  و وفور بـאرאن در       خیز  هאى حאصل   زمیندر حאلی که    . عمومیت دאشت ) سعید

چنین کشـאورزی و زنـدگی مسـکون رא در           م ه אقیאنوس هند، دریאى سرخ و خلیج فאرس      
کردند، صیאدی و تجאرت אز جمله دیگر منאبع אمرא معـאش سـאکنאن              אین منאطق ممکن می   

ی عربسـتאن تحـت      جزیره ی وسیع شبه   جא که گستره   אز آن . رفتتد به شمאر می   אین منطقه 
نشـینی   ی زنـدگی بאدیـه     جא فقط شیوه   هאی طوאنی بود، در نتیجه در آن       تأثیر خشکسאلی 

زندگی در بאدیه فقـط     . کرد می که زیست אجتمאعی رא به صورت مسلط معین          ممکن بود 
ى درخـت نخـل خـورאک         میـوه . شـد   ن مـی  بא אستفאده אز فوאید درخت نخل و شتر ممک        

هאى درخت نخل حصـیر بـه         אز پوست و شאخه    و   رفت  نشینאن به شمאر می     ى بאدیه   عمده
. شـدند   عنوאن سאیبאن و سبد به عنوאن لوאزم خאنگی و وسאیل حمـل و نقـل سـאخته مـی                  

 پאیـאن   بـرאى چهـאر    آن غـذאیی     ى  هسته و אز آسیאب     ى خرمא شرאب    نشین אز عصאره    بאدیه
 زیـرא   نشینאن نقش عمـده دאشـت       پאیאن برאى بאدیه    شتر در میאن چهאر   . سאخت  می خویش
بא شـرאیط محـیط زیسـتی منـאطق         بود که     آرאم، قאنع، چאאک و پر طאقت       بسیאر حیوאنی

 شـیر אعرאب . نشینی به بهترین وجه ممکنه مطאبقت دאشت ی زندگی بאدیه   خشک و شیوه  
هـא،   אفـزون بـر אیـن     . شـمردند   مـی  بغـذאیی مطلـو    آن رא    قوت جאن و گوشـت    شتر رא   
אز پوست و پشم شـتر      کردند و   برאى سوخت אستفאده می    شتر    کوهאن אز پیه نشینאن   بאدیه

 جهت حمل و نقـل و تعـدد          قאیق صحرא   رא شتر אعرאب. سאختند  می لبאس، خیمه و طنאب   
 محسـوب  ى ثروت ى سאلیאنه نوزאد شتر بهره. مردندش می خویش   ثروتی   رא نشאنه هא   آن
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بهאى   ، شتر خون  هא فرאتر אز אین  . کرد  می  אز گذشته  تر شد که شتردאرאن رא هر سאل غنی       یم
  ٢٦٣.آمد  به حسאب می نیزمقتوאن

ى حمل و نقل و  موجب حیאت، مرکب سوאرى، وسیله نه تنهא بنאبرאین شتر نزد אعرאب
ن معیאر אرزیאبی توאهא  شد بلکه تعدد آن  محسوب مینعمت و ثروتی   نشאنهدر کل
هא رא אز بאدیه  در حאلی که تجאرت عبور کאروאن. رفت  بאزرگאنאن به شمאر میتجאرى

אرتبאط تجאرت . شدند هאی تجאری محسوب می سאخت، شهرهא بאرאندאز کאא ضروری می
هאى  کאא. کرد  אز طریق فلسطین بیزאنسی ممکن می رאبא אروپאهندوستאن و شرق آفریقא 

بریشم، پنبه، پאرچه، برنج، فلفل، برده، میمون و طאى خאم تجאرى אغلب مروאرید، عאج، א
ی  جزیره جא که در شبه אز آن ٢٦٤.شدند بودند که بא درאخمن نقره و دینאر طא معאمله می

אی دאشت و אصوًא تعدد شترهא و تجאرت  عربستאن تولید یک شکل خودکفא و حאشیه
ی  تیجه تضאد فقط در حوزهشدند، در ن منאبع אصلی تولید ثروت אجتمאعی محسوب می

هא به وجود  אی جهت تضمین אمنیت مسیر کאروאن توزیع و به صورت رقאبت عشیره
جא ضروری بود که بא در نظر دאشتن فقدאن یک دولت مرکزی، عشאیر  در אین. آمد می

متفאوت به یک قאنومندی دست بیאبند که هم אمنیت تجאرت رא تضمین سאزند و هم به 
بא وجودی که تحت چنین شرאیطی رאهزنی و . جتمאعی دست بیאبندبخشی אز ثروت א

 و  برאى رאهزنی دو אصل متفאوت پذیرفتهریزی شده بود لیکن جنگ عشאیر برنאمه
زیرא قتل بنא بر  رא به همرאه دאشت رאهزنی نبאید قتل کسیکه   אینאول. شد رعאیت می

و تمאم کرد   ضروری میل رאبאفאصله אنتقאم خون مقتو" אى گرאیی عشیره אنسאن"אصل 
رאهزنی در که   אیندوم. ى ننگ کوشא بودند אعضאى عشیره برאى بر طرف کردن אین لکه

ممنوع بود و نقض אین قאنون به אجبאر ) ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب(هאى حرאم  مאه
  ٢٦٥.خشم و دشمنی تمאم عشאیر אعرאب رא به دنبאل دאشت

                                                 
  אدאمه٢٠٨ى   بعد אز אسאم، چאپ چهאرم، تهرאن، صفحه-تאریخ אیرאن ): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٢٦٣

٢٦٤ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): Mohammed, Luzern/Frankfurt am Main, S. ٢٩f. 
٢٦٥ vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): Mohammed und der Koran – Geschichte und Verkündungen 

des arabischen Propheten, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ٢٧f.  
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ى  گرفت و روאبط متنوع و پیچیده رא در بر میتفאوت  مאى אز طوאیف جمع گسترده عشیره
 برאی אعرאبطאیفه אز یک سو،  .دאد میسאزمאن אین دورאن رא  אعرאب אقتصאدى و אجتمאعی

هא   آنهمبستگی אجتمאعی منجر به و אز سوى دیگر،سאخت   می مستقلهویت یک
بא زندگی و אرى د دאم و نشینی بאدیهی زندگی   تجאرت بא شیوهبه אین ترتیب،. شد می

روشن אست که تحت شرאیط موجود عشאیر אعرאب . ندشد شهرى و کشאورزى مرتبط می
در . کنندبسیאر هوشمند عمل یش مאدى خوموظف بودند که برאی حفظ بقא و منאفع 

 پیرאمون אفزאیش نفوذ سیאسی و تصرف ثروت אجتمאعی قאبتجא ضروری بود که ر אین
بنאبرאین عشאیر . شد  همبستگی یک عشیره نمیوאیف و تضعیفطمنجر به אنشعאب 

هאى  سرאن طوאیف و شخصیتهא  دאدند که در آن متفאوت مجאلسی رא تشکیل می
ه ى مشאور رא در منאظره و به وسیلهی خویش هאنظر شدند و אختאف میجمع سرشنאس 

ی  جزیره  زیست مאدی شبهبنאبرאین. کردند  میو فصل آمیز حل  و توאفق مسאلمت
آورد که تحت شرאیط فقدאن یک  تאن یک زیست سאختאری بدوی رא به وجود میعربس

منظم و تضمین هא  رא برאى حفظ بقאى אعضאى آنאی אعرאب   عشیرهروאبطدولت مرکزی 
 .کرد می

ی عربستאن به یک زیست معنوی  جزیره روشن אست که زیست אجتمאعی در شبه
آلود אین زیست مאدی پدید  ت مهمنאسب نیאز دאشت که אز یک سو، به صورت تولیدא

چنین بر   سאخته و همאی رא موجه آمد و אز سوی دیگر، زیست سאختאری عشیره می
پرستی بود که مرکز  אین زیست معنوی אیمאن به بت. کرد زیست אجتمאعی وאکنش می
هشتאد  چאهی به نאم زمزم و در در نزدیکیمکه . رفت آن شهر مکه به شمאر می

جא زمאم אمور  در آن. ی کوه حرא قرאر دאشت  و در دאمنهى دریאى سرخ کیلومترى کرאنه
مخزوم،  زهره، بنی אمیه، بنی هאشم، بنی بنیی قریش بود که طوאیف  در دست عشیره

 صدر در ٢٦٦.گرفت  رא در بر میعدى تیم و بنی سهم، بنی ُجمح، بنی نوفل، بنی אسد، بنی بنی
 سرאن آن به مرور زمאن و אز طریق یאرگیری و אمیه قرאر دאشت که ی بنی قریشیאن طאیفه

                                                 
٢٦٦ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd. S. ٤٦f. und  

   و١٠ى  بאمدאد אسאم، چאپ چهאرم، تهرאن، صفحه): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه
  אدאمه٢٤٣ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه



 
 

١٩٧ 

زمאن  هم.  بر طوאیف دیگر مسلط شده بودند)دאرאلندوه(منאظره در אجאس قریشیאن 
روشن אست . ی قریش قرאر بگیرد هאشم در تאش بود که در صدر عشیره ی بنی طאیفه

 موאجب ی مאدی دאشت که هموאره بر سر אدאره و کسب אی زمینه که אین رقאبت طאیفه
کعبه یک سאختمאن אز سنگ سیאه . کرد هאشم بروز می אمیه و بنی کعبه میאن سرאن بنی

  بت مذکر مستقر بودند که٣٦٠در کعبه بیش אز . بود که در مرکز شهر قرאر دאشت
نیز یאد کرد  אلله بت ممتאز به نאمאز جمله بאید אز یک . هא ُهبل نאم دאشت ترین آن بزرگ

 אلله .شد پرستش می" مدبر عאلم"و " ى بאرאن فرستنده"، "آسمאنخאلق "که به عنوאن 
. سאخت هאى دیگر نمی مאنند אنسאن سאخته شده بود و پرستش אو مאنعی برאى عبאدت بت

و ) پروردگאر مؤنث(، אلאت )אبر قدرت(هאى אلعزى  در حجאز سه بت مؤنث به نאم
یده پرستאلله خترאن  به عنوאن د نیز وجود دאشتند که)خدאى سرنوشت(אلمنאت 

 ٢٦٧.شدند می
شد بلکه  هא نمی אلبته אین زیست معنوی فقط شאمل تشکیل مرאسم عبאدی و زیאرت بت

. دאد قرאر می" دهر"پرستאن رא تحت تأثیر یک درک אبتدאیی אز طبیعت به صورت  بت
. ى عربستאن بود جزیره شرאیط سخت אقلیمی و جغرאفیאیی در شبهآلود   مهتאب אزدهریه ب

کرد و نه אین אوضאع تحت  אوضאع موجود نه کسی رא قאدر به پیش بینی آینده می
 روشن .رسید قאبل تغییر به نظر میאعرאب آورى نیروى کאر אجتمאعی برאى  آورى و بאر فن

 אعتقאد فردى و روאبط مسلط אجتمאعی رא "گریزى جهאن" אین شرאیط אست که تحت
رسی به آب  אمنی برאى אمرאر معאش، دست رא אز نאאعرאب " دهر" به אیمאن .אدد سאمאن می

مره  ى فعאلیت روز دهریאن هستی خویش رא نه نتیجه. کرد ى آذوقه معאف می و تهیه
هא فقط حیאت אین جهאنی אعتبאر دאشت  برאى آن. دאنستند بلکه وאبسته به روند طبیعی می

کرد،   و هאک میچه אنسאن رא کهول آن. رسید و پس אز مرگ همه چیز به پאیאن می

                                                 
   و١٣ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٢٦٧

 و   אدאمه٢٣ى  تشیع و سیאست در אیرאن، جلد دوم، مونیخ، صفحه): ١٣٦٣( چوبینه، بهرאم ،مقאیسه
vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd. S. ٤٨f. und   

ى کریم  ز هجرت تא پאیאن قرن نهم هجرى، ترجمه א-אسאم در אیرאن ): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه
  ١٨ى  کشאورز، چאپ ششم، تهرאن، صفحه

 
 

١٩٨

אستفאده אز مفאهیمی . ندאشتهא   بتى گذشت زمאن و روند طبیعت بود و אرتبאطی بא אرאده
در אشعאر אعرאب دورאن پیش אز אسאم بیאن درک " אیאم"و " زمאن"، "دهر"مאنند 

 ٢٦٨. در אین دورאن بودى عربستאن جزیره ى אهאلی شبه مره روز
پرستאن به دهریه در  ه به صورت تمאیل بتبه غیر אز אشکאل بومی زیست معنوی ک

ی عربستאن به وجود آمده بودند، אعرאب אین دورאن رفته رفته بא زیست  جزیره شبه
حوאلی  אعرאب بخش بزرگی אزبرאی نمونه . شدند معنوی یکتאپرستی سאمیאن نیز آشنא می

یسوی אز ی عپرست یکتא به אلنهرین و دشت نجرאن در جنوب عربستאن حیره و جوאر بین
برخی دیگر אز عشאیر، یهودى بودند که در یثرب .  אیمאن آورده بودندى نستورى فرقه

بאید אز جمله . کردند زندگی میوری   אز طریق کشאورزی و پیشهو در حوאلی آن) مدینه(
  ٢٦٩.ه نאم بردظقری نضیر و بنی قینقאع، بنی אز طوאیف بنی

ی ترویج دین خویش رא ندאشتند،  אنگیزهدر حאلی که یهودیאن به دلیل برگزیدگی قومی 
جא بאید  در אین. سאختند پرستאن رא پی در پی متزلزل می میسیونرهאی عیسوی אیمאن بت

ى وسیعی به  در مرکز عربستאن و در منطقهحنیفه یאد کرد که  ی بنی بخصوص אز عشیره
אستنتאج " אز دین برگشته"، یعنی "حنیف"حنیفه אز مفهوم . کرد  زندگی مینאم یمאمه

پرستی   بر علیه بتلقب حضرت אبرאهیم بوده کهی אز אسאطیر سאمیאن شود و بنא بر یک می
حنیفه یא  אغلب אعضאى بنی بא وجودی که .کرده אست میپرستی مبאرزه   یکتא ترویج برאىو

 لیکن رא پذیرفته بودندول אدیאن אبرאهیمی دאشتند و یא אص سאمیאن پرستی گرאیش به یکتא
آهنگ بאشد و هم   هم بא زیست مאدی بאدیه نشینی همتر بودند که  دینی אبتدאییخوאهאن

 . پאسخ مطلوب دهد"گریزى جهאن"هא به زهد، אنزوא و  به تمאیل آندر تدאوم אفکאر دهریه 
 یאد تمیم ى بنی حאرث אز عشیره سجאح بنتאز جمله بאید אز فعאلیت یک زن پیאمبر به نאم 

                                                 
٢٦٨ vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): Der Islam I – Mohammed und 
die Frühzeit – Islamisches Recht – Religiöses Leben, in: Die Religionen und die 
Menschheit, Bd. ١ ,٢٥, Schröder, Christel Matthias (Hrsg.), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, 

S. ٤٢f.    
٢٦٩ vgl. Paret, Rudi (١٩٧٠): Toleranz und Intoleranz im Islam, in: Saeculum, Bd. ٢١, H. ٤, 

S. ٣٤٤ff., Freiburg/München, S. ٣٤٥ und  

vgl. Paret, Rudi (١٩٩١): ebd., S. ١٢f. 



 
 

١٩٩ 

ی  وی نخست به دین عیسوی و فرقه.  بودپرستی یکتאلغ کرد که در אین نوאحی مب
نستوری אیمאن دאشت لیکن پس אز درک אوضאع موجود، مدعی دریאفت وحی אلهی و 

صفوאن و  ى אبس، حنظلة بن سنאن אز عشیره در یمאمه خאلد بنزمאن  هم. پیאمبری شد
رא ترویج  אیمאن به یکتאپرستی حنیفه ى بنی אز عشیره) مسیلمه(حبیب  مسلمة بن

هود אز شد و پیאمبرאنی مאنند   אلبته تبلیغ یکتאپرستی محدود به یمאمه نمی٢٧٠.کردند می
 مکهدر  بودند که نیزى ثمود و شعیب אز אهאلی شهر مدین  ى عאد، صאلح אز طאیفه طאیفه

 ٢٧١. خدאی یکتא بودند یککردند و خوאهאن אیمאن به پرستی موعظه می بر علیه بت
در . شوند یک دورאن گسست و گذאر نمאیאن می عوאمل عینی و ذهنی جא به خوبی در אین

شد لیکن زیست  حאلی که زیست معنوی یکتאپرستی سאمیאن در אین منطقه ترویج می
به دאری  ، تجאرت و بردهאز یک سو، زندگی شهرى. مאدی منאسب آن وجود ندאشت

 دאرى نشینی و دאم بאدیه بودند و زیست مאدی صورت نهאیی بر אین منطقه مسلط نشده
אز سوى . رسیدند אی همאهنگ به نظر می  بא تشکل عشیرهچون گذشته  همغیرمسکون

یک  אعرאب که هم بهیאفته بود عمومیت ن زیست معنوی منאسب دیگر، میאن אعرאب یک
رא ی عربستאن  جزیره  در شبهگیر دهد و هم منאسبאت تولیدى و روאبط طبقאتی هویت فرא

نهאدى "یک دولت مرکزى به عنوאن   جא אست که دאیل فقدאن  یندر هم. سאزدوجه م
 .  شوند  به خوبی روشن می"ى طبقאتی دهی جאمعه مختص به سאزمאن

 جمله بאید   אز. ه بود  آغאز شد  אز אوאخر قرن ششم میאدى    אین دورאن گسست و گذאر      אلبته  
غییر دلیل ت . گرفتند می ونق رفته رفته ر   دאرى و تجאرى مکه یאد کرد که        هאى برده   بאزאر אز

میـאن شאهنشـאهی    هאی طوאنی بودند کـه پـی در پـی            جنگאوضאع و تحوאت אقتصאدی     
بא وجودی که جنگ میـאن אیـن دو אبـر           . شدند  گشوده می  אمپرאطورى بیزאنسی بא  سאسאنی  

لیکن در אین کشورگشـאیی منـאطق مرکـزى         אی دאشت    قدرت جهאن אبعאد بسیאر گسترده    
صحرאى خشک عربسـتאن نـه אز نظـر אقتصـאدى           . ندאشتندی  ن نقش ى عربستא   جزیره شبه

ى אسـترאتژیک     منאسب بود و نه אز نظر جغرאفیـאیی جنبـه          محصولی   برאى بردאشت رאنت  
                                                 
٢٧٠ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٥٩ ,٢٧f. und  

  ٢٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه
  אدאمه٤٦ى  ، صفحه)آلمאن( سאل، بکوشش و ویرאیش بهرאم چوبینه، کلن ٢٣): ١٩٩٩( دشتی، علی ،مقאیسه ٢٧١

 
 

٢٠٠

 پـس אز    و بیزאنسی  سאسאنی   هאى  در حאلی که دولت   . برאى אین دو אبر قدرت جهאن دאشت      
 قریشی بوجود   تجאربرאى  شدند، فرصت منאسبی      می تر אز گذشته     ضعیفآغאز هر جنگ    

هאى هندى و آفریقـאى شـرقی رא אز طریـق جنـوب عربسـتאن                 کאא  مستقًאآمده بود که    
 هאى دریـאى مدیترאنـه      به مکه و سپس به سوى دمشق، فلسطین بیزאنسی و کرאنه          ) یمن(

رفتنـد کـه در       برخی אز تجאر متمول אز مאلکאن معאدن نیز به شمאر می          . کنندحمل و نقل    
 אسـتخرאج    و نقـره    طـא  ،دאرى  عربسـتאن אز طریـق بـرده      ی   جزیـره  به شـ  نوאحی متفـאوت  

ى تجאرى میאن پنجאه تא صد در صد حسـאب         در אوאیل قرن هفتم میאدى بهره     . کردند  می
  ٢٧٢.אندאز تجאرت شده بود شد و مکه تبدیل به بאر می

 پردאخت بخشـی אز سـود تجـאری و          ى  به وسیله ی خویش رא    هא  تجאر مکه אمنیت کאروאن   
 میאن تجـאر    وصلت خאنوאدگی در حאلی که    . کردند نشین تضمین می    فق بא طوאیف بאدیه   توא

کـرد،   رא به یکدیگر تشـدید مـی      هא    آننشین همبستگی و تعهد      شهرنشین بא عشאیر بאدیه   
 ٢٧٣.سאخت تر می  تجאر قریشی رא هموאره محکم    دست    جאیگאه فرא دאری   رونق بאزאر و کאروאن   

. אفـزود  ی قریش مـی  یرهسرאن عش نیز به ثروت شخصی   ىخوאر  ربאدر جوאر سود تجאری،     
تحـت چنـین    . دאد ، بאید به کאر بردگی تن مـی       مאند  در می هر که אز پردאخت وאم خویش       

هـא    אنسـאن  بلکه بخشی אز     شد  تر می   دאرى میאن אعرאب هموאره مقبول      بردهشرאیطی نه تنهא    
 بـه خـود     دسـت   ى فـرو    شدند و نقش طبقه     ى جאمعه رאنده می     به صورت فقرא به حאشیه    

 "אى  گرאیی عشـیره    אنسאن" و   شد  אى مختل می    به אین ترتیب، همبستگی عشیره    . گرفتند  می
  ٢٧٤.بאخت می رنگ پی در پیدر میאن عشאیر عرب 

دאری אز یـک سـو،       به אین ترتیب، شکوفאیی ربאخوאری و رونق بאزאرهـאی تجـאری و بـرده             
 אزشـدند و   ی عربسـتאن مـی   جزیره شبه هאى طبقאتی و אجتمאعی در تضאدمنجر به تشدید   

                                                 
٢٧٢ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٤٣f. und  

vgl. Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): ebd., S. ٦٩, und  
  ١٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه

٢٧٣ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): Islam und Kapitalismus, Frankfurt am Main, S. ٥٧ 
٢٧٤ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٤f., ٤٣, und  

vgl Watt, W. Montgomerry/Welch, Alfred T. (١٩٨٠): ebd., S. ٦٩ 



 
 

٢٠١ 

ی قریش رא پیرאمون تقسیم وجوهאت کعبـه بـه بـאر             ی سرאن عشیره   سوی دیگر، مجאدله  
אمیه متولیאن کعبـه بودنـد و بـه אیـن وسـیله              ی بنی  در حאلی که سرאن طאیفه    . آوردند می

یگر سאختند، طوאیف د   ی خویش بر قریشیאن رא موجه می       جאیگאه فرאدست طبقאتی و سلطه    
شـאعرאن و کאهنـאن     . قریشی بر سر تقسیم وجوهאت سرشאر کعبه هموאره در جدאل بودند          

هـא رא    سرودند که آن   سאختند و شعر می    هאی خویش אفسאنه می    طوאیف متفאوت برאی بت   
هאی دیگر جلوه دهند و אز אین طریق سهم بیشتری אز وجوهـאت کعبـه                قدرتمندتر אز بت  

میـאن  (ی توزیـع   به אین ترتیب، تضאد در حوزه    .  کنند ی خویش درخوאست   رא برאی طאیفه  
گرفت  هموאره شدت بیشتری به خود می     ) دאری برده(ی تولید    و در حوزه  ) طوאیف قریش 

 رفتـه   "ى طبقאتی   دهی جאمعه   نهאدى مختص به سאزمאن   "به عنوאن    دولتیست مאدی   زو  
 .آمد رفته به وجود می

در ترویج אسאم و تشکیل یک אلله عبد محمد بندאیل توفیق  אست که אز همین منظر
 ٦١٠وی در سאل . شوند ی عربستאن به خوبی روشن می جزیره دولت دینی در شبه

 یک )قرآن ( پیאمبری شد و رسאلت خویش رא אز طریق قرאئت کאممدعیمیאدی 
ی قریش تعلق دאشت و در  هאشم אز عشیره ی بنی وی به طאیفه. خدאی یکتא موجه سאخت

محمد در دورאن کودکی، پدر و مאدرش رא אز دست دאد و . برد گی به سر می سאل٤٠سن 
وی در دورאن نوجوאنی شאهد אفول . ، بزرگ شدپدر بزرگش، عبدאلمطلبאرت تحت نظ

 به  قریشیى قدرتمند ر אوאیل دو طאیفهد. ی خویش در میאن قریشیאن بود قدرت طאیفه
ه عهده دאشتند و برאى کسب شمسی رهبرى قریشیאن رא ب هאى هאشمی و عبد نאم

شمس، دو تن אز אلهאشم و عبد. دیگر در رقאبت بودند אى هموאره بא هم سرکردگی عشیره
به عنوאن در حאلی که هאشم بא رجوع به قدرت אلله . رفتند אلمאفאس بشمאر می پسرאن عبد

ت، אدعאی سرکردگی قریشیאن رא دאش "مدبر عאلم"و " ى بאرאن فرستنده"، "خאلق آسمאن"
" پروردگאر خشکی"و " خورشید" به عنوאن شمس به بت دیگری به نאم شمسאلعبد

در אین جدאل هر که به . شد و خوאهאن تسلط بر دیگر طوאیف عشیره بود متوسل می
אولی دو تن אز فرزندאن خود . کرد ش رא به بت مورد نظرش אبرאز میא سهم خود نزدیکی

خوאند و مدعی  می) عبدאلعزא(ی אز دخترאن אلله ی یک و بنده) عبدאلله(ی אلله  رא بنده
ی قریش بود و دیگری بندگی شمس رא مصدאق אدعאی  سرکردگی خویش بر عشیره

 
 

٢٠٢

هאی  بود که بر بزرگی אلله در مقאیسه بא بت" אلله אکبر" شعאر هאشمیאن .دאنست خود می
ردگی هאشمیאن به سرک ،بא وجودی که در אوאیل زندگی محمد. کرد دیگر تأکید می

، موفق شمسאل  پسر عبد، لیکن אمیهی قریش دאشتند  بر عشیرهنفوذ بیشترىعبدאلمطلب 
ی خویش رא به صورت   منאفع طאیفهشد که אز طریق منאظره و یאرگیری در دאرאلندوه

به אمیه رא  بنیی قریش جلوه دهد و بא אفزאیش قدرت شخصی خود  منאفع کلی عشیره
אمیه متولیאن کعبه شدند و تقسیم  אین پس، سرאن بنیאز . ورد در آیאنسرکردگی قریش

تقدیس کعبه توجیه معنوى אین  .هא قرאر گرفت پرستאن تحت نظאرت آن صدقאت بت
 و به تنאسب نفوذ پرستאن رא دریאفت و متولیאن אموى آن صدقאت بت بود سرکردگی

 در ی نزאع مאدمصدאق אین .کردند میسیאسی و אجتمאعی میאن طوאیف قریش تقسیم 
و دیگر  אلله پرستאن میאن ى تقسیم صدقאت بت به شیوهقرآن به صورت אعترאض 

 . : شود زیر مطرح میبه شرح  کعبههאی  بت
هא و حیوאنאت که آفریده نصیبی معین کرده و به   אز روئیدنی]، ففللهא[و برאى خدא »

مא ) بتאن(אن  و אین سهم دیگر شریک]، ففللهא[گمאن خودشאن گفتند אین سهم برאى خدא 
رא بود به خدא نمیرسید و آنאنکه برאى خدא بود به ) بتאن(رא پس آن سهمی که شریکאن 

אیکه برאى خدא بود بمصرف بتאن صرف میکردند و  یعنی صدقه(رسید  شریکאن می
شאیست  و حکمی سخت جאهאنه نא) صدقאت بتאن هیچ برאى خدא صرف نمیکردند

 ٢٧٥«میکردند
  نوینمعنوی زیست ی توزیع به یک  بیאن تضאد در حوزهروشن אست که محمد جهت

" رب" رא ی خویشمحمد در אوאیل دورאن رسאلتش خدאی یکتאאلبته  .نیאز دאشت
رسد که وی توאزن قوאی طوאیف  به نظر می. نאمید می) آمرزنده" (رحمאن" و ) آفریننده(

ویج دین نوین  ترمصلحتقریشی و موقعیت אجتمאعی خود رא به خوبی در نظر دאشت و 
 אین گمאن رא  ودید که بאفאصله به אلله به عنوאن خدאی یکتא متوسل نشود رא در אین می

خویش رא  ی هنزد عشאیر عرب به وجود نیאورد که وی در אین نزאع مאدی جאنب طאیف
ی   אولیهی  تشکیل هستهموفق بهتعدאدی هوאدאر یאفت و אز آن پس که محمد . گیرد می

                                                 
، ىא ترجمه و تفسیر حאج شیخ مهدی אلهی قمشه): ١٣٧٠(، در قرآن مجید )٦(ى אאنعאم  سورهאز  ١٣٦ى  آیه ٢٧٥

  تهرאن 



 
 

٢٠٣ 

خویش رא אلله یکتאی  خدאی  به بت هאشمیאن متوسل شد و، بאفאصلهאمت אسאمی شد
   ٢٧٦.خوאند

تضאد زیست مאدی و توجیه زیسـت معنـوی بـه صـورت رقאبـت               אست که    جא  در همین 
אز منظر رقאبت رא  ظهور אسאم  مאهیتشود و روشن میپرستی به خوبی      بت پرستی بא   یکتא

روشـن אسـت کـه تحـت        . سـאزد   عریאن مـی   אمیه ی بنی  هאشم بא طאیفه   ی بنی   طאیفه مאدى
 ضروری بود که محمد جهت سلطه بر אمویאن نخست אلله رא فرאی مـאبقی               موجودشرאیط  

، یـک زیسـت     توجیـه دینـی تقسـیم صـدقאت کعبـه         دאد و پس אز אنکـאر        هא قرאر می   بت
 אیـن   تشـکیل אلبته محمد بـرאی     . سאخت سאختאری نوین رא אز طریق یکتאپرستی موجه می       

لیکن تא کنـون نـه زیسـت        . هאی ملی دאشت    نیאز به אسאطیر پیشرفته و حمאسه      نظم نوین 
ی عربستאن به وجود آمده      جزیره مאدی منאسبی برאی تشکیل یک دولت مرکزی در شبه        

جـא کـه     אز آن .  بودنـد  عאلیتی کرده فتشکیل و אنسجאم ملی     برאى   אعرאبگאه   بود و نه هیچ   
 ملی برאی אعرאب אین دورאن بـه کلـی          ل عظمت و تحصی אی    فرא عشیره  فکر אتحאد و אتفאق   

. هא روאج ندאشـت     نیز میאن آن   حمאسیهאی    אفسאنه אسאطیر و بیگאنه بود، در نتیجه تشریح      
بאکی در دستبرد به عشאیر دیگر به صورت شعر و            مهאرت در سوאرکאری و رسم بی      אلبته

هـא אز    مضـمون آن  אمـא   شـد،    منאظره و رقאبت شאعرאن طوאیف متفאوت در بאزאر אرאئه مـی          
 ٢٧٧.به کلی تهی بودفرهنگی هא بزرگ  ملیت و آرمאنمفهوم 

 تشـکیل یـک نظـم نـوین אز אسـאطیر            محمد بـرאى توجیـه    بنאبرאین روشن אست که چرא      
هאى تجאرى که بـه       مسאفرتی  طوی بא אین אسאطیر در      . یکتאپرستאن سאمیאن אستفאده کرد   

                                                 
ک نیست که نمیتوאن دقیقًא ش»: کند  برאی نمونه بאقر مؤمنی به شرح زیر روند پیدאیش אلله در قرآن رא تشریح می٢٧٦

میکند אمא بאحتمאل زیאد אین אمر در سאلهאی میאنه " رحمאن"رא جאیگزین " אلله"تعیین کرد که محمد در چه زمאن 
אی אز مکیאن به אو و دین پیوسته و  دورאن دعوت محمد در مکه و زمאنی אتفאق میאفتد که دیگر جمאعت قאبل مאحظه

که شאید بهتر بאشد نאم خدאی بزرگتر و مشترک کعبۀ مکه و قوم و قبیلۀ خویش رא کنند  در אین زمאن אحسאس می
در قرآن، در آرش، " אلله"روند پیدאیش ): ٢٠٠٧(مؤمنی، بאقر (« جאیگزین نאم خدאی برتر و مشترک אقوאم دیگر کند

 )٣٥ی   אدאمه، فرאنسه، صفحه٣٢ی  ، صفحه٩٨ ـ ٩٩ی  شمאره
 ١٨ى  جא، صفحه همאن: )١٣٥٢ (אلله صفא، ذبیح مقאیسه، ٢٧٧

 
 

٢٠٤

ی دریـאی مدیترאنـه      شهرهאی کرאنـه  خولید، به    ، خدیجه بنت  دאر همسرش   عنوאن کאروאن 
 : قرآن به شرح زیر آمده אستبرאى نمونه در. آشنא شده بوددאشت، 

بگو אى پیغمبر محققًא مرא خدא برאه رאست هدאیت کرده אست، به دین אستوאر و آئین »
  ٢٧٨«.که وجودش אز لوث شرک و عقאید بאطل مشرکאن منزه بود) حنیف(پאک אبرאهیم 

یمی دریאفت کرده بود، به     د آن تصورאت مبهمی رא که אز אدیאن אبرאه        به אین ترتیب، محم   
رא یکتא و تنهـא خـدאی قאبـل پرسـتش            للهאی خویش نسبت دאد و אز یک سو،          هبت طאیف 

رא در  سאمی  شنאسی منفی אدیאن     شمرد و אز سوی دیگر، تمאمی وجوه خردستیزی و هستی         
م بـه عنـوאن تنهـא وאرث        روشن אسـت کـه جهـت توفیـق אسـא          . دین אسאم אدغאم کرد   

یکتאپرستی ضروری بود که אسאطیر سאمیאن نه تنهא یکتאیی אلله رא توجیـه کننـد بلکـه بـא                  
ی عربسـتאن همאهنـگ شـده و تشـکیل یـک زیسـت               جزیـره  شرאیط زیست مאدی شبه   

بא وجودی کـه    بنאبرאین قאبل درک אست که چرא       . אی رא موجه سאزند    سאختאری فرאعشیره 
 در دیـن    للهאخوאند لیکن     אدیאن אبرאهیمی و خאتم تمאمی پیאمبرאن می       محمد خود رא وאرث   

 . تفאوت دאردسאمی אدیאن یאن خدאدیگر אسאم بא 
، نـه   شـود    نאمیـده مـی     نیز אلعאلمین  رب که در قرآن به عنوאن یک خدאی جهאنشمول          للهא

 صـאحب فرزنـد   אلقـدس  روح אسـت و نـه مאننـد    خدאیی منحصر به قوم یهود  مאنند یهوه   
گیرد و אز אین رو، نه        אلله در دین אسאم یک شکل بسیאر مجردتر به خود می           ٢٧٩.شود می

هא و حتא پیאمبر خود نیز بـر قـرאر           تنهא فאقد جنسیت אست بلکه אرتبאط مستقیمی بא אنسאن        
بـرد،   مـی بندگאن خـود بـه سـر        در حאلی که یهوه بنא بر אصل برگزیدگی میאن          . کند نمی

بאشـد و     مـی  کند، پאسدאر منـאفع خـאص یهودیـאن         میو فصل   مشکאت قوم یهود رא حل      
خـدאیی  یאن  مسـیح אلقدس برאی    ، روح אستאسرאئیل سهیم     אمور خیر و شر بنی     هموאره در 

אز یک سو، به عنـوאن پـدر آسـمאنی          شود که     محسوب می  خصلت بشرى بא  شمول    جهאن
                                                 

 אج  همאن):١٣٧٠( در قرآن مجید )٦(ى אאنعאم  سوره אز ١٦٠ى هی آ٢٧٨
אو نه جنسیت دאرد و نه . برد אلعאلمین بر فرאز همه در عرش به سر می رب برאی نمونه در قرآن آمده אست که ٢٧٩
אرאى فرزند אست، אو پאک و منزه אز آن گفتند که خدא د می) نصאرى و مشرکאن(گروهی ». شود زאید و نه زאییده می می

 )٢(ى אلبقره  سوره אز ١١٦آیه ی « .دهא و زمین אست ملک אوست و همه فرمאنبردאر אوین אست، بلکه هر چه در آسمאن
 אج همאن): ١٣٧٠(در قرآن مجید 
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گـرد لـیکن אز     ن  جو אست و بندگאن رא به چشم فرزندאن خود مـی            مهربאن، بخشنده، آشتی  
سـאزد و بـرאی حفـظ نظـم موجـود مـروج               روאبـط طبقـאتی رא موجـه مـی         سوى دیگـر،  

אلقـدس در   وجهـه مشـترک אللـه بـא یهـوه و روح        . شـود   عیسـویאن مـی    "گریـزی  جهאن"
هא אست که دین رא نه بא אصول پرسش و אندیشه بلکه به صورت تمـאس                 خردستیزی آن 

جبرئیـل  برאی نمونه قرآن אز אبאغ      . کنند میمستقیم و یא وحی بر پیאمبرאن خویش אبאغ         
 :دهد  به شرح زیر گزאرش میאلله قرאئت کאمبه محمد جهت 

ى عאلم אست،  אى رسول گرאمی برخیز و قرآن رא بنאم پروردگאرت که خدאى آفریننده»
هیچگאه در گمرאهی و ضאلت ) محمد مصطفی(صאحب شمא » ٢٨٠«.بر خلق قرאئت کن

گوید، سخن אو هیچ غیر وحی خدא نیست،  هوאى نفس سخن نمینبوده אست و هرگز به 
ى بسیאر توאنא علم آموخته אست، همאن ملک مقتدرى که  אو رא جبرئیل همאن فرشته

جلوه کرد و آن رسول در אفق אعאى کمאل بود، آنگאه ) ملکوتی بر رسول(بصورت کאمل 
 ٢٨١«.نزدیک آمد و بر אو وحی حق نאزل گردید

 خـرد بشـرى    رجوع بـه      دین אسאم بא   شود و   אلهی بر محمد نאزل می      وحی گونه که   همאن
 آفـرینش جهـאن   در تدوאم אسאطیر سـאمیאن، توجیـه   ، به همین منوאل نیز  گردد موجه نمی 

به אین ترتیب، אللـه بـدون موجودیـت אبـزאر           . مאند میمعنی  دون  کאمًא ب مאدی در قرآن    
چنـین   جـא هـم   در אیـن . آفریند تی میهستی رא אز نیسآفرینش، یعنی مאده، زمאن و مکאن،  

روشن אسـت   . مאند ی אلله אز آفرینش جهאن مאدی بدون پאسخ می         پرسش پیرאمون אنگیزه  
گـذאرد و    مـאدی نمـی   پرسش پیرאمون معنی آفرینش جهـאن       ی جאیی برאی    אبאغکه دین   

وی  در אمـور אخـر     یאبی  گرאیی و حقیقت    ى خویش مאنند خرد     هאى بאلقوه   אنسאن رא אز توאنאیی   
به אین ترتیب، حق אندیشه، جویش و پویش אنسـאن در نطفـه خفـه               . سאزد  سلب אبزאر می  

جـא کـه تقـدیس و         אز آن . گیرند   شکل می ) عصمت(شود و تقدیس و کیش شخصیت         می
شـک و  دهند و אز    گرאیی قرאر می    ى خرد   کیش شخصیت مسאئل و אفرאد رא خאرج אز حوزه        

نتیجه بא وجود تضאد آشتینאپذیر قوאى خیر بא قـوאى          ، در   کنند هא ممאنعت می   آنאنتقאد به   
 در بـه بیـאن دیگـر،   . رود هא به شـمאر مـی   ق هر دوى آن   مسلمאنאن خאل شر، خدאى یکتאى    

                                                 
 אج  همאن):١٣٧٠( در قرآن مجید )٩٦(ى אلعقل  سوره אز ١ى   آیه٢٨٠
 אج همאن): ١٣٧٠(در قرآن مجید ) ٥٣(لنجم  אى   אز صوره٨ تא ٢ ى ه آی٢٨١
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نـه تنهـא אز قـوאى شـر منـزه           سـאمی   زیست معنوی אسאمی نیز خدא مאنند دیگر אدیـאن          
ت که אعتقאد بـه     روشن אس . رود  شود بلکه مشخصًא مسئول ترویج آن نیز به شمאر می           نمی

جא אسאم کאمًא در     در אین . گرددغیر ممکن می   بشری   یک چنین دینی بא אستفאده אز خرد      
אلقـدس   אللـه بـא یهـوه و روح       ،  بא تمאمی אین وجوه   . گیرد تدאوم یکتאپرستی سאمیאن قرאر می    

 و بא אبـאغ     ٢٨٢شود محسوب می אزلی  در حאلی که بنא بر قرآن אلله به تنهאیی          . دאردتفאوت  
آفریند لیکن بر خאف אدیאن یهودی و مسیحی، قدرتش         جهאن مאدی رא می   " بאش"فهوم  م

ی طـ  آفرینش جهאن مـאدی در       پس אز حدود אست و אز אین رو،       אلعאلمین نאم  به عنوאن رب  
 : به شرح زیر آمده אستبرאی نمونه در قرآن. شش روز نیאزی به אسترאحت ندאرد

א אست همه رא در شش روز آفریدیم و هیچ رنج       ه  هא و هر چه بین آن       مא زمین و آسمאن   »
 ٢٨٣.«و خستگی به مא نرسید

یאبـد بلکـه     אدאمـه مـی   سـאمی   אلبته در قرآن نه تنهא خردستیزی در تدאوم دیگـر אدیـאن             
بא وجودی که قرآن אز خـدא بـه         . مאند  می نیز بدون معنی     آفرینش אنسאن ی אلله אز     אنگیزه

                                                 
برאی نمونه در . هאی دیگر قرآن در تنאقض אست  אلبته אزلی دאنستن אلله چیزی بیش אز یک אدعא نیست که بא آیه٢٨٢

آیند که אزلی بودن تنهאی אلله رא غیر قאبل دفאع  می "لوح محفوظ" و "علم אزلی" :قرآن به کرאت مفאهیمی مאنند
אى رسول مא منکرאن به تمسخر אز تو تقאضאى تعجیل در »:  در قرآن به شرح زیر آمده אست نمونهبرאى. کنند می

کنند و אگر وقت معین آن در علم אزلی قیאمت نبود عذאب حق بر آنهא میرسید و אلبته نאگهאنی هم  نزول عذאب می
 جא همאن): ١٣٧٠(ر قرآن مجید  د)٢٩(ى אلعنکبوت   سوره אز٥٣ى  آیه« .دنאزل میشد که غאفل و بی خبر بودن

אز  ٧ و ٦هאى  آیه.» (...)بگو אین کتאبرא آنخدאئی فرستאده که بعلم אزلی אز אسرאر آسمאنهא و زمین آگאه אست(...) »
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢٥(ى אلفرقאن  سوره

ى אلمؤمنون  سورهאز  ٦٢ى  آیه.« (...)تکنیم و نزد مא کتאبی אس و مא هیچ نفسی رא پیش אز وسع و توאنאیی تکلیف نمی»
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢٣(
هیچ شهر و دیאرى در روى زمین نیست جز آنکه پیش אز ظهور قیאمت אهل آن شهر رא هאک کرده یא به عذאب »

ن مجید  در قرآ)١٧(ى אאسرى  سورهאز  ٥٨ى   آیه«کنیم אین حکم در کتאب علم אزلی مسطور אست سخت معذب می
 جא همאن): ١٣٧٠(
بلی آنאن که کאفرند به (...) بر تو حکאیت شده אست؟ دאستאن فرعون و قوم ثمود (...) אیرسول مא آیא אحوאل لشکریאن »

میپردאزند و خدא بر همه אحوאل و אفعאل آنهא محیط אست بلکه אین کتאب قرآن بزرگوאر אلهی אست که در (...) تکذیب 
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٨٥(ى אلبروج  سورهאز  ٢٢ تא ١٧ى  آیه« گאشته אستن(...) لوح محفوظ حق 

 جא همאن): ١٣٧٠(در قرآن مجید ) ٥٠(ى ق  سوره אز ٣٨ى  آیه ٢٨٣



 
 

٢٠٧ 

 لزومـًא فאقـد   قـوאى شـر  دهد و در אین طرح  ی گزאرش مقאدر مطلقאلعאلمین و   عنوאن رب 
ی خلقت אنسאن אلله رא منـزه אز قـوאی شـر و شـیطאن رא                 منشأ دیگری אست لیکن אفسאنه    

 : قرآن به شرح زیر آمده אستدربرאی نمونه . دهد مستقل جلوه می
آفرینم  یאد کن هنگאمی رא که خدא به فرشتگאن گفت که من بشرى رא אز گل می(...) »

بر אو سجده (...) ه که אو رא بא خلقت کאمل بیאرאستم و אز روح خود بر אو بدمیدم پس آنگא
درאفتید پس به فرمאن خدא تمאم فرشتگאن بدون אستثنא سجده کردند مگر شیطאن که 

غرور و تکبر ورزید و אز زمره کאفرאن گردید خدא به شیطאن فرمود אى אبلیس ترא (...) 
خود آفریدم سجده نکنی آیא تکبر (...) به دو دست چه مאنع شد که بموجودى که من 

و (...) نخوبت کردى یא אز بلند مرتبگאن بودى شیطאن گفت من אز אو برترم مرא אز آتش 
(...) אى خدא فرمود אینک אز אینجא بیرون رو که سخت رאنده  خلق کرده(...) אو رא אز خאک 

حتمی אست شیطאن عرض کرد من تא روز قیאمت محقق و (...) مא شدى و بر تو لعن 
אت  پروردگאرא پس مهلتم ده که تא روز قیאمت زنده بمאنم خدא فرمود אز مهلت یאفتگאن

به عزت تو قسم خلق رא (...) شیطאن گفت (...) قرאر دאدیم تא روز معین و وقت معلوم 
 ٢٨٤.«تمאم گمرאه خوאهم کرد
دهـد و نـه پאسـخی بـرאی          یی אلله جهت خلقت אنسאن گزאرش م       אلبته قرآن نه אز אنگیزه    

منشـأ  چنین پرسش پیرאمون     جא هم  در אین . خودستאیی و نאفرمאنی شیطאن אز אمر אلله دאرد       
بـه همـین    . مאننـد  و دلیل حسאدت شیطאن بر אنسאن بی پאسـخ مـی          گل  بر  آتش  אولویت  

ـ       منوאل قرآن سکوت می     رخصـت   ه شـیطאن جهـت گمرאهـی אنسـאن        کند که چرא אللـه ب
یگر، نه قرآن قאدر אست که אلله رא אز قوאی شر منزه سאزد و نـه אصـل    به بیאن د  . دهد می

ی  بنאبرאین رאبطـه  . کند ی تنزیه رא مجאز می     وحدت ربوبیت در یکتאپرستی سאمیאن مسئله     
غیر قאبل دفאع   ی تنزیه אلله אز قوאی شر        مאند و مقوله   אلله بא شیطאن هموאره نאگسستنی می     

 :گذאرد  صحه میبه شرح زیر مسئله אلبته قرآن نیز بر אین. رددگ می

                                                 
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣٨(ى ص   سوره אز٨٢ تא ٧١ى هא آیه ٢٨٤

 
 

٢٠٨

و هر که אز یאد خدא رخ بتאبد شیطאن رא برאنگیزیم تא یאر و همنشین دאئم وى بאشد و آن                    »
شیطאن همیشه آن مردم غאفل رא אز رאه خدא بאز دאرند و به ضאلت אفکند و آنهא پندאرند                  

 ٢٨٥.«אند که هدאیت یאفته

در . هـא دخیـل אسـت      مًא در ثوאب و گنאه אنسـאن      به אین ترتیب، אلله نیز مאنند یهوه مستقی       
אلقدس و אلله پـس אز خلقـت אنسـאن     آفریند و روح حאلی که یهوه אنسאن رא مאنند خود می       

دمند، قرآن אز گل به عنوאن جـوهر موجودیـت אنسـאن             روح خویش رא در جسم وی می      
کنـد کـه    مـی א قـ אلبته قرآن نیز در تدאوم تورאت و אنجیل به مؤمنـאن אل           . دهد گزאرش می 

ی אمتحـאنی جهـت אثبـאت        هא رא به یـک دوره      هא ذאتًא شرور هستند و معنی زندگی آن        آن
جא אنسאن אز یک سو، مکلـف و فאقـد حقـوق אسـت و אز                 در אین . دهد تقلیل می عکس آن   

 .ی تبعیت אز دین אبאغی رא دאرد سوی دیگر، وظیفه
مشخصًא پس אز آفـرینش     سאمی  אن  ی مאنند دیگر אدی   אمتحאنی    دوره אینאسאم  بنא بر دین    

در قرآن אولین אنسאن نرینه آدم نאم دאرد و אلله جهت אتمـאم             . گردد אولین אنسאن آغאز می   
در حـאلی   . آفریند ی چپ وی می    تنهאیی وی حوא رא به عنوאن אولین אنسאن مאدینه אز دنده          

 درخـت   ی  میـوه   و אز همه چیـز بـه غیـر אز          کرده   می زندگیتא کنون در بهشت     آدم  که  
دאشته אست لیکن شیطאن صرف و تنאول حق ت )درخت حیאت و معرفت نیک و بد      (سیب  

אسـאطیر  جא نیز قرآن אز مضـمون        در אین . شود در جلد یک مאر موفق به گمرאهی حوא می        
 گنـאه  بـه אیـن ترتیـب،        .شـمאرد   مـی آدم  گمرאهی  گیرد و حوא رא مسبب       بهره می سאمیאن  

حאکمیت مردאن بر زنאن که فאقـد قـدرت تشـخیص            گیرد و   جنسیت مאدینه به خود می    
رאنده شدن آدم و حوא אز بهشـت و زنـدگی   . یאبد شوند، یک توجیه دینی می   محسوب می 

هא در جهאن آفرینش آغאز تشکیل یک نظאم طبقאتی ـ جنسیتی אست که قرآن آن رא   آن
 آیـین   جא بر خאف دیـن عیسـویאن و در تـدאوم           در אین . سאزد אز طریق آیאتش موجه می    

در حـאلی کـه قـرآن منـאفع مـאدی           . شوند یهودیאن مسאئل دنیوی به کلی بی אعتبאر نمی       
 و حאکمیت دنیوی مردאن بر زنאن رא پی در پی تحکـیم             )دאرאن تجאر و برده  ( حאکم   ی طبقه
אولـی دنیـوی אسـت و    . خوאند  فرא می"گریزی جهאن"کند لیکن فرودستאن جאمعه رא به     می

                                                 
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٤٣(ى אلزخرف  سورهאز  ٣٧ و ٣٦هאى  آیه ٢٨٥



 
 

٢٠٩ 

 ی گردد و دومی אخروی אسـت و אنگیـزه         ی حאکم مدون می     طبقه در رאستאی منאفع مאدی   
 عریـאن   ـ جنسـیتی  ی طبقـאتی  دهی یک جאمعـه  سאزمאنمحمد رא جهت تشکیل دولت و 

دאرאن   و بـرده אز یک سو، منאفع طبقאتی تجאربنאبرאین روشن אست که چرא قرآن      . سאزد می
 یـک  در رאستאی توجیه     رאپرستی    بت زیست معنوی    و אز سوى دیگر،   یرد  گ  رא در نظر می   

 אلبته در אیـن دورאن ضـروری بـود          .אزدאند  بر می )  مرکزی دولت(زیست سאختאری نوین    
 ختسא   نمی  و אستثمאر بردگאن   ى تجאرى   نه تنهא مאنعی در برאبر אنبאشت سرمאیه      که قرآن   

ى حאکم    طبقهخوאنده و برאی    ى قدر אلهی      رא نیز نشאنه  مسلمאن  بلکه توفیق אقتصאدى تجאر     
 دینی  هت توجیه جقرآن  در  برאی نمونه   . شد  אى در אمت אسאمی قאئل می       جאیگאه برجسته 
 :آمده אستدאری به شرح زیر  تجאرت و برده

. بאکی نیست که شمא در هنگאم حج کسب معאش کرده و אز فضـل خـدא روزى طلبیـد                  »
 خـدא   پس آنـگאه که אز عرفאت بאز گشتید در مشعر ذکر خدא کنید و بیאد אو بאشـید کـه                  

همאنא خـدא אسـت   » ٢٨٦«.که به گمرאهی کفر بودید به رאه هدאیت آورد شمא رא پس אز آن
گیرد و خـدא      دهد و گאهی می     که همیشه دאنא و توאنא אست و شمא رא گאهی قوت دאنش می            

که رزقش אفـزون شـده אسـت بـه            رزق بعضی אز شمא رא بر بعضی دیگر فزونی دאده، آن          
آیא نعمت אیمאن به خـدא      (...) دهد تא بא אو مسאوى شوند          نمی دستאن و غאمאن زیאده رא      زیر
 ٢٨٧«بאید אنکאر کنند؟) به عصیאن و شرک(رא 

 مقאومت در  بلکهندک میننفی سود تجאری و אستثمאر بردگאن رא نه تنهא قرآن بنאبرאین 
مردود  مغאیر بא אصول אسאم و مسאوאت حقوقی رאی  و אنگیزهدאرى  بردهبرאبر نظאم 

کאری אنسאن ندאرد و  جא دیگر توفیق אقتصאدی אرتبאطی بא کאر و خویش در אین. ردشمאمی
به همین منوאل، قرآن تشکیل یک نظאم . آید به حسאب میی تقدیر אلهی  شאنهفقط ن

زن فאقد قدرت سאمی جא نیز مאنند دیگر אدیאن  در אین. سאزد جنسیتی رא موجه می
به אین . گیرد حאکمیت مرد قرאر می و אز אین رو، تحت شود محسوب میتشخیص 

 بر  مدאم قرآندر حאلی که. سאزد ترتیب، جنسیت یکی אز אرکאن אصولی אسאم رא می
سאزد،  میقبول کند و چند همسری مردאنه رא مجאز و م  تأکید میبرترى مردאن بر زنאن

                                                 
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢(ى אلبقره  سوره אز ١٩٨ی   آیه٢٨٦
 جא همאن): ١٣٧٠(در قرآن مجید ) ١٦(ی אلنحل   אز سوره٧١ و ٧٠هאی   آیه٢٨٧

 
 

٢١٠

چند همسرى אوج אین ذلت אخאقی . دهد ی شرعی می جنبهدست زنאن  جאیگאه فروبه 
 ی مאننددر برאبر مفאهیم. شود بیאن می" زنאن زאنیه"بא مفهوم  در قرآن אست کهه نאنز
و تسلط مردאن بر تک همسرى زنאنه گیرند که  میقرאر " زنאن مؤمنه"و " زنאن محصنه"

ى جنسیتی  سلطهقرآن بنאبرאین  ٢٨٨.کنند هאی دینی بیאن می زنאن رא به عنوאن אرزش
 אلله ى  אرאده تحققو تشکیل אین نظאم رאسאزد  ر میموجه و مستقمردאن بر زنאن رא 

و نقش رفت گ هא قرאر می هא فرאى אنسאنیت آن به אین ترتیب، جنسیت אنسאن. خوאندیم
 برאى نمونه در. شد دست زنאن אز طریق قوאنین شرعی در אمت אسאمی نهאدینه می فرو

 : آمده אستقرآن به شرح زیر
 مא אین אست که پسرאن دو برאبر دخترאن אرث برندحکم خدא در حق فرزندאن ش(...) »

دو تن مرد گوאه آرید و אگر دو مرد نیאبید یک تن مرد ) برאى صحت אمضאء(» ٢٨٩.«(...)
 ٢٩٠.« (...)و دو زن هر که رא طرفین رאضی شوند گوאه گیرند

 אیـن زیسـت   نאمیـد و تشـکیل   محمد אین طرح طبقאتی ـ جنسیتی رא אمت مسلمאنאن مـی  
א رجوع به אین طرح نوین بـرאی محمـد אمکـאن       ب. خوאند میله  ی אل  אرאده تحقق   אجتمאعی رא 
بلکـه   در آیـد     تمאمی عشאیر عـرب   به سرکردگی   به عنوאن پیאمبر אلله نه تنهא       دאشت که   

. خـویش بکشـد   ی   به سلطه  و یאرگیری در دאرאلندوه      بدون منאظره رא نیز   وجوهאت کعبه   
ن دאشت که محمد אز یک سو، به تنهאیی رسـאلت           אلبته تحقق אین برنאمه فقط زمאنی אمکא      

آورد و   رא אز شکل مصنوع آن در مـی للهو אز سوى دیگر، אعهده دאشت پرستی رא به      یکتא
                                                 

و نیز حאل شد نکאح زنאن پאرسאى مؤمنه و زنאن پאرسאى אهل ... »: آمده אست در قرآن به شرح زیر برאى نمونه ٢٨٨
 ٥ی  آیه« ...کאر نبאشند و رفیق و دوست نگیرند هא هم زنא هא رא بدهید و آن که شمא אجرت و مهر آن یکتאب در صورت

 جא  همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٥(ى אلمאئده  سورهאز 
ى آنאن در دین خدא  کאر رא به صد تאزیאنه مجאزאت کنید و هرگز دربאره بאید شمא مؤمنאن هر یک אز زنאن و مردאن زنא»
אگر بخدא در روز قیאمت אیمאن دאرید و بאید عذאب آن بدکאرאن رא جمعی אز مؤمنאن . فت و ترحم روא مدאریدرأ

کאر  کند و زن زאنیه هم جز بא مرد مشرک و زنא کאر و مشرک نکאح نمی کאر جز بא زن زنא مرد زنא(...) مشאهده کنند 
 در قرآن مجید )٢٤(ى אلنور  سوره אز ٣ و ٢هאی  آیه «.تبر مردאن مؤمن حرאم אس(...) نکאح نخوאهد کرد و אین کאر 

 جא  همאن): ١٣٧٠(
 جא همאن): ١٣٧٩( در قرآن مجید )٤(ى אلنسאء  سورهאز  ١١ ی  آیه٢٨٩
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢(ى אلبقره  سورهאز  ٢٨٢ ی آیه ٢٩٠



 
 

٢١١ 

بـر אفکـאر عمـومی אعـرאب          تمאمی جهאن آفرینش    مجرد אلعאلمین و مאلک    به صورت رب  
ـ      אلبته در אین جא مאلکیت אلله فقط جنبه       . کرد  مسلط می  رא ثـروت و    ی ظאهری دאشـت زی

در قـرآن   برאى نمونـه    . گرفت تنعم وאقعی در دست محمد به عنوאن پیאمبر אلله قرאر می          
 :به شرح زیر آمده אست

هא و زمین   که هر آنچه در آسمאن]، ففللهא[ستאیش و سپאس مخصوص خدאست »
אست همه ملک אوست در عאلم آخرت نیز شکر و سپאس مخصوص אوست و אو به نظم 

هر چه در آسمאن و زمین אست » ٢٩١.« به همه אمور عאلم آگאه אستآفرینش حکیم و
و پسندیده (...)  ذאتش بی نیאز ]، ففللهא[ و خدא ]، ففللهא[همه ملک خدאست 

 ٢٩٢«.אست

 و تنهـא نאیـب دنیـوى    للـه א پیאمبر شد که به عنوאن   به אین ترتیب، برאى محمد ممکن می      
 کعبـه رא  وجوهـאت     تمـאمی  א کنـد و   אلعאلمین אدعאى مאلکیت تمאمی جهאن آفرینش ر        رب

ی   به سلطه  )هودאرאلند(رعאیت عرف אعرאب و بא رجوع به زیست سאختאری موجود           بدون  
جא אز یک سو، رقאبت قریشیאن بر سر تقسـیم وجوهـאت کعبـه            در אین  .در بیآورد خویش  
  . آمد  تمאمی عشאیر عرب در میسرکردگیمحمد به یאفت و אز سوی دیگر،  پאیאن می

محمد در توجیه و אستقرאر אیـن سـאختאر طبقـאتی ـ جنسـیتی بـא موאنـع         אست که روشن
دیدنـد و   نه אهאلی مکه دلیل و منאفعی در تغییر دین نیאکאن خود مـی          . بسیאری روبرو بود  

אلبته אمتنאع زنאن אز پـذیرش      . آمدند در می ی مردאن    نه زنאن بدون چون و چرא به سلطه       
ى אعرאب و تمאیـل       نقش بخصوص زنאن در جאمعه    ،  نخست. אسאم دאیل متفאوت دאشت   

אعرאب אین دورאن .  بودند که بא مضمون جنسیتی قرآن مغאیرت دאشتند     هא به جنسیت    آن
در حـאلی کـه هنـوز یـک         . شمردند  خویش می  تنهא عאمل لذت  אرضאء نیאزهאی جنسی رא     

אزدوאج شکل بخصوص אز روאبط جنسی میאن אعرאب عمومیت نیאفته بود، مردאن عرب אز            
چون گذشته خـود رא محـאفظ و         همپدر زن   رفتند زیرא    طفره می بא دخترאن بאکره و جوאن      

                                                 
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣٤(ى אلسبא  سورهאز  ١ ی آیه ٢٩١
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣١(ى لقمאن  سورهאز  ٢٦ى  هآی ٢٩٢

 
 

٢١٢

 در میـאن    وصلت و طאق   ، تحت شرאیط موجود فرهنگی    ٢٩٣.دאنست  حאمی فرزند خود می   
و نه محنت אجتمـאعی     گذאری بودند    منشأ אرزش شدند زیرא نه      به رאحتی عملی می   אعرאب  
کـه مـردאن بـه       شد و پس אز אیـن       ى אز طریق زنאن عملی می     خوאستگאر. آوردند میبه بאر   

 نسـب   جـא   در אیـن   .شـدند   ى همسرאنشאن سאکن می     آمدند، در خאنه    هא در می    אزدوאج آن 
 خـویش   אنرسید و فرزندאن بـه نـאم مـאدر          فאمیلی אز طریق زنאن به کودکאن به אرث می        

אمعـه بـه صـورت       ج  لیکن بא وجودى که خאنوאده یک نظم زنאنه دאشت       . شدند  خطאب می 
نشـینی   אلبته אین زیست אجتمאعی بر همאن زیست مאدی بאدیه        . شد  سאאرى אدאره نمی    مאدر

 به حسאب   ترین زن   ترین پسر و یא برאدر تنی مسن        مسنشد که אرشد خאنوאده رא       بر پא می  
در حאلی که אنوאع چند همسرى زنאنه مرسوم بود، نسب مردאنه به ندرت یאفت              . آورد می
سאאرى عمومیت دאشت و چنـد همسـرى بـرאى            در برخی نوאحی مدینه مאدر     ٢٩٤.شد  می

شـد و زنـאن در        در אین نظم אجتمאعی زن به عنوאن وאرث محسوب می         .  بود تر زنאن رאیج 
אز אین אمر مسـتثنא  قریشیאن نیز میאن عشאیر אعرאب    . کردند  هאى دور حکمرאنی می     گذشته

میـאن אعـرאب אزدوאج     . کردنـد   ستفאده مـی  مره א   نبودند و אز جنسیت خود برאى لذت روز       
ى   بخصوص مسאفرאن و تجאر אز אین אمکאنאت אسـتفאده        . فروشی بسیאر رאیج بود     موقت و تن  

بא وجودى که چند همسرى برאى مردאن رאیـج نبـود אمـא مـאنعی بـرאى                 . کردند  کאفی می 
شـد و زنـאن مطلقـه         طאق بسیאر رאحت عملی مـی     زمאن   هم. تعویض زوج وجود ندאشت   

تر אز אین אمکאن آمیزش بא بردگאن و کنیزאن نیز            فرא. دאشتندخאصی  ى    برאى אعرאب جذبه  
 ٢٩٥.شد ى ثروتمند و تجאر عشאیر אعرאب می وجود دאشت که אلبته فقط شאمل طبقه

 عـرب  نـאن شود کـه چـرא ز      بא در نظر گرفتن شرאیط موجود فرهنگی به خوبی روشن می          
محمد به  . کردند  گرفتند و به پیאمبر אعترאض می        یبאفאصله بא نظאم جنسیتی אسאم خو نم      

خوאسـت    هא مـی    دست زنאن در אمت بود و אز آن         אجبאر موظف به توجیه دینی جאیگאه فرو      
آمـده   در قرآن به شرح زیـر        برאى نمونه . دست مردאن حسرت نورزند     که به جאیگאه فرא   

 :אست
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٢١٣ 

 بر بعضی دیگر برترى آرزو و توقع بیجא در فضیلت و فرאهتی که خدא به آن بعضی»
مند شوند و هر چه  چه אکتسאب کنند بهره که هر که אز مرد و زن אز آن(...) دאده 

 ٢٩٦«.که خدא بر همه چیز دאنא אست(...) خوאهید אز فضل خدא در خوאست کنید 
کشـید و אز     ی مـردאن مـی     بא وجودی که محمد אز طریق آیאت قرآن زنאن رא بـه سـلطه             

مردאن مسلمאن رא ممتـאز  نאمید،  אسאمی میאمت  نوین که وی زیست אجتمאعی אین   طریق
אلبته אمتنאع אز   . فقط بא مقאومت زنאن روبرو نبود     لیکن توفیق ترویج אسאم     کرد   میאز زنאن   

پرست بودنـد کـه      نخست عشאیر بت  . پذیرش دین نوین دאیل متفאوت و متنوع دאشت       
 پرستאن مکه نفی رسאلت محمـد و        تאز منظر ب  . نאمید  می کאفر و    مشرکهא رא    محمد آن 
 منאفعی در   هא   آن جא که   אز آن  .پرستی دאیل عرفی و نسبی دאشتند        אیمאن به یکتא   אمتنאع אز 

. پیـرو دیـن محمـد شـوند       خوאستند که     نمیدیدند، در نتیجه     تغییر دین نیאکאن خود نمی    
هא غیـر قאبـل    بر אفکאر אعرאب یک زندگی אخروی رא برאی آن   " دهر"אفزون بر אین، تسلط     

هא رא بـه حـאل        خوאستند که آن    אز محمد می  پرستאن پی در پی      بنאبرאین بت . کرد تصور می 
بـرאى نمونـه    . هא אخאل نکند     و برگزאرى آیین دینی آن      مره  خود بگذאرد و در زندگی روز     

 :به شرح زیر آمده אست قرآن در
فرستאده אست پیروى ..) (.و چون به אین مردم بگوئید که بیאئید و אز کتאبی که خدא »

 کنیم אیم بیرون می کنید جوאب گویند مא تنهא אز طریقی که پدرאن خود رא بر آن یאفته
و کאفرאن گفتند جز همین زندگی دنیא زندگی دیگر نخوאهد بود و مא هرگز بعد » ٢٩٧«(...)

 ٢٩٨« (...)אز مرگ زنده نخوאهیم شد
دیدند و نه بא تصور  אی یکتא میپرستאن نه منאفعی در אیمאن به خد در حאلی که بت

 که به هر دوی אین אصول  نیزگرفتند لیکن یهودیאن و عیسویאن زندگی אخروی خو می
 هא   نقش آنحمددر حאلی که م. کردند אعتقאد دאشتند، אز پذیرش دین אسאم אمتنאع می

אمی س و وאرث אدیאن ءאאنبیא وאن خאتمبرجسته و خود رא به عن אهل کتאببه عنوאن رא 

                                                 
 جא همאن): ١٣٧٠( مجید  در قرآن)٤(ى אلنسאء  سوره אز ٣٢ ی  آیه٢٩٦
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣١(ى لقمאن  سورهאز  ٢١ى  آیه ٢٩٧
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٦(ى אאنعאم  سورهאز  ٢٩ى  آیه ٢٩٨

 
 

٢١٤

جא که یهودیאن قوم  אز آن. هא نیز به کلی نאموفق بود آن" אرشאد"لیکن در کرد  معرفی می
אسرאئیل بאید  پندאشتند، در نتیجه مسیح به عنوאن نאجی بنی ی یهوه می خویش رא برگزیده

 ندאشتند ی אعتقאد قومیدر برאبر عیسویאن به برگزیدگی. شد אز میאن אین قوم مبعوث می
. شمردند نאک و پאیאن جهאن آفرینش میمسیح رא مصאدف بא وقאیع بسیאر هوللیکن ظهور 

برد و بא  بא وجودی که محمد هموאره אز אسאطیر و معجزאت یکتאپرستی سאمیאن بهره می
 אز منظر یهودیאن و عیسویאن کرد لیکن هא صحت رسאلتش رא توجیه می رجوع به آن

 برאى نمونه. یکتאپرستی سאمیאن موجه سאزدقرآن قאدر نبود که دین אسאم رא در تدאوم 
 :دهد ی محمد بא یهودیאن و  عیسویאن گزאرش می قرآن به شرح زیر אز منאظره

אسرאئیل گفت که من همאنא رسول خدא  مریم به بنی بאز یאد آر هنگאمی که عیسی بن(...) »
و نیز کنم  بسوى شمא هستم و به حقאنیت کتאب تورאت که مقאبل من אست، تصدیق می

אحمد ) در אنجیل من(دهم که بعد אز من رسول بزرگوאرى که نאمش  شمא رא مژده می
چون آن رسول بא آیאت ) و قرآنش عאلمی رא بنور علم و حکمت روشن سאزد(אست بیאید 

سحرى آشکאر ) معجزאت و قرآن وى(و معجزאتی به سوى خلق آمد گفتند אین 
 ٢٩٩«.אست

شمرد، در برאبر ترویج دین  د مصدאق رسאلت خود میجא همאن אصولی رא که محم در אین
بنאبرאین محمد به دאیل متفאوت یهودیאن و عیسویאن رא . אسאم قرאر گرفته بودند

کرد که بخشی אز تورאت رא که سند بعثتش  وی به یهودیאن אنتقאد می. خوאند منحرف می
نین به عیسویאن چ وی هم. کنند אست، پنهאن کرده و אصول یکتאپرستی رא تحریف می

عیسی رא فرزند خدא خوאنده و به جمאعت مشرکאن کرد که   رא متهم میهא آن و تאخت می
یهودیאن و عیسویאن در تدאوم אدیאن אعجאزی خویش אز محمد عوض در . אند پیوسته

در حאلی که محمد . بودندجهت تأیید رسאلتش אلعאده  ی خאرق خوאهאن بروز یک حאدثه
אز وی به عنوאن معجزه قرآن رא آیאت  نبود، مخאلفאنش ن کردقאدر به معجزه

אز آن پس که محمد به کلی אز אیمאن یهودیאن و عیسویאن به אسאم . پذیرفتند نمی
فرزندش  و  אبرאهیم وی،به אین ترتیب. אی برאی אبرאهیم سאخت مأیوس شد، אفسאنه

                                                 
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٦١(ى אلصف  سورهאز  ٦ى  آیه ٢٩٩



 
 

٢١٥ 

ى کعبه رא برאى  אنهخאند و   رא אولین کسאنی خوאند که تسلیم אمر אلله شدهאسمאعیل
 :نه در قرآن به شرح زیر آمده אست برאی نمو.ندא پرستش خدאى یکتא بنא کرده

ى کعبه رא بر אفرאشتند و عرض کردند  هאى خאنه  وقتی که אبرאهیم و אسمאعیل دیوאر)...(»
پروردگאرא אین خدمت رא אز مא قبول فرمא، تویی که دعאى خلق رא אجאبت کنی و به אسرאر 

אنאیی، אبرאهیم و אسمאعیل عرض کردند، پروردگאرא نخست مא رא تسلیم فرمאن خود همه د
گردאن و فرزندאن مא رא هم به تسلیم در رضאى خود بدאر و رאه پرستش و אطאعت رא به 

 ٣٠٠«...)(مא بنمא 
دهند و نه  مینبא وجودی که نه تورאت و نه אنجیل אز بنאی کعبه کوچکترین گزאرشی 

سאزند لیکن محمد אز طریق قرآن مدعی   אسمאعیل به אلله رא مستند میאیمאن אبرאهیم و
به אین . אند منحرف شدهאبرאهیمی بود که یهودیאن و عیسویאن אز אصول یکتאپرستی 

אهل " و "کאفرאن"، "مشرکאن"ترتیب، محمد تمאمی مخאلفאن אمت אسאمی رא به صورت 
لیکن محمد . رא مدون سאخت حکومت אسאمی "حدود بیرونی" تعریف کرد و "کتאب

دود ح" در صدر عشאیر אعرאب قرאر بگیرد که هتوאنست که بدون منאزع زمאنی می
 روشن אست که. کرد  אین زیست سאختאری نوین رא نیز אز طریق قرآن توجیه می"درونی

وى  تبعیت ه مسلمאنאن بی چون و چرא بهچنین ضروری بود ک برאی توفیق אین برنאمه هم
هא رא در برאبر مخאلفאنش  نאمید و آن "تقیאنم"نאبرאین محمد پیروאن خود رא ب.  آینددر

به شرح  در قرآن برאى نمونه. کرد" אمر به معروف و نهی אز منکر"موظف به عبאدت و 
 : آمده אستزیر

میترسند و אز سאعت قیאمت و (...) متقیאن همאنهאئی هستند که אز خدאى خود در نهאن »
אى فرزند عزیزم نمאز بپא دאرید و אمر بمعروف و نهی אز  »٣٠١«نندروز جزא سخت هرאسא

منکر کن در אین کאر אز مردم نאدאن هر آزאر بینی صبر پیش گیر که אین صبر و تحمل 
 ٣٠٢«در אمور אزم عאلم אست(...) אى אز عزم ثאبت  در رאه تربیت و هدאیت مردم نشאنه

                                                 
 جא همאن): ١٣٧٠(د  در قرآن مجی)٢(ى אلبقره  سوره אز ١٢٨ و ١٢٧هאی   آیه٣٠٠

 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢١(ى אאنبیאء  سورهאز  ٤٩ى  آیه٣٠١ 
 جא همאن): ١٣٧٠(در قرآن مجید ) ٢٠(ى طه  سورهאز  ١٧ى  یه آ٣٠٢

 
 

٢١٦

هرאسאند و אز سوی دیگر،  خوف אلله می رא אز "متقیאن"به אین ترتیب، محمد אز یک سو، 
مسلمאنאن و پאسدאرى אز روאبط אجتمאعی تאزه به آموزش هوאدאرאن متعصبش رא موظف 

جهت نظאرت و مرאقبت " אمر بمعروف و نهی אز منکر"جא  در אین. کرد میאمت אسאمی 
 بودند پرستی אیمאن آورده که אلبته به یکتאאز آن بخشی אز تאزه مسلمאنאن ضروری بود 

فسق رא بא محمد  خویش شده و بیعت نאمطمئن شאن  در אیمאنلیکن بא بروز عوאقب نאگوאر
برאی . نאمید  می"بیمאر دل" و "فאسق"، "منאفق" אین گروه אز مسلمאنאن رא محمد. کردند می

 : آمده אستبه شرح زیرنمونه در قرآن 
چون رنج و آزאرى در رאه خدא گویند که مא به خدא אیمאن آوردیم و (...) و بعضی مردم »

(...) ببینند فتنه و عذאب خلق رא بא عذאب خدא برאبر شمرند و هرگאه نصرت و ظفرى 
بودیم آیא خدא بر دلهאى خאیق אز هر کسی (...) برسد آن منאفقאن گویند مא هم بא شمא 

אه دאنאتر نیست؟ אلبته خدא هم به حאل אهل אیمאن دאنאست و هم אز درون منאفقאن آگ
 ٣٠٣«אست

ی عربستאن بسته شد و      جزیره ی یک زیست سאختאری نوین در شبه       به אین ترتیب، نطفه   
کسـب حیثیـت شخصـی،      .  معمول قرאر گرفت   אى  یאبی و هویت طאیفه     معیאر אرج در برאبر   

تشـکل  אمنیت אجتمאعی، אنبאشت ثروت و توفیق یک تصـمیم سیאسـی کـه تـא کنـون در             
به سـאختאر   رفته رفته ،ندشد میموجه  پرستی    بتل به    توس אى ممکن و بא     سאختאرى طאیفه 

ند و אیمـאن بـه אللـه و پیـروی אز رسـول אللـه توجیـه אرتقـאء           یאفت میאمت אسאمی אرتقאء    
جـא زیسـت     در אیـن  . گرفتنـد  رא بـه عهـده مـی      منאفع مـאدی      و تصرف  دخل و   אجتمאعی

شـد و   مـی אى  ره عشییسאختאرسאختאری אمت אسאمی نه تنهא رفته رفته جאیگزین تشکل   
 אبعـאد کلـی     کـرد بلکـه     موجه می  אعرאبאی   אیفهدر برאبر אستقאل ط   رא  وحدت مسلمאنאن   

در . گرفتنـد  شـکل مـی  " ى طبقאتی  دهی جאمعه   نهאدى مختص به سאمאن   "دولت به عنوאن    
و پیروאنش رא به تمکین در برאبر هر شمرد  حאلی که عیسی فرمאنروאیی خود رא אخروی می      

אی بودند که بـه       یهودیאن دאرאی بسیאری אز شאهאن אسطوره      ،خوאند א می حکومت دنیوی فر  
جא که بא رجـوع بـه        אز آن . رאندند אسرאئیل حکم می   نیאبت و به عنوאن مجری یهوه بر بنی       

                                                 
 جא  همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢٩(ى אلعنکبوت  سورهאز  ١١ و ١٠هאى  آیه ٣٠٣
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אسאطیر عیسویאن توجیه حאکمیت دولت אسאمی برאی محمد غیر ممکن بـود، در نتیجـه               
אود متوسل شد و تشکیل حאکمیت خـویش رא         אسرאئیل به نאم د    وی به یکی אز شאهאن بنی     
 :به شرح زیر آمده אست  در قرآنبرאى نمونه. אز אین طریق موجه سאخت

بیאد آر آنگאه که پروردگאرت فرشتگאن رא فرمود، من در زمین خلیفه خـوאهم گمאشـت،               »
هـא ریزنـد و       گفتند پروردگאرא آیא کسאنی خوאهی گمאشت که در زمین فسאد کنند و خون            

אز אسـرאر  (کنیم، خدאوند فرمود من چیـزى         که مא خود تو رא تسبیح و تقدیس می          نحאل آ 
یא אى پאدشـאه ملـک        بگو אى پیغمبر بאر خدא    » ٣٠٤«.دאنید  دאنم که شمא نمی     می) خلقت بشر 

هستی، تو هر که رא خوאهی ملک و سلطنت بخشی و אز هر که بخوאهی بگیرى و بـه هـر                     
وאهی خوאر گردאنی، هـر نیکـویی و خیـر بدسـت            که عزت و אقتدאر بخشی و هر که رא خ         

 ٣٠٥.«توست و تنهא تو بر همه چیز توאنאئی
شوند، در حאلی که در وאقعیـت   می אلله  ظאهرًא مختص بهمאلکیت، قدرت و   به אین ترتیب  

אز אین طریق محمـد در صـدر عشـאیر          . آمدند یعنی محمد در می    ، אلله אمبرپیبه אنحصאر   
آمـد    به نظאرت وی در می      مستقیمאً وجوهאت کعبه  تقسیم   گرفت و نه تنهא    عرب قرאر می  

ملک رא بـه هـر       ، אلله ی مجریه و به نیאبت     א אستفאده אز قوه   که ب بلکه برאی وی ممکن بود      
 کـه ظـאهرًא     "بیت אلمـאل  " مفهوم   .خوאهد، بستאند   خوאهد، אهدאء کند و אز هر که می         که می 

در . ر אنحصאر پیאمبر אلله قـرאر دאشـت       شد، در وאقعیت د    دאرאیی تمאمی مسلمאنאن تلقی می    
گسـتری بـود و نـه       אمنیت و آبـאدى و تـرویج دאد        فرمאنروאیی نه به معنی تشکیل       جא  אین

 در  .سـאخت  در مدیریت جאمعه ضروری مـی     فردی رא   ، نیکوکאری و شאیستگی     رאستگویی
אلعـאلمین    رب تحکیم شریعت     ضرورت وאلله   کאم جهت قرאئت    محمدאین אرتبאط אدعאی    

 مجـرد و   شکل   ى سیאسی אسאم یک     فلسفه אز یک سو،     ، به אین ترتیب   .سیאر کאرسאز بود  ب
پאدאش شد که تمאمی مسلمאنאن در پی دریאفت          می مدعی زیرא   گرفت אنتزאعی به خود می   

شنאسـی منفـی یکتאپرسـتی       אز سوی دیگر، هستی   . به بهشت هستند   رسی  אخروى و دست  
ی אلله خوאنده    تحقق אرאده برאبر بא   رא   אسאمی   ولت و د  تشکیل אمت   نه تنهא  سאمیאن بود که  

رאه "بـه   محمـد جهـت هـدאیت مسـلمאنאن         به رهبرى   وאبسته  بلکه توفیق אین אهدאف رא      
                                                 

 جא همאن): ١٣٧٠ ( در قرآن مجید)٢(ى אلبقره  سورهאز  ٣٠ى  آیه ٣٠٤
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣(عمرאن  ى آل سوره אز ٢٦ی  ه آی٣٠٥
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 زندگی دنیوى مسـلمאنאن   عنی  م، در تدאوم אدیאن אبرאهیمی      به אین ترتیب  . کرد می "رאست
خאصـه  ز دولت אسـאمی     و تبعیت א   אلله   بهشאن  ى אمتحאنی برאى אثبאت אیمאن       یک دوره  به
  . شد می

کـه مـدאم    شت  دא   وא می   אز درون   دولت אسאمی رא   ،ى سیאسی   بدیهی אست که אین فلسفه    
  و تحقق وحدت کلمـه      و جلوگیرى אز چندگאنگی دینی و אندیشه       دאرאאسאمبرאى تشکیل   

ی قـرآن بـود کـه        توجیه אیـن خشـونت بـه عهـده        . روى بیאورد  مخאلفאنش   به سرکوب 
جא که در تدאوم یکتאپرستی سאمیאن       אز آن . سאخت سאم رא به کلی عریאن می     خردستیزی א 

کرد و بنא به قـرآن אللـه    ی وحدت ربوبیت تنزیه אلله אز قوאی شر رא غیر ممکن می            مقوله
که چه کسی مؤمن و     کرد   مאند، در نتیجه אو نیز معین می       هموאره بא شیطאن در אرتبאط می     

 :آمده אست در قرآن به شرح زیر ونهبرאى نم. شود چه کسی گمرאه می
אش رא خـدאى خـود قـرאر دאده، خـدא אو رא               رא که هوאى نفـس      نگرى آن   אى رسول مא می   »

بر دل و گوش אو نهאده אست و بر چشـم وى پـرده              ) قهر(گمرאه سאخته مهر    (...) دאنسته  
 ٣٠٦«ظلمت کشیده אست، پس אو رא بعد אز خدא دیگر که هدאیت خوאهد کرد؟

 هـא رא بـه تبـאهی کشـیده אسـت،            هא شـده و آن      که بאعث گمرאهی אنسאن    אلله   لیکن همین 
گمرאهאن در قرآن ملقب بـه      . سאزد موجه می نیز  رא  کאرאن    گنאهسرکوب و مجאزאت دنیوی     

هـא بـه       هسـتند و کشـتאر آن      "אאرض  مفسدאن فی " و   "منאفقאن"،  "بیمאردאن"،  "محאربאن"
پیـروى אز دسـتورאت تغییـر نאپـذیر         مـه،    چند گאنگی و تخریب وحدت کل      عنوאن عوאمل 

 در  برאى نمونه . شود   قلمدאد می  ،אلله سبیل  فی، یعنی   "رאه خدא "خدאوند و در رאستאى تحقق      
 : אستآمدهقرאن به شرح زیر 

هـא کـه در مدینـه     هאیشאن مرض و نאپאکی אست و هم آن אگر منאفقאن و آنאن که در دل    »
אز (سאزند، دست  یمאن رא مضطرب و هرאسאن میکنند و אهل א  تبلیغאت می ) بر ضد אسאم  (

آنאن بر אنگیزیم تא אز آن پس جز אندک زمאنی          ) بر قتאل (نکشند مא هم ترא     ) אین بد کאرى  
אنـد بאیـد هـر جـא          در مدینه و جوאر تو زیست نتوאنند کرد، אین مردم پلید به درگאه حق             

אست که  ) ى حق   و طریقه (אین سنت خدא    . یאفت شوند آنאن رא گرفته جدًא به قتل رسאنید        
                                                 

 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٤٥(ى אلجאثیه  سوره אز ٢٣ی   آیه٣٠٦
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ى אدوאر و אمم گذشته برقرאر بوده אست و بـدאن کـه سـنت خـدא هرگـز مبـدل                       در همه 
همאنא کیفر آنאن که بא خدא و رسـول אو بـه جنـگ برخیزنـد و روى                  » ٣٠٧«نخوאهد گشت 

هא رא کشته یא به دאر کشیدند و یא دسـت و              زمین به فسאد کوشند، جز אین نبאشد که آن        
 ٣٠٨«یعنی دست رאست رא بא پאى چپ و بאلعکس(ف ببرند پאیشאن رא بخא

ورزد، بـه    رאر مـی  صجא شکل خردستیز یکتאپرستی سאمیאن که بر وحدت ربوبیت א          در אین 
 خردستیزى چنـאن در    به אین ترتیب،     ٣٠٩.گردد صورت زیست معنوی אسאمی عریאن می     

 پیـאمبرאن و  ى مجאزאت و نه ضرورت رسאلت     که دیگر نه فلسفه   شود   میدی   دین بنیא  אین
کאر رא معین و אو رא بא   گنאه אلله   به بیאن دیگر، زمאنی که    . گردد  می هא قאبل فهم    אرشאد אنسאن 
معنـی  هـא   هدאیت אنسאننه رسאلت پیאمبرאن و نه     کند، دیگر     אش مجאزאت می    تمאمی طאیفه 

 . گیرند میبه خود 
ی   بیرون بـه بهאنـه       אز  کهکند   میموظف   رא   دولت אسאمی ی سیאسی    زمאن אین فلسفه   هم

روشن אست که אسـتقرאر و      .  متوسل به جهאد شود    "شرک" و   "فتنه"ترویج دین و אنهدאم     
شـد کـه    گسترش אین نظאم طبقאتی ـ جنسیتی منجر به تشکیل یک دولت مرکـزی مـی   

ى غیـر     אش ذאتـی مسـتبد و مرتجـع و نسـبت بـه حـوزه                ى حکـومتی    نسبت بـه حـوزه    
אمت אسאمی   ، אز منظر مسلمאنאن   جא که   אز آن . شتאאش ذאتی مخرب و متجאوز د       حکومتی

شد، در نتیجـه هـر        میمحسوب   אلله   ى  یک نظم אلهی و تشکیل و رهبرى آن تحقق אرאده         
 و هر نظאمی که در برאبر آن قـرאر        آورد    چندگאنگی به وجود می    درون آن در  جریאنی که   

                                                 
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣٣(ى אאحزאب  سوره אز ٦٢ تא ٦٠هאی   آیه٣٠٧
 جא همאن): ١٣٧٠(جید  در قرآن م)٥(אلمאئده  אز سوره ی ٣٣ ى آیه ٣٠٨
گرאیی و אستفאده אز אرאده برאى تعیین  بنאبرאین در دین אسאم نه تنهא حقوق طبیعی بشر مאنند حق حیאت و خرد ٣٠٩

אفزون . مאند در دین אسאم عאجز می" ى مجאزאت فلسفه"شوند بلکه אنسאن אز درک  سرنوشت خویش به کلی نفی می
 خود وى به گمرאهی کشیده، אصوًא روشن نیست که چرא مجאزאت در دین در مجאزאت کسאنی که אلله بر بی خردى
 در قرآن به شرح برאى نمونه. گیرد گنאه رא نیز در بر می ى אشترאکی دאرد و تمאمی طאیفه و حتא کودکאن بی אسאم جنبه

ک فرو بאریدیم و אى رא به کیفر گنאهش مؤאخذه کردیم که بعضی رא بر سرشאن سنگ هא هر طאیفه» :آمده אستزیر 
ى زمین و گروهی دیگر رא به غرق در دریא به هאکت  ى عذאب آسمאنی و برخی رא به زلزله برخی رא به صیحه

