
 

  برخی بررسی ها درباره جهان بينی ها
  و جنبش های اجتماعی در ایران

 احسان طبری

  دین، عرفان و جادو 
  عناصر مهم جهان بينی های ایرانی 

  
  

 چو عاجز شود مرد چاره سگال              

  ز بيچارگی در گريزد به فال              

  نظامی                    

ه از آن قدرت تعميم و انتزاع علمی، و ک» خيال آفريننده«. دو نوع رؤيا و خيال وجود دارد
خيال بيمار «قدرت تصوير سازی هنری زائيده شده است و رؤيا با خيال ابتدايی و به تعبيری 

نيز می ناميم و از آن مذهب، عرفان و جادو زائيده » َوهم«که ما آن را معموال » و سرگشته
  و افزار و معرفت واقعی به ابتدايی بودن مدنيت انسان و محدوديت مطلق وسايل. شده است

جهان پيرامون و لذا عجز و جهالت آدمی در مقابل قوای طبيعی و ديرتر، در مقابل قوای 
هايی ) ميث( اجتماعی که بر او مسلط بودند، َوهِم سرگشته را به سوی ساختن ُاسطوره ها 

  .کشاند که از آن دين، عرفان و جادو نشأت کرده است
اساطير «به معنای تاريخ هم ريشه است و به صورت تعبير » يستورياا«که با واژه (اسطوره 
واژه ايست که ما مترادف ) در قرآن، منتها به معنای افسانه های گذشتگان آمده است» االولين
اسطوره يا ميث در آغاز بيان پديده های طبيعی مانند رعد، برق، .  بر می گزينيم°ميث

مرگ، خواب و غيره به صورت خدايان، نيمه خدايان، طوفان، ماه، خورشيد، آسمان، زمين، 
پديده های طبيعی ) غالبا انسانی(يعنی اسطوره تجسم . پهلوانان، پريان و غيره در می آيند

وقتی به نزد قبايل و . اسطوره مادر مذهب است، ولی هميشه آميخته با مذهب نيست. است
 هر پديده طبيعی يک داستان طوايف بدوی يا به روستاهای عقب مانده برويد، درباره

بشر می خواست علت پيدايش موجودات جان دار و بی . اساطيری برای شما نقل می کنند
کاوی خود را فرو  چون معرفتش کافی نبود و عطش کنججان را به خويش توضيح دهد و

 يکی از انواع اسطوره ها را ما داستان ها. نشاندن می خواست، لذا دست به دامن اسطوره زد
 متأسفانه واژه ها در فارسی حد و رسم دقيق و الزم را ندارند و در •.يا افسانه ها می ناميم

باری اسطوره شناسان . فرانسه می توان هم داستان گفت، هم افسانه» لژاند«يا » لگندا«برابر
بين اسطوره محض و لژاند يا داستان تفاوت می گذارند و می گويند چه بسا در پايه داستان ها 
واقعه ای تاريخی وجود دارد مانند داستان طوفان نوح که برخی آن را به طوفان معينی که در 

  .تاريخ بابل از آن ياد می کنند منسوب می دارند
  

  :از خيال يا وهم سرگشته آفرين آدمی زاد چهار فرزند زائيده شده است
  » علوم سريه « يا » علوم غريب «  ـ جادو و کليه 1
 )تئولوژی ( م  ـ مذهب و کال2
  ـ عرفان و صوفيگری3
  ـ فلسفه ايده آليستی که مرز بين تخيل سرگشته و تعقل است 4

                                                 
° Mythos 
• Legenda 



 

هر چهار عامل نام برده، به ويژه سه عامل فوق در دوران پيش از اسالم و همه آن ها در 
عجز و جهل ايرانی در قبال . دوران پس از اسالم از عناصر مهم جهان بينی های ايرانند

سرکش و قوای اجتماعی اشرافی ـ استبدادی ستمگر بيش از آن بود که بتواند از بند طبيعت 
علم و ماترياليسم که از عقل کاونده، تجربه جوينده، و . اين چهار شکل وهم آميز بيرون جهد

تخيل آفريننده بر می خيزد در کشور ما به نوبه