ى  سوره אز ٤٠ی  آیه .«.دهא خود در حق خویش ستم کردن رسאندیم و خدא به آنאن هیچ ستم نکرد، ولیکن آن
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢٩(אلعنکبوت 
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جهـت تشـکیل     در حאلی که دولت אسـאمی     . رفتگ  ى شیطאنی به خود می      ههوجدאشت،  
ترویج فسـאد   " ،"همحאرب"ی   ه بهאنه بوحدت سیאسی و یکپאرچگی دאرאאسאم مخאلفאنش رא        

برאى ترویج قوאنین אلهی به جنگ دینی و یـא جهـאد        رسאند،    به قتل می   "نفאق" و   "بر زمین 
مدعی تسـلط بـر      אز بدو پیدאیشش     به بیאن دیگر، دین אسאم    . آورد   رو می دאرאلحرب  در  

ی جهאنشـمولی אسـאم رא بـه شـرح زیـر موجـه               برאی نمونه قرآن وجهـه     ٣١٠.بودجهאن  
 :سאزد می

ى شمא جنس بشر رسول خدאیم،        به خلق بگو که من بدون אستثنא بر همه        ) אى رسول مא  (»
خدאیی که آسمאن و زمین همه ملک אوست، هـیچ خـدאیی جـز אو نیسـت کـه אو زنـده                      

یمאن آرید و به رسـول אو، پیغمبـر אمـی           ، پس אى مردم به خدא א      (...)میرאند    کند و می    می
، پیאمبرى که به خدא و سخنאن خدא گرود و شـمא       )که אز هیچ کس جز خدא تعلیم نگرفته       (

 ٣١١«.بאید پیرو אو شوید، بאشد که هدאیت یאبید
بא بحـرאن    مخאلفאنش   لیکن دولت אسאمی نه در زمאن شکست در جهאد و نه در سرکوب            

گرאیی مسـدود     رאه رא برאى خرد   صول یکتאپرستی سאمیאن     א شد زیرא   אیدئولوژیک موאجه می  
جא  در אین . درک אوضאع موجود رא توجیه می    حکمت אلهی    אز طریق تقدیر אنسאن و       وسאخته  

فقط אز אین طریـق  . گردد  אسאم به بهترین وجه ممکنه عریאن می"گریزی جهאن"مضمون  
یت مسلمאنאن دאرد و نه  به کسب رضאینیאزترین   کوچکאست که نه رهبر אمت אسאمی    

در برאبـر مفهـوم   . یאبد گرאیی مقبولیت می دولت אسאمی بא رجوع به خرد بشرى و کثرت  
و بـرאى אعمـאل      אلله   ى  مشروعیت، به معنی تشکیل یک دولت אسאمی אست که به אرאده          

هرאس، بندگی  . بאشد میتأیید مسلمאنאن ن   هم محتאج به     شریعت متشکل شده و אز אین رو      

                                                 
. ی جهאنشمولی אسאم אلبته نه تنهא אز طریق אدعאی قرآن بلکه אز سیאست وאقعی محمد نیز قאبل אستنتאج אست  جنبه٣١٠

אگر شمא نمאز » :אی به شرح زیر برאی فرمאنروאی زرتشتی بحرین نوشت برאی نمونه وی در دورאن حیאتش نאمه
ل خرمא و بیست یک غאت خود رא بپردאزید و بگذאرید و زکאة بدهید نیکخوאه خدא و رسول אو بאشید و ده یک محصو

فرزندאن خود رא به مجوسیت بאر نیאورید، אز آنچه بر آن אسאم آوردید برخوردאر خوאهید بود، جز آن که آتشکده אز 
نقل قول אز محمدی مאیری، محمد . («و אگر אینهא رא نپذیرید بر شمא جزیه خوאهد بود. آن خدא و رسول אو אست

 )١٦٢ی  جא، صفحه  אول، همאنجلد): ١٣٧٩(
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٧(ى אאعرאف  سوره אز ١٥٨ی   آیه٣١١



 
 

٢٢١ 

אز یـک سـو و אسـتبدאد محـض فرمـאنروא در             جאمعه و بخصوص زنאن      دستאن   فرو و تعبد 
אز سـوى   ی حـאکم     همنאفع طبق אظت אز   ى تجאرى و حف     تضمین روند אرزش אفزאیی سرمאیه    

بنـאبرאین  . אمـت אسـאمی هسـتند      زیست אجتمאعی نوین به صورت کلیـت         تאب  دیگر، بאز 
 ،جهت کسب غنאئم אز بیرون    جאهدאن  مج  یאنفعאل אز درون در برאبر حکومت دنیوى و تهی        

 . سאزند ی سیאسی دولت אسאمی رא می אصول فلسفه
کند و تورאت به تصرف سـرزمین مقـدس          در حאلی که אنجیل אصوًא جنگ رא توجیه نمی        

 و  "فتنـه " کـه رسد  ی پאیאن م   به زمאنی جهאددهد لیکن אز منظر قرآن دورאن        رضאیت می 
مجאهـدאن در אیـن     . ده بאشـند  ش אلله   ى  مه یکسره ویژه  אدیאن ه  به پאیאن رسیده و      "فسאد"

غنאئم دنیوى و پـאدאش אخـروى دسـت مـزدى           . نبرد چیزى برאى אز دست دאدن ندאرند      
. در نظر گرفته אسـت     ،אلله سبیل  فی، یعنی   "رאه خدא "در  هא    آن برאى نبرد  قرآن   هستند که 
 :آمده אستبه شرح زیر   در قرآنبرאى نمونه

אن جهאد کنید که در زمین فتنه و فسאدى نمאند و آئـین همـه دیـن                 אى مؤمنאن بא کאفر   »
هא بصیر و آگـאه   که دست אز کفر کشیدند خدא بر אعمאل آن           گردد و چنאن   ]אلله، فف  [خدא
 ٣١٢«.אست

لیکن مسئولیت شکسـت    . אنجאمد  بدیهی אست که هر نبردى به پیروزى و یא شکست می          
در جهאد אسאمی مسـئول شکسـت،       . گیرند   میو نه فرمאنروא به عهده       אلله   در جهאد رא نه   

 ى مشـرکאن    غلبـه وאمـل    ع  به אسـאم   مجאهدאن هستند که به دلیل لغزش در אیمאن خود        
و فرمـאنروא حتـא مسـئول مـرگ مجאهـدאن           ، אلله    بنא بر گزرאش قرآن    .شوند  میمحسوب  

 ٣١٣.شאن אز پیش معین شده אست هא، یعنی مرگ و زندگی نیستند زیرא سرنوشت آن

                                                 
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٨(ى אאنفאل  سورهאز  ٣٩ى  آیه ٣١٢
بگو אى پیغمبر تنهא خدא بر عאلم هستی »: رح زیر آمده אست در قرآن به ش ُאُحد برאی نمونه پیرאمون جنگ ٣١٣

دאرند بא خود گویند  خیאאت بאطل خود رא بא تو אظهאر نمی) منאفقאن سست אیمאن که אز ترس مؤمنאن(وא אست فرمאنر
شدیم، بگو אى پیغمبر אگر  خوردیم و گروهی در אینجא کشته نمی אگر کאر مא به وحی خدא و آئین حق بود، شکست نمی

گאه  א در قضאى אلهی کشته شده אست אز خאنه به قتله بودید، بאز אز آنאن که سرنوشت آن هאى خود هم می در خאنه
آمدند تא خدא آنچه در سینه دאرند، بیאزمאید و هر چه در دل دאرند پאک و خאلص گردאند و  אلبته بپאى خود بیرون می

 هא رא که אز شمא در جنگ ُאُحد پشت به جنگ کردند و منهزم شدند شیطאن آن هא آگאه אست، همאنא آنאن خدא אز درون

 
 

٢٢٢

 حאکمیـت خـویش بـر     אعمـאل   ن ترتیب، محمد قאدر بود که تشکیل دولت دینـی و            به אی 
قلمدאد کند و تعصب مسـلمאنאن رא بـر          אلله   ى  ى تحقق אرאده    رא نتیجه تمאمی عشאیر عرب    
طرح محمـد بـرאى تشـکیل دولـت אسـאمی           . אنگیزد  ى سیאسیش بر    علیه مخאلفאن برنאمه  

ظـم אجتمـאعی مکـه سـرאن طوאیـف אعـرאب            در אین نظאم دیگر مאنند ن     . کאمًא روشن بود  
אى و    کردند و אز طریق یאرگیرى، منـאظره و مـذאکره مسـאئل طאیفـه               نبودند که تجمع می   

بود که پیאمبر   אلله  بلکه کאمًא برعکس، אین شریعت      . سאختند  تجאرى خویش رא منتفی می    
 ت کـه  برאى وى אمکאن دאش   . کرد  دهی אمت אسאمی می     رא مأمور تشکیل دولت و سאزمאن     

هم فرאى تشـکل سـאختאرى عشـאیر אعـرאب قـرאر            אلله   به عنوאن رسول  بא رجوع به قرآن     
 بـه بیـאن دیگـر،       .هא رא کند    بگیرد و هم אدعאى مאلکیت جאن، مאل و نאموس تمאمی אنسאن          

אز هرگونه مقبولیت دنیوى صـرف نظـر   دאد که وی  به محمد אمکאن می   مشروعیت دینی   
 جאمعـه تحمیـل     دسـتאن    بر فرو   אستفאده אز قوאی مجریه     אهدאف سیאسی خود رא بא     ورده  ک

  . کند
 رא در دورאن رسـאلتش بـه وجـود آورد         אین زیست אجتمـאعی     محمد طرح   بא وجودی که    

تمـאمی حقـאیق دنیـوى و     אللـه   کـه   شـد   مدعی   سאمی   بر خאف دیگر پیאمبرאن   لیکن وی   
 .بאغ کـرده אسـت   א وی   אخروى و قوאنین منאسب אجتمאعی رא به صورت کאمل و نهאیی به           

در حאلی که تورאت تمאمی אسאطیر و قوאنین یکتאپرسـتی سـאمیאن رא مـدون کـرده بـود و         
 هא אسرאر دאشت، محمد بـאب وحـی אلهـی رא بـه کلـی مسـدود                 عیسی فقط بر تکمیل آن    

پیـאمبر   אلله   و نه شت  به אین ترتیب، نه مصدאق قرآن بستگی به زمאن و مکאن دא           . سאخت
 نمونه در قرآن بـه شـرح زیـر          برאى. رسאند به بعثت می  هא    אنهدאیت אنس  جهت   دیگرى
 : אستآمده

ى عـאلم אسـت،       אى رسول گرאمی برخیز و قرآن رא بنאم پروردگאرت که خدאى آفریننده           »
بیאفرید، ) که نحول نطفه אست   (بر خلق قرאئت کن، آن خدאیی که אنسאن رא אز خون بسته             

ترین کریمאن عאلم אست، آن خـدאیی کـه           ریمپروردگאر تو ک  ) و بدאن که  (بخوאن قرآن رא    

                                                                                                             
. «.هא در گذشت که خدא آمرزنده و بردبאر אست به سبب نאفرمאنی و بدکردאریشאن به لغزش אفکند و خدא אز آن

 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣(عمرאن  ى آل سوره אز ١٥٥ و ١٤٥هאی  آیه



 
 

٢٢٣ 

زیـد یـא    (محمد پدر هیچیـک אز مـردאن شـمא          » ٣١٤.«بشر رא علم نوشتن به قلم آموخت      
ى אمـور     نبیא אست، خدא همیشـه بـر همـه        אא  لیکن אو رسول خدא و خאتم     (...) نیست  ) عمرو

و کلیه خزאئن غیب دست خدאست، کسی جـز خـدא بـر آن آگـאه                » ٣١٥.«عאلم آگאه אست  
אفتـد مگـر      ست و نیز آنچه در خشکی و دریאست همه رא میدאند، برگی אز درخت نمی              نی

אى در زیر تאریکیهאى زمین، هیچ خشک و ترى نیست جز آنکـه               آنکه خدא میدאند و دאنه    
 ٣١٦«.مسطور אست) قرآن(در کتאب 

به אین ترتیب، محمد אز زیست معنوی سאمیאن برאی توجیـه رسـאلتش אسـتفאده کـرد و                  
ی عربستאن پیونـد دאد کـه تشـکیل یـک دولـت              جزیره אن بא زیست مאدی شبه    رא چن  آن

نبیـא،  אא  خـאتم خود رא   و  אلله   کאم رא   قرآنجא که محمد     אز آن . شد متمرکز دینی موجه می   
خوאند و مدعی بود که אلله تمאمی مسאئل رא به صورت وحی به وی אبאغ کرده אست،                  می

 אسـتفאده אز خـرد       دیگـر   دאشت و نه   א دینی ج   شک و پرسش در אمور      دیگر نهدر نتیجه   
 بـא رجـوع بـه       نـه  بنאبرאین אیمـאن بـه אسـאم         .بودبشرى برאى درک حکمت אلهی مجאز       

 بـه  ستیزى و تعبد و تقلید خرددر فرאیند گرאیی و تعمق در אمور دینی و دنیوى بلکه   خرد
رא وحی אلهـی     אز   چرא بدون چون و     پرسش و تبعیت   قرآن نفی    برאى نمونه . آید وجود می 

 :سאزد به شرح زیر موجه می

آیـد و אگـر       אى אهل אیمאن، هرگز אز چیزى مپرسید که אگر فאش گردد، شمא رא بـد مـی                »
چـه رא مصـلحت       گذאرید، قرآن برאى شمא آن      رא به هنگאم نزول آیאت قرآن وא        پرسش آن 

ه و  گذشـت کـه خـدא آمرزنـد         خدא אز عقאب سؤאאت بیجאى شـمא در       . کند  بאشد، بیאن می  
بگو אى پیغمبر فرمאنبردאرى کنید خدא و رسول رא، אگـر אز آنـאن روى               » ٣١٧«بردبאر אست 

 ٣١٨«.، همאنא کאفرאن رא خدא دوست نخوאهد دאشت)کאفر شوید(گردאنید 

                                                 
 جא  همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٩٦(هאى אلعقل  سوره אز ٤ تא ١هאی   آیه٣١٤
 جא  همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣٣(אאحزאب  ى ه אز سور٤٠ ى آیه ٣١٥
 جא  همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٦(אאنعאم  ى אز سوره ٥٩ى  آیه ٣١٦
 جא  همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٥(ى אلمאئده  سوره אز ١٠١ ى  آیه٣١٧
 جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣(عمرאن  ى آل سوره אز ٣٢ ى  آیه٣١٨

 
 

٢٢٤

حکـم אلهـی، אسـאم    אز گرאیی و تأکید بر تبعیـت   بא محدودیت پرسش و ممאنعت אز خرد    
" جهאن درونـی   "ر ترتیب، ظلمت אسאم ب    به אین . به وجود آورد  شرאیط ترویج جهאلت رא     

برאى مسلمאن دیگر . ختسא هא رא مهیא   و شرאیط بندگی و جهאلت آن     مسلط شد   مسلمאنאن  
ه  بود کـ   مאند و نه برאى אو ممکن       گאهی جهت شک و تردید در حکمت אلهی می          نه خلوت 

قـدر  تنهא رאه گریز אز تسـلیم در برאبـر   . و رزق خویش کوشא شود   سرنوشت  جهت تغییر   
 "אرتدאد"و در نتیجه    " درونی  جهאن"אلهی و تمکین در برאبر پیאمبر אسאم، شکست אختنאق          

 .ودب

هא  کرد و به آن یאد می" متقیאن"زمאن محمد پیאپی אز پیروאن متعصب خود به عنوאن  هم
تصور شאمل تصور محمد אز بهشت . دאد هאى پאدאش אخروى در بهشت برین می وعده

ن در جستجوى آب و تدאرک אى خشک و سوز ه در بאدیهشد ک میאعرאب אز سعאدت 
هאى جنسی خود  آذوقه بودند و در אوقאت فرאقت خود آرزوى دیگرى به جز אرضאع نیאز

گزאرش بهشت  قرآن به شرح زیر אز پאدش مسلمאنאن متقی در برאى نمونه. رא ندאشتند
 :دهد می

ون بدאنجא رسند همه درهאى و متقیאن خدא ترس رא فوج فوج بسوى بهشت برند و چ»
بهشت برویشאن به אحترאم بگشאیند و خאزنאن بهشتی به تهنیت گویند سאم بر شمא بאد 

نصیب شمא گردید حאلی در אین بهشت در آیند جאودאن متنعم (...) که چه عیش 
شאن אبدى אست گرد آنهא به خدمت  که حسن و جوאنی(...) و پسرאنی » ٣١٩«بאشید
در سאیه درختאن » ٣٢٠« (...)هא و جאمهאى پر אز شرאب نאب هא و مشروبه گردند بא کوزه می

دאر و در سאیه درختאن بلند و در طرف  سدر پر میوه بی خאر و درختאن پر برگ سאیه
هאى بسیאر که هیچ وقت منقطع نشود و هیچکس بهشتیאنرא אز آن  نهر آبهאى زאل و میوه

אیم و همیشه آنزنאنرא  بیאفریده(...) آنهא رא مא که (...) میوه منع نکند و فرشهאى پر بهא 

                                                 
   جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٣٩(ى אلزمر  سورهאز  ٧٣ى  آیه ٣١٩
   جא همאن): ١٣٧٠(در قرآن مجید ) ٥٦( אلوאقعه ى  אز سوره١٨ و ١٧هאى  آیه ٣٢٠



 
 

٢٢٥ 

دست هیچکس (...) در آن بهشتیא زنאن زیبאى بא حیאئی אست » ٣٢١«אیم بאکره گردאنیده
 ٣٢٢«پیش אز آنهא بدאن زنאن نرسیده אست

بـه  هـא رא     خوאنـد و آن     مـی  "متقیאن" پیروאن بی چون و چرאی خود رא         در حאلی که محمد   
אلبته . هرאسאند  مخאلفאن خود رא אز مجאزאت אخروى می      زمאن   هم،  دאد  بهشت برین وعده می   

شود که بهشت و جهنم אز هم אکنون موجـود هسـتند و یـא                بא رجوع به قرآن روشن نمی     
مرگ אنسאن به معنی پאیـאن وحـدت        لیکن  . شوند אین که پس אز وقوع رستאخیز بر پא می        

 بر گزאرش قرآن אز پلی به ی بنאאز אین پس، هر روאن   . روאن غیرفאنی وى אست   بא  بدن فאنی   
دوزخ محـل    در حـאلی کـه       .یאبـد   عبور کرده و به بهشت و یـא دوزخ رאه مـی           رאط  صنאم  

. گیـرد    در نظر مـی     و אبدی  هאى بدنی   کیفر مجرمאن   برאىشود، قرآن     تلقی می  جویی  אنتقאم
ـ    آن אنسאنی که     אخאقی پאدאش و مجאزאت    غیر   ىهא جنبهجא بאر دیگر     در אین  دون بنده و ب
نفی قرآن عریאن   شنאسی م    هستی ،אز یک سو  به אین ترتیب    . گردد روشن می  אست،   אختیאر

رא بـه   شـود،     محسوب مـی   ذאتًא شرور ی که   אنسאن، معنی زندگی    אز سوى دیگر  و  گردد   می
 قرآن به شرح زیـر אز مجـאزאت אخـروی       برאى نمونه . دهد ی אمتحאنی تقلیل می    یک دوره 

 :دهد کאفرאن گزאرش می

هא אلبتـه אهـل دوزخنـد و در آتـش              که کאفر شدند و تکذیب آیאت مא کردند، آن         نאنآ»
آنאن که رאه کفر گزیدنـد، یـאر אیشـאن شـیطאن و دیـو               » ٣٢٣«همیشه معذب خوאهند بود   

هאى گمرאهی אفکنـد، אیـن گـروه אهـل            هא رא אز جهאن روشنאیی به تאریکی        رهزن אست، آن  
 ٣٢٤«دوزخ در آن مخلد خوאهند بود

یـאب نقشـی      به عنوאن موجودی خردگرא و حقیقـت       אنسאن طرح אمت אسאمی     بنאبرאین در 
پאیبنـدی بـه אحکـאم      ( אیمאن و تعقـل      ى  نشאنهمحمد بیعت رא    جא که     אز آن . کند بאزی نمی 

نفـی אسـאم    شنאسـی م    هسـتی ، در نتیجه در تدאوم دیگر אدیאن سאمی بر          دאنست  می) אلهی
  و אرאده  אختیـאر ،  خردلب  س بنده که به کلی       یک אنسאن به عنوאن  جא   در אین . کرد تأکید می 

                                                 
   جא همאن): ١٣٧٠(در قرآن مجید ) ٥٦(ى אلوאقعه  سورهאز  ٣٦ تא ٢٨ى  آیه٣٢١ 
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 جא  همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢(ى אلبقره  سوره ٢٥٧ ى  آیه٣٢٤

 
 

٢٢٦

ی אمتحאنی   به بیאن دیگر، طرح אمت אسאمی نیز אز یک دوره         . گردد شده אست، نمאیאن می   
بنـدگی خـود رא      خویش موظف هستند که      هא جهت رستگאری   دهد که אنسאن   گزאرش می 

جهت تنظیم   دولت אسאمی אثبאت کنند و אز אتخאذ خرد و رجوع به وجدאن               فرمאنروא و  به
به אین ترتیب، نه אنسאن به معنی هسـتی خـویش پـی             .  بپرهیزند  خویش کردאر אجتمאعی 

 بنאبرאین آن אنسـאنی کـه     . برد و نه مسئولیت کردאر אجتمאعی خویش رא به عهده دאرد           می
אز وى  .  نیسـت  آزאده و صאحب אختیـאر    نهد،   مسلمאن و متقی شده و قرآن بر وی אرج می         

אست که برאی وی تصمیم بگیرد و אز سوی دیگر،          رجع روحאنی   یک م یک سو، محتאج به     
جـא کـه      אز آن . در هـرאس אسـت    هאی دنیوی و אخروی       و مجאزאت  אروאح خیאلی هموאره אز   

بـه   قـرآن    ، در نتیجـه   شـود  ر قرאر نمـی   אز طریق گزینش خرد ب     אسאم   ى אنسאن بא    رאبطه
א جهـت تشـکیل مرאسـم       آورد و در و دروאزه ر      روی مـی  عبאدت به عنوאن تمرین بندگی      

אفزون بر אین، یک چنین אنسאنی نیאز به یک نـאجی دאرد زیـرא       . گشאید خرאفی می قربאنی و   
بـه بیـאن    . ندאرد" جهאن بیرونی "که سرنوشتش معین شده و وی هیچ אبتکאری در تغییر           

 ، یـک אنسـאن  شـمאرد  مسلمאن و متقی شده و قرآن وی رא مؤمن می       ی که   אنسאندیگر، آن   
ی אمتحאنی جهت אثبאت بندگی بـه אللـه و            و ذאتًא شرور אست که در یک دوره        سر אفکنده 

 . برد پیאمبرش به سر می
در אین جא بخوبی روشن می شود که چرא אسאم در تدאوم دیگر אدیאن سאمی عبאدت אللـه                 

تکرאر لفظی بیعـت بـא      . کند ی بندگی به مسلمאنאن تجویز می      رא به صورت تمرین روزمره    
جא کـه    אز آن . سאزند  אلله و تکرאر عملی رکو و سجود אصول אین تمرین رא می            אلله و رسول  
، در نتیجـه    گیرد  به دلیل هرאس אز مجאزאت دنیوى و אخروى وى صورت می          عبאدت אلله   

در . شود  میهא    آن کند و مאنع جوییدن و پوییدن         رא مدون می   هא آیین بندگی אنسאن  قرآن  
مسـئول   شـده    אختیـאر لب  سـ و   گمرאه   אنسאنرند و نه    אین جא نه אخאق و وجدאن معنی دא       

ی عرفـאنی، قـرآن       אلبته بر خאف אندیشه    .شود  پندאر، گفتאر و کردאر خویش محسوب می      
رא به صورت نزאع رאدیکאل شر بـא        بدن و روאن אنسאن     ، یعنی   جهאن مאدى و جهאن مینویی    

ى بא قوאى خیر و یـא بـא         ر دو در همیאر   سאزد و אز אین رو، در آیین אسאم ه         خیر مجزא نمی  
 بی  به کلینسبت به روאنشرא بدن אنسאن در حאلی که قرآن . אند قوאى شر مشترکًא سهیم  

هאى زیست معنوى אنسאن אزم و ملزوم هـم          هאى زیست مאدى و نیאز      نیאزکند،   نمیאعتبאر  



 
 

٢٢٧ 

بـه  אخـروی    אنسאن موجـودى      بنא بر آیین אسאم،    به אین ترتیب،  . شوند  دیگر محسوب می  
یـک نظـאم     در   به אلگوى گفتאرى و کـردאرى خـویش        پیאمبر   אز تبعیت   آید که بא    ظر می ن

وحدت بدن و روאنـش رא   بندگی و تبعیت و אز طریقگردد  میمستقر طبقאتی ـ جنسیتی  
پذیرش تقدیر אسـت و אز سـوی دیگـر،          אین وحدت אز یک سو،      شرط  . آورد  به وجود می  

وحـدت  شرط بعدی   به بیאن دیگر،    . بאشد  در شکل فعאل و منفعل آن می       "گریزی جهאن"
אست که אلبته אز طریـق خردسـتیزی و         آزאدى אنسאن   لب  ستبعیت و   بدن و روאن אنسאن     

אز پیـאمبر   אنسـאن    تعبد   آفرینش و  یگאنگی    بنאبرאین .گردد تحکیم بندگی אنسאن ممکن می    
 د و کنن  אخאقی زیست مאدى بא زیست معنوى رא مهیא می         غیر منطقی و غیرشرאیط وحدت   

אز אیـن پـس،     . دهنـد  مشروعیت می آن زیست سאختאرى که حאمی אین وحدت אست،         به  
 تجאوز گرفته تא هر گونه پندאر مخرب و گفتـאر            و هرگونه کردאری، אز جنگ، غאرت، قتل     

رسـتگאری مسـلمאنאن رא     شـوند،    دروغی که منجر به تدאوم و تحکیم حکومت אسאمی می         
   .سאزند موجه می

 אمت אسאمی رא معین کرده و طرح "حدود درونی" و "حدود بیرونی"در حאلی که محمد 
در و حکومت אسאمی رא به کمאل رسאند، لیکن جهت گسترش نفوذ سیאسی خویش 

مهم وی رسد که אصوًא برאى  به نظر می. کس نبست  بیعت رא به سوی هیچی وאزهدر
آورد و به  یمאن میאى به دین אسאم א نبود که چه کسی و بא چه مرאمی و یא گذشته

 .همیت دאشت אبرאى وى فقط تمکین و پیروى بی چون و چرא. هدد سرکردگی وى تن می
دאد که پس  بنאبرאین روشن אست که چرא محمد אز طریق قرآن به مخאلفאن خود نوید می

برאی نمونه قرآن . گردند  میتبدیل به ثوאبهא  آننאهאن אز توبه و بیعت بא وی تمאمی گ
 :سאزد אقی رא به شرح زیر موجه میی אخאوج אین ب

عمل صאلح بجאى آرند ) ، ففللهא(مگر آن کسאنیکه אز گنאه توبه کنند و بא אیمאن به خدא »
در حق بندگאن بسیאر ) ، ففللهא(پس خدא گنאهאن אو رא بدل به ثوאب گردאند و خدאوند 

 ٣٢٥«آمرزنده و مهربאن אست

                                                 
  جא همאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢٥(ى אلفرقאن  سورهאز  ٧٠ى  آیه ٣٢٥

 
 

٢٢٨

نسـبت   אللـه    بـه  محمد אز طریق قـرآن        که "حیمر" و   "رحمאن" :אهیمی مאنند بنאبرאین مف 
بـه אیـن    .  نه به معنی بخشندگی و مهربאنی، بلکه شروط توبه و بیعت بא پیאمبرאند             دאد  می

تولیـدאت   אنتقאل رא به صورت אعرאب ى زیست معنوى و روאنشنאسی جאمعه   قرآن   ترتیب،
אین عربستאن در ی  جزیره  شبه سאمیאن و אنطبאق آن بא زیست مאدی      آلود زیست مאدى    مه

 بـא אسـتنאد بـه   . دهـد   نوین گزאرش مـی    یتאریخ فرهنگ  אز آغאز یک     ودאده  تאب    دورאن بאز 
 تجـאرت و  یאفتنـد کـه نـه تنهـא       به یک شکل نوین אیمאنی دست مـی       قرآن عشאیر عرب    

 سאخت بلکـه אز طریـق تـرویج    رא موجه می אعرאب دאری و منאفع طبقאتی ـ جنسیتی  برده
 . کرد تقویت می دشمنאن אسאم در برאبررא هא   آنهمبستگیبیعت بندگی و پאیبندی به 

دאری بود    تجאرت و برده   بردאرى אز   ، بهره  بندگی ،ستیزیمروج خرد محمد  به אین ترتیب،    
אز . شمرد تبعیت אز خویش به عنوאن پیאمبر אلله میسر می          طریق هא رא فقط אز     آن تحکیم   و

دאشـت و نـه تخریـب و        منشـی    و نیـک  یی  گـو  رאست אنسאن نه دیگر نیאزی به       אین پس، 
ى   نشـאنه محمد  گونه زیستن برאى      אین. شد  مאنع رستگאری وی می     به دیگرאن  تعرض وی 

جא که دین و آیـین محمـد در    אز آن. تعقل، یعنی پאیبندی به بیعت بא אلله و رسولش بود         
ـ    ی عربسـتאن אسـتوאر       جزیره  زیست مאدی شبه   بر אسאس و  تدאوم אدیאن سאمی     ه شـده و ب

فـرא  رא  ، در نتیجـه قـرآن مسـلمאنאن         کـرد   بر آن وאکـنش مـی     صورت زیست سאختאری    
تحت چنین  . دولت אسאمی در جهאد شرکت کنند     سرزمین   جهت گسترش    کهخوאند   می

 بـه کلـی بـی       )روح ( مسلمאنאن نسبت به روאنشאن    )جسم ( بدن شرאیطی ضرورى بود که   
موجـه   و زنـאن رא بـرאی مسـلمאنאن           تصـرف غنـאئم    نه تنهא بنאبرאین جهאد   . אعتبאر نگردد 

 گرفـت و אز אیـن طریـق،         پאدאش אخروی برאی شهیدאن جنگی در نظر می        سאخت بلکه   می
 روشن אست کـه     .אنگیخت رא جهت غلبه بر دشمنאن אسאم بر می        אسאمی    אمت همبستگی

 بـه صـورت   پیـروزى نهـאیی   مسـلمאنאن مجـذوب یـک    روאنجא ضروری بود که     در אین 
 جهאدی  و هم خوی    سאزد که هم مشروعیت دولت אسאمی رא موجه      د  شوسرنوشت אلهی   

 به عنوאن یک زیسـت معنـوی   توفیق אسאمچنین پیدא אست که  هم. کندאعرאب رא تهییج  
ی عربستאن دאشت کـه هـم بـه     جزیره  شبهبא زیست مאدیآن  همאهنگی بستگی بهنوین  

ه صورت یک زیسـت      رא ب  אمت אسאمی دאد و هم     زیست سאختאری دولت مشروعیت می    
بـه  چـه    آنبه אیـن معنـی کـه        . کرد אی قدیم می   אجتمאعی نوین جאیگزین سאختאر عشیره    



 
 

٢٢٩ 

بـه  چـه    و آن شـد     محسوب می  شر،  ستکא  میهא    אز آن  چه و آن خیر  ود  אفز  میمسلمאنאن  
 بـه حسـאب   چنـین خیـر   ، همستکא غیرمسلمאنאن میאز چه  خیر و آن ود  אفز  میمسلمאنאن  

، "مشـرکאن "،  "کـאفرאن " کردنـد،    אخאل مـی   " אلهی طرح" که در אین     تنهא عوאملی . آمد می
بنـאبرאین  . אز درون אمـت אسـאمی بودنـد        "فאسقאن"  و "منאفقאن" אز بیرون و     "אهل کتאب "

 ى نبـرد میـאن      بـه صـحنه   رא تبـدیل    " بیرونـی جهـאن   " قـرآن     چرא قאبل درک אست که   
به بهترین وجـه    مسلمאنאن رא    زیست אجتمאعی و معنی   سאزد   مسلمאنאن و غیرمسلمאنאن می   

گرאیـی    مشروط به خـرد   אسאم رא   ترویج آیین    قرآن   جא که   אز آن . دهد  تאب می   ممکنه بאز 
تعبـد   אز گذאرد بلکه אنسאن صحه می بندگی نه تنهא بر قرآن ، در نتیجه  سאزد نمیهא    אنسאن

א بنאبرאین روشن אسـت کـه چـر       . دهد گزאرش می  یאسאم به صورت معنی אصول      و تقلید 
کـرد و אز      برאی مسلمאنאن تجـویز مـی       رא کورאنهپیروى و فرمאنبردאرى کور   هموאره  محمد  
 کهجא אست    در همین . بودآیین خویش    مروج دین و     אعمאل زور و ترور مخאلفאنش    طریق  

هـא رא    آیند و بندگی אنسـאن      کیش شخصیت به وجود می     تقدس و ،   تقلید تعبد و אز طریق   
دאنسـت و   تعقل رא پאیبنـدی بـه אسـאم مـی    ی   نشאنهمحمدجא که   אز آن . کنند تحکیم می 

 و پیچیـد  گـویی مـی   در تنـאقض  وی همـوאره  کرد، در نتیجه   رא به کلی نفی می     گرאیی  خرد
אعمـאل خشـونت    مکـر و     نسخ آیאت قرآن و توسل به        جهت ترویج آیین خویش محتאج    

ز אسـאطیر   אسـאخت و  אز طریق وحی موجـه مـی   رא  אلله   موجودیت   گونه که وى    همאن. بود
ترویج آیـین نـوین   جهت هא رא  گرאیی אنسאن  به همین منوאل نیز خرد  برد،   بهره می  سאمیאن

شـرאرت  نه تنهא אز    ،  کرد پرستید و عبאدت می    میکه وى   ن אلله   آ. مردش یش مضر می  خو
، ویرאنی به   آمد  به خشم می   ،جو بود  אنتقאمورزید،    می ینه، ک فریفت  میبلکه خود   نبود  منزه  

 .کـرد  אشـترאکی مجـאزאت مـی   به صورت هא رא  گونه دلیلی אنسאن آورد و بدون هیچ بאر می 
دین و آیینی که به کلی بא شـکیبאیی بیگאنـه אسـت و قـאدر بـه                   چنین   که یک پیدא אست   

  אز یک سو، وאبسته به مرאسم قربאنی و خرאفی    هموאره شود، میدرک مضمون دאدگستری ن   
 نیאز دאرد   אعمאل خشونت به   و אز سوی دیگر،      مאند  جهت کسب عنאیت אلهی می     مسلمאنאن

 و  قربـאنی جـא مکـאری و       در אیـن  . که دشمنאن درونی و بیرونی אمت אسאمی رא بهرאسـאند         
یـک   تـرویج    هـאی   بلکه אز ضـروریت    روند  به شمאر نمی   آیین دروغین אعمאل زور نه تنهא     

 . روند به شمאر میدین خردستیز 

 
 

٢٣٠

دیگـر پیـאمبرאن אیـن    رقאبت بא  در فرد بود که  یک אنسאن منحصر به     محمد  بدون تردید   
 منـאفع  هאى گونאگون زیست אجتمאعی رא אرزیـאبی کـرده و پـس אز سـنجش          وه شی ،دورאن

نـوین  یک زیسـت معنـوى    אعرאب ى مسلط زیست مאدى برאى شیوهطبقאتی ـ جنسیتی  
در . نـد به وجـود آمد    אعرאب   رستگאری جهتجدیدی  به אین ترتیب، آیین     . تدאرک دید 

شـود و   میسر مـی  قربאنی و عبאدت     אست که אز طریق    آسودگی به معنی رستگאری  جא    אین
پس אز پیوند زیست مאدى بא زیست معنوى، تشـکیل زیسـت سـאختאرى کشـور رא بـه                   

 .سאزد  میشروع  م" ى طبقאتی   دهی جאمعه   نهאدى مختص به سאزمאن   "صورت دولت، یعنی    
مضـאمین  سـلمאنאن در برאبـر کـאفرאن        نشینی و جهאد م    دאری و زندگی بאدیه    تجאرت، برده 

عینیـت   یکتאپرسـتی سـאمیאن      אسـאطیر تـאریخی    ذهنیـت    سאزند و بـه     رא می محمد  آیین  
یـک   کورאنـه  אز طریـق تبعیـت کور  אست و بنده و بی אختیאر     جא אنسאن   در אین . بخشند  می

روشن אست که تحت چنین شرאیطی زیست مאدى        . رسאند ی אمتحאنی رא به پאیאن می      دوره
 منجـر بـه     رسـند و    مـی و غیرאخאقـی    ، خردستیز   مאدیوحدت  یک  ست معنوى به    و زی 

  .شوندمی  و مخربیک هویت نوینتشکیل 
دهد که در تـدאوم و بـرش بـא            به אین ترتیب، قرآن אز یک طرح جهאنشمول گزאرش می         

  به کلـی   جא که אسאم خردگرאیی אنسאن رא       אز آن . یکتאپرستی سאمیאن به وجود آمده אست     
خوאنـد،    دهی زیست אجتمאعی خویش مـی       هא رא فאقد توאن سאزمאن      شمאرد و אنسאن    مضر می 

جא نـه تنهـא אنسـאن     در אین. کند رא موجه میبعثت پیאمبرאن و صدور وحی אلهی  در نتیجه   
. کنـد   ینش دخل و تصرف می    ردر جهאن آف  شود بلکه אلله هموאره       سلب אرאده می  مستقیمًא  

گیرد و    به خود می  ) مقدر (دترمینیستییک سو، אبعאد    پیدא אست که אین طرح متنאقض אز        
هـא رא بـه یـک      آندورאن حیאتکאر شمرده و   رא ذאتًא شرور و گنאه هא  אنسאنאز سوی دیگر،    

چنین پیـدא אسـت کـه     هم. دهد تقلیل می אین אتهאمאت  عکس אثبאتی אمتحאن جهت  دوره
 گنـאه   جـא    در אیـن   زیرא کـه   شوند  بنא بر אین طرح زنאن بא یک אمتحאن مضאعف موאجه می          

 אسאم مردאن و بخصوص زنאن مسـلمאن        به بیאن دیگر،  . گیرد  به خود می  جنسیت مאدینه   
  مـدאم  خویش طبیعت و ذאت خردگـرאی خـود رא        حیאت  دورאن    در کند که   رא موظف می  

אز وحی אلهی و فرمאنروאیאن خدא بـر        אلله و رسول אلله در بیאیند،       بندگی  سرکوب کنند، به    
دسـت  پאدאش אخروی در بهشت بـرین       به  و   و سرאنجאم رستگאر شده      دنروی کن زمین پی 



 
 

٢٣١ 

 و خدאسـאאر گیـرد و    بـه خـود مـی    אخـروی معنـאی   אسـאمی   بنאبرאین یکتאپرستی   . بیאبند
 . אستخردستیز
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 سאمیאن در אیرאن بאستאن یکتאپرستی ستیزى و ترویج آیین خرد
 

وی در  . توفیق محمد در ترویج دین אسאم پس אز گریز وی אز مکه به مدینه ممکن شد               
گرאیی אز سوی دیگـر، بـر       عرض ده سאل אز طریق אعمאل خشونت אز یک سو، و مصلحت           

گرאیی نه به معنی אستفאده אز خرد       جא مصلحت در אین . ی عربستאن تسلط یאفت   جزیره شبه
دهـی شـده    نشـینی سـאزمאن     بلکه فقط یک عقب    یאفته ی آشتی جهت تشکیل یک جאمعه   

گـאه אز قتـل     به بیאن دیگر، محمد هیچ    . جهت تجدید قوא و تعرض دوبאره به مخאلفאن بود        
. مخאلفאن خویش، سرکوب غیرمسلمאنאن و تحکیم אقتدאر دولت אسאمی صرف نظر نکـرد            

سـنجید و تحـت شـرאیط نאمنאسـب אعمـאل           وی همیشه אوضאع موجود رא به خـوبی مـی         
نضـیر،  بنـی : ی متفאوت یهودی مאنند   نخست سه طאیفه  . אندאختخشونت رא به تعویق می    

ه بودند که هر کدאم بא شدت بیشتری بـه خـאک و خـون کشـیده                 ظقریقینقאع و بنی  بنی
سپس نوبت به مسیحیאن، مאبقی یهودیאن، کאفرאن و مشرکאن رسید که به عنـوאن              . شدند

ی دولـت جـوאن אسـאمی در         و بـه سـلطه     دشمنאن خאرجی אمت אسאمی سرکوب شـده      
در حאلی که אز بدو رسאلت محمد دشمنאن دאخلی אمـت אسـאمی تحـت مفـאهیم                 . آمدند

  ٣٢٦.مورد دشنאم، تعرض، تهدید و אنتقאم وی قرאر دאشتند" بیمאردل"و " منאفق"، "فאسق"
 همرאه بـא تمـאمی    )  میאدى ٦٣٢(یعنی در سאل ده هجرى      محمد چند مאه قبل אز وفאتش       

  אیـن  رאهی محمـد در     אمא هم  ٣٢٧.مرאسم حج رא رهبرى کرد    رزمאنش   همسرאن، یאرאن و هم   
. بودند و تאبع אو بدون چون و چرא مرید  وی   ى نزدیکאن   مرאسم به אین معنی نبود که همه      

، خوאند میאلله    کאم رא که هאیی  یאپی آیه در روند تشکیل و אستقرאر دولت אسאمی، محمد پ        
بـرده  پـی  حتא אصـحאب پیـאمبر نیـز    در אین دورאن . آوردی مییدآیאت جد سخ کرده و    ن

 و  عرف אعـرאب  ،  אهدאف سیאسی خویش   تحقق   هאى آنی و    بودند که אو برאى אرضאء هوس     

                                                 
سאزى  گرى بא شریعت نقدى بر کشمکش روشن-شکیبאیی و تعصب در אسאم ): ٢٠٠٩( مقאیسه، فریدونی، فرشید ٣٢٦

  אدאمه١٠ ى  صفحه، در آرمאن و אندیشه، جلد هفتم، برلین،در אیرאن
٣٢٧ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ٢٧٥f. 
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 روشن  ٣٢٨.کندقوאنینی رא که قبًא אلهی خوאنده אست، אز طریق آیאت جدید قرآن نسخ می             
شد و سرپیچی نزدیکאنش      یאست که אعمאل محمد منجر به کسر شأن و بی אعتبאرى אو م            

محمـد در אوאخـر   چـرא  بنאبرאین غیر منتظره نیست که . به دنبאل دאشتאمین وی رא אز فر  
بـه غیـر אز      ٣٢٩.بی אعتمـאد شـده بـود       و حتא همسرאنش کאمًא      حیאتش به אغلب نزدیکאن   

نאبسאمאنی روאبط محمد بא نزدیکאنش، אوضאع دولت אسאمی بـود کـه خـאطر אو رא نگـرאن      
رسید، حکאیت אز سرکشـی אعـرאب و ظهـور            میوی   אخبאرى که אز אطرאف به       .سאختمی

حبیـب     مسـلمة بـن    زحنیفه بـه אطאعـت א       ى بنی   در یمאمه طאیفه  . کرد  پیאمبرאن جدید می  
خویلـد    אسد در نجـد بـه دیـن طلیحـة بـن             ى بنی    در حאلی که طאیفه    ، در آمده  )مسیلمه(

 رא بـه قتـل رسـאنده و بـه           ،אر محمد، فیروز  تب  אیرאنی وאلی   אهאلی یمن زمאن   هم. گرویده بود 
 ٣٣٠.عنسی אیمאن آورده بودند رسאلت אسود

אز אین پس، بאفאصله نـزאع میـאن אصـحאب پیـאمبر     .  درگذشت  سאلگی ٦٣سن  محمد در   
خود رא آخرین پیאمبر אولوאلعزم     جא که محمد     אز آن . جهت تعیین جאنشین وی گشوده شد     

 بـرאی دریאفـت وحـی אلهـی وجـود دאشـت و نـه                خوאند، در نتیجه نه پیאمبری دیگر      می
بـه بیـאن دیگـر، پـس אز درگذشـت      . فرمאنروאیی قאدر به توجیه مشروعیت خویش بـود    

محمد بحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی بאفאصله بروز کرد زیرא دیگر روشن نبـود کـه               
دאنسـت کـه خلیفـه      شد و کسی هم نمی    طبق چه معیאری خلیفه مسلمאنאن بאید معین می       

خوאسـت   صریحًא אز مسلمאنאن می    قرآنאلبته  . گرفتقرאر می حت و یא فرאى قوאنین אلهی       ت
 یک پאسخ صریح به אین مسאئل       که  بدون אین  پیروی کنند،    אز فرمאنروא که بی چون و چرא      

بودند که پس אز وفאت محمد بאفאصـله        ) جنبش رده  (هאى אلحאدى   جنبشزمאن   هم. دهد
آرאیـی     در مقאبل دولـت אسـאمی صـف        وبروز   عربستאنی  جزیره  شبه ى  در شش منطقه  

عنسـی در یمـن، مسـلمة         אسـود . در رأس مرتدאن مدعیאن نبوت قـرאر دאشـتند        . کردند
                                                 
٣٢٨ vgl. Paret, Rudi (١٩٨١): Zur Frauenfrage in der arabisch-islamischen Welt (١٩٣٤), vgl. 
Schriftverzeichnis AG, in: Schriften zum Islam - Volksnormen, Frauenfragen, 
Bilderverbot, Josef van Ess (Hrsg.), S. ١٣٥ff., Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ١٩٠  

 ٥١ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٣٢٩
   אدאمه و٤٩ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین  زرین، مقאیسه ٣٣٠

  ٢٦٨ و ٢٦٤ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه
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لـد  یخو حאرث در بین طوאیف تمیم و طلیحة بن         در یمאمه، سجאح بنت   ) مسیلمه(حبیب    بن
ی دولـت   یه در قیאم بر عل    طوאیف אسد و غطفאن אز طریق آیین خویش مردم رא         میאن  در  

تحت شرאیط موجود אصحאب پیאمبر مصلحت دولت אسאمی رא         . کردندאسאمی تهییج می  
ننـد و   توאفـق ک  )  مـیאدى  ٦٣٤ تא   ٦٣٢אز سאل   (در אین دیدند که بر سر خאفت אبوبکر         

بـه אیـن ترتیـب، قـدرت        . نزאع پیرאمون سرکردگی دینی و سیאسی رא به تعویق بیندאزند         
 و مخאلفـאن وی نیـز تحـت    بکر قـرאر گرفتنـد     لهی تحت نظر אبو   سیאسی و אجرאى قوאنین א    

 .شرאیط موجود مصلحت خویش رא در بیعت بא خلیفه دیدند
ی جزیـره   آرאم شـبه    چندین سپאه رא بـه سـوی منـאطق نـא           بکر برאى سرکوب مرتدאن     אبو

 کشی میאن אعرאب در قسאوت و אنسאن   که  ولید    خאلد بن در אین رאستא    . عربستאن روאنه کرد  
بیش אز یک سאل אز وفאت محمد نگذشته بود         . بی نظیر بود، یک نقش אسאسی بאزی کرد       

رא بـه قتـل رسـאند و یـא           خون کشید و سرאن آن      و که سپאه خאلد جنبش رده رא به خאک       
 به אین ترتیب، تא سאل یאزدهم هجرى אقتـدאر دولـت אسـאمی بـه صـورت                  .متوאری کرد 

بکر پس אز توفیق در سـرکوب         אبو ٣٣١.تحمیل شد ى عربستאن     جزیره  نهאیی بر تمאمی شبه   
ی خאفــت خــویش  حــوزهאســאمی رא אزی مجאهــدאن  وحشــیאنهخشــونت  رده،  جنــبش

سـوق دאد و    ) دאرאلحرب(شאهنشאهی سאسאنی و אمپرאتوری بیزאنسی      به سوى   ) دאرאאسאم(
ـ جא که ر אز آن. ی کشورگشאیی و کسب غنאئم کردسپאه مسلمאنאن رא روאنه   هـא   توאبط دول

جא که    אست و אز آن    ى ضعف دیگرى    قدرت یکی نشאنه   و   شوند  بنא بر توאزن قوא אیجאد می     
 هـאى  شאهنشאهی سאسאنی و אمپرאطورى بیزאنسی در جنـگ  مאنند دو אبر قدرت אین دورאن  

 کرده بودند، در نتیجه بهترین אوضאع بـرאی کشورگشـאیی           یکدیگر رא ضعیف   مدتدرאز  
رسאلت دین جهאنشمول و پאدאش دنیـوى و        אفزون بر אین،    . دولت אسאمی آمאده شده بود    

ى אعـرאب     موفق شد که قوאى پرאکنده    بوبکر  هא א   ى آن   אخروى عوאملی بودند که به وسیله     
در אین رאستא אیدئولوژى دאرאلحرب که غنאئم دنیوى و پـאدאش   . رא אز قوه به فعل در آورد      

، تشکیل  אمتدرونی  جهت אنسجאم   دאد،    وعده می سلمאنאن  אخروى برאى کشورگشאیی به م    
 . و تثبیت دولت אسאمی بسیאر منאسب بودوحدت کلمه 

                                                 
   אدאمه و٧٢ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٣٣١

 ١٠٩  و  אدאمه٢٦٩ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه
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هאی متعددی بא نتאیج متفאوت میאن لشـکر مسـلمאنאن بـא            در دورאن خאفت אبوبکر جنگ    
لیکن توفیق نهאیی در אمر کشورگشـאیی در        . سپאه سאسאنیאن و بیزאنسیאن به وقوع پیوست      

بکـر    אبو. یب دولت אسאمی شد   صن)  میאدی ٦٤٤ تא   ٦٣٤(خطאب  دورאن خאفت عمر بن   
ش مאنعی در برאبـر     پس אز مرگ   که   برگزیدوی رא به عنوאن جאنشین خود       قبل אز وفאتش    

در حאلی کـه    .  אسאمی بسאزد   אمت  در אنشعאبی   و אنگیزه  بحرאن אیدئولوژیک دولت  بروز  
هـא رא در    هא تمـאمی آن   کرد لیکن عمر نه تن    אبوبکر אز شرکت ملحدאن در جهאد אمتنאع می       

سپאه مسلمאنאن אدغאم سאخت بلکه برאی عشאیر بא نفوذ و جنگجو غنאئم بیشتری رא هم در                
-אصول برאبـری و بـرאدری مسـلمאنאن رא ظـאهری مـی            وی نیز مאنند محمد     . نظر گرفت 

  قـدرت نظـאمی   دאنسـت کـه یـک     پندאشت و مصلحت خאفت אسـאمی رא در אیـن مـی           
  ٣٣٢.هیאن سאسאنی و بیزאنسی مستقر سאزدسنگ رא در برאبر سپא هم

ولیـد    بندهی خאلد   ، لشکر مسلمאنאن موفق شد که به فرمאن       عمردر אوאیل دورאن خאفت     
ی دولت אسـאمی    رא به سلطه  ى شאم و فلسطین       عمدهغلبه کند و بخش     بر سپאه بیزאنس    

ـ  אلنهرین وضعیت برאى دولت אسאمی به مرאتب پیچیده         در بین  ٣٣٣.در آورد   زیـرא   ودتر ب
ـ       شאهنشאهی   سאאر  سپهکه   אع אز אیـرאن گـرد آورده و        سאسאني، رستم، سپאهی رא جهت دف

 تـא   ٦٣٤هـאی     میאن سאل . کرددهאن کشور رא جهت دفع لشکر مسلمאنאن تهییج می        فرمאن
. هאی متعددی بא نتאیج متفאوت میאن مسلمאنאن و אیرאنیאن گشوده شد           میאدی جنگ  ٦٣٦

. ه سאسאنی در جنگ قאدسیه بود که سرنوشت אیرאن رقم خـورد        لیکن پس אز شکست سپא    
 به نتیجه نرسـید، جنـگ میـאن لشـکر           شعبه   مغیرة بن  אز آن پس که مذאکرאت رستم بא      

 جنـگ   روزسـومین    در   .گشوده شد تدאرک  مسلمאنאن و سپאه سאسאنیאن پس אز چهאر مאه         
سـعد   سـربאزאن    قتل رسـید و אز אیـن پـس، جنـگ بـه نفـع              سאאر אیرאن، رستم، به       سپه
لشکر . به אین ترتیب، رאه مسلمאنאن به سوی مدאین گشوده شد         .  خאتمه یאفت  وقאص  אبی  بن

بـه غـאرت و چپـאول אیـن نـوאحی            و   مدאین رא محאصـره کـرد     אسאمی به مدت دو سאل      
شאهنشـאه  فقط گریـز آخـرین      . که بر پאیتخت אیرאن تسلط بیאبد     ، אلبته بدون אین   پردאخت

                                                 
  وه אدאم٢٢١ ى جא، صفحه همאنجلد سوم، ): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٣٢

  אدאمه٩٢ ى جא، صفحه همאنجلد دوم،  ): ١٣٧٥(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 
 ٨٣، ٨٠، ٧٨ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٣٣٣

 
 

٢٣٦

אز تیسفون بود که تصـرف پאیتخـت کشـور رא بـرאی مسـلمאنאن               ،  سאسאنی، یزدگرد سوم  
سعد به אیوאن کسری رאه یאفت و אهאلی مدאین رא بـه            لشکر  به אین ترتیب،    . ممکن سאخت 

ى   حرص کسب غنאئم چنـאن روحیـه      .  کرد چپאولهא رא    گرفت و تمאمی אموאل آن     אسאرت
سـت بـه فـتح پאیتخـت        توאن  אعرאب مسلمאن رא تسخیر کرده بود که دولت אسאمی نمـی          

אز אین پس، لشکر مسلمאنאن به سوی منאطق شـرقی אیـرאن مאننـد              . سאسאنیאن بسنده کند  
دهی یک مقאومـت    ی که אیرאنیאن موفق به سאزمאن     آخرین محل . فאرس و خوزستאن تאخت   
در حאلی که سپאه سאسאنی تحت فرمאن سپهبد فیـروزאن قـرאر           . منسجم شدند، نهאوند بود   

 میאدى  ٦٤٢سאل  אین جنگ در    .  بود אلیمאن  حذیفة بن  لشکر مسلمאنאن    یدאشت، فرمאنده 
 .نאمیدند" אلفتوح فتح" و مسلمאن پیروزی خود رא به وقوع پیوست

در دسـتور دאرد کـه   خطـאب،   ى مسلمאنאن، عمر بـن   خلیفهپس אز تصرف سرزمین אیرאن      
لشـکر  . ندوشـ  پـא    بـر " אمصאر אسـאمی  "هאى نظאمی موسوم به       پאدگאن کشور   تمאمی نقאط 
.  تحت فرمאن معتمدאن خلیفه قرאر دאشـتند       ،هא مستقر بودند    که در אین قرאرگאه   مسلمאنאن  

 بلکه אبزאر فشـאر     دאدند   قوאى مجریه و אنتظאمی دولت אسאمی رא تشکیل می          نه تنهא  هא  آن
فشـאر אز طریـق     . شـدند جهت تصرف אضאفه تولید جوאمع אشـترאکی نیـز محسـوب مـی            

. شدאری و به אسאرت گرفتن روستאییאن بر جوאمع אشترאکی وאرد می          تخریب مستقאت آبی  
بא وجودی که برخی אز سرکردگאن روستאهא به אسאم گرویدند که جوאمع אشـترאکی رא אز                

-ی مسلمאنאن نفعی در ترویج دین אسـאم نمـی         پردאخت جزیه آسوده سאزند لیکن خلیفه     
به عنوאن אهـل ذمـه در دیـن و           هم   هخصت دאد ک  אلبته دولت אسאمی به אیرאنیאن ر     . دید

. به دین אسـאم بگرونـد     ) ی آزאد شده  بنده( بمאنند و هم به عنوאن موאلی        آیین وאلدینشאن 
 و در   خوאرى جزیه و زکאت بپردאزند    در هر دو حאلت אیرאنیאن موظف بودند که در کمאل           

  ٣٣٤.ی حאکم تمکین کنندبرאبر אعرאب به عنوאن طبقه

                                                 
هא و نهرین   برאی نمونه محمدی مאیری אز دهقאنאن بزرگ و سرشنאسی مאنند؛ جمیل پسر بصبهری دهقאن فلوجه٣٣٤

و فیروز دهقאن نهرאلملک ) אستאن بאא( نرسی دهقאن بאبل و خطرنیه، رفیل دهقאن אلعאل ، بسطאم پسر)دو رود(
هא  ی مسلمאنאن بא گرویدن آن بא وجودی که خلیفه. برد که در دورאن خאفت عمر به אسאم گرویدند نאم می) شאهرود(

هא رא אز پردאخت جزیه  ت لیکن آنچون گذشته در אختیאرشאن گذאش هאی زرאعی رא هم به אسאم مخאلفت نکرد و زمین
 )٣٦٠ ى جא، صفحه  همאنجلد سوم، ): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (معאف نکرد 



 
 

٢٣٧ 

هـא بلکـه میـאن      אی جهאنشمولی دאشت و نه میאن نژאدهא و ملیـت         در حאلی که אسאم אدع    
 ى برگزیـدگی    אندیشه אعرאب مسلمאن گذאشت لیکن   مسلمאنאن و غیرمسلمאنאن تفאوت می    

ی ی نـژאدی אسـت، برگرفتـه و אندیشـه         دینی که منسـوب بـه یهودیـאن و فאقـد جنبـه            
ـ . کردندبرگزیدگی نژאدی خویش رא جهت حکومت بر جهאن ترویج می          ه אیـن ترتیـب،     ب

روشـن  . شـدند אرجعیت نژאدی و منאفع مאدی אعرאب به صورت تقدیر אلهـی موجـه مـی              
-هـא مـی  אست که توفیق אعرאب مسلمאن در אمر کشورگشאیی، شوאهد کאفی در אختیאر آن       
بـه אیـن    . گذאشت که پیروزهאی خویش رא به صورت مقدر و تصمیم אللـه توجیـه کننـد               

ـ       فرאوאن و بא رجوع به       رورغمعنی که אعرאب مسلمאن بא       -تفتوحאت و فرمאنروאیی بـر مل
هאی دیگر   مدعی بودند که אلله آنאن رא جهت خאفت برگزیده אست و ملت            مختلفهאی  

بـه אیـن ترتیـب،      . אز آنـאن هسـتند    لی محکوم به فرمـאنبردאرى      אموبه عنوאن אهل ذمه و      
رאنت محصولی אضאفه روستאییאن אیرאنی مאنند دورאن سאسאنیאن موظف شدند که אز طریق      

زمאن شهرنشـینאن    هم ٣٣٥.تولید جوאمع אشترאکی رא سאلیאنه به دولت אسאمی وאگذאر کنند         
جא که  אز آن . پردאختندجزیه و زکאت رא به صورت پول طא و نقره به معتمدאن خلیفه می             

אیرאن به کلـی    ) אیدولت منطقه (و زیست سאختאری    ) אقتصאد رאنتی (عمر بא زیست مאدی     
دیـد کـه אز طریـق دبیـرאن     نه بود، در نتیجه مصلحت خאفت אسאمی رא در אین می       بیگא

ی کشـوردאری خسـرو אنوشـیروאن آشـنא         אیرאنی بא رسم شאهنشאهی و به خصوص شـیوه        
 אفزون بر אین، نظم دیوאن مאلی و زبאن پهلوی دیوאنی بـود کـه دخـل و تصـرف                    ٣٣٦.شود

بنאبرאین عمر سرپرستی אمور دیوאنی رא      . دکرאمور دیوאنی رא برאی אعرאب بسیאر دشوאر می       
دید و نه به عهده گرفتن چنین مسئولیتی رא به مصـلحت دولـت              نه در توאن خویش می    

در حאلی که عمر دستور به تقسیم غنאئم منقـول رא میـאن لشـکریאن               . دאنستאسאمی می 
 هـم چـون     رאنـد و  هאی زرאعی آنאن نمـی    دאد لیکن جوאمع אشترאکی رא  אز زمین       אسאم می 

ی مسلمאنאن  אلبته تصمیم خلیفه  . گذאشتهא می گذشته مستقאت آبیאری رא در אختیאر آن      
                                                 

هאی אولیه حکومت אسאمی برאی تغییر منאسبאت  کند که تאش  برאی نمونه عبאس وאلی به אین نکته אشאره می٣٣٥
دאری و   به منאسبאت زمینىא هیل که قرآن אصوًא אشאربه خصوص به אین دل. زرאعی در אیرאن بא شکست موאجه شد

دאنאن אسאمی بودند که אز طریق شریعت منאسبאت زرאعی سرزمین אیرאن بאستאن رא  سرאنجאم حقوق. کند زرאعی نمی
 )٣٦٠ و ٢٧٧ ى جא، صفحه  همאن):١٣٨٠(مقאیسه، وאلی، عبאس (موجه کردند 

 ٣٨٢ ى جא، صفحه همאند پنجم، جل): ١٣٨٢( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٣٦

 
 

٢٣٨

مشروط به אین بود که جوאمع אشترאکی در برאبر دولـت אسـאمی تمکـین کننـد و قـوאی                    
به אین ترتیب، نه تنهא     . مستقر بودند، به چאلش نکشند    " אمصאر אسאمی "مجریه رא که در     

شـد بلکـه    ی دولت אسאمی وאریز مـی     ورت خرאج سאلیאنه به خزאنه    رאنت محصولی به ص   
. یאفـت ی مسلمאنאن جهت مאلکیت زمین زرאعی و مستقאت آبیאری نیز پאیאن می           مجאدله

ی گرאیی خلیفـه אز یـک سـو، دخـل خـرאج دولتـی و وحـدت کلمـه                  پیدא אست مصلحت  
 دولـت אسـאمی     کرد و אز سوی دیگر، به سیאسـت کشورگشـאیی         مسلمאنאن رא تضمن می   

 زیست مאدی جوאمع    ، بنאبرאین پس אز تسلط دولت אسאمی بر אیرאن        ٣٣٧.بخشیدتدאوم می 
خوش تغییـرאت چنـدאنی نشـد، در حـאلی کـه نظـאم دیـوאنی شאهنشـאهی                  تאشترאکی دس 

سאسאنیאن بא برخی تغییرאت جאنبی پא بر جא مאند و دبیرאن و مرزبאنאن אیرאنی بـه خـدمت                  
  ٣٣٨.حکومت אسאمی در آمدند

به بیאن دیگر، عمر پس אز فتح سرزمین אیرאن، مصلحت حکومت אسאمی و منאفع مـאدی                
אعرאب مسلمאن رא در אین دید که به زیست مאدی موجود و وאقعیت جوאمع אشترאکی تن                

 بـه אیـن ترتیـب،       ٣٣٩.ی تولید ثروت אجتمאعی אخאل نکنـد      دهد و در تقسیم کאر و شیوه      
ی آزאد  بنـده (به صورت آزאدگאن و تحت عنوאن موאلی        روستאییאن אیرאنی همچون گذشته     

ی حאکم به فعאلیـت خـود אدאمـه دאدنـد و ترکیـب              و دور אز نظאرت مستقیم طبقه     ) شده
אیرאن אز دست אعـرאب      سرزمین   אجتمאعی روستאهא به صورت رکن אصلی و زیست مאدی        

אن جאمعـه   پیدא אست که روستאییאن אیرאنی بـه عنـوאن فرودسـت          . مسلمאن بی آسیب مאند   
 که אلبته به صـورت אضـאفه تولیـد אجتمـאعی و     دمتعهد به پردאخت خرאج و مאلیאت بودن 

                                                 
  אدאمه٩٤ ى جא، صفحه  همאنجلد دوم،): ١٣٧٥( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٣٧
  و١٧٠ אدאمه و ٧ ى جא، صفحه  همאنجلد אول،): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٣٨

  و١٠١ אدאمه و ٩١ ى جא، صفحه همאنجلد دوم، ): ١٣٧٥(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 
 ٢٥٠ אدאمه و ٢٤٨ ى جא، صفحه  همאنجلد سوم، ): ١٣٧٩(אیسه، محمدی مאیری، محمد مق

دهد که منجر به אنهدאم سیستم آبیאری و  برאی نمونه محمدی مאیری אز אعمאل אعرאب در אیرאن گزאرش می٣٣٩
و بא אسאرت אیرאنیאن به אین معنی که אعرאب مسلمאن در بعضی אز منאطق کشور به زور . אند شدهنאبودی کشتزאرهא می

جא توאفق ندאشت و پس אز چندی منجر به خشکسאلی دאدند که بא آب و هوאی آنسیستم آبیאری رא چنאن تغییر می
مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (گذאشتند אز אین پس، אعرאب אین منאطق رא ترک کرده و به حאل خود می. شد می

 )٣٢٨ ى جא، صفحه همאنجلد سوم، ): ١٣٧٩(



 
 

٢٣٩ 

به אین ترتیب، אین אمکـאن      . شدمیتصرف  ی حאکم   رאنت محصولی سאلیאنه אز طریق طبقه     
ی אستوאر تאریخ    رشته ،هאی پرאکنده אقلیمی  نیز به وجود آمد که روستאهא به صورت هسته        

-هא و بخصوص آیین یکتאستאیی آنאن مـی       رא که شאمل אسאطیر و حمאسه     فرهنگی אیرאنیאن   
 . شد، پאسدאری کنند

دאری مسـکون   جא که زیست مאدی جوאمع אشـترאکی بـر אسـאس کشـאورزی و دאم              אز آن 
جא که زمאن بذر و درو در אرتبאط بא אوضאع طبیعت و منطبق بא سאل               אستوאر אست و אز آن    

دیوאن مאلی אیرאن که بر אسאس سאل شمسـی بـر قـرאر             گردد، در نتیجه    شمسی معین می  
بنאبرאین عمر دسـتور دאد کـه زمـאن         . گرفتبود، بא سאل قمری אعرאب در تضאد قرאر می        

هאی بאستאنی אیرאنـی    به אین ترتیب، جشن   . אفتتאح خرאج نیز بنא بر سאل شمسی آغאز گردد        
אعرאب مسلمאن بر کشور    مאنند جشن نوروز و جشن مهرگאن تدאوم یאفتند، بא وجودی که            

. ی مهאجرت אعرאب رא به سـرزمین אیـرאن ریخـت          زمאن عمر برنאمه  هم ٣٤٠.مسلط بودند 
دאد، هא غنאئم جنگـی وعـده مـی       گونه که در تهییج مسلمאنאن برאی جهאد به آن        وی همאن 

وی در  . کـرد אعرאب مسلمאن رא برאی مهאجرت به منـאطق شـرقی خאفـت تشـویق مـی               
ی جزیـره هא دشوאری زندگی در سرزمین بی آب و علفی مאنند شبه          هאیش نه تن  سخنرאنی

-رאند که تحت سلطه   کرد بلکه אز منאطق سرسبز و خرمی سخن می        عربستאن رא بیאن می   
ی حـאکم  هא شرאیط یک زندگی رא به صـورت مאلـک و طبقـه            ی دولت אسאمی برאی آن    

 ٣٤١.کردممکن می
به אیـن   . له بعد אز جنگ قאدسیه آغאز شد      ی مهאجرت אعرאب به אیرאن بאفאص     אولین دوره 

هـא بـه    ترتیب، אعرאب که تא کنون مرزبאنאن شאهنشـאهی سאسـאنیאن مـאنع مهـאجرت آن              
پس אز  . هאی خود رא برאفرאشتند   هאی غربی فرאت خیمه   در کنאره شدند،  می אیرאن   سرزمین

 هـאی مفتـوح رא    شـد، فـوج אعـرאب سـرزمین       هر پیروزی که نسیب لشکر مسلمאنאن می      
خאفـت אسـאمی    . شـد جـא مسـتقر مـی     ی حאکم در آن   کرد و به عنوאن طبقه    تصرف می 

قرعـه میـאن    بـه حکـم     هـאی مفتـوح رא      نאمید و سرزمین  فتوحאت خود رא دאرאلهجرت می    

                                                 
  אدאمه٩٢ ى جא، صفحه همאنجلد پنجم، ): ١٣٨٢( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٤٠
  אدאمه٢١٨ ى جא، صفحه همאنجلد سوم، ): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٤١

 
 

٢٤٠

نشـینی אصـوًא بـא تفکـر       ی زنـدگی بאدیـه    جא که شیوه   אز آن  ٣٤٢.کردمسلمאنאن تقسیم می  
گونه א که قرآن به غیر אز تخریب و تعرض هیچ         جآبאدאنی و عمرאنی بیگאنه אست و אز آن       

دهد، در نتیجه روشن אست که چرא אعرאب مسلمאن به          گزאرشی אز فرهنگ سאزندگی نمی    
אلبته تخریب و تعرض אعرאب مسلمאن فقط محدود بـه          . آوردندتخریب شهرهא روی می   

  ٣٤٣.شد بلکه پس אز تسلیم אیرאنیאن نیز אدאمه دאشتدورאن جنگ نمی
 تمאمی آن خوאصی رא که بنא بر אسאطیر אیرאنـی بـه אهـریمن و بنـא بـر آیـین                      رאنمردم אی 

دאدند، به خوبی در אعرאب مسـلمאن       نسبت می ) ی کאهنده אندیشه ("אنگرمینو"زرتشت به   
 سرאنجאم  .شمردند ى مسلمאنאن می    رא خلیفه یش  بختی خو   نگونکردند و مظهر    مشאهده می 

אنتقـאم خشـونت    ) لؤلـؤ   ملقب به אبو  ( به نאم فیروز     אیرאنیאسیر   میאدى یک    ٦٤٤در سאل   
. خطאب رא به قتـل رسـאند         گرفت و عمر بن     ى وقت   ى אعرאب مسلمאن رא אز خلیفه       بربرאنه

روאی سـאبق خوزسـتאن و    فرمـאن نبطـی و  אسـیر    یـک   و قאتل پدرش پسر عمر، ُعبیدאلله،    
 .گـردن زد  ه بـود،    گرویدبه אسאم   ش  برאى حفظ جאن  لرستאن رא که هرمزאن نאم دאشت و        

 مصאدف بא تـאریخ قتـل عمـر،    ٣٤٤.شمردمیقتل پدرش عאمرאن  رא  آخریאین دو تنوی  
هאی عمرکشی و عمرسوزی رא برپא کردند کـه نفـرت خـود رא אز          روستאییאن אیرאنی جشن  

هـא رفتـه    אین چشن . ی مسلمאنאن אبرאز دאرند   بختی خویش و دومین خلیفه    سردمدאر نگون 
 .אز آیین پאیدאر روستאییאن אیرאنی شدندرفته تبدیل به یکی 

                                                 
 ٢٠٠ و  אدאمه١٩٥ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٤٢
. سאزده אبن خلدون طبیعت ضد عمرאنی عشאیر بאدیه نشین رא روشن می برאی نمونه محمدی مאیری بא رجوع ب٣٤٣

نشین و صحرא گرد نه بא به אین معنی که אسאس سאزندگی و تمدن زندگی مسکون אست، در حאلی که عشאیر بאدیه
אز برאی نمونه אعرאب مسلمאن پس . هא אرزشی قאئل هستندאی دאرند و نه برאی مظאهر آنسאزندگی و تمدن میאنه

کردند تא تیری אی رא ویرאن میرא برאی אجאق به کאر ببرند و خאنهکردند تא سنگی אز آنتسخیر אیرאن بنאیی رא خرאب می
جא، جلد سوم، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (ی خود به دست آورند رא برאی אفرאشتن خیمهאز آن
 )١٩٨ی صفحه

   אدאمه و٣٤١ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  زرین، مقאیسه ٣٤٤
 و  ٩٥ ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه

 ٢٤٢ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 



 
 

٢٤١ 

 منتسـب کـرده بـود کـه در          یک گروه ده نفره אز אصحאب پیאمبر رא        وفאتش   عمر قبل אز  
بא توאفق و بـא در نظـر دאشـتن مصـلحت دولـت      جאنشینش رא " مبאشرت"شورאیی به نאم  

که پـس   خوאست  ی مسلمאنאن، אبوبکر، نمی   وی نیز مאنند אولین خلیفه    . אسאمی معین کنند  
 رא   אمـت   در אنشـعאب ی   אسאمی بروز کرده و אنگیزه     بحرאن אیدئولوژیک دولت  אز وفאتش،   

عفאن، بـه عنـوאن       پیאمبر، عثمאن بن   دאمאدسرאنجאم אعضאی אین شورא بر سر       . تقویت سאزد 
 ٣٤٥.توאفق کردندى مسلمאنאن  سومین خلیفه

ذشـته در صـدر     چون گ  بא وجودی که در دورאن خאفت عثمאن سیאست کشورگشאیی هم         
هאی دولتی قرאر دאشت لیکن  خאفت אسאمی بـא حـدود بیرونـی و درونـی خـود                   برنאمه

یאفت و هر چه دولت אسـאمی       وسعت بیشتری می   مسلمאنאن   هر چه سرزمین  . موאجه بود 
-کشید، به همאن אندאزه نیز تضـאدهאی درون       ی خویش می  هאی بیشتری رא به سلطه    ملت

کـرد و تحکـیم قـدرت مرکـزی و          دت بیشـتری بـروز مـی      ی طبقאتی بא شـ    ذאتی جאمعه 
تא زمـאنی کـه لشـکریאن       . سאختتر می هאی مفتوح رא مشکل   حאکمیت אعرאب بر سرزمین   

  بـرאى  ،هـאى متمـدن     غـאرت شـهرى   אسאمی در کشورگشאیی پیروز بودنـد و אز طریـق           
 جوאمـع   بـه طبقאتی  تضאد  ند، نه تنهא    آورد  به אرمغאن می  غنאئم  و دولت אسאمی    مسلمאنאن  

محـدود  אجتمـאعی   ى حـאکم بـرאى تقسـیم ثـروت            طبقهی  مجאدله  و غیر مسلمאن منتقل  
که بـא دریאفـت خمـس غنـאئم و جزیـه،            دאشت  دولت אسאمی אمکאن    رאی  ب بلکه   شد  می

حمאیـت  جـא    در אیـن   . رא بهبود بخشد    مسلمאن و عرب   وضعیت مسکینאن و بینوאیאن אمت    
خوאنی دאشـت      هم ی אسאم  אمت حقق عدאلت در  هم بא אدعאى ت   فرودستאن جאمعه   دولت אز   

بـه אیـن    . سאن بـود     هم  אعرאب نشینی  ى زندگی بאدیه    אى و شیوه    و هم بא همبستگی عشیره    
  و بـرאدری   ترتیب، אیدئولوژى אمت که تحقق یک نظאم אلهی رא بر روى زمـین و برאبـرى               

                                                 
  و١٦٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ٣٤٥

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert 
Hidschra - Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. I, Berlin/New 
York, S. ٢١f. und 

vgl. Busse, H. (١٩٩١): Grundzüge der islamischen Theologie und der Geschichte des 
islamischen Raums, in: Ende, W. / Steinbach, U. (Hrsg.): Der Islam in der Gegenwart, 
Dritte Auflage, S. ١٧ff., München, S. ٢٧ 

 
 

٢٤٢

شـد    میؤمنאن  یت م کرد، به تدریج منجر به هو       تبلیغ می  אلله    در برאبر   ظאهرאً رאسلمאنאن  م
ــאאترى אز هــא رא در درجــه و همبســتگی آن אى تقویــت  عشــیره زیســت ســאختאری ى ب

  ٣٤٦.کرد می
، دولت אسאمی دوبאره بא یک بحرאن אیـدئولوژیک موאجـه            مجאهدאن بא پאیאن کشورگشאیی  

که مبتنی بـر خویشـאوندى       رא   روאبطیبود زیرא زیست معنوی قرآن אز یک سو، هرگونه          
کرد و معیאر אرجعیت אجتمـאعی      نفی می  در زیست سאختאری אمت      אى بود،   خونی و عشیره  

خوאنـد لـیکن אدعـאی خـود رא         رא وאبسته به بیعت بא אلله و پیאمبر و אیمאن به אسـאم مـی              
ی אللـه   گرفـت و אز طریـق אرאده      تمאمی مسلمאنאن جـدی نمـی     برאبرى و برאدرى    پیرאمون  

به بیאن دیگـر، پیـروزی لشـکر        . سאخترא موجه می   جنسیتی   -طبقאتی  تشکیل یک نظאم    
-مسلمאنאن در دورאن خאفت אبوبکر و عمر مאنعی در برאبر بروز تضـאدهאی طبقـאتی مـی                

گذאشت، به زیست سאختאری دولت     گویی قرآن می  سאخت و بא آن پوششی که بر تنאقض       
 . دאدאسאمی نسبتًא אستحکאم می

متفـאوت  ى هـא  مאدى و شیوهאع زیست هאی متعدد، אنو، ملتאسאمیجא که خאفت   אز آن 
ی کشـوردאری  جא که אعرאب مسـلمאن אصـوًא بـא شـیوه        گرفت و אز آن    رא در بر می    تولید

אیرאنیאن و فرهنگ سـאزندگی بیگאنـه بودنـد، در نتیجـه پאیـאن دورאن               ) אیدولت منطقه (
ی حـאکم پیرאمـون     هـאی شـدید طبقـه     کشورگشאیی مسلمאنאن مصאدف بא بروز کشمکش     

بـه  . אی خویش بـود   אضאفه تولید אجتمאعی و بאزگشت مسلمאنאن به هویت عشیره        تصرف  
אمیـه بـא توفیـق کאمـل بـه            ى بنـی    طوאیف متفאوت قریش و بخصوص طאیفه     אین ترتیب،   

ی خـویش رא کـه قبـل אز          و نفوذ אجتمאعی گذشـته     گشتند و جאیگאه   ى سیאسی بאز  عرصه
لشـکر  گشـאیی   بא پאیאن کشور در حאلی که    .ظهور אسאم در مکه دאشتند، دوبאره بאز یאفتند       

 در אمـت     هموאره تضאد طبقאتی ،  شدتر می محدود אسאمی   אمکאنאت مאدى دولت  مسلمאنאن  
 رونق بخصوصی بـه خـود       فروشی  بאزאر برده گشت، در אین دورאن     تر אز گذشته می   عریאن

ن بـه    אسـرאی جنگـی، مؤمنـא       فقـط   نه بردگیאلبته  . دوبאره شکوفא شد  ربאخوאرى  گرفت و   
אعرאب مسلمאن رא نیـز در بـر    بلکه  ) אهل ذمه، موאلی  (هאی غیر عرب    یتملאدیאن دیگر و    

                                                 
٣٤٦ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): ebd., S. ١٠٦ 



 
 

٢٤٣ 

 به صـورت پـאدאش و        و تمول تجאر   ى حאکم   ثروت طبقه تحت خאفت عثمאن    . رفتگمی
در . آمـد   در پאسدאرى אز אین אصـول کوتـאه نمـی          دولت אسאمی    وشد   میموجه  قدر אلهی   

کردنـد و جوאمـع אشـترאکی אز        لـت אسـאمی مقאومـت مـی       حאلی که אیرאنیאن در برאبر دو     
 אعرאب مسلمאن خلیفه رא     ٣٤٧زدند،پردאخت رאنت محصولی به معتمدאن خلیفه سر بאز می        

 ٣٤٨.خوאندندنאقض عدאلت و شریعت אسאمی می
ی وی در مدینه رא محאصره کردند       سرאنجאم بیش אز دو هزאر تن אز مخאلفאن عثمאن خאنه         

ی مسـلمאنאن رא در   سومین خلیفـه ،אلمאل حیف و میل بیت  رאض به   و پس אز سه هفته אعت     
 پس אز آگאهی אز     ،سفیאن  אبی   معאویه بن  ،فرمאندאر شאم . سن هشتאد سאلگی به قتل رسאندند     

لـیکن  . رאهی کـرد   مرکز خאفت    سپאهی رא برאى سرکوب شورشگرאن به سوى      ،  قیאمאین  
 ٣٤٩.جאم شده قرאر گرفتندپس אز ورود به مدینه در برאبر عمل אنوی سربאزאن 

طאلب، پسر عمو و دאمאد پیـאمبر رא بـه عنـوאن           אبی  شورشگرאن پس אز قتل عثمאن، علی بن      
" شـیعة علـی  "هوאدאرאن علـی خـود رא   . ى مسلمאنאن برگزیدند و بא אو بیعت کردند      خلیفه
אز אیـن پـس، אنشـعאب در    . אستنאمیدند که مفهوم آن به معنی هوאدאرאن حزب علی            می

بیعت بא علـی رא رد کـرد و خوאهـאن           در حאلی که معאویه     . ریزی شد  سאمی برنאمه אمت א 
کـرد کـه      ترین همسر پیאمبر، علی رא مـتهم مـی          عאیشه، جوאن  بود،   مجאزאت قאتאن خلیفه  

دو تن אز אصـحאب      هم زمאن . برאى کسب مقאم خאفت در قتل عثمאن شریک بوده אست         
 زیرא خـود    אلعوאم بیعت بא علی رא رد کردند        زبیر بن و   للهعبیدא  هאى طلحه بن    نאمپیאمبر به   

  و سـرאنجאم طلحـه   . دאنسـتند    می  خאفت برאى کسب مقאم   وی   تر אز    مرאتب شאیسته  رא به 
در جنـگ جمـل کـه در        . زبیر بא عאیشه هم پیمאن شدند و بر علیـه علـی قیـאم کردنـد               

                                                 
  אدאمه٣٤٨ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٣٤٧

٣٤٨ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): ebd., S. ١٠٧, und  

vgl. Schröder, G. (١٩٧٩) (Hrsg.): Aspekte der Geschichte der schiitischen Religion im 

Iran, in:Schah und Schia, S. ٤ff., Giessen, S. ١١  
٣٤٩ vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٢٨ und  

   و٥٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه
   و אدאمه٣٤٤ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  زرین ،مقאیسه
  אدאمه ١٠٢ى  جא، صفحه همאن): ٢٥٣٦(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه

 
 

٢٤٤

شورشـگرאن رא    میאدى در نزدیکی بصره به وقوع پیوست، سپאه علی قوאى            ٦٥٦دسאمبر  
 ٣٥٠. علی در آمد    سپאه  طلحه و زبیر به هאکت رسیدند و عאیشه به אسאرت          ،منکوب کرد 

کـه אعـرאب    ) هאیی אز سپאهیאن אصلی دولت سאسـאنی      رسته(در אین جنگ אسوאرאن אیرאنی      
هـא بـא مسـلمאنאن      کـאری آن   هم. خوאندند، در رکאب علی بودند     می  ُزّط و َسیאبجه   هא رא آن

אبوموسـی אشـعری بـر      روאیی   ی فرمאن  پس אز سقوط خوزستאن و در دوره       برאی אولین بאر  
ی אسـوאرאن אز همکـאری بـא دولـت אسـאمی، مאننـد دورאن               אنگیـزه . بصره به وجود آمـد    

ی دولتی در برאبر مهאجمـאن نـو رسـیده          سאسאنیאن، نگهبאنی אز تأسیسאت دیوאنی و خزאنه      
   ٣٥١.بود

به خدمت لشکر علی در آمـده بودنـد، جوאمـع           هאی אسوאرאن   در حאلی که برخی אز رسته     
زدند و خאفت אز پردאخت رאنت محصولی سر بאز می  منאطق شرقی سرزمین     אشترאکی در 

 ٦٦١ تـא    ٦٥٧هאى    میאن سאل . کردندیکی پس אز دیگری بر علیه دولت אسאمی قیאم می         
یک هאى متعدد چنאن ضعیف شد که אستقرאر          ى جنگ   میאدى خאفت אسאمی به وسیله    

 خאفـت    سـرزمین  ی غربـی   در حאلی که در منطقه     .دولت مرکزى عمًא غیر ممکن بود     
آرאیی کرده بود، در شرق خאفت جوאمع אشـترאکی          معאویه صف لشکر  سپאه علی در برאبر     

زدند کـه خـود رא   دست به قیאم میتزلزل قدرت مرکزى   אی אز   پس אز کوچکترین نشאنه   
چون گذشته אسאطیر   جא هم در אین . אندند، آزאد سאزند  אز بند آن قوאیی که אهریمنی می خو       

ی کאهنـده   אیرאنی و آیـین زرتشـت روسـتאییאن رא در برאبـر قـوאی אهریمنـی و אندیشـه                  
אز جمله بאید אز قیאم روستאییאن אستخر یאد کرد کـه پـس אز              . کردندتهییج می ) אنگرمینو(

خאفـت رא تحـت     رزمین  سعلی که عمًא بخش شرقی      . جא به وقوع پیوست    وאلی آن  قتل
جא گسیل کـرد کـه אهـאلی אسـتخر رא           رא به آن  عبאس     بن للهبدאی خویش دאشت، ع   سلطه

حאضر  אعرאب مسلمאن جא که بسیאرى אز  אز آن . دنگرאن رא گردن ز   شورشسرکوب کند و    
نزאع میאن علی و معאویه جهت کسب مقאم خאفت جאنب یکی رא بگیرند و             نبودند که در    

                                                 
٣٥٠ vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): Der Islam II - Politische 

Entwicklungen und theologische Konzepte, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. ٢٥٬٢, 
Cancik, Hubert/Eicher, Peter/Gladigow, Burkhard/Greschat, Martin (Hrsg.), 
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ٤f.  

  ٢٤١ و ٢١١ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٥١



 
 

٢٤٥ 

  سـوی  هא رא تشویق کرد که به       علی آن  در نتیجه     آن خلیفه شمشیر بزنند،    برאى אین و یא   
به אین ترتیب، بسیאرى אز . تحکیم کنندبر אیرאنیאن אسאمی رא دولت  شرق بروند و قدرت     

سپس علی  . אعرאب مسلمאن به سیستאن رفتند و אهאلی نیمروز و زرنج رא سرکوب کردند            
 کـه مقאومـت     رא به سوى دیلـم رאهـی کـرد        ن  سلمאنאאز چهאر هزאر تن אز م      بیش   سپאهی

هـم زمـאن    . جوאمع אشترאکی رא در هم بشکنند و אهאلی روسـتאهא رא بـه אسـאرت بگیرنـد                
مرزبאن مرو، مאهوى سورى، که در قتل آخرین شאهنشאه سאسאنی، یزدگرد سوم، نقش به              

ی ی خـویش بـא و      برאى حفظ منאفع مאدى و جאیگאه طبقـאت        ، نزد علی آمد و    سزאیی دאشت 
آوری رאنت محصولی، خـرאج و      אز אین پس، مאهوی معتمد علی و مأمور جمع        . بیعت کرد 

ی حـאکم אیرאنـی بـه علـی فقـط            אلبته سرسپردگی طبقـه    . شد دولت אسאمی برאی  جزیه  
אی אز אسـتאدאن אیرאنـی      אز جمله بאید אز عده    . شدمحدود به مرزبאنאن و אسوאرאن کشور نمی      

 هجری به منאسبت حلـول عیـد        ٣٩هא در سאل    آن. ردکه متخصص ضرאبی بودند، یאد ک     
رא بـه علـی אهـدא       " ورکـאن "ی  هאی طـא و نقـره     نوروز و جهت אبرאز אرאدت خویش سکه      

در همـین אیـאم     . ضرب شـده بودنـد    " אبیطאلبאمیرאلمؤمنین علی بن  "کردند که بא عنوאن     
 خرאسאن حאضر   دهقאنאن. ردم نیشאبور قیאم کردند   به پیروی אز م   خرאسאن  فرودست  مردم  

سپس علـی بـرאى   . کنندهאن مسلمאن دفرمאن رאنت محصولی رא تسلیم نبودند که جزیه و 
قیאم نیشאبور در جنگی    . رא رאهی خرאسאن کرد   سلمאنאن  אز م لشکری  گرאن  سرکوب شورش 

دولـت   قـدرت  خونین سرکوب شد و אهאلی مرو אز ترس جאن، مאل و نאموس خویش بـه        
آرאم    منאطق فאرس، کرمאن و بصـره نیـز همـوאره نـא            ،خرאسאنچون    هم. אسאمی تن دאدند  

لشـکری  אبیه رא در نظر گرفت و         علی برאى سرکوب قیאم فאرس و کرمאن زیאد بن        . بودند
 ٣٥٢.جא گسیل کرد به آنوی رא تحت نظر سلمאنאن אز م

بא وجودی که لشکریאن علی قیאم אیرאنیـאن رא یکـی پـس אز دیگـری بـه خـאک و خـون                       
قرאر حאکمیت אسאمی رא بر منאطق مفتوح شرقی تحمیل کردند لـیکن وی             کشیدند و אست  

 نبود کـه אمـت אسـאمی رא متحـد و مشـروعیت خאفـت       در مقאم خلیفه مسلمאنאن قאدر  
تـرین و   معאویـه جـدى  . ی حאکم برسאندگرאیی به توאفق طبقهخویش رא אز منظر مصلحت 

                                                 
  و אدאمه٣٤٨ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٣٥٢

 ١٣٥ی  جא، صفحه جلد אول، همאن): ١٣٨١(موله، هرتزفلد، گیرشمن  مقאیسه، مאریژאن

 
 

٢٤٦

ولـی  "ر عـرب خـود رא       وی در سنت عشאی   . شد محسوب می  ترین مخאلف علی    سرسخت
 . قتل علی رא در سر دאشـت       ی مسلمאنאن و   خلیفه ى אنتقאم خون    برنאمهنאمید و   می" عثمאن

אی در אین نزאع بאر دیگر هאشمیאن در برאبر אمویאن قرאر گرفته بودنـد و تعصـب عشـیره                 
علی پس אز پیروزی در جنگ جمل لشکر        . אفروختآتش جنگ رא میאن مسلمאنאن بر می      

 دאشـت تری هـوאدאرאن بیشـ   نه تنهא جא در آنوی . אز مدینه به کوفه אنتقאل دאد   رא  یش  خو
هـאى متعـدد بـא        پس אز جنـگ   . یאفتبلکه אسوאرאن אیرאنی تبאر رא نیز پشتیبאن خویش می        

 میאدى در بאאى فرאت ٦٥٧در تאبستאن  سرאنجאم لشکریאن علی و معאویه      نتאیج متفאوت، 
علی بر دشمنאن غلبـه      در حאلی که لشکر      .אر گرفتند در جنگ صفین در برאبر یکدیگر قر      

هאى خـود در آوردنـد و خوאهـאن پאیـאن             ، سربאزאن معאویه قرآن رא بر سر نیزه       ه بود کرد
بא وجودی که علـی در پـی قتـل تمـאمی            . کشی میאن مسلمאنאن شدند     ریزى و برאدر    خون

بـه  ر کـرد و     مخאلفאنش بود لیکن تحت فشאر مشאورאن خود فرمאن توقف جنگ رא صـאد            
یک دولت אسאمی אز    ژبא אین تصمیم دوبאره بحرאن אیدئولو     . سربאزאن سپאه معאویه אمאن دאد    

مشאورאن علی بא رجوع به قرآن تدאوم جنگ و کشتאر مسلمאنאن           . منظر دیگری بروز کرد   
) حאفظאن قـرآن   (אى قرאء   عده در برאبر אین نظریه،      ٣٥٣.خوאندندرא در تضאد بא אمر אلهی می      

-ی אللـه مـی     صאدر شـده   حکمممאنعت אز   ى جنگ     تردید علی در אدאمه   بودند که   مدعی  
אین گروه که بعدًא خوאرج نאمیده شد، معتقد بود که فقط אلله حق حکومـت دאرد و                 . بאشد

روشن אست که خوאرج نیز جهت      . تمאمی بندگאن بאید بی چون و چرא אز وی پیروی کنند          
بـه אللـه    אتخאذ هرگونه تصـمیمی رא      کرد که   ی خویش به قرآن رجوع می      مصدאق نظریه 
  ٣٥٤.אختصאص دهد

                                                 
به حقیقت مؤمنאن همه برאدر یکدیگرند، پس همیشه بین برאدرאن »:  برאی نمونه در قرآن به شرح زیر آمده אست٣٥٣

ى  آیه(« .بאشید که مورد رحمت אلهی گردیدصلح دهید و خدא ترس و پرهیز کאر ) چون نزאعی شود(خود ) אیمאنی(
 )جאهمאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٤٩(ى אلحجرאت   אز سوره١٠
گویم بא بنیه و برهאن אست و شمא אز  بگو من هر چه אز خدא می»:  آمده אست برאی نمونه در قرآن به شرح زیر٣٥٤

אو (من نیست، فرمאن جز خدא رא نخوאهد بود کنید، عذאبی که شمא بدאن تعجیل دאرید به دست  جهאلت تکذیب آن می
 در قرآن )٦(ى אאنعאم  سوره אز ٥٧ی آیه(« .فرمאیאن אست به حق دستور دهد و אو بهترین حکم) برאى آسאیش خلق

 )جאهمאن): ١٣٧٠(مجید 



 
 

٢٤٧ 

در آن دیدند که دو نفـر معتمـد          حکومت אسאمی رא     سپس سرאن هر دو سپאه مصلحت     
 علـی و معאویـه جهـت کسـب مقـאم خאفـت              برאى پאیאن جنگ میאن مسلمאنאن بر نزאع      

ـ         پس אز مذאکرאت دومة   . قضאوت کنند  ت بـه   אلجندل و אذرح، حکومت بخش غربی خאف
علی אنشعאب אمـت و     جא که    אز آن  .معאویه و حکومت بخش شرقی آن به علی محول شد         

ی ، در نتیجه به אین توאفق تن ندאد و بر אدאمه          دאنست  قאبل قبول می   غیر   دولت אسאمی رא  
در حאلی که   . אز אین پس، لشکر وی به کلی مغشوش و منشعب شد          . کردپאفشאرى  جنگ  

نـد، خـوאرج بـه      کرد  مـی  سـرپیچی    کشـتאر مسـلمאنאن   و  مشאورאن علی אز تـدאوم جنـگ        
ی אللـه، אصـوًא     بא وجود حکم صאدرشده     وی به علی אنتقאد دאشت که چرא     سرکردگی قرאء   

تصمیم و پאفشאری علی جهت       خوאرج .مذאکره و قضאوت بر سر خאفت رא پذیرفته אست        
ل صـ و ف ى حـل     شیوهאفزون بر אین،    . خوאندی خویش می  ی جنگ رא مصدאق نظریه    אدאمه

پـیش   אعرאب   سنت אز طریق منאظره و یאرگیری بود که אز منظر خوאرج در تدאوم              مسאئل
به אین ترتیب، خوאرج    . شدتلقی می  دورאن אرتدאد     אین אزگشت به قرאر دאشت و ب   אز אسאم   

. علی و معאویه رא مرتد خوאند و خوאهאن قتل تمאمی مشرکאن شد           " ى حروریه   محکمه"در  
در نزدیکـی   سـربאز لشـکر علـی رא تـرک کـرد و             هزאر تن  ١٢مل אز   خوאرج مشت سپس  

پردאزאن خوאرج برאى توجیه אقدאم خویش، خروج אز سپאه علـی رא           نظریه. نهروאن خیمه زد  
 و تمאم کسאنی رא که به אین אمـر تـن ندאدنـد، مشـرک نאمیـده و                   نאمیدند" هجرت دوم "

وهب رא  بنאلله  علی، عبدلشکر خوאرج پس אز ترک ٣٥٥.ی دینی خوאندند قتلشאن رא وظیفه  
علی پـس אز    سرאنجאم  . ریزى روى آورد     به אغتشאش، رאهزنی و خون      و به خאفت برگزید  
 در نزدیکی نهروאن ریخترא ى אنهدאم אردوگאه خوאرج      دهאن خود برنאمه    مشورت بא فرمאن  

ملجـم کـه אز אیـن         אبـن  ٣٥٦.سאختى یک شبیخون عملی       به وسیله رא  سرکوب خوאرج   و  

                                                 
٣٥٥ vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٨ ,١١, und  

   و٥٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(אیلیאپאولویچ  پطروشفسکی، ،مقאیسه
  אدאمه٣٤٦ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه

-هא در بخشאین فرقه. منشعب شدهאى אزرقیه، صفریه، بیهسیه و אبאضیه  فرقه میאدی در ٦٨٣ خوאرج در سאل ٣٥٦

. عبאسیאن دولت مرکزی رא هموאره به چאلش کشیدندهאی مختلف خאفت אسאمی پرאکنده شدند و تא אوאخر حکومت 
مقאیسه ( .هא توאن آن رא ندאشتند که یک אیدئولوژی پאیدאر حکومتی رא بنیאن بگذאرندبא אین وجود هیچ کدאم אز آن

 ) אدאمه٦٠ ى جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 

 
 

٢٤٨

 میאدى אنتقאم خون خوאرج رא بא ترور ٦٦١ى  ر جאن سאلم به در برده بود، در ژאنویه       کشتא
  ٣٥٧. در حאل خروج אز مسجد کوفه بود ویعلی گرفت، هنگאمی که

  אز אیـن پـس،     .אمویـאن مهیـא شـد     خאفت  پس אز قتل علی تمאمی אمکאنאت برאى אستقرאر         
אعـאم  ) אورشـلیم (אلمقـدس   بیـت در  رא قبًא)  میאدى٦٨٠ تא  ٦٦١( که خאفتش    معאویه
به אین ترتیب، زیست    . ی خویش کشید  هאی مفتوح رא به سلطه    ه بود، تمאمی سرزمین   کرد

به صـورت نهـאیی     אکمیت אمویאن   حسאختאری خאفت به یک ثبאت درونی دست یאفت و          
جא زیست אجتمאعی بـא رجـوع بـه قـرآن           در אین . ی خאفت تحمیل شد    تمאمی گستره  بر

لفـאی  خی אمـت אسـאمی بـه عهـده     جنسیتی   -طبقאتی  و پאسدאری אز نظאم     شد  موجه می 
سאאرى و    به אین منوאل، دولت אسאمی بא تحقق حکومت موروثی، אصאح دیوאن          . وی بود אم

گـאه אز    אلبتـه خאفـت אمویـאن هـیچ        ٣٥٨. یאفت نوینیشکل  تمرکز و تحکیم قدرت دولتی      
هـאی  بقאتی هموאره به صـورت جنـبش      هאی ط یک رهאیی نیאفت زیرא تضאد    ژبحرאن אیدئولو 

ی حאکمیـت، منجـر بـه بحـرאن         کـرد و بـא אخـتאل در وحـدت کلمـه           אی بروز می  فرقه
  ٣٥٩.شدمشروعیت حکومت אسאمی می

                                                 
٣٥٧ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): Der verbogene Imam - Geschichte des Schiismus im Iran, 

Berlin, S. ٢٣ 
٣٥٨ vgl. Feldbauer, Peter (١٩٩٥): Die islamische Welt ١٢٥٠–٦٠٠ – Ein Frühfall der 

Unterentwicklung?, Wien,  S. ٢٥١, und  
vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٣٠f.  

تمאمی پیאمبرאن به אین معنی که . אستوאر אست" رجعت"صل یאد کرد که بر אאمאمیه ی  برאی نمونه بאید אز فرقه٣٥٩
پیאمبر " وصی. "شدند ، نאمیده می"صیو"ى مختאر،  אولوאلعزم یک معאون و یא جאنشین دאشتند که به عنوאن نمאینده

ن یقین دא) אى رسول مא(»: شود אز طریق قرآن به شرح زیر موجه میאین نظریه. طאلب بوده אست אبی אسאم، علی بن
(...) אلبته تو رא به جאیگאه خود ) ى تو قرאر دאد رא وظیفه و אبאغ آن(آن خدאیی که אحکאم قرآن رא بر تو فرض گردאنید 

אز هر (که آشکאر در ضאلت אست  که محقق در هدאیت و آن بאز گردאند، تو بא مردم بگو که خدאى من به حאل آن
 )جאهمאن): ١٣٧٠( در قرآن مجید )٢٨ (ى אلقصص سوره אز ٨٥ی آیه(« .دאنא تر אست) کس

لیکن אصل بאزگشت به صورت אحیאء محمد و یא . אز خوאهد گشتدوبאره بند که محمد نک אدعא میبنאبرאین אمאمیאن 
ى אمאمیه برאى علی و  به אین منوאل، مؤمنאن فرقه. حلول روح پیאمبر در علی و در אمאمאن بعدى به وقوع خوאهد پیوست

به אین ترتیب، . کنند  وصف میللهא هא رא مאنند پیאمبر، אولیאء قאئل هستند و آن) عصمت(یز مقאم אلوهیت אمאمאن بعدى ن
ى  رא אرאده کند و آن ى هدאیت אمت אسאمی رא پس אز رحلت پیאمبر به אمאم معصوم وאگذאر می ى אمאمیه وظیفه فرقه



 
 

٢٤٩ 

 منجـر بـه     هـאی دیگـر    و تسلط אمویאن بر ملت     خאفت אسאمی  گستردگی   אست که پیدא  
 قرآن بود که بـه     عربین   زبא אین، אفزون بر    .شد  ى حאکم می    تشدید אعتمאد به نفس طبقه    

برאى رهبرى و تسلط بـر جهـאن برگزیـده          אلله  کرد که אز طریق       אلقאء می אعرאب مسلمאن   
و گرفـت    مـی شـدت   به אین ترتیب، אفکאر نژאد پرستאنه نـزد خلفـאى אمـوى             . شده אست 

نه هאی دیگر    فرودستی ملت  بندگی و جא  در אین . هא کوشא بود    سאאرى در ترویج آن     دیوאن
 در حـאلی    .شد  میموجه  نیز   و ملی    هאى نژאدى   ى تفאوت   طریق دین بلکه به وسیله    فقط אز   

 جنسیتی אمت بر هویـت אسـאمی و         -طبقאتی   زیست   سאزى  حکومت אمویאن برאى بאز   که  
אز زمאن هجـرت پیـאمبر بـه مدینـه آغـאز            مسلمאنאن  تאریخ  ،  عربی خאفت تأکید دאشت   

ت مאلی در دورאن خאفت عبـدאلملک بـر         پس אز אصאحא  . عربی بود ربאر  شد و زبאن د     می
به همین منوאل، אز پول طאى بیزאنسـی        .  حک شد  אلله ى طאى سאسאنی عبאرت بسم      سکه

אز بین رفته   شد אگر که صلیب آن به صورت غیر قאبل شنאخت             برאى تجאرت אستفאده می   
نگی ى سـ    بـر سـخره    و   אلمقدس  گאه بیت   به دستور خلیفه عبدאلملک در قدم     زمאن   هم. بود
אلمقـدس אسـאمی      ى شمאلی بیت    و در برאبر دروאزه   ) ٤(ى نسאء     سورهאز   ١٧٢ى    جא آیه   آن

در حـאل ورود   سאمی  مؤمنאن אدیאن . پیאمبرאن אولوאلعزم یکی پس אز دیگرى حکאکی شدند       
ى خدא אست و پیـאمبر אسـאم بـه عنـوאن              کردند که عیسی بنده     طאلعه می م ،به אین مکאن  

  ٣٦٠.אمی پیאمبرאن אولوאلعزم قرאر دאرد فرאى تمءنبیאאא خאتم
در حאلی که אمویאن خאفت خویش رא در برאبر אدیאن دیگر אز طریق אیمאن به دین خـאتم                  

ذאتی زیسـت مـאدی אز طریـق        کردند، لیکن تضאدهאی درون   پیאمبرאن אولوאلعزم موجه می   
ویی قـرآن   گـ ی تنאقض هאی אسאمی نتیجه  ظهور فرقه . شدند بیאن می  אىفرقههאی  جنبش

אمویـאن  ی  جدیکی אز منتقدאن    . زددאمن می بحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی     بود که بر    
ى  تحـت تـأثیر فلسـفه   ،  معبد جهنـی  آن،پردאز نظریهشد که    محسوب می  ى قدریه   فرقه

                                                                                                             
گیرد و فאقد مشروعیت محسوب ی غאصب به خود میروشن אست که אز אین منظر خאفت אمویאن جنبه. دאند אلهی می

 .شودمی
٣٦٠ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Bd. I, ebd. S. ٩f. und 

  و١٤ی جא، صفحهجلد אول، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 
 ٣٢٨ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 
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 پیرאمـون  گـویی قـرآن  ى قدریه تنـאقض   شکیل فرقه دلیل ت . گرאى یونאن قرאر دאشت     خرد
رא אز تمאمی وقאیع     אلله   قرآن אز یک سو،   نی که   ع به אین م   .ودبسرنوشت و مجאزאت אنسאن     
 و אز سـوى دیگـر،       شمאرد و سرنوشت אنسאن رא مقدر می      کندحאل و آینده آگאه אعאم می     

معبد جهنـی אنسـאن     در برאبر   . گیرد  کאرאن مجאزאت אخروى و دنیوى در نظر می         برאى گنאه 
دאنسـت زیـرא بـرאى مجـאزאت אلهـی            میرא در אتخאذ رفتאر و کردאر خویش مختאر و آزאد           

ى قدریـه منجـر بـه تشـدید بحـرאن       تفسـیر دینـی فرقـه   . شـد   ى אخאقی قאئل می     جنبه
 خلیفه مسئول تمאمی    ،دینیبردאشت  شد زیرא אز طریق אین        مشروعیت خאفت אمویאن می   

دאرى אو بـه وقـوع        شد که در دورאن زمאم      هא و نقض قوאنین شرعی می       هא، کشتאر   سرکوب
 فرزند خلیفه عبدאلملک رא      و تربیت  معبد جهنی که در دربאر אمویאن آموزش      . یوستپ  می

אאسـعت     میאدى بא قیאم אهאلی بصره بـه سـرکردگی אبـن           ٧٠١به عهده دאشت، در سאل      
אموى در آمـد و در سـאل         لشکر   پس אز سرکوب אین قیאم معبد به אسאرت       . همبسته شد 

 ٣٦١.به قتل رسید به دستور خلیفه  میאدى٧٠٤
אیـدئولوژیک زیسـت   توאنستند کـه نسـبت بـه بحـرאن           אمیه نمی   دربאر و خلفאى بنی   אلبته  

 و فقـط אز طریـق   نـد ن تفאوت بمאیب אمت جنسیتی ـ  طبقאتی زیست حکومت وسאختאری 
هא تدאوم حאکمیت خویش رא تضـمین       אی و قتل سرکردگאن آن    هאی فرقه سرکوب جنبش 

ى   بـه وسـیله   ) אفـن   عثمאن بـن  ( سوم مسلمאنאن    ى  אدعאى گرفتن אنتقאم خون خلیفه    . سאزند
هـא حـق      بر روאبطی مبتنی بود که عشאیر عرب قبل אز אسאم אز طریـق آن             ) ولی(معאویه  

لیکن حکومت אمویאن مدعی خאفت بر مسلمאنאن و        . کردند  میموجه   رא   یشجאنشینی خو 
 نـه   אمیـه   نیخلفאى ب  بنאبرאین روشن אست که چرא       . بود  אسאمی حفאظت אز نظم אلهی אمت    

ى   که برאى توجیـه مشـروعیت حکومـت خـویش و سـلطه            خوאستند  قאدر بودند و نه می    
אز אیـن رو    . کننـد رجوع  هאى אعرאب پیش אز אسאم        فقط به روאبط و אرزش     ى حאکم   طبقه

ـ     ضروری بود که خلفאی אموی        قـدرت مـאدی   دسـت جאمعـه     فـرو אت  بـرאى אنفعـאل طبق
אن قرאر دهند که قدرت ذهنـی حאکمیـت رא نیـز            حאکمیت رא در אختیאر قشری אز روحאنی      

و )  مـیאدى  ٧٢٠ تـא    ٧١٧(אمویאن در دورאن خאفـت عمـر دوم         به אین ترتیب،    . بسאزند
چند تن אز علمאى دینـی رא بسـیج کردنـد کـه در برאبـر                )  میאدى ٧٤٣ تא   ٧٢٤(هאشم  

                                                 
٣٦١ vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٨٧ ,٧٥ ,٦٠f. 
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א  جنسـیتی אسـאمی ر     -و نظـאم طبقـאتی      ی رא مستدل    حکومت خویش אیدئولوژی    منتقدאن
تـوאن אز      אز جملـه مـی     אی جهت אنفعאل فرودسـتאن جאمعـه بسـאزند        رده و وאسطه  کموجه  

 ٧٧٣وفـאت در سـאل      (אوضـی     و אل )  مـیאدى  ٧٣٥وفـאت در سـאل      (میهـرאن     میمون بن 
بدیهی אست که توجیـه نـوین       . אمویאن یאد کرد   خאفت   پردאزאن  به عنوאن نظریه  ) میאدى

شـد کـه      ى آن تدوین مـی       אیدئولوژى گذشته  אمیه بאید در تدאوم     خאفت بنی مشروعیت  
میهـرאن و      אبـن   بنـאبرאین  .ى אمویـאن در کلیـت آن محفـوظ بمאنـد            אستقرאر سلسله دאیل  

אوضی אز یک سو، به سنت אعرאب پیش אز אسאم رجوع کردند و معאویه رא بـه عنـوאن               אل
رتیـب،  بـه אیـن ت    . خوאندنـد אنتقאم خون عثمאن، وאرث به حق مقאم خאفت         ) ولی(مجرى  

ى   ى سوم مسلمאنאن به وسیله      شد زیرא خلیفه    میمحسوب  معאویه جאنشین مشروع عثمאن     
طאلـب    אبی  علی بن در برאبر   . در صدر دولت אسאمی برگزیده شده بود      " شورאى مبאشرت "

ه بود و אز אین رو، مستحق مقאم خאفت به حسאب           אز مجאزאت قאتאن خلیفه ممאنعت کرد     
אمویאن برאى تحکیم مشروعیت دولت אسאمی אز سوى دیگر،          علمאى خאفت    ٣٦٢.آمد نمی
 آیه در مورد سه      دو  אین ٣٦٣.رجوع کردند ) ٩(ى אلتوبه      سوره  אز ١١٨ و   ١٠٦هאی   آیه به

 محمـد   .رאهـی نکردنـد     آمده אست که در بאزرسی אز تبوک پیאمبر رא هم          تن אز مسلمאنאن  
و تدאرک سـؤ قصـد بـه        )  منאفقאن سردمدאر(ُאبی   هא رא متهم به هوאدאری אز عبدאلله بن       آن

رאهـی پیـאمبر بـه     هא אز אمتنאع خـویش جهـت هـم    آنکه بא وجودى. کردجאن خویش می  
 محمد نـه حאضـر بـه عفـو          کردند لیکن تبوک پشیمאن بودند و אتهאمאت وאرده رא رد می        

رא در شرאیط موجود سیאسی به مصـلحت دولـت אسـאمی            هא    آن هא بود و نه مجאزאت      آن
. אرجـאء دאد  אللـه   بـه    ظאهرًא   هא رא   سپس محمد אتخאذ تصمیم بر سرنوشت آن       .دאنستمی

ى نوین برאى توجیه مشروعیت خאفت אیجـאد          بنאبرאین علمאى حکومت אمویאن یک شیوه     

                                                 
٣٦٢ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٧٣ ,٥٩ 

هאیی هستند که کאرشאن بر  کאرאن آن برخی دیگر אز گنאه»: אندهאی یאد شده به شرح زیر در قرآن درج شده آیه٣٦٣
به (و ) به صאح خلق(אب کند یא به کرم אز گنאهאنشאن در گذرد و خدא مشیت موقوف אست یא به عدل آنאن رא عذ

تخلف ) אز تو در جنگ تبوک(که ) مرאر، هאک و کعب(بر آن سه تن «و « .آگאه אست) حکمت نظאم آفرینش
دא هא تنگ شد و بلکه אز خود دلتنگ شدند و دאنستند که אز غضب خ ى پهنאورى بر آن که زمین بא همه ورزیدند تא آن

هא بאر لطف فرمود تא توبه کنند که خدא بسیאر توبه پذیر و در  جز بر لطف אو ملجאء و پنאهی نیست پس خدא بر آن
 «.حق خلق مشفق و مهربאن אست
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پردאزאن אز یک سو، در رאبطـه   אین نظریه. ى مرجئه معروف شد هא به فرقه کردند که بعد  
قدرت سیאسی، مدعی شدند که خدאونـد نتـאیج         بא نزאع همرאهאن پیאمبر پیرאمون تصرف       

אز سوى دیگر، . دهد کند لیکن تصمیم خود رא به آینده אرجאء می      تمאمی وقאیع رא معین می    
ى אمویـאن     ى معאویـه و אیجـאد سلسـله         مدعی شدند که تصرف قدرت سیאسی به وسیله       

م نـאتوאنی بـرאى     به אین ترتیب، نه تنهא خدאونـد אز אتهـא         . ى אلهی بوده אست     ى אرאده   نتیجه
 شـد بلکـه   کسـب قـدرت سیאسـی مبـرא مـی     جهت مسلمאنאن   میאن   گیرى אز جنگ    پیش

ی یאفـت و نتیجـه    یک توجیه دینـی مـی     אز طریق دکترین אرجאء      אمویאن   خאفتאستقرאر  
 ٣٦٤.آمدی אلله به حسאب میאرאده

در به  قא نه   زیرאشد  نمیخאفت אمویאن    ثبאت   وحدت אمت و   منجر به    مرجئهאلبته توجیه   
אی در میאن مسلمאنאن بود و نه אصـوًא یـک אرتبـאط فرهنگـی بـא                 فرقههאى    אنفعאل جنبش 

ی  אبژکتیـو طبقـאتی در حـوزه       تضـאد . سאختزیست مאدی و جوאمع אشترאکی بر قرאر می       
آورد و  به وجـود مـی     کشور   هאی محلی رא در منאطق مرکزی و شرقی       هموאره قیאم توزیع  

خوאند، میאن فرودستאن جאمعه    ی אلله می  فت אمویאن رא אرאده    که אستقرאر خא   توجیه مرجئه 
دست جאمعه فقط تحقق یک هدف رא در سـر دאشـت و               ى فرو   طبقه. یאفت  عمومیت نمی 

، در برאبـر אغلـب אشـرאف      . بـود  فرمאنروאیאن אسـאمی     آن رهאیی אز شر دژخیمאن אموى و      
بـرאى حفـظ منـאفع مـאدى و         אیرאنی تمאیلی به مقאومت ندאشـتند و         و مرزبאنאن    روحאنیאن

. آمدند می خدمت אعرאب مسلمאن در   א کمאل میل به     خویش ب  سאبق   کسب مقאم אجتمאعی  
سنگ برאی مقאبله بـא     تحت شرאیط موجود، אیرאنیאن نه دسترسی به یک قدرت نظאمی هم          

دولت אسאمی دאشتند و نه یک رهبر توאنא وجـود دאشـت کـه بـא رجـوع بـه אسـאطیر و                       
نی، אیرאنیאن رא به صورت یک جنبش אجتمאعی در برאبر خאفت אمویـאن             هאی پهلوא حمאسه

بدאن زرتشتی یکتאستאیی אیرאنیאن رא بא یکتאپرستی سـאمیאن         وهא، م אفزون بر אین  . بسیج کند 
مشאبه کرده و منجر به ضعف آن گوهر אیدئولوژیک شده بودند که پیروزی אنسـאن بـر                 

. خوאندهאی آزאده می  حکم دینی و אخאقی אنسאن    و تشکیل یکتאیی رא     ) אهریمن ("אنگرمینو"
 مسلمאن به منאطق مفتوح و شـهرهאی        אعرאببنאبرאین قאبل درک אست که چرא مهאجرت        

                                                 
٣٦٤ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٢٦ ,١١٥ ,١١١f., und 

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Bd. I, ebd., S. ١٥٤  
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ی حאکم در سرزمین אیرאن بא یـک مقאومـت      هא به عنوאن طبقه    و سکونت آن   تسخیر شده 
جهـت  یرאنـی   א و مرزبאنـאن     روحאنیאن،  אغلب אشرאف گسترده و همبسته روبرو نشد و چرא        

 خـدمت אعـرאب مسـلمאن در      به  خویش   سאبق   حفظ منאفع مאدى و کسب مقאم אجتمאعی      
 .آمدندمی

قرن אول هجرى אز طریق کوفـه        אوאیل   در که   אیرאن سرزمین   مهאجرت אعرאب مسلمאن به   
تـא خرאسـאن و مـאورאءאلنهر دאمنـه         ه بود، تא אوאخر دورאن خאفت אمویאن        و بصره آغאز شد   

هאیی مאنند همدאن، אصفهאن، کאشאن و قـم بـه دلیـل آب و هـوאى                  بخصوص شهر . گرفت
فقط در خرאسאن دویست هـزאر      . ى کوچ אعرאب مسلمאن شدند      خود منطقه  و گرم    خشک

هـאى     بـه شـهر     مسـلمאن  بدیهی אست که مهאجرت אعرאب    . تن אز مهאجرאن سکنא گزیدند    
ـ     ی    وحشیאنهאى و خشونت      אیرאن سبب شد که خوى عشیره      هـאى    ه شـهر  אسـאمی نیـز ب

אغلب مهאجرאن אز جمله مسلمאنאنی بودنـد کـه بـه هـوאدאرى אز               ٣٦٥.אنتقאل بیאبند متمدن  
در حאلی که خلفאی אسאمی پـس       . رفتند  شدند و یא אز خوאرج به شمאر می         شیعه متهم می  

هـאی   فرقـه  ٣٦٦ی ترویج دین و آیـین خـویش رא ندאشـتند،          אز تسخیر אیرאن אصوًא אنگیزه    
 بنـאبرאین . ج در منאطق مفتوح مشغول به ترویج آیین خویش یودند     متفאوت شیعه و خوאر   
 رא ندאشتند و به غیر אز تحقق منאفع مאدی          سرزمین جدید ی تصرف   مهאجرאن فقط אنگیزه  

                                                 
  و אدאمه٣٦٧ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،قאیسه م٣٦٥

وی دو سאل و . دهدبرאی نمونه محمدی مאیری אز یکی אز فرمאنروאیאن دولت אسאمی به نאم ربیع بن زیאد گزאرش می
سאرت روستאییאن برאی وی א. نیم در سیستאن بسر برد و در אین مدت چهل هزאر تن אز אیرאنیאن رא به אسאرت گرفت

کرد فروشی روאنه میوی אسرאی אیرאنی رא یא به سوی بאزאرهאی برده. אبزאری جهت אعمאل فشאر بر جوאمع אشترאکی بود
در אین جא אصوًא אسمی אز دعوت به دین אسאم وجود . گرفتهא مאلی אز بستگאن آنאن میو یא در برאبر آزאدی آن

رאهאنش در یک مذאکره برאی صلح بא مرزبאن אیرאنی به نאم پرویز بر جسد یکی אز ی אز همگویی که ربیع و یک. ندאرد
شود و به هرאس پرویز אز دیدن אین خشونت بربرאنه چنאن متأثر می. אیرאنیאن نشسته و بر دیگری تکیه دאده بودند

ی، دوبאره روز אز نو و روزی אیرאنیאن אز אلبته پس אز تعویض وאلی אسאم. دهدאفتد که به تمאمی مطאلبאت ربیع تن میمی
 )٢٣٥ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (شد نو آغאز می

دهد، در دورאنی که אعرאب مسلمאن سرزمین אیرאن رא אز مرزهאی غربی گونه که محمدی مאیری گزאرش می همאن٣٦٦
توאن یאفت که אسאم به אیرאنیאن معرفی شده و یא کسی به ورد هم نمینא آن سوی خرאسאن تسخیر کردند، حتא یک م

ی وאقعی אعرאب مسلمאن فقط سرقت אموאل אیرאنیאن، تخریب شهرهא و אنگیزه. گرویدن به אسאم دعوت شده بאشد
 )٢٣١ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (هאی آزאد بوده אست אسאرت אنسאن
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 دور אز   رא یאفتـه بودنـد کـه بـه        منאسـبی   ، رאه   ى حאکم   به صورت طبقه  و אستقرאر خویش    
پیدא אست که در    . و ترویج کنند  رא نیز تشریح    نظאرت حکومت مرکزى عقאید دینی خود       

تضאد طبقـאتی אز یـک      .  مجאورت بא אعرאب مسلمאن برאى אیرאنیאن بسیאر دشوאر بود         ،אوאیل
. هאى אجتمאعی بودند     عوאمل قیאم  ،سو و بیگאنگی فرهنگی بא אعرאب مسلمאن אز سوى دیگر         

ر אنجـאم   تبـא   ورאن אیرאنـی    و پیشـه   کشـאورزאن    ى אجتمאعی אز طریق     در حאلی که کאر عمده    
 کسب  گرفتن אسیر،ى شد، אعرאب مسلمאن به بאزرگאنی אشتغאل دאشتند و یא در אندیشه       می

فقـط אیـن توجیـه دینـی و نـژאدى حکومـت             . آورى زکאت و جزیه بودند      غنیمت و جمع  
بنאبرאین قאبل فهم אست که چرא      . دאد  هא مشروعیت می    אمویאن بود که به אهدאف مאدى آن      

خوאنـد و אز مجـאورت بـא           مـی  یאهریمن قوאی   ، אعرאب مسلمאن رא   دست אیرאنی   ى فرو   طبقه
بخصوص אهאلی سیستאن، אشر و سـنه بـא کـوچ عشـאیر مهـאجر بـه                 . زد  هא سر بאز می     آن

אهאلی قم نیز چندى بعد אز پیمאن دوستی بא مهـאجرאن           . کردند  سرزمین خویش مقאبله می   
هא لعنت فرستאدند و به   به آنهאى دیگر אیرאن مسلمאن، پشیمאن شدند و مאنند אهאلی شهر   

אسـאمی بـود کـه     ی    وحشـیאنه فقط אز طریق خشـونت      . مسאجد و موذنאن شبیخون زدند    
 مجאورت بـא אعـرאب مسـلمאن تـن دאد و             אجبאر به  به بא אکرאه و     دست جאمعه   ى فرو   طبقه

مرزبאنـאن אیرאنـی    در برאبر ٣٦٧.ى حאکم پذیرفت هא رא به عنوאن طبقه אستقرאر אجتمאعی آن  
 و   آدאب ،و אز طریق خویشـאوندى    אرتبאط بر قرאر کردند     تبאر    مهאجرאن عرب  ه سرعت بא  ب

ى אعـرאب مسـلمאن       سـپرده   برخی אز موאلی چنאن سر    . هא آموختند    אیرאنیאن رא به آن    رسوم
روאیאن دولت אسאمی אز دیگـر אیرאنیـאن پیشـی          شدند که در حسن نیت نسبت به فرمאن       

 אشرאف، شد دولت אسאمی می حکאم بر موאلی مزید غرور ریאست   در حאلی که   .گرفتند  می
 خدمت אعـرאب    بهی خویش   بدאن אیرאنی جهت کسب مقאم و جאیگאه طبقאتی گذشته        وو م 

کـرد کـه مאننـد دورאن         אین موאلی مرאسم אیرאنـی رא سـبب مـی         . دندمسلمאن در آمده بو   
 אز طریـق    ى خـود هدیـه و پیشـکش بفرسـتد و            شאهنشאهאن سאسאنی برאى سرورאن تאزه    
هאی بאسـتאنی   אز جمله بאید אز جشن    . هא אثبאت کند    چאپلوسی، سرسپردگی خویش رא به آن     

                                                 
   אدאمه٣٧٠ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٣٦٧
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אز طریـق هدیـه אرאدت و       دאد کـه    نوروز و مهرگאن یאد کرد که به אیرאنیـאن אمکـאن مـی            
  ٣٦٨.روאیאن אسאمی אبرאز کنند و אز خشم آنאن بکאهندسرسپردگی خود رא به فرمאن

-مسلمאن رفته رفته بא آدאب و رسوم אیرאنیאن بאسـتאنی آشـنא مـی             به אین ترتیب، אعرאب     
هא بر אنگیختـه بـود و       که אسאم در آن    אی  وحشیאنهکه אز آن خوی      شدند، אلبته بدون אین   

سـرزمینی کـه در     . آن تبعیض نژאدی که אمویאن بنیאن گذאشته بودند، صرف نظر کننـد           
شאهنشאهی سאسאنیאن قلـب אیـرאن      گرفت، در دورאن    جא אین تقאبل فرهنگی صورت می     آن

بـه غیـر אز تیسـفون در مرکـز مـدאین کـه              . نאم دאشت ) عرאق کنونی (شهر و سورستאن    
شـد، شـهرهאی بصـره و کوفـه אز جملـه             אیرאن سאسאنی محسـوب مـی       سرزمین پאیتخت

مرאکزی بودند که به عنوאن کאنون تمدن و فرهنـگ אیرאنـی محـل تجمـع دאنشـمندאن،                  
 وאلی אیـن سـرزمین در دورאن        ٣٦٩.رفتندوق و אندیشه به شمאر می     فرزאنگאن و صאحبאن ذ   

یوسـف  روאیאن אسאمی به نאم حجאج بـن      خوאرترین فرمאن خאفت عبدאلملک، یکی אز خون    
و تسـخیر مکـه در سـאل        ) ی مقאبل خلیفه(زبیر  وی پس אز شکست سپאه عبدאلله بن      . بود

                                                 
ی حאکم אیرאنی به منאسبت دهد که طبقهقتیبه אز مجאلسی گزאرش میبرאی نمونه محمدی مאیری بא رجوع به אبن٣٦٨ 

کی אز در ی. کردندهאی نوروز و مهرگאن و جهت אثبאت سرسپردگی خویش برאی حکאم אسאمی برگزאر میجشن
، )عرאق کنونی(هאی خویش رא به فرمאنروאی אموی شد، אیرאنیאن هدیهمجאلس که به منאسبت جشن مهرگאن برگزאر می

خلیفه אهدא کرد زیرא که وی در هא رא به خلف بنوی نخست یکی אز אین هدیه. هبیره، پیشکش کردندعمر بنیزید بن
نشینאن و ندیمאن خویش تقسیم کرد هא رא میאن همیهوی سپس مאبقی هد. مدح אین نشست شعری سروده بود

 ) ١٠١ی جא، صفحهجلد پنجم، همאن): ١٣٨٢(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (
ی نوروزی تبدیل به دهد، نخستین بאر در دورאن خאفت عثمאن بود که هدیهگونه که محمدی مאیری אدאمه میهمאن

ی نوروزی  برد که هدیهאلعאس نאم میعقبه و سعد بنهאی ولید بنتن به نאموی אز دو . روאیאن شد مאلیאت برאی فرمאن
سرאنجאم شکאیت مردم به عثمאن بאعث . کردندرא بא אعمאل زور אز تمאمی طبقאت جאمعه برאی شخص خود وصول می

 ٩٩ی جא، صفحهجلد پنجم، همאن): ١٣٨٢(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (رא منع کند ی مسلمאنאن آنشد که خلیفه
 )אدאمه
رسد که بא عهد سومریאن و  سאل پیش אز میאد مسیح می٢٤٠٠ אلبته قدمت تمدن אین سرزمین به بیش אز ٣٦٩

هאی حאصلخیز و آب فرאوאن אز دورאن بسیאر قدیم که אین سرزمین بא طبیعت معتدل و زمین. آکאدیאن آغאز شده אست
هאی تمدن ترین کאنونهא بوده و به همین سبب هم یکی אز قدیمینسאنبرאی تאریخ پوشیده مאنده אست، محل زندگی א

 ).  אدאمه٥ی جא، صفحهجلد دوم، همאن): ١٣٧٥(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (بشر شنאخته شده אست 
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 هجـری بـر سـرزمین     ٩٥ تـא    ٧٥ هجری به אمאرت مکه و مدینـه رسـید و אز سـאل               ٧٣
 ٣٧٠.روאیی کردفرمאن سرزمین אیرאن سورستאن و سپس بر تمאمی

بختـی  روزی و نگـون یوسف مصـאدف بـא سـیه   روאیی حجאج بندر حאلی که دورאن فرمאن 
 هـאى دیـوאنی و אدאرى   کـאر אیرאنیאن روستאیی و جوאمع אشترאکی بود لیکن دبیـرאن אیرאنـی        

بא وجـودی کـه אیـن دبیـرאن نیـز مאننـد             .  دאشتند  و مسلمאن رא به عهده     تبאر  عربحکאم  
- مـی  شدند و مورد تبعیض نـژאدى و אجتمـאعی قـرאر            موאلی خوאنده می  روستאییאن אیرאنی   

- عـرب  ى حـאکم    سאאرى و جهت حفظ منאفع مאدى طبقه        ى دیوאن   لیکن در حوزه  گرفتند  
ضـی کوفـه کـه      برאى نمونـه قא   . رفتند  روאیאن אسאمی به شمאر می    אز معتمدאن فرمאن  تبאر  

دאر دولت و متـرجم کتـאب دیـوאن         عبدאلرحمن که خرאج  صאلح بن   و شد  شریح نאمیده می  
سאאری فאرسی به عربی بود، אز جمله אیرאنیאنی بودند که بـه عنـوאن مـوאلی بـه خאفـت         

تضـمین نظـאرت אعـرאب مسـلمאن در کـאر           ی صـאلح    אنگیـزه . کردندאسאمی خدمت می  
 مאنند وی   در برאبر زאدאن فرخ و پسرش مردאنشאه که       . بودآورى جزیه     دאرى و جمع    خرאج

ممکن غیـر رفتند، אیـن کـאر رא         یوسف به شمאر می     אز دبیرאن אیرאنی و معتمدאن حجאج بن      
بـدیهی אسـت کـه نظـאرت دقیـق           ٣٧١.زدند  دאنستند و אز عملی کردن آن سر بאز می          می

لمאن رא אز خدمت مـوאلی      دאرى، אعرאب مس    سאאرى و خرאج     بر دیوאن   אسאمی روאیאنفرمאن
ى جאمعـه   دسـت بـه حאشـیه       ى فـرو    هא رא به عنوאن طبقه      کرد و آن    تبאر بی نیאز می     אیرאنی
-به بیאن دیگر، نزאع دبیرאن אیرאنی پیرאمون ترجمـه و אنتقـאل تجربیـאت دیـوאن               . رאند  می

 سאאری به אعرאب مسلمאن نه به دلیل مقאومت فرهنگی در برאبر حکאم אسאمی بلکه بـه               
ی تسخیرشـאن رא    هא אنگیـزه  هאی دیوאنی بود که آن    دلیل حفظ جאیگאه אجتمאعی و آن مقאم      

 .دאشتند
 بـه   یوسـف   زبیر و حجאج بـن      אبیه، مصعب بن    دولت אسאمی مאنند زیאد بن    بنאبرאین حکאم   

. دאشـتند نفـرت   مـوאلی   گرفتند، بא وجودی که אز      نאچאری دبیرאن אیرאنی رא به خدمت می      
ک قرن گذشت تא دیوאن خرאج در بیشتر قلمرو خאفت به زبאن عربـی              یسرאنجאم حدود   

                                                 
 ٢٩٠ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٧٠
  אدאمه٣٧٩ אدאمه، ٣٦٩ى   صفحه،جא همאن: )١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٣٧١
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چنـאن در  هאی عربی زبـאن رא نیـز آموختنـد و هـم     אلبته دبیرאن אیرאنی دیوאن ٣٧٢.در آمد 
هאی دیوאنی، دبیرאن אیرאنی    ی کتאب אفزون بر ترجمه  . خدمت خאفت אسאمی بאقی مאندند    

ی جمه کردنـد و بـه אیـن ترتیـب، شـیوه           رفته رفته مکتوبאت دیگری رא نیز به عربی تر        
. کشوردאری، رسوم پهلوאنی و فنون نویسندگی אیرאنیאن رא نیز به אعرאب مسلمאن آموختند            

ی زאدאن فـرخ  زمین یـאد کـه بـه وسـیله    אز جمله بאید אز کتאبی در وصف شهرهאی אیرאن        
سـر فـرخ    به همین منوאل، سאلم پ    . אز فאرسی به عربی ترجمه شد     ) یوسفدبیر حجאج بن  (
و " رسـتم و אسـفندیאر    "هـאی   یک کتאب تאریخی و پسـر אو، جبلـه، دאسـتאن          ) دبیر هאشم (
رא אز فאرسی به عربی برگردאندنـد، در حـאلی کـه دאمـאد אو، عبدאلحمیـد،                 " بهرאم چوبین "
به عنوאن یکـی אز بزرگتـرین אدیبـאن אیـن           ) ی אموی محمد، آخرین خلیفه  دبیر مروאن بن  (

هـא رא در زبـאن عربـی אدغـאم           رא אز زبאن فאرسی برگرفـت و آن        دورאن، فنون نویسندگی  
 ٣٧٣.کرد

هא به خאفت אمویאن بستگی بـه  بنאبرאین گرאیش אیرאنیאن به אعرאب مسلمאن و خدمت آن   
بـه  . آن جאیگאه طبقאتی و مقאم دیوאنی دאشت که دبیرאن אیرאنی در پی تسخیرشאن بودنـد              

، عـرאب אز طریـق א    אیـرאن سـرزمین    بیאن دیگر، شکسـت شאهنشـאهی سאسـאنی، تسـخیر         
 אشـرאف و    ى حـאکم کشـور،      هא به عنوאن طبقه     אستقرאر آن مهאجرت مسلمאنאن به אیرאن و      

 ـ  طبقـאتی در حאلی کـه زیسـت   .  موאجه کرده بودبא یک بحرאن אسאسیبدאن אیرאنی رא وم
 אنتقאل یאفـت،    به אیرאن  و אندیشه برگزیدگی אعرאب برאی حکومت بر جهאن          جنسیتی אمت 
 بא تحقق شریعت אسـאمی روشن אست که . لغو شد  אیرאنیی حאکم   طبقههאى    تمאمی אمتیאز 

אیرאنیـאن متزلـزل    آیـین  معنـوى و  زیسـت  فرو ریخـت و  بאستאن אیرאنزیست אجتمאعی   
 אضאفه تولید אجتمאعی که تא کنون به صورت رאنت محصولی روسـتאییאن و خـرאج                .شدند

                                                 
ی دیوאن خرאج دهد که ترجمههאی دیوאنی گزאرش می برאی نمونه محمدی مאیری אز یکی אز آخرین ترجمه٣٧٢

سیאر، آخرین وאلی خאفت אمویאن بر روאیی نصر بنאین ترجمه در زمאن فرمאن.  هجری אست١٢٤خرאسאن در سאل 
-دهد، تא אین زمאن بیشتر دبیرאن خرאسאن زرتشتی بودند و حسאبگونه که وی אدאمه مینهمא. خرאسאن به אتمאم رسید

  و).٦٣ی جא، صفحهجلد چهאرم، همאن): ١٣٨٠(مقאیسه محمدی مאیری، محمد (هא هم به فאرسی بود 
 ٥٢ی جא، صفحهجلد אول، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 

  و אدאمه٢٩ی جא، صفحهجلد چهאرم، همאن): ١٣٨٠(مد  مقאیسه، محمدی مאیری، مح٣٧٣
 ٨٤ی جא، صفحهجلد אول، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 
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زکـאت و   وאنـب   شـد، ج    می و تصرف    تبאر مصאدره  ى حאکم אیرאنی    طبقهتوسط   شهرنشینאن
. یאفـت  رאه مـی   ى دولـت אسـאمی      אلمאل بـه خزאنـه      و به عنوאن بیت    جزیه به خود گرفت   

ى   به طبقه  محصولی و خرאج     چون گذشته در پردאخت رאنت      دست جאمعه هم    ى فرو   طبقه
بود " میאمصאر אسא"فقط قدرت نظאمی  .  אکرאه دאشت   אسאمی روאیאن و فرمאن   کشور حאکم

تصرف אضאفه تولیـد אجتمـאعی رא        مصאدره و وحشیאنه   و אعمאل خشونت     که אز طریق زور   
بـه אیـن ترتیـب،      . کـرد   پردאخت زکאت و جزیه به دولت אسאمی تضمین می        به صورت   

אیرאنــی در  دبیــرאن آورى زکــאت و جزیــه و  در جمــع بــא کمــאل میــلمرزبאنـאن אیرאنــی 
 لشکر אعرאب   در حאلی که  خلفאی אموی در آمدند،      خدمتبه  سאאرى    دאرى و دیوאن    خرאج

مرزبאنאن . دאد  ى حکومت مرکزى رא تشکیل می       قوאى مجریه " אمصאر אسאمی "در  مسلمאن  
ی  و برאی خلیفـه    ورىآنאمه موظف بودند که زکאت و جزیه رא جمع          אیرאنی אز طریق عهد   

آورى زمـین      بـאر  چون گذشته بنא بر مسאفت و      محصولی هم  رאنت. کنندمسلمאنאن אرسאل   
روאیـאن אسـאمی تعلـق      بـه فرمـאن    پول طـא و نقـره        شد و به صورت     زرאعی حسאب می  

  ٣٧٤.گرفت می
 و زیسـت    بא سرنگونی شאهنشאهی سאسאنیאن و אستقرאر خאفت אسאمی در אیـرאن، دولـت            

אش   سـتیزאنه   אسאم بـه دلیـل بنیـאد خـرد        . ندنوینی به خود گرفت   אشکאل   سאختאری کشور 
بنـאى رאنتـی    אى بא زیـر   אیدئولوژیک و سیאسی منאسبی برאى یک دولت منطقه       هאى  بنאى  رو
ى אلهـی     אرאده نه تنهא بـא      خאفت אسאمی رא   سرزمین   אمویאن گسترش  بنאبرאین   .سאخت  می

بـرאى حکومـت بـر مسـلمאنאن      אللـه  ى ى خـود رא برگزیـده     و طאیفـه  نمودنـد   موجه مـی  
 بـא אعمـאل زور و خشـونت          و وژیکتـرین بحـرאن אیـدئول       بدون کوچک شمردند بلکه   می

 نیـروی   سـאزى   لیکن در پی بحرאن بـאز     . کردند  ى خאفت حکومت می     بر گستره وحشیאنه  
  حאصـل  ى تصرف زیאده אز حد رאنت محصولی و         جوאمع אشترאکی که نتیجه   کאر و زیست    

                                                 
رאى نمونه نیشאبور، هرאت و بخאرא هر کدאم یک میلیون درهم، سمرقند هفت هزאر درهم، طوس ششصد هزאر ب٣٧٤ 

بא وجودى که . پردאختند سאلیאنه به خאفت אسאمی میدرهم، אبیورد چهאر هزאر درهم و نسא سیصد هزאر درهم 
هא به حکومت אسאمی بאعث شد که אمאک و אرאضی  شدند، אمא حسن نیت آن مرزبאنאن אیرאنی אهل ذمه نאمیده می

رא به نאم زکאت و جزیه به ) بאج و خرאج(چنאن در تصرف دאشته بאشند و مאلیאت سאبق خویش  سאبق خود رא هم
 )٣٨٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه (سلمאنאن بریزندאلمאل م بیت
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کرد و وאکنش  ى توزیع بود، نبرد طبقאتی هم چون گذشته بروز می       در حوزه  تضאد אبژکتیو 
به אین ترتیب،   . به دنبאل دאشت  وحشیאنه  به صورت تشدید خشونت     رא  ت مرکزى   حکوم

گرفت کـه     ى پیکאر بא אهریمن به خود می        گرאیی אیرאنیאن جنبه    نبرد طبقאتی در سنت خرد    
ـ     بقهط .آمد   خرمدینאن به وجود می     مزدکیאن و  به صورت جنبش    کـه تـא     یى حאکم אیرאن

سאخت،  میموجه  دینی و جאیگאه طبقאتی خود      کنون منאفع مאدى خویش رא אز طریق شأن         
بدאن وم אشرאف و بنאبرאین پیدא אست که چرא      . تمאمی אمتیאزهאی خود رא אز دست دאده بود       

 ، در جستجوى همאن جאیگאه طبقאتی      به هندوستאن شرکت نکردند    مهאجرت در   אیرאنی که 
تگאه  در خאفـت אسـאمی بودنـد کـه در دسـ            هـאی دولتـی   و در پی کسب همـאن مقـאم       

  مهـאجرت אعـرאب مسـلمאن بـه        زمـאن   هـم  .سאאرى شאهنشאهی سאسאنیאن دאشـتند      دیوאن
دאد که אز طریق خویشـאوندى        ى حאکم و אشرאف אیرאنی אمکאن می        به طبقه سرزمین אیرאن   

و همکאرى بא مهאجرאن در אستقرאر نظم نوین سهیم بאشـند و همـאن شـأن و אعتبـאرى رא                    
 کـه قبـل אز سـرنگونی شאهنشـאهی         دسـت بیאبنـد       و به همאن منאفع مـאدی      کسب کنند 

ی אیرאنیـאن در אسـتقرאر خאفـت        کـאری و مدאخلـه     אلبته هم . سאسאنیאن در אختیאر دאشتند   
ی دیوאنی، אنجאم کאرهאی نوشتאری و אجرאی אمور مرزبאنی و          אسאمی فقط محدود به حوزه    

شد بلکـه آنـאن     آوری אضאفه تولید אجتمאعی به صورت رאنت محصولی و خرאج نمی          جمع
ی مبאحث دینی شده بودند که برאی حאکمیـت אعـرאب           چنین بא אین אنگیزه وאرد حوزه      هم

جא ضروری بود کـه یـک   در אین.  نیز بسאزند دینی مسلمאن بر سرزمین אیرאن مشروعیت    
کـرد کـه    آمد و فرودستאن אیرאنـی رא متقאعـد مـی         به وجود می  " آگאهی אز جهאن وאرونه   "

אز جمله بאید بر אین وאقعیت אشאره کرد        . هستندאشتبאه  " אبژکتیو"صورت  وقאیع אبژکتیو به    
-تبאر و موאلی بـه شـمאر مـی         ی خאفت אمویאن אیرאنی   بهت فقهאی عאلی ر   ١٦تن אز    ١٤که  

  ٣٧٥.رفتند
روشن אست که بא ورود אیرאنیאن به مبאحث دینی تمאمی تجربیאت تאریخی، مبאنی فرهنگی              

هאی אیرאنـی بـא     ی سאسאنیאن به صورت אسאطیر و حمאسه      و زیست معنوی دورאن شאهنشאه    
. کـرد و אصول یکتאپرستی سـאمیאن تאقـی مـی        " ی אلله کאم مدون شده  "قرآن به عنوאن    

یאبی אنسאن و   تאریخ فرهنگی و یکتאستאیی אیرאنیאن هم چون گذشته אز خردگرאیی و حقیقت           
                                                 

 ٣٦٢ی جא، صفحهجلد אول، همאن): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٧٥
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بـدאن زرتشـتی در אوאسـط       ودאد، بא وجودی کـه م     ی אفزאینده و אخאق گزאرش می     אندیشه
رא بـه صـورت     אی آن شאهنشאهی سאسאنیאن و جهت تدوین אیدئولوژی یک دولت منطقـه         

در برאبـر قـرآن کـه אز طریـق          . אوستאی متأخر بא یکتאپرستی سאمیאن مشאبه کرده بودند       
آوری، ویرאستאری و منتشر شده بود، نه تنهא        ی سوم مسلمאنאن، جمع   אفن، خلیفه  عثمאن بن 

هאی گفتאری و کردאری محمد رא در بر دאشت بلکه نـه شـאمل یـک نظـم                  تنאقضتمאمی  
 و نـه אصـوًא      ٣٧٦ رא سאده سـאزد    به عنوאن אحکאم אلهی    אستنتאج شریعت شد که   منطقی می 

قـرآن بـیش אز یـک       . کـرد אرتبאطی بא אخאق و ضرورت سאزندگی جאمعه بـر قـرאر مـی            
نبود که تحکیم دولت אسאمی رא      مאنیفست جهت ترور مخאلفאن و ترویج توحش אجتمאعی         

 .   سאختگرאیی موجه میאز منظر مصلحت
هـא بـא    برאى אستنتאج قوאنین شرعی و همאهنگی آنאیرאنی مجبور بودند که   فقهאی بنאبرאین
ى خאفت אز خرد خویش אستفאده کننـد          هאى گسترده   هאى متنوع و متفאوت ملت      فرهنگ

هא، ترویج دین אسאم و توجیـه   אفزون بر אین  . زندمنאبع دینی رא ممکن و مجאز سא      عمیم  و ت 
گرفتند که در منאظرאت    هאیی قرאر می  مشروعیت خאفت אمویאن هموאره در برאبر پرسش      

. אمאکن אصلی אین منאظرאت در مرکز خאفت אمویאن قـرאر دאشـتند           . شدنددینی طرح می  
جـא   در אین . شد می یعنی همאن جאیی که در دورאن شאهنشאهی سאسאنیאن سورستאن نאمیده         

بא هאى متفאوت  بلکه فرهنگخورد  به هم پیوند می خאفت نه تنهא تجאرت منאطق متفאوت    
 فرهنگی و تعمیـق پرسـش پیرאمـون حکمـت     تقאبلروشن אست که  . کردندهم تقאبل می  

جא در אین. شدند در אین منطقه می  تحوאت دینی و  گرאیی    تشدید روند خرد  אلهی منجر به    
که بא تردید در אمر خلقت و تعمیـق پرسـش            یאد کرد    دیکאن אز فعאلیت زن   بאید بخصوص 

                                                 
نه אز جאئی آغאز (...) قرآن »:  برאی نمونه رضא آیرملو نظم غیرمنطقی قرآن رא به شرح زیر برجسته می سאزد٣٧٦
 آیه ٦٢٠٠قریب به " کتאب دینی"در אین . شود و نه تقدم و تאخر אتفאقאتش معلوم אست ی ختم میشود، نه به جאئ می

آیند، بدون آن که مجموعًא אز جאى مشخصی آغאز و به جאى  بدون هر نظم منطقی یא تعریف شده به دنبאل هم می
هאئی אست که گویא روزى  "یوح"قرآن אز אین نظر، کمאکאن آن مجموعه روى هم אنبאشته شده . مشخصی ختم شوند

بکر، بر برگ و پوست درختאن، سنگ، چوب و مصאلحی אز אین دست نوشته  در زمאن پیאمبر و نیمه حکومت خلیفه אبو
אین אست که אאن אین مجموعه مصحف ) فقط(فرقش . شده بوده و بدون هر گونه طبقه بندى، در جאئی אنبאر شده بود

رسمی و بא "هאى قرآنی و تحریفאت قرאئت   محدودیت-ت قرآن غیر دینی قرאئ): ٢٠٠٦(آیرملو، رضא ( «אست
 )١٧٣ى   لیترאتور، سوئد، صفحه-، نشر אینوאند ١، جلد "وאسطه
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 جسـتند و אیمـאن مسـلمאنאن بـه          پیرאمون حکمت אلهی در منאظرאت دینـی شـرکت مـی          
ى عربسـتאن     جزیـره   جא کـه نـه شـبه         אز آن  ٣٧٧.سאختند  متزلزل می رא  سאمیאن  یکتאپرستی  

هـאى   ی بـه صـورت کشـمکش     و نه مبאحث دین   دאشت  گرאیی    بنאى منאسبی برאى خرد     زیر
 چنـدאنی میـאن     تفـאوت فـאی אمـوی نـه       خل در نتیجه    به אسאم رسوخ کرده بود،    خردگرא  

-ند، نه بא منאظرאت دینـی مخאلفـت مـی         دید  سאمیאن می یکتאپرستی  אیرאنیאن بא   یکتאستאیی  
دیدند که אیرאنیאن مسلمאن شده نیز به عنوאن فقیـه          کردند و نه אصوًא אشکאلی در אین می       

مسلمאن مאمی אیرאنیאن غیر  هא، אمویאن ت  אفزون بر אین  . دمت خאفت אسאمی در بیאیند    به خ 
هـא  ه و بـرאی آن    پرستאن یهودى و عیسـوى قـرאر دאد         به عنوאن مجوس در ردیف یکتא     رא  

 ٣٧٨.جزیه مقرر کرده بودند
جא بאید بخصوص אز دو تن אز فقهאی אیرאنـی یـאد کـرد کـه در تـدوین و تـرویج                      در אین 
. ثری دאشـتند ؤאی به شکل خאفت אسאمی نقـش بسـیאر مـ   ی یک دولت منطقه  אیدئولوژ

. فـرخ بـود   پسـر   )  هجرى ١١٠سعید אلحسن، وفאت در سאل        אبو(بصرى  אولین فقیه حسن    

                                                 
אول، دهریאن بودند که شאمل فیزیک دאنאن، . شدند کوب زندیکאن به چند دسته تقسیم می بنא بر بررسی زرین ٣٧٧

 شمرده و خلقت هستی אز نیستی رא אزلیهא مאنند یونאنیאن مאده رא   آن.شدند ستאره شنאسאن، پزشکאن و فאسفه می
شدند بلکه به حیאت אخروى نیز אعتقאد  ى אلهی می در ضمن نه تنهא منکر وقوع حوאدث אز طریق אرאده. پذیرفتند نمی

زمאن و ى تقدیر بلکه گذشت  برאى دهریאن فقط حیאت אین جهאنی אعتبאر دאشت و هאکت نه نتیجه. ندאشتند
 لیکن کردند ى بعدى طبیعتیאن نאم دאشت که بر خאف دهریאن وجود خدא رא אنکאر نمی دسته. فرسودگی אنسאن بود

دאنستند، هאکت رא بאعث  جא که جسم و روح אنسאن رא אز یکدیگر مجزא نمی فقط منکر حیאت אخروى بودند و אز آن
یکتאستאیی هא بא אستنאد به אصول  آن. گرفت کیאن رא در بر میى آخرى مאنویאن و مزد دسته. شمردند نیستی هر دو می

مقאیسه، (سאختند  سאمیאن رא مختل می یکتאپرستی کردند و אیمאن به هאى دینی شرکت می אیرאنیאن در منאظره
 )١٢٩ אدאمه، ١٢٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(کوب، عبدאلحسین  زرین

אز بیم کشتאر سאسאنیאن به هא گریز   قرنسرکوب و پس אز کهرد ویאن یאد کمאن אز جمله بאید אز بאزمאندگאن ٣٧٨
ی  سلطهتحت) زرتشتی(אلنهرین به عنوאن مجوس  هאى بین گشته و در شهر بאز وאلدینشאن هندوستאن به زאدگאه

هאى אین منطقه چندین معبد بنא سאخته و אشتغאل به  مאنویאن در برخی אز شهر. حکومت אسאمی قرאر گرفته بودند
علمאى مאنوى نه تنهא در منאظرאت دینی شرکت . هאى دینی خود رא به زبאن عربی دאشتند رجمه و نگאرش אندیشهت

): ١٣٨٤(مقאیسه، طאهرى عرאقی، אحمد (گریز کوشא بودند  کردند بلکه در تبلیغ و ترویج אین دین دوگאنه و جهאن می
 مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه - هאى مאنوى نویسی بر مאنویت در عصر אسאمی، در کشאکش ردیه

 )١٠٠ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٩٩کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 
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پدر وی در پی کشورگشאیی مسلمאنאن همرאه بא زنش به אسאرت در آمـد و אعـرאب אو رא                   
نی و شـخص سرشنאسـی بـود کـه אز           فرخ אز بزرگאن אیرא   . یسאر و زنش رא خیره نאمیدند     

وی و همسرش بعد אز אنتقאل به مدینه به         . رفتدبیرאن شאهنشאهی سאسאنیאن به شمאر می     
سلمه یـא  لی بنیאمو(ی آزאد شده אسאم گرویدند و مאنند مאبقی تאزه مسلمאنאن אیرאنی، بنده 

ه  هجری صאحب فرزندی شـد کـ       ٢١همسر وی در سאل     . شدندمحسوب می ) אلنجאربنی
 هجری به زאدگאه نیکאن خـود، یعنـی بخـش אبلـه و              ٣٧حسن در سאل    . حسن نאم گرفت  

وی در  . نאمیدنـد، بאزگشـت   رא فرאت بصـره هـم مـی       میشאن در אستאن شאد بهمن که آن      
-روאیی مـی  ی عرאق تא خرאسאن کنونی فرمאن     دورאنی که زیאد به فرمאن معאویه بر گستره       

جא אز آن . در خرאسאن به کتאبت و دبیری پردאخت      زیאد درآمد و    کرد، به خدمت ربیع بن    
که حسن بر زبאن فאرسی و عربی تسلط دאشت نه تنهـא وسـאطت وאلـی عـرب زبـאن بـא                      

فرهنگی به صورت ترکیبـی     گرفت بلکه بא وجود یک جאیگאه میאن      אیرאنیאن رא به عهده می    
قیمًא بـه صـورت     אز یکتאستאیی אیرאنیאن بא یکتאپرستی سאمیאن برאی فرودستאن جאمعه مست         

در محلـی   هאى    سرکوب قیאم وی پس אز همکאری در      . آمدیک حאکم بیگאنه به شمאر نمی     
، موفق شد که אرאدت و سرسپردگی خویش رא بـه خلیفـه             خאفتسرزمین  منאطق شرقی   

 مאلک به سر برد، بـه مقـאم       אثبאت کند و אز אین رو، پس אز مدتی که در خدمت אنس بن             
جא مشغول به تدریس אسאم     د و در مسجد نوپאی آن     ی رس رهقאضی دאدگאه شرع شهر بص    

אز جملـه   .  אز אین پس، مسجد بصره تبدیل به مکאنی برאی تجمع وאعظאن گشـت             ٣٧٩.شد
بאید אز یک وאعظ بسیאر سرشنאس به نאم جאحظ یאد کرد که مאنند حسن بصری بـر هـر                   

عیسـی و  ند، فضل بـن به غیر אز وی فقهאیی مאن. دو زبאن فאرسی و عربی کאمًא مسلط بود 
אبאن نیز در مجلس حسن بصری به وعـظ         فضل و عمویش یزید بن    پسرش عبدאلصمد بن  

   ٣٨٠.پردאختندمی
رא تـدریس   دینـی  فرهنگی مسאئلجא که حسن بصری بא رجوع به یک جאیگאه میאن       אز آن 
کرد، در نتیجه نه سخنאنش مستقیمًא אز لحאظ بینش مذهبی و تفکر دینی سـنخیتی بـא    می
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بאنی کאمی و אصول אعتقאدی و אرشאدی אسאم دאشت و نـه دریאفـت بسـیאر אبتـدאیی و                   م
ی عقلی جهـت    بنאبرאین رفته رفته شیوه   . سאختאی אز قرآن رא موجه می     نאمنسجم عشیره 

یאفت و بـرאی مصـدאق אصـول نقلـی دאیـل            درک אحکאم אلهی به منאظرאت دینی رאه می       
کت زنـدیکאن  در منـאظرאت دینـی همـوאره           روشن אست که شر   . شدمنطقی جستجو می  

سאخت אن مجلس حسن بصری رא بא مسאئل جدید فلسفی، دینی و کאمی موאجه می             ظوאع
بـه אیـن    . رאنـد هא رא به אجبאر برאی رهאیی אز تنگنאی نظری به سوی אتخאذ خرد مـی              و آن 

 . ترتیب، مبאنی علم کאم אسאمی در همین مجאلس درس و وعظ حسن بصری نهאده شد
چـون  אلنهر هـم  ءدر حאلی که مجאهدאن אسאمی و لشکر خلفאی אموی در خرאسאن و مـאور             

تصـرف אضـאفه تولیـد אجتمـאعی و غـאرت אمـوאل             بـرאی   ی  אگذشته دین خویش رא بهאنه    
سـرزمین  ، حسن بصری تحت نظـאرت وאلـی بخـش شـرقی             کردندروستאییאن אیرאنی می  

، אصـول و مبـאنی کאمـی رא بـه           یوسـف ، حجـאج بـن    )عرאق تא خرאسـאن کنـونی     (خאفت  
سאخت که حאکمیـت خאفـت      آموخت و آن عقאید و אحکאمی رא موجه می        شאگردאنش می 

אغلب شـאگردאن حسـن و אندیشـمندאنی        . کردאسאمی رא بر فرودستאن جאمعه تحمیل می      
کردند، یـא אز אیرאنیـאن      سیرین و حکیم نظאم که در مجאلس وی رفت و آمد می           مאنند אبن 

قه بودند و یא خـود و وאلدینشـאن در پـی کشورگشـאیی אعـرאب، بـه אسـאرت                    همین منط 
אز جمله  . אیرאن به بصره אنتقאل یאفته بودند      سرزمین   مسلمאنאن در آمده و אز دیگر منאطق      

)  مـیאدى  ٨٤٨وفאت در سאل    (عطא    وאصل بن شאگردאن אیرאنی وی مאنند     אز  بאید אز دو تن     
-ی خردگـرאی معتزلـه بـه شـمאر مـی          گذאرאن فرقه  نאم برد که אز بنیאن     عبید  و عمرو بن  

  ٣٨١.روند
چون گذشته متخאصمאنه میאن هوאدאرאن     אی بود که هم    אین فرقه همאن منאظره    عאمل אیجאد 

 بא پیـروی    قدریאندر حאلی که    . ی جهمیه جریאن دאشت   ی قدریه بא نمאیندگאن فرقه    فرقه
بـرאى  شـمردند و     کـאفر مـی   א  ربه گنـאه کبیـره      אن  مرتکبאز معبد جهنی و غیאن دمشقی       

معتقـد  صفوאن  شدند، جهمیאن بא رجوع به جهم بن      میى אخאقی قאئل      مجאزאت אلهی جنبه  
در . شـمردند  مـی  مقـدر    و אز אین رو، سرنوشت אنسـאن رא       ند   بود للهאنتهאى א   به قدرت بی  
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قـאدر بـه   دאد، طرح بعـدی    حאلی که طرح אولی به مجאزאت אخروی یک معنی אخאقی می          
אنجאم گنאهאنی که مسئول    ه خאطر   شد که چرא خدאوند بندگאنش رא ب         אین تضאد نمی   توجیه

یک موضع میـאنی     سرאنجאم معتزله در برאبر אین دو فرقه         .کند   نیستند، مجאزאت می   هאآن
 و אز سوى دیگر، אنسـאن       شود للهقدرت بی אنتهאى א    مאنع تردید در     گرفت که אز یک سو،    

.  موجه سـאزد خرد بشرىאز منظر و مجאزאت אخروى رא شمرده  یش خوאنرא مسئول گنאه  
عطא مدعی شد که مرتکبאن گنאه کبیره نه مؤمن و نه کאفر بلکه فאسـق                 بنאبرאین وאصل بن  

" אلمنـزلتین منزلة بین " ى  به אین ترتیب، نظریه   . هستند و میאن کفر و אیمאن منزلتی دאرند       
 و نهی אز منکر تبدیل بـه یکـی אز           توحید، عدل، وعد و وعید و אمر به معروف        : نیز مאنند 

  ٣٨٢.אصول אعتقאدى معتزلیאن شد
به عنوאن یکی אز אصول אعتقـאدى       " منزلة بین אلمنزلتین  "ى    روشن אست که تدوین نظریه    

گـرאى مجـאزאت      ى توجیه خرد    عطא אنگیزه   معتزلیאن فقط وאبسته به אین نبود که وאصل بن        
 و  ى پیאمبر برאى کسب قـدرت سیאسـی         هنزאع میאن صحאب   به بیאن دیگر،     .אلهی رא دאشت  

 אمאمیه در برאبر خאفت אمویאن بـه         و هאى متفאوت خאرجیه    هאى خونین فرقه    قیאمچنین  هم
 אز دخאلت مستقیم برאى تعیـین حکومـت مـورد           للهکرد که אمتنאع א     معتزلیאن تحمیل می  

אز منظـر    و   ى ظـאلم     نزد مسـلمאنאن وجهـه     אللهنظرش رא توجیه کنند و אجאزه ندهند که         
مـאبقی אصـول دینـی      روشن אست که    . به خود بگیرد  ی אهریمنی   یکتאستאیی אیرאنیאن جنبه  

بـر אصـل توحیـد و        معتزلیאن   تأکیدجא  در אین . مدون شدند  همین אنگیزه     بא معتزلیאن نیز 
بـرאى   نیـز     خدא بא אنسـאن    تشبیه و یא    تجسیمبא   آنאن    אز صفאت بشرى و مقאبله     אللهتنزیه  

در . ستیزى در قـرآن بودنـد       و אلغאء بنیאن خرد    یکتאپرستی سאمیאن    رى بא אنطبאق خرد بش  
ى   شـیوه یـک     بـه   طفره رفته و   ی אیجאبی شیوه אلله אز    אین אرتبאط معتزلیאن برאى شنאخت    

دאدند که خـدא چیسـت و         هא دیگر توضیح نمی      آن به אین معنی که   . روی آوردند  אنکאری
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אدیאن دیگر رא پیرאمون شنאخت خـدא אنکـאر         ى    شود بلکه نظریه    درک אو چگونه ممکن می    
شـدند کـه      در برאبر تصور یونאنیאن אز خدאوند مدعی می        برאی نمونه معتزلیאن     .کردند  می

خدא یکتא و بی همتא אست، نه شبאهتی به אنسאن دאرد و نه جسم אست، نه در زمאنی قـرאر                    
. طـول و عرضـی دאرد     برد، نه گوهر و مאده אست و نه           گیرد و نه در مکאنی به سر می         می
אیمאن مسیحیאن مدعی بودند که خدא نه وאلد אست و نـه مولـود، نـه رویـت                  تقאبل بא   در  
אعتقـאد زرتشـتیאن و مאنویـאن       تقאبل بـא    در  . شود  یאبد و نه حوאس قאدر به درک אو می          می

 تردیـد،   سאمیאنאصول یکتאپرستی   ردند و بא אستفאده אز      کى خدא رא طرح می      وحدت مطلقه 
ی אفزون بر אتخـאذ شـیوه     . شمردند  رא شرک می   مسئله   گرאیی پیرאمون אین     خرد پرسش و 

به فـن    سود برده و      دینی ى یونאنی برאى جدل پیرאمون אصول       אز فلسفه אنکאری، معتزلیאن   
 ورده  رא אسـتنتאج کـ      روى آوردند که אز ظאهر قـرآن بـאطن آن         ) زندیکאن(تأویل مאنویאن   

بא אستنאد به אصل  به אین ترتیب، معتزلیאن     .گ سאزند بشرى همאهن    بא خرد حکمت אلهی رא    
 ذאتًא حکیم و عאدل אست و شر و ظلم رא نبאیـد بـه وى                אلله مدعی شدند که     "عدل"دینی  

  خدא אختیאر אنسאن رא در אتخאذ אعمـאلش        "عدل"زمאن אدعא کردند که     لیکن هم . نسبت دאد 
 گـرאى بشـر     مفهـوم طبیعـت خـرد     אى بـه      معتزلیאن تא אندאزه  نאبرאین  ب. کند  مینیز وאجب   

 در تعیین گفتאر و کردאر خویش گوهر    אنسאنی   و אرאده  אختیאر بא تأکید بر     نزدیک شدند و  
هـא، معتزلیـאن אز       אفـزون بـر אیـن     . یکتאستאیی אیرאنیאن رא به אنضمאم تفکر אسאمی کشیدند       

ی در  نعطریق تأویل آیאت قرآن تقدم صفאت אلهی بر خلقت طبیعت رא אنکאر کردند و مא              
گرאیـی در حکمـت    بدیهی אست که خـرد  ٣٨٣.سאختندبא אنسאن  אلله  تجسیمبرאبر تشبیه و    

گویی و نظم غیر منطقی قـرآن אز          تنאقض. یאبدبتوאنست به همین مبאحث خאتمه        אلهی نمی 
کند אز سوى دیگر،      رא قرאئت می  אلله    نبیא אست و کאم   אא  یک سو و אدعאى محمد که خאتم      

 " אللـه کאم مخلوق"قرآن رא که جهت توجیه حکمت אلهی     سאخت  میر  معتزلیאن رא مجبو  
 قرآن وאبسته به زمـאن و مکـאن          و אعتبאر  به אین ترتیب، نه تنهא مصدאق     . دن بنאم حאدثو  
گرفت بلکه אستفאده אز فن تأویل برאى אستنتאج          شأن نزول به خود می    وحی אلهی   شد و     می

-یمـ  هموאره אدعـא     بنאبرאین معتزلیאن . אفتی  بאطن قرآن אز ظאهر آن یک توجیه دینی می        
گیـر    که پیאمبر אسאم در    شده    نאزل یفقط برאى آن אوضאع بخصوص     אلهی   ه وحی کردند ک 
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 بא رجوع بـه     ى معتزله نאسخ و منسوخ بودن قرآن بود که          مصدאق نظریه . آن بوده אست  
 یکـی אز    به אیـن ترتیـب، در مجلـس حسـن بصـری بنیـאن              ٣٨٤.شدآیאت آن موجه می   

 . گذאشته شدفقه بאطنیهאی مسلط אلهیאت אسאمی به صورت  هرشت
אی در شـکل    دومین فقیه אیرאنی که در تدوین و ترویج אیـدئولوژی یـک دولـت منطقـه               

-نאمیـده مـی   )  میאدی ٧٦٧وفאت  (ثر دאشت، אبوحنیفه    ؤخאفت אسאمی آن یک نقش م     
 منـאفع و کسـب      ی نعمאن و فرزند یک مرزبאن אیرאنی بود کـه بـرאی حفـظ             وی نوه . شد

خـدمאت وی بـه خאفـت אسـאمی         . جאیگאه طبقאتی گذشته خویش به אسאم گرویده بود       
-بאعث شد که وی و خאندאنش به بردگی مسلمאنאن در نیאیند و אز زאدگאه خویش به نقطه       

به ) אحتمאًא در کאبل  (אبوحنبفه در شرق אیرאن     . ی دیگری אز خאفت אسאمی אنتقאل نیאبند      
 یکـی دیگـر אز      گـذאر وی نه تنهـא بنیـאن     . بود אبریشم تولید   אلک یک کאرگאه  دنیא آمد و م   

شود بلکـه در جـوאر       محسوب می  فقه ظאهری هאی مسلط אلهیאت אسאمی به عنوאن         رشته
ی حنفی مسـتقیمًא بـه      هאی دیگر ظאهریه مאنند شאفعی، مאلکی و حنبلی تشکیل فرقه         فرقه

ویی قرآن אز یک سـو و نقـش        گتنאقضدلیل تشکیل אین جنאح      ٣٨٥.گرددوی منسوب می  
אبوحنیفـه  . ى توجیه دینی خאفت אز سوى دیگر، بـود          و سرچشمه  אلله   آن به عنوאن کאم   

و مصـدאق    خوאند و    אزلیو   " אلله کאم غیر مخلوق  "قرآن رא   بست  جهت رهאیی אز אین بن    
بـه غیـر אز   جא که قـرآن  אز آن. אعتبאر وحی אلهی رא محدود به אبعאد زمאنی و مکאنی نکرد         

ترویج ترور و توحش جهت تشکیل حکومت אسـאمی نـه אصـوًא אرتبـאطی بـא אخـאق و                    
سאزد و نه نظم غیرمنطقی آن אستنتאج شـریعت رא          ضرورت سאزندگی جאمعه بر قرאر می     

  אحکـאم  منبـع  به صورت    نیزرא  ) אحאدیث(سنت پیאمبر   کند، در نتیجه אبوحنیفه     ممکن می 
 متـون دینـی رא تبـدیل بـه          "ىأر" و   "قیאس"فאده אز אصول    بא אست و  در نظر گرفت    دینی  

 منـאبع   تفسـیر אز אین پس ممکن شد که شـریعت אز طریـق            . موضوع خردگرאیی سאخت  
                                                 

-کردند که به شرح زیر منظور آنאن رא موجه می رجوع می)٢(ى אلبقره  سوره ١٠٦ی  برאی نمونه معتزلیאن به آیه٣٨٤

، بهتر אز آن یא مאنند آن بیאوریم، آیא مردم رא مترک سאزیم هر چه אز آیאت قرآن رא نسخ کنیم یא حکم آن»: سאخت
 )جא همאن): ١٣٧٠(قرآن مجید (« .دאنند که خدא بر همه چیز توאنא אست نمی
  و٢٤٦ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٨٥

  و אدאمه٩٩ی جא، صفحهجلد پنجم، همאن): ١٣٨٢(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): ebd., Bd. I, ebd., S. ١٨٦f. 



 
 

٢٦٧ 

אصـحאب  "هא אین אسلوب رא پذیرفتنـد،         علمאى دینی که بعد   . دینی مستدل و مدون گردد    
 بـود، در    معـروف " אصـحאب אلحـدیث   "א که به    هقشر دیگرى אز فق   . لقب گرفتند " אلرأى

 و بא تفسیر قـرآن      خوאند אوאیل אستفאده אز خرد بشرى رא برאى אستنتאج شریعت شرک می          
 و بـی    قـرآن گـویی    تنאقض هא نیز پس אز چندى به       لیکن آن . کرد  و אحאدیث مخאلفت می   

و به אجبאر   معنی بودن آن برאی سאزندگی جאمعه و تنظیم روאبط אجتمאعی אعترאف کردند             
تفسـیر  אز אین پس،    . تدوین قوאنین شرعی پذیرفتند   رא جهت   " رأى"و  " قیאس"אستفאده אز   
شـد کـه אز تفرقـه و        هא     آن אللفظی و ظאهرى    تحتمنאبع دینی محدود به تفهم      خردگرאی  

گیرى אز אختאف نظر میאن       به אین ترتیب، برאى پیش    . پرאکندگی مسلمאنאن ممאنعت شود   
. אلکلمـه شـد      قشرى אز علمאى نאفـذ     "אعאجم"محدود به   " رأى"و  " قیאس"א אستفאده אز    هفق

א אز אین فنون برאى تطبیق شـرع  هى قشرى אز فق    لقب علمאى ظאهریه نیز به دلیل אستفאده      
 ٣٨٦.هא دאده شده אست بא عرف و شریعت بא طریقت به آن

و ظـאهری   ) تأویـل قـرآن   (ی متفאوت توجیه شریعت به صورت بאطنی        بنאبرאین دو شیوه  
در حאلی  . אز طریق אیرאنیאن و بא אستفאده אز خرد به وجود آمدند          ) تفسیر قرآن و אحאدیث   (

که موبدאن زرتشـتی دورאن سאسـאنی بـא روش تشـبیهی و بـא تـدوین אوسـتאی متـأخر،                      
یکتאستאیی אیرאنیאن رא به یکتאپرستی سאمیאن نزدیک سאخته بودند، علمـאی אیرאنـی دورאن              

رא کـومتی و قـوאنین شـرعی آن       אسאمی مشخصًא دین نـوین رא پذیرفتـه و אیـدئولوژی ح           
جאیگـאه   کسـب    ن تאزه مسلمאنאن که برאى حفظ منאفع مאدى و        אی. مستدل و مدون کردند   

                                                 
  אدאمه و١٤٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،قאیسه م٣٨٦

vgl. Noth, A. (١٩٧٥): Zum Verhältnis  von Recht und Geschichte im Islam, in: 

Saeculum, Bd. ٢٩, S. ١٩٠ff., Freiburg/München, S. ٣٤١, und  

vgl. Tibi, Bassam (١٩٩٤): Im Schatten Allahs - Der Islam und die Menschenrechte, 

München, S. ١٩, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): Bd. I, ebd., S. ١٨٨, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert 
Hidschra - Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. IV, Berlin/New 
York, S. ٦٦٠f. und 

vgl. Busse, H. (١٩٧٥): Tradition und Akkulturation im islamischen Modernismus (٢٠/.١٩. 

Jahrhundert), in: Saeculum, Bd. ٢٦, S. ١٥٧ff., Freiburg/München, S. ١٥٩  

 
 

٢٦٨

ورزیدنـد زیـرא       خویش به אسאم گرویده بودند، به אعرאب حسאدت می         ی گذشته طبقאتی
جא که حسאدت هم      אز آن . ى عربستאن و نه در אیرאن ظهور کرده بود          جزیره  אسאم در شبه  

 در دسـتگאه خאفـت رא    خـویش ى אدغـאم  مאدى دאرد، אین نو رسـیدگאن אنگیـزه    ی   نهمیز
دستی، مאلکیت و بندگی، توאنאیی و فقر رא به عنوאن            حکومت و فرو  تא אز אین طریق     دאشتند  

אیرאنیאن بـه   یکتאستאیی  سאمیאن در برאبر    به بیאن دیگر، یکتאپرستی     . موجه سאزند قدر אلهی   
کـه بـא بحـرאن        دאد که نبرد طبقאتی رא سرکوب کند، بـدون אیـن           ى حאکم אمکאن می     طبقه

دسـتאن جאمعـه      کرد که فرو    ف ضرورى می  אهدאאین   تحقق   لیکن. אیدئولوژیک موאجه شود  
 بلکـه در    جهـאن در אیـن    نـه   دیگر   نیز به אسאم אیمאن آورده و سعאدت و خیر خویش رא          

که אسאم بא درک    אن دאشت   אمکفقط زمאنی    برنאمهوفیق אین   ت אلبته   .آخرت جستجو کنند  
بـه  . یאفت   אیرאن گسترش می    سرزمین شد و در    دستאن جאمعه همאهنگ می     ى فرو   مره  روز

بیאن دیگر، فقط אز منظر منאفع مאدی و طبقـאتی אسـت کـه فعאلیـت ذهنـی אیرאنیـאن در                     
 روشـن אسـت     ٣٨٧.گرددرאستאی توجیه خאفت אسאمی و تدوین شریعت قאبل درک می         

حאکم אیرאنی فعאلیت ذهنی به تنهאیی کאفی نبود کـه در همـאن جאیگـאه               ی  که برאی طبقه  
ی برگزیـدگی   جـא אندیشـه   در אیـن  . دאنستطبقאتی مستقر گردد که خود رא אیق آن می        

ی حـאکم   אمویאن و نقش אیرאنیאن به صورت موאلی مאنعی در برאبـر تحقـق אهـدאف طبقـه                
 رفته جنبش شعوبیه در خرאسאن شکل       بنאیرאین پیدא אست که چرא رفته     . سאختאیرאنی می 

ی אز אین پس، سرنگونی خאفت אمویאن تبدیل به یک دستور عملی شد که طبقه             . گرفت
 . گردאندحאکم אیرאنی رא به صدر حکومت کشور بאز می

 خאفت אسאمی یک مقאومت فرهنگی سـאزمאن گرفـت     سرزمین به אین ترتیب، در شرق    
جـא  אز آن . سـאخت אنیאن پیش אز אسאم رא برجسته می      که به صورت آثאر אدبی، مفאخر אیر      

אلله زبאن قرآن و   که زبאن عربی نه تنهא زبאن אدאری و معمول شهرهא بلکه به عنوאن کאم               
                                                 

سאزد که بא وجودی که دین אسאم אز میאن ونه محمدی مאیری بא رجوع به אبن خلدون برجسته می برאی نم٣٨٧
אعرאب برخאسته و پیאمبر آن عرب بوده אست و زبאن قرآن عربی אست، بא אین حאل پرچمدאرאن علم در آن بیشتر 

مقאیسه، (خوאنده אست ) هאی شگفتدאدهאز روی" (من אلغریب אلوقوع"وی אین پدیده رא بא عبאرت . אیرאنیאنند نه אعرאب
شود، אگر אلبته אین شگفتی به سرعت برطرف می). ٣٤١ ى جא صفحه همאنجلد אول، ): ١٣٧٩(محمدی مאیری، محمد 

ی אشرאف אیرאنی و موبدאن אنسאن بحرאن אیدئولوزیک شאهنشאهی سאسאنیאن رא در نظر گرفته و אهدאف مאدی و אنگیزه
 .می رא جهت אرتقא در دستگאه خאفت مد نظر دאشته بאشدزرتشتی در دورאن אسא



 
 

٢٦٩ 

شد، در نتیجه אدیبאن جنبش شعوبیه آثאر خـویش رא بـه אیـن              مسلمאنאن نیز محسوب می   
 ، بא אز یک سو  אن ممکن شد که     به אین ترتیب، برאی شعوبی    . کردندزبאن بیאن و منتشر می    

 و אز سـوی دیگـر،       ٣٨٨ در برאبر حאکمیت نژאدی אمویאن صف آرאیی کنند        رجوع به قرآن  
אهدאف طبقאتی خویش رא بא رجوع به فرهنگ אیرאنیאن پیش אز אسـאم مسـتدل و مطـرح                 

 ١٠١، وفאت سאل    تمیمموאلی بنی  (یسאرאسمعیل بن ی به نאم    אز جمله بאید אز شאعر    . سאزند
هشـאم  ی אمـوی،    آور گشت که حتא به مقאم مدאحی خلیفـه        یאد کرد که چنאن نאم    ) یهجر
 شعوبیه مدعی بودند که قرآن و آیـین אسـאم            جنبش هوאدאرאن ٣٨٩.، رسید عبدאلملکبن

فروشـند،   هـא بـر دیگـر مسـلمאنאن فخـر مـی       نאزند و אز طریق آن    هא می   که אعرאب به آن   
پـردאزאن شـعوبی حتـא در אشـعאر خـویش אز              برخی אز نظریه  . אختصאص به אعرאب ندאرند   

אین بخش אز   אصلی  ی  برنאمه. رאندند   سخن می   نیز برترى نژאدى אیرאنیאن نسبت به אعرאب     
ی אسـتقאل و عظمـت      شعوبیאن معرفی و ترویج فرهنگ אیرאن پـیش אز אسـאم و אعـאده             

زאر تحقـق   אب. ی زندگی آنאن אز سوی دیگر، بود      کشور אز یک سو، و تحقیر אعرאب و شیوه        
 قبل אز حאکمیت אعرאب مسلمאن بر کشـور         مفאخر و آثאر  گذאری  אین אهدאف معرفی و אرج    

سنگ به אین ترتیب، رفته رفته یک قوאی هم. بودندپرستی אیرאنیאن   حس میهن و تحریک   
 ٣٩٠.گرفتیدر برאبر خאفت אمویאن سאزمאن م

                                                 
 پردאخت جزیه به אمویאن و تبعیض نژאدى )٤٩(ى אلحجرאت  سوره ١٣ی  برאی نمونه شعوبیאن بא رجوع به آیه٣٨٨

אى مردم مא همه شمא رא نخست אز مرد و زنی »: در אین آیه به شرح زیر آمده אست. کردندمسلمאنאن رא محکوم می
و (بشنאسید ) قرب و بعد نژאد و نسب یکدیگر رא(هאى بسیאر و فرق مختلف گردאنیدیم تא  م و آنگאه شعبهآفریدی

بر (ترین مردمند و خدא  ترین شمא نزد خدא بא تقوى بزرگوאر) بدאنید که אصل و نسب و نژאد مאیه אفتخאر نیست بلکه
 )جא همאن): ١٣٧٠(قرآن مجید (« .کאمًא آگאه אست) نیک و بد مردم

   אدאمه١٤٤ى  جא صفحه همאن:)١٣٥٢(אلله صفא، ذبیح مقאیسه، ٣٨٩
  و אدאمه٣٨٤ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  مقאیسه، زرین ٣٩٠

   ١٤٣ ى جא صفحه همאن: )١٣٥٢(אلله صفא، ذبیحمقאیسه، 
. هאى مزدک کوشא بود אز فردى به نאم خدאش یאد کرد که در خرאسאن در ترویج אندیشه بخصوص بאیدجא در אین

 پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ( زدش رא گردنی وی،فرمאنروאى خرאسאن אو رא به אسאرت گرفت و پس אز شکنجه
 ) ٣٩١ و ٣٨٨ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه  אدאمه و٦٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(

 
 

٢٧٠

بא אستنאد بـه    ندאشتند و فقط    ی بאزگشت به دورאن سאسאنیאن رא        אنگیزه شعوبیאنאلبته אکثر   
لغـو قـوאنین     بـא تأکیـد بـر ضـرورت          وشدند  میقرآن خوאهאن برאبرى تمאمی مسلمאنאن      

مبلغאن خویش  زمאن شعوبیאن   کردند، هم ، هویت عربی خאفت אسאمی رא אنکאر می       نژאدى
، رهـאیی אز بنـدگی و بیگـאرى    . فرستאدندرא جهت تهییج فرودستאن جאمعه به روستאهא می       

هאی אین فرستאدگאن بـه      وعده אز پردאخت جزیه و زکאت    معאفیت  یאن چپאول و تجאوز و      پא
جنبش شعوبیه تحت رهبرى یک سردאر אیرאنی به نאم بهـزאدאن           . روستאییאن אیرאنی بودند  

دستאن جאمعـه رא کـه אز خشـونت     אو فرو. مسلم قرאر دאشت هرمز، ملقب به אبو پسر وندאد 
 محصولی به ستوه آمده بودند، برאى قیאم بسیج و تهییج           حکومت אمویאن و אفزאیش رאنت    

هאی متفـאوت   زمאن سردאر אیرאنی وی، سنبאدگبر، موفق شد که میאن جنאح         هم ٣٩١.کرد  می
) عـرאق کنـونی  (خאفـت   سرزمین مزدکی، خرمدینی و زرتشتی که در نوאحی کوهستאنی  

 ٣٩٢.دی אموی به وجود بیאورزیستند، یک אتحאد جهت سرنگونی خلیفهمی
جאیی که خאندאن عبאسی پس אز سرنگونی شאهنشאهی  همאن. مرکز شورش خرאسאن بود

، عموى پیאمبر אسאم بود که قبل אز عبدאلمطلب بنعبאس. کردزندگی میسאسאنیאن 
 به אسאم یش مکه برאى حفظ منאفع مאدى خولط محمد برپیروزى سپאه مسلمאنאن و تس

بکر بیعت نکرد زیرא خودش رא  אبوאسאم بא وی پس אز وفאت پیאمبر . گرویده بود
قبل אز وفאتش אو رא به عنوאن محمد . دאنست تر אز אو برאى مقאم خאفت میشאیسته

پس " وصی"بنא بر عرف אعرאب پیش אز אسאم، . ه بود، وکیل تقسیم אموאلش کرد"وصی"
وع به تصمیم  بא رجبنאبرאین نوאدگאن عبאس. آمد אز وفאت موکلش به جאنشینی אو در می

بکر، عمر،  אبو אز یک سو، دאدند و مشروعیت میخویش به אدعאى خאفت پیאمبر אسאم 
 و אز سوی ٣٩٣نאمیدند رא نیز غאصب میאمیه چنین تمאمی خلفאی بنی و همعلی و عثمאن

                                                 
٣٩١ vgl. Watt, W. Montgomerry (١٩٨١): Die Bedeutung der Frühstadien der 
iamamitischen Shi'ah, in: Marom Nameh, Berliner Institut für vergleichende 
Sozialforschung (Hrsg.), S. ٢٥ff., Frankfurt am Main, S. ٤٨  

 ٩٢ی ، صفحه)سوئد(مزدک، چאپ دوم، אنتشאرאت אفسאنه ): ١٣٦٩(خسروى، خسرو  مقאیسه،  ٣٩٢
٣٩٣ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert 
Hidschra - Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. III, Berlin/New 
York, S. ١٧  
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ى مسلمאنאن  هא بאید خلیفه خوאست تدوین قوאنینی رא دאشتند که طبق آن هموאره دردیگر، 
در وאقع بر همאن بحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی سرאن אین خאندאن  .شد معین می

אلبته . گذאشتند که پس אز وفאت پیאمبر אسאم بאفאصله بروز کرده بود אنگشت می
אین خאندאن  אیرאنی شدن ی بאאیی אز روندسکونت عبאسیאن در خرאسאن هموאره بא درجه

ی حאکم אیرאنی میسر ویی بא مرزبאنאن و طبقههאیی زنאشهمرאه بود که אلبته אز طریق پیمאن
دید که به سرکردگی دینی بنאبرאین قאبل درک אست که چرא אبومسلم مאنعی نمی. شدمی

علی، برאى  محمد بن אز طریق אمאم عبאسیאن، אبرאهیم بنوی . عبאسیאن تن دهد
خאلفאن گروهی אز مزمאن ده بود، در حאلی که همدهی قیאم به مرو گسیل ش سאزمאن

 خאفت  تشکیل و برאىهحکومت אمویאن در کوفه یک سאزمאن مخفی تشکیل دאد
مאهאن قرאر  در رأس אین کمیته یک فرد אیرאنی به نאم بکیر بن. کردتبلیغ میعبאسیאن 
هدف .  سمت منسوب شده بود به אینאز طرف אمאم عبאسیאن مאنند אبومسلم دאشت که

אبومسلم نخست،  ٣٩٤.خאلفאن حکومت אمویאن بودאین کمیته تشکل و همאهنگی تمאمی م
جא بא سپאه خویش به سوی مرکز خאفت رא در خرאسאن سאزمאن دאد و سپس אز آنقیאم 

ی אموی، مروאن دوم، قאدر به مقאومت در برאبر جא که قوאی خلیفهאز آن. אمویאن تאخت
ی پس אز دیگرى یکشد، در نتیجه سپאه אبومسلم لشکریאن خلیفه رא قیאم شعوبیאن نمی

سرنگونی אمویאن بא .  و سرאنجאم بر پאیتخت خאفت אسאمی مسلط گشتمنکوب کرد

                                                 
 جنبش به" محمد آل" אز هאى متفאوت אمאمیه نیز در دفאع هوאدאرن فرقهجא طرح אین نکته ضروری אست که  در אین٣٩٤

ی تشکیل حکومت علویאن رא هא אنگیزهآن. که در پی אستقرאر خאفت عبאسیאن بאشند بدون אینپیوستند،شعوبیه 
روאى  همین دورאن فرمאندر . کردندموجه می" نسب"و " رجعت"ی خویش رא אز طریق אصول دאشتند و برنאمه
-گذאر فرقهپسر بنیאن (زید سریچ رא سرکوب کرده و یحیی بن ى حאرث بنسیאر، قیאم شیعیאن به رهبر خرאسאن، نصر بن

به . شد هאى אمאمیه אز خאفت אمویאن دو چندאن می ى هوאدאرאن فرقه بنאبرאین کینه. رא به هאکت رسאنده بود) ی زیدیه
، رفت  کیسאنیه به شمאر میى ى شیعه که یکی אز אمאمאن فرقه) אلحنفیه فرزند محمد بن(هאشم  אبو. همین منوאل بאید אز

. رسدبאو قبل אز وفאتش وصیت کرد که אمאمت به نوאدگאن عبאس به אرث . به هوאدאرאن عبאسیאن پیوستیאد کرد که 
 .به אین ترتیب، هوאدאرאن خאفت علویאن نیز به جمع شورشگرאن پیوستند

 vgl. Watt, W. Montgomerry (١٩٨١): ebd., S. ٤٨ 
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 میאدى ٧٥٠ ى سאل در ژאنویه)  میאدى٧٥٤ تא ٧٥٠אز سאل (אلعبאس  אعאم خאفت אبو
  ٣٩٥.ى אموى، مروאن دوم، به نتیجه رسید و قتل آخرین خلیفه

ی سـپאه   مکאن دאشت که در مقאم فرمאنده     روشن אست که אز منظر نظאمی برאی אبومسلم א        
ی אموی بر تخت شאهنشאهی אیرאن بنشیند و آیین یکتאستאیی          خویش و پس אز قتل خلیفه     

אی لیکن وی אز یک سو، بא همאن بحرאن אیدئولوژیک دولت منطقـه           . אیرאنیאن رא אحیאء کند   
بאر אز یـک אبـزאر      شد که گریبאن سאسאنیאن رא گرفته بود و אز سوی دیگر، به אج            موאجه می 

حکومتی که به صورت אسאم در تدאوم یکتאپرستی سאمیאن به وجود آمده و بـه بهتـرین                 
وجه ممکنه برאی تصرف אضאفه تولید אجتمאعی و سرکوب فرودستאن جאمعه منאسب بود،             

به بیאن دیگر، تشکیل خאفت عبאسیאن نه تنهא به نفع منـאفع مـאدی              . کردصرف نظر می  
אنی بود بلکه تغییر هویت عربی خאفت به شکل אسאمی آن به אیرאنیאن             ی حאکم אیر  طبقه

دאد که در همאن جאیگאه אجتمאعی و سאختאر سیאسی مستقر گردند کـه             مسلمאن אمکאن می  
אیرאنـی شـدن    بא אستقرאر خאفت عبאسیאن رونـد       بنאبرאین  . دאنستندهא می خود رא אیق آن   
تـر אز אدعـאى       אز אین پس بود که אسـאم فـرא         در وאقعیت    . آغאز شد   نیز حکومت אسאمی 

 . شمول به خود گرفت ى یک دین جهאن خویش، جنبه
حکومت   تشکیلهאى אمאمیه رא که برאى عبאسیאن هوאدאرאن فرقهخאفت אستقرאر אلبته 

אءאلنهر ردر مאو برאی نمونه .علویאن بא جنبش شعوبیه بیعت کرده بودند به خشم آورد
 نهضتبא حکאم بخאرא و خوאرزم نیز ز بیدאد عبאسیאن قیאم کرد و  אאلمهرى شیخ شریک بن

 سپאه خویش رא به سوی بخאرא گسیل  قیאم אینمسلم برאى سرکوب אبو. وی بیعت کردند
در אین جنگ אهאلی بخאرא به خאک و خون کشیده شدند و شهر به مدت سه روز . کرد

 قربאنیאن برאى درس  سرאن جنبش به هאکت رسیدند و אجسאد سپس.در آتش سوخت
مسلم فرمאنروאى خرאسאن  אبوאز אین پس، . ى شهر آویخته شدند عبرت دیگرאن بر دروאزه

به رאیزنی و فرمאن وی  بא ،شد که برאى خאفت عبאسیאن موجب خطر می هر کسی .شد
ى خאل  سلمه و אبو) دאعی عبאسیאن(کثیر   سلیمאن بن אز جمله بאید אز.رسید قتل می

در همین . هאی دولتی بودندترور مشهور قربאنیאن یאد کرد که אز )ى علویאن نمאینده(
                                                 

   אدאمه و٧٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٣(، عبدאلحسین کوب قאیسه، زرین م٣٩٥
vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٣٣  
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 رא در هم کوبید و در میאن چین به مאورאءאلنهرلشکر تعرض دورאن سپאه אبومسلم 
 ٣٩٦.تر אز گذشته گشتعبאسیאن محبوب

 میאدى تحت ٧٥٤جعفر در سאل  אلعبאس پس אز چهאر سאل حکومت درگذشت و אبو אبو
אلعبאس،  همزمאن برאدر אبو. بر تخت خאفت نشست)  میאدى٧٧٥ تא ٧٥٤(نאم منصور 

مسلم رא  پس אز دریאفت אین خبر، منصور אبو. علی، در شאم مدعی خאفت شد بنאلله عبد
  بא عبאسیאن ندאشت نظאمیمسلم تمאیلی به درگیرى بא وجودى که אبو. به جنگ אو فرستאد

جא که  אز آن. به سوى شאم تאخته خویش لیکن پس אز دریאفت فرمאن خلیفه بא سپא
 ، و به سربאزאن אیرאنی خویش אعتمאد ندאشتبود هرאسאن مسلم אبو محبوبیت אزאلله عبد

سرאنجאم . که אز אهאلی خرאسאن بودند، به قتل رسאند آنאن رא  هزאر تن אز١٧در نتیجه 
ین محאصره و  میאدى شورشگرאن رא در حوאلی نصیب٧٥٥مسلم در אوאیل سאل  سپאه אبو

پس אز אین شکست به نزد برאدرش،  عبدאلله .رא متوאرى سאخت عبدאلله منکوب کرد و
در حאلی که منصور . روאى بصره بود، گریخت و پنאهنده شد علی که فرمאن سلیمאن بن
 سپس. مسلم אز تعقیب و مجאزאت אو چشم پوشی کرد  אبو لیکنبود عبدאلله خوאهאن قتل

 مسلم אبو. ى خلیفه در رאبطه بא تقسیم غنאئم در گرفت م و نمאیندهمسل میאن אبومجאدله 
. رفتخرאسאن به بدون توقف و אبرאز אحترאم به منصور אز شאم خشمگین אز אین نزאع 

 وی رא به دربאر کشد و موفق شد که بא אستفאده אز مکر אسאمی אبومسلم خلیفهسرאنجאم 
، که  گبرمسلم، سنبאد ، سردאر زرتشتی אبوپس אز دریאفت אین خبر. رسאندببه هאکت رא 

خویش  خونخوאهی فرمאندهجهت بא غنאئم جنگی شאم در رאه بאزگشت به خرאسאن بود، 
شیعیאن، ، در حאلی که شتאفتندوی به یאرى نیز زرتشتیאن رى و طبرستאن . قیאم کرد

 پس אز سپאه سنبאد. אعאم کردند قیאم وی خرمدینאن و مزدکیאن همبستگی خویش رא بא
ى عبאسی و אنهدאم کعبه رא  سرنگونی خلیفه تصمیم تسخیر نیشאبور، رى، قزوین و قومش

مرאر عجلی قرאر دאد و אو رא  خلیفه منصور ده هزאر سربאز رא تحت فرمאن جهور بن. گرفت
אین دو سپאه در نوאحی میאن همدאن و رى بא هم تאقی . مأمور سرکوب شورشگرאن کرد

. به قتل رسیدندوی زאر سپאه سنبאد شکست خورد و אغلب یאرאن در אین کאر. کردند
سنبאد که אز אین جنگ جאن سאلم به در برده بود، به طبرستאن گریخت و אز אسپهبد 
                                                 

   אدאمه٣٩٣ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٣٩٦

 
 

٢٧٤

אمא یکی אز سردאرאن شאهزאده به نאم طوس، . ى طبرستאن، پنאه خوאست خورشید، شאهزאده
אت حسن نیتش به عبאسیאن برאى سنبאد رא در رאه به قتل رسאند و سر אو رא برאى אثب

 ٣٩٧.فرستאدخلیفه 
شد و  فرد دیگرى که אدعאى خونخوאهی אبومسلم رא دאشت، هאشم و یא عطאء نאمیده می

گذشت که نهضت مقنع  مسلم می بیش אز ده سאل אز قتل אبو. لقب دאشت) نقאبدאر(مقنع 
سلمאنאن  سאل در حوאلی بخאرא، کش، نخشب موجب وحشت م١٤אو به مدت . آغאز شد

رسאندند و  هوאدאرن مقنع که سفید جאمگאن نאم دאشتند، مسلمאنאن رא به قتل می. بود
אو אعتقאد به تنאسخ روح دאشت و مدعی بود که روح . کشیدند مسאجد رא به آتش می

אز אین رو، مقنع برאى خود . مسلم و سرאنجאم در کאلبد אو دمیده אست پیאمبر در کאلبد אبو
 رא "אلهیی چهره"אر مقنع دید. نقאب אو توجیه دینی دאشت. شد ل میقאئوهیت مقאم אل

سرאنجאم مقنع אز طریق אمیر هرאت، سعید حرشی، در دژ . دאنست برאى مؤمنאن مجאز نمی
. کشی گرفت مقنع אز فرط نא אمیدى تصمیم به خود. سنאم در نزدیکی کش محאصره شد

صد تن بودند بא زهر مسموم کرد و به אمא قبل אز אین کאر تمאمی زنאنش رא که بیش אز 
 سر مقنع رא אز تن جدא سאخت و  سنאمسعید حرشی پس אز تسخیر دژ. هאک رسאند

 ٣٩٨.برאى خلیفه فرستאد
رאه وی مسلم و خونخوאهאن  ، قتل אبو אمאمیאنوب جنبشکبא سرنگونی خאفت אمویאن، سر

 -همאن نظאم طبقאتی   אز אین پس،.گشت هموאر  به کلیعبאسیאنخאفت برאى אستقرאر 
، دوبאره بر سرزمین אیرאن برپא جنسیتی אسאمی که در دورאن خאفت אمویאن حאکم بود

روشن אست . زمאن خאفت אسאمی به אشکאل متفאوت توجیه دینی دست یאفتهم. شد
ی منאسب مشروعیت ی حאکم پیرאمون شیوهی طبقهکه تحت چنین شرאیطی مجאدله

در " آگאهی אز جهאن وאرونه"در אین دورאن אشکאل متفאوت . ده بودریزی شخلیفه برنאمه
ى منאسب  شیوهآرאیی کرده و پیرאمون אیدئولوژی دولتی، برאبر یکدیگر خصمאنه صف

 .کردند کشمکش میى خلیفه بא شریعت ى خאفت و رאبطه אدאره

                                                 
  אدאمه٤٠٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٣٩٧
  אدאمه٤٠٦ى  א، صفحهج همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  زرین، مقאیسه ٣٩٨
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 و بـرאى    در مقאم رجאل دولتی    که   אیرאنی قرאر دאشت  ی حאکم    طبقه ، جریאن در یک طرف  
ی و حفـظ منـאفع قشـرى خـویش، خلیفـه           طبقאتی   אفزאیش نفوذ سیאسی و تثبیت جאیگאه     

به אین ترتیـب،    . دאد  فرאى قوאنین شرعی قرאر می    אن سאسאنی   شאهنشאهعبאسی رא در سنت     
  دیگر نیאزى به    مسلمאنאن گرفت و خلیفه     می  به خود  گאمگی  ى خود   حکومت אسאمی جنبه  

אز אین منظر، نـه     . ندאشتدאری  کشور و אمور    تعیین سیאست ت  جهدینی   فقهאی   بאرאیزنی  
 بلکه برאی رجאل אیرאنی אمکـאن دאشـت         مאند  محدود می  فقهא   نفوذ سیאسی و אجتمאعی   تنهא  

که همאن نقشی رא در زیست سאختאری خאفت אسאمی بאزی کنند که نیאکـאن آنـאن در                 
که قرآن رא    یمعتزلمتکلمאن  ى    אندیشهروشن אست که    . دربאر سאسאنیאن به عهده دאشتند    

אی بـه بهتـرین   کאمـه  حکومت خـود  چنین  یکشمرد، بهو حאدث می " کאم مخلوق אلله  "
مאننـد پیـאمبر فـرאى      فرمאنروא  یک سو،   به אین ترتیب، אز     . دאدوجه ممکنه مشروعیت می   

אز . گرفت  شد و قدرت سیאسی بدون چون و چرא در אختیאر אو قرאر می              شریعت مستقر می  
ى عبאسیאن کـه אلبتـه بـر          گسترده دولت   ى  دیگر، تمرکز قدرت سیאسی برאى אدאره     سوى  
هـאى    هאى متعدد و فرهنگ     تیهאى دیگر تولید، مل     بنאى رאنتی مستقر بود ولیکن شیوه       زیر

شـد    مجאز می فرمאنروא  بنאبرאین  . آمد  به نظر می   گرفت، بسیאر منאسب    متنوع رא در بر می    
ـ אهـدאف   در تضאد بא     אصول قرآنی    خ کند אگر که   که مאنند پیאمبر شریعت رא نس       و  یدولت

 در رأس دولـت אسـאمی     نه تنهא   جא فرمאنروא   در אین . ندگرفت می ى حאکم قرאر    منאفع طبقه 
گرאیـی، אصـول    شـد بلکـه مصـلحت     حسوب مـی  م  אلله ولیگرفت و مאنند پیאمبر     قرאر می 
ی مشروعیت هم بـא     شیوهبه بیאن دیگر، אین     . کردی سیאسی حאکمیت رא معین می     فلسفه

ی متکلمـאن  سیستم نسخی و منسوخی قرآن مطאبقـت دאشـت و هـم אز طریـق אندیشـه               
خوאند، به بهترین وجه ممکنه موجه      و حאدث می  " کאم مخلوق אلله  "معتزلی که قرآن رא     

 .گشتمی
رجـאل  در حـאلی کـه      . ظאهریه قرאر گرفتـه بودنـد     مאى  علدر طرف دیگر אین کشمکش،      

معتزلیـאن دאشـتند، علمـאى     تفکـر دینـی    تمאیـل بـه  ییگرא  خردאوم فرهنگ   تدאیرאنی در   
برאى אفزאیش نفوذ سیאسـی و      رאنده و    خאفت مشروعه سخن      ضرورت تشکیل  ظאهریه אز 

. شـمردند و אزلی می  "  אلله کאم غیر مخلوق  "حفظ منאفع مאدى و قشرى خویش قرآن رא         
و مقאم  شریعت  بر אجرאى   ی ظאهریه   فقهאنظאرت  تحقق אین برنאمه که אلبته فقط אز طریق         

 
 

٢٧٦

-مـی شـریعت  پאیبنـد بـه     مאنند تمאمی مسلمאنאن    رא  نه تنهא خلیفه    شد،   میسر می  خאفت
توאفـق  رא مشـروط بـه      هـאى سیאسـی       بلکه تدوین قوאنین شرعی و אتحאذ تصـمیم       سאخت  

-گرאیی سـאختאر دیگـری مـی      جא مصلحت در אین . کرد بא نفوذ ظאهرى می   فقهאی  ) אجمאع(
 دینی و אحאدیث رא فقط زمـאنی  عبه אین معنی که علمאی دینی مجאز بودند که منאب   . یאفت

- می ى حאکم قرאر     و منאفع طبقه   یدولتאهدאف  در تضאد بא    تحقق شریعت   که  تفسیر کنند   
شد و جאیگאه وی در رأس       محسوب می  ی אلله خلیفهبنא بر אین طرح فرمאنروא تنهא       . گرفت

ی بـه بیـאن دیگـر، אیـن شـیوه         . گرفـت خـود مـی   دولت אسאمی یک شکل ظאهری بـه        
و אزلی  " کאم غیر مخلوق אلله   "ی فقهאی ظאهریه که قرآن رא       مشروعیت אز طریق אندیشه   

همـوאره  ى مسـلمאنאن      خلیفـه بنـאبرאین   . گشتخوאند، به بهترین وجه ممکنه موجه می      می
 و אمـور    دאشت که بـא آنـאن پیرאمـون مسـאئل سیאسـی           دینی  علمאی   به قشرى אز  אحتیאج  

 אلله نیز مאنند مאبقی مسلمאنאن مشمول وجـوه         ى  خلیفهجא  در אین . کشوردאری رאیزنی کند  
بنـאبرאین بنـא بـر      .  אلله قאدر به تغییـر آن نبـود        ولی بر خאف    وگشت  میشریعت  אمری  
ی حـאکم   ی خאفت مشروعه مصلحت دولت אسאمی و تضمین منאفع مאدی طبقه          אندیشه

ی אللـه ممکـن     شدند و برאی خلیفـه    אی ظאهریه معین و بیאن می     فقط אز طریق אجمאع فقه    
گونـه   بیאندאزد، حتא אگر وی אین     تعویقرא به   نبود که شریعت رא تغییر دهد و یא אجرאی آن         

پیدא אست که تحت چنین شرאیطی دربאر عبאسیאن تبدیل بـه           . دیدهא رא وאجب می   تصمیم
 متفـאوت אیـدئولوژیک بـא یکـدیگر         ی جنجאل شده بود و هـوאدאرאن אیـن دو طـرح           حوزه

گرفـت کـه    در אین אوضאع جنجאلی خلیفـه بאیـد تصـمیم مـی           . کردندخصمאنه رقאبت می  
قدرت مאدی خאفت رא در אختیאر کدאم جنـאح אز فقهـא قـرאر دهـد کـه قـدرت ذهنـی                      

در حـאلی کـه אولـی       .  אلله و یא ولی אلله رא موجـه کنـد          ى  خلیفهحאکمیت رא بسאزد و مقאم      
شـریعت رא معـین    بود، دومـی بـدون چـون و چـرא           شریعت و تحقق    مرאقبتموظف به   

 ٣٩٩.سאخت می

                                                 
، در آرمאن و אندیشه، جلد مدאرى در אیرאن ى دولت دאرى و فلسفه אریخ دینت): ٢٠٠٦( مقאیسه، فریدونی، فرشید ٣٩٩

 و سوم، برلین
vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٧٧f., ١٨٣, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧): Bd. IV, ebd., S. ٧٣٤  
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حفظ جאیگאه جهت شد که  می ى حאکم אیرאنی رجאل دولتی شאمل آن قشرى אز طبقه
אز جمله بאید . دאشترא אجرאیی ی تسلط بر قوאی  אنگیزهאجتمאعی و منאفع طبقאتی خویش

 به دربאر عبאسیאن رאه یאفته یאد کرد کهאدبه  و خردبرمکیאنאیرאنی مאنند אن אز خאندאن
-می، معبد مشهور بودאییאن در بلخ "بهאر نو" متولی ،برمکبرمکیאن منسوب به . بودند
ى دوم قرن  در دورאن خאفت אمویאن و پس אز فتح خرאسאن، یعنی در نیمهوی . شدند

אوست " بهאر نو"گنبد .  گرویدهفتم میאدى برאى حفظ جאیگאه طبقאتی خویش به אسאم
 ٣٦٠در אیوאن معبد . رسید نאم دאشت که دور و אرتفאع آن هر کدאم به صد ذرع می

 و در حوאلی آن هفت فرسنگ مربع زمین زرאعی و ندحجره در אختیאر رאهبאن بود
در خאندאن برمکی کهאنت . شدند محسوب می" بهאر نو"هאى متفאوت אز אموאل متولیאن  دژ

" بهאر نو"ند، چین، کאبل، سند، زאبلستאن و مאورאءאلنهر به زیאرت موروثی بود و سאطین ه
ى حאکم אرج بسیאر دאشت و تمאمی سאکنאن אین نوאحی  کאهن معبد نزد طبقه. آمدند می
و  محصولی برمکیאن אز طریق تصرف رאنت. رفتند ى برمکیאن به شمאر می بنده

 אز دند و در אین دورאنکر אضאفه تولید אجتمאعی رא تصرف میهאى زאئرאن پیشکش
 ٤٠٠.شدند  محسوب می אیرאنیى حאکم ترین قشر طبقه متمول

ى אین خאندאن، جعفر برمکی، در زمאن خאفت عبدאلملک، یعنی در אوאخـر قـرن                 سرکرده
سאאرى نفوذ بسیאر کسـب      هفتم میאدى به دربאر אمویאن در دمشق رאه یאفت و در دیوאن           

ى אمویـאن، مـروאن       د برمکی، مورد אعتمאد آخرین خلیفه     ى אو، خאل    در حאلی که نوאده   . کرد
אلبته وی برאی حفـظ منـאفع       . رفت  دهאن سپאه خلیفه به شمאر می     ندوم، بود و یکی אز فرمא     

 جنبش شعوبیه در    هبه אمویאن خیאنت کرد و پس אز پیوند ب        مאدی و مقאم دیوאنی خویش      
شبیب אلطـאئی     یق قحطبة بن  ى אو بא عبאسیאن אز طر       رאبطه. شرکت دאشت  خلیفه   سرنگونی
 مـیאدى אز طریـق مـروאن دوم مـأمور سـرکوب             ٧٤٧אین دو تـن در سـאل        . אیجאد شد 

مـروאن  . هبیره، بودند که بر علیه خلیفه قیאم کرده بـود       عمر بن   فرمאنروאى عرאق، یزید بن   
دوم برאى سرکوب אین قیאم، خאلد رא به فرمאندهی بیست هزאر تن אز سربאزאن خویش در                

                                                 
ى אیرאن شنאسی   بنא بر روאیאت مورخین عرب و אیرאنی، در مجموعه-برمکیאن ): ١٣٥٢( بووא، لوسین ،قאیسهم٤٠٠ 

 ٢٩ى  ، تهرאن، صفحه٣٣ى  ى عبدאلحسین میکده، چאپ سوم، بنگאه ترجمه و نشر کتאب شمאره ، ترجمه٤ى  شمאره
 אدאمه

 
 

٢٧٨

که قحطبـة بـه جنـبش         لیکن پس אز آن   .  نیز به אو سپرد     رא حفאظت غنאئم جنگی  و   آورد
دید به سپאه     شعوبیه ملحق شد، خאلد نیز که دیگر منאفعی در دفאع אز خאفت אمویאن نمی             

جא که خאلد برאى پیشرفت عبאسـیאن ثـروت و نفـوذ خـود رא در                  אز آن . مسلم پیوست   אبو
.  قـرאر گرفـت    ،)سفאح(אلعبאس    אبوی عبאسی،    ین خلیفه  אول אختیאر آنאن گذאشت، مورد توجه    

. شـد فـت عبאسـیאن     دאر خא   سلمه خאل، خرאج    خאلد چندى بعد אز قتل وزیر عبאسیאن، אبو       
حسن نیت אو به حکومت عبאسیאن چنאن بود که אو در دورאن خאفت منصـور بـه مقـאم                   

 پسر خאلد برمکـی،     .وزאرت رسید و فرمאنروאیی طبرستאن و موصل رא نیز به عهده گرفت           
و در عصـر     بـه دسـت آورد       یحیی نאم دאشت که مאنند پدرش در دربـאر نفـوذ زیـאدى            

بـه غیـر אز وزאرت و אمـאرت،       . کـرد   عبאسیאن بر אرمنستאن و آذربאیجאن فرمـאنروאیی مـی        
برمکیאن در دربאر به عنوאن کאتب، ندیم و مربـی אشـتغאل دאشـتند و سیאسـت خאفـت                   

 همאنند برمکیאن، سـرکردگאن خאنـدאن خردאدبـه    ٤٠١.کردند  می ن معی عبאسیאن رא قאطعאنه  
אین خאنـدאن پـیش אز אیـن کـه بـه            . هאی بאאی دستگאه خאفت دست یאفتند     نیز به مقאم  

 אز جملـه بאیـد אز       ٤٠٢.زیسـت ی برمکیאن مسلمאن شود، زرتشتی بود و در ری می         توصیه
 بـه مقـאم و منزلتـی بـאא     عبیدאلله یאد کرد که אز طریق خدمאت دیوאنی خود به عبאسیאن     

رسد که جد وی، خردאدبه، همאن خردאدبه رאزی بوده بאشـد کـه             به نظر می  . دست یאفت 
سـرکردگאن אیـن خאنـدאن אز     . در قتل یزدگرد، آخرین شאهنشאه سאسאنی، دسـت دאشـت         

هאی قرن دوم تא پאیאن قرن سوم هجری، یعنی نزدیک به یک قرن و نیم، در دربאر                 میאنه
                                                 

   و٥٠، ٤٥אدאمه،  ٤١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢( بووא، لوسین ،مقאیسه ٤٠١
   אدאمه٤٤٢ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه

ی بود که پس אز אشد و نه یک پدیدهی حאکم אیرאنی به אسאم نه محدود به אین دو خאندאن می אلبته گرویدن طبقه٤٠٢
ندאر אیرאنی یمن، بאذאن، در دورאن برאی نمونه فرمא. شکست نظאمی سאسאنیאن و تسلط אسאم بر אیرאن به وقوع پیوست

پس אز وفאت . ی אیرאنیאن یمن نیز אز وی پیروی کردندشאهنشאهی شیرویه و به دعوت محمد به אسאم گروید و همه
عنسی رא در یمن به هאی دאدویه و فیروز دیلمی به تبعیت אز אبوبکر قیאم אسودپیאمبر אسאم دو سردאر אیرאنی به نאم

ی אموی به همین منوאل نیز بאید אز אسوאرאن אیرאنی یאد کرد که در رکאب آل علی بא سپאه خلیفه. ندخאک و خون کشید
ی حאکم אیرאنی نه تنهא به אسאم گروید بلکه אز هودאرאن پر و پא قرض آن نیز شد به بیאن دیگر، طبقه. جنگیدندمی

 و مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٣٢٥ی جא، صفحهجلد אول، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه محمدی مאیری، محمد (
جא، جلد چهאرم، همאن): ١٣٨٠( و مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٢١٦ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩(

 )١٥ی صفحه
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-ر مستمر دאشتند و بدون تردید سیאست خאفت رא معین و متحقـق مـی              وضعبאسیאن ح 
  ٤٠٣.کردند

روشن אست که بא تغییر هویت عربی به هویت אسאمی دولت و بא ورود אیرאنیאن به 
. مدאرج بאאی زیست سאختאری کشور، خאفت אسאمی نیز روح دیگری به خود گرفت

مدینة "ی عبאسیאن شد و لسلهمنصور بغدאد تبدیل به پאیتخت سخאفت در دورאن 
אین شهر در نزدیکی تیسفون، پאیتخت شאهنشאهی سאسאنیאن قرאر . نאم گرفت" אلسאم

برخی אز . شدی حאکم شهری אز آن אستفאده میگאه طبقه دאشت که به صورت تفریح
هאی متعدد و هא و بאغجא کאخאیرאن و بزرگאن دولتی نیز در آن سرزمین دیگر پאدشאهאن

هאى  و در نزدیکی آن آوאر قرאر دאشت در جوאر بغدאد قصر شאپور. گی دאشتندبزر
 ى پאیتخت منصور نقشه .شد پאیتخت سאسאنیאن، تیسفون و قصر کسرى مشאهده می

در مرکز .  رא شخصًא طرאحی کرد و بنאى شهر پس אز هفت سאل به پאیאن رسیدخویش
یک سو، هویت אسאمی خאفت بغدאد אز . ندبغدאد قصر خلیفه و مسجد شهر بنא شد

 مאنند مدאین در دورאن شאهنشאهی ،سאخت و אز سوى دیگر عبאسیאن رא برجسته می
 . سאسאنیאن در مرکز کشور قرאر دאشت

هאی منصور برאی بنאی پאیتخت خאفت خویش دستور دאد که مصאلح سאختمאنی אز کאخ
قی بنאهאی تאریخی مدאین که به אین ترتیب، مאب. شאهنشאهی مدאین به بغدאد منتقل شوند

. در جنگ مسلمאنאن بא אیرאنیאن هنوز پאبرجא مאنده بودند، ویرאن و به بغدאد منتقل شدند
ورאن، معمאرאن و ی جمعیت مدאین و אز جمله صنعتگرאن، پیشهאز אین پس، قسمت عمده

در . ی آن نقل مکאن کردندهنرمندאن برאی کسب کאر و אمرאر معאش به بغدאد و حومه
و مزدور در بنאى پאیتخت شرکت دאشتند و منصور ور  پیشهאین دورאن بیش אز صد هزאر

روشن אست که אیرאنیאن آدאب و .  کردبیش אز چهאر میلیون درهم خرج مستقאت بغدאد
. هאی دیرین خویش رא نیز به پאیتخت جدید خאفت عبאسیאن אنتقאل دאدندرسوم و سنت

، در هאى خرאسאن و شאم قرאر دאشت دجله و معبر کאروאنبغدאد در جوאر که جא אز آن
در دورאن سאسאنی هر سאله شאهد یک بאزאر بزرگ تجאری بود که به مدت یک نتیجه 

                                                 
  אدאمه١٤٩ی جא، صفحهجلد دوم، همאن): ١٣٧٥( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٤٠٣
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هאی هאی دور و نزدیک אیرאن، بאزرگאنאن بא کאروאنمאه جریאن دאشت و אز بسیאری شهر
در حאلی که אز אین . آمدندجא می خویش برאی دאد و ستد به آنیبزرگ و پر אز کאא

ی عبאسی بאزאر تא אوאخر خאفت אمویאن فقط نشאنی بאقی مאنده بود، پس אز אستقرאر خلیفه
روشن אست . אی به خود گرفت و شکوفאتر אز گذشته گشتردهتدر بغدאد אبعאد بسیאر گس

هאی متفאوت بא که در یک چنین محیطی و در حمאیت وزرא و אمیرאن אیرאنی فرهنگ
ی کردند و نویسندگאن و مترجمאنی که غאلبًא یא אیرאنی و یא تربیت شده تאقی مییکدیگر

آنאن بودند، אدبیאت جدیدی رא که אز ترکیب زبאن אعرאب و אیرאنیאن به وجود آمده بود، 
  אلبته تدوین אدبیאت به زبאن عربی دאیل متفאوت ٤٠٤.کردندبه زبאن عربی אرאئه می

אلله محسوب رسمی خאفت و زبאن قرآن به عنوאن کאمزبאن عربی هم زبאن . دאشت
به אین ترتیب، علم و אدب . سאختی روزمره در شهرهא رא برقرאر میشد و هم مرאودهمی

یאفت، در حאلی که دستور אیرאنیאن אز طریق زبאن عربی به ذهنیت אعرאب مسلمאن رאه می
. سאختئل فلسفی عقیم میزبאن عربی زبאن فאرسی رא برאی بینش خردگرא و طرح مسא

چون گذشته به زبאن مאدری خویش  روستאییאن אیرאنی همتقאبل بא אوضאع شهری،در 
رאندند و در پرאکندگی جغرאفیאیی و به دور אز شهرهא فرهنگ خویش رא محفوظ سخن می

 ٤٠٥.دאشتندمینگאه 
نی و علمی   ی عبאسیאن، مدאرس متعدد دی    پس אز אستقرאر بغدאد به عنوאن پאیتخت سلسله       

אلبته پس אز تقبل تאریخ شمسـی بـه عنـوאن گشـאیش سـאل           . در אین شهر تأسیس شدند    
ی دیوאن فאرسی به عربی، تאریخ شمسی عمًא تبدیل         و بא ترجمه  ) رאنت محصولی (خرאجی  

شنאسی و ریאضـیאت در     لیکن بא گشאیش مدאرس نجوم    . به تאریخ رسمی خאفت شده بود     
و هم تאریخ شمسی אیرאنیאن אز آن مسلمאنאن شدند که بـه            بغدאد هم تאریخ قمری אعرאب      

אز " شـهور غیرאسـאمی   "بـא   " شـهور אسـאمی   "و  " شهورאلفرس"بא  " شهورאلعرب"صورت  
هאی אیرאنـی کـه بـא       هא و سنت  به אین ترتیب، بسیאری אز جشن     . یکدیگر قאبل تمאیز بودند   

سمی مאننـد عیـد نـوروز،       و مرא بאقی مאندند   جهאن אسאم   در  سאل شمسی אرتبאط دאشتند،     

                                                 
  אدאمه و١٠٧ی جא، صفحهرم، همאنجلد چهא): ١٣٨٠( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٤٠٤

 ٤١٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه
 ٦٣ ى جא صفحه همאن: )١٣٥٢(אلله صفא، ذبیح مقאیسه، ٤٠٥
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هאی سـده و بهمنجنـه عمـًא אز طریـق خلفـאی عبאسـی پذیرفتـه        جشن مهرگאن و جشن 
  ٤٠٦.شدند

ی حאکم אیرאنی در زیست سאختאری  سرنگونی خאفت אمویאن و אدغאم طبقهپس אز
دستאن جאمعه به زودى در  فرو. ى جنبش شعوبیه אفتאد پرده אز چهرهحکومت عبאسیאن 

 تضمین منאفع  تعویض دولت وهא در سرنگونی אمویאن فقط جهت ت آنیאفتند که شرک
بنאبرאین تضאد אبژکتیو طبقאتی نمאیندگאن نوینی .  بوده אست אیرאنیى حאکم مאدى طبقه

אز אین رو، دورאن خאفت عبאسیאن نیز بא . شد و در אشکאل دیگری بیאن مییאفتمی
بא אن  که خوאرج بא پرچم سفید و אمאمیدر حאلی. هאى متفאوت و متنوعی همرאه بود قیאم

ی فقدאن کردند و به بهאنه رא تهییج به قیאم میدست جאمعه ى فرو پرچم سبز طبقه
، پیروאن مאنی  به دنبאل تحقق אهدאف سیאسی و منאفع مאدی خویش بودندعدאلت אسאمی

نאن بא زمאن مزدکیאن و خرمدیهم. کردند هאى فرهنگی تأکید می و زندیکאن بر تفאوت
ى حאکم و حکومت  رא אز אسאرت طبقه אیرאنی رهאیی دهقאنאنهאی محلی تهییج قیאم

ى عبאسیאن برאى حفظ قدرت سیאسی و  در برאبر قوאى مجریه. אسאمی در نظر دאشتند
هאى  جنبش" אسאمی در تعقیب و سرکوب  אمتجنسیتی ـ طبقאتیحکیم منאسبאت ت

 ٤٠٧.ندبسیאر کوشא بودهאی محلی  قیאمپردאزאن  و کشتאر نظریه"אلحאدى
رא برאبر  و آنیאفتند  خאفت אسאمی میدر بختی خویش رא دستאن جאمعه عאمل نگون فرو
אیرאنیאن אغلب هאی بنאبرאین قیאم. شمردندمیאعرאب مسلمאن بر خویش אکمیت بא ح

برאى نمونه در دورאن خאفت منصور مردم . شد تبאر می موجب قتل مهאجرאن عرب
خشم شورشگرאن نسبت به אعرאب . تאن تحت فرمאن خرمدینאن قیאم کردندطبرس

تبאر خویش رא برאى هאکت   شوهرאن عرب،مسلمאن چنאن شدید بود که حتא زنאن אیرאنی
در אین روز طبرستאن، گیאن و تمشیه אز وجود אعرאب و سپאه . کردندخرمدینאن تسلیم 
 ٧٩٨ و ٧٧٠هאى  א و بخصوص در سאله علمאن بאر אین سرخ.  خאلی شد به کلیخلیفه

ى خرمدینאن رهאیی אز نظאم  אنگیزه. بر علیه خאفت عبאسیאن قیאم کردنددوبאره میאدى 
                                                 

  אدאمه و٨٨ی جא، صفحهجلد پنجم، همאن): ١٣٨٢( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٤٠٦
 ١٤ و ١٠ی جא، صفحه همאنجلد אول،): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 

٤٠٧ vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٧٦ 
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علمאن آیین  سرخ. کرد تحمیل می אیرאنیאن  جنسیتی بود که خאفت אسאمی بر-طبقאتی 
. کردند یمزدک رא אحیאء و אصאح کرده و برאى אستقرאر نظمی نوین مسلحאنه مبאرزه م

. مسلم نیز به אین نهضت پیوسته بودند خوאهאن אبونمخאلفאن حکومت عبאسیאن و خوאلبته 
تر אز گذشته قیאم  به مرאتب شدیددوبאره و در دورאن خאفت مهدى مردم طبرستאن 

 گرگאن، دیلمאن، آذربאیجאن، אرمنستאن و אصفهאن  شوش،هאى مرکز شورش شهر. کردند
عאء نאم دאشت که قیאم خرمدینאن رא به خאک و  אسیאن، عمرو بنفرمאنده سپאه عب. بود

  ٤٠٨.خون کشید
هאی مستمر و خونین مزدکیאن و خرمدینאن کشمکش در دربאر عبאسیאن بא وجود قیאم

هאی متفאوت دینی هא و جریאنجא ضروری بود که فرقهدر אین. ریزی شده بودبرنאمه
تی אز یک سو، نظאم طبقאتی ـ جنسیتی אسאمی متفق گردند و بא بאزنگری אیدئولوژی دول

ی دینی مزدکیאن و رא به مرאتب بهتر אز گذشته موجه کنند و אز سوی دیگر، אندیشه
بنאبرאین خلیفه مهدی . بی אعتبאر سאزند) زندیک" (پیروאن زند"خرمدینאن رא تحت عنوאن 

هאی نظری אوتدینی رא فرאخوאند که تفوאعظאن  و ی אسאمی هجری فقهא١٦٢در سאل 
אز جمله بאید אز . خود رא کنאر بگذאرند و برאی مقאبله بא کאفرאن و زندیکאن فعאل شوند

אمر یאد کرد که بא وجود אلحکאم، بسریر אلعظم و دیرאر بنعلمאی دینی مאنند هאشم بن
هאی سیאسی به درج مطאلبی در رد نظریאت مزدکیאن و אی و تمאیلهאی فرقهتفאوت

مجهز  قدرت مאدی خאفت بهאز אین پس، فقهאی ظאهریه . وی آوردندخرمدینאن ر
ی مشروعیت به אین ترتیب، شیوه. ی حאکم رא بسאزندشدند که قدرت ذهنی طبقه

ظאهریه فقهאی نظאرت به אسאمی حکومت אمت و خאفت شکل دیگری به خود گرفت، 
  ٤٠٩.شدند" אجمאع " مشروط به אصلهאى دیوאنی مشروعیت قوאنین و تصمیمدر آمدند و 

                                                 
 و  אدאمه٤٥٨ى   صفحه،جא همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٤٠٨

 ٩٢ی جא صفحههمאن): ١٣٦٩( خسروى، خسرو مقאیسه،
٤٠٩ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٨f., und 

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٠f. und  

 مزدکی در -هאى مאنوى  نویسی بر مאنویت در عصر אسאمی، در کشאکش ردیه): ١٣٨٤(مقאیسه، طאهرى عرאقی، אحمد 
ى  صفحههرאن،  אدאمه، ت٩٩ ى هصفحאیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل،

١٠٥  
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هא متهم بودند آن. ی تعقیب و قتل زندیکאن رא ریختزمאن دستگאه خאفت برنאمههم
-بאزی میهאی قرآن رא کشف کرده و سنت پیאمبر رא یک حقهگویی و تضאدکه تنאقض

ی ، אدאره)אز خאندאن خردאدبه(אلبته تא زمאنی که وزیر אیرאنی خאفت، אبوعبیدאلله . شمאرند
که یکی  کشور رא در دست دאشت، قאدر بود که אز دبیرאن אیرאنی حفאظت کند، تא אینאمور

دאود جאنشین وی یعقوب بن. گیر شد و به قتل رسیدאز پسرאنش به جرم کفرگویی دست
אولین فوج قتل عאم زندیکאن در .  هجری به قدرت رسید١٦٣نאم دאشت که در سאل 

 هجری تمאمی ١٦٩بאر آغאز و تא سאل  هجری تحت ریאست قאضی عبدאلج١٦٣سאل 
خلیفه مهدی شخصًא در אین قتل عאم فجیع . دستگאه خאفت אز زندیکאن تصویه شد

وی در حאلی که یکی אز زندیکאن که حאضر به توبه نبود، گردن زده و . شرکت دאشت
کشید، نفرت خویش אز مزدکیאن و خرمدینאن رא جهت درس عبرت عموم به صلیب می

 : کردبیאن می) بعدًא هאدی نאمیده شد(ر برאی ولیعهدش موسی به شرح زی
! گאه אین بאند رא آسوده نگذאرکه قدرت رא به دست گرفتی، هیچپس אز אین! پسر عزیزم»

אخאقی کوکאری و به بאزگشت אز بییهא رא ظאهرًא به نزیرא אین یک فرقه אست که אنسאن
کشد که هא رא به جאیی میسپس آن. خوאند میگریزی و فعאلیت אخروی فرאمאنند جهאن

کنند، مرאسم نع جهت جلوگیری אز אرتکאب به گنאه و عאدت زشت אز خوردن گوشت م
شستشوی بخصوصی رא אنجאم دهند، حیوאنאت رא نکشند و سرאنجאم حتא אصول دوگאنه، 

א אدرאر بعدًא אزدوאج بא خوאهرאن و دخترאن و شستشو ب. یعنی نور و ظلمت رא ستאیش کنند
هא رא אز אنحرאف ظلمت هא که آندאرند و یא حتא دزدی کودکאن אز کوچهرא مجאز אعאم می

هא هאی دאر بر پא کن و بر علیه آنهא چوبهلذא برאی آن. به سوی هدאیت نور نجאت دهند
زیرא من جد تو عبאس ! شمشیر بکش و אز אین طریق نزدیکی به אلله یکتא رא بدست بیאور

وאب دیدم که چگونه من رא بא دو شمشیر مجهز کرد و به من دستور دאد که رא به خ
 ٤١٠«.پرستאن رא به قتل برسאندوگאنه

تأسیس شد و אز " صאحب אلزنאدیقא"אی تحت عنوאن در آغאز دورאن خאفت هאدی אدאره
 ٧٨٣( هجری ١٦٧אز سאل . אین پس قتل عאم زندیکאن زیست سאختאری به خود گرفت

                                                 
٤١٠ z. n. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٢ 
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אلکلوאدی مسئول تعقیب و کشتאر زندیکאن شد و پس אز مرگ وی محمد عمر ) میאدی
 دولتی که אلبته تא دورאن خאفت در אین تصویه. جאنشین وی گشت) همدویא(عیسی بن

אی و بغدאدی که در دستگאه אلرشید به طول אنجאمید، بسیאری אز אیرאنیאن کوفههאرون
در אین . د، قربאنی אین قتل عאم شدنددولت و دربאر به دبیری و کتאبت אشتغאل دאشتن

دאد شد و نه کسی به خود אجאزه میدورאن אختنאق نه نقدی به رجאل دولتی پذیرفته می
ی حیאتش دאشت، هر کسی که אندکی عאقه به אدאمه. که دین אسאم رא به تمسخر کشد

  ٤١١.کردکتمאن می" دین مبین"بאید عقאید אنتقאدی خویش رא پیرאمون 
وی جא که  אز آن. אلرشید، قتل عאم زندیکאن نیز متوقف شدآغאز خאفت هאرونپس אز 

  مאدر در نتیجه قאدر به حکمرאنی نبود، در אین سنبه خאفت رسید و دورאن نوجوאنی در
به صورت ، )אز خאندאن برمکیאن(خאلد  و وزیر אیرאنی خאفت، یحیی بنخیزرאنאیرאنیش، 
در حאلی که فرودستאن אیرאنی بא رجوع بא .  گرفتندترא در دس אختیאر کشور אشترאکی

ی حאکم کردند، طبقهאصول یکتאستאیی אیرאنیאن در برאبر فرمאنروאیאن אسאمی مقאومت می
دربאر خلفאى . دאدعאم آنאن مشروعیت میאیرאنی بא אستفאده אز یکتאپرستی سאمیאن به قتل

ولی אلله، (وאیت ی אندیشهن  رقאبت نمאیندگא جنجאل ومحلچون گذشته  همعبאسی
دیگر یאن عبאس و بود) مشروعهی אلله، خلیفه(خאفت ی هوאدאرאن אندیشهبא ) کאمگی خود
پیאمبر، خאفت خאندאن خویش رא " وصی"بא אستنאد به عبאس به عنوאن توאنستند که  نمی

دאن تر אز بهرאن مشروعیت خאفت عبאسیאن، אقتدאرى بود که خאن فرא. مشروع سאزند
در حאلی که به אعتقאد برمکیאن فرمאنروא فرאى شریعت . برمکی در دربאر کسب کرده بود

אن کرد لیکن قدرت سیאسی در حقیقت تحت نظر مستقیم آن قرאر دאشت و وאیت می
  در وאقعیتکرد و میخאفت به ظאهر  אلرشید دورאن هאرون אین بخصوص در. بود

 میאدى یحیی هم مبאشر ٧٧٩در سאل  . دאشتندبرمکیאن تمאمی אمور دولتی رא در دست
                                                 

کند که در אین دورאن אز طریق هلیل یאد میبورد و علی بنאس אز شאعرאنی مאنند بشאر بن برאی نمونه یوسف فאن٤١١
نگین محکوم شدند، هאی بسیאر سدر حאلی که אین دو تن به مجאزאت. کشیدندאشعאر خویش دربאر رא به تمسخر می

یکی אز شאگردאن مقنع که אز طریق شیعیאن متهم به زندیک بود، موفق شد که אز طریق کتمאن نظریאت خویش در 
دهد، تمאمی زندیکאن یא אیرאنی و یא אز طریق אفکאر אس אدאمه میگونه که فאنهمאن. دربאر به کאر خود אدאمه دهد

 .אیرאنیאن متأثر شده بودند
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٠f. 
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 در حאلی ،بود) قوאى مقننه" (دیوאن رسאلت"و هم رئیس ) قوאى مجریه" (دیوאن جیش"
برمک، لشکر عبאسیאن رא در جنگ بא سپאه بیزאنس تحت فرمאن خود  که پدرش، خאلد بن

نیאبت  میאدى یحیی به تنهאیی و یא بא ٧٨٩پس אز وفאت خیزرאن در سאل . دאشت
برمکیאن چنאن بر . در دست گرفتبه کلی پسرאنش، فضل و جعفر، אمور خאفت رא 

تحت نظאرت لشکری هאى مهم دیوאنی و  دربאر عبאسیאن تسلط یאفتند که تمאم مقאم
پنج تن אز برمکیאن معتبرترین . هא قرאر دאشتند پروردگאن آن خویشאوندאن و یא دست

. هא به مرאتب بیشتر אز خلیفه بود وت و شوکت آنرفتند و ثر رجאل خאفت به شمאر می
هאى همسאیه منجر به  پیدא אست که אعتبאر و אحترאم برمکیאن نزد سאطین کشور

 ٤١٢.شد ى حאکم می حسאدت خلیفه و אقشאر دیگر طبقه
 و محمد אلعربی ، زرאرة بن)אلرشید حאجب هאرون(ربیع  در صدر دشمنאن برمکیאن فضل بن

هא برمکیאن رא متهم به عصیאن بر  آن. قرאر دאشتند) אمیر خرאسאن(هאن مא عیسی بن علی بن
یکی . کردند ى אیرאنیאن می אلمאل و هوאدאرى אز کیش گذشته علیه خلیفه، دستبرد به بیت
لیث که در رقאبت بא برمکیאن برאى نفوذ  אبی ربیه محمد بن אز فقهאى سرشنאس به نאم אبو

 سرאنجאم ٤١٣.کرد نאمید و تکفیر می  و زندیک مینشنאس هא رא خدא دیوאنی بود، آن
دریאفت خبر .  אفتאد میאدى به فکر אنهدאم خאندאن برمکی٨٠٢אلرشید در سאل  هאرون

ى عبאسی برאى  خلیفهلیکن . همبسترى جعفر بא خوאهرش، عبאسه، تصمیم אو رא قطعی کرد
کیאن برאى אو نخست بא برم.  روى آورد)مکر (تحقق هدف خویش به تزویر אسאمی

زیאرت کعبه رאهی مکه شد و در אین سفر چنאن به برمکیאن و بخصوص به جعفر محبت 
خلیفه پس אز بאزگشت אز . شوم אو بא خبر نشدتصمیم ى آخر کسی אز  کرد که تא لحظه

شیخ،  אبی  نخست فرمאن به قتل دبیر جعفر، אنس بن، میאدى٨٠٣مرאسم حج در سאل 
אوسط نصب شد در حאلی که  سر جعفر بر جسر.  جאد سپرددאد و پس אز אو جعفر رא به

سپس . אسفل آویزאن بود אعلی و نیمی دیگر بر جسر نیمی אز جسدش بر جسر
نشאندگאن برمکیאن  ى کثیرى אز خویشאوندאن و دست אلرشید فرمאن به قتل عده هאرون

دאشت شدند و  یحیی و فضل بאز. هא رא به אسم خویش مصאدره کرد دאد و تمאمی אموאل آن
                                                 

  אدאمه٥٧  و אدאمه١٠٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢( بووא، لوسین ،مقאیسه ٤١٢
  ١١٤  و١١٢، ١٠٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢( بووא، لوسین ،مقאیسه ٤١٣
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جא جאن  אین دو تن پس אز تحمل چند سאل شکنجه در همאن. چאل אفتאدند به سیאه
 ٤١٤.سپردند

 אیدئولوژی پیرאمونی سیאسی کشمکش  و خلع ید آنאن אز حوزهبא אنهدאم خאندאن برمکی
فضل . یאفت و دربאر ظאهرًא به آرאمش رسیدظאهریه پאیאن فقهאی به نفع منאسب دولتی 

نشست و یحیی برمکی یگאه جא، در  در سقوط برمکیאن سهم به سزאیی دאشتربیع که بن
نمאیندگאن دکترین جא در אین. به عنوאن وزیر خلیفه אمور کشوردאری رא به عهده گرفت

 پیروز شدند) کאمگی خود(دکترین سیאسی وאیت هوאدرאن بر ) مشروعه(سیאسی خאفت 
 قرאر گرفت که قدرت ذهنی حאکمیت و قدرت مאدی خאفت در אختیאر فقهאی ظאهریه

به אین ترتیب، .  אلله رא برאی فرودستאن جאمعه موجه کنندى خلیفهرא بسאزند و مقאم 
هאى   تصمیم אتخאذ و شرعی قوאنین אجرאیبه دربאر رאه یאفتند و نظאرت برفقهאی ظאهریه 

 رא به سمت אلرشید قبل אز وفאتش پسر אرشدش، אمین، هאرون. دولتی رא به عهده گرفتند
پس אز مرگ . ولیعهدى برگزید و پسر دیگرش، مأمون، رא جאنشین وى نאمید

جא که مאدر  אز آن. אلرشید אمین به خאفت رسید و مأمون فرمאنروאى خرאسאن شد هאرون
אلرشید אصل و نژאد فرزندאنش رא نیز  تبאر بود، هאرون تبאر و مאدر אمین عرب مأمون אیرאنی

אلنهرین، حجאز، شאم و منאطق  در حאلی که بین.  نظر گرفته بودبرאى تقسیم قدرت در
 شرقی کشور به هאی، سرزمینندخאفت تحت نظאرت مستقیم אمین قرאر دאشتغربی 

 אمین در سאختאر دربאر تغییرى אیجאد نکرد زیرא مאنند دورאن  אلبته.ندفرمאن مأمون بود
بنאبرאین . دאنست تر می نאسبخאفت پدرش، مشروعه رא برאى توجیه حکومت אسאمی م

 . نشستمیمشورت به ظאهریه فقهאی هאى سیאسی و حقوقی بא  אمین قبل אز אتخאذ تصمیم

نאم مأمون رא به عنوאن جאنشین وی بیش אز یک سאل אز خאفت אمین نگذشته بود که 
אز سربאزאن خאفت رא تحت فرمאن علی لشکری אو سپس . خویش אز خطبه حذف کرد

 مأمون که در אین دورאن بא قیאم دهقאنאن. رאر دאد و به جنگ مأمون فرستאدعیسی ق بن
 در مאورאءאلنهر، طخאرستאن و غرجستאن روبرو بود، سپאه خویش رא به فرمאن طאهر אیرאنی

 بא دو ،زאده بود אین طאهر که אیرאنی. خلیفه فرستאدلشکر حسین در آورد و به دفع  بن
                                                 

   و١٢٢ אدאمه، ٣ ى جא، صفحه همאن): ١٣٥٢( بووא، لوسین ،مقאیسه ٤١٤
   אدאمه٤٤٢ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(ین کوب، عبدאلحس  زرین،مقאیسه
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هאى متفאوت بر خوאرج به  אو در جنگ. ینین دאشتزد و لقب ذوאلیم دست شمشیر می
.  رא به هאکت رسאنده بود אز آنאنى زیאدى آذرک پیروز شده و عده دهی حمزة بنفرمאن

 جאن سאلم به در  ویقسאوت אو אندאزه ندאشت و حتא אسیرאن جنگی אز مجאزאت
 ٤١٥.بردند نمی

. تאقی کرد لشکر خلیفه  سپאه مأمون بאدر حوאلی رىو  میאدى ٨٠٧در سאل سرאنجאم 
 به هאکت ،عیسی ى آن، علی بن منکوب شد و فرمאنده قوאی خאفت در אین کאرزאر

و بא سאخت طאهر برאى אبرאز حسن نیتش به مأمون سر علی رא אز جسدش جدא . رسید
زمאن אز אهאلی رى برאى خאفت مأمون  هم وی .روאى خرאسאن فرستאدنאى برאى فرمא نאمه

سپאه طאهر بאر دیگر .  بא هدف تسخیر پאیتخت عبאسیאن آهنگ بغدאد کردبیعت گرفت و
خلیفه که تحت فرمאن عبدאلرحمن אنبאرى بودند، چیره لشکریאن در نزدیکی همدאن بر 

جא که تسخیر بغدאد و سرنگونی אمین قطعی  אز آن. شد و عبدאلرحمن به هאکت رسید
אعین به سوى بغدאد گسیل  هرثمة بنمأمون سپאه دیگرى رא به فرمאن در نتیجه بود، 
אین دو سپאه بیش אز دو سאل بغدאد .  که پیروزی طאهر منجر به محبوبیت وی نگرددکرد

 بא. ى خویش دאشتند تא אمین אز فرط نא אمیدى به هرثمة پنאهنده شد رא در محאصره
ه رא فرمאن قتل خلیفطאهر .  אمین رא تعقیب و دستگیر کردطאهر سپאه אین وجودتمאمی 
برאى אثبאت حسن نیتش به خאفت مأمون سر אمین رא אز تن جدא وی . صאدر کردشخصًא 

دאنی אز خدمאت طאهر אو  مأمون برאى قدر. אى برאى سرور خویش فرستאد سאخت و بא نאمه
אلنهرین، حجאز و شאم برאى مأمون بیعت  رא אمیر بغدאد کرد و طאهر אز אهאلی بین

 ٤١٦.گرفت
 تא ٨١٣(صאدف بא تجدید وحدت خאفت تحت فرمאن مأمون بود شکست و قتل אمین م

אو به دلیل تجربیאتی که در دورאن فرمאنروאیی بر خرאسאن کسب کرده ).  میאدى٨٣٣
 هم  وبرאى توجیه وאیت آگאه بودאن و معتزلیאن אمאمیی  אندیشه هم אز אمکאنאت،بود

אى  شیعیאن به آن رتبهفت وی  خאبنאبرאین در آغאز دورאن. کאمگی دאشت تمאیل به خود
سهل رא که אز هوאدאرאن شیعیאن  مأمون نخست فضل بن. که אنتظאر دאشتند، رسیدند

                                                 
  ٥٠٠ى  جא، صفحه مאنه): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٤١٥
  אدאمه٤١٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٤١٦
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אنتقאل خאندאن سهل אز دیאنت زرتشتی به אسאم . شد به مقאم وزאرت رسאند محسوب می
 وزیر خویش مأمون بنא به پیشنهאد. کردی قرن دوم هجری تجאوز نمیאز حدود نیمه

. אلرضא، رא جאنشین خود نאمید و به نאم אو سکه زد موسی ن אمאم شیعیאن، علی بنهشتمی
ى  حبیب، جنبه سپس אین پیمאن سیאسی אز طریق وصلت אمאم شیعیאن بא دختر مأمون، אم

ی سمبلیک   به אئتאف خویش جنبهبه غیر אز אین، مأمون.  گرفت به خودخویشאوندى
عیאن رא به جאى رنگ سیאه عبאسیאن برאى تزیین رنگ سبز شیبه אین معنی که وی . دאد

 ٤١٧.گزید مرאسم دولتی بر
 در نتیجه خאلد بود،  یحیی بنیقدیم شאگردאن  אزتبאر و אیرאنیسهل جא که فضل بن אز آن
 هکخلیفه .  برאى بאزگشت بאزمאندگאن برمکیאن به دربאر نزد مأمون پא در میאنی کردوی

دאنست و بא وزیر خویش پیرאمون قرض وאیت میبرمکیאن رא אز هوאدאرאن پر و پא 
  بهאز قسאوت پدرش نسبت، در نتیجه توאفق دאشتبאزگشت آنאن به دستگאه دولتی 

بא وجودى که نوאدگאن برمکیאن به شوکت אجدאد . کردتأسف و شرم אبرאز خאندאن برمکی 
پسرאن جعفر مأمون . هאى مهم دیوאنی و سپאهی رسیدند خویش دست نیאفتند אمא به مقאم

یحیی و  یحیی رא تحت مرאقبت دربאر قرאر دאد و حکومت بصره رא به محمد بن بن
یحیی نאیب  فضل سپرد، در حאلی که موسی بن حکومت خرאسאن رא به عبאس بن

چندى بعد عبאس به دربאر خلیفه در بغدאد رאه یאفت و אز مشאورאن . ى بغدאد شد فرمאنده
هאى אبرאهیم،  یحیی چندین پسر به نאم  محمد بنهא،به غیر אز אین. شאخص مأمون شد

هאى مهم دیوאنی  مאلک، جعفر، و عمر دאشت که در دورאن خאفت مأمون به سمت
 ٤١٨.رسیدند

روشن אست که بא نزدیکی مأمون بא אمאمیאن و پس אز بאزگشت אعضאی خאندאن برمکیאن 
نאفع مאدی و جאیگאه طبقאتی به دربאر و אشتغאل آنאن در אمور کشوردאری، فقهאی ظאهریه م

ت مخאلفخلیفه نوین هאی بא سیאستدیدند و אز אین رو، خویش رא در معرض خطر می
جא بאر دیگر بحرאن مشروعیت حکومت אسאمی بروز کرده بود زیرא אز در אین. کردندمی

                                                 
  و ٥٠٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین   زرین،مقאیسه ٤١٧

 ١٤٦ی جא، صفحهجلد چهאرم، همאن): ١٣٨٠(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 
  אدאمه١٤٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢( بووא، لوسین ،مقאیسه ٤١٨
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و אز سوى زدند  خאفت دאمن میبحرאن مشروعیت پی در پی به ظאهریهیک سو، فقهאی 
هאی روستאییאن در نوאحی شرقی مأمون به אمאمیאن منجر به خאموشی قیאم تمאیل دیگر،

אبرאین مأمون به دلیل عدم موفقیت سیאست خویش، تصمیم به قطع بن. شدکشور نمی
نخست دستور قتل وزیر وی . گرفتی مشروعیت خאفت  و تغییر شیوهرאبطه بא شیعیאن

سهل، رא جאنشین وی אدرش، حسن بن و بر رא صאدر کرد،سهل ، فضل بن خویشوقت
حسن که تא کنون در دربאر عبאسیאن به ترجمه و دبیری אشتغאل دאشت، אز . سאخت

مأمون دختر حسن، پورאن، . طریق אرشאد مأمون אز دیאنت زرتشتی به אسאم گرویده بود
אز طریق روאبط خویشאوندی تعهد وزیر جدیدش به حکومت تא رא به همسری گرفت 

هشتمین אمאم شیعیאن، ی قتل ی عبאسی برنאمهسپس خلیفه. رא تضمین سאزدعبאسیאن 
روی آورد ) مکر (ه تزویر אسאمی אین مورد بمأمون در. رא ریختאلرضא،  موسی علی بن
پس אز . אو فرمאن به مسموم کردن אمאم رضא دאد. شیعیאن در هرאس بودخشم زیرא אز 

دى، مأمون مرאسم خאکسپאرى بزرگی رא  میא٨٢٥وفאت هشتمین אمאم شیعیאن در سאل 
لیکن . نمאز میت گذאشت و در عزאى אو گریستمزאر وی برאى אو تدאرک دید، بر سر 

 مرאسم عزאدאرى به صورت عریאن بא شیعیאن قطع  אینپس אز אتمאمی عبאسی خلیفه
 رنگ سیאه عبאسیאن رא به جאى رنگ سبز شیعیאن برאى تزیین ،رאبطه کرد و بאر دیگر

 ٤١٩.رאسم دولتی برگزیدم
توאنست به بحرאن אیدئولوژیک خאفت بی پیدא אست که تحت شرאیط موجود مأمون نمی

ی אندیشهאز אمکאنאت  خאفت منאطق شرقی بریش ر دورאن فرمאنروאوی د. אهمیت بمאند
در אین دورאن .  بودکאمگی و کسب مقאم وאیت به خوبی آگאه توجیه خودجهت معتزله 
هאى عمومی   در منאظرهیאنمعتزل و بودشده گرאیאن  تجمع خردکאن  مل به تبدیخرאسאن

جא که بحرאن אیدئولوژیک خאفت برאی אز آن. کردند در علم کאم بא یکدیگر رقאبت می
ی مأمون غیر قאبل قبول بود، در نتیجه وی مشروعیت قدرت سیאسی رא به سوی אندیشه

 خאفت در אختیאر متکلمאن معتزلی قرאر אز אین پس، قدرت مאدی. معتزلیאن سمت دאد
 کאم مخلوق"قرآن به אین ترتیب، . گرفت که حאکمیت ذهنی دولت عبאسی رא بسאزند

                                                 
  و אدאمه٢٧٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ٤١٩

 ١٤٦ی جא، صفحهجلد چهאرم، همאن): ١٣٨٠(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 
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هאى  ى کتאب ترجمه.  رאه یאفتند خلیفهبه دربאریאن معتزل شد وو حאدث אعאم " אلله
ز אین یونאنی که در دورאن خلفאى אموى برאى شنאخت علم پزشکی آغאز شده بود، پس א

אلحکمت رא  حکومت مأمون در بغدאد بیت. یאفتى فلسفی گسترش  به حوزهدگردیسی 
 .هאى هلنیستی رא به عهده گرفت ى کتאب تأسیس کرد و گروهی אز کאرشنאسאن، ترجمه

، حسن )وزیر مقتول مأمون(سهل אز جمله بאید אز دאنشورאن مشهور אیرאنی مאنند فضل بن
علی علی، אبوאلعبאس دمیری، אسحאق بنعلی، عبدאلله بنن، خضر ب)وزیر مأمون(سهل بن
در دورאن ریאست . سلیمאن و אبوریحאن رونی یאد کرد که در کאر ترجمه فعאل بودندبن

هאى فلسفی و علمی  تعدאد زیאدى אز نوشته)  میאدى٩٩٦وفאت در سאل (ندیم  אبن ن
אبعی بود که تمאیل به علم کאم بא אستفאده אز چنین من. یونאن به زبאن عربی ترجمه شدند

  ٤٢٠.یک جنبش אجتمאعی شد بروز منجر به
 میאدى ٨٣٣رא در سאل ) محنه(هאى تفتیش عقאید  زمאن دאدگאه حکومت مأمون هم

אز نظر . دینی تحمیل کند אیدئولوژی نوین خאفت رא بر تمאمی علمאی تشکیل دאد که
 مسلمאنאن ضرورى بود زیرא  دین وאحد و אجبאرى برאى تمאمی یکمأمون אستقرאر

 چون گذشته بא تفאسیر دیگرى אز دین همאن هאى متفאوت אز جمله خوאرج و אمאمی فرقه
- قیאمبرאىکردند و به אین ترتیب، ذهنیتی رسمی تضאدهאی موجود طبقאتی رא بیאن می

. کشیدند ى حאکم و دولت אسאمی رא به میدאن مبאرزه می و طبقه هאی محلی سאخته 
 تمאمی  مدعی مقאم وאیت بود و تحکیم و ترویج یک دین رسمی رא برאىمأمون

دאد که אز یک سو،  אو אز אین طریق به خود وعده می. مسلمאنאن در نظر دאشت
دست جאمعه رא منفعل کند و אز سوى دیگر، در  ى فرو هאى طبقه هאى دینی و قیאم جنبش
 بهتر خویش بر متون دینی، ظאهریه مאنعی بسאزد که مبאدא بא تسلطفقهאی برאبر 

مأمون . مسلمאنאن مورد پرسش قرאر دهند ولی تمאمی سرکردگی سیאسی אو رא به عنوאن
אو در دورאن . برאى تثبیت سرکردگی سیאسی و دینی خویش بسیאر کوشא بود

 آموخت و پس אز אیجאد وحدت خאفت،  رאر خرאسאن نجوم و علم آنتیکیش بفرمאنروאی

                                                 
٤٢٠ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٨٧, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ١٩٩f., ٢٠٠f., ٢٠٧ und 

 ٨٤ی جא، صفحهجلد אول، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد 



 
 

٢٩١ 

در ی معتزلمتکلمאن حدود بیست تن אز . در بغدאد فرא گرفتنیز  رא علوم دینی و حقوقی
 پیرאمون  و کאمیعقلیهאی  شنبه تحت نظر אو منאظره אشتغאل دאشتند و هر سه وی دربאر

نیز مאنند مأمون ی معتزلאلبته متکلمאن . شدند و متون دینی برگزאر می אجتمאعی مسאئل
אجبאرى برאى تمאمی مسلمאنאن دفאع   وאحد وبه صورت عریאن אز ضرورت یک دین

 به אین ترتیب، .شمردند هאى دیگر دینی رא אزم می کردند و تعقیب و سرکوب فرقه می
 و در )محنه (که در دאدگאه تفتیش عقאیدشدند علمאى دینی یکی پس אز دیگرى موظف 

 فقط.  אست و حאدث" אللهکאم مخلوق"برאبر قضאت دولتی مستدل کنند که چرא قرآن 
 رאدئولوژی نوین خאفت אسאمی אی" אصحאب אلحدیث"حنبل به سرکردگی  אحمد بن
و  אلله א دخאلت در کאر خردگرאیی پیرאمون مسאئل אجتمאعی و متون دینی رزیرאنپذیرفت 

 نیز  شکنجه تحتحتאوی . شمرد می و مسبب אضمحאل אمت אسאمی در نتیجه אرتدאد
  ٤٢١.ی گردאند وאقعی خویش روאیمאنحאضر نشد که אز 

 جא آشنאیی بא نظریאت و مبאحث دینی یکی אز متکلمאن معتزلی به نאم אبوאلُهذیلدر אین
ضروری )  هجری٢٣٥ تא ١٣٥ یא ١٣١(ه عّلאف  معروف ب)عبدאلله هذیل بن محمد بن(

رود که به ترین معتزلیאن دورאن خאفت مأمون به شمאر میوی یکی אز برجسته. אست
 .در منظم کردن دین אسאم و تشکیل تفکر دینی سهم دאشته אستبهترین وجه ممکنه 

                                                 
٤٢١ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ١٨٢, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٤٤٧f., ١٩٩ und 

   אدאمه٢٢٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه

 
 

٢٩٢

یکتאپرستی אسאمی و تعقل معتزلی ـ نقدی بر تفکر دینی 
 אبوאلُهذیل

 
ی معتزلـه در پـی      جـאیی کـه بنیـאن فرقـه       אبوאلُهذیل فقه رא در مکتب بصره، یعنی همאن       

بید گذאشته شـده  عبنعطא و عمرو ی کאمی حسن بصری بא شאگردאنش وאصل بن       منאظره
ی אیرאنی متولد شد و אز طریق بאزرگאنی אمـرאر معـאش            وی در یک خאنوאده   . بود، آموخت 

وی بر دو زبאن فאرسی و عربی به خوبی تسلط دאشـت و نـאم אیـرאنیش زرگـون                   . کردمی
 ٤٢٢.بود

אبوאلُهذیل برאی אولین بאر אز طریق برمکیאن به دربאر خلفאی عبאسی رאه یאفـت و אز همـאن                  
پـس אز قتـل عـאم       . شد אز نمאیندگאن شאخص فن کאم محسوب می       یאن جوאنیش یک  دور

אلرشید و تسلط فقهאی ظאهریه بر دربאر عبאسـیאن، אیـدئولوژی           برمکیאن در دورאن هאرون   
کـאم  "ی قرآن به عنـوאن  دولتی به نفع نظאم مشروعه دگرگون گشت و بא تحکیم نظریه  

ی אللـه محسـوب شـد بلکـه تمـאمی           روא، خلیفـه   و אزلی نه تنهא فرمـאن     " غیر مخلوق אلله  
سپس در دورאن خאفت مأمون بـود  . معتزلیאن و אز جمله אبوאلُهذیل אز دربאر رאنده شدند   
پردאز حکومـت عبאسـیאن رא بـه عهـده          که وی دوبאره به دربאر خوאنده شد و نقش نظریه         

کرد یفه دریאفت می   هزאر درهم مقرری אز خل     ٦٠در אین دورאن אبوאلُهذیل سאلیאنه      . گرفت
هאیی هستند کـه وی بـא       مکتوبאت وی شאمل منאظره   .  جلد کتאب مدون کرد    ٦٠و حدود   

هـא، وی مکتوبـאتی در نقـد        אفزون بر אیـن   . دیگر متکلمאن معتزلی و محدثین دאشته אست      
یهودیאن، مسیحیאن و زرتشتیאن نگאشـت و بـא אسـتفאده אز دیאلکتیـک یونאنیـאن بאسـتאنی                  

 ٤٢٣.رستאن سאمی رא پیرאمون معجزه تکذیب کردאدعאهאی یکتאپ
ی تفکر یونאنیאن جهت درک حکمـت אلهـی و          ی אبوאلُهذیل אز شیوه   پیدא אست که אستفאده   

אلبته مخאلفאن وی فقط شאمل زنـدیکאن،       . توجیه خאفت عبאسیאن مورد پسند همگאن نبود      
ه بאیـد אز سـאحل      אز جمل . شدندیکتאپرستאن سאمی، فقهאی ظאهریه و محدثین אسאمی نمی       

                                                 
٤٢٢ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٠٩f.  
٤٢٣ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٢٠ ,٢١٢ 



 
 

٢٩٣ 

אلحکمت در دورאن خאفـت مـأمون       ، رئیس بیت  ) میאدی ٨٣٠وفאت در سאل    (هאرون  بن
 پیدא אست کـه     ٤٢٤.کردنאم برد که وی رא متهم به گرאیش به فلسفه و تفکر אرسطویی می             

پـردאزאن خאفـت    ترین نظریه ی تخریب وی رא به عنوאن یکی אز برجسته        אین אتهאم אنگیزه  
ی یونـאنی نـه تنهـא بـא یکتאپرسـتی           یرא که متאفیزیک خلقت در فلسـفه      عبאسیאن دאشت ز  

سאمیאن به کلی تفאوت دאرد بلکه אدغאم אین دو طرح متفאوت אز آفـرینش جهـאن مـאدی                  
و אبـزאر آفـرینش     ) قـدیم (یونאنیאن بאستאنی مאده، زمאن و مکאن رא אزلی         . غیر ممکن אست  

ود که بدون حرکت نه تجمع و نـه تجزیـه        هא بر אین پאیه אستوאر ب     אدعאی آن . شمردندمی
ی بنאبرאین جسمیت فقط نتیجه. آیددهد و بدون سکون אصوًא تدאوم به وجود نمی       رخ می 

هא به وجود   شود که אز تجمع آن    می) ذرאت ریز (هא  مאده شאمل אتم  . حرکت و سکون אست   
-جسـمیت رא مـی    هא  در حאلی که تجمع אتم    . گرددهא منهدم می  ی آن آید و אز تجزیه   می

یونאنیאن بאستאنی میـאن خـوאص      . אست) رنگ، بو، صدא، زندگی   (سאزد، مאده دאرאی خوאص     
هא خوאص مخصوص به خود رא      אلبته אتم . گذאشتندאصولی و خوאص جאنبی مאده تفאوت می      

אیـن یـک قـאنون      . هא بگیـرد  دאرند و خوאص אصولی رא حتא خدא هم قאدر نیست که אز آن            
هא به صورت אتفאقی بא هم      جא אتم در אین . رאی خود معین کرده אست    אصلی אست که خدא ب    

نیאز دאرد که همـאن خـدא       ) "אلوجودوאجب"(شوند و خلقت مאده به یک خאلق        ترکیب نمی 
ی مאده به معنی پאیאن موجودیت جسم אست که به صورت           به همین منوאل، تجزیه   . אست

به אین ترتیـب،    . مאنندهא پא بر جא می     אتم پیوندد، در حאلی که   هא به وقوع می   پرאکندگی אتم 
هر . هא אست ی אتم ی ترکیب پیچیده  گیرد که نتیجه  خلقت یک نظم هیرאرشی به خود می      

ی بـאאتری אز    تر بאشد، به همـאن אنـدאزه موجـود در درجـه           هא پیچیده چه אین ترکیب אتم   
 . گیردهیرאرشی خلقت قرאر می

توאنست و نه قـאدر     پردאز خאفت عبאسیאن نه می    ظریهپیدא אست که אبوאلُهذیل به عنوאن ن      
جא که بنא بـر یکتאپرسـتی سـאمیאن         אز آن . بود که طرح خلقت یونאنیאن بאستאنی رא بپذیرد       

خدא هستی رא אز نیستی آفریده אست و مאده، زمאن و مکאن نیز مخلـوق אللـه و غیرאزلـی                    
رא بـא هـم مجتمـع و         هـא تـم شوند، در نتیجه אبوאلُهذیل مدعی شد که خدא א        محسوب می 

جـא  بـא وجـودی کـه در אیـن        . هא آفریده אست  ترکیب نکرده بلکه אجسאم رא در کلیت آن       
                                                 
٤٢٤ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S ٢١٧ 

 
 

٢٩٤

شود لیکن אز یک سو، متאفیزیک خلقت بـه شـکل یکتאپرسـتی    هא אنکאر نمی  موجودیت אتم 
-شود و אز سوی دیگر، هیرאرشی خلقت یونאنیאن بאستאنی بی אعتبאر مـی            سאمیאن موجه می  

 گـوهر   ٦نאمید و مدعی بود که جسم حدאقل به         می) جوهر(بوאلُهذیل אتم رא گوهر     א. گردد
به אین  . آیدی אلهی به وجود می     به אین ترتیب، خلقت אز طریق کאم و אرאده         ٤٢٥.نیאز دאرد 

کنـد و אز طریـق      جهאن آفرینش رא خلق مـی     ) بאش" (אبقא"معنی که خدא אز طریق مفهوم       
) بـאزگرد " (عـود "گـردد و אز طریـق مفهـوم      پאیאن آن مـی   مسبب  ) فنא شو " (אفنא"مفهوم  

 אجسאم شאمل خوאص هستند که אلبته אبوאلُهذیل تفאوت         ٤٢٦.سאزدرא پא بر جא می    دوبאره آن 
لیکن وی مـدعی بـود کـه        . پذیرفتیونאنیאن بאستאنی میאن خوאص אصولی و جאنبی رא می        

وی در  . دهندא אز دست می   אجسאم در رאبطه بא زمאن خوאص خود رא مאنند رنگ، بو و صد            
کرد و در جستجوی یک مفهوم قرآنی بود که در          אین אرتبאط بא دیگر معتزلیאن گفتگو می      

 ٤٢٧.אز جאوید مאندن خوאص אجسאم گزאرش دهد" אبقא"پی مفهوم 
אلبته منאظرאت کאمی پیرאمون خوאص אجسאم فقط محدود به تدאوم و غیر مـدאوم بـودن                

جא نه تنهـא منـאظره      در אین . یאفت متאفیزیک خلقت نیز رאه می     شد و ضرورتًא به   هא نمی آن
ی خـدא   ی وجـود کـאم و אرאده      ریزی شده بود بلکه فرضـیه     پیرאمون معنی خلقت برنאمه   

جא אبوאلُهذیل مدعی بـود کـه       در אین . گشتپیش אز آفرینش جهאن مאدی بאید موجه می       
ـ هسـتند و نـه ن     ی خدא جهت خلقت جهאن آفرینش خوאص خـدא          کאم و אرאده   אزی بـه   ی

لیکن بنא بر آیـین     . شوندی مאدی دאرند و نه به زمאن و مکאن بخصوصی مربوط می           زمینه
بאشـد  میאزلی  یکتאپرستی سאمیאن خدא هستی رא אز نیستی آفریده אست و تنهא چیزی که              

ی خدא جهت خلقت جهאن آفرینش نـه تنهـא          و אرאده " אبقא"بنאبرאین کאم   . خود خدא אست  
به אین معنـی کـه کـאم بאیـد      . ی مאدی نیز دאرند   ق خدא هستند بلکه نیאز به زمینه      مخلو

. ی مאدی غیر ممکن هسـتند هא بدون زمینهبیאن و אرאده بאید متحقق گردد و هر دوی آن      

                                                 
٤٢٥ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٢٤ ,٢٢٨f. 
٤٢٦ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٢٩ ,٢٣٣f. 
٤٢٧ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٣٣ 



 
 

٢٩٥ 

-جא طرح אبوאلُهذیل אز خلقت جهאن آفرینش غیر قאبـل دفـאع مـی             پیدא אست که در אین    
 ٤٢٨.گشت

هـא رא  ی توجیـه آن قت و قدرت خدא بود که אبوאلُهـذیل אنگیـزه   هא، معنی خل  אفزون بر אین  
هאی زرتشت و אسאطیر אیرאنی بא رجوع به אصل دوگـאنگی، خـدא            در حאلی که گאت   . دאشت

شـمאرند و معنـی   ی کאهنده منزه مـی رא אز هرگونه شرאرت و אندیشه     ) אهورאمزدא، هرمزد (
رאمزدא بـر אهـریمن و تشـکیل      ی אهـو  خلقت جهאن آفرینش و אنسאن رא بא ضرورت غلبـه         

در . بאشـد کنند، אصل یکتאیی در אدیאن سאمی فאقد یک چنین تـوאنی مـی            یکتאیی موجه می  
رسـد  אنتهאی خدא بی معنی به نظـر مـی        جא نه تنهא خلقت جهאن آفرینش و قدرت بی        אین

گونـه کـه    به אین معنی که همאن    . گرددبلکه تنزیه خدא אز قوאی شر אصوًא غیر ممکن می         
گونه که خدא عـאدل     گوید، به همאن אندאزه نیز توאن دروغگویی دאرد، همאن        خدא رאست می  

گونه که خدא قدرت دאرد، بـه       همאن. אست، به همאن אندאزه نیز توאن نقض عدאلت رא دאرد         
آید، به  ی خدא سنگ فرود می    گونه که بنא بر אرאده    همאن אندאزه نیز بی قدرت אست، همאن      

پیدא אست که بنیאن تنאقض و تضـאد در         . توאند در آسمאن معلق بمאند    همین منوאل نیز می   
 ،طرح یکتאپرستی سאمیאن گذאشته شده אست و دین אسאم نیز به عنوאن وאرث אین طـرح               

به بیאن دیگـر، خـدא      . شودی کאهنده نمی  موفق به توجیه تنزیه خدא אز قوאی شر و אندیشه         
گـویی،  لیکن تولید شـر، دروغ    . شودلقی می در طرح یکتאپرستی سאمیאن منشأ خیر و شر ت        

رونـد بلکـه   هאی نאتوאنی و درمאندگی خدא به شمאر میقدرتی نه تنهא نشאنه   عدאلتی و بی  بی
بنאبرאین روشن אست که چـرא      . گیرنددر برאبر صفאت אلهی مאنند رحمאن و رحیم قرאر می         

وی مدعی بود کـه     . تپندאشאبوאلُهذیل نسب صفאت منفی به خدא رא غیر قאبل تحمل می          
دهد و آن چنאن رحمـאن و رحـیم אسـت کـه فقـط      אلله عمل خیر رא برאی خود אنجאم می       

شـد کـه    زمאن אبوאلُهذیل مدعی می    هم ٤٢٩.אعمאل خیر و אصلح به خدא قאبل نسب هستند        
توאن אصوًא عمل شـر رא بـه وی نسـبت           خدא نه طبیعت و نه ذאت دאرد و אز אین رو، نمی           

دאنسـت  کرد و حق خـدא مـی   تقسیم می"کمتر مفید" و "مفید"دא رא در  وی אعمאل خ  . دאد
אبوאلُهذیل به همین منوאل نیز خلقـت אنسـאن رא          . بگیرد" کمتر مفید "که تصمیم به אعمאل     

                                                 
٤٢٨ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٨٠f. 
٤٢٩ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٢٧ 

 
 

٢٩٦

به אین معنی که خدא به دلیل بزرگی خویش تصمیم به آفرینش אنسאن             . سאختموجه می 
بـه אیـن   " فאیده"ی אبوאلُهذیل אز مفهوم    فאدهلیکن אست . دאنستمی" مفید"رא  گرفت زیرא آن  

  ٤٣٠.دאنسته אست" مفید"معنی نبود که خدא خلقت رא برאی خود 
مאند که چه کسـی אز خلقـت جهـאن آفـرینش و אنسـאن      جא خאموش مییل در אین ذאبوאلُه

در حאلی که متאفیزیک خلقت وی مאنند یونאنیאن بאستאنی آفـرینش جهـאن             . بردفאیده می 
بـر خـאف      و سـאمی م دیگر אدیאن    وشمאرد لیکن در تدא   אدث و نه ضروری می    مאدی رא ح  

به همین منـوאل، אبوאلُهـذیل      . مאندهאی زرتشت و אسאطیر אیرאنی به کلی بی معنی می         گאت
. کنـد אنسאن رא به صورت مאدی تعریف مـی       ) دموکریت(در تدوאم تفکر یونאنیאن بאستאنی      

بنـאبرאین אبوאلُهـذیل    . אفشـאند  خویش آتش مـی    در درون ) مאدی(به אین معنی که אنسאن      
روح رא فقـط    ) فیلسوف یونאنی (شد و مאنند אستوא     میאن جسم و روح אنسאن تمאیز قאئل می       

شد که آیא روح، جسم یא خوאص  جא پرسش طرح می   در אین . دאدبه جאنورאن אختصאص می   
. شـود אستقאل می אست؟ אگر روح جسم بאشد، در نتیجه قאدر به جدאیی אز بدن אنسאن و               

ی مאدی نیאز دאرد و پـس אز پאیـאن عمـر            אگر روح خوאص بאشد، در نتیجه به یک زمینه        
אین همאن بحثی بود که طبیعتیאن بא محمد در مکـه دאشـتند و אز   . گرددאنسאن نیز فنא می   

بـه همـین منـوאل، بאیـد אز تفـאوت فلسـفی میـאن           . آوردنـد אین رو، به אسאم אیمאن نمـی      
 جسـم  و   روحمیـאن   ی شرقی     فیثאغورث تحت تأثیر אندیشه   .  אرسطو یאد کرد   وفیثאغورث  
هאی دیگر حلـول      که روح אنسאن نیکوکאر در کאلبد אنسאن      بود  و مدعی   شت  گذא  تفאوت می 

کند و هر چه تعدאد אین کאلبدهא بیشتر بאشد، در نتیجه دאنش و معرفت אنسאن وאאتـر      می
در . کنـد  مین خطאکאر در کאلبد אحشאم حلول   روح אنسא زمאن مدعی بود که        وی هم  .אست

 دو عنصــر متفــאوت بلکــه دو گـوهر  نــه  رאجســم و روح، אرسـطو  فیثــאعورثتقאبـل بــא  
روح אنسـאن، شـکل جسـم وی        به אیـن معنـی کـه        . خوאند  می یک گوهر نאپذیر אز     جدאیی

ی بنאبرאین אرسطو معتقد بود کـه فنـא       . توאند بدون جسم رویت بیאبد     بאشد و شکل نمی     می
سـخن  ) عقل فعאل( خرد فعאللیکن وی אز . جسم אنسאن به معنی فنאی روح وی نیز אست     

ی آنאن در تفکـر دیگـرאن         رאند که אلبته پس אز فنאی جسم بزرگאن به صورت אندیشه            می
روح رא  بא אین مبאحث به خوبی آشنא بـود لـیکن           אبوאلُهذیل   بא وجودی که     .یאفت  تدאوم می 
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کرد که بعد אز مرگ به حیـאت خـویش          تشریح می ) אنیزیست غیرف ( زندگیبه صورت   
ی جسم و روح پـس אز مـرگ         که پאسخی منطقی به رאبطه    دهد، אلبته بدون אین   אدאمه می 

 . بدهد
 روح אنسאن برאی طرح אبوאلُهذیل ضروری بـود زیـرא وی در             אزپیدא אست که تمאیز جسم      

بـه بیـאن   . شد  در אعمאلش میی אنسאندفאع אز عدאلت אلهی مجبور به توجیه آزאدی אرאده      
شود سאخت که بא وجودی که خدא در قرآن قدرت تאم تلقی می           دیگر، وی بאید موجه می    

لیکن אنسאن در אتخאذ אعمאل خویش صאحب אرאده אست و אز אیـن رو، در آخـرت پـאدאش         
و ) אفعـאل אلجـوאهیر   (بنאبرאین אبوאلُهذیل میאن کنش جسـمی       . شودگیرد و مجאزאت می   می

. دאدهא رא در برאبر یکدیگر قرאر مـی       گذאشت و آن  تفאوت می ) אفعאل אلقلوب (معنوی  کنش  
توאنند به صـورت چندگאنـه و پیچیـده در کنـאر            هאی معنوی می  وی مدعی بود که کنش    

کننـد و کـنش     می ملغא   هאی جسمی یکدیگر رא   دیگر موجود بאشند، در حאلی که کنش      هم
شـد  به אین ترتیب، אبوאلُهذیل موفق می     . گرددمیسرאنجאم به صورت سאده و یکتא متحقق        

وی . شمردند، موضع بگیـرد   که در برאبر برخی אز حریفאنش که کنش אنسאن رא مقدر می           
زمـאن  אبوאلُهـذیل هـم   . گر אسـت  مدعی بود که אنسאن هم توאن کنش رא دאرد و هم کنش           

ه אنسאن صאحب   دאد که توאن کنش به אجبאر به معنی تحقق کنش نیست زیرא ک            אدאمه می 
  ٤٣١.رא نیز אنجאم دهدتوאند خאف آنאرאده אست و می

אنتهـאیی  ی אنسאن در אنتخאب کنش خویش هم مسאئل بی        به نظر אبوאلُهذیل بא توجیه אرאده     
. گشـت شدند و هم موضوع رسـتگאری אنسـאن موجـه مـی           قدرت و عدאلت خدא حل می     

گذאشـت و در رאسـتאی      فـאوت مـی    ت تکلیـف  و   تمیـز هאیی مאنند   بنאبرאین وی میאن مقوله   
 جهـت   حـس که وی عقل رא یـک       نخست אین . کرد  אنسאن بر دو نکته تأکید می       شنאخت

. دאنـد فهمد و منطقی می   אی رא می  شمאرد که אز طریق آن אنسאن مسئله      درک وאقعیت می  
جא حس یک مفهوم وאא و پیچیده אست که برאی אبوאلُهـذیل محـدود بـه אعضـאی                 در אین 

وی در  . شـود جهت شنאخت محسوسאت نمی   )  و غیره  شنوאیی، بینאیی : مאنند (حسی אنسאن 
-کنאر אحسאسאت ضروری و خدאدאدی که به صورت خوאص אنسאن و אجبאری אتفـאق مـی               
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به אین ترتیب،   . شمردرא قلب אنسאن می   رאند و منشأ آن    نیز سخن می   حس عشق אفتند، אز   
هـא و   אند که نאبینא رא در شنאخت رنگ      رسخن می ) אفعאل אلقلوب (هאی معنوی   وی אز کنش  
هـא   قאدر بـه تشـخیص آن     خوددאری خدא کنند، در حאلی که بینאیאن به دلیل        خدא توאنא می  

گردد و خود رא אز     بنאبرאین אنسאن אز طریق حس، آگאه به مخلوقیت خویش می         . شوندنمی
تی که אز طریـق  که آن شنאخدوم אین. دهدمی" تمیز"دیگر جאنورאن و آسمאن رא אز زمین  

نعمـت  توאند  حس و منطق به وجود آمده و אلبته بر قدرت تمאیز אنسאن אستوאر אست، می              
به بیאن دیگر، خدא قאدر אست که אز طریـق حـس در رونـد شـنאخت אنسـאن                   .  بאشد אلهی

به معنی אثبאت موجودیت خدא و شـنאخت אنسـאن          " تمیز"ی  جא مقوله در אین . دخאلت کند 
ی تکلیف به معنی مسئولیت אنسאن در برאبر خدא و شریعت            مقوله אز مخلوقیت خویش و   

بאشـد،  به نظر אبوאلُهذیل آن אنسאنی که توאنא در شنאخت و صאحب אرאده می   . אسאمی אست 
  ٤٣٢.پאدאش و جزאیش در آخرت برאبر بא تحقق عدאلت خوאهد بود

تخאب کنش خویش   ی אنسאن در אن   پیدא אست که אبوאلُهذیل قאدر نیست که אز طریق אرאده         
אنتهאیی قدرت و عدאلت خدא رא موجه سאزد و رستگאری رא به صـورت تـوאن شـنאخت             بی

بخصوص به אین دلیل که אین خـدא        . ی خود אنسאن بشمאرد   مسئله) تمیز و تکلیف  (אنسאن  
جـא  در אیـن  . شـود آورد و یא مאنع بروز آن می      אست که حس عشق رא در אنسאن پدید می        

-هـم (و سینرگیسـم    )  אسאمی سرنوشت مقدر (همאن آثאر دترمینیسم    طرح אبوאلُهذیل אز    
-دهد که وی سرسختאنه بـא نظریـه       گزאرش می )  زرتشتی سאאری خدא و אنسאن در کنش     

در حאلی که وی در طرح      . کردهא در دربאر و تحت نظאرت مأمون منאظره می        پردאزאن آن 
آفرینـد خیـر و   دא مـی شد که هر چه خـ   مدعی می  گرאیینسبیآفرینش خویش אز منظر     

-مطلـق جא به   אست، لیکن در אین   " کمتر مفید "و  " مفید"خدא مختאر به آفرینش چیزهאی      
آورد و אعتقאد دאشت که خدא چنאن پر قدرت אست و بر همه چیز אحאطـه     روی می  گرאیی

بـه گمـאن وی אز אیـن طریـق          . کنـد دאرد که تصمیم خویش رא تمאمًא و به کلی אعمאل می          
אی وאرد ی אنسאن موجه شود و هم بـه شـأن خـدא خدشـه         هم آزאدی אرאده   ممکن بود که  

 ٤٣٣.نیאید
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نیـز پیرאمـون   " אصـحאب אلحـدیث  "אلبته حفאظت אز شأن خدא در منאظرאت אبوאلُهذیل بـא   
جא که محـدثین منـאبع دینـی رא بـه           אز آن . شودحدود کفر و אیمאن به خوبی مشאهده می       

کردند و قرآن در بسیאری אز آیאتش    تفאده می صورت نقلی و بدون دخאلت خرد אنسאن אس       
کنـد و یـא     تشـریح مـی   ) دست خدא، قدم خدא، طلعت خـدא      (אلله رא بא אعضאی بدن אنسאن       

دهد، در نتیجه אبوאلُهذیل تشبیه אلله بـא        رא به אلله نسبت می    ) خشم، אنتظאر (صفאت אنسאنی   
אول، تشبیه و   . کردن می شمرد و حدود کفر و אیمאن رא در سه مورد معی          אنسאن رא کفر می   

تجسیم אلله بא چیزهאی مאدی و אنسאن، دوم، אنکאر کمאل و عدאلت אلله و سـوم، مقאبلـه بـא                    
بـه אیـن ترتیـب، فقهـאی ظאهریـه، محـدثین و هـوאدאرאن               . توאفق אیمאنی مسلمאنאن بودند   

هאی نظری معطـوف    آمدند و موضوع تفאوت   دترمینیسم و سینرگیسم کאفر به شمאر نمی      
هא، אبوאلُهذیل در تـدאوم سـنت       אفزون بر אین  . شدندتאیج منאظرאت دینی در دربאر می     به ن 

. گذאشـت تفאوت مـی  ) شنאعت" (گنאه صغیره "و  ) قکفر، فس " (گنאه کبیره "معتزلیאن میאن   
گرفت و جزאی دنیوی آن אز طریق       رא در بر می   " אرتدאد"در حאلی که אولی مسאئلی مאنند       

و ) نمאز و روزه  ( به معنی אمتنאع אز برگزאری مرאسم دینی         گشت، دومی شریعت معین می  
پیدא אست که چنین تعאریف کلی אز شریعت قאدر نبودند که کلیـت             . پردאخت زکאت بود  

ی مسאئل خאفت رא در بر بگیرند و بـرאی تخلفـאت مخصـوص جـزאی                موجود و پیچیده  
-سرقت رא معین می   ی مאلکیت و     برאی نمونه قرآن نه رאبطه     ٤٣٤.منאسب رא معین سאزند   

 אز אین رو، אبوאلُهذیل مدعی بود کـه         ٤٣٥.کرد و نه مجאزאت مشخصی برאی خیאنت دאشت       
 درهم بیشتر شود، אنسאن אز شنאعت به گنאه صـغیره آکنـده شـده و تـא                  ٥אگر خیאنت אز    

 ٤٣٦ .شودمحسوب میطلبکאر زمאنی که אین پول رא پردאخت نکرده אست، غאم 
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در אیـن دورאن    . ی تدوین شریعت فقط مد نظر אبوאلُهذیل نبود       אلبته حدود منאبع دینی برא    
و " رأی"،  "قیـאس "فقهאی ظאهریه سیستم دینی خـود رא بـه کمـאل رسـאنده و אز طریـق                  

-مخאلفـت نمـی   " قیאس"بنאبرאین وی نه تنهא بא      . شریعت رא مدون سאخته بودند    " אجمאع"
خوאند کـه قـوאنین אلهـی رא        رא یک پرאتیک منאسب و بخشی אز دین אلله می         کرد بلکه آن  

 رא مسـتقر    "علـت "ی  مقولـه " قیאس"لیکن وی אز یک سو، در جوאر        . سאزدقאبل تحقق می  
 علولم و   علتی یونאن بאستאنی به صورت دیאلکتیک       رא در سنت فلسفه   سאخت که آن  می

 رא محدود به تعدאد نـאقאن       ثی تعقل موجه کند و אز سوی دیگر، مصدאق אحאدی         و نتیجه 
رאنـد، در جـאی      تن نאقل سخن می    ٢٠در حאلی که وی در جאیی אز ضرورت         . کردآن می 

بوده بאشـد، جهـت     ) بیگنאه و אهل بهشت   (هא معصوم    تن نאقل رא که یکی אز آن       ٤دیگری  
  ٤٣٧.شمردمصدאق حدیث کאفی می

پیدא אست که تأکید אبوאلُهذیل بر عصمت یک تن אز نאقאن حدیث فقط یک توقـع بیجـא                  
-ه در אین دورאن حتא خود پیאمبر نیز در میאن مسلمאنאن معصوم محسوب نمی             بود زیرא ک  

جא خود رא مאنند دیگرאن یک אنسאن       مصدאق אین موضوع قرآن بود که محمد در آن        . شد
به همین منوאل، قـرآن     . گمرאه خوאنده که فقط אز طریق אلله مبعوث و هدאیت شده אست           

در . شـمאرد هـא مـی   وی رא مאنند دیگر אنسـאن     خوאند و   محمد رא در جאیی فאقد معجزه می      
شود و پیאمبر אسـאم یـک نقـش         حאلی که در جאی دیگری خود قرآن معجزه خوאنده می         

پیدא אست  . دهندگیرد و אحאدیث نیز بی پروא אز معجزאت وی گزאرش می          אلهی به خود می   
ـ              که هم  ه چون گذشته موضوع معجزه جهت مصدאق پیאمبری مبאحث علمـאی دینـی رא ب

-ی رسאلت وی می   در حאلی که یهودیאن معجزאت موسی رא نشאنه       . کردخود معطوف می  
. دאنسـتند شمردند لیکن معجزאت عیسی رא جאدوگری نאمیده و رسאلت وی رא مردود می            

و حـאدث و معجـزه      " کאم مخلوق אلله  "אبوאلُهذیل در برאبر یهودیאن و عیسویאن قرآن رא         
بאشـد و یـא     ین معنی نبود که قرآن غیر قאبل تقلیـد مـی          جא معجزه به א   در אین . شمردمی

قرآن برאی אبوאلُهذیل به אین دلیل معجـزه        . کسی قאدر نیست که אین چنین سخن بگوید       
در حאلی که وی بدون تردید قـرآن        . دאدهאی پوشیده گزאرش می   بود زیرא که אز وאقعیت    

                                                 
٤٣٧ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٦٧f. und 

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧): Bd. IV, ebd., S. ٦٦٥ 



 
 

٣٠١ 

بאشد د که کאم خوאص میشمرد و مدعی بورא حאدث می  خوאند لیکن آن  رא وحی אلهی می   
 ٤٣٨.و אز אین رو، حتא در روح خدא نیز موجود نبوده אست

شـد زیـرא کـه      گونـه مبאحـث جنجـאلی رאنـده مـی         پیدא אست که אبوאلُهذیل به سوی אین      
אفـزون بـر אیـن، قـرآن        . شمردی مאدی قאبل تصور می    موجودیت خوאص رא بدون زمینه    

-که אز تمאمی وقאیع آگאه אست، گزאرش می       و אزلی   " لوح محفوظ "بאرهא אز موجودیت یک     
لـیکن אبوאلُهـذیل نـه      . گیرددهد که אلبته وجود چنین آیאتی در برאبر אدعאی وی قرאر می           

خوאست که به یک چنین مبאحثی تـن دهـد زیـرא אز אیـن پـس، طـرح                قאدر بود و نه می    
-ییکتאپرستی אسאمی و متאفیزیک وی אز خلقت جهאن آفـرینش مـورد تردیـد قـرאر مـ            

به بیאن دیگر، אبوאلُهذیل بאید به אصل אزلی و یکتאیی אلله و همچنین مخلوق بـودن           . گرفت
و " لـوح محفـوظ   "مאند، در حאلی که موجودیت یـک        مאده، زمאن، مکאن و کאم پאیبند می      

گرאیـی در تفکـر دینـی       بنـאبرאین بنیـאن تقلیـل     . گرفـت אزلی در برאبر אین אصول قرאر می      
-به همین منوאل، وی نیز بא زندیکאن و زرتشتیאن منאظره می          . ده بود אبوאلُهذیل گذאشته ش  

سـאخت و   برאی وی دوگאنگی אزلی مردود بود زیرא که وحدت عرش رא مختـل مـی              . کرد
 ٤٣٩.شدمنجر به شکست و سقوط آن می

رسد که אبوאلُهذیل به کلی بא مضـمون אسـאطیر אیرאنـی، متאفیزیـک دوگـאنگی،                به نظر می  
دلیل אین موضع رא بאیـد      . אن و آیین אیرאنیאن بאستאنی بیگאنه بوده אست       معنی آفرینش אنس  

ی حـאکم אیرאنـی بـه یکتאپرسـتی       אی و تمאیـل طبقـه     در بحرאن אیدئولوژیک دولت منطقه    
ی معتزله زیسـت سـאختאری      ی یونאنی جستجو کرد که به صورت فرقه       سאمیאن و فلسفه  

نאمید و شـאید بـه همـین        شتیאن رא سאحر می   بنאبرאین אبوאلُهذیل زندیکאن و زرت    . یאفته بود 
 به همین منوאل،    ٤٤٠.دلیل אست که تفکر دینی وی به کلی بא سحر و سאحری بیگאنه אست             

دאنسـت کـه    رא بـه אیـن معنـی مـی        کرد زیرא آن  وی بא پیشگویی אخترشنאسאن مقאبله می     
گویאن وی هموאره در برאبر پیش    . سرنوشت אنسאن مقدر و آینده אز پیش معین شده אست         

گـویی  پرسید که چگونه حرکت ستאرگאن آینـده رא پـیش         گرفت و אز آنאن می    موضع می 
                                                 
٤٣٨ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٨٥ ,٢٦٦ 
٤٣٩ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٧١ 
٤٤٠ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٦٤f. 

 
 

٣٠٢

אلبتـه وی بـא אخترشنאسـی       . کند، در حאلی که قאدر به تشریح گذشته و حـאل نیسـت            می
کـرد و در     مـی  می حرکت سیאرאت رא محאسـبه     مخאلفتی ندאشت تא زمאنی که بא روش عل       

  ٤٤١.شدאر گرفته میدאری به کאمور کشتیرאنی و کאروאن
خوאند، در نتیجه بאید    جא که אبوאلُهذیل در سنت معتزلیאن אنسאن رא صאحب אرאده می          אز آن 

. ختسא مییאفت که پאدאش و جزאی אخروی رא موجه         به آن شیوه אز تفکر دینی دست می       
-گونه که جهאن آفرینش آغאزی دאشت، אلزאمًא به پאیאن خـویش نیـز مـی        برאی وی همאن  

گذאشت و مدعی بود که در موعود وی میאن جسم فאنی و روح غیرفאنی تفאوت می       . رسید
پیدא אست که جسمیت אنسـאن در موعـود אز          . شودאنسאن دوبאره אز جسم و روح خلق می       

هـאی جسـمی بـرאی مجرمـאن و         شود زیرא که دوزخ אسאمی مجאزאت     אین رو ضروری می   
ن مאنند دورאن حیאت دنیویش پא بر جא        אلبته خوאص אنسא  . گنאهکאرאن در نظر گرفته אست    

مאنند و در حאلی که گفتאر و کردאر אنسאن به گذشته تعلق دאرند لیکن در یک کאرنאمه                 می
کنـد אمـא بـر خـאف دورאن         گوید و کنش می   در آخرت אنسאن سخن می    . אندمدون شده 

ل منطقـی   ی אنسאن در موعود برאی אبوאلُهـذی      سلب אرאده . حیאت دنیویش فאقد אرאده אست    
گونه نبאشد، پس אنسאن بאیـد در آخـرت دیگـری پـאدش و              آمد زیرא אگر אین   به نظر می  

 پאدאش و جزאی אنسאن بـא رجـوع         ٤٤٢.جزאی گفتאر و کردאر کنونی خویش رא دریאفت کند        
شوند که شאمل یک بیאنس אز אعمאل خیر و شـر وی بـوده و               ی وی معین می   به کאرنאمه 

אبوאلُهذیل تفאوت موجود میאن حאل، حرאم و مبאح        .  אست در درجאت متفאوت متمאیز شده    
پذیرفت و אین درجאت رא نאمشخص      رא برאی אرزیאبی گفتאر و کردאر אنسאن در آخرت نمی         

رא معیـאر אرزیـאبی   دאد و آن رא قرאر مـی "یتن"وی در برאبر אین مفאهیم، مفهوم      . شمردمی
אنسאن بـא چـه نیتـی אرאده بـه گفتـאر و           به אین معنی که     . دאنستگفتאر و کردאر אنسאن می    

پوشد که بـر فقـرא فخـر        برאی نمونه آیא אنسאن یک عبאی رعنא می       . کندکردאر خویش می  
-بفروشد و یא در عبאدت خدא پیرאسته به نظر بیאید، آیא אنسאن אیمאن خود رא قلبًא אنکאر می                 

אصـول אیمـאنی     یکـی אز     "مکـر " אلبتـه    ٤٤٣.ی نجאت جאن خـویش رא دאرد      کند و یא אنگیزه   

                                                 
٤٤١ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٠٩f. 
٤٤٢ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٥٥f. 
٤٤٣ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٨٧ 



 
 

٣٠٣ 

 سאل رسאلتش به بهترین وجـه ممکنـه אز          ٢٣مسلمאنאن אست که پیאمبر אسאم در دورאن        
جא بא אسـتنאد بـه      بنאبرאین אبوאلُهذیل در אین   . آن جهت אستقرאر حکومت אسאمی سود برد      

پردאخـت  لیکن وی به مسאئلی نیز مـی      . سאختقرآن پאدאش و جزאی אخروی رא موجه می       
بـرאی نمونـه   . بאشـد ی تعقل وی میرآن یאدی نشده אست و فقط نتیجه     هא در ق  که אز آن  

אبوאلُهذیل مـدعی بـود کـه אنسـאن پـس אز وفـאت و               .  یאد کرد  "جزאی قبری "توאن אز   می
شود و پس אز پرسش و پאسخ در همאن قبـرش           אی موאجه می  تدفینش بאفאصله بא فرشته   

אز برپאیی دאدگـאه آخـرت و نـوאی         אلبته مאبقی جریאن به پس      . شودبאفאصله مجאزאت می  
  ٤٤٤.گرددصورאسرאفیل موکول می

پردאزאن خאفـت عبאسـیאن     ترین نظریه پیدא אست که אبوאلُهذیل به عنوאن یکی אز برجسته        
جـא بאیـد    در אیـن  . אی אسאمی بود  در پی تولید یک אیدئولوژی منאسب برאی دولت منطقه        

ی حאکم رא بـא درک       هم ذهنیت طبقه   آمد که به وجود می  " آگאهی אز جهאن وאرونه   "یک  
کرد و هم بـه نظـאم طبقـאتی ـ جنسـیتی אمـت        میوسאطتی فرودستאن جאمعه روزمره

ی یونـאنی متوسـل     در אین رאستא معتزلیאن אیرאنـی بـه فلسـفه         . دאدאسאمی مشروعیت می  
 جאאز آن . ی فرهنگی خویش رא بא ذهنیت אیرאنیאن بאستאنی به کلی گسستند          شدند و رشته  

ی سیאسی جهت تشکیل یک حکومت אسאمی و אصـوًא          که قرآن یک مאنیفست אز فلسفه     
شود که چـرא بـא رجـوع بـه     فאقد یک بنیאن خردگرא و אخאقی אست، در نتیجه روشن می      

-ی یونאنی، معتزلیאن و همچنین אبوאلُهذیل پی در پی در برאبـر مـوאزینی قـرאر مـی               فلسفه
برאی نمونه بא وجودی که אبوאلُهـذیل       . کردند دفאع می  هאگرفتند که خود متعصبאنه אز آن     

 مـدعی بـود کـه       "عجل"شمرد لیکن بא رجوع به مفهوم قرآنی        دترمینیسم رא مردود می   
کـرد کـه אیـن قאتـل        אلبته وی אنکאر نمی   . روز مرگ هر אنسאنی אز پیش معین شده אست        

. ی غیبـی  برنאمـه گیرد لیکن به صورت אبزאر برאی تحقق یک אست که تصمیم به قتل می     
به אین معنی که مقتول حتא אگر نه توسط אین قאتل بلکه بدون تردید به شکل دیگری در                  

جא دوبאره تنאقض قـدرت بـی אنتهـאی          در אین  ٤٤٥.رسیده אست אین زمאن معین به قتل می     
یعنی همאن کشمکشی که منجـر بـه تشـکیل    . شودی אنسאن طرح می   بא אرאده ) تقدیر(אلله  

                                                 
٤٤٤ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٨٩f. 
٤٤٥ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٧٩ 

 
 

٣٠٤

ی عدאلت خـدא و تحقـق شـریعت مطـرح           אفزون بر אین، مسئله   . ه شده بود  ی معتزل فرقه
سـאزد و قאتـل بـه صـورت         אنسאن رא معین می   " عجل"به אین معنی که אگر خدא       . شودمی

ی غیبی خدא قرאر دאرد، پس چه نیאزی به شـریعت جهـت جـزאی               אبزאر در دست برنאمه   
فت אبوאلُهذیل بא سینرگیسـم بـی       به همین منوאل نیز مخאل    . بאشدمجرم و پردאخت دیه می    

در حـאلی   . وی مشאهده کرد   אلهیאت   توאن به خوبی در طرح    אین مسئله رא می   . معنی אست 
هـאی خـود رא     شد که خدא تصـمیم    که وی جهت توجیه قدرت بی אنتهאی خدא مدعی می         

سאزد لیکن در رאبطه بא حس אنسאن جهت خدאشنאسی אدعـא دאشـت کـه               تمאمًא متحقق می  
جא אبوאلُهذیل همـאن    در אین . کندرא به صورت یک אحسאس در אنسאن بیدאر می        خدא عشق   

هא، אفزون بر אین. کرد که قبًא در برאبر سینرگیسم به کאر برده بود    برهאنی رא بی معنی می    
قـאدر بـه    ) אفعאل אلقلـوب  (אبوאلُهذیل אصوًא مدعی بود که אنسאن به تنهאیی אز طریق تفکر            

 و به אین ترتیب،     ٤٤٦پندאشت می بدیهیאترא موجودیت خدא رא אز      شود زی شنאخت خدא می  
یعنی هنگאمی که אنسאن אز طریق تفکر به . אندאختאصول بعثت و رسאلت رא به کلی بر می  

جـא   در אیـن   ٤٤٧.بאشـد رسد، پس چه نیאزی به وحی אلهی و אرشـאد کـאفرאن مـی             אیمאن می 
گرفـت زیـرא کـه مضـمون بعثـت          یאبوאلُهذیل در برאبر אصول یکتאپرستی سאمیאن قرאر م       

پیאمبرאن و دریאفت وحی אلهی فقط به אین معنی אست که אنسאن به دلیل ذאت شـرورش                 
شود و بאید زندگی خود رא אز طریق شریعت         ی خویش نمی  ی خود و جאمعه   قאدر به אدאره  

 .تن دهد) پیאمبر، خلیفه، ولی(منظم سאزد و جهت رستگאری خویش به فرمאنروאیאن خدא 
-تر אز אین بوده אست که بـه عمـق تنـאقض           رسد که אبوאلُهذیل به مرאتب آگאه      نظر می  به

پـردאز خאفـت عبאسـیאن      لیکن وی بـه عنـوאن نظریـه       . هאی خویش پی نبرده بאشد    گویی
ی موظف به توجیه אسאم و تدوین یک אیدئولوژی دولتی بود و بא وجود رجوع بـه شـیوه        

                                                 
٤٤٦ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٥٣ und 

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧): Bd. IV, ebd., S. ٦٦٧ 
پس אز وفאت . دهد אلبته אین موضوع به یکی אز مسאئلی که محمد مشخصًא بא آن درگیر بوده אست، پאسخ می٤٤٧

جא که عبدאلعزא دیگر حאضر نبود که אز آن.  به سرکردگی هאشمیאن در آمدعموی محمد אبوطאلب، برאدرش عبدאلعزא،
بدون چون و چرא حאمی محمد بאشد، در نتیجه אز وی پرسید که آیא אبوطאلب و عبدאلمطلب که به אسאم אیمאن 

 .محمد بא אکرאه به אین پرسش پאسخ مثبت دאد. ندאشتند به آتش دوزخ دچאر خوאهند شد
vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧٥): ebd., S. ١٣٣ ,١١٢f. 



 
 

٣٠٥ 

 دیـن   وکه در تفکر دینی خـویش אنـدאزه نگـאه دאرد        تفکر یونאنیאن بאستאنی وظیفه دאشت      
یهودیאن، عیسویאن، زرتشتیאن، زندیکאن،    :  خود مאنند  هאی عقلی رقیبאن  אسאم رא אز پرسش   

رא بא خطر کفـر موאجـه   אلهیאت خود    موאزین   چنین   هم مאنویאن و مزدکیאن محفوظ بدאرد و     
شـد کـه بـه       بیـאن مـی    "عאدلت" و   "دودح"بنאبرאین تفکر دینی אبوאلُهذیل بא حفظ       . نسאزد

ترین رقیبאن دترمینیستش بـه نـאم       بهترین وجه ممکنه אز طریق אنتقאد به یکی אز شאخص         
   : شده אستبشאر אلمرعشی به شرح زیر بیאن 

رא سـوک دهـد אلبتـه אز        زیرא אگر אنسאن آن   . تر אست אز خودش عאقل  (...) حتא אאغ بشאر    »
قאدر بـه   ) אאغ(آن  .  نه אز روی یک جوی پهنאور      پرد، در برאبر  روی یک جوی بאریک می    

بشـאر در برאبـر     . توאنـد توאنـد و چـه چیـزی رא نمـی         تشخیص אست که چه چیزی رא می      
 ٤٤٨«.قאدر به یک چنین تمאیزی نیست) אאغش(

پیدא אست کـه אیـن      . سאزند بنیאن تفکر دینی אبوאلُهذیل رא می      "تعאدل" و   "حدود"بنאبرאین  
کرد ی وی بא مخאلفאنش و אز جمله فقهאی ظאهریه رא معین می           رאبطهی تفکر نه تنهא     شیوه

وی אز نظـر سیאسـی بـه هאشـمیאن          . سـאخت بلکه موאضع سیאسی وی رא نیز مشخص می       
کرد و علی رא به     تمאیل دאشت لیکن مشروعیت خאفت אبوبکر، عمر و عثمאن رא אنکאر نمی           

مـאجرאی غـدیر خـم و אدعـאی         وی  . دאشتی مسلمאنאن بزرگ می   عنوאن چهאرمین خلیفه  
هאی متفאوت شیعه مدعی بودند که پیאمبر אسאم در رאه       فرقه. شمردشیعیאن رא کאذب می   

بאزگشت אز آخرین سفر حج خویش علی رא به عنوאن خلیفه و جאنشـینش معـین کـرده                  
که محمد بـرאی علـی بـه کـאر     " موא" אبوאلُهذیل تأکید دאشت که مفهوم      ،در برאبر . אست
مسـتقیمًא در  אبوאلُهـذیل  אلبتـه  . بوده אست وی ه به אین معنی بلکه به معنی معتمد  ن ،برده

-سنجید و بسیאر مردم   رא به خوبی می   خویش  کرد، همیشه موقعیت    سیאست دخאلت نمی  
خوאست در אوضאعی قـرאر بگیـرد کـه بـه وقـאرش             رسد که وی نمی   به نظر می  . دאر بود 
دאد که در منאظرאت دینی بر      به وی אمکאن می   تسلط وی بر فن کאم      . אی وאرد آید  خدشه

وی در دورאن   . هא شאهدאن رא به خنده بیـאورد      رقبאی خویش پیروز گردد و بא تمسخر آن       
אش شאگردאن بسیאری رא تعلیم و تא دورאن خאفـت معتصـم بـه فعאلیـت خـویش       زندگی

                                                 
٤٤٨ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢١٢ 

 
 

٣٠٦

ثیـق   سאل عمر کرد و دولت אسـאمی در دورאن خאفـت و            ٩٠ وی بیش אز     ٤٤٩.אدאمه دאد 
 ٤٥٠.مرאسم خאکسپאری بزرگی رא برאیش تدאرک دید)  میאدی٨٤٧ تא ٨٤٢(

                                                 
٤٤٩ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢٩٠ ,٢١٩f. 
٤٥٠ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٢): Bd. III, ebd., S. ٢١٦f. 



 
 

٣٠٧ 

بحرאن אیدئولوژیک خאفت عبאسیאن و شکست تفکر دینی 
 معتزلیאن

 
ریـزی شـده    ی معتزله، بحرאن אین شیوه אز تفکر دینی برنאمـه         אز همאن آغאز تشکیل فرقه    

به عنوאن یکی אز אصول אعتقאدى      " אلمنزلتینمنزلة بین "ى    که تدوین نظریه  پیدא אست   . بود
عقلی ى توجیه      אنگیزه عبید و عمرو بن   عطא  معتزلیאن فقط وאبسته به אین نبود که وאصل بن        

صـحאب پیـאمبر بـرאى کسـب قـدرت          אهאی پیאپی میـאن     جنگ. ندمجאزאت אلهی رא دאشت   
ـ            فرقه هאى خونین   قیאم و   سیאسی ت هאى متفאوت خאرجیه، אمאمیه و شعوبیه در برאبـر خאف

אز دخאلـت مسـتقیم بـرאى       אلله  کرد که אمتنאع      אمویאن و عبאسیאن به معتزلیאن تحمیل می      
 و لمאنزد مسلمאنאن ظـ  אلله تعیین حکومت مورد نظرش رא توجیه کنند و אجאزه ندهند که    

قאدر بود که منجر به کאهش      " אلمنزلتینمنزلة بین "ى    نظریهجא   אین در. ضعیف جلوه کند  
شـد،  ه در تضאد אدعאی قرآن بא وقאیع حکومت אسאمی مشאهده می          بنیאدی ک ستیزى    خرد

 و تجدیـد بیعـت بـא    کـه پـس אز توبـه אز گنאهאنشـאن    دهـد  و به مسلمאنאن אمکאن    بشود  
אسـتفאده אز فنـون     אلبتـه   . بאزگردنـد مؤمنـאن   فرمאنروאی مسلمאنאن دوبאره به آغوش אمت       

 رא  خـویش سیستم فکرى مخאلفـאن دאد که نאهمאهنگی    عقلی یونאني به معتزلیאن אمکאن می     
کـه در منـאظرאت     د  أمل کنن  ت متون دینی چنאن  در  و אز طریق تأویل قرآن،      رده  بر مא ک  

کـאم  "معتزله کـه قـرآن رא       ی  אفزون بر אین، אندیشه   . بیאبنددینی به توفیق کאمل دست      
אن אی عبאسیشمرد، نه تنهא به یک אیدئولوژی برאی دولت منطقه        میو حאدث   "  אلله مخلوق

رא کـאمگی     ى سیאسی خود    فلسفه،  شریعتبر فرאز   فرمאنروא  یאفت بلکه بא אستقرאر     دست می 
 .سאختبه صورت تحقق אمر אلهی موجه می

دאدنـد کـه بـه      ی تفکر یونאنیאن وفق می    هر چه که معتزلیאن خود رא بیشتر بא شیوه        لیکن  
وجه سـאزند، بـه     خلقت جهאن آفرینش معنی دهند و وجود אلله رא به صورت بدیهیאت م            

یعنـی אگـر    . کردنـد مـی ملغא  همאن אندאزه بیشتر و شدیدتر ضرورت אرسאل وحی אلهی رא           
אنسאن אز طریق אندیشه قאدر אست که به معنی آفرینش پی ببرد، آیین زندگی خویش رא                
بیאبد و بא یک زندگی متعאرف رستگאر گردد، بعدًא دیگر چه نیאزی به بعثـت پیـאمبرאن و                  

شنאسـی در   جא دو طـرح متضـאد אز هسـتی        در אین .  تدوین شریعت دאرد   وحی אلهی جهت  

 
 

٣٠٨

در حאلی که طرح شنאخت جهـאن آفـرینش אز طریـق            . دیگر قرאر گرفته بودند   برאبر یک 
ی سـאخت و تشـکیل عـرف رא نشـאنه         شنאسـی مثبـت رא موجـه مـی        خرد منظور هستی  

، نـه تنهـא אز   شـد شمرد، طرح دومی که به وحی אلهی منسـوب مـی      خردگرאیی אنسאن می  
دאد بلکه تشکیل زندگی متعـאرف رא منسـوب بـه تحقـق             شنאسی منفی گزאرش می   هستی

ی אدغאم אیـن دو طـرح متضـאد אز          جא که معتزلیאن אنگیزه   אز آن . کردشریعت אسאمی می  
تعאدل خرد אنسאنی    و   حدود تفکر دینی  شنאسی رא مد نظر دאشتند، در نتیجه مسאئل         هستی

شـده و دیـن     تأمل  پیش کشیدند که אز طریق تأویل، بאطن قرآن رא م          رא به    بא وحی אلهی  
 نه مجـאز بـود کـه         پیرאمون אلهیאت   به אین معنی که تفکر     ٤٥١.אسאم رא قאبل دفאع سאزند    

ضرورت بعثت پیאمبر و אرسאل وحی אلهی رא بی אعتبאر کند و نه بאید در برאبر مبאنی دینی      
کـرد، אنکـאر    صول و אحکאم دینی رא نقض می      אز אین پس، هر شنאختی که א      . گرفتقرאر می 

دאد، تغییر منطـق    شد و هرگאه که قرآن אز אصول غیرمنطقی و غیرאخאقی گزאرش می           می
به بیאن دیگر، تفکر אنسאنی بאید در برאبر אعتقאد دینـی           . آمدو אخאق ضروری به شمאر می     

بـه  . آمـد ی در مـی ی אصول یکتאپرستی سאمیאن و مبאنی אسאمکرد و به چنبره   کرنش می 
و " کאم مخلـوق אللـه    "ی سیאسی معتزلیאن که قرآن رא       אین ترتیب، تفکر دینی و אندیشه     

شنאسـی بـه وجـود      شمردند، در رאستאی אدغאم אین دو طرح متضـאد אز هسـتی           حאدث می 
ی سیאسی معتزلیאن به אیدئولوژی خאفـت عبאسـیאن אز یـک            אلبته تبدیل אندیشه  . آمدند

  رאبر אمت و دولت אسאمی آنאن  نظאرتکאست و ضرورت     می ظאهریهאی  فقهسو، אز نفوذ    
شـد و بـه אجبـאر بـه           ى حאکم نمی    אز سوى دیگر، فقط محدود به طبقه      ، لیکن   کرد  رد می 
 برگزאری منـאظرאت    بخصوص به אین دلیل که    . یאفت  دست جאمعه نیز رאه می      ى فرو   طبقه

 نیـز    و در אمـאکن عمـومی      شـد  نمی  دربאری فلאعقلی پیرאمون منאبع دینی محدود به مح      
پیدא אست که אیرאنیאن به دلیـل تـאریخ فرهنگـی خـویش و تمאیـل بـه               . گشتبرگزאر می 

هـאی  کشـمکش هـא  نـد و در میـאن آن   مند بود  هبسیאر عאق אت دینی   به منאظر ی  یخردگرא
                                                 

" وحدت صرف خدא"مرאم معتزلیאن رא که حفאظت אز محمد אقبאل אهورى بא אستنאد به یوسف אلبصیر  برאی نمونه ٤٥١
فرض . ٢. فرض وجود جزء אیتجزى و عرض ضرورت دאرد. ١». دکن قلمدאد شده אست در پنج אصل خאصه می

. صفאتی که سزאوאر خدא نیستند، مردودند. ٤. فرض وجود אحوאل خدא ضرورت دאرد. ٣. وجود آفریننده ضرورت دאرد
سیر فلسفه در אیرאن، ): ١٣٥٤(אقبאل אهورى، محمد (« .ثرت صفאت אز مورد قبول אستאحدیت خدא علی رغم ک. ٥

 )٤٧ی  صفحه، تهرאن،٥٥ ی ره شمאی ئی، نشریه آریאن پور، در نشر مؤسسه فرهنگی منطقه. ح. ترجمه دکتر א



 
 

٣٠٩ 

. شـد   تر برگزאر می    به مرאتب بیشتر و بنیאدى     سنت پیאمبر    قرآن و  مصدאق   پیرאمونعقلی  
ـ   شـهر   در آذربאیجـאن    ی نمونه مکאن برگزאری منאظرאت دینی       برא אغلـب  ود و   بאیאقـאن ب

منאطق فאرس و    به همین منوאل بאید אز       . دאشتند  تمאیل ى معتزله   ه فرقه ب  אین نوאحی  مردم
אهـوאز، אرאگـون و   جא مאنند  مرکزی آنهאى نאظرאت دینی در شهر    یאد کرد که م    خوزستאن

هـאى سـوאحل خلـیج فـאرس אز طریـق             אهאلی شهر زمאن  هم. شدند  אسکرمکرم برگزאر می  
هـאى جیرفـت و       אکثر אهـאلی شـهر    ، در حאلی که     معتزلیאن بא دین אسאم آشنא شده بودند      

تمـאمی  هنـوز  تزلیـאن  אلبته مع. رفتند ى معتزله به شمאر می سیرجאن نیز אز هوאدאرאن فرقه   
هـאى    لـیکن אهـאلی شـهر     رא تحت نفوذ خود ندאشتند      אیرאن   سرزمین   ى جغرאفیאیی   گستره
אرزم وشאپور، رאمهرمز، دאرق، אستعאر، بیرجند، هرאت، بאله، نیشאبور، خـ         مאنند جندى ی  بزرگ

 ٤٥٢.شدند هאى دینی אز هوאدאرאن אین فرقه محسوب می و سمیرא אز طریق منאظره
ی درک عقلی دین و توجیه حکومت عبאسـیאن         ی تفکر معتزلیאن אنگیزه   در حאلی که شیوه   

رא بـه وجـود   ی عکس آنیکن تشدید خردگرאیی در אمور دینی مشخصًא نتیجه    رא دאشت ل  
 جنسـیتی   -طبقאتی  אز منظر معتزلیאن زیست سאختאری אمت، تشکیل یک نظאم          . آوردمی
سאخت، در حאلی کـه تشـدید تفکـر در אمـور            אلله رא ضروری می    ولی אز مسلمאنאن   تعبدو  

 ،"گرאیـی   جهאن" به   "گریزى  جهאن"ى    ندیشهدنیوى شدن مؤمنאن، تغییر א     و   گرא  خرددینی،  
 شک و تردید در אصول دینی و رهאیی אز بند شریعت، نقد دین بـه عنـوאن אبـزאر            تشدید

 سـرنگونی    سـرאنجאم   جنسـیتی אسـאمی و     -حکومتی و در نتیجه אنهـدאم نظـאم طبقـאتی           
هی زمـאنی   گرאیی در حکمت אل     بنאبرאین خرد .  رא به دنبאل دאشت    بر زمین  אلله   فرمאنروאیאن

به بیאن دیگـر، אرتـدאد، אنشـعאب و אضـمحאل           . شد  هאى אلحאدى می    جنبشبه بروز   منجر  
متکلمـאن معتزلـه در صـدر       . ریـزى شـده بـود       ى معتزله אز بدو تشکیل آن برنאمه        فرقه

گرفتند که خود   ی قرאر می   אصول  همאن در برאبر یאپی   پ ،گرאیی  بא تعمیق خرد  و  جنبش کאم   
 حدود تفکر دینی و אنحאل تعـאدل        אلغאءو بא   در نظر گرفته بودند       دین برאی محאفظت אز  

 ى چنـین رونـدى      אست که بא אدאمـه    پیدא  . رسیدند  به אرتدאد می  خرد אنسאنی بא وحی אلهی      
متکلمאن אز جمله بאید אز     . ریزی شده بود  برنאمهبحرאن אیدئولوژیک دولت אسאمی     تشدید  
 אمـر    و دیرאر بن   )مאنظ(هאنی   אبرאهیم بن  فوאن،ص  مאنند قאئم بن  خאفت عبאسیאن   ى    برجسته

                                                 
٤٥٢ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧): Bd. IV, ebd., S. ٢٢٩ff.  

 
 

٣١٠

 אسمאعیل אشـعرى    אلحسن علی אن    אبو، در حאلی که     به אرتدאد رسیدند  یאد کرد که سرאنجאم     
ى   و فرقـه  " אصـحאب אلحـدیث   "به   بא نفی تفکر دینی      توبه کرد و  אز مرאم معتزلی خویش     

 ٤٥٣.حنبلیه گروید
علم "ى برهאن אز   به وسیله،کلمאن معتزلهאلحسن אشعرى نیز در אوאیل مאنند تمאمی مت אبو

. آموخت علی جبאئی می کرد و به אین شیوه، مبאنی حقوقی אسאم رא نزد אبو دفאع می" کאم
ی یکتאستאیی אیرאنیאن بא אصل یکتאپرستی  אندیشهى تقאبل نزאع אو بא אستאدش نتیجه

رאمون مفאهیم خیر پیشنאسی  تنאقض دو طرح متفאوت אز هستی به صورتسאمیאن بود که
همیشه موאردى رא برאى אنسאن در نظر  אلله هא אین بود که آیא پرسش آن. و شر آغאز شد

 אبوאلُهذیل مدعی بود که موضوع شر رא אصوًא نبאید .ترین אست گیرد که برאى אو خیر می
 אلبته אین. کندبه אلله نسبت دאد زیرא که خدא در نظر مسلمאنאن ظאلم و ضعیف جلوه می

هאی زرتشت به صورت تنزیه אهورאمزدא אز شر و نسبت شر به تضאد در دوگאنگی گאت
کمتر "و " مفید"هאی لیکن אبوאلُهذیل جهت تنزیه אلله میאن تصمیم. אهریمن حل شده بود

به אین ترتیب، אز . دאدگذאشت و حق אتخאذ تصمیم رא به خدא میאلله تفאوت می" مفید
که بא در نظر دאشتن شد، אلبته بدون אینن אندکی کאسته میخردستیزی یکتאپرستی سאمیא

ی خیر بא شر دאده کننده به تنאقض بین رאبطهقدرت مطلق אلله یک جوאب قאطع و قאنع
پیدא אست که بא وجود وقאیع حکومت אسאمی، بא تشدید بحث جبאئی بא אشعری و بא . شود

-خدא برنאمهت رحمאن و رحیم אنکאر صفאتعمیق پرسش پیرאمون حکمت אلهی نه تنهא 
گرفت و אلله می به سوى تدאرک شر برאى אنسאن سوق אللهى  אرאدهریزی شده بود بلکه 

تشدید אین نزאع سرאنجאم . یאفتمییک ذאت אهریمنی אز منظر آیین אیرאنیאن بאستאنی 
 ٤٥٤.منجر به دشمنی אشعرى بא جبאئی و ترک مکتب אو شد

אز طریق پرسش و تشدید خردگرאیی در אمور دینی و جא دیگر ممکن نبود که در אین
 خرد بشری بא وحی אلهی ممکن گردد "تعאدل" تفکر دینی مرאعאت و "حدود"دنیوی هم 

بنאبرאین ضروری بود که . و هم خאفت عبאسیאن برאی فرودستאن جאمعه موجه شود
                                                 
٤٥٣ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S.١٤٣f., ١٤٦  und 

vgl. Van Ess, J. (١٩٩٢): ebd., Bd. II, S. ٥٠٣ 
٤٥٤ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٨٦ 
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א پאیאن تفکر دینی معتزلیאن ت" آگאهی אز جهאن وאرونه"جهت تشکیل نوع دیگری אز 
به אین معنی که خرد אنسאن بאید جهت ممאنعت אز بروز تنאقض شنאخت . شدمیأمل مت

ی אصول تفکر به کلی تحت سلطهگشت و بشری بא אصولی دینی به کلی دگرگون می
 "تعאدل"بنאبرאین אشعری אز یک سو، . گرفتیکتאپرستی سאمیאن و مبאنی אسאمی قرאر می

کرد و אز سوی دیگر، حدود تفکر دینی رא در ملغא ه کلی خرد بشری بא وحی אلهی رא ب
تر אز به مرאتب منسجم) پאیبندی به قرآن و بیعت( אسאمی  در"تعقل"  مفهومتدאوم

ى خرد  نخست אدعא کرد که صحت مسאئل نه در حوزه وی ٤٥٥.گذشته مدون سאخت
و تفکر  شود و به אین ترتیب، حدود ى شریعت אسאمی معین می بشرى بلکه در حوزه

 هم زمאن مدعی شد که هر چه خدوאند  وی. سאختپرسش رא محدود به وحی אلهی
به " کسب"ی  مقوله. دאرد"کسب"بیאفریند خیر אست و به آن אفزود که אنسאن قدرت 

گאه אنسאن  هره אین معنی که ب. ى אنسאن در אنتخאب میאن خیر و شر אست معنی אرאده
گونه  همאن. کندمیز قدرت عمل خیر رא در אو خلق  عمل خیر کند، خدאوند نی بهאرאده

 .سאخت אو رא قאدر به אین عمل خوאهد  نیز عمل شر کند، خدאوند بهکه אگر אنسאن אرאده
ی عهدهبه رא אیمאن و شرک  אنتخאب "کسب"ی به אین ترتیب، אشعری אز طریق مقوله

پیدא אست که  ٤٥٦.ل کردی تنزیه אلله אز شر رא ظאهرًא ح گذאشت و مسئلههא אنسאنخود 
گرفت زیرא ی ظאهری به خود میتنزیه אلله אز تدאرک شر برאی אنسאن אز אین منظر جنبه

אلله هر که رא خوאهد گمرאه و "شود، که که در قرآن به کرאت بر אین موضوع تأکید می
 پیدא אست که אشعری طرح قرآنی رא به کلی دگرگون ."کندهر که رא خوאهد هدאیت می

شود و  אنسאن אگر אرאده به אیمאن کند، אز طریق אلله هدאیت می"به אین معنی که . سאخت
ی  جא אز یک سو، אرאده در אین". گردد אگر אرאده به شرک کند، אز طریق אلله گمرאه می

گردد که אلبته هم بא طرح دترمینیستی قرآنی به  אنسאن אز تصمیم אلله مجزא و مستقل می
کند که بא אستنאد به قرآن به אلله خوאصی رא منسوب میکلی در تضאد אست و هم 

همیאری خدא ( طرح אشعری אز سوی دیگر، אز همאن אصول سینرگیسم .אند غیرقאبل توجیه
                                                 

صورت ی אشאعره رא به  אم تشکیل فرقه هאی گذشته دאنم که من در نوشته جא طرح אین نکته رא ضروری می  در אین٤٥٥
لیکن پیگیری مبאحث معتزلیאن من رא به אین نتیجه رسאند که تفکر . ی معتزله אرزیאبی کرده بودم یک برش بא فرقه

 .   دینی אسمאعیل אشعری به مرאتب بیشتر در تدאوم אین فرقه به وجود آمده אست
  אدאمه١٤٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \قאیسه، אلفאخورى، حنא م٤٥٦
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که فقط بא رجوع به یکتאستאیی אیرאنیאن موجه  دهد  گزאرش می) و אنسאن در کنش
 .گردند می

شنאسی منفی  هستیدر تدאومکه موفق شد تولید مغلطه بنאبرאین אشعری فقط אز طریق 
یکتאپرستی سאمیאن، خردگرאیی و پرسش پیرאمون مسאئل دینی و دنیوی رא دخאلت در 

تفکر دینی معتزلیאن  در تدאوم אمور אلهی و گنאه شمرده و جهت حفאظت אز قرآن و
" کسب" بא در نظر دאشتن قدرت  وبه אعتقאد אشعریאن .ردى אشאعره رא بنیאن گذא فرقه
ى هא آید و نه مجאزאت אلهی جنبه אى وאرد می نه به قدرت بی אنتهאى אلهی خدشه، אنسאن
 אفزون بر אین، אشعرى در برאبر معتزلیאن که. گیرد אخאقی به خود میمنطقی و غیرغیر

رא نپذیرفته ) ی خدאدست خدא، قدم خدא، אرאده(تشبیه خدא بא אنسאن و تجسیم مאدی وی 
کردند، مدعی شد  رא تأویل می) ، خشم، مکررحمאن، رحیم(  אلله بشرى و کردאرصفאتو 

  אست،"بאکیف"جא که خرد بشرى   لیکن אز آن. صفאت حقیقی هستند تشאبهאت وکه אین
 صفאت بشرى رא  همبه אین ترتیب، אشعریאن ٤٥٧. ندאرد همهא رא توאن درک آندر نتیجه 

 به گمאن .دیدند آن نمی هم مشکلی در تشبیه و تجسیم مאدیدאدند و نسبت می אلله به
در . هא فقط אز אین طریق אمکאن دאشت که مسلمאنאن به شنאخت אلله دست بیאبند آن

حאلی که אشعری در تدאوم تفکر دینی معتزلیאن مفאهیمی رא به אلهیאت אسאمی نسبت 
دאد که بא رجوع به قرآن غیر قאبل دفאع بودند لیکن جهت دفאع אز تفکر دینی  می

  متعصبאنهخویش رאبאی رق شمرد و رא کאفی میلفظی قرآن و אحאدیث قرאئت خویش 
 . خوאند می و کאفر منحرف

-ی منאظره معتزلیאن ندאشت که آن شیوهبستگی به همאنیאن فقط توفیق אشعرپیدא אست 
برאى غلبه بر مخאلفאنشאن آموخته و فنون عقلی یونאنیאن هא جهت تسلط بر فن کאم אز 

ی بحرאن אیدئولوژیک یک دولت بلکه به مرאتب بیشتر نتیجه ٤٥٨کردند אستفאده می

                                                 
  ١٤٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \سه، אلفאخورى، حنאمقאی ٤٥٧

 برجسته  به شرح زیرى جدل אشعرى رא برאى حل تضאد جبر אلهی و אختیאر אنسאنی אقبאل אهورى شیوهبرאی نمونه ٤٥٨ 
کאر وאکنش אشعرى در برאبر فرقه معتزله سبب شد که روش جدلی معتزلیאن برאى دفאع אز وحی אلهی به » :سאزد می
گرאیאن، نظریه صفאت خدא رא پیش کشیدند و در موضوع אرאده رאهی میאن جبر אفرאطی  אشعریאن در رد نظر خرد. رود

و אختیאر אفرאطی معتزلیאن جستند و אعאم دאشتند که אختیאر و نیز همه אفعאل אنسאنی، مخلوق ) ى جبریه فرقه(دیرین 
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تری  אی بود که אز هرאس خردگرאیی فرودستאن جאمعه به دنبאل یک توجیه منאسبمنطقه
تحت אوضאع . گشتهאی دینی میجهت تصאحب אضאفه تولید אجتمאعی و سرکوب جنبش

یאفت زیرא سمت میوאقعیت אبژکتیو توسط تفکر دینی אشعریאن موجود ضروری بود که 
کرد که جهت ی تفکر دینی معتزلیאن روند شنאخت هموאره به آنאن تحمیل میدر شیوه

אز متאفیزیک هر چه بیشتر فאصله گرفته و ) אبژه(و درک وאقعیت ) سوژه(تحکیم متفکر 
در جستجوی جوאنب تجربی و عملی، تفکر دینی خویش رא رفته رفته אز بند سحر و 

شود، در جא که وאقعیت در زمאن و مکאن مشخص متحقق می אز آن.خرאفه رهא سאزند
علت (نتیجه شنאخت معتزلیאن که אلبته روش کشف وאقعیت در شکل دیאلکتیک یونאنی 

به . محمولش بود، אدعאی توجیه وحی אلهی رא به صورت وقאیع تجربی دאشت) و معلول
کرد که אجزאء و אبعאد یل میאین معنی که روند شنאخت و دفאع אز دین به معتزلیאن تحم

جא که شنאخت  ز آنא. وאقعیت رא به صورت مصدאق وحی אلهی منسجم و موجه سאزند
گرאیی  אز طریق خردمتفکر אست، در نتیجه ) אبژه(بא معقول ) سوژه( متفکر محصول אدغאم

گویی قرآنی در لیکن تنאقض. کندمعقول به سوی شنאخت عزیمت میو پرسش پیرאمون 
بא אدعאی ) هאی متمאدیجنگ(אش אز یک سو و تنאقض وאقعیت سخ و منسوخیشکل نא
چنین به معتزلیאن تحمیل کرد که فن אز سوی دیگر، هم) وحدت אمت אسאمی(قرآن 
رא אز مאنویאن و مزدکیאن وאم گرفته و مضمون آیאت قرآنی رא چنאن ) زند(تأویل 

نאن تردیدی در مصدאق وحی ی مسلمאدگرگون جلوه دهند که אز منظر درک روزمره
אفزون بر אین، معنی آفرینش در شکل אسאمی آن بود که معتزلیאن . אلهی به وجود نیאید

به صورت ) علولم(در حאلی که جهאن مאدی . رא بא یک مشکل جدی موאجه کرده بود
شود لیکن یکتאپرستی سאمیאن و شکل אسאمی آن אصوًא אز معنی خلقت عینی مشאهده می

 سאمیאن یکتאپرستی אصلجא که אز آن. دهندهیچ گزאرشی نمی) علت(آفرینش جهאن 
آیین אسאم ذאت אلهی بא ذאت  بنא بر خدא هستی رא אز نیستی آفریده ومدعی אست که 

در نتیجه روشن نیست که אنسאن چگونه אز طریق صفאتی که . بشرى به کلی تفאوت دאرد
و خودش به هستند ) هאى אخאقی و معیאردنیوى و کردאر روאبط ( عرف אجتمאعی حאصل

                                                                                                             
جא،  همאن): ١٣٥٤(אقبאل אهورى، محمد (« . אنسאن عطא شده אستאفعאل گونאگون به" کسب"خدא هستند، و توאنאیی 

 )٥٧ى  صفحه
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بی אعتبאرى جא אست که  در همین.شود می אلله و عبאدتتصور قאدر به ، خدא نسبت دאده
توאند خدאیی رא  אنسאن چگونه میبه אین معنی که . گرددنیز به کلی عریאن میعبאدت 

قאبل غیر  تفאوت دאرد و אصوًא برאى وى به کلی عبאدت کند که ذאتش بא طبیعت אو
 خردگرא و אنسאنجهت تصور אلله، در وאقع אتخאذ صفאت بشرى تصور אست؟ درک و 
 אین خدא نیست کهدهد سوق می) وאقعیت( سوی אین شنאخت رא به) متفکر(گر پرسش

کند بلکه کאمًא برعکس، אین אنسאن אمتحאن می אو رא که אنسאن رא آفریده و پی در پی
 . سאزدאش موجه میجهت تحقق منאفع طبقאتیآفریند و אست که خدא رא می

 دאرند که )زیست مאدی (مאدىمنشأ صفאت بشرى به بیאن دیگر، معیאرهאی אخאقی و 
 אز طریق دین و آیین تبدیل به توجیه  سپسیאبند و تאب می هא بאز نخست در אسطوره

زیست (شده و אز طریق دستگאه دولتی ) زیست معنوی (طبقאتیتیو ژک سوبروאبط
جא نیز تشکیل عرف در همین. کنندکتیو بر جאمعه وאکنش میژبه صورت אب) سאختאری

آگאهی אز "ی مقאومت و کشمکش فرودستאن جאمعه بא دین به عنوאن به صورت نتیجه
به همین منوאل نیز منشأ . گرددی حאکم نمאیאن میو אیدئولوژی طبقه" جهאن وאرونه

جא عبאدت به معنی در אین. شودאنی عریאن میهאی אنسمאنند مאبقی کنشعبאدت مאدی 
در یک نظאم دستאن جאمعه  فروتمرین بندگی אنسאن در برאبر فرمאنروאیאن אلله و تحقیر 

 .طبقאتی ـ جنسیتی אست
ی تفکر یونאنی برאی توجیه وحی אلهی و خאفت عبאسیאن به کلی نאمنאسب بنאبرאین شیوه

کرد که אصول یکتאپرستی سאمیאن در برאبر یبود و معتزلیאن رא بא موאنعی موאجه م
در روند شنאخت هموאره در ) سوژه(که متفکر به אین معنی . شنאخت بشری سאخته بودند

جא که در روند شنאخت، سرאنجאم אست و אز آن) אبژه(صدد حل تضאد خویش بא معقول 
אزتאب و یאبد، در نتیجه متفکر پی در پی مجبور به بوאقعیت بر شنאخت אولویت می

لیکن همین אمر، دین رא که به دلیل . گرددتجدید نظر در شنאخت خویش אز معقول می
پیدא אست . سאزدشود، بی אعتبאرتر אز گذشته میسرشت ذאتیش مאنع کشف وאقعیت می

که بא عبور אز دین و אخرویت به سوی دنیא و دنیویت، خرد بشری به صورت بאمنאزعه 
אین همאن روندی بود که بسیאری אز . گرددهאی אجتمאعی مینشمعیאر אرزیאبی روאبط و ک

خوردند و אز אین رو، همאن حدودی رא که خود   غوطه می آنمعتزلیאن حیرאن و ویאن در
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غفلت پیدא אست که . سאختنددאر میبرאی دفאع אز دین سאخته بودند، پی در پی خدشه
زد و منجر به ی دאمن میאحکومت عبאسیאن به بحرאن אیدئولوژیک دولت منطقه

ی تאریخی دو طرح در אین برههبه אین معنی که . گشتאضمحאل کلی دین دولتی می
در حאلی که . شنאسی دشمنאنه در برאبر یکدیگر قرאر گرفته بودندمتفאوت אز هستی

زد و سرאنجאم شرאیط ی حאکم دאمن میخردگرאیی یونאنی به بحرאن אیدئولوژیک طبقه
سאخت، אشعریאن موظف بودند که به عنوאن مت אسאمی رא مهیא میאضمحאل حکو

 . ل سאزندتی متفکر و معقول رא مخپردאزאن نوین خאفت אسאمی رאبطهنظریه
و  تعمیق تفکر دینی منفعتی در دیگر بنאبرאین روشن אست که چرא خאفت عبאسیאن

رאر حکومت אسאمی رא אستق که بאیدمتکلمאن معتزلی . دیدکאمی نمیتدאوم منאظرאت 
ی طبقאتی ـ جنسیتی אمت رא به  تشکیل جאمعهکردند و میموجه دستאن جאمعه  برאى فرو

ى مسلمאنאن  مره  درک روزی אلله بאصورت ضرورت پیروی אز شریعت و تحقق אرאده
سאمیאن یکتאپرستی  و مبאنی یقرآنز ستی خردאصول سאختند، هموאره در برאبر  همאهنگ می

به بیאن دیگر، در حאلی که قدرت مאدی خאفت در אختیאر متکلمאن . گرفتند قرאر می
אز . ی حאکم رא بسאزندهא قאدر نبودند که قدرت ذهنی طبقهمعتزلی قرאر دאشت لیکن آن

پیرאمون گرאیی  که خرد مאند به جز אین ى مسلمאنאن رאه حلی نمی אین رو، دیگر برאى خلیفه
در تفکر دینی جא که شکست  אز آن.  کلی کفر بنאمد حکمت אلهی رא بهمعنی خلقت و

توجیه خאفت عبאسیאن منجر به بحرאن אیدئولوژیک حکومت אسאمی شده بود، در نتیجه 
 ٨٤٠אز سאل (قאبل درک אست که چرא دکترین אشאعره در אوאسط دورאن خאفت معتصم 

 بאر قرآنن پس،  אز אی.حکومت אسאمی شد رسمی تبدیل به אیدئولوژى)  میאدى٨٥٠تא 
" אصحאب אلحدیث"ظאهریه و فقهאی قلمدאد شد و و אزلی "  אللهکאم غیرمخلوق "دیگر

 پیدא אست که قدرت مאدی خאفت نیز در אختیאر .دوبאره به دربאر خلیفه رאه یאفتند
אز אین . ی حאکم رא بسאزندאشعریאن و فقهאی ظאهریه قرאر گرفت که قدرت ذهنی طبقه

، رجאل گشتبه کلی ممنوع و אحאدیث پیرאمون قرآن אظرאت عقلی پس، کشمکش و من
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هאى دینی مאنند خאرجیه، אمאمیه و   אز دربאر رאنده شدند و سرکوب فرقه دوبאرهتبאر אیرאنی
 ٤٥٩.معتزله و قتل عאم زندیکאن به אوج خود رسید

لتی، بא تغییر אیدئولوژی خאفت و دسترسی אشعریאن و فقهאی ظאهریه به منאبع مאدی دو
هر کسی که . אبعאد غیر قאبل تصوری به خود گرفتو فאسفه یאن معتزلتعرض آنאن به 

منکر  کرد،אز طریق تفکر دینی پرسشی پیرאمون معنی آفرینش جهאن مאدی طرح می
بא אستفאده אز فن کאم و אلبته אشعری موفق شد که . شد و کאفر شمرده میאلهیصفאت 
زمאن   هم وی لیکن.هدאم رא אز אضمحאل قطعی نجאت دى معتزلیאن، אس ى منאظره شیوه

هאى قرون آتی رא نیز אز  حکمت אلهی سאخت و نسلیی پیرאمون گرא مאنعی در برאبر خرد
در یکتאپرستی ستیزى  دیگر خرد אین پس، אز. کردرسی به دאنش و فلسفه محروم  دست

آورد  نی به ستوه میآن نبود که خرد بشرى رא אز درک متون دیسאمیאن و شکل قرآنی 
بود که وی رא אز درک معنی " بאکیف" نقطه ضعف אنسאن אین کאمًא بر عکس، بلکه

دیگر ضرورى نبود که قرآن אز جא در אین. دאشت معאف می حکمت אلهیآفرینش و
عقل אین  کאمًא بر عکس، بلکهگردد قאبل فهم  مسلمאنאن برאىو أمل مت ،طریق تأویل
ی کرد و به سلطه אز تفکر پیرאمون مسאئل دینی و دنیوی پرهیز میکه بאیدمؤمنאن بود 

 . آمد אسאمی در میموאزین
هאى ظאهرى   فرقهیمنאظرאت دینی تمאمبه אین ترتیب، אشعریאن موفق شدند که در 

متأثر ى ظאهرى تشیع دوאزده אمאمی رא  و فرقه) حنفی، شאفعی، مאلکی و حنبلی(تسنن 
. سאزندمستقر  درک عقلی متون دینی در برאبر دشمنאنه رא م کא نقلیو אصאلتکرده 

 دقیقًא مشאبه هאى ظאهرى فرقهبنאبرאین پیدא אست که چرא شکل منאظره و فن کאم تمאمی 

                                                 
אلرאوندى، אبوعیسی  אبن، عبאلقدوس صאلح بن، برد بشאر بن، درهم جعد بن:  برאی نمونه نقوی אز متفکرאن دینی مאنند٤٥٩

 محאکمه و אعدאم شدند زندیکبرد که به جرم  نאم میאلحطאمی حجر אبن و تیمیه אبن، رאزى، منصور حאجحکیم אلورאق، 
ی مطبوعאتی عطאیی، بررسی تאریخی و مאدی در عقאید مزدک، مؤسسه): ١٣٥٢(، سید علی محمد نقوىمقאیسه، (

 )١٠٩ی تهرאن، صفحه
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 و مشروعیت منאبع אحאدیث، آورى ى جمع شیوهאشعریאن هستند، אلبته بא وجودی که 
  ٤٦٠.تفאوت دאرند  بא یکدیگرهא به کلیی سیאسی آنفلسفه

به אین ترتیب، در برאبر تفکر دینی معتزلیאن یک شکل نوینی אز زیست معنوی به وجود 
  رאبא אستفאده אز فن کאم نه تنهא منאبع دینی مאنند قرآن و سنت پیאمبرآمد که 

 אصول یکتאپرستی  بلکه بא رجوع و אستنאد بهمردش سرچشمه و معیאر سنجش حقאیق می
فقط אز אین طریق . دאدنمیپرسش در حکمت אلهی و تردید  אمکאنی به هیچسאمیאن 
رא مستقر قدرت אلله  ،ییگرא  خرد تمאیل אنسאن بهدر برאبر موفق شدند که ظאهریאن

 .دאرند بאز  پرسش پیرאمون معنی آفرینش سאزند و مسلمאنאن رא אز هرאس تکفیر و قتل אز 
. دאر نسאزند رא خدشه موאزین دینی ورده که تبعیت ک شدند مسلمאنאن موظفزمאن هم

قربאنی مسلمאنאن و شنאخت آمد متون دینی در ی سلطه به یبشر  به אین ترتیب، خرد
شنאخت سوبژکتیو به عنوאن یک پیدא אست که بא توفیق אشعریאن . گشتشریعت אلهی 

ی حאکم منسوب به وאقعیت אمر تجریدی قאدر بود که در شکل قدرت ذهنی طبقه
نتیجه . ت فرאیند یک جאمعه، زیست אجتمאعی رא متأثر سאزدאبژکتیو گردد و به صور

به אین معنی که אز . فشאردهمאن خفتی אست که گریبאن مسلمאنאن رא تא هم אکنون می
منطقی به نظر  سאمیאنیکتאپرستی   برאی مسلمאنאنهمین حدود عقلی אست کهطریق 

شود،  میمحسوب  و مאده مکאن، زمאن خאلق هستی אز نیستی وی  אلله آفرینندهآید، می
تصور و אزلی م"  אللهکאم غیر مخلوق" قرآن  ومعقول مאدی אلله تجسیم و تشبیه

به عنوאن ظאهریه ی אین شرאیط ذهنی، فقهאی پیدא אست که تحت سلطه. گردد می
 قرآن، تقدیسجא، در אین. یאبندیک جאیگאه طبقאتی بخصوص میمتون دینی مفسرאن 
 אبزאر حکومتی هستند که جهت ممאنعت אز خردگرאیی  دینیصبتع لیאی אمر وو אعصمت

 به کאر  جنسیتی אسאمی-نظאم طبقאتی و پرسش پیرאمون تنאقض אدعאی قرآن بא وאقعیت 

                                                 
אمא، کאم یکسره فאقد پرسش אست؛ نه אز » :سאزد قאضی مرאدى در نقد فن کאم به درستی برجسته می برאی نمونه ٤٦٠

ى تفکر کאمی، کوشش برאى توجیه ذهنی حکم یא پאسخ אز پیش  همه. نه تردید به آن رאه دאردسر حیرت אست و 
کאم، . אز אین رو در علم کאم אگر هم پرسشی بאشد، אین پرسش در ذאت خود، پرسش نیست. مقدور شده، אست

جא،  همאن): ١٣٨٥(אضی مرאدى، حسن ق(« .آگאهی در فقدאن پرسش אست אز طریق تسلیم محض به عقل אلهی
 )٢٠ى  صفحه
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به بیאن دیگر، تقدیس، عصمت و تعصب نیز منشأ مאدی دאرند زیرא אگر . شوندگرفته می
دستאن جאمعه عمومیت بیאبد و  میאن فروهیت خאفت و אمت אسאمی وتردید پیرאمون אل

-طبقه، دیگر گردد אز قوه به فعل تبدیل وشده  فرאگیر زدאییى روشنگرى و دین אندیشه
 ٤٦١. رא ندאرد سرکوب آنی حאکم قدرت 

هאى   אز مقאم برکنאرى رجאل אیرאنی و مشروعیت خאفت عبאسیאنی אلبته دگرگونی شیوه
گیر  چون گذشته در همאسאمیت حکوم لیکن .دیوאنی منجر به آرאمش دربאر شد

روستאهא و ) رאنت محصولی( אضאفه تولید تصرفهאیی بود که در رאبطه بא  قیאمسرکوب
ى  تضאد אبژکتیو طبقאتی در حوزهدر حאلی که . آمد هموאره به وجود میجوאمع אشترאکی

א ه علوی و یא خلطی אز آن ویى مزدکهאאندیشهکرد، به صورت عینی بروز میتوزیع 
به هאى مردمی در אصفهאن  قیאمبه אین ترتیب، . شدندتبدیل به بیאن ذهنی אین تضאد می

ذقولیه، در چند جאى به مزدکیه و سنبאدیه، در آذربאیجאن به خرمیه و کودکیه، در رى 
دستאن به  هאى فرو برخی אز قیאم. دאشتندشهرت مبیضه به دیگر محمره و در مאورאءאلنهر 

אز جمله بאید אز جאویدאنیه در جبאل و آذربאیجאن، بאبکیه . شدند ز مینאم رهبرאنشאن آغא
مسلمیه بیشتر  در همאن حوאلی، مאزیאریه در گرگאن و طبرستאن، سنبאدیه در خرאسאن، אبو

در ضمن بאید אز چندین قیאم مزدکیאن نیز . در خرאسאن و مقنعیه در مאورאءאلنهر نאم برد
هאى قرمطیه، زندقیه و بאطنیه به وقوع  ى به نאمى دوم هجر یאد کرد که پس אز سده

  ٤٦٢.پیوستند
بא وجودی که در אین دورאن אشکאل متفאوت אیرאنی و אسאمی به وجود آمده و تبدیل بـه                  

شده بودند لیکن در صدر مقאومـت خرمـدینאن قـرאر            فرودستאن جאمعه    ذهنیت مقאومت 
در אیـن אرتبـאط بאیـد       . دندکشـی دאشتند که مسلحאنه قشون خلیفه رא به میدאن جنگ می         

ی عبאسـی   بخصوص אز بאبک خرمدین یאد کرد که به مدت بیست سאل بא قشون خلیفـه              
تمـאمی خرمـدینאن متحـد    بعلی مـزدک   אئتאف بאبک بא پس אزبخصوص . در جنگ بود 

رسید کـه   سربאز می هزאر   ٣٥به  سپאه بאبک   . شده و تحت فرمאن بאبک قرאر گرفته بودند       
                                                 

سאزى   نقدى بر کشمکش روشنگرى بא شریعت-شکیبאیی و تعصب در אسאم ): ٢٠٠٩( مقאیسه، فریدونی، فرشید ٤٦١
 ، آرمאن و אندیشه، جلد هفتمدر אیرאن

  אدאمه٢٢١، ٢١٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٨٤(مقאیسه، یאرشאطر، אحسאن  ٤٦٢
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אز . جنگیـد  مـی خلیفـه معتصـم   لشکر  بא  ) کنونیعرאق  شمאل  (ی کشور   در حوאلی کوهستאن  
شد، در نتیجه معتصم پس אز سه       جא که لشکر خلیفه قאدر به سرکوب خرمدینאن نمی        آن

لشـکر אفشـین و سـپאه       . رא بجنگ אو فرستאد   ) کאوس  بن   خیذر(سאل جنگ، אفشین سאمאنی     
روی ) مکـر (بـه تزویـر אسـאمی        אفشین بא هم جنگیدند تא سرאنجאم       دو سאل بאبک حدود   

وی جهـت אثبـאت אرאدت خـویش بـه          .  هجری بر بאبک پیروز شد     ٢٢٢آورد و در سאل     
-ی مسلمאنאن، بאبک رא دست بسته به بغدאد فرستאد و بא وجودی که معتصم وعده              خلیفه

- אز آن  ٤٦٣.ترین شکل ممکنه به قتل رسאند     ی بخشش وی رא دאده بود، بאبک رא به فجیع         
אی یאفتـه  ی حאکم و مسـلمאنאن آوאزه  پس אز سرکوب خرمدینאن میאن طبقهجא که אفشین  

ی مسـلمאنאن بـא אسـتفאده אز        آمد، در نتیجه خلیفـه    אق معتصم خوش نمی   ذبود و אین به م    
אفشین رא به دربאر کشید و وی رא به אتهאم توطئه بـه دسـت همـאن     ) مکر(تزویر אسאمی   

 אلبته قتل אفشین فقـط      ٤٦٤ . אعدאم کرده بود   قאضی شرع سپرد که بאبک رא نیز محکوم به        
אسאم هر کسی که بא قدرت دولت مرکزی        ظهور  ی אستثنאیی نبود زیرא אز بدو       یک نمونه 
گرفـت، مجبـور بـود کـه        ی حאکم قرאر می   شد و یא در برאبر منאفع مאدی طبقه       موאجه می 

در نظـر   " منאفق"و  " ملحد"،  "محאرب"אتهאم توطئه و אمکאن قتل خویش رא نیز به عنوאن           
 .بگیرد

تبאر אز  هאى دאخلی روبرو بود زیرא فرمאنروאیאن אیرאنی بא جنگچنین  عبאسیאن همخאفت
رאنت  אضאفه تولید אجتمאعی و تصرفجهت و کردند قدرت مرکزی تبعیت نمی

به אین ترتیب، قدرت گریز אز مرکز دولت . سאختند هאى مستقل می  حکومت،محصولی
 پیدא אست که شدت .سאخت رא متزلزل می عبאسیאن خאفت شد و אى فعאل می منطقه

אی فقط جوאنب مאدی و فرهنگی ندאشت زیرא אز یک قدرت گریز אز مرکز دولت منطقه
ی حאکم אز طریق روאبط خאنوאدگی به سو، پس אز مهאجرت אعرאب مسلمאن به אیرאن طبقه

خאفت אسאمی رא محدود یک هویت نوین دست یאفته بود که אلبته تقאبل فرهنگی بא 
تبאر هموאره بخشی אز אضאفه تولید אجتمאعی رא ویאن אیرאنیرو אز سوی دیگر، فرمאن. کردمی

                                                 
ى سید علی مهدى  ره تאریخ مزدک، در کتאب عقאید مزدک، نوشتهمختصرى دربא): ١٣٥٣. (پرتو، ع مقאیسه،  ٤٦٣

 ٧٥ی صفحه تهرאن،  אدאمه،٢٧ی  صفحهنقوى،
 ٣٣٧ی جא، صفحهجلد سوم، همאن): ١٣٧٩( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٤٦٤
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گرفت که אن شدتی به خود نمیدجא تضאد چندאدند و در אینبه خود אختصאص می
به بیאن دیگر، دلیل . تبאر رא אز قدرت مرکزی موجه سאزدهאی אیرאنیאستقאل حکومت

אی رא بאید در عوאمل جغرאفیאیی جستجو ر تشدید قدرت گریز אز مرکز دولت منطقهدیگ
زאنسی بא یکرد که خאفت אسאمی پس אز אنهدאم شאهنشאهی سאسאنی و شکست قوאی ب

به אین . אین موضوع مشخصًא بאفאصله بא אستقرאر خאفت אمویאن بروز کرد. آن موאجه بود
پهنאور אسאمی  سرزمین، عאویه پیرאمون مقאم خאفتمعنی که در دورאن نزאع علی بא م

عمًא به دو بخش عمده تقسیم شده بود که אلبته بא אستقرאر خאفت عبאسیאن نیز تغییر 
-بخش غربی خאفت شאمل سرزمین. چندאنی در אین سאختאر جغرאفیאیی به وجود نیאمد

 در حאلی که بخش شد،هאی عربی، متصرفאت رومی در آسیא و منאطق شمאل آفریقא می
گرفت که دولت אسאمی پس אز غلبه بر هאیی رא در بر میشرقی خאفت تمאمی سرزمین

אین منאطق אز عرאق کنونی و حאشیه صحرאی . شאهنشאهی سאسאنی تصرف کرده بود
شد و تمאمی نقאط سرزمین אیرאن، אز سوאحل جنوبی خلیج فאرس گرفته عربستאن آغאز می

در حאلی که خلفאی אموی مستقیمًא אز . گرفتقאز کنونی رא در بر میتא خرאسאن بزرگ و قف
-رאندند، برאی بخش شرقی خאفت وאلی معین میشאم بر بخش شرقی خאفت حکم می

 تא زمאنی که وאلیאن ٤٦٥.کردند که אز بصره و کوفه بر بخش شرقی خאفت حکم برאنند
بر ) وאلی عبدאلملک(یوسف بنو حجאج ) وאلی معאویه(אبیه خوאری مאنند زیאد بنخون

- به خאک و خون کشیده می، هر گونه אدعאی אستقאلبخش شرقی خאفت حאکم بودند
ی حאکم אیرאنی به یک هویت لیکن پس אز אستقرאر خאفت عبאسیאن رفته رفته طبقه. شد

نوین אسאمی دست یאفت که قאدر بود بא رجوع به אشکאل دیگر دینی به אدعאی خویش 
بنאبرאین پیدא אست که چرא . قאل אز حکومت مرکزی مشروعیت ببخشدجهت אست

نه ضرورتی در سرنگونی خאفت  پس אز کسب אستقאل تبאر ى حאکم אیرאنی طبقه
پیدא چنین   هم.آورد  بאستאنی אیرאنیאن روى می و آییندید و نه به אحیאء אدیאن عبאسیאن می

אستقرאر یک " گאهی אز جهאن وאرونهآ"אست که אیدئولوژی אسאمی نه تنهא به صورت 
کرد بلکه به صورت  رא موجه میدستאن جאمعه  جنسیتی و سرکوب فرو-نظאم طبقאتی 

کرد که به אی چنאن بر زیست אجتمאعی وאکنش میزیست معنوی یک دولت منطقه

                                                 
  אدאمه٧٦ی جא، صفحهجلد دوم، همאن): ١٣٧٥( مقאیسه، محمدی مאیری، محمد ٤٦٥
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 אز جمله بאید .دאد אیرאنی مشروعیت میى حאکم طبقه مאدی منאفعبهترین وجه ممکنه به 
אز (، صفאریאن ) میאدى٨٧٢ تא ٨٠٢אز سאل (تبאر مאنند طאهریאن  هאى אیرאنی ودمאنאز د

یאد کرد که بא )  میאدى٩٩٩ تא ٨٧٤אز سאل (و سאمאنیאن )  میאدى٩٠٣ تא ٨٦٧سאل 
 ٩٤٥سرאنجאم در سאل . אى زمאم אمور رא به دست گرفتند هאى منطقه تشکیل حکومت

אאمرא در خאفت عبאسیאن  کردند و به مقאم אمیرمیאدى بوییאن دیلمی بغدאد رא فتح 
ى معزאلدوله دیلمی در آمد و خאفت  ى عبאسی به سلطه אز אین پس خلیفه. رسیدند

  ٤٦٦.אعرאب بر אیرאنیאن یک شکل ظאهرى به خود گرفت
هאى دریאى خزر و منאطق   سאل دوאم آورد و تمאمی کرאنه١٢٨حکومت بوییאن به مدت 

به אلنهرین رא  خلیج فאرس و بینهאی  کرאنهאنند خوزستאن، فאرس ومرکزى فאت אیرאن م
زیرא ر شد ت אیرאن به سرزمینپس، شرאیط ترویج تشیع در אین אز. کشیدى خویش  سلطه

ى سومین  زید نوه .אعتقאد دאشتند) ى پنج אمאمی شیعه(ى بאطنی زیدیه  که بوییאن به فرقه
 میאدی بر علیه خאفت אمویאن ٧٤٠  که در سאلعلی بود אمאم شیعیאن، حسین بن

אو و فאطمه، یعنی حسن و پسرאن که אمאمت אز طریق علی به  بود  مدعیوی. شورید
אیق لیکن زمאنی که یک مرد عאقل و شאخص خود رא . حسین به אرث رسیده אست

 عمل ی ه، بאید به אدعאى خود אز طریق قیאم مسلحאنه جאمشمאردאمאمت میکسب مقאم 
به אین . گذאشتمی تفאوت "אمאمت مفضول" و "אمאمت אفضل"میאن بنאبرאین وی  .بپوشאند

بکر  ، یعنی خאفت אبو"אمאمت مفضول"  لیکنشدتلقی می" אمאم אفضل" אلبته علیمعنی که 
 به علیو لیאقت אى به حیثیت  که خدشه ، بدون אینאز אین منظر. ه بودو عمر رא پذیرفت

یאفت، در حאلی که   مییتبکر و عمر مشروع خאفت אبو ،وאرد آیدعنوאن אمیرאلمؤمنین 
برאى کسب مقאم אمאمت و אدغאم آن بא خאفت به نیز زید چنین  حسین و همقیאم

 ٤٦٧.شد می موجه ى دین وسیله
                                                 
٤٦٦ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationprozesse in einer "Islamischen 
Republik" - Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran", Berlin, S. ٧٢f. 

یאد کرد سه تن دیگر אز جمله بאید אز . ی زیدیه قیאم کردندع به فرقه אلبته بوییאن تنهא جریאنی نبودند که بא رجو٤٦٧
אلقאسم در   میאدى، محمد بن٧٦٢در سאل " روح خאلص"ملقب به אله عبدא محمد بن. مدعی مقאم خאفت شدندکه 

به ى زیدیه   میאدى אز سرאن شورشگرאن فرقه٨٦٤عمر در کوفه در سאل   میאدى، یحیی بن٨٣٤خرאسאن در سאل 
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ی بوییאن بر بغدאد و ضعف حکومت مرکزی، آن تعصبی رא که دא אست که بא سلطهیپ
فرمא کرده بود، به  یه بر کشور حکمخאفت عبאسی بא کمک אشعریאن و فقهאی ظאهر

به אین ترتیب، ممکن شد که אشکאل متنوع و אلتقאطی دینی و آثאر . تر گشتمرאتب مאیم
ی حאکم  ی طبقه روحیه  ذهنیت ونوین אدبی به وجود بیאیند که به بهترین وجه ممکنه אز

אین دورאن رא به אز جمله بאید دو تن אز אندیشمندאن . دهندאین دورאن گزאرش میאیرאنی 
ی یونאنی بא دین אسאم ی وفق فلسفهخאطر آورد که در تدאوم تفکر دینی معتزلیאن אنگیزه

אوزلغ، معروف به فאرאبی، אست که  طرخאن بن محمد بن نصر محمد بن אولی، אبورא دאشتند 
 در بررسی تאریخ گونه که پیشتر همאن.  میאدى در فאرאب متولد شد٨٧٠در حدود سאل 

نشینی و אز ی مאدی بאدیهکیل אسאم طرح شد، אین نوع אز یکتאپرستی نه تنهא بر زمینهتش
دאری ی אعرאب بلکه در تدאوم אدیאن سאمی و تحت تأثیر אسאطیر بردهאختאفאت عشیره

لوب تمאمی אشکאل سشنאسی منفی، אبه אین ترتیب، خردستیزی و هستی. رشد کرد
گونه که در نقد تفکر دینی به بیאن دیگر، همאن. سאزندیکتאپرستی سאمیאن رא می

 فقط بא که تفکر دینی بنیאدى אستچنאن ستیزى در قرآن  خردאبوאلُهذیل نیز تأکید شد، 
 خرد بشری بא وحی אلهی "تعאدل" و "حدود" و بא در نظر دאشتن تأویلאستفאده אز فن 

خرد بشرى ر نتیجه  دد،وگرאیی حدودى قאئل نش  برאى خرد אنسאنאگرگردد و میسر می
 .  کشאندمیאرتدאد  رאه بهرא گرא  אندאزد و אنسאن خرد بر میبه کلی بنیאن אسאم رא 

 تنאقضی وجود ندאرد و بא  אصوًאفאرאبی مدعی بود که میאن אسאم و حکمت یونאنیلیکن 
אى قرآن  تأویאت فلسفی و درک بאطنی ممکن אست که حقیقت مجرد אز مفאهیم אستعאره

نאمید و אز   می"אلوجود دאئم" و "אلوجود وאجب"وى خدא رא ذאتًא  بنאبرאین .אج شوندאستنت
 توجیه و برאىوی زمאن  هم. کرد  منزه مییتمאمی تشبیهאت و تجسیمאت قرآنی و مאد

دאد و אز  رא به ذאت وى نسبت می אلله سאمیאن אز یک سو، صفאتدفאع אز یکتאپرستی 
چیزى که عقل  پیدא אست .نאمید  می"معقول" و "بאلفعلعقل "رא ذאتًא  אلله سوى دیگر،

                                                                                                             
هא سرکوب شدند زیرא که אکثر مؤمنאن אین فرقه به دلیل هرאس אز مجאزאت خلفאی אلبته تمאمی אین قیאم. روند شمאر می

 پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه(אسאمی در قیאم شرکت نکردند و אز אین رو، به تمسخر لقب رאفضی گرفتند 
   אدאمه و٢٦١، ٦٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(

vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٢ ,١٦٥ ,١٢٥) 
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 خویش نیאزى به ذאت دیگرى خאرج אز یتبرאى معقولسאزد، در نتیجه  رא میهویتش
فאرאبی به همین منوאل نیز علم خدאوند رא بא ذאت وى . گرددتعقل مخود ندאرد که وى رא 

نیز قلمدאد " معلوم"و  "عאلم"، "علم"زمאن  همبه אین معنی که אلله . کرد میموجه 
 ٤٦٨.شد می

رא یא به صورت سلبی، یعنی بא نفی تشبیهאت و  אلله فאرאبی وجودبه אین ترتیب، 
 لیکن تنزیه. سאخت کرد و یא بא وجود خود وى مستدل می تجسیمאت قرآنی توجیه می

در . دیکش به میאن مینیز خلقت هستی אز نیستی رא  پیرאمون معنی  پرسش،אز مאدهאلله 
هא   هستند و خلقت آن"אلوجود ممکن"شد که موجودאت می אرتبאط فאرאبی مدعی אین

، "אلوجود وאجب"هא محتאج به فאعل אست و آن خאلق و فאعل  محتאج به خאلق و فعلیت آن
سאمیאن یکتאپرستی شوند که  طرح میدیگر در אین אرتبאط دو پرسش . אست אلله یعنی

ى خلقت  تبدیل به אرאده) قوه ( אللهه قدرت چگون نخست،:هא پאسخی ندאرد برאى آن
میسر نشده  אز آغאز آفرینش جهאن مאدی ى خلقت قبل  چرא אرאده بعدًא،شده و) فعل(

ى خلقت خدא  سنت אدیאن سאمی زمאن رא نیز نتیجهتدאوم جא که אسאم در  אست؟ אز آن
ى یونאنی وאم گرفت   رא אز فلسفه)زمאن، مکאن و مאده (عאلم) تقدم( אزلیت دאند، فאرאبی می

جא که אز آن.  بعد زمאنی قאئل شودאبدאعکه برאى  بدون אینאلبته  شد، אبدאع عقلو مدعی 
نه برאى خوאند، در نتیجه مدعی بود که אلله می) אلقدسروح" (عقل فعאل"فאرאبی אلله رא 

عאلم אزلیت  پیدא אست که ٤٦٩.خلقت نیאزى به مאده و نه برאى فعلیت نیאزى به قوه دאرد
 אز طریق אصول خرد بشرىشود و אگر אز منظر یکتאپرستی سאمیאن شرک محسوب می

אدیאن אعتقאد رسد که آن توحیدى که  به אین نتیجه میدینی محدود نگردد، سرאنجאم 
. برد به سر برده و می ، همאن مאده אست که در אبعאد زمאنی و مکאنیسאزدرא میسאمی 
عאلم بر خلقت و אزلیت مشکلی بא ض بא یکتאپرستی سאمیאن در تنאقى یونאنی  فلسفهאلبته 

و آفرینش  سאمیאن ل توحیدویل نیز به אص روح ندאرد و به همین دאرאولویت مאده ب
 .یאبد دست نمیهستی אز نیستی 

                                                 
  אدאمه٤١٢، ٤٠٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \אلفאخورى، حنא مقאیسه، ٤٦٨
 ٤٢٨، ٤١٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \אلفאخورى، حنא مقאیسه، ٤٦٩
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ى دیگرى به غیر אز فرود در  ى یونאنی بא مبאنی אسאمی نتیجه فلسفهبه بیאن دیگر، وفق 
ستیزى در طرح فאرאبی  אین خرد.  دین بر خرد بشرى ندאردگردאب شریعت و אولویت

ی مدینه" به אین معنی که وی . شود میبه خوبی مشאهده  "ى فאضله مدینه"پیرאمون 
. دهد  قرאر می"ى ضאله مدینه" و "لهذى متب مدینه"، "ى فאسقه مدینه"در برאبر رא " فאضله

یش به عمرאن و تعאونی  برאى سعאدت خو"ى فאضله مدینه"אلی هאدر حאلی که 
אز طریق و ) אلله ("فعאلعقل "پردאزند، رئیس مدینه علم معرفت رא مستقیمًא אز طریق  می

 در אین رאبطه به فאرאبیبرאی نمونه . کنددریאفت میبیدאرى در در خوאب و یא אلهی وحی 
 :دهد אدאمه میشرح زیر 

فت که سبب אول، به توسط توאن گ و چون عقل فعאل אز وجود سبب אول فאئض شده، می»
آنچه אز ذאت بאرى تعאلی به عقل فعאل . (...) کند عقل فعאل به אینگونه אنسאن وحی می

אفאضه شود، عقل فعאل آن رא به وאسطه عقل مستفאد به عقل منفعل خود אفאضه کند، و אز 
 אفאضه کند حکیم فیلسوفی پس אز אین نظر که عقل منفعل و. آنجא به قوه متخیله خود

و متعقل کאمل بאشد، و אز אین نظر که به متخیله خود אفאضه کند پیغمبر خوאهد بود که 
 ٤٧٠«.مردم رא אز عوאقب אمورشאن آگאه سאزد و بیم دهد

شمرد که به  ی فאسفه می رא برאبر بא אندیشه" خرد فعאل"در حאلی که אرسطو مفهوم 
ی دینی به خود  جنبه" فعאلعقل "یאفت لیکن نزد فאرאبی مفهوم  ذهنیت دیگرאن رאه می

جهאن (علول و م) معنی آفرینش(علت ه تنهא پیرאمون جא تفکر دینی ن در אین. گیرد می
جא پیدא אست که در אین. گیرد  قرאر میکند بلکه אصوًא مخאطبپرسشی نمی) آفرینش

روند که به عنوאن   به شمאر میپیאمبر و אمאمאن معصوم) "عقل فعאل"(مخאطبאن אلله 
که چنین دیدگאهی نه چنین پیدא אست هم. رאنندمאنروאیאن אلله بر مسلمאنאن حکم میفر

ترویج دאنش و در برאبر یאبد بلکه مאنعی  فلسفه نمیرאهی به سوی تکאمل تنهא אصوًא 
به بیאن دیگر، فאرאبی نیز قאدر نیست که فرאتر אز . سאزد  می بشرگرאیی تشدید خرد

-رא بر می" אیجهאن وאرونه"د خردگرאیی سرאنجאم بنیאن همאن אبوאلُهذیل برود زیرא تشدی
 .رא دאشتی توجیه آنאندאخت که وی אنگیزه

                                                 
 ٤٣٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \אلفאخورى، حنא مقאیسه، ٤٧٠
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ی یونאنی بא ی وفق فلسفهی که در تدאوم تفکر دینی معتزلیאن אنگیزهدومین אندیشمند
אز سאل (אلرئیس  سینא، معروف به شیخ  بنللهعبدא علی حسین بن  אبودین אسאم رא دאشت،

-אبن. حکومت سאمאنیאن متولد شددر زمאن و در بخאرא وی . ، بود) میאدى١٠٣٧ تא ٩٨٠
عقل " و "علم"وى אز ی زیرא که אندیشهرود  به درستی אز پیروאن فאرאبی به شمאر میسینא 
موضوع سینא  אبنبرאی نمونه . فאرאبی אستمشאبه بא تفکر دینی ) "אلوجود وאجب" ("אلهی

 :کندوجه می رא به شرح زیر مخلقت
אلوجود אز אشیאء به אشیאء علم حאصل کند، زیرא در אین صورت  جאیز نیست که وאجب»

. אلوجود نخوאهد بود ذאتش متقوم شود به آنچه حאصل کرده، و در אین صورت وאجب
چون به ذאت خود علم یאفت و دאنست که אو مبدأ هر موجودى ) ولی خدאى تعאلی(

אزین رو هیچ . وجودى رא که אز آنهא پدید آید دאنستאست، سر آغאز موجودאت و هر م
گونه אین  همین. موجودى لبאس وجود نپوشد مگر آنکه אز جهتی به سبب אو وאجب بאشد

سببیت که ذکر شد، و אز مبدأ تعאلی سرچشمه گرفت، در فعل و אنفعאאت خود تא بدאنجא 
. دאند אت آن אسبאب رא میبنאبرאین، مبدأ، אسبאب و مقتضی. برسد که جزئیאت پدید آیند

پس ضرورة، مسببאتی که אز אین אسبאب به وجود آیند، و فوאصل زمאنی و نتאیج آنهא رא 
پس مبدأ אمور . زیرא نشود که אسبאب رא بدאند و مسببאت رא ندאند. نیز خوאهد دאنست

جزئیه رא نیز بدאند، אز حیث مندرج بودن آنهא در אمور کلی و متصف بودن به صفت 
 ٤٧١«.کلی

جא که قאدر به توجیه کند و אز آن אلله موجه میسینא نیز אمر خلقت رא بא ذאت بنאبرאین אبن
، ى یونאنی فلسفهآفرینش هستی אز نیستی نیست، در نتیجه مאنند فאرאبی بא אستفאده אز 

 قبل אز آفرینش جهאن مאدی مستقر سאخته  رא)زمאن، مکאن و مאده (عאلمموجودیت 
 אبعאد سאمیאنیکتאپرستی جא که در  لیکن אز آن. شمאرد می אلله ى تعقل و نتیجه) قدیم(

 אلله روند و تأخر زمאنی عאلم همرאه بא خلقت خدא به شمאر میی نیز حאصل  و مکאنیزمאن
شود،  شرک محسوب میدهد و אز دوگאنگی پیش אز آفرینش جهאن مאدی گزאرش می

) حאدث (אللهرא پس אز ) محدث(و عאلم کند  سینא به تقدم رتبه رجوع می در نتیجه אبن
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لیکن . رود فאرאبی می به مرאتب فرאتر אز سینא אبنجא پیدא אست که در אین. سאزد مستقر می
کند که بر  شنאسی رא אز אسאم אستنتאج می وى به אین منوאل، نه یک بنیאن معقول هستی

 .دאرد ن رא محفوظ میسאمیא אصول یکتאپرستی آن مبنאى فلسفی قאبل אستقرאر بאشد و نه
ى توحید  قرאر دאرد، در نتیجه مقوله אلله אگر عאلم قدیم אست و پس אزبه אین معنی که 
 به "عقل فعאل"سینא پیرאمون  ى אبن אین تضאد عریאن که در אندیشه. אصوًא منتفی אست
پشت سر فאرאبی  همאن رאهی رא بپیمאید که شود، بאعث شد که אو نیز خوبی مشאهده می

ى خویش و   بنیאن نظریه"نفس"אستفאده אز مفهوم به אین معنی که وی بא . ذאشته بودگ
 برخی אز אفرאد که אز معאیب "نفس"وى مدعی شد . بر אندאخت به کلی گرאیی رא خرد

شوند و به  مرتبط می) אلله ("عقل فعאل" مستقیمًא بא "تعلم"אند، بدون  مאدى مبرא شده
אین در وאقع همאن دאستאن . ندییא و قدسی دست می "عقل بאلملکه" به حدسصورت 

אسאمی رא تشکیل حکومت بعثت پیאمبر عאمی אست که پس אز دریאفت وحی אلهی 
אز ستیزى  خردکه کشد  سאمیאن مییکتאپرستی ى  به چنبرهچنאن دهد و خرد بشرى رא  می

 :دهد ه میאدאمبه شرح زیر سینא  نبرאی نمونه אب. شوند بنیאدى می دینی אصولطریق 
אفتد که شخصی אز میאن مردم که نفس אو به نهאیت صאفی گشته و به  چنאن אتفאق می»

(...) توאند אز حدس یعنی אز אلهאمאت عقل فعאل برخوردאر گردد  مبאدى عقلی رسیده می
و אین (...) گردد  بدین طریق که صورتهאیی که در عقل فعאل אست در ذهن אو مرتسم می

و بهتر אست که אین قوه رא قوه قدسی .  بلکه برترین אقسאم آن אستقسمی אست אز نبوت
 ٤٧٢«.بنאمیم که برترین قوאى אنسאنی אست

که شوند میسینא نیز مאنند پیشگאمאن معتزلی و بאطنی خویش قאدر ن بنאبرאین فאرאبی و אبن
 ى یونאنی گرאیی بشر دست بیאبند و یא فلسفه مفهوم خرد به هאى دینی אز درون کشمکش

معنی مبאحث فلسفی پیرאمون پیدא אست که هر چه . وفق دهند" مبین دین"بא رא 
بی خردى شد، در نتیجه تر میآفرینش جهאن مאدی و بعثت پیאمبرאن گسترده و عمیق

سرאنجאم یک چنین طرحی رא . گشت تر می عریאنی آن قرآن شکل سאمیאن ویکتאپرستی 

                                                 
 ٤٩١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \אلفאخورى، حنא مقאیسه، ٤٧٢
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ی فت عبאسیאن و به صورت ظهور فرقهمعتزلیאن در تشدید بحرאن אیدئولوژیک خא
  . אشאعره به درستی تجربه کرده بودند

ی یونאنی و سینא در تدאرک خلطی אز אندیشهدر حאلی که אندیشمندאنی مאنند فאرאبی و אبن
ی خאفت عبאسیאن تبאر در گسترههאی אیرאنیمتون دینی بودند که به حکومت

ی حאکم شهری موجه אعی رא برאی طبقهمشروعیت دهند و تصرف אضאفه تولید אجتم
رאه دیگری رא )  میאدی١٠٢٠ تא ٩٤١(سאزند، رאد مردی به نאم אبوאلقאسم فردوسی 

گرفت،  هزאر بیت شعر رא در بر می٦٠وی در کتאبی به نאم شאهنאمه که بیش אز . پیمود
 و به אین هאی حمאسی و אسאطیر אیرאنیאن بאستאنی رא سرودبه بهترین وجه ممکنه دאستאن

فردوسی در یکی אز . دאشتنگאه هאی آتی محفوظ ترتیب، هویت אیرאنیאن رא برאی نسل
هאی در خرאسאن متولد شد و אز אعضאی یکی אز دودمאن) بאتس(وس طروستאهאی همجوאر 

אضאفه جא که خلفאی אسאمی به غیر אز تصرف אز آن. رفتمرفه دهقאنی به شمאر می
ی دیگری ندאشتند، در نتیجه نه  אنگیزه)אنت محصولی روستאهאر (جوאمع אشترאکیتولید 
ی تقسیم کאر و سאختאر אجتمאعی روستאهא رא دگرگون کرده و نه تأثیر فرهنگی ژرفی شیوه

ی کشور به صورت بنאبرאین روستאهאی پرאکنده. رא بر دهقאنאن אیرאنی گذאشته بودند
هא  آن،دאشته و دهقאنאننگאه  رא محفوظ هא و אسאطیر אیرאن بאستאنجزאیر فرهنگی، حمאسه

هאی אستوאر رشتهبه אین ترتیب، . هאی آتی אنتقאل دאده بودندرא سینه به سینه به نسل
هאی زمאنه مصمون تאریخ و فرهنگ אیرאنیאن אز گزند تهאجم אعرאب مسلمאن و آشفتگی

. یאفت تدאوم میچون گذشته بא نشאط و سرزنده در درون جوאمع אشترאکیمאنده بود و هم
-אفزون بر אین، دهقאنאن אز دیربאز به عنوאن آزאدگאن אز طبقאت ممتאز کشور به شمאر می

هא در سאزندگی و آبאدی کشور אثر ژرفی در تאریخ فرهنگی אیرאنیאن رفتند و نقش آن
نگאه به همین منوאل، روستאییאن אیرאنی، زبאن فאرسی خویش رא محفوظ . گذאشته بود
ی حאکم شهری جهت حفظ منאفع مאدی خویش به در حאلی که طبقه. نددאشته بود

ی یونאنی و دین אسאم گرویده و مقאومت فرهنگی خویش رא به صورت خلطی אز فلسفه
زیست معنوی אیرאنیאن  محאفظ کرد، روستאییאن אیرאنیאسאم به زبאن عربی بیאن می

-هא رא تشدید میهویت ملی آنپیدא אست که دشمنی بא אعرאب مسلمאن . بودندبאستאن 
ی دوم یאد کرد که به منאسبت قتل خلیفه" عمر کشאن"אز جمله بאید אز مرאسم . کرد
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به همین منوאل، لعن و . شدمسلمאنאن و غאصب سرزمین אیرאن بא شکوه فرאوאن برگزאر می
بود م دאشت و فقط אز منظر دوگאنگی אهورאمزدא بא אهریمن ونفرین بر خلفאی אسאمی تدא

به אین . شدموجه می" حب علی אز بغض معאویه"که تمאیل אیرאنیאن به علویאن به صورت 
روستאییאن شאهنאمه رא بسرאید و ترتیب، برאی فردوسی ممکن شد که بא אستنאد به همین 

    ٤٧٣.زبאن فאرسی و تאریخ فرهنگی אیرאنیאن رא אحیאء سאزد
ی حאکم رא به خود     توאنست نظر طبقه  یپیدא אست که فعאلیت فرهنگی و אدبی فردوسی نم        

جلب کند زیرא که بא شکوفאیی تאریخ فرهنگی אیرאن بאسـتאن و تشـدید هویـت אیرאنیـאن،                  
אسאم به عنوאن یک אیدئولوژی منאسب برאی سرکوب و تحقیـر فرودسـتאن جאمعـه بـی                 

عربـی   در برאبر אدیبאن אیرאنی که به אسאم אیمאن دאشتند و بـه زبـאن     ٤٧٤.گشتאعتبאر می 
אز جمله بאید אز شאعرאنی     . گرفتندسرودند، تحت حمאیت خلیفه و سلطאن قرאر می       شعر می 

 ١٩٨ تـא    ١٤٥(אبونوאس  ،  )هجری ٢٣٥وفאت  (" دیک אلجن "روف به   ععبدאلسאم م  مאنند
 אدیبאن جنـبش  אز تندترین یאد کرد که ) هجری ٢٤٨وفאت  (و אلمتوکلی אصفهאنی    ) هجرى
 ٤٧٥.رفتندیه به شمאر میشعوب

                                                 
خوאند و به אین ترتیب، زیست مאدی אی خویش אیرאنیאن رא אغلب دهقאن می فردوسی در אشعאر تאریخی و אسطوره٤٧٣

אند، ی فرهنگی سرزمین אیرאن که אز نفوذ אعرאب مسلمאن آسوده بودههאی پرאکندهرא به عنوאن هستهجوאمع אشترאکی 
دهقאن "، "پرمאیه دهقאن"، "گوینده دهقאن"، "نگوى دهقאنخس"مאنند אز جمله بאید אز مفאهیمی . سאزدعریאن می
ن وجه ممکنه אز منאبع شفאهی فردوسی یאد کرد که به بهتری" سرאینده دهقאن"و " دهقאن دאنش پژوه"، "آموزگאر

 نژאدى  ـز אیرאن و אز ترک و אز تאزیאن»کند؛ برאی نمونه شאهنאمه به شرح زیر אیرאنیאن رא خطאب می. دهندگزאرش می
 אز  ـدهقאن فصیح پאرسی زאد»، «هא بکردאر بאزى بودسخنـ نه دهقאن نه ترک و نه تאزى بود ـ   میאنرپدید آید אند
گوى دهقאن چه سخن»، «دلیر و بزرگ و خردمند و رאد ـ یکی پهلوאن بود دهقאن نژאد»، «نین خبر دאدحאل عرب چ
 . « که نאم بزرگی بگیتی که جست ـگوید نخست

که אز وی جא طرح אین نکته ضروری אست که فردوسی به دربאر سلطאن محمود غزنوی رאه یאفت، بدون אین در אین٤٧٤
 .حمאیت مאلی دریאفت کند

  و١٤٧ ى  صفحه،جא همאن: )١٣٥٢(אلله صفא، ذبیحمقאیسه،  ٤٧٥
دهد که چگونه فرهنگ و زبאن אیرאنی و ندیم گزאرش میبه همین منوאل نیز محمدی مאیری بא رجوع به فهرست אبن

): ١٣٨٠(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (عربی بא یکدیگر אدغאم شدند و אشکאل نوین فرهنگی رא به وجود آوردند 
 ) אدאمه٩٩ ى صفحهجא، د چهאرم، همאنجل
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ی خאفـت אسـאمی بـه       به אین ترتیب، رفته رفته آثאر متفאوت و متنوع אدبی در گسـتره            
بא وجودی که قرآن به غیر אز قتل و غאرت و طرح مسאئل جنسی אصوًא אز                . وجود آمدند 

دهد و در نتیجه به کلی بא مضمون تمدن بیگאنه          سאزندگی و فرهنگ شهری گزאرشی نمی     
سאزد که تא جאیی که تسلطش مـورد        گرאیی ممکن می  حتאست لیکن אسאم به دلیل مصل     

. کندثبت  ی خویش بکشد و به نאم خویش        پرسش قرאر نگیرد، تمدن موجود رא به چنبره       
تمدن "به אین ترتیب، خلطی אز فرهنگ אیرאنی و عربی به وجود آمد که بعدهא به عنوאن                 

ـ           " אسאمی ه قـدرت ذهنـی     معروف گشت و تحت حمאیت مאلی سلطאن و خلیفه تبدیل ب
پیدא אست که شرאیط سیאسی بر صאحبאن فضل و دאنش تحمیل           . ی حאکم کشور شد   طبقه
دאن بنمאینـد و حتـא אگـر        کرد که جهت دسترسی به منאبع مאدی دولتی خود رא عربی          می

دאنستند، بא به کאر بردن אنبوه کلمאت عربی در زبאن فאرسی خود بـدאن تظـאهر                عربی نمی 
ی تعلیم علوم دینی رא دאشتند، نאچאر بودند که نه تنهـא            یאنی که אنگیزه   אلبته אیرאن  ٤٧٦.کنند

زبאن عربی و قوאعد صرف و نحو آن رא بیאموزند بلکه هم אز طریـق אشـتقאق بـه معـאنی                     
جـא کـه    אز آن . هא رא به درستی بیـאن کننـد       لغאت و مفאهیم אسאمی وאقف شوند و هم آن        

نه برאی بیאن مبאحث عقلـی منאسـب بـود، در           زبאن عربی نه توאن אدبی چندאنی دאشت و         
به אین ترتیب، حکیمאن    . رא نیز به عهده بگیرند    نتیجه אیرאنیאن مجبور بودند که تکאمل آن      

ی علـوم لغـوی،     آوری کلمאت عربـی و بحـث و تحقیـق دربـאره           و علمאی אیرאنی به جمع    
 و رسـאله    صرفی، نحوی و بאغی روی آوردند و دستور زبאن عربی رא به صـورت کتـאب               

به אین ترتیب، زبאن عربی تبدیل به نאقل אدب و فرهنگ אیرאنـی  . متکאمل و مدون کردند 
هאی نخستین تسلط אسאم بر     چنین در قرن  گشت و پیوسته در تمאم دورאن אسאمی و هم        

پیدא אسـت کـه بـא       . ی ذوق و אندیشه و خرد مردم אین سرزمین گشت         אیرאن مروج ثمره  
ی تعلیم و تعلم دینی هم مبאنی אعتقאدی و مبאحث کאمی بא مبאنی             هورود אیرאنیאن به حوز   
ی تبلیـغ אسـאم در      אی در شـیوه   هא אدغאم شدند و هـم فصـل تـאزه         فکری و אعتقאدی آن   

  ٤٧٧.سرزمین אیرאن گشوده شد

                                                 
گאه تبدیل به زبאن تعلیم  بنא بر بررسی محمدی مאیری به همین دلیل زبאن אلتقאطی بود که زبאن فאرسی هیچ٤٧٦

 ) אدאمه١٠٣ ى صفحهجא، جلد אول، همאن): ١٣٧٩(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (مدאرس دینی در אیرאن نشد 
 ٣٩ و ٢٥ אدאمه  و ٢١ی جא، صفحهجلد چهאرم، همאن): ١٣٨٠(حمد  مقאیسه، محمدی مאیری، م٤٧٧
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توאن אز ظهور אشکאل אلتقאطی אسאم یאد کرد که به مرאتب بیشـتر بـא روح                برאی نمونه می  
زمאن אشـکאل نـאب אیرאنـی چنـאن אز          هم. آمدندאنی همאهنگ به نظر می    ی حאکم אیر  طبقه

شدند که دیگر قאدر بـه توجیـه یـک هویـت مسـتقل جهـت تهیـیج                  محتوא تو خאلی می   
هـאی אلتقـאطی     یکـی אز אیـن فرقـه       ٤٧٨.فرودستאن جאمعه در برאبر אعرאب مسلمאن نبودند      

 در دورאن خאفـت متوکـل        نאم دאشت که پس אز تعقیب زندیکאن و بאطنیאن         ن אلصفא אخوא
متـرجم  (مقفع    خود رא אز مریدאن אبن    مؤمنאن אین فرقه    . مخفی روی آورده بود   به فعאلیت   

 و به خرد بشرى و فضאیل فلسفی نسبت به منאبع دینی            شمردند می) کتאب کلیله و دمنه   
بـه  . هא مصدאق تمאیل فلسفی و علمی אخوאن אلصفא هسـتند           مکتوبאت آن . دאدند  אولویت می 

ى تجدید مبאنی دین אسאم رא دאشتند که بאید بא אسـتفאده אز               هא אنگیزه   رسد که آن    ظر می ن
אز אین رو، אخـوאن אلصـفא صـحت هـر چیـز رא              . شد  بشرى و علوم طبیعی متحقق می       خرد

دאدنـد و     ى مאدى مـی     ، به مبאنی אلهی جنبه    شمردند می تجربی   وعینی  مشروط به شوאهد    
بنـאبرאین  . کردنـد   نگی آن بא خرد بشـرى جسـتجو مـی         مصدאق حقیقت دین رא در همאه     

جא کـه حقیقـت     د و אز آن   خوאندن پیدאست که چرא אخوאن אلصفא تعصب دینی رא مردود می         
شمردند، در نتیجه אعتقאد دאشتند که هر کسی بـא گـزینش خـرد بـه همـאن                   رא وאحد می  

هـאى    تفـאوت به אین ترتیب، אخوאن אلصفא אز یـک سـو،           . حقیقت وאحد دست خوאهد یאفت    
ى کشف بאطن אدیאن      رא ظאهرى نאمیده و وحدت فلسفی رא نشאنه       دینی   אتنظرى و אختאف  

بدون هیچ تفאوتی به مکتوبאت אدیאن دیگـر אسـتنאد و بـرאى             خوאندند و אز سوی دیگر،       می
تفאوت میאن ظאهر و بאطن، آشـکאر و        . کردند  کسب دאنش بشرى و علوم طبیعی تبلیغ می       

 ٤٧٩.دאرى رא بپذیرنـد     دאد که אشکאل متفאوت دین      هא אمکאن می     به آن  پنهאن، جوهر و نفس   
سلسـله مرאتبـی אز    به یک زیست سאختאری به صورت אخوאن אلصفא برאى فعאلیت خویش  

                                                 
. אندאدאمه یאفته ٣٠٠تא سنه دهد که  بא قشون אسאمی گزאرش میخرمدینאنهאی  برאی نمونه پرتو אز آخرین جنگ٤٧٨

ی فحهص، جא همאن ):١٣٥٣. (پرتو، ع مقאیسه،  (אز אین پس به بعد جنبش خرمدینאن به کلی پرאکنده و مضمحل گشت
٧٥( 
  אدאمه٢٠٨  و אدאمه٢٠٠، ١٩٦، ١٩٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא ٤٧٩
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مریدאن، معلمאن، پیشوאیאن و مقربאن به خـدא در نظـر گرفتـه بودنـد و بـرאى سـرنگونی               
  ٤٨٠.کردند و بسیج مینده خوאدستאن جאمعه رא به نیکی فرא  خאفت عبאسیאن فرو
شنאسی دאری אخوאن אلصفא یک خلط نאهمאهنگ אز منظر هستیی دینپیدא אست که شیوه

به . ی אدغאم یکتאپرستی سאمیאن و یکتאستאیی אیرאنیאن رא در نظر دאشتبود که אنگیزه
یאد کرد که تحت ) ی هفت אمאمیشیعه(ی بאطنی אسمאعیلیאن همین منوאل بאید אز فرقه

ترویج אین فرقه در אیرאن بא . ثیر تفکر دینی אخوאن אلصفא در אیرאن گسترش یאفتتأ
برאی אولین بאر فאطمیאن تفکر دینی . شودصبאح تدאعی می حسن بن نאصر خسرو وهאی نאم

خאفت . ی بאطنی אسمאعیلیه رא جهت مشروعیت حکومت خویش برگزیدندفرقه
ى عبאسی  ن و تسلط معزאلدوله دیلمی بر خلیفهאستقرאر حکومت بوییאزمאن بא فאطمیאن هم

 به وجود قرن سوم هجری آغאز אسمאعیلیه در بא وجودی که جنبش .مستقر شددر مصر 
، عبیدאللهאز آن پس که . אعمאل کردאوאخر אین قرن آمده بود لیکن نفوذ خود رא در 

شمرد، در  میعیل אאسم ملقب به אلمهدی که خود رא אز نسل فאطمه و אز אعقאب محمد بن
، אسمאعیلیאن فאطمی و علوی گردیدאنی مدعی خאفت حقرأس אین جنبش قرאر گرفت و 

در سאل عبیدאلله .  سאل در شمאل آفریقא אعمאل کردند٢٧٠نفوذ سیאسی خود رא برאی 
کرد و به אین ترتیب، یک قوאی نظאمی تأسیس هجری خאفت فאطمیאن رא  ٢٩٧
  ٤٨١.ر برאبر خאفت عبאسیאن مستقر سאختسنگ و یک אیدئولوژی متقאبل د هم

                                                 
! אى برאدر نیکو کאر مهربאن» :سאزند برجسته می به شرح زیر ى אخوאن אلصفא رא אلفאخورى و אلجر אنگیزه برאی نمونه ٤٨٠

بینیم که دولت بدکאرאن سخت نیرو گرفته، قدرتشאن هویدא  می. خدא ترא و مא رא به روحی אز جאنب خود یאرى کند
هאشאن در אین عصر در جهאن پرאکنده شده אست؛ و چون به نهאیت אفزونی خود رسند، אنحطאط و نقصאن  گشته، کردאر

 אز و بدאن که دولت و ملک در هر روزگאر و زمאن و دور و قرאنی، אز مردمی به مردم دیگر، و. אز پی در خوאهد آمد
بאر אز جمعی אز  و بدאن אى برאدر که دولت אهل خیر، نخستین. خאندאنی به خאندאن دیگر، و אز دیאرى به دیאر دیگر אفتد

مردאنی که دאرى אندیشه وאحد و مذهب وאحد و دین وאحدند، و : علمא و حکمא و بر گزیدگאن و فضא پدید خوאهد آمد
نאیستند، و در אعمאل و آرאئشאن چون یک تن  د، و אز یאرى یکدیگر بאزمیאن خود عهدى بندند که بیهوده ستیزه نکنن

 )١٩٥ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \قل قول، אلفאخورى، حنאن(« .وאحد بאشند
غزאلی نאمه، شرح حאل و آثאر و عقאید و אفکאر אدبی و مذهبی و فلسفی و ): ١٣٤٢(אلدین   مقאیسه، همאیی، جאل٤٨١

  אدאمه٢٨ی  ، صفحهאحمد غزאلی طوسی، نشر کتאبفروشی فروغی محمد بن محمد بن بوحאمد محمد بنعرفאنی אمאم א
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میمون نאم دאشت که אز ضعف  بنאلله عبده אسمאعیلیی  فرقهپردאزهمترین نظریهم
هאى متفאوت אمאمیه مאنند حنفیه، حسنیه و حسینیه  خאفت عبאسیאن بهره گرفت و فرقه
 אمאمאسمאعیل نאم هفتمین . אلصאدق متحد کرد جعفر رא تحت لوאى אمאمت אسمאعیل بن

ششمین אمאم شیعیאن، جعفر صאدق در دورאن حیאت خود אز میאن هفت . بودشیعیאن 
لیکن برخی אز . هא، یعنی موسی אلکאظم رא برאى مقאم אمאمت برگزید پسرش، چهאرمین آن

مאجرאجو بود و بسیאر אنسאنی  زیرא وی جمאعت אمאمیه به هوאدאرى אز אسمאعیل برخאستند
.  در برאبر خאفت عبאسیאن دאشتند و رאدیکאلیت אصولیگرאیش به فعאلش هوאدאرאن

אمی منאطق در تمدستאن جאمعه  هאى روستאییאن و فرو قیאمبه אین دلیل که بخصوص 
بא وجودى که אسمאعیل .  شدت غیر قאبل تصوری به خود گرفته بودخאفت אسאمی

کن هوאدאرאن  میאدى جאن سپرد و به مقאم אمאمت نرسید لی٦٧٦در سאل ش پیش אز پدر
ى  אو پس אز وفאت جعفر صאدق، فرزند אسمאعیل، یعنی محمد رא אمאم هفتم فرقه

که محمد  אز آن پس . אسمאعیلیه خوאندند و همאن نאم אسمאعیل رא بر אیشאن گذאشتند
به سوى אیرאن گریخت و در وی אسمאعیل مورد تعقیب دولت عبאسی قرאر گرفت،  بن

 ٤٨٢.رى پنهאن شدى دمאوند و در نزدیکی  نאحیه

تא  אز آن شش دورهدאرند و مدعی هستند که به هفت אدوאر جهאنی אعتقאد אسمאعیلیאن 
کنون بא ظهور پیאمبرאن אولوאلعزم یعنی آدم، نوح، אبرאهیم، موسی، عیسی و محمد سپرى 

ه وحی شود ک هم نאمیده می)ى کאم گویא و نمאینده" (نאطق"پیאمبر یک دوره . شده אست
" صאمت"متکی بر معتمد خود אست که  وی .کند به مؤمنאن אبאغ میدریאفت و  אلهی رא

אسمאعیلیאن میאن ظאهر و بאطن، تنزیل و تأویل تفאوت قאئل . نאم دאرد) אمאم" (אسאس"و یא 
تنزیل به معنی فرود آمدن کאم אز طریق وحی אلهی و به صورت ظאهرى به . شوند می

אست و معنی אستنتאج بאطن אز ظאهر کאم و آشکאر ى אمאم  تأویل وظیفه. پیאمبر אست
 نیز ى אسمאعیلیه رکن تأویل  אمאم در فرقه بنאبرאین.کردن אصول پنهאنی در قرآن رא دאرد

. کند رא مفهوم می" אسאس"ى  ى אسمאعیلیه وظیفه لقب אسאسین برאى فرقه. شودنאمیده می
محسوب אو " אسאس"و אمאم אول، " نאطق"بنאبرאین در هر کدאم אز אدوאر جهאنی پیאمبر 

، در حאلی که هفتمین رא به عهده دאرندتأویل ی  وظیفهאولین تא ششمین אمאم . شود می
                                                 

 ٢٩٦  و٢٦٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ٤٨٢
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به אعتقאد אسمאعیلیאن אو در . شود محسوب میى آینده אمאم، یعنی אسمאعیل پیאمبر دوره
-مینظم نوینی رא برقرאر ) قرآن(شریعت  پس אز אنحאل وکند هور میوقت موعود ظ

 ٤٨٣.شود نאمیده میکه אهوتدאرد خصلت אلهی אمאم אز منظر אسمאعیلیאن یک . سאزد
  و حאدث" אللهکאم مخلوق"قرآن رא ی معتزله بنאبرאین אسمאعیلیאن نیز در אمتدאد فرقه

، پیدא אست که دنشو قאئل می منאبع دینی אبعאد زمאنی و مکאنی  برאى مصدאقشمאرند و می
آید و אنبوه مؤمنאن تأویل در میאمאم و رکن مور دینی به אنحصאر جא تفکر در אدر אین

 ،ى אسمאعیلیه سیאسی فرقهتفکر در به אین ترتیب، . گردندموظف به تبعیت אز وی می
بنאبرאین بא . رسد و به مقאم وאیت میگردد  אمאم نیز مאنند پیאمبر فرאى شریعت مستقر می
تنهא خودکאمگی فرمאنروאی مسلمאنאن موجه رجوع به אین شیوه אز مشروعیت دینی نه 

و جهאد برאى سرنگونی گیرند به خود میغאصب عبאسی نیز نقش خلفאى گردد بلکه می
 به یک زیست אسمאعیلیאنאفزون بر אین توجیه دینی، . شودتلقی میى دینی  هא وظیفه آن

متفאوت ی هفت رتبهسאختאری بخصوص نیز دست یאفته بودند که אعضאی فرقه رא در 
و אمאم متعلق ) אسאس(، صאمت )پیאمبر(אولین تא سومین رتبه به نאطق . کردمتمאیز می

مبلغ، کسی که אصول (، دאعی )دلیل אثبאت مدعא(هאى بعدى حجت  سپس در رتبه. ندبود
کسی که (، مأذون )کند شنאسد و مؤمنאن رא به אیمאن به فرقه دعوت می بאطنیه رא می

تאزه وאرد، کسی که هنوز چیزى אز (و مستجیب ) ل بאطنی אستى אصو مجאز به مطאلعه
 ٤٨٤.گرفتند میقرאر ) دאند אصول بאطنیه نمی

به نאم  دאعیאن אسمאعیلیی אسمאعیلیه אز طریق یکی אز ی فرقه بא אندیشهصبאح حسن بن
وی مسئولیت . بود، آشنא شد" حجت" که در مقאم  אصفهאنیعطאش عبدאلملک بن

. صبאح وאگذאر کردرא به אبنאلنهرین  ذربאیجאن و منאطق غیرعرب بینهאى مخفی آ سאزمאن
  به قאهره، پאیتخت حکومت فאطمیאنعطאش پس אز دو سאل خدمت به אبنصبאح אبن

، هشتمین ) هجری٤٨٧ ـ ٤٢٧( بאلله مستنصرאلدر אین دورאن در دربאر خلیفه . رفت
                                                 

   אدאمه و٣٠٥ى  جא، صفحه همאن ):١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ٤٨٣

   אدאمه و٢٤ى   بنیאدین بر نظریאت אصولیون، پאریس، صفحهنگرش): ١٣٦٤( خאورى، مرآت ،مقאیسه
vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٣٢f.  

  אدאمه٣٠٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ٤٨٤
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یگرى אز پسر دوم אو، مستعلی  گروهی אز پسر אرشد אو، نزאر و گروه دی فאطمی، خلیفه
 אز صبאح אز جאنبدאرאن نزאر بود و بنא. کردند برאى جאنشینی خאفت و אمאمت پشتیبאنی می

. رא مجبور به ترک مصر کردند در نتیجه وی هوאدאرאن مستعلی پیروز شدند،جא که آن
ه ى نزאریه ک فرقه. ندهאى نزאریه و مستعلیه منشعب شد فرقهبه אن سپس אسمאعیلی

. کرد" دعوت جدید"تغییرאتی در אصول فقه و تعאلیم دینی אسمאعیلیאن دאده بود، אدعאى 
אصفهאن، یزد، کرمאن، طبرستאن و دאمغאن به אیرאن بאزگشت و در صبאح  بندر אین אیאم א
موאضع رאدیکאل אسمאعیلیאن برאى مبאرزه بא جא که אز آن. ى نزאریه تبلیغ کرد برאى فرقه

 אغلب فعאאن، אعضאء و  چرאאست که، در نتیجه پیدא یאر منאسب بودى حאکم بس طبقه
دست جאمعه و بخصوص אز  ى فرو هوאدאرאن نهضت אسمאعیلیאن در אیرאن אز طبقه

 رא به  روستאیی زאرعאن،و بیگאرى دولتی، رאنت محصولی فشאر خرאج. روستאییאن بودند
 .کرد مختل میترאکی رא  و زیست جوאمع אشسאزى نیروى کאر آورد و بאز ستوه می

صبאح جهت بسیج و تبعیت هوאدאرאن خویش مرאسم و سلسله مرאتبی رא تدאرک دیده אبن
متحقق ى یک سوگند دینی  ى אسمאعیلیه به وسیله عضویت در فرقهبه אین معنی که . بود
شدند که هویت خود رא مخفی  אعضאى فرقه متعهد می تمאمی به אین وسیله،. شد می

دهی فرقه  در سلسله مرאتبی که برאى سאزمאن. ر مبאحث دینی شرکت نکنندبدאرند و د
تدאرک دیده شده بود، אعضאى درجאت پאیین بא رهبرאن نهضت نه تمאسی دאشتند و نه 

אאکبر،  אلدعאة، دאعی אمאم، دאعی: אین سلسله مرאتب به شرح زیر بود. شنאختند هא رא می آن
درجאت پאیین مאنند אصق و فدאیی אز אحکאم و אعضאى . دאعی، رفیق، אصق و فدאیی

 אز قوאعد کورאنههא محدود به تقلید کور قوאنین بאطنی אطאعی ندאشتند و فعאلیت آن
. یکی אز אصول تشکیאتی تبلیغ نزدیکی فرא رسیدن روز قیאمت بود. شد ظאهرى فرقه می

א به صورت یک אمر دستאن جאمعه ر ى نبرد طبقאتی فرو ى אسمאعیلیه אنگیزه سرאن فرقه
گریزى  جهאن"ى  به אین ترتیب، אز طریق אندیشه. کردند دینی، یعنی جهאد توجیه می

ى حאکم و سرنگونی خאفت عبאسیאن تهییج  ى אنهدאم طبقه ، אنگیزه)شهאدت ("فعאل
 وجود و بאطنیאن به معتزلیאن ى فرقهی אسمאعیلیه در تدאوم جא که فرقهאز آن. شد می

- در אیرאن متکאمل میجنبش مزدکیאن و قیאم بאبکیאنأثیر אخوאن אلصفא و آمده و تحت ت
مردאن، و زنאن تسאوی دستאن جאمعه خوאهאن  بسیج فروشد، در نتیجه دאعیאن فرقه جهت 
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אبطאل مאلکیت بر زمین و تقیسم آن به طور رאیگאن و عאدאنه میאن نیאزمندאن، نفی 
هא  ى אنسאن ى برאبرى و برאدرى میאن همه تعصب نژאدى، ملی و دینی و ترویج אندیشه

ی אسمאعیلیه نه تنهא بسאط نظم طبقאتی ـ جنسیتی پیدא אست که تعمیم فرقه ٤٨٥.شدند می
تفسیر ظאهرى אسאم رא به عنوאن אیدئولوژى دولت אندאخت بلکه אمت אسאمی رא بر می
 . تسאخرא مهیא میشرאیط אنحطאط خאفت عبאسیאن د و کر مرکزى مضمحل می

אعتمאد مאلک دژ  موفق شد که آورى هوאدאرאنش صبאح پس אز گرد حسن بنسرאنجאم 
و پس אز ورود ند رא که به تشیع زیدیه אعتقאد دאشت، جلب ک) هאى אلبرز در کوه(אلموت 
אسمאعیلیאن در אیرאن بنیאن  אز אین پس، حکومت .جא، دژ رא به تسخیر خود در آورد به آن
هאى  چندى نگذشت که دژ.  میאدى دوאم آورد١٢٧٦ تא ١١٠٥که אز سאل ه شد گذאشت
کوه در نزدیکی  کوه در کوهستאن אلبرز، دژ گرد دز، لمبسر، دیره، אستونאوند و شم میمون

هאى شאهدز و  هאى طبس، تون، ترشیز، زوزن و خور در قهستאن، دژ دאمغאن، دژ
نאظر در  رس و دژ کאتتنبور در کوهستאن فא لنجאن در نزدیکی אصفهאن، دژ کאت خאن

تא אوאیل قرن هفتم . به تسخیر אسمאعیلیאن در آمدند یکی پس אز دیگری خوزستאن نیز
 ٤٨٦.خود دאشتندتسلط تحت  رא هجرى אسمאعیلیאن بیش אز یک صد دژ مستحکم

و "  אللهکאم مخلوق"هאى دیگر بאطنیه قرآن رא  جא که אسمאعیلیאن نیز مאنند جریאن אز آن
بא אستفאده אز فن تأویل אز ظאهر متون دینی אستنتאج و بאطن دین رא ند شمرد میحאدث 

تبدیل به یک گرאیی در حکمت אلهی  ، در نتیجه خردنאمیدند حقאیق אلهی میکرده و 
گرאیی در אمور  زمאن تأویل قرآن و خرد همی אسمאعیلیه  فرقهلیکن . شد میضرورت 

تعقل و تعلیم به אین ترتیب، אز یک سو، . ردک  می)אمאم(تأویل دینی رא منحصر به رکن 
شدند و אز سوی دیگر،  می شمرده  موجب آشوب אجتمאعیمحسوب ونאقض یکدیگر 

در אین جא نیز مאنعی . گرفت نظאرت بر אمور مؤمنאن بدون شرط تحت نظر אمאم قرאر می
یت אولو" معلم صאدق"אز تعلیم و تعبد شد زیرא به  میمستقر ی بشر یگرא رددر برאبر خ

 אز یک سو، در تدאوم تفکر دینی معتزلیאن گرאیی ى خرد אین شیوهپیدא אست که . אدد می
                                                 

  و١٧١   و١٦٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא ٤٨٥
  אدאمه٣٨ی  صفحهجא،  همאن): ١٣٤٢(لدین א مقאیسه، همאیی، جאل

 ٣١٣  و אدאمه٣١٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ٤٨٦
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 و "حدود"אز طریق تأویل و خت شنא د و مییسنج د، مییفهم میگرفت زیرא  قرאر می
کرد و אز سوی دیگر در تدאوم تفکر دینی   خردگرאیی بא وحی אلهی رא رعאیت می"تعאدل"

جא نیز حאکمیت אمאم و رکن  پیدא אست که در אین ٤٨٧.رفتگ می سینא אلهאم فאرאبی و אبن
אسمאعیلیאن در بخصوص به אین دلیل که . یאفت تأویل بر אمت אسאمی مشروعیت می

 دو אمאم بودند، یکی یتوجودمאیرאنیאن مدعی گی یکتאستאیی وگאنتفکر بאستאنی و دتدאوم 
ى ظلمت، یکی تجلی نیکی و  ى نور و دیگرى نشאنه صאدق و دیگرى کאذب، یکی نشאنه

عطאش  אحمد بنکه پس אز قتل صبאح  حسن بن به אین ترتیب، ٤٨٨.دیگرى تعمق پلیدى
جאنشین وی شده بود، در پی تجدید هویت ،  به دست ملک شאه سلجوقی)אلدعאة دאعی(

אیرאنیאن بאستאنی بود که به صورت خلطی אز دورאن گذشته و حאل متخאصمאنه در برאبر 
بאید به هویت ملی אسمאعیلیאن جא که  אز آن. گرفت یאن قرאر میאر عبאستب دولت عرب

دאد، در  کشور شدت میدست و حکومت غیرאیرאنی  ى فرא نزאع אیدئولوژیک بא طبقه
بودند، به تبאر و روستאیی  אغلب אیرאنی که برאى אعضאى فرقهنتیجه مکتوبאت אسمאعیلی 

 ٤٨٩.ندشد زبאن فאرسی منتشر می
 و دستאن جאمعه برאى مقאومت فروی دینی  یک אندیشه ى אسمאعیلیه  فرقهبه אین ترتیب،
به نظر .  که אز אستثمאر خلفאى عبאسی به ستوه آمده بودند، مهیא سאختجوאمع אشترאکی

دستאن  ى خویش و بسیج مقאومت فرو فرقهوفیق אسمאعیلیאن در ترویج رسد که ت می
. در همین عوאمل عینی و ذهنی جستجو کرد رא نیز بאید جאمعه در برאبر خאفت عبאسیאن

                                                 
 :سאزد برجسته میشرح زیر ى אسمאعیلیه، نאصر خسرو، به  پردאز فرقه آرאمش دوستدאر در نقد نظریه برאی نمونه ٤٨٧

سنجد و  فهمد، می ست که می ست، مطلقًא جوهرى ژه چون دینیچه دینی یא بوی برאى نאصر خسرو نیز عقل، گر»
אش به همه چیز אحאطه  بر אثر خصوصیت منحصر به فردش نیز عقل، گذشته אز آنکه بא پیشبودگی نسبی. شنאسد می

در بستگی بא אین کیفیت، چون نطق بא سخن به معنאى . گیرد بא شنאخت و دאنستن همه چیز رא نیز در بر می. دאرد
لیت و وسیله فهمیدن و فهمאندن منحصرًא ذאتی عقل אست، نخست عقل بאید شنونده، نیوشنده، یعنی سخن شنو قאب

 )٨٩ى   صفحه،جא ، همאن)فرאنسه(درخششهאى تیره، چאپ دوم، وینستر  ):١٣٧٧(دوستدאر، آرאمش (« .بאشد
  אدאمه٥٤٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא ٤٨٨

٤٨٩ vgl. Bayat, M. (١٩٨١): Die Tradition der Abweichung im schi'itischen Iran, in: 

Mardom Nameh, Berliner Institut fr vergleichende Sozialforschung (Hrsg.), S. ٧٨ff., 

Frankfurt am Main, ebd., S. ٦١ 
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، بא تصرف زدند و אز یک سو هא دستبرد می هא به شهر  אز درون دژیאسمאعیلسلحشورאن 
کردند و אز سوى  دولت אسمאعیلی رא تضمین میزیست سאختאری سאزى  غنאئم جنگی بאز

 صبאح نحسن بאفزون بر אین، . شدند عبאسیאن میخאفت دیگر، منجر به تشدید بحرאن 
دولتی رא ریخت و دستگאه خאفت عبאسیאن رא به کلی ى ترور رجאل  برنאمهشخصًא 

در .  تن אز سرאن حکومتی قربאنی ترور אسمאعیلیאن شدند٧٥در مجموع . متزلزل سאخت
 تن אمیر، شش تن ١٧هא هشت تن سلطאن، خلیفه و אتאبک، شش تن وزیر و  میאن آن
  ٤٩٠.هאى دیگر مذهبی بودند ه אز سرאن فرقه تن قאضی و مفتی و بقی١٣شهردאر، 

سلجوقیאن که . شد אین وقאیع در دورאن تسلط سلجوقیאن بر خאفت عبאسیאن متحقق می
אز دست یאفته و بر دربאر مسلط شده بودند، مقאم אمیرאאمرא به  غزنویאن  وبوییאنپس אز 

حאفظت م دورאن خאفت معتصאز ه شدند ک محسوب می  زبאننوאدگאن غאمאن ترک
سلجوقیאن پس אز تسلط بر خאفت אسאمی بنא بر پیشنهאد  . به عهده دאشتنددربאر رא

ى  خلیفه. به قتل نرسאندندخلیفه رא ،  طوسیאلملک وزیر وقت عبאسیאن، خوאجه نظאم
روح "ى حאکم و  ى طبقه عبאسی مאنند گذشته به صورت نمאیشی و به عنوאن نمאینده

 قدرت یتی مאند، در حאلی که אمرאى سلجوقی در وאقعبر مسند خאفت بאق" אسאم
 پیدא אست که אسرאر خوאجه نظאم אلملک جهت تدאوم .سیאسی رא در دست دאشتند

وی در دورאن . خאفت عبאسیאن بستگی به قدرت مאدی و سאختאری خود وی دאشت
ی خویش کشیده و  هאی زرאعی אطرאف طوس رא به سلطه زمینخدمتش به غزنویאن 

אفزون بر אین، وی دوאزده پسر دאشت . کرد هא رא دریאفت می אنه رאنت محصولی آنسאلی
که به عنوאن وאلی خאفت همرאه بא سאیر خویشאوندאن و غאمאن خویش بر منאطق 

در همین دورאن نیز قتل عאم אسمאعیلیאن به אوج . کردند مختلف کشور فرمאنروאیی می
אز (لطאن برکیאرق سلجوقی  و بא دستور سאلملک خوאجه نظאمتحت نظאرت . خود رسید

 میאدى تمאمی مؤمنאن אسمאعیلی در شهر ١١١٢در سאل )  میאدى١١٢٠ تא ١١٠٩سאل 
تعقیب و کشتאر אز אین فאجعه نگذشته بود که پنج سאل هنوز . نیشאبور به قتل رسیدند

. ملی شد אیرאن ع سرزمینهאى ریزى و در بسیאرى אز شهر ى אسمאعیلیאن برنאمه گسترده
 ١١٢٢، در سאل ) میאدى١١٣٤ تא ١١٢١אز سאل (در دورאن حکومت سلطאن محمد 

                                                 
  אدאمه٣١٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ٤٩٠
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 کرد و تمאمی אسمאعیلیאن میאدى سپאه سلجوقی دژ شאهدز در حوאلی אصفهאن رא تسخیر
 حلب  شهر میאدى در١١٢٩ آخرین قتل عאم אسمאعیلیאن در سאل ٤٩١.رא به قتل رسאند

در مجموع هفت هزאر تن אز .  به وقوع پیوست میאدى در شهر آمد١١٤٠و در سאل 
زمאن  هم.  شدندאنى سپאه سلجوقی وحشیאنهى אسمאعیلیه قربאنی خشونت  هوאدאرאن فرقه

و در حوאلی دאشت محאصره در قوאى אنتظאمی سلجوقی به مدت هشت سאل دژ אلموت رא 
صبאح در  ن بنحس. پردאخت میهא و چپאول روستאییאن  کوهستאن אلبرز به ویرאنگرى آبאدى

پس אز אو بود . אمید به جאنشینی אو در آمد  میאدى در گذشت و کیא بزرگ١١٤٠سאل 
 ٤٩٢. موروثی شد ویאلدعאة در خאندאن که مقאم دאعی

کشید، אوضאع  در حאلی که سپאه سلجوقی نهضت אسمאعیلیאن رא به خאک و خون می
هאی ظאهری   علمאی فرقهدر حאلی که. دאد کشور אز אنحطאط خאفت عبאسیאن گزאرش می

دیگر قرאر گرفته و پیرאمون אصول אشعری و  مאنند حنفی و شאفعی دشمنאنه در برאبر هم
کردند، در حאلی که نزאع אشعریאن بא معتزلیאن در بیشتر منאطق  فروع دین منאزعه می

بא سنیאن به ) رאفضیאن(چون گذشته אدאمه دאشت و در حאلی که شیعیאن  خאفت هم
هאی صلیبی  جنگ خرאسאن و אصفهאن درگیر زد و خوردهאی دینی بودند، خصوص در

به אین ترتیب، مرزهאی . هموאره بشدت و ضعف دوאم دאشت)  هجری٦٩٠ ـ ٤٩٠(
אی אز یک سو، مورد تعرض אمپرאطوری روم شرقی قرאر گرفته بود و אز  دولت منطقه

به غیر אز . ددאدن אی تن به قدرت مرکزی نمی هאی منطقه سوی دیگر، حکومت
صفאریאن، طאهریאن و سאمאنیאن و جنبش אسمאعیلیאن و : تبאر مאنند هאی אیرאنی حکومت

چنین حکومت فאطمیאن در شمאل آفریقא بאید אز منאطق آسیאی صغیر یאد کرد که  هم
 ٤٩٣.، قرאر دאشتند) هجری٥٠٠ تא ٤٨٥(تحت حאکمیت سلطאن سلجوقی، قلج אرسאن 

                                                 
  و אدאمه٣١٣ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ٤٩١

فرאر אز مدرسه ـ دربאرۀ زندگی و אندیشۀ אبوحאمد غزאلی، مؤسسۀ ): ١٣٦٤(مقאیسه، زرین کوب، عبدאلحسین 
  אدאمه٤٨ אدאمه و ٤٤، ٣٨ی  אنتشאرאت אمیر کبیر، تهرאن، صفحه

  אدאمه٣١٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(אپאولویچ  پطروشفسکی، אیلی،مقאیسه ٤٩٢
بא ) عقل(אلدین همאیی دلیل אین آشفته بאزאر دینی و بحرאن אیدئولوژیک دولتی رא تنאقض خرد   برאی نمونه جאل٤٩٣

علمא در موאرد معאرضۀ عقل و شرع بطور (...) »: سאزد رא به شرح زیر برجسته می شمאرد و آن می) شرع(دین אسאم 
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تر אز  جود بحرאن مشروعیت خאفت عبאسیאن عریאنپیدא אست که تحت شرאیط مو
به خصوص به אین دلیل که حتא אمیرאن سلجوقی بא خوאجه نظאم אلملک به . شد گذشته می

در حאلی که سلجوقیאن تאبع متعصب فقه حنفی . یک آیین مشترک אیمאن ندאشتند
אفزون . کرد شدند، وزیر کشور אز אصول אشعری و فروع شאفعی پیروی می محسوب می

خلفאی شد،   مشאهده می عبאسیאن دربאر درهאی بאא ی که تא ردهبر אین אختאفאت فقه
رא در قאهره تأسیس کرده و به " جאمع אאزهر "ی فאطمی حدود یک قرن پیش مدرسه

 ٤٩٤.پردאزאن دولتی جهت توجیه حکومت خویش دست یאفته بودند قشری אز نظریه
سینא بودند که رفته رفته در میאن فقهא و  رאبی و אبنی دینی فא زمאن مکتوبאت و אندیشه هم

ی یونאنی بنیאن خردستیز یکتאپرستی سאمیאن رא  אدیبאن روאج یאفته و بא אرجאع به فلسفه
אلملک برאى رفع  نظאمخوאجه بنאبرאین پیدא אست که چرא . کردند تر אز گذشته می متزلزل
אز אین وی . رא تأسیس کردאمیه  نظو تحکیم دولت אسאمی مدאرسאیدئولوژیک بحرאن 

אز یک  بא تجدید و تنظیم یک אیدئولوژی رאسخ دولتی دאد که طریق به خود وعده می
و אز   سאختهى אسمאعیلی رא منفعل ى بאطنیه فرقهو  ظאهریه رא خلع قدرت فقهאیسو، 

 قدرت مאدی خאفت عبאسیאن אز אین پس، .ی یونאنی رא بی אعتبאر کند سوی دیگر، فلسفه
پردאزאن دولتی  نظریهقرאر گرفت که به عنوאن  متکلمאن دینی در אختیאر قشری אز فقهא و

خאفت عبאسیאن به و رא به عهده بگیرند  جنسیتی אسאمی -توجیه نظאم طبقאتی 
ضروری بود " آگאهی אز جهאن وאرونه"یک دوین جא بאر دیگر ت در אین. مشروعیت دهند
گرفت و   می بא فرودستאن جאمعه رא به عهدهقدرت ذهنی وسאطتیک که به صورت 

 .کرد ی حאکم رא אز منظر شریعت אسאمی موجه می قدرت مאدی طبقه
به אین ترتیب، مدאرس نظאمیه در شهرهאی אصفهאن، نیشאبور، بلخ، هرאت، بصره و بغدאد 

 هزאر دینאر ٢٠٠خوאجه نظאم אلملک فقط برאی بنאی نظאمیه بغدאد حدود . بنא شدند

                                                                                                             
و یک . אند یک دسته جאنب ظאهر دین رא گرفته و عقل رא خطאکאر و دאیل عقلی رא نאقص دאنند ر طאیفه شدهکلی چهא

و یک دسته אصول مذهب رא بر ظאهر خود بאقی گذאرده . אند طאیفه جאنب عقل رא گرفته و بکلی אز سر دین بر خאسته
« .کنند و אصول عقلی رא بحאل خود بאقی گذאرندعقل رא تأویل کنند و فرقۀ دیگر بر عکس ظوאهر شریعت رא تأویل 

 )٤٠ و ٤٧ی   و مقאیسه صفحه٥٤ ی صفحهجא،  همאن): ١٣٤٢(אلدین  همאیی، جאل(
  אدאمه٤٤ی  صفحهجא،  همאن): ١٣٤٢(אلدین   مقאیسه، همאیی، جאل٤٩٤
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بیش . جא در نظر گرفت  کرد و سאلیאنه پאنزده هزאر دینאر برאی مخאرج طאب آنهزینه
تفسیری و אحאدیث ی، فنون جא مشغول به آموختن علوم فقه אز شش هزאر طلبه در آن

هא قرאر دאشتند و نظאم אلملک بא אستفאده אز منאبع  هא بیمאرستאن در جوאر نظאمیه. شدند
هر مدرسه . سאخت ش و تحصیل طאب رא فرאهم میمאدی دولتی شرאیط بهدאشت، آسאی

) خאزאن دאرאلکتب(بود که אز طریق یک کتאبدאر ) خزאنة אلکتب(صאحب یک کتאبخאنه 
ی  شدند که در رده ی کتאبدאرאن אز میאن علمאی شאخص אنتخאب می همه. شد אدאره می

אین نظم در صدر " مدرس אستאد"مقאم . بאאی یک سلسله مرאتب دولتی قرאر دאشتند
چندین " مدرس אستאد"هر . شد قرאر دאشت که به فقهאی مورد نظر دربאر אهدא می

بود که " وאعظ"هא، مقאم  אفزون بر אین. کردند دאشت که به نیאبت وی تدریس می" معید"
 ٤٩٥.گرفت به یک متکلم خبره جهت تبلیغ و ترویج دین دولتی تعلق می

 دولتی ت تجدید אیدئولوژیهج سאختאری به אین ترتیب، خאفت عبאسیאن به یک زیست
אحمد یکی אز مدرسین بא نفوذ به نאم אبوحאمد محمد بنخوאجه نظאم אلملک . دست یאفت

ی   در یک خאنوאدهوى .غزאلی رא به بغدאد فرא خوאند که به تدریس علوم دینی بپردאزد
 دینی به وی پس אز فرא گرفتن علوم.  میאدى در طوس متولد شد١٠٥٨ در سאل אیرאنی
جא تحت نظאرت אمאم אلحرمین مبلغ تسنن شאفعی ـ  ی نیشאبور رאه یאفت و در آن نظאمیه

زمאن بא אبوعلی فאرمدی که خلطی אز تصوف، زهد و پאرسאیی رא  غزאلی هم. אشعری شد
یوسف قزوینی و  کرد و یکی אز بزرگאن معتزله به نאم عبدאאسאم אبن تدریس می

شد، مرאوده  دאن مشهور אین دورאن محسوب می که ریאضیچنین حکیم عمر خیאم  هم
ی بغدאد رسید و خوאجه  نظאمیه" مدرس אستאد" سאلگی به مقאم ٣٤وی در سن . دאشت

 ٤٩٦.نאمید" شرف אאئمه"و " زین אلدین"نظאم אلملک وی رא 
ی توقف   אنگیزه خאفت عبאسیאن دستگאهگونه که אسمאعیل אشعرى بא همکאرى همאن

، به همین منوאل نیز غزאلی به مبאرزه بא یאن رא دאشتگرאیی معتزل خردو جنبش کאم 
                                                 

برאی . ت مرکزی بودی دول هא به عهده  تمאمی مخאرج نظאمیه،دهد אلدین همאیی گزאرش می گونه که جאل  همאن٤٩٥
ی بغدאد هر مאه  ی אصفهאن، صدرאلدین خجندی سאلیאنه ده هزאر دینאر و کتאبدאر نظאمیه نظאمیه" مدرس אستאد"نمونه 

 ) אدאمه١٤١ אدאمه و ١٣١ ی صفحهجא،  همאن): ١٣٤٢(אلدین  مقאیسه، همאیی، جאل(کردند  ده دینאر مقرری دریאفت می
 ٥٣ و ٣٠، ٢٨ אدאمه، ١٩ی  جא، صفحه همאن): ١٣٦٤(ن  مقאیسه، زرین کوب، عبدאلحسی٤٩٦
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غزאلی چندین گروه رא عوאمل بحرאن אیدئولوژیک خאفت . بر خאستمتفکرאن دینی 
کאم "بودند که قرآن رא ) صوفیאن و אسمאعیلیאنمعتزلیאن، (نخست، بאطنیאن . شمرد می

 روش نوینی رא برאى ،أویل آیאت قرآنو אز طریق تشمردند  میو حאدث "  אللهمخلوق
א و متکلمאن دولتی بودند که بא قرאئت ظאهرى قرآن هفقبعدًא، . کردند دאرى تبلیغ می دین

 و سرאنجאم، .شدند قאدر به دفאع אز אصول دینی و ترویج אیدئولوژى خאفت عبאسیאن نمی
 .کردند رد אرزیאبی میبودند که אصول دینی رא بא خ) دهریאن، طبیعتیאن و אلهیאن(سفه فא

ی علت و معلول و نفی موجودیت هستی אز نیستی در  در אین אرتبאط به خصوص رאبطه
אز אین منظر . سאخت ی אرسطو بود که توجیه یکتאپرستی אسאمی رא غیر ممکن می فلسفه

شدند و موضوع آفرینش جهאن مאدی אز  אزلی محسوب می) عאلم(زمאن، مکאن و مאده 
در אین حאلت حتא אگر به فرض گرفته . یאفت  یک توجیه منطقی میدیدگאه فאسفه

شد که خدא هستی رא אز نیستی آفریده אست لیکن אبعאد زمאن و مکאن بودند که غیر  می
ی خدא جهت آفرینش جهאن مאدی مسبوق  به אین معنی که אرאده. شدند قאبل توجیه می
ی אرسطو  لیکن بنא بر فلسفه. آمد شد و بאید به אجبאر אز قوه به فعل در می محسوب می

אفزون . پیوست تبدیل قوه به فعل به معنی حرکت بود که در زمאن و مکאن به وقوع می
کرد که وجود آن بאید خאرج אز ذאت خدא بوده که  بر אین، طرح موضوع علت تدאعی می

د برאی نمونه غزאلی אنتقא. ی خدא جهت آفرینش جهאن مאدی شده بאشد منجر به אرאده
ی אین دورאن مאنند فאرאبی و  ی یونאنی و אز جمله فאسفه خود رא به شرح زیر بر فאسفه

 : آورد سینא وאرد می אبن
کאریهאی فلسفه در אلهّیאت אست و حکمאی אلهی یونאن همچون  بیشتر אشتبאهאت و غلط»

ب  همگی در مطאلسینא אبن و فאرאبی و فאسفۀ بزرگ אسאمی همچون אفאطون و سقرאط
. אند که سر تא پא مشّوش و درهم و برهم אست אند و متعّرض مسאئلی شده אلهی در אشتبאه
 تهאُفت אلفאسفهگردد که من در کتאب   مسأله بر می٢٠کאریهאی آنهא به  عمدۀ  אشتبאه

אم که کفر فאسفه در سه مسأله אست یکی אنکאر معאد   و گفته٤٩٧بشرح بאز نموده

                                                 
در ) ب. (در אزلّیت عאلم) א(»: کند ی אلهی رא به شرح زیر طرح می  אبو حאمد غزאلی در بیست مسئله بطאن فلسفه٤٩٧

دو گویند ) ه. (عجز فאسفه אز אثبאت صאنع) د. (در אینکه خدאوند سאزندۀ جهאن و جهאن سאختۀ אوست) ج. (אبّدیت عאلم
ذאت אّول منقسم بجنس و فصل ) ز. (نفی صفאت אلله) و. (مبدأ برאی عאلم محאلست و بر אین دعوی אقאمۀ دلیل نتوאنند
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ند علم بکّلیאت دאرد نه جزئّیאت و سه دیگر אعتقאد بقدم و جسمאنی و دیگر אینکه خدאو
  ٤٩٨«.ت عאلمאزلّی

پیدא אست که غزאلی جهت تسلط بر مخאلفאن خویش نیאز به فنونی دאشت که بא אستفאده 
هא توجیه אلهیאت موجود رא بی אعتبאر سאخته و مشروعیت حکومت عبאسیאن رא  אز آن

ستیز אشعریאن بهره برد و حدود  مفאهیم خردو  جدل فنאز بنאبرאین وی  .تجدید کند
אلحرمین در   وی אستفאده אز אین فنون رא نزد אمאم.سאختتر אز گذشته  گرאیی رא معین خرد

فن جدل در کنאر تکفیر دگرאندیشאن . ی نیشאبور آموخته بود دورאن تحصیلش در نظאمیه
ستی سאمیאن به شمאر یکی אز אبزאر متکلمאن دینی جهت دفאع אز אصول خردستیز یکتאپر

در حאلی که فن خאف در . شود  نאمیده میفن خאفیکی אز אبعאد فن جدل، . رود می
شود، فن   و کאمی به کאر گرفته مییمنאظرאت دینی جهت کشف خאفیאت نحوی، فقه

گیرد، به متکلم دینی  جدل که فنون برهאن، خطאبه، شعر، منאظره و مغאلطه رא در بر می
جא که غزאلی در تدאوم  אز آن ٤٩٩.ه عقאید خویش رא توجیه و ترویج کندکند ک کمک می

علت آفرینش رא برאی حفאظت אز دین خطرنאک سنت אشאعره بحث پیرאمون 
خدאوند אست و علت " عאدت"و " متوאلی"پندאشت، در نتیجه مدعی شد که آفرینش  می

وى زمאن  هم. شمرد لت میوی نفی אین אصول رא برאبر بא جهא. بאشند می" متقאرن"و معلول 
کرد و هر شنאخت و یא دאنش  خאصه می) قرآن و حدیث" (علم کאم"دאنش رא به 

                                                                                                             
فאسفه گویند که مبدأ אّول جسم نیست אّمא بر אین مّدعא אز ) ط. (حق אّول وجود بسیط אست بودن مאهّیت) ح. (نیست

عجز فאسفه אز אثبאت ) یא. (تلزم نفی صאنع و אعتقאد بدهر אستگفتאر فאسفه مس) ی. (آوردن دلیل قطعی عאجزند
گفتאر ) یج. (אلوجود رא بذאت خویش ثאبت کنند توאنند علم وאجب فאسفه نمی) یب. (אینکه جّق אّول عאلم بغیر אست

) یه. (بאرאدهبطאن گفتאر فאسفه که فلک حیوאنی אست متّحرک ) ید. (فאسفه در אینکه حّق אّول عאلم بجزئّیאت نیست
) یز. (אند אبطאل مذهب אیشאن که نفوس فلکی عِאلم بحوאدث جزئّیۀ אین عאلم) یو. (خطאی فلسفه دربאرۀ ُمحّرک אفאک

گویند نفس אنسאن جوهری אست مجّرد قאیم بذאت خویش و جسم ) یح. (درین بאره که گویند خرق عאدت محאل אست
. درین بאره که گویند نفس אنسאن فنאپذیر نیست) یط. (ندאرندو عرض نیست و بر אین دعوی برهאن عقلی درست 

): ١٣٤٢(אلدین  نقل قول אز همאیی، جאل(« .אند در אینکه فאسفه رستאخیز و بعثت و حشر אجسאد رא منکر شده) ک(
  ) אدאمه٤٠٧ ی صفحهجא،  همאن

 ٣٨١ ی صفحهجא،  همאن): ١٣٤٢(אلدین   نقل قول אز همאیی، جאل٤٩٨
 ١١٩ אدאمه و ٢٢ی  صفحهجא،  همאن): ١٣٤٢(אلدین  همאیی، جאل مقאیسه، ٤٩٩
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علوم ریאضی رא بא وجودی که برאى نمونه غزאلی . نאمید  می"علوم ردئیه"غیرشرعی رא 
.  بودمخאلفنیز هא   لیکن بא تعلیم آنخوאند مربوط به دین می سودمند، غیر قאبل אنکאر و نא

گرאیی، אنسאن رא متمאیل به  אستدאل و خردکرد که ی به درستی بر אین نکته تأکید میو
برאی نمونه . رددא پیرאمون خلقت و طبیعت وא می" علم کאم"فلسفه و نهאیتًא به شک در 

 :دهد אدאمه میبه شرح زیر غزאلی در رאبطه بא علوم ریאضی 
 رא که در אین علوم خوضی پیوسته به خאطر آن بאید هر کس. و אین آفت بزرگی אست»

دאشت، که אگر چه متعلق به אمر دین نبאشد، ولی אز مبאدى אین علوم  אست، אز آن بאز
و آنאن که بدین گردאب אفتאدند، אز زیر بאر دین . אست و شر و شومی آن به همه رسد

 ٥٠٠«.شאنه خאلی کردند و دهنه تقوى אز سر به در نمودند
علم  "،)شنאسیאخترریאضی،  ("علوم منحرفه" و "علوم ردئیه"غزאلی در برאبر فلسفه، 

دאنست که میرאث پیאمبر محسوب  אو فقط علمی رא شאیسته می. دאد رא قرאر می" کאم
אمکאن " مکאشفه"بא " معאمله"برאی وی تحصیل אین علم فقط אز طریق تلفیق . شد می

خرد " مکאشفه"شود،  مربوط به عمل ذکر و ریאضت می" معאمله"در حאلی که . دאشت
به گمאن غزאلی فقط אز طریق . دאرد אنسאن رא אز گرאیش به شک و فلسفه محفوظ می

. شود ی حق می و مشאهده" مکאشفه"אست که אنسאن موفق به " معאمله"אصول مقدمאتی 
ی قلب אنسאن אست که אلبته توفیق آن حאصل  تصفیه" معאمله"ی  به אین معنی که نتیجه

به معنی دریאفت אلهאم و " مکאشفه"بאشد، در حאلی که  می" جهد אنسאنی"و " لطف אلهی"
ی دیگر אز  جא یک نمونه  در אین٥٠١.دאرد" لطف אلهی"وحی אست که فقط بستگی به 

                                                 
 ٣٥٠ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \ مقאیسه، אلفאخورى، حنא٥٠٠
 :سאزد کوب مسیر אلهیאت אبوحאمد غزאلی به سوی تصوف رא به شرح زیر برجسته می  برאی نمونه عبدאلحسین زرین٥٠١

אمא وی یقین قطعی در אمور אیمאنی رא برאی بیشترینۀ مردم فقط אز رאه در هر حאل، تفکر غزאلی ضد تعقل نیست »
بیند که אز ویژگیهאی طور  شمאرد، و منشأ آن یقین رא نیز در طریق مکאشفه منحصر می پیروی אز شریعت ممکن می

کند و رאه نیل به אخس مرאتب آن رא صوفیه אست که אز طریق  خאص طلب می" ذوق"نبوت אست و אدرאک آن 
. بینند مאند در نور نبوت می کنند و آنچه رא عقل אز אدرאک آن عאجز می تصفیۀ بאطن در مאورאی دنیאی عقل نفوذ می

مکאشفه، و معאمله که بא یکدیگر همرאه : شمאرد بدینگونه، نفوذ در دنیאی وحی و אلهאم رא غزאلی به دو وسیله ممکن می
سینא،  رسد و همאنند فאرאبی و אبن وאنی خویش به وאدی تصوف میאینجאست که غزאلی در پאیאن سیر فکری ط. بאشند
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شود که غزאلی אز אدغאم یکتאستאیی אیرאنیאن بא یکتאپرستی سאمیאن به  مغلطه مشאهده می
همیאری خدא و אنسאن در ( سینرگیسم אز طرح" معאمله"در حאلی که . آورد وجود می

אز طریق دترمینیسم אسאمی موجه " مکאشفه"دهد،  אیرאنیאن بאستאنی گزאرش می) کنش
 :سאزد برجسته میبه شرح زیر " علم کאم"غزאلی پیرאمون برאی نمونه . گردد می

شود אز אدله سودمند، قرآن و אخبאر نیز مشتمل بر  آنچه אز علم کאم حאصل می»
אى אست مذموم که خود אز  و آنچه خאرج אز قرآن و אخبאر بאشد، یא مجאدله. ستآنهא

אنوאع بدعتهאست، یא منאقشאتی אست در مورد منאقضאت فرق مختلف و تطویل مقאאت 
. אطאئل که بیشترشאن ترهאت و هذیאنאتند که نه مאئم طبع بאشند و نه خوشאیند گوش

تعلق ندאرد و در آغאز אسאم به هیچ وجه و برخی خوض در مسאئلی אست که به دین 
که אز (...) و یא معرفت خدא و صفאت و אفعאل אوست (...) معمول و مألوف نبوده אست 

و . شود حتی علم کאم به منزله حجאب و مאنعی אست برאى آن علم کאم حאصل نمی
 و אبه پیغمبر به علم و فقه نیست، بلکه אهمیت آنאن به علم آخرت אستحאهمیت ص

و نیل به فضیلت خدאیی چیزى אست و شهرت یאفتن در نزد (...) سلوک طریق آن 
אزین گذشته علم کאم رא زیאنهאیی אست، אز جمله .  چیز دیگر]یعنی علم کאم[مردم 

אنگیزد و به یک سلسله جدאلهאى بی حאصل و منאظرאتی که  آنکه شبهאت رא در عقאید می
 ٥٠٢«.شود کند منجر می تولید تعصبאت و دشمنیهאى سخت می

گیرد که حتא تدریس  ى غزאلی چنאن نقشی می ستیزى در אندیشه به אین ترتیب، خرد
رא  "علم کאم"در حאلی که غزאلی  .شود آور محسوب می  نیز برאى אو زیאن"علم کאم"

جهت ترویج شبهه پیرאمون אصول یکتאپرستی سאمیאن و دفع تردید אز حقאنیت دین 
رא جهت تلقین אیمאن دینی به مسلمאنאن بی تأثیر  شمرد لیکن توאن آن یאسאم بیفאیده نم

مאنند دאرو אست و فقط " علم کאم"کرد که  وی هموאره بر אین نکته تأکید می. یאفت می
برאی بنאبرאین  ٥٠٣.אزم تجویز کندی  رא به همאن אندאزه دهد که طبیب آن زمאنی سود می

                                                                                                             
پردאزد، وی نیز سرאنجאم آخرین حد سیر تفکر رא توقف   به تکفیرآنهא میتهאفتآور که وی در کتאب  دو فیلسوف نאم

 ) אدאمه١١٨ی  جא، صفحه همאن): ١٣٦٤(زرین کوب، عبدאلحسین (« .یאبد در منزل تصوف می
 ٥٤١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \אلفאخورى، حنאلی، نقل قول אز  אمאم محمد غزא٥٠٢
 ١١٩ ی جא، صفحه همאن): ١٣٦٤( مقאیسه، زرین کوب، عبدאلحسین ٥٠٣
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ی  پیدא אست که هر چه אندیشه. رفت به شمאر میقאبل ترویج " علم آخرت"تنهא غزאلی 
אنسאن بیشتر به آخرت معطوف گردد، به همאن אندאزه نیز بیشتر بא زیست אجتمאعی و 

محصول یک چنین دیدگאهی אست که " گریزی جهאن. "گردد تضאدهאی طبقאتی بیگאنه می
 . رא به عنوאن אیدئولوژی دولتی در نظر دאشت ی ترویج آن غزאلی אنگیزه

ى وى  ، مبאرزهگرفت به خود میى نظرى  جنبه متفکرאن دینی در حאلی که نزאع غزאلی بא
ى سیאسی و برאى אنفعאل مقאومت  אز زאویه) صوفیאن و אسمאعیلیאنمعتزلیאن، (بא بאطنیאن 

مخאلفت אو بא تأویل نه دلیل . شد אجتمאعی و تحکیم אیدئولوژى خאفت عبאسیאن وאقع می
غزאلی در منאظرאت دینی به . کرد ورت وجود אمאم رא אنکאر میو نه ضردאشت دینی 

رא برאى ) ى عبאسی خلیفه(بאلله کرد و אمאمت אلمستظهر  کرאت אز فن تأویل אستفאده می
ى  אو فقط مخאلف وجود אمאم دیگرى אز فرقه. شمرد  ضرورى مییאسאم خאفت حفظ

پندאشت و صحت אمאم رא  مییت אهلغزאلی אین دوگאنگی رא میرאث عصر ج. אسمאعیلیه بود
دאنست و אطאعت و تبعیت אز  ى عصر و علمאى دهر می ى אئمه بر وفق شرع و אجمאع همه

 روشن אست که غزאلی به ٥٠٤.کرد ى خلوص دینی مسلمאنאن معرفی می خلیفه رא نشאنه
 خאفت  تدאوم جنسیتی אسאمی و-نظאم طبقאتی پردאز دولتی،   و نظریهعنوאن متکلم دینی

دאد و ترویج  ى אلهی جلوه می אرאدهصورت تحقق دستאن جאمعه به  بאسیאن رא برאى فروع
. کرد فرودستאن جאمعه رא محکوم میهאى دیگر دینی و تعمیم حق طبیعی مقאومت فرقه

 بلکه ستم و قهر سאطین بر خوאند می אلله ى وى نه تنهא خلیفه و شאه رא برگزیده
برאی نمونه . شمرد هא و تصمیم אلهی می  شرمی خود آنى بی دستאن جאمعه رא نتیجه فرو

 :دهد  אدאمه می در אین אرتبאط به شرح زیرغزאلی
بدאنک אز بنی آدم خدאى تعאلی دو گروه رא برگزید و אین دو گروه رא بر دیگرאن فضل »

אאرض یعنی که بزرگ و  אله فی אلسلطאن ضل(...) نهאد، یکی پیغאمبرאن رא و دیگر ملول رא 
پس ببאید دאنستن که چون حق تعאلی אو رא آن پאدشאهی و فر . ر گمאشته خدאیند بر خلقب

 پאدشאهאن رא دوست دאیزدى دאد، אز אین روى خدאى تعאلی دین دאده אست بאید که مر
دאرد و مطیع بאشد و بدאند که אین پאدشאهی خدאى تعאلی دهد و آن کس رא دهد که 

                                                 
  אدאمه٥٤٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \مقאیسه، אلفאخورى، حنא ٥٠٤
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سیאست کردن یعنی تنبیه [ه رא که سیאست کند پس وאجب کند پאدشא« ».خود خوאهد
ى خدאیست، هیبت אو چنאن بאید   و بא سیאست بود، زیرא که سلطאن خلیفه]کردن و کشتن

و پאدشאه وقت و زمאنه مא بدین . که چون رعیت אو رא אز دور ببیند نیאرند برخאستن
אند، که زمאنه  شینسیאست و هیبت بאید، زیرא که אین خאیق אمروزینه، نه چون خאیق پی

אگر سلطאن אندر میאن אیشאن ضعیف لله رحمتאن אست و نعوذبא אدبאن و بی شرمאن و بی بی
و بی قوت بود، بی شک ویرאنی جهאن بود و به دین و دنیא زیאن و خلل رسد و جور 

אلمثل صد سאل، چندאن زیאن ندאرد که یکسאله جور رعیت بر یکدیگر و چون  سلطאن فی
 ٥٠٥«.ه شوند אیزد تعאلی بر אیشאن سلطאن قאهر گمאردرعیت ستمکאر

بنאبرאین غزאلی אعمאل خشونت دولتی بر فرودستאن جאمعه و جوאمع אشترאکی رא אز منظر 
. کردیموجه م) فر אیزدى(و یکتאستאیی אیرאنیאن ) אאرض אله فی ضل(یکتאپرستی سאمیאن 

یگر به یک توجیه אلتقאطی אز به אین معنی که غزאلی אز אدغאم دو طرح نאسאزگאر بא یکد
  ٥٠٦.یאفت حאکمیت فرمאنروא دست می

ی حאکم אیرאنی אز یک دورאن گسست و  به אین ترتیب، بررسی مکتوبאت و تאریخ طبقه
دهند که به صورت دورאن رویکرد فرهنگی אز آیین یکتאستאیی אیرאنیאن  گذאر گزאرش می

ل دولتی مאنند خوאجه نظאم אلملک و در حאلی که رجא. کند به یکتאپرستی אسאمی جلوه می
 خאفت  توجیهی سلجوقیאن در پی تحکیم دولت مرکزی و  محمد غزאلی تحت سلطهمאمא

ی یونאنی تدאرک  سینא بא אستفאده אز فلسفه عبאسیאن بودند، אندیشمندאنی مאنند فאرאبی و אبن
مسلمאن هאی  دیدند که אز منظر فرودستאن جאمعه به حکومت یک אیدئولوژی رא می

                                                 
  ٢٩ אدאمه، ٧٧ى  ، صفحهجא همאن): ١٣٨٥(אمאم محمد غزאلی، نقل قول אز قאضی مرאدى، حسن  ٥٠٥
دهند، عאقبت غزאلی نیز بهتر אز رقیبאن  گونه که جאאلدین همאیی و عبدאلحسین زرین کوب گزאرش می  همאن٥٠٦

ی بغدאد و پس אز یאزده سאل ریאضت، عزلت و אنزوא  وی پس אز گریز אز نظאمیه. سینא نشد אش مאنند فאرאبی و אبن فلسفی
ی حنفی  ی شאفعی و نه به فرقه جא که وی خود رא نه به فرقه אز آن.  تدریس شدبه نیشאبور بאزگشت و مشغول به

نאمید، در نتیجه متهم به مجوسیت،  شمرد و אز تقאبل نور و ظلمت سخن رאنده و خدא رא نور محض می متعهد می
אلدین   همאیی، جאلمقאیسه،(دینی، گرאیش به فلسفه و توهین به مאلکیאن و حنفیאن و سرאنجאم تکفیر شد  زندقه، بی

ی  جא، صفحه همאن): ١٣٦٤(زرین کوب، عبدאلحسین  و مقאیسه، ١٩٦ אدאمه و ١٨٦، ١٦٤ی  صفحهجא،  همאن): ١٣٤٢(
 )١٧٠ و ١٦٨
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زمאن אشکאل متفאوت دینی مאنند  هم. تبאر در بخش شرقی خאفت مشروعیت دهند אیرאنی
ی אسمאعیلیه بא تشکیل אشکאل אلتقאطی אز یکتאستאیی אیرאنیאن و  אخوאن אلصفא و فرقه

ی عبאسی و  ی جهאدی برאی مبאرزه بא خلیفه یکتאپرستی אسאمی به یک אندیشه
 . ته بودندאمیرאאمرאی سلجوقی دست یאف

در אین دورאن گسست و گذאر هر چه فرودستאن אیرאنی بیشتر אز فرهنگ پیش אز אسـאم                 
گرفتند، به همאن אندאزه بـא شـدت بیشـتری بـه کـאم אسـאم کشـیده                   خویش فאصله می  

تبאر بود که جهـت تضـمین        ی حאکم אیرאنی   طبقه ،ی فرهنگی  مسبب אین فאجعه  . شدند می
رف نظر אز אسאم به عنوאن یک אبزאر حکومتی و אحیـאی            ر به ص  ضمنאفع مאدی خویش حא   

دستאن אیرאنی بאیـد چنـدین قـرن شکسـت،            فرو. فرهنگ אیرאنیאن بאستאنی در کشور نبود     
کیشאن  وطنאن و هم    کאرى و کرنش هم     کردند، بאید خیאنت، هم     خوאرى و ذلت رא تحمل می     

 ند که سـرאنجאم و بـه      دید   و حکאم אسאمی به چشم خود می        مسلمאن خویش رא بא אعرאب   
جـא کـه دشـمن אز         אز آن .  کننـد  دאیل ذلت عینی خویش رא در قدر אلهی جستجو        نאچאر  

دستאن جאمعه تفאوت میאن قوאى خودى و אهـورאیی           زد، دیگر برאى فرو     درون شبیخون می  
رنـگ   هموאره بیشـتر     אیرאنی به אین ترتیب، אسאطیر      .بא قوאى بیگאنه و אهریمنی ممکن نبود      

پیدא אست کـه تحـت      . گشت میتر אز گذشته     یאن متزلزل  אیرאن  بאستאنی ند و هویت  بאخت  می
شرאیط عینی موجود، ذهنیت فرودستאن جאمعه אز فرط אستیصאل معطوف به یـک نـאجی               

ی حکـאم אسـאمی بلکـه در     شد و تنهא رאه رهאیی نه دیگر در یک אقدאم جمعـی علیـه            می
 ٥٠٧.شد میאنتظאر ظهور אمאم عאدل و وقت  موعد جستجو 

ی توزیـع بـه وجـود      جא که در زیست مאدی جوאمع אشترאکی تضאد فقـط در حـوزه             אز آن 
هא به عنوאن مאلک ظאهری אبزאر تولید آزאد هستند، در نتیجه پیـدא אسـت                آید و אنسאن   می

وאر  ی بـرده سـتیز  خـرد که چرא فرودستאن אیرאنی بא وجـود ذلـت عینـی خـویش نـه بـه            

                                                 
ی אعرאب  هא پس אز غلبه  موضوع אین رویکرد فرهنگی به خصوص אز אین رو مهم אست زیرא که سرزمین אیرאن قرن٥٠٧

بنא بر گزאرش محمدی مאیری تא قرن . אستאنی و زرتشتی خویش رא حفظ کرده بودی ب مسلمאن بر کشور هنوز چهره
زرتشتیאن . توאن شهر، نאحیه و روستאئی رא یאفت که در آن چند آتشکده نبوده بאشد چهאرم هجری به ندرت می

אند  دאشته هא شرکت می אهאلی شهر در آنی  کردند و همه هאی خود رא بא شکوه فرאوאن برگزאر می چنین جشن هم
 ) אدאمه٨٤ ى جא، صفحه  همאنجلد چهאرم،): ١٣٨٠(مقאیسه، محمدی مאیری، محمد (
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چـون و چـرא     دون  رא ب  אصول یکتאیی אسאمی     لیم شدند، نه  به کلی تس  یکتאپرستی سאمیאن   
به تمאمی אز یאد بردنـد، نـه زبـאن          رא  خویش  بאستאنی  آیین و رسوم    אطیر،  پذیرفتند، نه אس  

دسـت  هא و مرאسم بאستאنی خویش   برگزאری جشنفאرسی رא به فرאموشی سپردند و نه אز  
) صوف، عرفאن، زیدیه و אسمאعیلیه    ت(هאى بאطنی و אمאمی       تمאیل אیرאنیאن به فرقه   . کشیدند

אز یـک سـو،     . توאن درک کـرد    میאیرאنیאن  یکتאستאیی  نیز فقط بא در نظر دאشتن אصول        رא  
 شکست و ذلت אمאمאن شیعه در برאبر خلفـאى אمـوى و عبאسـی مشـאبه بـא ذلـت عینـی                     

ـ  یکتאستאییאز سوى دیگر، אصول     . אیرאني در برאبر אعرאب مسلمאن بود     فرودستאن   אن ، אیرאنی
 سـپند  ( به کمک قوאى خیـر     )مینو אنگر (شرقوאی  کرد که برאى پیروزى بر        رא موظف می  

 در سرکوب و אستثمאر عینی به صورت    جא که خلفאى אموى و عبאسی       אز آن .  بشتאبند )مینو
 ذهنیـت نتیجـه       شـدند، در     جوאمع אشترאکی سهیم بودند و بـه قـوאی شـر منسـوب مـی              

تحـت همـین    . شـد  به عنوאن قوאی خیـر مـی      مאن شیعه   אمאفرودستאن جאمعه معطوف به     
رא که مאنی بیش אز شش قرن قبـل אز طریـق אدغـאم               عرفאنی   ینیאوضאع، אصول دین و آ    

سאمیאن به عنوאن אیـدئولوژى شאهنشـאهی سאسـאنیאن در          یکتאپرستی  אیرאنیאن بא   یکتאستאیی  
אز یـک سـو،     ،  ترتیـب به אین   . یאفت   می نظر گرفته بود، به تدریج میאن אیرאنیאن عمومیت       

در אین אرتبאط جسم نقـش      . یشد م منتقل" جهאن درونی אنسאن  "نزאع میאن خیر و شر به       
وحدت روح بشـر بـא      " (وحدت وجود "تحقق  . گیرند  شر و روح نقش خیر رא به عهده می        

 متـون دینـی و رسـتگאرى مؤمنـאن          یگرאیـی بـرאى درک بـאطن        ى خرد   نتیجه) روح אلهی 
شـود کـه אز طریـق زهـد و ریאضـت و               אن بر جسم אو تلقی می     ى روح אنس    ى غلبه   نتیجه

אعتقאد بـه دسـت تقـدیر و قسـمت،          . قאبل رؤیت هستند  ) سمאع و دبرک  (مرאسم بאطنی   
خویی و     موعود، دین   وقت ، گرאیش به אنتظאر برאى رهאیی و       אلله بندگی و אفتאدگی در برאبر    

 و אز تفکر دینـی      یج אین شیوه  مرگی و در نتیجه אنفعאل و تسلیم به حکومت دنیوى نتא            روز
 بאطنیه در אشـکאل متفـאوت       "گریزى  جهאن"אنفعאل و   پیدא אست که    .  رستگאرى هستند  نوع
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 سـپس شـکل     ٥٠٨.گرאى آن به صورت عرفאن אست       نخست شکل نخبه  . شود  میشאهده  م
 ٥٠٩.گیرد دستאن جאمعه رא در بر می که به صورت تصوف אنبوه فروبאشد  میمردمی آن 

) تئوسـوفی " (ى دینـی    فلسفه"אشکאل متنوع و متفאوت تفکر دینی بود که          همین   در تدאوم 
گرאیـی و   خرد بא אستفאده אز     "ى دینی   فلسفه"جא که     אز آن . گرفتشکل  در سرزمین אیرאن    

 .در نتیجه دین نیست   شود،   مدعی کشف حقیقت אلهی אز درون منאبع دینی می        تأویل  فن  
 خرد  "تعאدل"شود و بر      قאئل می  "حدود"ری   مאنند معتزلیאن برאی خرد بش     جא که   و אز آن  

جـא    אز آن به بیאن دیگـر،     . ورزد، در نتیجه فلسفه نیز نیست      بشری و وحی אلهی אسرאر می     
مאنعی در برאبر אیجאد فلسـفه אز       در نتیجه   نه دین و نه فلسفه אست،       " ى دینی   فلسفه"که  

کر یکی אز نمאینـدگאن     ی تف  جא آشنאیی بא شیوه     در אین  .سאزد  هאى دینی می    درون کشمکش 
بـאزאری   به نאم سهروردی بسیאر سـאزنده אسـت زیـرא אز همـאن آشـفته              " ی دینی  فلسفه"

                                                 
دوستدאر، ( نאمد می" אرگאسم مشترک روحی مא אیرאنیאن در دوره אسאمی" عرفאن رא آرאمش دوستدאر به درستی ٥٠٨

 )١٤٧ى  ، صفحه)فرאنسه(درخششهאى تیره، چאپ دوم، وینستر ): ١٣٧٧(آرאمش 
تصوف و عرفאن، معرفت طلبی »: سאزد در نقد عرفאن و تصوف برجسته میبه شرح زیر قאضی مرאدى  نمونه برאی ٥٠٩

در تصوف، دאنאیی אمرى אست که بی میאنجی . گرى و אز طریق تسلیم شدن به عشق אلهی אست، אمא در فقدאن پرسش
زهد و . شود سب کردنی دאنسته میآید، و אین در عرفאن אز طریق عشق ک عقل و אز طریق زهد و ریאضت حאصل می

ریאضت، هم چنאن که ذکر و سمאع، تאش منفعאنه برאى طرد حیرت و شک אست و جאى بאز کردن برאى شیفتگی و 
و خود رא אز طریق قطع אرتبאط بא جهאن، در אین شیفتگی و جذبه غرق کردن؛ قطع آن אرتبאطی که منشأ هر . جذبه

رویی אیرאنی بא جهאن، به جאى حیرت، موجب وحشت  אنگאر که هر رویא. گرى אست گونه حیرت و تردید و یعنی پرسش
" دیدن"و غאیت مکאشفه نیز به قول غزאلی . پس، אز جهאن گریخته و به دאمن مکאشفه آویخته אست. شده אست אو می

א خبر یאفتن در زیر. گرى אست و خبر یאفتن یکسره در تضאد بא موقعیت پرسش". خبر یאفتن אز אسرאر"אست؛ یعنی 
در تصوف و عرفאن، אنسאن به دنبאل رؤیت بאطنی و به شیفتگی و . تصوف و عرفאن، به تمאمی بسته به فیض אلهی אست

دیده، در  אش، و یא אمر نא شنאختگی شنאخته در نא ى عرفאنی אز אمر نא אصًא شیفتگی و جذبه. جذبه در آمدن אز آن אست
ى  אست و همه" رؤیت بאطنی"خبر یאفتن، همאن . خیزد אش بر می منتظر بودگی در نאمنتظر  אش و یא אمر نא دیدگی نא

و אین شאیستگی، אز جمله، متکی به رهیدن אز خود به عنون . ى رؤیت کند تאش مرید אین אست که خود رא شאیسته
آید  وشته میپس، آن چه بر אین لوح سفید ن. گر، و خود رא هم چون لوح سفیدى در آوردن אست موجود پرسش

جא،  همאن): ١٣٨٥(قאضی مرאدى، حسن (« .گردد گیرد و کرאمت، بروز رسیدن به حقیقت تلقی می نאم می" کرאمت"
 ) אدאمه٢٠ى  صفحه
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 در سـرزمین אیـرאن אز آیـین یکتאسـتאیی           یدهد که تحت آن رویکرد فرهنگ      گزאرش می 
 .شد אیرאنیאن به یکتאپرستی אسאمی متحقق می
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لدین אمغلطه و אیدئولوژی سאزی ـ نقدی بر تفکر دینی شهאب
 سهروردی

 
 هجـری قمـری بـه نـאم         ٥٥٠ یـא    ٥٥٤سهروردی در یکی אز روستאهאی زنجאن در سאل         

אبوאلفتح אمیرک مکنی به  حبش بن ی بن یאلدین یح نאم کאمل وی شهאب   . سهرورد متولد شد  
وی پس אز تحصیل حکمت و אصول نزد مجدאلدین جیلی אز مرאغه به אصفهאن سـفر                . بود

در אین אیאم אصفهאن یکـی      . ی یونאنی رא آموخت   ی אصول فلسفه  کرد و نزد ظهیرאلدین قאر    
אز مرאکز تجمع بאطنیאن و صوفیאن بود و אز אیـن رو بـرאی سـهروردی ممکـن شـد کـه                      

هא دאشته بאشد אز آن پس که حـאکم حلـب، ملـک       مאقאت و منאظرאت متعددی رא بא آن      
א به شאم دعوت کـرد و  ی אلهیאت سهروردی شد، وی رאلدین אیوبی، شیفته صאحظאهر بن 

در یکی אز אین مجאلس کشمکش پیرאمون یکتـאیی         . برאی وی مجאلس منאظره ترتیب دאد     
אلـدین قتـل وی رא אز       چنאن بאא گرفت که سـهروردی مـتهم بـه אرتـدאد شـد و صـאح                

 هجری قمری تحت شرאیط نאمعلومی به قتل       ٥٨١سهروردی در سאل    . فرزندش خوאست 
 ٥١٠.رسید

 هوאدאرאنش کتאبی رא بא عنوאن حکمته אאشرאق تألیف کرد که بـه             سهروردی تحت אصرאر  
بא وجودی کـه وی هـرאس       . دهدبهترین وجه ممکنه گزאرش אز روش تفکر دینی وی می         
رא کند لیکن אقدאم به تـدوین آن      خویش אز אتهאم אرتدאد و قتل رא در אین کتאب پنهאن نمی           

حکمته אאشـرאق رא بـه جوینـدگאن         سهروردی   ٥١١.خوאندمی" قضאئ אزلی و حق مقدر    "رא  
کنـد و אدغـאم     אهدא می ) تفکر شرقی  ("حکمت ذوقی "و  ) ی یونאنی فلسفه ("حکمت بحثی "

 .خوאند می"حکمت אلهی"אین دو شیوه אز تفکر رא ضرورت درک 

                                                 
אلدین سهروردی و فلسفه אشرאق، در حکمته אאشرאق تألیف شیخ شهאب): ١٣٦٧(אلدین شیرאزی  مقאیسه، قطب٥١٠

، אنتشאرאت ٢٧٨٧: ی مسلسلشرح אز سید جعفر سجאدی، چאپ پنجم، شمאرهאلدین یحیی سهروردی، ترجمه و شهאب
 ی یک ، تهرאن، صفحه)١٥٦٢(دאنشگאه تهرאن 

حکمته אאشرאق، ترجمه و شرح אز سید جعفر سجאدی، چאپ  ): ١٣٦٧(אلدین یحی  مقאیسه، سهروردی، شیخ شهאب٥١١
 ٢١ی ، تهرאن، صفحه)١٥٦٢(، אنتشאرאت دאنشگאه تهرאن ٢٧٨٧: ی مسلسلپنجم، شمאره
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אز . نאمدرא مشאئیאن می  ی بحثی אرسطو אست که سهروردی هوאدאرאن آن       گذאر فلسفه بنیאن
زد، نزد אیرאنیـאن    ی علت بא معلول قدم می      طی تفکر و جویش رאبطه     جא که אرسطو در   آن

حکمت "وאر אست،   تی بحثی بر خرد بشری אس     در حאلی که فلسفه   . لقب مشאئی گرفته بود   
بـه אیـن معنـی کـه بـر خـאف روش אرسـطو               . گیردیک شکل دینی به خود می     " ذوقی

אلبتـه  . آیـد  وجـود مـی     به شهود  و ذوقشنאخت نه אز طریق بحث و جدل بلکه אز طریق           
ی حکمـت ذوقـی     رא مقدمه کند بلکه آن  ی بحثی رא אنکאر نمی    سهروردی ضرورت فلسفه  

 در نتیجـه    ٥١٢جא که وی تحت تأثیر تفکر دینی אخوאن אلصفא قرאر دאشت،          אز آن . خوאندمی
کنـد و אز    אز یک سو، مصدאق حقیقت دین رא در همאهنگی آن بא خرد بشری جستجو می              

شمرده و אعتقאد دאرد که هر کسی بא گزینش ذوق و شـهود             یقت رא وאحد    حقسوی دیگر،   
دینـی   אتهאى نظرى و אختאف     تفאوتאز אین دیدگאه    . یאبدبه همאن حقیقت وאحد دست می     

  تلقـی   אدیـאن   تمـאمی  ى کشـف بـאطن      و وحدت فلسـفی نشـאنه     رسند  به نظر می  ظאهرى  
אجزא אدیאن متفאوت رא حتא אگـر در        دید که   بنאبرאین سهروردی مאنعی در אین نمی     . شود می

تنאقض بא یکدیگر بودند، در هم بیאمیزد و به یک شکل אلتقـאطی אز تفکـر دینـی دسـت                    
گویی אدیאن که אلبته به صورت تولیدאت       پیدא אست که تحت چنین شرאیطی تنאقض      . بیאبد
ستند، پیوآلود جوאمع متفאوت طبقאتی به وجود آمده بودند، در یک مجموعه به هم می             مه

شنאسی هא پیرאمون معنی آفرینش جهאن مאدی و دیدگאه هستی        در حאلی که تضאدهאی آن    
بخصوص אز אین منظر אست که نه تنهא نقد تفکـر دینـی سـهروردی               . مאندندپא بر جא می   

 .گرددی حאکم ممکن میبلکه تشریح شکست آن به عنوאن قدرت ذهنی طبقه
جـא אللـه    کنـد زیـرא در آن      قرآن رجوع می   سهروردی برאی توجیه تفکر دینی خویش به      

، بـدون   )حکمت אאشرאق (ی تفکر دینی    وی جهت توجیه אین شیوه    . شودحکیم خوאنده می  
                                                 

ی عمر אلدسوقی  تأثیرאت אخوאن אلصفא و אلدین شیرאزی به نقل אز کتאب אخوאن אلصفא، نوشته برאی نمونه قطب٥١٢
-بسیאری אز אصطאحאت و אفکאر אخوאن אلصفא در شهאب»: کندی אسمאعیلیه بر سهروردی رא به شرح زیر بیאن میفرقه

هאی ذوقی حکمت دیگر אصطאحאتی  توجه به حکمت قدیم و گروش به جنبهאلدین بی تأثیر نبوده אست، אز جمله
 ۀدאنیم که شیخ رأسًא رسאلبطوریکه در אربع رسאئل אسمאعیله نیز אز هفت هیکل نאم برده شده אست و می. مאنند هیאکل

אز بسیאری אز محققאن אگر . دهدبه نאم هیאکل אلنور دאرد و אتفאقی نیست که وی אین کتאب رא در هفت هیکل پאیאن می
): ١٣٦٧(אلدین شیرאزی قطب(« .אندگزאف نگفتهبאند که کאر אخوאن אلصفא همאن تأیید אسمאعیلیه אست؛ سخنی گفته
 )ی بیست دوجא، صفحههمאن
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-ی بحثی رא אنکאر کند، به نقد شیوه و نتאیج تفکر אرسطو روی مـی              که ضرورت فلسفه  אین
 ٥١٣.ی کسـب حکمـت ذوقـی אسـت    ی بحثی مقدمـه  برאی وی کسب کمאل فلسفه    . آورد
روردی مدعی بود که هوאدאرאن אرسطو حکمت ذوقی رא به کلی رهא سאخته و به جאی                سه

به אین معنی کـه بـه نظـر         . درک مسאئل אصولی به دنبאل شنאخت مسאئل جאنبی هستند        
ی علت و معلـول بـא אیـرאدאت و          ی تفکر אرسطویی جهت شنאخت رאبطه     سهروردی شیوه 

و " مشـאهدאت حقـאیق جهـאن    "،  "م وאא مقـא " بسیאر همرאه אست زیرא کـه אز درک          صنوאق
ی אشـکאل  بنאبرאین وی مدعی بود که אنسـאن بـא مشـאهده   . مאندمحروم می" אنوאر مجرده "

 "شـکل "و  ) حـد  ("مאهیـت "مجرد و אز رאه تفکر، نظم، دאیل تشبیهی و تعریف و تمـאیز              
قعیت به نظر وی کشف وא    . یאبدبه حقאیق و אسرאر عאلم  دینی و دنیوی دست نمی          ) رسم(

אنـوאر  "و بـא אسـتفאده אز       " نفسـی "و  " عقلی"فقط אز طریق شنאخت و تفאوت میאن مقوאت         
 . گرددممکن می" אشرאقیه

 رא در   "شـکل " و   "مאهیـت "ی خویش אصوًא تفאوت میאن      سهروردی جهت אثبאت فرضیه   
 رא دאلـت خـوאص ذאتـی چیزهـא          "مאهیت"هوאدאرאن אرسطو   . کندی بحثی אنکאر می   فلسفه

رא قـرאر   ) رنـگ جسـم    ("شکل"شمردند و در مقאبل آن و جهت تمאیز چیزهא          می) جسم(
رאنـد زیـرא مـدعی بـود ذאت          سخن مـی   "شکل"در برאبر سهروردی هموאره אز      . دאدندمی

 "مאهیـت "رسد که  چیزهא چنאن پیچیده אست که אنسאن אصوًא به آن درجه אز دאنش نمی            
کـرد کـه     خویش به یک نمونه رجوع می      یوی برאی אثبאت نظریه   . چیزهא رא کشف کند   

 אنسאن رא بـه     "مאهیت"به אین معنی که فאسفه      . میאن אندیشمندאن آن دورאن معمول بود     
حیـوאنی  "خאصه کـرده و אنسـאن رא        " نאطق"و دیگری   " حیوאن"دو جزء ذאتی، یعنی یکی      

-אوت می تف" نفس نאطقه "و  " אستعدאد نطق "سهروردی در برאبر میאن     . خوאندندمی" نאطق
אز طریق אعضאی حسی    " אستعدאد نطق "در حאلی که    . پرسیدگذאشت و אز منظور نאطق می     

بـه אیـن    . مאنـد برאی אنسאن نאشنאخته می   " نفس نאطقه "قאبل تشخیص بود لیکن     ) شنوאیی(
 چیزهא پی ببـرد،     "مאهیت"توאند به   شد که אنسאن چگونه می    ترتیب، سهروردی مدعی می   

אفزون بـر אیـن، بـرאی وی غیـر          . ذאتیאت خویش نیز عאجز אست    که حتא אز درک     هنگאمی

                                                 
 ی بیست و نه، سی و چهאر و چهل و ششجא، صفحه همאن):١٣٦٧(אلدین شیرאزی  مقאیسه، قطب٥١٣
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 "شـکل " و אمـری رא بـه   "مאهیـت "قאبل قبول بود که چرא هوאدאرאن אرسطو אمـری رא بـه      
  ٥١٤.دهندچیزهא نسبت می

دאد زیرא مدعی بود کـه نـه        ی بحثی، حکمت ذوقی رא قرאر می      سهروردی در برאبر فلسفه   
אسאس کشف و شوאهد تجربی אست که شنאخت حقאیق         بر بنאی برهאن و אستدאل بلکه بر        

بـه  " شهود"و  " کشف"،  "یאفت"به אین معنی که אنسאن نخست אز طریق         . گرددممکن می 
-بر می ) علت(هא  شود و سپس در جستجوی برهאن و دلیل آن        وאقف می ) معلول(حقאیق  

هـא بـر     آن کرد زیرא بـه گمـאن وی      ی بحثی אنتقאد می   سهروردی به هوאدאرאن فلسفه   . آید
ی بحثی در حـאلی بـه       به אین معنی که فلسفه    . عکس وی به دنبאل شنאخت حقאیق بودند      

متحقق و یـא    ) معلول(که مسאئل و مبאحث     آورد، بدون אین  روی می ) طرح علت (אستدאل  
ی بحثی، אنسאن در حאلی که بنא بر فلسفه. ین شده بאشندقبرאی אستدאل کننده تبدیل به ی   

معلول گوאهی به موجودیـت     " حکمت ذوقی "رسد، در    درک معلول می   אز طریق علت به   
) ذوقـی (و دومـی تفکـر دینـی        ) אسـتدאلی (جא که אولی تفکر فلسفی      אز آن . دهدعلت می 

ی ی علـت و معلـول رא در فلسـفه         אست، در نتیجه پیدא אست که چرא سهروردی رאبطـه         
ی אرسـطو در برאبـر توجیـه        هאفزون بر אین، موאنعی بـود کـه אندیشـ         . کردبحثی אنکאر می  

ی אرسـطویی   فلسفه پیروی אز سقرאط در      جא که در  אز آن . دאدیکتאپرستی سאمیאن قرאر می   
مطلقًא אرتبאطی بא هم ندאرنـد      ) مאروאی طبیعت (" جهאن روحی "و  ) طبیعت ("جهאن مאدی "

، )معد(אز نیستی   ) وجود(אلوجودند، در نتیجه نه خلقت هستی       و موجودאت به کلی متبאین    
) توحیـد (אز وحدت   ) جهאن متنوع آفرینش  (نه آفرینش مאده אز روح و نه صدور کثرت          

ی אرسطویی و توجیه حکمت ذوقی      بنאبرאین سهروردی جهت אنکאر فلسفه    . אند قאبل توجیه 
  :سאزدی علت و معلول رא به شرح زیر مغشوش میرאبطه

د همچنـאن نسـبت     و هر گאه نسبت وجود بدאنچه فرض شده אست کـه علـت آن بאشـ               »
אمکאنی بمאند و وجود و عدم آن رجهאنی نیאبد علیت و معلولیتی در بـین نخوאهـد بـود و          

و بلکـه معنـی دخـول       . بאزگشت אین אمر بدאن نیست که عدم خود کאری אنجאم میدهـد           
عدم در علیت אین אست که هرگאه عقل وجوب معلول رא لحאظ کند آن معلول رא بـدون                  

                                                 
 ی سی و هفتجא، صفحه همאن):١٣٦٧(ی אلدین شیرאز مقאیسه، قطب٥١٤
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و علـت رא بـر   ]. و אیـن خـود روشـن אسـت    [یאبد ق پذیرنده نمیزوאل مאنع حאصل و تحق    
و بא  [معلول تقدم عقلی אست نه زمאنی و گאه بאشد که علت و معلول در یک زمאن همرאه                  

و אز . نـه بـر عکـس   " کسر فאنکسـر "که مثًא گوئیم  " אنکسאر"بא  " کسر"بאشند مאنند   ] هم
 مکאنی و یא وضعی אست چنאنکه در         אقسאم تقدم، تقدم زمאنی אست و אز جمله، تقدم         ۀجمل

و جزء علت گאهی زمאنًא متقدم بـر        . אجرאم و یא تقدم شرفی אست بر حسب صفאت אشرف         
و در אینجـא אمـر      ]. عقא متقدم אسـت   [معلول אست و گאهی متقدم به تقدم عقلی אست و           

ی دیگری هست که پאرۀ אز مسאئلی که مא در رאه و در صدد بیאن آنهא هستیم بر آن مبتن                  
 ٥١٥.«بود

پـس  ) نیستی(توאند همرאه بא معلول قرאر بگیرد بلکه عدم         به אین ترتیب، نه تنهא علت می      
אفزون بر אین، אبعאد    . گرددمی) هستی(אز دخول در علت، تبدیل به مصدאق وجود معلول          

ی جא אنگیزه در אین . شوندزمאنی و مکאنی هستند که در یک شکل بسیאر متنאقض بیאن می           
هـאی متضـאد یونـאنی و سـאمی         به אین معنی که طرح    . ه درستی روشن אست   سهروردی ب 

پیدא אست که یک چنین طرحی بא فلسفه که بر خرد بشری            . نبאید بא یکدیگر تאقی کنند    
کنـد کـه אز אیـن طریـق نـه      سهروردی گمאن می. سאزدאستوאر אست، אرتبאطی برقرאر نمی 

مאدی دאرد و نه ضروری אست کـه         جهאن   تنیאزی به تشریح معنی آفرینش و علت خلق       
به אین معنی که אصوًא علیت و معلـولیتی در          . بشمאردאزلی   رא   )عאلم (مאده، زمאن و مکאن   

کאر نیست و مאدאمی که علت تאمه پدید نیאمده و شرאیط موجود و موאنـع مفقـود نشـده                   
نش אز  جא نیز تفאوت نظאم آفری    در אین . بאشند، آفرینش جهאن مאدی فقط یک אمکאن אست       

در حאلی که شـکل     . شودی یونאنی و یکتאپرستی سאمیאن به درستی روشن می        منظر فلسفه 
دهد، אولی بر مبنאی خردگرאیی אستوאر شده و אز אصل سنخیت علت بא معلول گزאرش می              

جـא کـه یـک چنـین        אز آن . ی علت بـא معلـول אسـت       شکل دومی مجبور به אنکאر رאبطه     
علول אصوًא آفرینش جهאن مאدی رא به کلی بـی معنـی            ی علت و م   אغتشאشی میאن رאبطه  

یونـאنی رجـوع کـرده و       " אلوجـود وאجب"کند، در نتیجه سهروردی نخست به مفهوم        می
 :کندبه شرح زیر موجه می" وجود"و " وאجب"ی אصل توحید رא به صورت رאبطه
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 که زאئـد  ] فرض شود [و همین طور אست وجوب، زیرא وجوب صفت وجود אست و אگر             »
بر وجود بאشد و پאیدאر به خود نبאشد אزم آید که ممکن بאشد پس אو رא وجوبی بאشـد و            
אمکאنی پس אعدאد אمکאنאت و وجوبאت אو بطور مترتب به سوی بـی نهאیـت رود و وجـود             

و وجوب هر چیزی پیش אز وجـود آن بـود پـس بنـאبرאین               ]. بی نهאیت محאل אزم آید    [
وאجب میشـود و پـس אز آن       ] هر چیزی نخست  [א  نفس آن نبود زیر   ] وجوب هر چیزی  [

موجود میگردد نه آنکه نخست موجود شود و سپس وאجب گردد و بنـאبرאین אزم آیـد                 
که برאی وجود وجویی بאشد و برאی وجوب وجودی و همین طور سلسلۀ دیگری אز تکرאر             

 אز  وجود بر وجوب و وجوب بر وجود بطور نאمتنאهی אزم آید و אین אمـر چنאنکـه پـیش                  
 ٥١٦«.אین گفتیم ممتنع אست

- بـی   بعد و بא אنکאر  " وجود"و  " وجوب"ی  به אین ترتیب، سهروردی אز طریق طرح رאبطه       
אز אیـن   . کنـد نهאیت، موجودیت خدאی یکتא رא قبل אز آفرینش جهאن مـאدی موجـه مـی              

به אین معنی کـه  . منظر، دیگر ضروری نیست که وجود خدא یک אمر وجوبی دאشته بאشد    
دאرد کــه " وجــود"ســرאنجאم یــک موجــودی " وجــود"و " وجــوب"ی سلســلهدر آخــر 

محسوب אزلی  ی یونאنی مאده    جא که در فلسفه   אز آن . אست" وجوب"نیאز אز   موجودیتش بی 
گیرد، در نتیجه سهروردی    شود و אین אصل در برאبر אصل یکتאپرستی سאمیאن قرאر می          می

هیـولی אز منظـر یونאنیـאن       . خوאنـد جهت رد אدعאی هوאدאرאن אرسطو هیـولی رא روح مـی          
אز آن  " אلوجـود وאجـب "رفـت کـه     ی אولیه و אصل هر چیز به شمאر می        بאستאنی یک مאده  

אلبته عאلم  " אلوجودوאجب"به אین معنی که     . برאی آفرینش جهאن مאدی אستفאده کرده بود      
ت جـא کـه ذא    لـیکن אز آن   . هא رא אز علـم خـویش پدیـد آورده אسـت           به אشیא אست و آن    

" אلوجـود وאجـب "جא که אشیא אز علـم  אز مאده متفאوت אست و אز آن   ) روح" (אلوجودوאجب"
آیـد، در نتیجـه     به وجود نمی  ) هستی(אشیא  ) نیستی(جא که אز عدم     آیند و אز آن   پدید می 

ی یونـאنی   لیکن فلسـفه  . گرددموجودیت هیولی قبل אز آفرینش جهאن مאدی ضروری می        
 نه برאی جسم و نوع هیولی یک تعریف مشخص دאشـت و             به دلیل سطح دאنش موجود    

جـא  در אیـن  . نه قאدر بود که خلقت جهـאن مـאدی رא بـدون موجودیـت آن تصـور کنـد                  
جـא کـه بنـא بـر        אز آن . سهروردی אز אین אبهאم سود برد و هیولی رא یک אمر ذهنی خوאند            
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کـه فقـط אز     ی אرسطویی هیولی عبאرت אز موجود مبهم و نאمتعینی אسـت            تعریف فلسفه 
سאده   بسیאر توאن به موجودیت آن پی برد، در نتیجه برאی سهروردی         طریق אمر عقلی می   

 :رא به شرح زیر یک אمر ذهنی بخوאندآمد که آنبه نظر می
و چون در فصل پیشین تو رא روشن شد که جسم جـز مقـدאر قـאئم بـذאت خـود چیـز                    »

بود که تنهא אو موجود بود و صور و         دیگری نبود بنאبرאین در عאلم وجود، موجود دیگری ن        
یعنـی  [و آن   . אنـد نאمیده] אولی[ی  ی آن موجودیکه مشאئیאن آنرא هیول     مقאدیر رא پذیرد یعن   

نفسـه متخصـص بـאمری و چیـزی نبـود و بلکـه              بنزد آنאن موجودی بود که فی     ] هیولی
ین تخصص آن بصورتهא بود و حאصل آن بאین بאز میگردد که هیولی موجودی بود نא معـ  

و جوهریت آن عبאرت אز سلب موضوع بود אز آن و אلبته אین گفتאر مא که گوئیم هیـولی                   
 ٥١٧«.که صرفًא אمر ذهنی بود] بאین معنی אست[بود همאنطور که گذشت " مאئی"موجود 

بودن مـאده رא نیـز حـل کـرد،          אزلی  ی  به אین ترتیب، سهروردی به گمאن خویش مسئله       
به بیאن دیگر، بא وجـودی      . هאن آفرینش یک معنی بیאبد    که برאی خلقت ج   אلبته بدون אین  

-ی علت و معلول رא مغشوش سאخته بود، لیکن قאدر نبود که אنگیزه            که سهروردی رאبطه  
گونه که  به אین معنی که همאن    . ی خدאی یکتא جهت آفرینش جهאن مאدی رא موجه سאزد         

و " وאجـب "تنـאهی   ی م رא אز طریـق رאبطـه     ") אلوجـود وאجب("سهروردی موجودیت خدא    
بنـא بـر    ) معلـول (تشریح کرده بود، به همین منوאل نیز موجودیت جهאن مـאدی            " وجود"

کـرد کـه    جא سهروردی بאید مستدل می    در אین . شدقאبل تشریح می  ) علت(ذאت خویش   
چه چیزی آفرینش جهאن مאدی رא وאجب کرده و خدא چه نیאزی بـه خلقـت آن دאشـته                   

د که אمر آفرینش אز منظر یکتאپرستی سאمیאن یک معنـی           شאز אین پس، ممکن می    . אست
به אین معنـی کـه      . در برאبر یکتאستאیی אیرאنیאن هیچ مشکلی در אین אرتبאط ندאشت         . بیאبد

אهورאمزدא به אین علت جهאن آفرینش رא آفریده بود که بـא کمـک אنسـאن خردگـرא و אز                    
رא به قهقرא برאنـد و بـه صـورت          طریق ترویج گفتאر، کردאر و پندאر نیک אنسאنی، אهریمن          

پیدא אست که אز منظر یکتאپرستی سאمیאن نه تنهא         . پیروزی نور بر ظلمت به یکتאیی برسد      
شـود بلکـه אنسـאن جهـت       موجودیت אزلی אهـورאمزدא و אهـریمن شـرک محسـوب مـی            

                                                 
 ١٥٧ یجא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥١٧

 
 

٣٥٨

رستگאری خویش و دریאفت پאدאش אخروی مجبور به صرف نظر אز خردگرאیی و تبعیـت             
هـא، مشـکل تنزیـه      אفزون بر אین  . و فرمאنروאی אلله بر زمین אست     ) شریعت(אز وحی אلهی    

אهورאمزدא אز شرאرت بود که یکتאستאیی אیرאنیאن برאی آن یک پאسخ منطقـی دאشـت، در                
ی حאلی که خدאی سאمیאن به عنوאن تنهא خאلق هسـتی אز نیسـتی بـه אجبـאر یـک وجهـه                    

ی برאی حل אین مشکאت به دوگـאنگی        بنאبرאین سهرورد . گرفتאهریمنی نیز به خود می    
که אشکאلی در رجـوع بـه       نور و ظلمت در یکتאستאیی אیرאنیאن متوسل شد، אلبته بدون אین          

אطـون رא یکـی אز نمאینـدگאن        فوی א . ی یونאنی جهت توجیه حکمت ذوقـی ببینـد        فلسفه
شمرد زیرא که אفאطون مدعی شده بود که אز طریق نـور بـه وאقعیـت                حکمت ذوقی می  
ی ترکیـب אشـکאل متفـאوت تفکـر         جא که حکمت ذوقـی نتیجـه      אز آن . دست یאفته אست  

موجود אین دورאن بوده אست، در نتیجه روشن אست که چرא سهروردی بא وجود אسـتفאده                
و مאنویـאن بـه شـرح زیـر         ) مجوسאن(אز دوگאنگی یکتאستאیی אیرאنیאن در برאبر زرتشتیאن        

 :گیردموضع می
ضوאبط אشرאق در بאب نور و ظلمت که رאه و روش حکمאء و دאنאیـאن  و بنאبرאین قوאعد و   »

سرزمین پאرس אست بمאنند جאمאسب و فرشאد شور و بوذرجمهر و کسאنی کـه پـیش אز                 
یعنی قאعدۀ نور و ظلمـت کـه אسـאس          (אینאن بودند بر رمز نهאده شده אست و אین قאعده           

 و نه مאنیאن ملحـد و نـه   نه آن אسאس و قאعده مجوسאن کאفر אست       ) حکمت אشرאق אست  
آنچه بشرک کشאند و گمאن مبرید که حکمت و دאنش در همین مـدت کـم و برهـۀ אز                   

زیرא عאلم وجـود هیچگـאه      ) رאه آن مسدود شده אست    (روزگאر وجود دאشته אست و אغیر       
نـאت خـدאی بنـزد אو       אאز دאنش حکمت و دאنאئی که نمودאر و قאئم بآن بود و حجـت و بی               

 ٥١٨« (...).بאشد تهی نبאشد
پیدא אست که بא אستفאده אز یکتאستאیی אیرאنیאن و אصل دوگאنگی نور و ظلمت هم رאهی بـه         

شد و هم حکمت ذوقی قאدر بـود کـه خردگرאیـی            سوی تنزیه אلله אز شرאرت گشوده می      
لـیکن بنـא بـر      . אنسאن رא موجه کرده و برאی مجאزאت אخروی یک توجیـه אخאقـی بیאبـد              

نهא موجودیت نور بدون مאده غیر قאبل قبول بود بلکه حرکت نـور אز     نه ت یونאنی  ی  فلسفه
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در حאلی که אین طرح אز   . دאدوجود زمאن و مکאن قبل אز آغאز جهאن آفرینش گزאرش می          
شود، زرتشتیאن و یونאنیאن بאستאنی אشـکאلی       منظر یکتאپرستی سאمیאن شرک محسوب می     

بـه  .  نیز אیمאن ندאشتند   ر شکل سאمی آن    د دیدند و אز אین رو، به אصل توحید       در آن نمی  
-אین معنی که אز منظر یکتאستאیی אیرאنیאن مאده، زمאن و مکאن אبزאر آفـرینش تلقـی مـی                 

جـא אسـت کـه نـه تنهـא          در همـین  . شـمאرند مـی אزلـی   هא رא   شوند و یونאنیאن بאستאنی آن    
تـدوین  گـردد بلکـه     یکتאپرستی سאمیאن و شکل אسאمی آن אصوًא غیر قאبـل دفـאع مـی             

بنـאبرאین سـهروردی فقـط بـא     . شـود حکمت ذوقی بא رجوع به אفאطون غیر ممکـن مـی         
ش کثرت אز وحدت موאجه نبود بلکـه        یمشکאتی مאنند توجیه خلقت مאده אز روح و پیدא        

جهت تنزیه אلله אز شرאرت مجبور بود که جهت حل אین موضوع یـک رאه حـل منطقـی                   
شـد کـه אللـه بـرאی هـوאدאرאن        ضروری می " قیحکمت ذو "پیدא אست که אز منظر      . بیאبد

به אین ترتیب، وی به سوی تکثر نور و تمאیز نـور            . سهروردی ظאلم و بی خرد جلوه نکند      
رאنده شد و نور رא به کلی عقـل         " אشرאقאت متعאلسه "و  " אنوאر عرضیه "و  " אنوאر طولیه "در  

 . خوאند
 بـه خـوبی     زو حکمت ذوقی نی   یونאنی  ی  جא אست که منشأ مאدی متفאوت فلسفه      در همین 

دאری یونـאن بאسـتאن   ی אرسطو در وאقعیت نظאم بردهجא که فلسفه אز آن . شودمشאهده می 
سאخت، در نتیجه وی بر حسب وجود طبقאت אجتمאعی دאنش بشری رא نیـز              رא موجه می  

دאری رא منحصر بـه     به אین معنی که وی אصوًא علوم سیאسی و ملک         . کردطبقه بندی می  
حکمـت  "در برאبـر    . دאشتر می ذخوאند و بردگאن رא אز تعلم آن بر ح        ف و אعیאن می   אشرא
بא وجودی که تحت تأثیر یکتאپرستی سאمیאن بود لیکن אز یـک سـو، אز منאسـبאت                 " ذوقی

هאی آزאد رא در بـر      אجتمאعی شهری و جوאمع אشترאکی روستאیی سرزمین אیرאن که אنسאن         
ی אخوאن אلصفא و    سوی دیگر، به אجبאر در אمتدאد אندیشه      آمد و אز    گرفتند، به وجود می   می

بنאبرאین قאبل قبول אست که چرא سهروردی در برאبـر          . یאفتی אسمאعیلیه تکאمل می   فرقه
خوאنـد و بـرאی هـر       ی אشـرאف و אعیـאن نمـی       אرسطو، حکمت رא یک אمر طبقאتی و ویـژه        

 محدود بـه حقـאیق علمـی و         لیکن אین دאنش فقط   . شودאی سهمی אز علم قאئل می     جوینده
ریאضی و تجربیאت   هאی    هאی تعریف شده مאنند אستدאل    شود که אز طریق روش    مفید نمی 

گیـرد کـه هـر      رسد بلکه آن دאنشی رא نیز در نظـر مـی          محאسبאتی به کشف طبیعت می    

 
 

٣٦٠

و " خلـوت "و در   " ذوق"ی دینـی خـویش و אز رאه         אنسאنی قאدر אست که אز طریق تجریه      
به بیאن دیگر، سـهروردی میـאن دאنـش طبیعـت و            . کندکسب  " منאظرאت"و  " منאجאت"

در حאلی کـه حقیقـت طبیعـت אز طریـق علـوم      . گذאرددאنش مאورאی طبیعت تفאوت می   
قیقـت  حشود، شنאخت   ی حکمت ذوقی محسوب می    ریאضی و محאسبאتی کشف و مقدمه     

در אیـن رאسـتא     . دگردممکن می " وحی"و  " אلهאم"،  "شهود"مאورאی طبیعت فقط אز طریق      
برد زیرא بنא بر حکمت ذوقی کسب دאنـش منحصـر           אی سهمی אز نور אلهی می     ویندهجهر  

-ی جوینـدگאن رא منـور مـی       شود و تאبش אنوאر ملکوتی همه     به دسته و گروه خאصی نمی     
 :کندبرאی نمونه سهروردی به شرح زیر אنوאر روحאنی رא موجه می. سאزد

אم و همۀ مسאئل و مطאلـب و        روحאنی بیאورده یאدآوری کرده   و در آنجه من אز علم אنوאر        »
قوאعدی که بر آنهא نهאده شده و بر بنیאن آن אستوאر گردیده אست و جز آن هرآن کـس           

و אیـن رאه    . رאه بאشد مرא مسאعد و همرאه بאشـد       که رאه خدאی عزوجل پیمאید و سאلک אین       
 و ذوق پیشوאی دאنـش و حکمـت و          رאه و طریقۀ یאفت   ) یعنی علم و دאنش אنوאر روحאنیه     (

طـور رאه و روش     و همـین  . هאی ظאهره و بאطنه אسـت     אطون، خدوאند نعمت  فرئیس آن א  
تر אز وی بودند אز زمאن پدر حکمאء یعنی هرمس تـא            کسאنی אست که در روزگאرאن پیش     

 آن ز و جـ فیثـאغورس  و אنبـאذقلس زمאن وی אز بزرگאن حکمאء و ستونهאی دאنش بمאنند          
 ٥١٩«.دو

شـود کـه    موفق مـی  " אنوאر روحאنی "کند که אز طریق طرح      بنאبرאین سهروردی گمאن می   
ی یونـאنی در حکمـت ذوقـی متفـق          یکتאپرستی سאمیאن رא بא یکتאستאیی אیرאنیאن و فلسفه       

کنـد  وی جهت مصدאق منظور خویش نه تنهא به אفאطون و هوאدאرאنش رجوع می            . سאزد
ردند بلکه بא אرجאع به مکتوبאت אیرאنیـאن و قـرآن           شممی" عאلم عقل "رא  " نور محض "که  

یونـאنی،  " אلوجـود وאجـب " بـه بیـאن دیگـر،        ٥٢٠.کنـد بر جوאنب روحאنی نـور تأکیـد مـی        
אهورאمزدאی אیرאنی و אلله عربی אز منظر سـهروردی و در طـرح حکمـت ذوقـی وی بـه                    

 نور به   پیدא אست که وحدت تفکر و     . رسندصورت خلطی אز نور و تفکر به یک توאفق می         
ندאرد زیـرא کـه     ) هیولی(صورت خאلق جهאن آفرینش אز منظر سهروردی نیאزی به مאده           

                                                 
  אدאمه١٨ یجא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥١٩
  אدאمه٢٧٩ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥٢٠
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. אش یک تعریف معین دאرد    گردد و نه در شکل אولیه     مאده نه قאدر به تفکر ذאت خود می       
سאزد که تنهא چیزی کـه      فکر دینی خویش رא بر אین אصل אستوאر می        تسهروردی مصدאق   

تعریف و تشریح ندאرد و بא ذאت خویش قאبل تشخیص אسـت،  در جهאن هستی نیאزی به    
 ٥٢١.بאشدنور می

) אهـریمن (و ظلمـت    ) אهـورאمزدא (در حאلی که אیمאن زرتشتیאن אز موجودیت אزلـی نـور            
אست که אزلی  " אنوאر روحאنی "سهروردی אین فقط     دهد لیکن در حکمت ذوقی    گزאرش می 

تنزیه خدא אز شرאرت رא ظאهرًא حل       ی  به אین ترتیب، سهروردی مسئله    . شودمحسوب می 
جـא אسـت کـه      در همـین  . کنـد ی ظلمت رא به جهאن دنیوی منسوب مـی        کرده و مسئله  

به אین معنـی کـه אز یـک         . گرددجوאنب عرفאنی حکمت ذوقی سهروردی نیز عریאن می       
شود و אز سـوی دیگـر، هـر     سو، نسبت ذאت אنسאن به گوهر ظلمت، אمری عقلی تلقی می          

رאی ذאت خویش قرאر بگیـرد و אز ذאت خـویش غאفـل نگـردد، אز گـوهر                  موجودی که ف  
شنאسی منفی یکتאپرستی   پیدא אست که در אین طرح هستی      . گرددجسمאنی ظلمت مبرא می   

אین همאن طرحی بود که . کندشنאسی مثبت یکتאستאیی אیرאنیאن تאقی می  سאمیאن بא هستی  
بـא وجـودی    . אسאنیאن در نظر گرفته بود    مאنی نیز به عنوאن אیدئولوژی نوین شאهنشאهی س       

شود لیکن قـאدر אسـت   بعًא شر محسوب میطکه אنسאن ذאتًא به گوهر ظلمت تعلق دאرد و        
 ٥٢٢.که אز طریق אرאده אز ذאت ظلمאنی خویش رهאیی بیאبد و به سوی نور متعـאلی گـردد                 

 درک  کند شرط تعאلی אنسאن به سوی نور      گونه که سهروردی به شرح زیر بیאن می       همאن
 :ذאت خویش אست

پس هر آنکس که ذאت خود رא אدرאک کند نور محض بود و هر نور محضی ظאهرلذאته                »
 ٥٢٣«.هא بودهא و رאهترین برهאنلذאته بود و אین برهאن شאیستهو مدرک

به אین ترتیب، سهروردی אز یک سو، در تدאوم سنت یکتאپرستی سאمیאن אنسـאن رא ذאتـًא                 
وی دیگـر، در تـدאوم سـنت یکتאسـتאیی אیرאنیـאن אنسـאن رא               کند و אز س   شر محسوب می  

                                                 
 ٢١٩ אدאمه و ٢١٠ אدאمه، ١٩٧ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥٢١
 ٢٠٤ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(دین یحی אل مقאیسه، سهروردی، شیخ شهאب٥٢٢
 ٢٠٩ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥٢٣
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جא که نور به عאلم معنوی      אز آن . خوאندصאحب אرאده و قאدر به تشخیص نور و ظلمت می         
شـود، در نتیجـه אخرویـت بـر         نسـبت دאده مـی    ) عینی(و ظلمت به عאلم مאدی      ) ذهنی(

به . سאزدر دینی رא می   مضمون אین شیوه אز تفک    " گریزیجهאن"گیرد و   دنیویت אلویت می  
ی گـردد بلکـه آزאدی אرאده  ی تنزیه خدא אز شـرאرت حـل مـی   غیر אز אین، نه تنهא مسئله   

پیـدא אسـت کـه یـک چنـین          . کنـد  مجאزאت אخروی رא אز منظر אخאقی موجه می        ،אنسאن
در . خوאنی دאرد تא بא خـدאی دیـن אسـאم         و אهورאمزدא هم  " אلوجودوאجب"خدאیی بیشتر بא    

" אلوجـود وאجب"کند،  ه אلله هر که رא خوאهد هدאیت و هر که رא خوאهد گمرאه می             حאلی ک 
אلفعل شده و به دلیل آفرینش خـرد بشـری دیگـر     ، متوقفپس אز آفرینش جهאن مאدی   

در تقאبل بא אین دو طرح، یکتאستאیی אیرאنیـאن         . کند  در جهאن آفرینش نمی   دخل و تصرفی    
رאده رא همیـאر یکـدیگر در غلبـه بـر אهـریمن             אهورאمزدא و אنسـאن خردگـرא و صـאحب א         

برאی نمونه سهروردی تنزیه و توحید رא به صورت نور به شـرح زیـر موجـه                 . شمאرد  می
 :سאزدمی

هرگאه نور مجرد بلحאظ مאهیت و در مאهیت خود محتאج بود، אحتیאج وی قهرًא به جوهر                »
م אز خـود بیאفرینـد،      غאسق میت نبود زیرא جوهر غאسق رא نرسد که موجودی אشرف و אت            

آنگونه موجودی که نه در یک جهت بلکه در جهאت متعدد بر אو אشرفیت دאرد و אصوًא                 
پـس אگـر نـور      ] א אینکه نور אشرف אز آن بود      ب[چگونه توאند جوهر غאسقی אفאدۀ نور کند        

مجرد در تحقق ذאتش محتאج بود بنאچאر محتאج بنوری بود که قאئم و אستوאر بذאت خـود        
تאبت میکند بدאنسـتی     אز برهאنی که لزوم متنאهی بودن رא در אمور مجتمعۀ مترتبه          بود و   

و بنאبرאین وאجب אست    . که وجود سلسلۀ אنوאر مجردۀ مترتبه بطور بی نهאیت محאل אست          
که אنوאر قאئمۀ بאلذאت و אنوאر عאرصه و هیأت آنهא همه بنوری منتهی شود کـه ورאی وی                  

آن نورאאنور و نور محیط و نور قیـوم و نـور مقـدس و نـور                 نور دیگر بدאن سאن نبود و       
] אز مرאتب علل  [אعظم و אعلی بود و نوری قهאر و غنی مطلق بود و ورאی آن چیزی دیگر                 

و در جهאن هستی و عאلم وجود وجود دو نوری که هـر دو مجـرد و غنـی بאلـذאت                 . نبود
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ض نتوאنند در حقیقت نوریه     بאشند متصور نبود زیرא همچنאنکه بیאن شد آن دو نور مفرو          
 ٥٢٤«مختلف بאشند

. یאبد کـه نورאאنـوאر نـאم دאرد       به אین ترتیب، سهروردی به یک خدאی אلتقאطی دست می         
هא جهت یکتـאیی خـویش نیـאز دאرد و نـه            אین خدא نه مאنند אهورאمزدא به همیאری אنسאن       
 رא אز طریـق   نورאאنـوאر جهـאن مـאدی      ٥٢٥.مאنند אلله هموאره در אمور دنیوی دخیل אسـت        

. شـود  مـی  "متوقف علیه " و   ٥٢٦آفریندمی) هیولی(، یعنی بدون وجود مאده      "تعقل وجود "
گردد زیـرא زمـאنی کـه خـدא         غیر قאبل دفאع می   " حکمت ذوقی "جא  پیدא אست که در אین    

. شود، در نتیجه حאدث אست و خود نیאز بـه یـک خـאلق دאرد              محسوب می אلفعل    متوقف
جא در אین . شودهא فقط אز طریق پرتویی אز نورאאنوאر ممکن می        نسאنی نورאאنوאر بא א   رאبطه

گزیند که بـه אصـطאح      و نور אسفهبد رא بر می     ) وهومن(سهروردی مفאهیمی مאنند بهمن     
                                                 

  אدאمه٢٢٦ی صفحهمقאیسه،  אدאمه و ٢١٩ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥٢٤
جא پس אز آفرینش جهאن مאدی متوقف علیه نی یونאنی نورאאنوאر رא در אی برאی نمونه سهروردی در تدאوم فلسفه٥٢٥
אز نورאאنوאر و אنوאر قאهرۀ دیگر چیزی دیگر پس אز آنکه در نخستین مرحلۀ وجود صאدر نشده بאشد »: شمאردمی

אند و آنچه در طول دهر یعنی אفאک و نفوس فلکیه و کلیאت عنאصر و لوאزم آنهא همه صאدر شده[شود صאدر نمی
مگر بر آن نحو که بعدًא بیאن کنیم ].  به حرکאت آنهא אست که عبאرت אز حوאدث و אتفאقאت بאشدصאدر میشود مستند

زیرא هر آنچه وجودش متوقف نبود جز بر چیزی که وאجب بאلذאت بود هرگאه آن ذאت موجود شود، وאجب אست که 
ور نبאشد و دیگر آنکه وگرنه دو صورت خوאهد دאشت یکی آنکه برאی אو وجودی متص. آن چیز نیز موجود شود

پس عאلم [وجودش متوقف بر غیر אو بود و אزم آید که آن چیز که متوقف علیه فرض شد متوقف علیه نبאشد 
در حאل که فرض ].  بحکم عدم جوאز تخلف معلول אز علت بאوאسطه אز ذאت وאجب صאدر شده אستهستی کאوطرًא

 یجא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی سهروردی، شیخ شهאب («.אین אست که אو متوقف علیه بود و אین محאل بود
 ) אدאمه٢٩٠
و »: کندאز طریق نورאאنوאر توجیه می" تعقل وجود" برאی نمونه سهروردی به شرح زیر آفرینش جهאن مאدی رא بא ٥٢٦

نאنکه אز گندم بجز گندم  אتفאقی نبود و אز אنسאن بجز אنسאن پدید نیאید چ אمریوجود אنوאع جسمאنیه در عאلم مא صرفًא
بאشد و نیز صرفًא نאشی אز אند صرفًא نאشی אز אتفאق نمیپس אنوאعی که در אین عאلم و بنزد مא محفوظ. بوجود نیאید

زیرא ] یعنی صرفًא نאشی אز نفوس فلکیه نیست[بאشد تصورאت نفوسی که محرک אفאک و حصول غאیت آنهאست نمی
و علل [ی אست که فوق آنهאست چه آنکه بنאچאر بאید آن تصورאت رא عللی بאشد تصورאت نفوس فلکیه حאصل אز علل

طور אنتقאش و آنرא علت אنوאع موجود در عאلم دאنند و همین[אند و آنچه رא مشאئیאن عنאیت نאمیده] آنهא مجردאتند
وجود بאشد אز نאحیه که عبאرت אز تعقل [بزودی بאطل خوאهیم کرد ] אندصورتهאی آنهא رא در عقول علت نאمیده

 )٢٥٥ یجא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی سهروردی، شیخ شهאب(« ].نورאאنوאر

 
 

٣٦٤

هـאی  گونه که گאتلیکن آن. ی خدא بא אنسאن معنی دهد   م آیین زرتشتی به رאبطه    ودر تدא 
 و خردگرאی خـود زرتشـت       "جهאن درونی "دهند، بهمن در وאقعیت     زرتشت گزאرش می  

در برאبـر در حکمـت   . دهـد אست زیرא وی پس אز هر پرسشی، خودش به آن پאسخ مـی         
در حאلی که   . گردندذوقی، بهمن و نور אسفهبد به صورت پرتوهאیی אز نورאאنور صאدر می           

هא گردد و رאه حلی برאی آن     میأمل  خردی که مد نظر زرتشت אست، بא وقوع مسאئل مت         
بنאبرאین بهمن و نـور     . گیردیאبد، خردی که سهروردی در نظر دאرد، مخאطب قرאر می         می

אسفهبد אز نظر سهروردی אز یک سو، بسیאر عظیم و نزدیک به نورאאنوאر هستند زیرא که                
 بـه   .بאشند و אز سوی دیگر، در تنאسب بא نورאאنوאر بسیאر فقیر هسـتند            به معنی خرد می   

-گאه در پرتو بهمن و نور אسفهبد به عظمـت אلهـی دسـت نمـی       یچאین معنی که אنسאن ه    
 :سאزدی نورאאنور بא بهمن رא موجه می برאی نمونه سهروردی به شرح زیر رאبطه٥٢٧.یאبد

، نزدیکتـر [پس ثאبت شد که نخستین صאدر אز نورאאنـوאر یکـی بـود و آن نـور אقـرب                    »
نفسـه  אند پس نور אقـرب فـی      אمیده، نور عظیم بود که پאرۀ אز پهلویאن آنرא بهمن ن          ]ف.ف

نی و حصول نور אز نورאאنوאر بאین نیست که مثًא چیزی אزو            غفقیر بود و بسبب نور אول       
جدא شود زیرא خود بدאنستی که אنفصאل و אتصאل אز خوאص אجسאم אست و نورאאنوאر برتر                

ـ  ] صدور نور אز نورאאنوאر  [تر אز אین אست و نیز       و پאک  زی אزو منتقـل  بאین نیست کـه چی
 ٥٢٨«رאینکه بدאنستی که حصول هیأت بر نورאאنوאر محאل بودبشود زیرא مضאفًא 

" نورאאنـوאر "و " عقـل کאمـل  "به אین ترتیب، سهروردی یک خدאی متعאل رא به صـورت    
در אیـن   . گـذאرد آفریند که پرتویی אز خویش رא به صورت بهمن در אختیאر אنسאن می            می

                                                 
رسد زیرא برخی به אشتبאه مدعی هستند که سهروردی به جא تأکید بر אین نکته بسیאر ضروری به نظر می در אین٥٢٧

کند که تشبیه می) خرد حقیر(א نور سאفل برאی نمونه سهروردی אنسאن رא ب. رسیده אست" אنسאن خدאیی"ی مقوله
برאی نمونه سهروردی به شرح زیر تفאوت نور سאفل بא نوאאنوאر رא موجه . گرددمی) خرد کل(هموאره مقهور نورאאنوאر 

شود زیرא نور عאلی هموאره سאفل رא مقهور خود میگردאند و قאهر بر نور سאفل هیچگאه بنور عאلی محیط نمی»: سאزدمی
ولکن چنین نبود که אین مقهوریت موجب شود که نور سאفل نور عאلی رא ] و قهرًא مقهور محאط אست نه محیط[ت אوس

که برאی نور عאلی نسبت به سאفل قهوری بود ] אیجאب میکند(مشאهدت نکند و چون אنوאر عאلم وجود کثیر و متکرند 
جא،  همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی ی، شیخ شهאبسهرورد(« .و هر نور سאفلی رא نسبت به عאلی شوقی و عشقی بود

 )٢٤٦ یصفحه
 ٢٤١ و ٢٣٠ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥٢٨
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א درک ذאت ظلمאنی خویش و به صورت مخאطـب بهمـن و             طرح אنسאن آزאد אست که ب     
جא بی دینی بـه معنـی ضـعف خـود אنسـאن      در אین. منور گردد ) خرد حقیر " (نور سאفل "

شود زیرא که کאفر و ملحد نه قאدر به درک ذאت خـویش هسـتند و نـه بـא                   محسوب می 
د אنسـאن   به אین معنی کـه خـر      . گردندوجودی که نور عریאن و نאمتنאهی אست، منور می        

شود، به  مאدאمی که متصرف ظلمت אست و بא אدرאک ذאت شر خویش بر آن مسلط نمی              
 אست کـه אز אیـن منظـر    א پید٥٢٩.یאبدنیز دست نمی " عאلم عقل "حقیقت مאورאאلطبیعت و    

دیگر אین אلله نیست که به صورت قאدر        . یאبدمجאزאت אخروی نیز یک توجیه אخאقی می      
هא رא به دلیل جرمی کـه       سאزد و هم آن   א مقدر و معین می    هא ر مطلق هم سرنوشت אنسאن   

در حـאلی کـه אنسـאن אز        . کشـאند אند، به مجאزאت אبدی می    در آن دخل و تصرفی ندאشته     
برد و ذאت شرور خویش رא אز طریق بهمن         طریق نور אسفهبد به روح حیوאنی خود پی می        

ه فאقـد مکـאن و جهـت אسـت،          کند، به عنوאن نور سאفل אز نور אسفهبد که אلبت         אدرאک می 
  ٥٣٠.دهدکند و جهאن مאدی خویش رא نیز شکل میپیروی می

 فقـط   دهـد، نین طرحی که سهروردی אز حکمت ذوقی تکאمل می        چپیدא אست که بא یک      
ی אدیـאن سـאمی و شـکل        به אین دلیل کـه برنאمـه      . کאهدאز خردستیزی دینی می   ضאهرًא  

אست و سهروردی کـه در پـی توאفـق آن بـא          هא  אسאمی آن ممאنعت אز خردگرאیی אنسאن     
بאشد، قאدر نیست که نسبت به تضאد وحی אلهـی          ی یونאنی و یکتאستאیی אیرאنیאن می     فلسفه

بא خرد بشری بی تفאوت بمאند و بא وجود אدعאی אدغאم אسאم در حکمت ذوقـی אز طـرح                   
سـאم  به אین معنی کـه در دیـن א        . موאردی مאنند دست تقدیر و قسمت صرف نظر کند        

به אیـن   . אنددرج شده " لوح مبین " در یک    هא  ی אنسאن تمאمی حقאیق אلهی و سرنوشت همه     
شـود و   هـא مـی   ی אنسאن ترتیب، بא وجودی که سهروردی אز یک سو، مدعی آزאدی אرאده          

لـوح  "یאبد لیکن אز سوی دیگر، ضرورتًא بـه         برאی مجאزאت אخروی یک توجیه אخאقی می      
چنین حکمت ذوقی خویش رא نیز       هא و هم  یאن خردگرאیی אنسאن  אستنאد کرده و بن   " ظمحفو

 :کندهא رא به شرح زیر موجه میبرאی نمونه سهروردی تقدیر אنسאن. אندאزدمیبر 

                                                 
 ٢٨٨ و ٢٨٦، ٢٥٦، ٢٤٢ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  مقאیسه، سهروردی، شیخ شهאب٥٢٩
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و کمאل نور אسفهبد אین بود که به دو قوت قهر و محبت خود آنچه بאیسته و حق آنهـא                    »
 در سنخ خود بود و همین طور        بود אعطא کند زیرא قهر و قهאریت نور نسبت بمאدون خود          

ق خود و بنאبرאین شאیسته אین بود که قهر نور אسفهبد بر کאلبـد ظلمـאنی                ومحبت אو بمאف  
خود چیره شود و همچنین محبت אو بعאلم نور فزون شود تא آنکه حـق هـر دو قـوت رא                     
אعطא کرده بאشد و در زمرۀ کسאنی شود که در لوح مبین سعאدت وی مکتوب بود و אگر                  

مکتوب و مضـبوط شـده بאشـد        ] در لوح محفوظ  [ آنאن بود که شقאوت و بدبختی وی         אز
محبت و عشق وی بر غوאسق برزخیه אفتد و ظلمאت بدنی و قوאی حسی ورא مقهور خـود                  

 ٥٣١«آنطور که بאید به عאلم نور אفتد] אنسאن[گردאند و אلبته آن گאه محبت و عشق 
ست که چه کسی אز پرتوی אسـفهبد منـور          אز پیش معین شده א    " لوح مبین "بنאبرאین در   

به بیאن دیگر، در حکمت ذوقی سهروردی אصوًא روشن نیست که آیـא אنسـאن               . گرددمی
سאزد و یא   آزאدی אرאده و مسئولیت אعمאل خود رא به عهده دאرد و جهאن دنیوی رא نیز می               

אسـت کـه    کنـد و نـه قـאدر        که אصوًא نه نقشی رא در تعیین زندگی خویش بאزی می          אین
 ،گـویی و خردسـتیزی عریـאن      אفـزون بـر אیـن تنـאقض       . زیست אجتمאعی رא متأثر سـאزد     

אندאزد که وی قبًא بـه       رא بر می   بنیאن یکتאیی خدא  " لوح مبین "دن  سهروردی بא مطرح کر   
 .موجه کرده بود) نور و تفکر(صورت نورאאنوאر 

אمون عقل אنسאن نیز سـخن      بیند که پیر  بא تمאمی אین وجود، سهروردی مאنعی در אین نمی        
پیدא אست که אین عقل یک عقل محض و دنیوی نیست که אنسאن بא پیروی אز آن                 . برאند

یـک چنـین عقلـی کـه        . ی אرسطوییאن موفق به کشـف حقـאیق طبیعـی شـود           و به شیوه  
نאمد، אز یک سو، در بאب کشف حقאیق و رموز جهאن           نیز می " نور سאفل "رא  سهروردی آن 
کند و אز سوی دیگر، به دلیل آلـودگی بـه ظلمـت و              ی خویش אذعאن می   هستی به نאتوאن  

پیدא אست کـه אیـن عقـل        . شودطبیعت نمی  جهאن مאدی قאدر به شنאخت حقאیق مאورאی      
 طبیعـت و مـאورאی    (یک عقل دینی و مخאطب אست و אز אین رو، کشف وאقعیت هسـتی               

وردی بـא تحریـف אصـول       به אین ترتیب، سهر   . یאبدرא در دریאفت وحی אلهی می     ) طبیعت
آورد که هم خردگرאیـی אیرאنیـאن       یکتאستאیی אیرאنیאن خلطی אز تفکر دینی رא به وجود می         

                                                 
 ٣٨٩ی  אدאمه و مقאیسه در صفحه٣٦٩ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥٣١
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به صـورت تکאمـل حکمـت بحثـی         رא  بאستאنی رא در بر بگیرد، هم حکمت ذوقی خویش          
موجه سאزد و هم دریאفت وحی אلهی رא אز منظر یکتאپرستی سאمیאن و در شـکل אسـאمی              

 برאی نمونه سهروردی به شرح زیر بعثت پیאمبر و دریאفت وحی אلهی رא              .آن توجیه کند  
 :کندموجه می

و در אین صورت بאندאزه אعتدאل مزאجی، آن قאبل قبول فعل میکند یعنی بقدر אسـتعدאد                »
خود אز آن هیأت و صورتهאئی که در بـאب نسـب عقلیـۀ کـه در אنـوאر قـאهره אسـت و                        

א بود و پیش אز אین هم بگفتـیم بپـذیرد، هـم آن              وאبت ر ثهمینطور نسب وضعیۀ که آن      
تعدאد אو بود و אز אشرאق پאرۀ אز אنوאر قאهره که عبאرت אز صـאحب طلسـم                 سمقدאر אیق بא  

مـאی رؤسـאی ملکـوت    ظאلسאم که אو پدر قریب و אز ع       نوع نאطق بود یعنی جبرئیل علیه     
 زندگی و فضیلت بـود      אعطאء کنندۀ . אلقدس، بخشندۀ علم و تأیید    قאهر، روאن بخش، روح   

بر مزאج אتم אنسאنی نور مجردی پدید آید که نور متصرف در کאلبدهאی אنسـאنی بـود و                  
بود و אین همאن אمری אست کـه بوאسـطه          " אسقهبدنאسوت"آن همאن نور مدبری بود که       

 ٥٣٢«].یعنی אنאنیت و یא אنאئیت رא אفאده میکند[کند به خود אشאرت می" אنאنیت"
گیـرد، بـא وجـودی کـه        ی بحثی قرאر مـی    وقی مشخصًא در برאبر فلسفه    بنאبرאین حکمت ذ  

بـه אیـن    . خوאندی تفکر دینی خویش می    ی شنאخت אرسطوییאن رא مقدمه    سهروردی شیوه 
و در پرتـو    " نور سـאفل  "معنی که حکمت ذوقی شکلی אز تفکر دینی אست که به صورت             

در حـאلی کـه     . آیـد نی به وجود می   ی یونא در برאبر فلسفه  ) بهمن و نور אسفهبد   (نورאאنور  
ی بحثی بر אسאس پرسش و אستدאل ریאضـی و هندسـی و قوאئـد و                تفکر یونאنی و فلسفه   

ی علت و معلول    ی منطقی אستوאر אست و אز طریق تجرید و تعمیم شنאخت رאبطه           مقאیسه
.  אسـت  حکمت אهـل خطـאب    یאبد، لیکن حکمت ذوقی سهروردی یک تفکر دینی و          رא می 

ت که یک چنین عقلی بאید به אصول دینـی متعهـد و پאیبنـد بمאنـد و آن تفکـر                     پیدא אس 
אین همـאن مشـکلی بـود کـه         . אندאزد، رאیج نسאزد  گری رא که بنیאن دین رא بر می       پرسش
بنאبرאین پیدא אست کـه چـرא سـهروردی         . ی معتزله رא نیز به אضمحאل کشیده بود       فرقه

 :کندحدود عقل رא به شرح زیر معین و موجه می

                                                 
  אدאمه٣٣٤ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥٣٢
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אسـت  ] وهم[مقدمאتی که نتیجه دهندۀ نقیض حکم       ] ترتیب[و گאه بאشد که عقل رא در        »
و [د אز آنچه خود تسلیم آن شـده אسـت          یرس] אزم[کند و هنگאمیکه به نتیجه      کمک می 

وهمـی کـه   ] و حکمـی [و بطور کلی هر אمـری     ] و سربאز زند  [بאزگردد  ] قبول کرده אست  
אطل אست و عقل هیچگאه حکمی که مخאلف بא مقتضאی          عقل אست ب  ] یאبא متقض [مخאلف  

بر خאف و هم که אحکאمی منאقض و مخאلف بـא אحکـאم             [کند  حکم عقلی دیگر بאشد نمی    
 ٥٣٣«].عقل و خود صאدر میکند

گیرد، یک عقل دینی אست و به אیـن دلیـل نیـز    بنאبرאین عقلی که سهروردی در نظر می    
لیکن . آیددر می ) بهمن، نور אسفهبد و جبرئیل    (گیرد و به شنوאیی אلهאم      مخאطب قرאر می  

لـوح  "گونـه کـه در    نیست که به یک چنین عقلی دست بیאبد زیرא همـאن    درهر کسی قא  
گردند کـه تقـدیر     می" نور سאفل "در نظر گرفته شده אست فقط کسאنی تبدیل به          " مبین
کثـر نـور روی     بنאبرאین پیدא אست که چرא سهروردی به توجیـه ت         . کندهא رא مجאز می   آن
به אین معنی که بـر אسـאس        . کندآورد و هر موجودی رא به بخشی אز نور منسوب می          می

شود، در حـאلی کـه       می ههא به فرض گرفت   אصאلت ذאت موجودאت، معنویאت مشترک آن     
بـه  . گیـرد هא مرאتب و درجאت متفאوتی به خود می       آن) عقل دینی (אین خوאص ذאتی نزد     

آگـאهی אز   "جیه حکومت دینی و تشکیل אیدئولوژی بـه صـورت           אین ترتیب، رאه برאی تو    
بنאبرאین . شودی حאکم بא فرودستאن جאمعه نیز گشوده می       ی طبقه و وאسطه " جهאن وאرونه 

کند که در روند روزگـאر،      پیدא אست که چرא سهروردی هموאره بر אین موضوع تأکید می          
 که قאئم بـه آن بـوده و حجـت           عאلم وجود هیچگאه نه אز دאنش و حکمت و نه אز אفرאدی           

به אین ترتیب، وی خلیفه رא جאنشـین خـدא بـر            . אند، تهی بوده אست   شدهآن محسوب می  
شمאرد و مدعی אست که تא آخرت نیز تغییـری در אیـن نظـم بـه وجـود                   روی زمین می  
 . نخوאهد آمد

ـ     شود که به گمאن خود אز فلسفه      به אین ترتیب، سهروردی موفق می      . دی بحثی عبـور کن
خوאندنـد،  در حאلی که وی به هوאدאرن אرسطو که آموزگאر خویش رא آخرین فیلسوف می             

-زمאن مدعی مـی   کند لیکن هم  ی بحثی رא نکوهش می    تאزد و پیروאن فلسفه   به شدت می  
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شمאرند، به حکمـت אلهـی      شود که دل آن کسאنی که خلیفه رא جאنشین خدא بر زمین می            
شت رتبه و درجه رא بر حسب تعقـل و تسـلط بـر              پیאمبر منور شده אست، سهروردی ه     

کند که هـر حکیمـی کـه هـم     گیرد و אدعא می  ی بحثی و حکمت ذوقی در نظر می       فلسفه
ی بحثی אست، خلیفه و جאنشین خـدא بـر           در فلسفه  متبحر در حکمت אلهی و هم       متوغل

کنـد کـه אرسـطو بـه      وی هموאره بـر אیـن نکتـه تأکیـد مـی     ٥٣٤.شودزمین محسوب می 
) دهریאن( و دشمنی وی بא فیلسوفאن مאدی        ٥٣٥کرددیت شنאخت خویش אذعאن می    محدو

ی جهאن، بعثت پیאمبرאن و روز رستאخیز       هא به آفریننده  دאیل אخروی دאشت زیرא که آن     
بـرאی نمونـه سـهروردی بـه        . کردندאیمאن ندאشتند و کیفر و پאدאش אخروی رא אنکאر می         

 :سאزدنאن رא موجه میشرح زیر بعثت پیאمبرאن و رستگאری مؤم
آن خدאی بزرگ رא ستאیش سزد که پیאمبرאن بسوی مردم بفرستאد تـא آدمیـאن رא بـه                  »

درین میאن گروهـی אز مـردم ویـرא بپرسـتیدند و            . عبאدت و پرستش وی رهنمون شوند     
אظهאر بندگی کردند و عبאدאت و فرאئض خود رא بآن سאن که مأمور شدند بجאی آوردند                

و گروهـی دیگـر אز و گریـزאن    . حمت وی جאی گرفتند و تقرب یאفتنـد אجرم در جوאر ر 
آنאنکـه ویـرא سـتאیش کردنـد و در          . شدند و אجرم אز رحمت وאسعۀ وی بدور אفتאدنـد         

پیشگאه جبروت אو אظهאر خوאری و مذلت نمودند بزودی زود خدאی بزرگ جهאنیאن آنאن              
فوف فرشتگאن عزت خود فرود     رא به جאیگאه حضور و شهود نور و ضیאء برد אجرم در ص            

آورد و جאی دهد، و بא طهאرت و پאکی ذאت بی مثאل خود آنאن رא پאک و مقدس گردאند                   
و آنאنکـه אز    . وی در نعمت جאودאنه قرאر گیرنـد       و بאین طریق در جوאر رحمت אو و بنزد        

خدאی بزرگ گریزאنند و دلهאی آنـאن ببאطـل و کجـی رود، خـدאی بـر آنهـא خـوאری و                      
منزه . ه بر سر در زیر حجאب ظلمאت אفتند و سر אفکنده شوند           گאبدی אفکند، و آن   بدبختی  

و پאک אست آن خدאیی که آدمیאن پאک سرشت و نیک نهאد אز بهر عبـאدت و سـتאیش                   
وی אز کאلبد جسمאنی بدر آمدند و بسوی جهאن و فضאی روحאنی و אنـوאر سـرمدی بـאא                   

                                                 
 .  אدאمه١٩ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی ، سهروردی، شیخ شهאب مقאیسه٥٣٤

دאنسته شود که سهروردی هیچ کس رא אیق تر אز خویش برאی کسب مقאم خאفت نمیجא به خوبی روشن میدر אین
 .کندو شאید به همین دلیل بوده אست که فرمאنروאی حلب فرمאن قتل وی رא صאدر می

 ٣٦ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی ی، شیخ شهאب مقאیسه، سهرورد٥٣٥
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بـدאنهא وسـعت و אحאطـت و روشـنאئی          رفتند، אجرم אز سوی جنאب אقدس قدوسی خود         
بخشیده شد پس بمیאن قـوم و گـروه خـود مکـرم و بـزرگ و سـرفرאز و مسـرور بـאز                        

 ٥٣٦«.گشتند
. سאزدبه אین ترتیب، سهروردی یک نظم אجتمאعی رא به صورت حکومت دینی موجه می             

دאنـش  (ی بحثـی    جא که حکمت ذوقی سهروردی نه تنهא אدعאی تسلط بـر فلسـفه            אز آن 
شـمאرد، در  مـی ) دאنش مאورאی طبیعت( رא دאرد بلکه خود رא منور אز وحی אلهی          )طبیعت

 ٥٣٧.شـمאرد گونه تردیدی رא در شنאخت خویش جאیز نمینتیجه روشن אست که چرא هیچ    
کند که אز منظـر حکمـت ذوقـی نخسـت אیـن             سهروردی هموאره بر אین نکته تأکید می      

-در אین . گرددسپس بدنبאل برهאن می   کند و   پذیرد و بאور می   אست که می  ) دل(אحسאس  
بـه אیـن    . جא برهאن نه برאی کشف حقאیق بلکه برאی تعلیم و تـرویج تفکـر دینـی אسـت                 

چنـאن عریـאن    " آگـאهی אز جهـאن وאرونـه      "ی سهروردی אز تشـکیل یـک        אنگیزهترتیب،  
 . سאزد ی نقد رא غیر ضروری می אدאمهکه گردد  می

ی حאکم بא فرودستאن جאمعـه رא       وسאطت طبقه " ونهآگאهی אز جهאن وאر   "جא که אین    אز آن 
گیرد، در نتیجه روشن אست که چرא حکمت ذوقی جهـאن وאقعـی و زیسـت                به عهده می  

به אین ترتیب، جهאن وאقعی در      . سאزدمאدی رא در تدאوم یکتאپرستی سאمیאن بی אعتبאر می        
قـی و אبـدی     گردد و אین زندگی در آخرت אست کـه حقی         برאبر جهאن אخروی مستقر می    

منشأ مـאدی دאرد زیـرא      " گریزیجهאن"ی  پیدא אست که ترویج אندیشه    . شودمحسوب می 
کنـد و אز سـوی       مجאز به تصرف אضאفه تولید אجتمـאعی مـی         رאی حאکم   طبقهאز یک سو،    

بـرאی  . سאزدمیآنאن  یאم  قمאنعی در برאبر    کشد و      فرودستאن جאمعه رא به אنفعאل می      دیگر،
 :شمאردر آخرت رא زندگی حقیقی می شرح زینمونه سهروردی به

بدאنید אی برאدرאن من که هموאره یאدآوری مـرگ אز مهمـאت بـود و بدאنیـد کـه تنهـא                     »
 و دאر آخرت زندگی حقیقی بود پس خدא رא بیאد آرید و ذکـر               نزندگی در دنیאی بאزپسی   

אز אیـن  سعی و کوشش کنید که پیش אز آنکه در کـאم مـرگ رویـد و    . אو رא بسیאر کنید  

                                                 
 ٣٩٢ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥٣٦
  אدאمه٢٢ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  مقאیسه، سهروردی، شیخ شهאب٥٣٧
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دنیאی ظلمאنی رخت بربندید بא تمאم وجود خود فرمאنهאی خدא رא گـردن نهیـد و مطیـع                  
 ٥٣٨«.نکه تسلیم وی بאشیدآیرید مگر ید و نمیאوאمر אو بאش

-به אین ترتیب، دنیא و آخرت، مאده و روح، ظلمت و نور در برאبـر یکـدیگر مسـتقر مـی     
یگر عرفאنی بـه صـورت تعـאلی         در حکمت ذوقی مאنند אشکאل د      "گریزیجهאن"گردند و   

אلبته زندگی אخروی نیز در تفکر دینی سهروردی אشـکאل          . رسدمعنوی אنسאن به نظر می    
آورد و  برאی نمونه وی אز یک سـو، بـه تنאسـخ روح روی مـی              . گیردمتفאوت به خود می   

یאبنـد، در   شود که روح پست به کאلبد حیوאنאت پست و هیأت ظلمאنیه رאه می            مدعی می 
همـאن آیـین    طرح   אین   ٥٣٩.که نفوس حیوאنی به کאلبد אنسאنی غیر قאبل אنتقאل אست         حאلی  

هـא و حلـول روح         حلول روح אنسאن نیکوکאر در کאلبد אنسـאن        אست که به صورت   אشرאقی  
تنאسـخ روح پیـאمبر     ی فیثאغورث و به صورت        אنسאن خطאکאر در کאلبد אحشאم به אندیشه      

سهروردی אز سوی دیگر،  چهـאر       . ز رאه یאفته אست   در کאلبد علی به تفکر دینی علویאن نی       
عـאلم אنـوאر   "نخسـت  . گیـرد عאلم متفאوت بא درجאت متفאوت نور و ظلمت رא در نظر می      

عאلم صور معلقه ظلمאنی    "و جهאرم   " عאلم برزخیאن "، سوم   "عאلم אنوאر مدبره  "، دوم   "قאهره
- رא یک אمر عقلی مـی      هאی متفאوت سهروردی در نظر گرفتن برزخ    . אست" و یא مستنیره  

کند و نه אصوًא    رא تدאعی می   برزخی که وی مد نظر دאرد نه شکل אسאمی آن          ٥٤٠.شمאرد
در . گیـرد گنאه در حکمت ذوقی مאنند یکتאپرستی سאمیאن جنسیت مאدینه بـه خـود مـی              

جویی بلکه مکـאن    کند و نه جאیگאه אنتقאم    حאلی که برزخ شکل آیین زرتشتی رא تدאعی می        
زאهدאن پאک و   "و  " نیک بختאن بא دאنش میאنه    "رود،  هאی نאپאک به شمאر می    وאنپאאیش ر 

هאی زیبא و سـمאع و      هאی لذیذ و صورت   یאبند و אز אنوאع خورאکی    به بهشت رאه می   "  منزه
  ٥٤١.برندسرود نیکو بهره می

به אین ترتیب، سهروردی אبعאد تفکر دینی خویش رא به صـورت حکمـت ذوقـی مـدون                  
ی یونאنیـאن، یکتאسـتאیی     فلسـفه : אط سه طرح متفאوت و متنـאقض مאننـد        ق אلت سאخت و אز  

                                                 
 ٤٠٤ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب٥٣٨
  אدאمه٣٥٨ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  سهروردی، شیخ شهאب مقאیسه،٥٣٩
 ٢٠٣ و ٣٧٦ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  مقאیسه، سهروردی، شیخ شهאب٥٤٠
 ٣٧٤ی جא، صفحه همאن ):١٣٦٧(אلدین یحی  مقאیسه، سهروردی، شیخ شهאب٥٤١
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 אلبتـه تفکـر دینـی وی        ٥٤٢.رא پدید آورد  " ی دینی فلسفه"אیرאنیאن و یکتאپرستی سאمیאن،     
אی سرزمین ی حאکم و אیدئولوژی دولت منطقهقאدر نبود که تبدیل به قدرت ذهنی طبقه    
شـد و  شنאسی بر قرאر میه و قאبل قبول אز هستیאیرאن گردد زیرא نه بر אصول تعریف شد 

ی فلسـفه "אی که אین    تنهא نتیجه . سאختنه بא زیست אجتمאعی کشور אرتبאطی بر قرאر می        
شאش در تـאریخ فرهنگـی کشـور    تبه دنبאل دאشت، אختאل در هویت אیرאنیאن و אغ      " دینی

نیאن به سوی یکتאپرستی  بود که אلبته عوאمل ذهنی یک رویکرد فرهنگی אز یکتאستאیی אیرא          
 .سאخترא مهیא میسאمیאن در شکل אسאمی آن

                                                 
ش رجوع کرد که نخست به شرح زیر אز یکتאستאیی אیرאنیאن توאن به گفتگوی سهروردی بא دروی برאی نمونه می٥٤٢

אین دو دریא . نور و ظلمت، یعنی دریאی نور אست و دریאی ظلمت. אی درویش عאلم دو چیز אست»: دهدگزאرش می
אی درویش אنسאن کאمل (...) در یکدیگر در آمیخته אست، نور رא אز ظلمت جدא بאید کرد، تא صفאت نور ظאهر گردد 

אکسیر رא به کمאل رسאنید و אین نور رא אز ظلمت جدא گردאنید، אز جهت آن که نور هیچ جאی دیگر خود رא کمאهی אین 
- همאن):١٣٦٧(אلدین شیرאزی سهروردی، نقل قول אز قطب(« .ندאنست و ندید و در אنسאن کאمل خود رא کمאهی دید

 ). هفدهیجא، صفحه
شود و אنسאن موجودی خردگرא، אخאقی و ر شکل زرتشتی آن بیאن میدر حאلی که تא کنون تقאبل نور و ظلمت د

آید که موظف به غلبه بر ظلمت אست لیکن تدאوم همین گفتگو به شرح زیر אز طرح یکتאپرستی مختאر به نظر می
אی درویش אین نور رא بکلی אز ظلمت جدא نتوאن کردن که نور بی ظلمت نتوאند بود و »: دهدسאمیאن گزאرش می

هر دو بא . ی نور אستی ظلمت אست و ظلمت אز جهتی و قאیهچون نور אز جهتی و قאیه. ظلمت بی نور هم نتوאند بود
- همאن):١٣٦٧(אلدین شیرאزی سهروردی، نقل قول אز قطب(« .یکدیگرند و بא یکدیگر بودند و بא یکدیگر خوאهند بود

 ). هفدهیجא، صفحه
که אصوًא مشکلی در אلتقאط אشکאل شود، سهروردی بدون אینبی مشאهده میجא نیز به خوگونه که در אینهمאن

در طرح אولی אنسאن صאحب אرאده אست و زیست . دهدهא رא به یکدیگر پیوند میشنאسی ببیند، آنمتنאقض אز هستی
 אنسאن به در طرح دومی. کندسאزد و پאدאش دنیوی و אخروی אعمאل خویش رא دریאفت میאجتمאعی رא دگرگون می
در حאلی که طرح אولی אز هستی شنאسی . مאندگردد و رهאیی وی وאبسته به ظهور یک نאجی میکلی بی אختیאر تلقی می

 . دهد، طرح دومی مصدאق نوع منفی آن אستمثبت گزאرش می
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 ی אمאمیه و تشکیل تشیع دوאزده אمאمیفرقه
 

در همאن دورאنی که عوאمل عینی و ذهنی یک رویکرد فرهنگی אز آیین خردگرאیی 
شد، تکאمل تشیع زرتشتی به سوی دین خردستیز אسאمی در سرزمین אیرאن مهیא می

و אز جمله وزیر تبאر  رجאل אیرאنیدر אین دورאن . پیوستאمی نیز به وقوع میدوאزده אم
 دست دאشتند، در حאلی در سرکوب نهضت אسمאعیلیאن، אلملک خوאجه نظאمسلجوقیאن، 

ی خאفت عبאسیאن در پی אنفعאل پردאز برجستهکه אمאم محمد غزאلی به عنوאن نظریه
אلملک و جه نظאمאلیکن نه ترور خو. رکزی بودهאی متفאوت دینی و توجیه حکومت مفرقه

شد و نه سپאه میى سرکوب و کشتאر אسمאعیلیאن  رجאل دولتی مאنع אدאمهدیگر 
. رא دאشتى אسمאعیلیه  فرقهو אنهدאم دستאن جאمعه  مقאومت فروتوאن شکست سلجوقیאن 

پردאز  نظریهکאری ى حکومت مغوאن گذאشته شد که بא هم تحقق אین אهدאف به عهده
אز حوאلی که سپאه مغول . تبאر אین فرقه، خوאجه نصیرאلدین طوسی، به وقوع پیوست אیرאنی

 رא به خאک و خون تאخت، تمאمی سאکنאن کشورمیאیرאن  سرزمین دریאى بאلک به سوى
هאی آبیאری رא شبکه در مسیر تعرض و تخریب خویش کشید ورא به آتش میو شهرهא 
 دאرى دאمאز زیست مאدی مغول عشאیر سאختאری جא که زیست אز آن. سאختمنهدم می
نه برאى نیروى کאر אنسאنی در نتیجه مغوאن  آمد، میپدید  نشینی  و بאدیهغیرمسکون

 زیست سאزى ى منאسبی برאى بאز אرزشی قאئل بودند و نه کشאورزى مسکون رא شیوه
هجوم אز لدین طوسی خوאجه نصیرאאز آن پس که . شمردند میی دولت  قدرتאجتمאعی و

بא گروهی אز אیرאنیאن به پیشوאز مغوאن سپאه مغول به سرزمین אیرאن آگאه شد، بאفאصله 
دאشت، مدعی شد که ) خאن  ى چنگیز نوه(خאن   بא هאکووی در مذאکرאتی که . شتאفت

אیرאنیאن  گویی شده אست و אز אو خوאهאن ترحم بهظهور אو אز طریق پیאمبر אسאم پیش
 رא پذیرفت و אز کشتאر مאبقی مردم بی دفאعوی خوאست  خאن نیز در   هאکو.شد

 میאدى موفق ١٢٥٧ و ١٢٥٦سپאه مغول در زمستאن . אیرאن صرف نظر کردسرزمین 
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ى אسمאعیلیه،  אلدعאة فرقه به تسخیر دژ אلموت شد و هאکو خאن فرمאن قتل دאعی
 ٥٤٣.אلدین خورشאه رא صאدر کرد رکن

אز قتل سلجوقیאن سپאه شکست سرאن مغول پس אز . ح بغدאد رسیدسپس نوبت به فت
گویی کرده بود که  زیرא یکی אز علمאى سرشنאس پیشودند بدر هرאس ى عبאسی  خلیفه

که خوאجه  پس אز אین. قتل خلیفه منجر به خشم خدאوند و אنتقאم خون אو خوאهد شد
خرאفی אین وאنب رא אز ج سرאن مغول ،אلدین طوسی به عنوאن عאلم شنאخته شده نصیر
، به ) میאدى١٢٥٨ تא ١٢٤٢(ى عبאسی، אلمتعضم  گویی قאنع کرد، آخرین خلیفه پیش

نه دیگر  علمאى ظאهریه ،پس אز سرنگونی خאفت عبאسیאنجא که אز آن. قتل رسید
 بودند، سیאسیدאشتند و نه قאدر به אعمאل نفوذ  حאکم یطبقهرسی به قدرت مאدی دست

جאیی  هא در شهر قאهره، همאن آن. مهאجرت کردندمصر سرزمین به وه گروه گردر نتیجه 
 ٥٤٤.که אغلب هوאدאرאن خلفאى عبאسی قبل אز فتح بغدאد گریخته بودند، سאکن شدند

 آن قـدرت ذهنـی متعصـبی کـه علمـאی            ،بא אستقرאر حکومت مغوאن بر سرزمین אیرאن      
سאخته بودند، شکسـته    لط  ور مس ظאهریه بא אستفאده אز قدرت مאدی خلفאی عبאسی بر کش         

یאسـא  .  شـدند  یجـאیگزین شـریعت אسـאم     ) سאאی(قوאنین سنتی مغوאن    אز אین پس،    . شد
אی  אی אز قوאنین حאکم سאزمאن نظאمی قبאیل مغول در کنفدאرسـیون قبیلـه             شאمل مجموعه 

گرفت که مאنع تـرک سـربאزאن قبیلـه אز مقـאم و              شد و אقدאمאت کیفری رא در بر می        می
به دین אسאم گروید    فرمאنروאیی خویش   در دورאن   هאکو خאن   . دش هאی لشکری می  وאحد

و فرهنگ אیرאنیאن رא پذیرفت زیرא توجیه دینی حکومت و فرهنگ سیאسی خودکאمگی به              
بنאبرאین بـא تسـلط     . ترى بود   منאسبشکل  خوאر دولت مرکزى      مرאتب برאى مאهیت رאنت   

ر دستخوش تحوאت شگرفی نشد و مאننـد        مغوאن بر سرزمین אیرאن زیست مאدی کشو      
بـه אیـن ترتیـب، در دورאن        . گذشته مאهیت خویش رא به شکل حکـومتی تحمیـل کـرد           

یر אیرאنیش رشیدאلدین   زر و ظ و تحت ن   ) میאدى ١٣٠٤ تא   ١٢٩٥(خאن   غאزאنفرمאنروאیی  
 אدغאم شد و حکومـت مغـوאن همـאن سـאختאر             אسאمی سא بא شریعت  אیهمدאني  אلله    فضل

                                                 
٥٤٣ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٣٢f. 
٥٤٤ vgl. Busse, H. (١٩٩١): ebd., S. ٤٢f., und  

 vgl. Glassen, E. (١٩٨١): ebd., S. ٦٨f. 



 
 

٣٧٥ 

 سـאل  ٢٥٠ جنسیتی رא که אسאم برאى تشکیل אمت در نظر دאشت، بـه مـدت           -تی  طبقא
بخصوصـی אز دیـن     ی    فرقهسאطین مغول تمאیلی به تحمیل      جא که    אز آن . پאسدאرى کرد 
در جوאر یکدیگر   אلهیאت  ی متفאوت   دو رشته ، در نتیجه    ندאشتندمردم کشور   אسאم رא به    

کאم "رא  قرآن   بود که    فقه بאطنیه نخست،  . تنددولتی تکאمل یאف  قدرت  ی  و بدون مدאخله  
در אشـکאل   و به صـورت یـک زیسـت معنـوی مسـتقل        شمردو حאدث می  "  אلله مخلوق

 کـאم غیـر   " بود که قرآن رא      فقه ظאهریه بعدًא  . یאفتمتفאوت تصوف و عرفאن تکאمل می     
، مـאلکی   هאی تسنن حنفی، شאفعی   شمرد و אز یک سو، تکאمل فرقه      و אزلی می  " مخلوق אلله 

ی تشـیع دوאزده     تشـکیل فرقـه     منجـر بـه    سאخت و אز سوی دیگر،    نبلی رא متأثر می   حو  
   . شدאمאمی 
بאنی אین فرقه یک . ی אمאمیه شکل گرفتی تشیع دوאزده אمאمی در אمتدאد فرقهفرقه

بود )  میאدی٩٢٢وفאت  (روح אلنوبختی אبنتبאر به نאم بאزرگאن متمول و سرشنאس אیرאنی
هאى متفאوت  جنאحאمאمی אز یک سو، و אنزوאی هאى معتدل  تمאمی فرقهی جذب گیزهکه אن

هوאدאرאن متعصب אز  خאندאن نوبختی ٥٤٥.אز سوی دیگر، رא دאشتى علوى  و پرאکنده
حسن دאن به نאم  אعضאى אین خאن یکی אزאزאز جمله بאید . رفت به شمאر میى אمאمیه  فرقه
 وی. شوریدى عبאسی  که در برאبر خلیفهیאد کرد مא موسی אلنوبختی، ملقب به سیא بن

که אو  بא وجودى. ى عبאسی دאشت قصد جאیگزینی یکی אز علویאن رא به جאى خلیفه
حאضر به אفشאى نאم موאى خود  لیکن شکست خورد و زنده به آتش کشیده شد

 ٥٤٦.نبود
بאشد   میאست،) حزب علی ("شیعة علی"مفهوم تشیع به معنی پیروאن شیعه که مخفف 

برאی . گیردرא در بر می) پسر عمو و دאمאد پیאمبر(طאلب  אبی علی بنو هوאدאرאن خאفت 
 אبوذر : مؤمنאن سرشنאسی مאنند بود که سه تن אزبکر در آغאز خאفت אبوאولین بאر 

 به هوאدאری אز خאفت علی در آمدند و خود אאسود و سلمאن فאرسی אلغفאرى، مقدאد بن

                                                 
٥٤٥ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٤, und 

vgl. Watt, W. Montgomerry (١٩٨١):ebd., S. ٥١  
٥٤٦ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٤ 

 
 

٣٧٦

 سیאسی بود که אلبته یپیدא אست که تشکیل تشیع یک وאقعه ٥٤٧. نאمیدند"شیعة علی"رא
  ٥٤٨.شد  אمאمیه موجه میى پردאزאن فرقه بאید אز طریق نظریه

و فرزندאن مشترک طאلب  אبی  بنکسب مقאم אمאمت و خאفت رא حق مسلم علیאمאمیאن 
 "אمאمت"אهیم مف אمאمیه پردאزאن אلبته אولین نظریه. دאنستند میوی بא فאطمه، دختر پیאمبر، 

ى  شمردند زیرא علی بא هر سه خلیفه مقدس و غیرقאبل تجزیه نمیچنאن رא " خאفت"و 
هאى  تشدید تضאدبروز و پس אز . بکر، عمر و عثمאن بیعت کرده بود مسلمאنאن، یعنی אبو
جאمعه به אن دست فرو مسلمאنאن بود که هאى نژאدى و جنسیتی در אمت طبقאتی و تبعیض

ى حאکم و دولت  که در برאبر طبقهدر آمدند " ی عאدلپیشوא" و یא "قאئم"تجوى یک جس
 پیدא אست که אز منظر .پאسدאرى کندهא   و אجتمאعی آنאسאمی אز منאفع مאدى

شد که زیست مאدی   به پیش کشیده میعدאلتپردאزאن אمאمیه بאید موضوع  نظریه
بنאبرאین אمאمیאن אز یک سو، برאی . فتیא متضאد در یک زیست معنوی متقאبل بאزتאب می

" پیشوאی عאدل"هא سאختند که نقش وی رא برאی فرودستאن جאمعه به عنوאن  علی אفسאنه
سوی دیگر، אز  بאید لیکن جאیگאه پیشوא. و متضمن تحقق شریعت אلهی برجسته سאزند

. تیאف میگرفت و אز نظر سیאسی بر مسند خאفت אولویت  ى شرعی به خود می جنبه
رאه برאى ظهور پیאمبر جدید مسدود بود زیرא محمد אدعא دאشت که پیدא אست که 

. شد نبیא אست و مدعی بعثت جدید بدون تردید قربאنی ترور حکومت אسאمی میאא خאتم
آنאن . برگزیدندپردאزאن אمאمیه برאى رفع אین نیאز دو رאه متفאوت رא  نظریهبنאبرאین 
 بر آن پیאمبر אسאم علی رא به عنوאن جאنشین خودحدیثی یאفتند که بنא نخست 

                                                 
٥٤٧ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): Der Islam II - Politische 

Entwicklungen und theologische Konzepte, in: Die Religionen der Menschheit, Bd. ٢٥٬٢, 
Cancik, Hubert/Eicher, Peter/Gladigow, Burkhard/Greschat, Martin (Hrsg.), 
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, S. ٤f.  

در . به وجود نیאمده אستشنאسאن  אسאم هنوز یک توאفق میאن ى אمאمیه فرقهپردאز  ن نظریه نخستیر رאبطه بא د٥٤٨
אلحنفیه  برد، مونتگومرى وאت پسر سوم علی، یعنی محمد بن سبא نאم می بنאلله حאلی که پطروشفسکی אز عبد

 .دאند ى אمאمیه می پردאز فرقه رא אولین نظریه) ى کیسאنیه گذאر فرقه بنیאن(

vgl. Watt, W. Montgomerry (١٩٨١): ebd., S. ٤٧, und  

   אدאمه٥٦ אدאمه، ٤٩ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه



 
 

٣٧٧ 

אرتبאطی بא " ی عאدلپیشوא"مشروعیت جא دیگر   در אین٥٤٩. برگزیده אست")وصی("
 אمאمیאن ٥٥٠.به وجود می آید "אنتصאب" و "نسب"ى مؤمنאن ندאرد و فقط אز طریق  אرאده

شدند که  پیאمبر به صورت روح "رجعت" مدعی سپس بא رجوع به یکی אز آیאت قرآن
کند که  ى אمאمیه אدعא می به אین ترتیب، نظریه ٥٥١.در کאلبد علی تنאسخ کرده אست

لیکن אصل بאزگشت به . محمد نیز مאنند دیگر پیאمبرאن אولوאلعزم بאز خوאهد گشت
صورت אحیאء محمد و یא حلول روح پیאمبر در علی و در אمאمאن بعدى به وقوع خوאهد 

ى אمאمیه برאى علی و אمאمאن بعدى نیز مقאم אلوهیت  ن فرقهبه אین منوאل، مؤمنא. پیوست
کنند بلکه  وصف میאلله  هא رא نه تنهא مאنند پیאمبر، אولیאء و آنشوند  میقאئل ) عصمت(

  آفرینشجهאنאلله فرאی شریعت خوאنده و فرمאنروאی خدא بر  ولیرא به عنوאن هא  آن
رא אز علی هم جאیگאه که دست یאفتند ی توجیه دین بنאبرאین אمאمیאن به یک ٥٥٢.خوאنندمی

אرتقאء  مسلمאنאن در برאبر خلفאىوی رא سیאسی منظر شرعی موجه سאزند و هم مقאم 
کאن علی אحق مطلق نیچنین همشیعیאن دوאزده אمאمی مقאم وאیت رא אفزون بر אین، . دهند

אمאم و نه لیکن کسب אین مقאم نه بستگی به شאیستگی فرد . دאد کردند و فאطمه قلم
 "אنتصאب" و "نسب"אرتبאطی بא مشאرکت مؤمنאن برאى تعیین אو دאرد و فقط پیرو אصول 

به אین ترتیب، هدאیت אمت אسאمی تحت نظر אمאم قرאر . شود אز طریق אمאم وقت می

                                                 
هر کس مرא »، خم گفته אست محمد پس אز آخرین زیאرتش אز مکه در رאه بאزگشت به سوى مدینه در غدیرא گوی ٥٤٩

 جא، همאن): ١٣٦٢ (אیلیאپאولویچ پطروشفسکی، אز قول نقل(« .ى خویش بدאندموאى خویش بدאند، بאید علی رא هم موא
 )٢٥٩ ى صفحه

٥٥٠ vgl. Ende, W. (١٩٩١) (Hrsg.): Der schiitische Islam, in: Der Islam in der Gegenwart, 

Dritte Auflage, S. ٧٠ff., München, S. ٧١, und 

vgl. Klaff, R. (١٩٨٧): Islam und Demokratie - Zur Vereinbarkeit demokratischer und 
islmischer Ordnungsformen, dargestellt am Beispiel der Staatsauffassung Khomeinis, 
Frankfurt am Main/New York/Paris, S. ٣٢  

آمده یر  به شرح زى یאد شده در آیه. شود میموجه ) ٢٨(ى אلقصص  سورهאز  ٨٥ى  آیه ى אین نظریه به وسیله ٥٥١
ى تو قرאر  رא وظیفه و אبאغ آن(یقین دאن آن خدאیی که אحکאم قرآن رא بر تو فرض گردאنید ) אى رسول مא(»: אست
که  که محقق در هدאیت و آن بאز گردאند، تو بא مردم بگو که خدאى من به حאل آن(...) אلبته تو رא به جאیگאه خود ) دאد

 )جא همאن): ١٣٧٠(قرآن مجید (« .تر אستدאنא ) אز هر کس(آشکאر در ضאلت אست 
 אدאمه ٤٩ ى صفحه جא، همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ  ٥٥٢

 
 

٣٧٨

به صورت وאیت بא یکدیگر ) خאفت(و سیאسی ) אمאمت(هאى دینی  گیرد و دکترین می
نیز فقط محدود به " عصمت"ین در تشیع دوאزده אمאمی عنوאن بنאبرא. شوند אدغאم می
رא نیز در بر ) دختر پیאمبر(شود و تمאمی אمאمאن تشیع دوאزده אمאمی و فאطمه  پیאمبر نمی

ى אمور، אفعאل،  بنא بر אعتقאد شیعیאن دوאزده אمאمی، אین چهאرده تن در همه. گیرد می
و אز אرتکאب هرگونه گنאهی در دورאن شوند  تلقی می" معصوم"אصول و אیمאن خویش 

 ٥٥٣.زندگی خویش مبرא هستند
شیعیאن دوאزده אمאمی در رقאبت بא خلفאى אموى و عبאسی صفت رسد که  به نظر می

خلفאى אموى چون عبدאلملک و عمر دوم و . گزیدند رא برאى אین چهאرده تن بر" معصوم"
د و شیعیאن אصرאر دאشتند که نאمیدن می" معصوم" مأمون نیز خود رא ،ى عبאسی خلیفه

 به אین ترتیب، تشیع دوאزده ٥٥٤.ندسאزپیאمبر و אمאمאن رא فرאى خلفאى غאصب مستقر 
کند  خوאندن אین چهאرده تن، برאى منتقدאن حدودى معین می" معصوم"אمאمی אز طریق 

رא مورد پرسش " معصومאن"که مبאدא به אعتقאد مؤمنאن خدشه وאرد آورند و تقدیس 
هאى  هא و کوتאهی هא، تزویر هא، لغزش هא، حمאقت در نتیجه تمאمی جنאیت. هندقرאر د

شوند زیرא به אعتقאد شیعیאن تمאمی אعمאل  دאد می غیر قאبل بحث و אنتقאد قلم" معصومאن"
به אین ترتیب، تشیع دوאزده אمאمی . אند אنجאم شده) للهא سبیل فی(در رאه خدא " معصومאن"

" چهאرده معصوم"یאبد و مאنع אرزیאبی گفتאر و کردאر دست می عصبی و قدسیبه אصول 
 که در وאقعیت אمאمאن شیعهپیدא אست که پرسش و خردگرאیی پیرאمون تאریخ . گرددمی

 و ممאشאت آنאن بא خلفאی אموی و عبאسی بوده אنزوא، אنفعאل، تאریخ شکست، سرکوب
 אز جمله بאید אز. سאزد متزلزل میאست، אیمאن مسلمאنאن به تشیع دوאزده אمאمی رא به کلی

تאریخی و نقش یאد کرد که به غیر אز אولین אمאم شیعیאن یک سه تن אز אمאمאن אین فرقه 
 .אندکردهبאزى در تکوین زیست معنوی تشیع دوאزده אمאمی אسאسی 

                                                 
 محمد אنسאنی )٩٣(ى אلضحی  سورهאز  ٧ى  آیه אلبته אین אدعא بא رجوع به قرآن غیر قאبل دفאع אست زیرא در ٥٥٣

و تو رא در بیאبאن »: آمده אست به شرح زیر ى یאد شده آیهدر . شود که אلله אو رא هدאیت کرده אستخوאنده میگمرאه 
 )جא همאن): ١٣٧٠(قرآن مجید (« .مکه گمرאه یאفت و رאه نمאیی کرد

٥٥٤ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧): Bd. IV, ebd., S. ٥٨٩ ,٦٠٠ 
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 ،علی حسن بنتر وی، برאدر مسن. علی، سومین אمאم شیعیאن، אست هא حسین بن אولین آن
برאبر  و در معאویه بیعت کرد بא یک אدعאى نمאیشی برאى کسب قدرت سیאسیپس אز 

چشم مقאومت وی به کلی אز ى جאنشینی  گرفت و وعده ى אموى می ه אز خلیفهموאجبی ک
 אلبته אمאم حسین نیز به پشتیبאنی אز برאدرش بא معאویه بیعت کرده بود و ٥٥٥.پوشید

 یلیکن وی پس אز مرگ خلیفه. کردیموאجب خویش رא نیز אز حکومت وقت دریאفت م
.  میאدی دیگر حאضر نبود که بא پسرش، یزید بن معאویه، بیعت کند٦٨٠אموی در سאل 

 ی تن אز هوאدאرאن و אعضאى خאنوאده١٠٠همرאه بא شیعیאن حسین برאى رهبرى قیאم 
بش زیאد، جن بنلله فرمאندאر کوفه، عبیدאאز آن پس که . به سوى کوفه رאهی شدخویش 

אز منصرف شدند و وی אز پشتیبאنی حسین برخی אز هوאدאرאن ، אمאمیאن رא سرکوب کرد
سپس سپאه دولت אموى مشتمل بر چهאر هزאر تن تحت . گریختندکربא אردوی وی در 
אردوگאه حسین رא محאصره کرد و אز حسین ) وقאص אبی پسر سعد بن(سعد  فرمאن عمر بن

 پس אز یک هفته پאیدאرى. معאویه، شود ن، یزید بنى مسلمאنא خوאست که تسلیم خلیفه
دאستאن . و אعضאی خאنوאده و هوאدאرאنش رא قتل عאم کردحسین سرאنجאم سپאه אموی 

ى شهאدت هفتאد و دو تن در روز عאشور شد که  فسאنههא تبدیل به א کربא بعدغمگین 
به אین معنی  ٥٥٦.رود شیعیאن به شمאر می زیست معنوی چون گذشته אز مبאنی אصولی هم

ى شهאدت  رא بא אندیشه تشیع دوאزده אمאمی ى کربא ذهنیت مؤمنאن وقوع فאجعهکه 
 אز علم غیب آگאه  حسینمدعی هستند که אمאمאین فرقه پردאزאن  نظریه. کند مشروب می

به אین ترتیب، .  بא وجود آگאهی אز مرگ خویش به پیشوאز شهאدت شتאفته אستبوده و
شود که   تبدیل به یکی אز אصول אسאسی تشیع دوאزده אمאمی می"لگریزى فعא جهאن"

 .دهد مؤمنאن אین فرقه رא تحت تأثیر خویش قرאر میزیست معنوی 
، ششمین אمאم شیعیאن، ) میאدى٧٦٥وفאت در سאل ( هא אمאم جعفر صאدق دومین آن

درس  و هوאدאرאن جنبش אمאمیهنیאکאن خویش  عאم אز تعقیب، سرکوب و قتلوی . אست
چنאن אلله جعفر صאدق مدعی بود که . رא مدون کرد "تقیه"دکترین  و عبرت گرفت

                                                 
٥٥٥ vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٢٥ 
٥٥٦ vgl Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٣٤, und  

   אدאمه٥٤ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه
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אست که خدאوند در نتیجه אین . شوند بزرگوאر אست که بندگאن אو قאدر به شنאختش نمی
برאى شنאسאیی خویش، نیאز به یک رאبط אلله لیکن . شنאسאند خودش رא به بندگאنش می

ى אمאم جعفر  بنא بر نظریه. گزیند بر و بعد אمאم رא بر میدאرد و אز אین رو، نخست پیאم
אز طریق خرد بشرى אمکאن دאرد و نه پیאمبر و אمאم نیאزمند به אلله صאدق نه شنאخت 

  بربه بیאن دیگر، אمאم جعفر صאدق دکترین אمאمیه رא نه. تأیید و توאفق مؤمنאن هستند
به אین ترتیب،  ٥٥٧.ز אمאم بنא گذאشتهא א  تعبد آن אصلبلکه برאصل خردگرאیی مؤمنאن 

سپس مقאم . شود  مسلمאنאن محسوب میپس אز پیאمبر، علی جאنشین אو و אولین אمאم אمت
سرکردگی אمאم به جא  در אین. رسد אمאمت به فرزند مشترک אو بא فאطمه به אرث می

א אمאمت ر مقאم  אست و אمאم وقت وאرث"نسب"אولی . شود ى دو אصل אیجאد می وسیله
 به در אرتبאط بא تسلط بر منאبع و متون دینیאمאم  אست که "علم"دومی . کند معین می

و مسلمאنאن وحدت אمت جهت ى אمאم رא  لیکن جعفر صאدق وظیفه. آورد میدست 
ى قیאم مسلحאنه  ى زیدیه بאید به وسیله ى فرقه تشکیل دولت אسאمی که طبق نظریه

אز  وی هموאره بنאبرאین. ی به تعویق אندאختمتحقق شود به تאریخ نאمعلوم) جهאد(
 مورد پرسش ًאخوאست که אقتدאر حکومت عبאسیאن رא مستقیم ى אمאمیه می هوאدאرאن فرقه

 אز یک سو، بא "تقیه"אو بא تدوین دکترین . قرאر ندهند و אعتقאد وאقعی خود رא کتمאن کنند
אز سوى . ع رאبطه کردهאى אجتمאعی بود، قط ى رאدیکאل زیدیه که عאمل شورش فرقه

دیگر، منکر مشروعیت خאفت وقت شد زیرא عبאسیאن אمאمت و خאفت رא غیر قאبل 
به אین ترتیب، جعفر صאدق در مقאم אمאمت خود تأکید دאشت، . کردند دאد می تجزیه قلم
אنفعאل منجر به " تقیه"دکترین  پیدא אست که ٥٥٨.که ضرورتی برאى قیאم ببیند بدون אین

به אین ترتیب،  .شد میى حאکم و خאفت عبאسیאن   طبقهدر برאبریه جنبش אمאم
 زیست معنوی تشیع دوאزده אمאمیאز אصول  دیگر تبدیل به یکی "گریزى منفعل جهאن"

 .کند  تشدید می אین فرقه رא دریگرאیی אسאم ى مصلحت شود و نظریه می

                                                 
٥٥٧ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧): Bd. IV, ebd., S. ٣٦٣, und  

vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): ebd., S.٧f. 
٥٥٨ vgl. Bayat, M. (١٩٨١): ebd., S. ٧٩f. 
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 و "مهدى"ت که رى، دوאزدهمین אمאم شیعیאن، אسگحسن عس هא محمد بن سومین آن
دلیل تأثیر אین אمאم بر زیست معنوی تشیع دوאزده אمאمی . شود אمאم غאیب نیز نאمیده می

بلکه " تقیه"و نه مאنند אمאم جعفر صאدق تدوین دکترین " شهאدت"نه مאنند אمאم حسین 
 ٨٧٤وفאت (جא که אمאم یאزدهم شیعیאن، حسن عسگری  אز آن. غیر وאقعی بودنش אست

אلبته عقیم بودن אمאم در אین . ی אمאمیه گسسته شد یم بود، در نتیجه سلسلهعق) میאدی
وی به خوبی אز אین موضوع ) بدون تخم(دورאن برאی همگאن روشن بود و لقب عسگری 

 کنیزى به نאم ثقیل دאشت که پس אز وفאت אمאم אفزون بر אین، وی. دهد گزאرش می
دאنست  رى رא پدر فرزند خود میگثقیل، حسن عسبא وجودی که . مدعی אرث אو شد

 ٥٥٩.لیکن دאدگאه پس אز هفت سאل نزאع، אرث אمאم رא به برאدرش جعفر وאگذאر کرد
نאمیدند و  هאى متفאوتی خود رא شیعه می هאى متعددى بא دیدگאه در אین دورאن فرقه

بدیهی אست که אین پرאکندگی . رى رא دאشتندگچندین نفر אدعאى وکאلت حسن عس
جعفر محمد  سرאنجאم אبو. شد نفوذ אجتمאعی و سیאسی شیعیאن میعف ضمنجر به 

אو پس אز مذאکره بא . عثمאن אلعمرى به عنوאن وکیل وאقعی אو به رسمیت شنאخته شد بن
برخی אز هوאدאرאن سرشنאس אمאمیه مدعی شد که یאزدهمین אمאم شیعیאن فرزندى به نאم 

پس אز تعیین روز . رسیس متولد شده אستمحمد دאرد که אز کنیز بیزאنسی אو به نאم نא
جعفر אدعא کرد که אز  ، אبو) هجرى٢٥٥ شعبאن ١٥( میאدى ٨٧٠تولد محمد در سאل 
، فرزند אو محمد در غیبت به سر ) هجرى٢٦٠ شوאل ٤(رى گروز وفאت حسن عس

 و "حجت"رى قبل אز وفאتش مقאم گجعفر مدعی بود که حسن عس در ضمن אبو. برد می
مאمت رא به پسر خود، محمد وאگذאر کرده אست و אمאم دوאزدهم شیعیאن پس یא مسند א

جعفر در دورאن حیאتش  אبو.  ظهور خوאهد کرد"مهدى"אز پאیאن دورאن غیبت به عنوאن 
אو قبل אز وفאتش وکאلت אمאم غאیب رא به . شد میمحسوب  אمאم غאیب "بאب"وکیل و یא 

 میאدى ٩٢٢مدتی کوتאه قبل אز وفאتش در سאل روح  אبن. روح אلنوبختی وאگذאر کرد אبن
هאى  دوאزده אمאمی رא تدوین کرد و به אین ترتیب، אز یک سو، تمאمی فرقه تشیع دکترین

                                                 
٥٥٩ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٣ 
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ى  هאى متفאوت و پرאکنده رא متقאعد و جذب کرد و אز سوى دیگر، جنאحشیعه معتدل 
 ٥٦٠.ى جאمعه رאند علوى رא به حאشیه

خدאوند אمت ) ١ :زده אمאمی بر هشت אصل بنא شددوאتشیع دکترین به אین ترتیب، 
گذאرد و جهت هدאیت مسلمאنאن همیشه یکی אز  گאه بدون پیشوא نمی אسאمی رא هیچ

کند و به  ، وאرث אمאمت می"وصی"طאلب و فאطمه رא به عنوאن  אبی بאزمאندگאن علی بن
علی،  ن بنعلی و حسی پس אز אمאمت حسن بن) ٢گزیند،  می  مؤمنאن بر"حجت"عنوאن 

אمאمت فقط نزد فرزندאن ) ٣گیرد،  گאه به دو برאدر تعلق نمی مقאم אمאمت دیگر هیچ
هرگאه که אمאم وقت و ) ٤، )ى زیدیه بر خאف فرقه(رسد  علی به אرث می حسین بن

 قرאر دאرد و پس אز وفאت אو "حجت"وאرث אو زنده هستند، فقط אمאم وقت در مسند 
مقאم אمאمت به کسی تعلق ) ٥، )אصل אبدى(گیرد  تعلق میمقאم אمאمت به وאرث אمאم 

گیرد که در دورאن حیאت אمאم وقت وفאت کرده بאشد زیرא אو هنوز جאنشین אمאم  نمی
جهאن ) ٦، )ى אسمאعیلیه بر خאف فرقه( رא کسب نکرده אست "حجت"نشده و مقאم 
ى خدא  یفهאین وظ.  אست"حجت"قאم  دאرد و فقط یک אمאم در م"حجت"همیشه یک 

) ٧אست که زمאن ظهور אمאم رא معین کند و تحقیق در אین روאبط برאى אنسאن گنאه אست، 
 و یא אمאم رא معین "حجت"خدאوند אز طریق אمאم وقت پیشوאى آتی مؤمنאن، یعنی 

یא אز طریق אنتخאب ) رأى(ى عقل  بنאبرאین مؤمنאن مجאز نیستند که به وسیله. کند می
אختفאى אمאم مجאز אست و ظهور אو منجر به אفشאى ) ٨ رא معین کنند، אمאم אمت) אختیאر(

 ٥٦١.شود هویت אو می
زیست معنوی אز אصول  دیگر تبدیل به یکی به ظهور یک نאجی "אنتظאر"به אین ترتیب، 

روح אلنوبختی بא تدوین دکترین تشیع  אبنپیدא אست که . شود  میتشیع دوאزده אمאمی
ى پنج אمאمی  هאى شیعه فرقهאز אز یک سو،  موفق شد که وردوאزده אمאمی و אمאمت مست

د و אز سوى دیگر، بא אدعאى نאنشعאب ک) אسمאعیلیه(ى هفت אمאمی  و شیعه) زیدیه(
 رא در تدאوم سنت "حجت"ى خدوאند و אز طریق אمאم وقت، مقאم  אنتصאب אمאم به وسیله

                                                 
٥٦٠ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٤, und 

vgl Watt, W. Montgomerry (١٩٨١):ebd., S. ٥١  
٥٦١ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٢f. 
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אنند پیאمبر در جאیگאه وאیت به אین ترتیب، אمאم نیز م. هدفرאى شریعت قرאر دشیعیאن 
 و در نتیجه مجאز אست که شریعت رא منحل کند، אگر که در تضאد بא ٥٦٢شود مستقر می
دو وکیل بعدى אمאم غאیب نیز אز  .ى حאکم و حکومت אسאمی قرאر بگیرد منאفع طبقه

 ٩٢٣وفאت در سאل (علی אلنوبختی  صحل אسمאعیل بن خאندאن אلنوبختی بودند که אبو
آخرین . نאم دאشتند)  میאدى٩٤٠وفאت در سאل (موسی אلنوبختی  و حسن بن) ىمیאد

وکیل אمאم دوאزدهم برאى خود جאنشینی معین نکرد و به אین ترتیب، بنא بر אعتقאد 
.  گسسته شد مسلمאنאن אز אین زمאن بא אمت"حجت"ى  شیعیאن دوאزه אمאمی رאبطه

که אمאم )  میאدى٩٤٠ تא ٨٧٨אز سאل  (غیبت صغرאبنאبرאین تشیع دوאزده אمאمی میאن 
 ٩٤٠אز سאل  (غیبت کبرىغאیب אز طریق چهאر وکیل خود بא אمت אرتبאط دאشته و 

. شود  گسسته شده אست، تفאوت قאئل می مسلمאنאنکه אرتبאط אو بא אمت) میאدى به بعد
دى ظهور ى دوאزده אمאمی אعتقאد دאرند، زمאنی که אمאم غאیب به عنوאن مه مؤمنאن شیعه

 ٥٦٣.گذאرد کند، قلمروى عدאلت و حقیقت رא بنیאن می
شود،  روح نوبختی نسبت دאده می در حאلی که تدوین אصول تشیع دوאزده אمאمی به אبن

 ،) میאدى٩٣٩وفאت در سאل (یعقوب אلکلینی  محمد بن: אمאمیه مאنندی  علمאی فرقه
 ٩٩١وفאت در سאل ( א אلصدوقبאبویه و ی אبن، معروف به אلقمی علی جعفر محمد بن אبو

و   אصول شرعی) میאدى١٠٦٧وفאت در سאل (حسن אلطوسی  محمد بنو  )میאدى
هא אز دورאن تسلط  به אین معنی که آن.  אین فرقه رא مهیא کردندحقوقی و قوאنینتوجیه 

آغאز کردند و نتאیج کאر ى تشیع رא  אحאدیث ویژهآوری  بوییאن بر خאفت عبאسی جمع
ى  گرאیی بنא شد که فرقه آورى אحאدیث بر خرد ى جمع شیوه. نאمیدند" אخبאر" خویش رא
مصدאق אحאدیث وאبسته به جא که  אز آن. آموخته بودی یونאنیאن بאستאنی  فلسفهمعتزله אز 

אغلب אحאدیث אهل تسنن غیروאقعی تلقی و مردود ، در نتیجه سند و یא نאم یک אمאم شد
                                                 

" ولی عصر" مهدی رא نیز نאمند و میلله א ى خود علی رא ولی ذאن ویژهشیعیאن در א برאی نمونه אتفאقی نیست که ٥٦٢
شریعت خویش دאرد و نه هאى   تصمیمجهت אتخאذمؤمنאن بא نیאزى به مشאرکت אلله نه  جא ولی در אین. خوאنند می

 .کند אیجאد می وی برאى صدور אحکאمرא حدودى 
٥٦٣ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٤f., und  
vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٢٥f., und  
vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٧٧ 

 
 

٣٨٤

نאبع אحאدیث بودند که אغلب אز אصحאب پیאمبر نقل دلیل אتخאذ אین روش م. شدند
مشروع قدرت  همאن کسאنی که بنא بر אعتقאد شیعیאن متهم به غصب نא در وאقع. شدند می

 ٥٦٤.سیאسی بودند
) אلکتب אאربعه(چهאر کتאب אصولی ی אمאمیه   علمאی فرقهآورى אحאدیث جمعאیج نت

אلدین که شאمل  ر کتאب אلکאفی فی علمى حقوقی تشیع رא د  אلکلینی پشتوאنه شیخ.هستند
 حدیث رא صحیح و مورد وثوق ٥٠٧٢وی در مجموع .  حدیث אست، مهیא کرد١٦٠٠٠

אین مجموعه به . بא אحتیאط پذیرفتهא رא   مאبقی آنو دאنسته  حدیث رא ضعیف٩٤٨٥و 
کتאب من אیحضره אلفقیه شیخ אلصدوق . شود ع تقسیم میوى אصول و فر دو بخش دربאره

هאى تهذیب אאحکאم  אلطوسی کتאبشیخ شود، تدوین کرد و   حدیث می٤٥٠٠ه شאمل ک
ه אست که شאمل غאلبא نهجאن کتאب دیگر مهم אمאمی. و אستبصאر رא به پאیאن رسאند

شود  طאلب، می אبی هאى אولین אمאم شیعیאن، علی بن ى عبאدت، گفتאر و مثאل موאعظ، شیوه
 ٥٦٥.آورى شد ى شریف אلرودى جمع که در قرن دهم میאدى به وسیله

 به هא آن) אلکتب אאربعه(مکتوبאت شیعیאن و بخصوص چهאر کتאب אصولی אز آن پس که 
אشکאل متفאوت فقه که پیمود   رאتشیع دوאزده אمאمی نیز همאن تحوאتیپאیאن رسید، 

تشیع دوאزده ی   فرقهدربه אین ترتیب، . پشت سر گذאشته بودندאهل تسنن ی  ظאهریه
אنشعאب ) אهل حدیث" (אصحאب אאخبאر"و " אصحאب אلرأى"אمאمی نیز میאن دو جنאح 

برאى پאسخ دאدن به مسאئل دنیوى، رجوع به قرآن و " אصحאب אאخبאر"در حאلی که . شد
و " قیאس"אستنتאجאت عقلی رא אز طریق " אصحאب אلرأى"دאنستند،  אخبאر رא کאفی می

                                                 
٥٦٤ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٨٠, und  

vgl. Spuler, B. (١٩٥٤): Hellenistisches Denken im Islam, in: Saeculum, Bd. ٥, S. ١٧٩ff., 

Freiburg/München, S. ٨٠, und 

Steppat, F. (١٩٨٥): Schi'a und Sunna – Religiöse Konfliktlinien und politische Brisanz, 

in: Scholz, F. (Hrsg.): Die Golfstaaten - Wirtschaftsmacht in Krisenherd, S. ٣٦ff., 

Braunschweig, S. ٤٠ 
٥٦٥ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S.٧٨, und  
vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٦, und  

   אدאمه٢٧٧ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه
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تא ظهور مهدى جאیز ) "אجمאع"(אلکאم  تهدאن نאفذفردى فقیه و تأیید جمعی مج" رأى"
ی تشیع دوאزده אمאمی نیز אشکאل متنوع אز زیست   بنאبرאین در فرقه.شمردند می

رسی به قدرت  جهت دستتردیدى نیست که بא وجود رقאبت . سאختאری به وجود آمد
هنی ی خود حאضر بود که قدرت ذ ی حאکم هر فرقه و هر جنאحی به نوبه مאدی طبقه

خویش به عنوאن قشری אز حאکمیت، وسאطت אستقرאر ی حאکم رא بسאزد و در برאبر  طبقه
  אسאمی אمت جنسیتی–نظאم طبقאتی فرودستאن جאمعه رא به عهده بگیرد و موجودیت 

 .  ی אلله موجه سאزد رא به عنوאن تحقق אرאده
ی  אن قشری אز طبقهخویش رא به عنوאستقرאر  تشیع دوאزده אمאمیی  אلبته علمאی فرقه

به אین معنی که . کنند وجه میم غאیب نאیبאن אمאمحאکم אز طریق دین، یعنی به صورت 
طریق نאیبאن אمאم و غאیب فقط אز ى مؤمنאن بא אمאم  رאبطهتא پאیאن دورאن غیبت کبرא 

 אلبته אرتبאط غیرمستقیم אمאم بא אمت אسאمی در برאبر אصول .شود میبرقرאر مجتهدאن 
 که خدאى عאدل هیچگאه אمتمدعی هستند  شیعیאن گیرد زیرא قאدی شیعیאن قرאر میאعت

کند و אین رهبرى אمאم אست که موجب   رא بدون رهبرى و هدאیت رهא نمیمسلمאنאن
 پیدא אست که .شود هא אز کفر و شرک می هدאیت مؤمنאن به رאه رאست و نجאت آن

رא אز طریق توجیه غیبت אمאم ی خویش گوی پردאزאن تشیع دوאزده אمאمی تنאقض نظریه
ى אلهی طرح و وقت  אز یک سو، غیبت אمאم به عنوאن אرאدهمعنی که به אین . پوشאنند می

به غאیب زمאن אمאم  شود و אز سوى دیگر، هم معلوم موکول می ى نא به آیندهوی ظهور 
رتبאط در א مسلمאنאن אز طریق نאیبאن خویش دهد و بא אمت زندگی خویش אدאمه می

دאنند که در دورאن  پردאزאن تشیع دوאزده אمאمی ممکن می نظریههא،  אفزون بر אین. مאند می
אز جمله علمאى دینی ظهور کند  خویش و بر برخی אز برگزیدگאنغאیب غیبت کبرא אمאم 

در رهبرى و تعیین سرنوشت غאیب در نتیجه، אمאم . و به אیشאن فرمאن و אندرز دهد
م אست و אز طریق علمאى دینی بر روאبط אجتمאعی مؤمنאن نظאرت سهی مسلمאنאن אمت
  ٥٦٦.کند می

                                                 
  אدאمه٢٨١ى  جא، صفحه همאن): ١٣٦٢( پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ ،مقאیسه ٥٦٦

 
 

٣٨٦

در . مصאدف بא وقوع موعود אست" مهدی"در زیست معنوی تشیع دوאزده אمאمی ظهور 
هאى  بא אمید تحقق منאفع دنیوى و אیدهبه ظهور یک نאجی " אنتظאر"ی  جא אندیشه אین

به אین . کنند  رא تشدید می"زى منفعلگری جهאن"آمیزند و  אخروى مؤمنאن در هم می
شوند  ى تجمع و فعאلیت سیאسی אفرאد تلقی نمی ترتیب، تحوאت אجتمאعی دیگر نتیجه

در تصور مؤمنאن تشیع دوאزده אمאمی אین אمאم . گیرند دینی به خود میشکل بلکه یک 
 رא هא ریزد و آن رא فرو میموجود אجتمאعی زیست  אست که پس אز ظهور خود "مهدى"

ی  אندیشهبدون تردید عمومیت . سאزد شאن رهא می  جنسیتی-אز شر سرنوشت طبقאتی 
مسلح  یאبزאر منאسب حکومت رא به یک ى حאکم  طبقه، جאمعهאندست  نزد فرو"אنتظאر"

 .گردد میאش  منאفع مאدىحکیم ت متضمن  وکند می

گی کشیدن مؤمنאن و برאى به بند אسאم بنאبرאین تشیع جعفرى دوאزده אمאمی در אبتکאر
لیکن زیست . یאبد  جنسیتی به توفیق کאمل دست می-ى طبقאتی  تشکیل یک جאمعه

قאدر אست که بא ترویج نزدیکی پאیאن غیبت و ظهور چنین  همتشیع دوאزده אمאمی معنوی 
به אین ترتیب، تشیع . دهد) شهאدت(ى فعאل   جنبه"گریزى جهאن"ى   به אندیشه"مهدى"

رא بא ) تقیه ("گریزى منفعل جهאن"و ) شهאدت(" گریزى فعאل جهאن"دوאزده אمאمی، 
مؤمنאن אین فرقه رא زیست معنوی آمیزد و  در هم می" مهدى" ظهور "אنتظאر"ی  אندیشه

ى متفאوت برخورد به قدرت  دو شیوهچنین نگرشی به جهאن تحت . کند معین می
برאی مؤمنאن  "تقیه"ترین ى نخست، بא אستفאده אز دک در وهله. شود سیאسی ممکن می

 جنسیتی -که بא אعتقאد به سرنوشت و دست تقدیر به نظאم طبقאتی شود  ممکن می
رאند، بא אمید به فرא  אسאمی و هرگونه دولتی که در אستقرאر و پאسدאرى אز آن حکم می

بنאبرאین . ى حאکم تن دهند رسیدن پאیאن غیبت کبرא و رهאیی אز بندگی و אسאرت طبقه
ى حאکم رא مسلح به یک אبزאر   در تشیع دوאزده אمאمی طبقه"گریزى منفعل نجهא"

در . کند حکومتی برאى تحقق و پאسدאرى אز منאفع مאدى و جאیگאه אجتمאعی خود می
طلبی میسر  برאی هر אنسאن جאهتشیع دوאزده אمאمی زیست معنوی ى بعدى، طبق  وهله
دل אسאمی، אو تشکیل دولت عن مسلمאنאکه بא אدعאى ضرورت وحدت אمت شود  می

دستאن جאمعه توجیه کند و  אهدאف شخصی و منאفع قشرى خود رא به صورت אهدאف فرو
بنאبرאین . برאى کسب قدرت سیאسی متوسل به تبلیغ شهאدت و خشونت شود
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 برאى تهییج مبאرزאتی منאسب אبزאر در تشیع دوאزده אمאمی فقط "گریزى فعאل جهאن"
ى حאکم אست که برאى   جنאحی אز طبقهقشرىو  تحقق منאفع مאدى  جאمعه وאندست فرو

تشیع دوאزده אمאمی بر  بنאبرאین زیست معنوی .کند کسب قدرت سیאسی فعאلیت می
بدیهی אست که . مאند ى تعبد بאقی می شود و در محصوره مؤمنאن بنא نمیخردگرאیی 
 حقوق :ی، مאنندى مدرن حقوق تمدن و فلسفهیک چنین زیست معنوی ى  تحت سلطه

مدאرى  مندى دولت و قאنون قאنون(ى אجتمאعی  شمول طبیعی بشر و حقوق مصوبه جهאن
ى عدאلت دست   אندیشهبه بیאن دیگر، אین دیدگאه فقط به. جאیگאهی ندאرند) شهروندאن

عدאلت رא رعאیت کند، محאفظ لله א  و یא ولی"ی عאدلپیشوא"به אین معنی که . یאبد می
ى عدאلت در تشیع دوאزده  אندیشهאز אین رو، . هא رא آزאر ندهد אشد و آنبندگאن خود ب

 ٥٦٧.אستبدאد אست" אخאقی"ى  אمאمی فقط جنبه
بא وجودی که زیست معنوی تشیع دوאزده אمאمی در אوאخر خאفـت عبאسـیאن بـه کمـאل                  

 یאفتند و אز אین رو،     ی حאکم دست نمی    رسید لیکن علمאی אین فرقه به قدرت مאدی طبقه        
بـرאی  . ی دینی خویش رא تبدیل به قدرت ذهنی حאکمیت کننـد           قאدر نبودند که אندیشه   

هא אین אمکאن زمאنی مهیא شد که صفویאن دولت شאهنشـאهی خـویش رא بـر سـرزمین              آن
אیرאن אستوאر سאخته و تشیع دوאزده אمאمی رא در برאبر خאفت سنی مذهب عثمאنی تبدیل             

ین پس، شאه אسمאعیل صـفوی علمـאی אیـن فرقـه رא بـه      אز א. به אیدئولوژی دولتی کردند  
 .אیرאن فرא خوאند و مسیر تאریخ فرهنگی کشور رא دگرگون سאخت

                                                 
٥٦٧ vgl. Greussing, Kurt (١٩٨٧): Vom "guten König" zum Imam - Staatsmacht und 

Gesellschaft im Iran, Berlin, S. ٦٥ 

 
 

٣٨٨

 نتیجه
 

ی אندیشیدن אنتقאدی پیرאمـون تـאریخ و فرهنـگ            ی تدوین אین کتאب ترویج شیوه       אنگیزه
 ذאتـی دروننقدمאرکس אز طریق    .  אست "هאی אیرאنی مאرکسیست" در میאن    سرزمین אیرאن 

آلیسـتی آلمـאنی، سیאسـت        ی אیـده    فلسـفه : ی جهאنشمول دورאن خویش مאنند      سه پروسه 
אنقאبی فرאنسوی و אقتصאد کאسیک אنگلیسی אز یک سو، و אز طریق دگرگـونی پـאرאدאیم                

شنאسی هگلی و فویربאخی אز سـوی دیگـر، بـه אبعـאد אیـن دسـتگאه فکـری، یعنـی                       אنسאن
אین دستگאه فکری بر خאف تحریفאتی کـه  . دست یאفتمאتریאلیسم تאریخی ـ دیאلکتیکی  

دهد، نـه تنهـא    ی אندیشیدن مאرکس نسبت می אیدئولوژی مאرکسیسم ـ لنینیسم به شیوه 
- مـی  "کننـده  نفی نقد"گرא نیست بلکه کلیت وאقعیت אبژکتیو رא به بند          گرא و مثبت  تقلیل

. گـذאرد نگشـت مـی   ی طبقـאتی א   کشد و هموאره بر منشأ مאدی و متضـאد کلیـت جאمعـه            
جא به אین معنی אست که تضאد نیروهאی مولد بא منאسبאت تولید مسبب             دیאلکتیک در אین  

شود که אلبتـه بـه صـورت نبـرد          می) زیربنא(ی تحوאت אجتمאعی در زیست مאدی       نطفه
ی אیـن   بאزتאب یאفته و بعدًא بـه صـورت نتیجـه         ) روبنאهא(אیدئولوژیک در زیست معنوی     

بـه  . کنـد بر زیست אجتمאعی وאکنش می    ) دولت(ز طریق زیست سאختאری     نبرد، دوبאره א  
ی حـאکم بـא       ی طبقـه    אین ترتیب، زیست אجتمאعی تحت تأثیر کشـمکش میـאن אندیشـه           
 تאریخ جא در אین. گیرد مقאومت فرودستאن جאمعه یک شکل تאریخی و فرهنگی به خود می          

مـאدی   قـدرت    ئولوژیאیـد فرهنگی به معنی قدرت ذهنی حאکمیت אست که به صورت           
ی  مسئله. سאزد  رא موجه مینظאم طبقאتی ـ جنسیتی ی حאکم در آمده و تشکیل یک  طبقه

آگאهی אز جهـאن    "هستند که به صورت تدوین      آثאر فرهنگی   همאن  مورد نظر در وאقعیت     
به جאی  ی  ههא، مکتوبאت حمאسی و مبאحث فق       نאمه  ، شאه هא  نאمه سیאستو در אشکאل    " وאرونه
אین حאکمאن   یروحیه و   یک دورאن مشخص   روאنشنאسیאز  אین آثאر در وאقعیت     . ندא  مאنده

ی حـאکم بـא فرودسـتאن         ی طبقـه    ، رאبطـه  وאسـطه  که به صورت     دهند دورאن گزאرش می  
אز אیـن   . هـא אسـت   جא بحرאن به معنی אختאل در وאسطه      در אین . کنند  جאمعه رא برقرאر می   

ذאتی نیروهאی  אفتد و تضאدهאی درون    بر می  پس، پرده אز وحدت ظאهری زیست אجتمאعی      
بـه معنـی    ) زیربنـאیی (جא بحرאن مـאدی       در אین . گردندمولد بא منאسبאت تولید عریאن می     
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אختאل در بאزسאزی نیروی کאر אجتمאعی به عنوאن وאسـطه بـین אنسـאن و طبیعـت و بـه       
 بحـرאن   معنی אختאل در گردش پول به عنوאن وאسطه بین خرید و فـروش کـאא אسـت،                

بـه عنـوאن وאسـطه بـین     ) دین، فلسـفه (به معنی אختאل در אیدئولوژی ) روبنאیی(معنوی  
ی حאکم و بروز אشکאل نوین زیست معنـوی אسـت و سـرאنجאم                فرودستאن جאمعه و طبقه   

به معنی אختאل در قאنون به عنوאن وאسطه بین ملـت و دولـت          ) دولت(بحرאن سאختאری   
 .אست

هـאی خشـک و صـرف         ز אین دستگאه فکـری بـر خـאف تحلیـل          پیدא אست که אستفאده א    
 אز تحـوאت אجتمـאعی      אنترسـوبژکتیو مאتریאلیستی، محقق رא به אجبאر بـه سـوی بررسـی            

به אین معنی که کنش سوژه بא رجـوع بـه خـرد سـوژه قאبـل درک و بررسـی                     . رאند  می
به صورت توطئه   نه تنهא   ) אسطوره، دین، אیدئولوژی  (به بیאن دیگر، عوאمل ذهنی      . شود  می

ی حـאکم   و فریبکאری طبقـه   " آگאهی אز جهאن وאرونه   "و فریب אنبوه مردم و یא به صورت         
در . شـوند  فرودستאن جאمعه به بند نقد کشیده می       خودفریبیچنین به صورت      بلکه و هم  

جא אفکאر عمومی و ذهنیت موجود جאمعه بא رجوع بـه عوאمـل عینـی و منشـأ مـאدی                    אین
  ٥٦٨.گردند بررسی میא قאبل نقد وه آن

گونه که در אین کتאب بא אستفאده אز دستگאه فکری مـאرکس بـه تفصـیل مسـتدل و          همאن
אی سـرزمین אیـرאن همـوאره بـא      مستند شد، پس אز ظهور دین عیسـویאن دولـت منطقـه        

پـردאزאن    مصدאق אین موضوع وאکـنش نظریـه      . بودهאی معنوی و سאختאری روبرو        بحرאن
ون یکتאپرستی سאمیאن در تفکر دینی خـویش אسـت کـه بـه              حکومتی جهت אدغאم مضم   

صورت تאریخ فرهنگی و در شکل مکتوبאت مאنویאن، زروאنیאن و אوستאی متـأخر אز دورאن               
پردאزאن دولت سאسאنی به      به بیאن دیگر، نظریه   . شאهنشאهی سאسאنیאن به جאی مאنده אست     

ی אیرאنیـאن אز آیـین      ی عوאمـل ذهنـی رویکـرد فرهنگـ          بهترین وجه ممکنه پیش زمینـه     

                                                 
 برאی نمونه زمאنی که یک نفر در אنتظאر ظهور یک نאجی אست، אیمאنش در وאقعیت بیאن אخروی درمאندگی ٥٦٨

אش אست که در شکل آنتیک و روستאیی آن به صورت אنتظאر برאی بאریدن بאرאن و در شکل مدرن آن به אقتصאدی
پیدא אست که فقط آن روشنفکری تبدیل به روشنفکر אرگאنیک . کند אر مزدی بروز میصورت فאکت بیکאری و ک

ی برאندאزی شرאیط ، همچنین אنگیزه"آگאهی אز جهאن وאرونه"شود که به غیر אز روشنگری و نقد  فرودستאن جאمعه می
 .رא نیز دאرد" جهאن وאرونه"مאدی خود فریبی، یعنی همאن 
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زرتشت به دین אسאم رא مهیא کرده بودند، در حאلی که אعـرאب مسـلمאن بـא توسـل بـه        
 . خشونت وحشیאنه عوאمل عینی אین عبور فرهنگی رא فرאهم آوردند

אز آن پس، که شאهنشאهی سאسאنیאن سرنگون شد، אعرאب مسـلمאن بـه تخریـب کشـور                 
لـیکن  . ی بאزאرهـאی بـرده فروشـی کردنـد     روאنـه روی آوردند و אیرאنیאن رא دسته دسته  

ی حـאکم     تبאر به ضـرورت همکـאری طبقـه         چندی نگذشت که فאتحאن و مهאجرאن عرب      
ی حאکم אیرאنـی کـه    به אین ترتیب، طبقه   . ی فتوحאت خویش پی بردند      אیرאنی جهت אدאره  

 دیـد و  پس אز سرنگونی شאهنشאهی سאسאنیאن منאفع مאدی خویش رא در معرض خطر می    
شوکت و منزلت خویش رא بאخته بود، بא کمאل میل و به عنوאن مرزبאن، سوאرکאر، کאتـب،    

در . ی مسلمאنאن در آمد     تبאر و خلیفه    مترجم، مشאور، دبیر و ندیم به خدمت وאلیאن عرب        
 یـאد کـرد کـه بـه سـرکردگی           جنبش شـعوبیه  همین אمتدאد بאید אز شرکت אیرאنیאن در        

ی عبאسـی رא بـر مسـند      ویאن رא سـرنگون کـرده و خلیفـه        ی אم   אبومسلم خرאسאنی سلسله  
 و  خردאدبـه ،  برمکیـאن : تبאر مאنند  هאی אیرאنی  دودمאنאز אین پس، رאه برאی      . خאفت نشאند 

بـه همـین منـوאل،      . هאی دولتی دست بیאبند      بאאترین رتبه  بهسهل به کلی هموאر شد که       
که یאد کرد   یאن، تیموریאن و سאمאنیאن     بوییאن، صفאر : هאی אیرאنی تبאر مאنند    دودمאنبאید אز   

قـدرت سیאسـی رא   אی در سرزمین אیرאن تشکیل دאدند و     هאی منطقه    دولت بא وجودی که  
 و لبאس عربی به تن کردند بلکه آیـین  אسאم رא پذیرفتند نه تنهא دین  در دست دאشتند،  

 بאستאنی خویش رא بـه فرאموشـی سـپرده و אلقـאب و אسـאمی عربـی نیـز بـرאی خـویش                      
تبאر بـא وجـودی کـه אمکـאن אحیـאی آیـین           ی حאکم אیرאنی    به بیאن دیگر، طبقه   . برگزیدند

زرتشت و فرهنگ אیرאنیאن بאستאنی رא دאشت لیکن حאضر نبود کـه אز אسـאم بـه عنـوאن            
.  جهت تصرف رאنت محصولی و אضאفه تولید אجتمאعی دسـت بشـوید            אبزאر حکومتی یک  

אی شـد و   نه تبدیل به אیدئولوژی یک دولت منطقـه  جא אسאم به بهترین وجه ممک       در אین 
به بحرאن زیست معنوی و زیست سאختאری که در دورאن سאسאنیאن به وجود آمده بـود،                

تبאر حتא אگر در مخאلفت       ی حאکم אیرאنی    بنאبرאین قאبل درک אست که چرא طبقه      . پאیאن دאد 
آورد و قـدرت      وی مـی  هאی دیگر دین אسאم ر      گرفت، به فرقه    بא قدرت مرکزی قرאر می    

 .   אش رא بسאزد دאد که قدرت ذهنی مאدی خویش رא در אختیאر قشری אز فقهא قرאر می
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 رא  مسلطی و   فعאلهت حفظ منאفع مאدی خویش نقش       جتبאر    ی حאکم אیرאنی    طبقهبنאبرאین  
پیـدא אسـت کـه    . در رویکرد فرهنگی אیرאنیאن אز آیین زرتشت به دین אسאم بאزی کـرد       

نیز مאنند אعرאب אز طریق אعمאل خشونت غیر אقتصאدی منجر به عوאمـل عینـی               אیرאنیאن  
ی   و אز طریـق אلتقـאط فلسـفه        به تنهאیی  تبאر  אین رویکرد شدند، در حאلی که فقهאی אیرאنی       

یونאنی و یکتאستאیی אیرאنیאن بא یکتאپرستی سאمیאن به مغאلطه دست یאفتند و چنאن ذهنیت              
ختند که دیگر تفאوت میאن אین سـه طـرح متنـאقض אز             فرودستאن جאمعه رא مخدوش سא    

ی حـאکم     به همین منوאل نیز بאید אز فعאلیت طبقـه        . شنאسی غیر قאبل تشخیص شد     هستی
هـאی אیرאنیـאن بאسـتאنی رא بـه אمאمـאن              یאد کرد که אز طریق مکتوبאتش حمאسه       تبאر  אیرאنی

 در  ٥٦٩.شوش سאخت شیعه نسبت دאد و ذهنیت و هویت فرودستאن جאمعه رא به کلی مغ            
بאسـتאنی  مکتوبאت بود که تبאر  ی حאکم אیرאنی  طبقه همینوאقعیت نه אعرאب مسلمאن بلکه      

 . کرد ترجمه و یא به کلی منهدم אیرאنیאن رא تحریف و
پیدא אست که وאکنش فرودستאن جאمعه به אین رویکرد فرهنگی در شهر و روستא بسـیאر                

چنـین   رهא قدرت نظאمی، سאختאر دیـوאنی و هـم     جא که در شه     אز آن . متفאوت و متنوع بود   
شـد بلکـه      مدאرس دینی אستقرאر دאشتند، در نتیجه نه تنهא بـه زبـאن عربـی گفتگـو مـی                 

پیدא אست که تحت شرאیط     . دولتی روبرو بودند  بא یک قدرت بאمنאزع     فرودستאن جאمعه   
אدאنـه بیـאن    خود رא آز  ت  نظریאموجود و אز ترس تکفیر فقهאی دولتی کسی قאدر نبود که            

گـאه ذهنـی      جא بیش אز یک خلوت      در אین . کرد  دین אبرאز وجود می     ی    و بאید در لفאفه    کند
مאند که آیین و فرهنـگ بאسـتאنی خـویش رא אز مضـرאت زمאنـه          هא بאقی نمی    برאی אنسאن 

ی روسـتאیی بـدور אز قـدرت مرکـزی نـه تنهـא                در برאبر جوאمع پرאکنده   . مصون بدאرند 
אکی بلکه زبאن فאرسی خویش رא نیـز حفـظ کـرده و آیـین و مرאسـم                  ی تولید אشتر    شیوه

جـא دیگـر אثـری אز         در אین . کردند  چون گذشته پرشکوه برگزאر می      بאستאنی خویش رא هم   
                                                 

-موאنא محمد بنی  کند که در قرن نهم به وسیله یאد می" نאمه خאورאن" א אز کتאبאلله صف  برאی نمونه ذبیح٥٦٩

אین کتאب אز یک خلط نאهمאهنگ . مدون شده אست)  هجرى٨٧٥وفאت در سאل (אلدین مشهور به אبن حسאم  حسאم
به همین . دده گزאرش میدیو و אژدهא بא خאورزمین و אن پאدشאهطאلب بא  אبی هאی علی بن حمאسی به صورت جنگ

 و یא ١١٢٣وفאت (אین کتאب میرزא محمد رفیع خאن بאذل ی  ویسندهن. یאد کرد "ى حیدرى حمله"منوאل بאید אز کتאب 
کند  هאی אیرאنی برאی روאل زندگی אولین אمאم شیعیאن אفسאنه سرאیی می  אست که در سنت حمאسه) هجرى١١٢٤

 ) אدאمه٣٨٠  אدאمه و٣٧٨ی  جא، صفحه همאن :)١٣٥٢(אلله صفא، ذبیحمقאیسه، (
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یک حکمفرمאی مستبد و یک فقیه متعصب نبود که فرودستאن جאمعه رא به زنجیر کشد               
تبـאر بـرאی حفـظ        قهאی אیرאنـی  بא تمאمی אین وجود آن قدرت ذهنی که ف        . و یא تکفیر کند   

کـرد کـه      منאفع مאدی خویش به وجود آورده بودند، چنאن بر אفکאر عمومی سنگینی مـی             
فـرط مشـقאت زیسـت      אز  روی آوردند تא     خودفریبیفرودستאن جאمعه نیز رفته رفته به       

به אین ترتیـب، بـرאی      . بیאبند" گریزی  جهאن"مאدی و زجر دنیאی وאقعی لحظאتی رא جهت         
یک وאقعیـت  شد که به یک سرאب پنאه بیאورند و در آرزوی       אن جאمعه ممکن می   فرودست

پیدא אسـت کـه تحـت تـأثیر     . بمאنند") مهدی("در אنتظאر ظهور یک نאجی بهتر و אنسאنی   
یـک معنـی نسـبت بـه      دنیـوی و     ختیبشـور نسبت به    אخروی یک تخیل אسאم نه تنهא    

 فرودستאن جאمعـه در برאبـر حکومـت         آمد بلکه   ی طبقאتی به وجود می      אیی جאمعه معن بی
אی بود که     یک چنین طرحی در وאقعیت همאن برنאمه      . شدند  אسאمی به אنفعאل کشیده می    

پردאزאن دولتی אز دورאن ظهـور مـאنی در אوאیـل شאهنشـאهی سאسـאنیאن تـא دورאن                    نظریه
زندگی سهروردی در אوאخر خאفت عبאسیאن برאی مردم سرزمین אیـرאن تـدאرک دیـده               

 . دندبو
به بیـאن   دאرد، و   طبقאتی  وאنب  جی مردم سرزمین אیرאن      زده  אسאمتאریخ فرهنگی   بنאبرאین  

پـאلتوی  به صـورت یـک    אست که    ی حאکم אیرאن    تאریخ فرهنگی طبقه  بهتر، تאریخ אسאم،    
سـو، ذאت   אز یـک    אین پאلتوی سـربی     . فرودستאن جאمعه پوشאنده شده אست     بر تن    سربی

אفکאر دینی  سوی دیگر،    אز   کند و   سאن אیرאنی رא مدאم سرکوب می     یאب אن   خردگرא و حقیقت  
آنאن رא  " جهאن درونی "سאخته و چنאن    ی אیرאنیאن مسلط      چنאن بر درک و زبאن روزمره     رא  

پیدא . آن نیست رאحتی قאدر به رهאیی אز      کند که هر کسی به        تسخیر کرده و אستعمאر می    
کند زیرא אنسאن      عمل می  مאری אجتمאعی بیزدگی به صورت یک       جא אسאم   אست که در אین   

אفسـوس  . دאرد  بאز مـی  فرهنگ مدرن    درک و فرאگیری      אندیشیدن אنتقאدی و   אیرאنی رא אز  
 .هستندبه אین بیمאری مبتא نیز " هאی אیرאنی مאرکسیست" אغلب که
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رسمی و "هאى قرآنی و تحریفאت قرאئت   محدودیت-قرאئت قرآن غیر دینی ): ٢٠٠٦(آیرملو، رضא 
  لیترאتور، سوئد-، نشر אینوאند ١، جلد "بא وאسطه

آریאن پور، در نشر مؤسسه . ح. سیر فلسفه در אیرאن، ترجمه دکتر א): ١٣٥٤(אقبאل אهورى، محمد 
 ، تهرאن٥٥ یره شمאیئی، نشریه فرهنگی منطقه

אلمحمد آیتی، جلد تאریخ فلسفه در جهאن אسאمی، ترجمه عبد): ١٣٥٨(אلجر، خلیل \אلفאخورى، حنא
 אول و دوم، چאپ دوم؛ تهرאن

 هאى אیرאنیאن، گزאرش و پژوهش جلیل دوستخوאه، چאپ سـوم، جلـد             ترین سروده   کهن): ١٣٧٥(אوستא  
 ن، تهرאم دوאول و

 مزک، -در آمدى بر سیر אندیشه در אیرאن، مאنی ): تאریخ אنتشאر ندאرد  (پرمون  .   م -مقدم، محمد     برنא
 )آلمאن(، چאپ دوم، אنتشאرאت نوید ٢ى  ن، شمאرهدر אندیشه در אیرא

ى אیرאن شنאسـی       بنא بر روאیאت مورخین عرب و אیرאنی، در مجموعه         -برمکیאن  ): ١٣٥٢(بووא، لوسین   
 ى ، ترجمه٤ى  شمאره

 مزدکی در אیرאن عهد سאسـאنی،       -هאى مאنوى     زندگאنی مאنی، در کشאکش   ): ١٣٨٤(אلشعرא    بهאر، ملک 
  אدאمه، تهرאن١٩ى  بאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، صفحهبه کوشش ملیحه کر

 ن پאره نخست و پאره دویم، אنتشאرאت آگאه، تهرא-پژوهشی در אسאطیر אیرאن ): ١٣٧٥(بهאر، مهردאد 
ى سـید علـی    مختصرى دربאره تאریخ مزدک، در کتـאب عقאیـد مـزدک، نوشـته    ): ١٣٥٣. (پرتو، ع   

 نمهدى نقوى، تهرא

אنسאن در سیستم تفکر אسאمی، چـאپ אول، אنتشـאرאت سـنبله، هـאمبورگ     ): ١٣٨٦ (پرتوى، غאمرضא 
 )آلمאن(

ى    אز هجرت تא پאیאن قرن نهم هجرى، ترجمـه         -אسאم در אیرאن    ): ١٣٦٢(پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ   
 کریم کشאورز، چאپ ششم، تهرאن

: ، مترجمـאن  ٢ و   ١تی تאریخ، جلد    تکאمل نظر مونیس  ): تאریخ אنتشאر ندאرد  (پلخאنف، گئورگ وאلنتینویچ    
 نیא و سعدאلله علیزאده، نشر بین אلملل، אیرאن جאل علوی
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، سـپאنگא   )نאم متـرجم نـدאرد    (منتخب آثאر فلسفی،    ): تאریخ אنتشאر ندאرد  (پلخאنف، گئورگ وאلنتینویچ    
 )سوئد(

گرאیـی و     تکرتیر و سیאست אتحאد دین و دولـت در دوره سאسـאنی، در بـدع              ): ١٣٨٤(تفضلی، אحمد   
زندقه در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصـل، ص                

  אدאمه، تهرאن٣١
حکمته אאאشرאق، ترجمه و شرح אز سید جعفر سجאدی،  ): ١٣٦٧(אلدین یحی سهروردی، شیخ شهאب

 ، تهرאن)١٥٦٢(، אنتشאرאت دאنشگאه تهرאن ٢٧٨٧: ی مسلسلچאپ پنجم، شمאره
 آشنאیی بא زرتشت، چאپ دوم، אنجمن دوستدאرאن אشو زرتشت، برلین): ١٣٧٥(عفرى، علی אکبر ج

ى سـید علـی مهـدى         مقدمه، در کتאب عقאید مـزدک، نوشـته       ): ١٣٥٣(زאده، سید محمد علی       جمאل
 تهرאن אدאمه، ٣ ى ه صفحنقوى،

 )آلمאن (تشیع و سیאست در אیرאن، جلد دوم، مونیخ): ١٣٦٣(چوبینه، بهرאم 
 نگرش بنیאدین بر نظریאت אصولیون، پאریس): ١٣٦٤(خאورى، مرآت 

 )سوئد(مزدک، چאپ دوم، אنتشאرאت אفسאنه ): ١٣٦٩(خسروى، خسرو 

  אدאمه٤٦ى  ، صفحه)آلمאن( سאل، بکوشش و ویرאیش بهرאم چوبینه، کلن ٢٣): ١٩٩٩(دشتی، علی 
گرאیی و زندقـه در אیـرאن         ی، در بدعت  گرאیی در دوره سאسאن     نگאهی به بدعت  ): ١٣٨٤(دریאیی، تورج   

 אدאمـه،   ٤٧ى    عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، صفحه           
 تهرאن

 )فرאنسه(درخششهאى تیره، چאپ دوم، وینستر  ):١٣٧٧(دوستدאر، آرאمش 
وم، جلـد یـک،     چאپ س  هאى אیرאنیאن،   ترین سروده    کهن  پیشگفتאر در אوستא،   ):١٣٧٥ (دوستخوאه، جلیل 

 تهرאن
ى سـید علـی مهـدى         درست دینی مزدکی، در کتאب عقאید مـزدک، نوشـته         ): ١٣٥٣( ر   -دهپور، א   

 نقوى، تهرאن
گرאیـی و زندقـه در אیـرאن          אلمعאرف אسאم، در بدعت     زندقه به روאیت دאیره   ): ١٣٨٤(دوبلوא، فرאنسوא   

 و محمد کریمـی زنجـאنی       عهد سאسאنی، ترجمه ملیحه کربאسیאن، به کوشش ملیحه کربאسیאن        
  אدאمه، تهرאن١٠٧ى  אصل، صفحه



 
 

٣٩٥ 

گرאیی و زندقـه در אیـرאن عهـد     تندیسه مفرغی مؤبد مؤبدאن کرتیر، در بدعت  ): ١٣٨٤(ذکאء، یحیی   
  אدאمه، تهرאن٥٣سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 

نی אز کشאکش آنهא، ترجمه ملیحه کربאسـیאن، در         אلگویی شم : کرتیر و مאنی  ): ١٣٨٤. (رאسل، جیمز אر  
 -هאى مאنوى  کشאکش

محل چـאپ   (گنجینه אوستא، سאزمאن אنتشאرאت فروهر، چאپ خرمی        ): تאریخ אنتشאر ندאرد  (رضی، هאشم   
 )ندאرد

فرאر אز مدرسه ـ دربאرۀ زندگی و אندیشۀ אبوحאمد غزאلی، مؤسسۀ ): ١٣٦٤(زرین کوب، عبدאلحسین 
 کبیر، تهرאنאنتشאرאت אمیر 

 زندقه و زنאدقه، در بدعت گرאیی و زندقه در אیرאن عهد سאسאنی، ):١٣٨٤(کوب، عبدאلحسین  زرین
   אدאمه، تهرאن ١٢٣ی به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، صفحه

  بعد אز אسאم، چאپ چهאرم-تאریخ אیرאن ): ١٣٦٣(کوب، عبدאلحسین  زرین

 بאمدאد אسאم، چאپ چهאرم، تهرאن): ٢٥٣٦(ین کوب، عبدאلحس زرین

ى تیور قـאدرى، چـאپ دوم، אنتشـאرאت           گرى، ترجمه زروאن یא معمאى زرتشتی   ): ١٣٧٥. (سی. زنز، آر 
 )تهرאن(روز  فکر

 אى نو، چאپ ششم، نشر فرزאد  אیرאن کهن، در هزאره-تولدى دیگر ): ٢٠٠٢(אلدین  فא، شجאعش

 مزدکی در אیرאن عهد سאسـאنی، بـه         -هאى مאنوى     ، در کشאکش  درست دینאن ): ١٣٨٤(شکی، منصور   
  אدאمه، تهرאن١٥٣ ی فحهکوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص

 אز قدیمترین عهد تאریخی تא قرن چهـאرم هجـرى،        - حمאسه سرאیی در אیرאن      :)١٣٥٢(אلله  صفא، ذبیح 
 )تهرאن(چאپ سوم، אنتشאرאت אمیر کبیر 

 -هאى مאنوى  نویسی بر مאنویت در عصر אسאمی، در کشאکش ردیه): ١٣٨٤(قی، אحمد طאهرى عرא
مزدکی در אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 

  אدאمه، تهرאن٩٩
تאریخچـه و تجربیـאت جنـبش     ـ  جنـبش کـאرگرى و سـندیکאى وאبسـته    ): ٢٠٠٣(فریدونی، فرشید 

  אدאمه ٦٥ی ، در آرمאن و אندیشه، جلد אول، برلین، صفحه)١٣٢٧ تא ١٣٢٠(رאن کאرگرى در אی
ی تمدن ستیزی در אیـرאن، در آرمـאن و אندیشـه، جلـد              تمدن و تאریخچه  ): ٢٠٠٣(فریدونی، فرشید   
  אدאمه، برلین١٢٩ی یک، صفحه

 
 

٣٩٦

هـאى    سیسـت مאرک" نقـدى بـر گفتمـאن         -ى طبقـאتی      زبאن دینی و سلطه   ): ٢٠٠٦(فریدونی، فرشید   
ی صـفحه بـرلین،    جلـد دوم،     ،، در آرمאن و אندیشـه     "אسאم و سیאست  "پیرאمون نقش   " אیرאنی
  אدאمه١٢٥

، ى عمل نزد آنتونیـو گرאمشـی   گرאیی مאرکسیستی و فلسفه نقدى بر مثبت): ٢٠٠٦(فریدونی، فرشید   
 אدאمه و  ٨٣ی در آرمאن و אندیشه، جلد دوم، برلین، صفحه

و دאیل شکسـت جنـبش   " مאرکسیسم אیرאنی"ى عمل در     نقدى بر فلسفه  ): ٢٠٠٦(فریدونی، فرشید   
  אدאمه ٣٥ی ، در آرمאن و אندیشه، برلین، جلد دوم، صفحه سوسیאلیستی در אیرאن-کאرگرى 

، آرمאن و אندیشه، جلـد      مدאرى در אیرאن    ى دولت   دאرى و فلسفه    تאریخ دین ): ٢٠٠٦(فریدونی، فرشید   
 سوم، برلین

نقـدى بـر گفتمـאن دینـی پیرאمـون      ی حقـوق طبیعـی و אسـאم ـ     فلسفه): ٢٠٠٧(رشید فریدونی، ف
 ، در آرمאن و אندیشه، جلد چهאرم، برلینگرאیی و حقوق بشر خرد

ى  سـوژه "نقـدى بـر مفـאهیم طبقـאت אجتمـאعی و       ـ  مאرکسیسم و سـنت ): ٢٠٠٨(فریدونی، فرشید 
 ششم، برلین  جلد ، آرمאن و אندیشه در،در تئورى אنتقאدى" تאریخی

 شکیبאیی و تعصب در אسאم ـ نقدی بر کشمکش روشنگری بא شریعت): ٢٠٠٩(فریدونی، فرشید 
 هאی אجتمאعی אیرאن، برلین، نشر پژوهش جنبش٧سאزی در אیرאن، در آرمאن و אندیشه، جلد 

 ، در آرمـאن و אندیشـه، جلـد هشـتم،          אیسـم   جنبش کאرگرى در پرتو توده    ): ٢٠٠٩(فریدونی، فرشید   
 ١٢١ی برلین، صفحه

و ضـرورت تـرویج     " هـאی אیرאنـی   مאرکسیسـت "زدگـی   نقدی بـر אسـאم    ): ٢٠١٢(فریدونی، فرشید   
 ٢٨אندیشیدن אنتقאدی، در دفترهאی نگאه، شمאره 

 אستبدאد در אیرאن، چאپ دوم، تهرאن): ١٣٨٥(قאضی مرאدى، حسن 
  تهرאن،ىא ترجمه و تفسیر حאج شیخ مهدی אلهی قمشه): ١٣٧٠(قرآن مجید 

אلدین سهروردی و فلسفه אشرאق، در حکمته אאאشرאق تألیف شهאب): ١٣٦٧(אلدین شیرאزی قطب
ی אلدین یحی سهروردی، ترجمه و شرح אز سید جعفر سجאدی، چאپ پنجم، شمאرهشیخ شهאب

 ، تهرאن)١٥٦٢(، אنتشאرאت دאنشگאه تهرאن ٢٧٨٧: مسلسل
، ١٠٦ی نشر   ی علی אکبر مهدیאن، شمאره     تאریخ، ترجمه  مفهوم کلی ): ١٣٨٥(کאلینگوود، رאبین جورج    

 نشر אخترאن 



 
 

٣٩٧ 

 )محل אنتشאر ندאرد ():١٩٩٩ (مقدسکتאب 
 ى رشید یאسمی، چאپ چهאرم، تهرאن אیرאن در زمאن سאسאنیאن، ترجمه): ١٣٥١(سن، آرتور  کریستین

 אیـرאن عهـد      مزدکـی در   -هאى مـאنوى      پیشگفتאر، در کشאکش  ): ١٣٨٤(کریمی زنجאنی אصل، محمد     
  אدאمه، تهرאن١١سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 

 ى رویא منجم، אنتشאرאت فکر روز، تهرאن دین אیرאن بאستאن، ترجمه): ١٣٧٥(گیمن، دوشن 
אلله  ذبیح: سرزمین جאوید؛ جلد אول؛ ترجمه و אقتبאس): ١٣٨١(موله، هرتزفلد، گیرشمن  مאریژאن

 ری، چאپ چهאدهم، تهرאن، نشر زرین، تهرאنمنصو
تאریخ و فرهنگ אیرאن ـ در دورאن אنتقאل אز عصر سאسאنی به عصر  ): ١٣٧٥(محمدی مאیری، محمد 

 אسאمی، دل אیرאنشهر، بخش אول، جلد دوم، چאپ نخست، تهرאن 
אنی به عصر تאریخ و فرهنگ אیرאن ـ در دورאن אنتقאل אز عصر سאس ): ١٣٧٩(محمدی مאیری، محمد 

 אسאمی، جلد אول، چאپ دوم، تهرאن
تאریخ و فرهنگ אیرאن ـ در دورאن אنتقאل אز عصر سאسאنی به عصر  ): ١٣٧٩(محمدی مאیری، محمد 

 אسאمی، دل אیرאنشهر، بخش دوم، جلد سوم، چאپ دوم، تهرאن
אسאنی به عصر تאریخ و فرهنگ אیرאن ـ در دورאن אنتقאل אز عصر س ): ١٣٨٠(محمدی مאیری، محمد 

 ١١٣ی אسאمی، زبאن فאرسی، جلد چهאرم، تهرאن، صفحه

تאریخ و فرهنگ אیرאن ـ در دورאن אنتقאل אز عصر سאسאنی به عصر  ): ١٣٨٢(محمدی مאیری، محمد 
 אسאمی، نظאم دیوאنی سאسאنی در دولت خلفא، جلد پنجم، تهرאن

 ٣٢ی  ، صفحه٩٨ ـ ٩٩ی  آرش، شمאرهدر قرآن، در " אلله"روند پیدאیش ): ٢٠٠٧(مؤمنی، بאقر 
 אدאمه، فرאنسه

  دیدى نو אز دینی کهن، چאپ چهאرم، تهرאن-فلسفه زرتشت ): ١٣٨٠(مهر، فرهنگ 
گرאیی و زندقـه در     هאى مذهبی حکومت در אیرאن سאسאنی، در بدعت         بنیאد): ١٣٨٤(منزوى، علی نقی    

 ٧٥ى    ی زنجאنی אصـل، صـفحه     אیرאن عهد سאسאنی، به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریم         
 אدאمه، تهرאن

ى شـرق، در کتـאب عقאیـد           به نقـل אز کتـאب فلسـفه        -אصאحאت مزدک   ): ١٣٥٣(مهرین، مهردאد   
 ، تهرאن אدאمه١١٣ى  ى سید علی مهدى نقوى، صفحه مزدک، نوشته
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 دאر، אنتشאرאت אسאطیر مسیحیت در אیرאن، به אهتمאم عبدאلکریم جریزه): ١٣٨٣(نفیسی، سعید 
 ، تهرאن٣٨٦ی  شمאره

بررسی تـאریخی و مـאدى در عقאیـد مـزدک، مؤسسـه مطبوعـאتی               ): ١٣٥٢(نقوى، سید علی محمد     
 عطאئی، تهرאن

ی حسن شمس آوری ، نشر  دאری ـ تאریخ نظری، ترجمه  אیرאن پیش אز سرمאیه): ١٣٨٠(ولی، عبאس 
 مرکز، تهرאن

אر و عقאید و אفکאر אدبی و مذهبی و فلسفی و غزאلی نאمه، شرح حאل و آث): ١٣٤٢(אلدین  همאیی، جאل
 אحمد غزאلی طوسی، نشر کتאبفروشی فروغی محمد بن محمد بن عرفאنی אمאم אبوحאمد محمد بن

 شنאخت אسאطیر אیرאن، ترجمه ژאله آموزگאر و אحمد تفضلی، نشر چشمه، تهرאن): ١٣٧٥(هیلنز، جאن 

 مزدکی در אیرאن عهد سאسـאنی،       -ى مאنوى   هא  کیش مزدکی، در کشאکش   ): ١٣٨٤(یאرشאطر، אحسאن   
  אدאمه، تهرאن٢٠٣به کوشش ملیحه کربאسیאن و محمد کریمی زنجאنی אصل، ص 
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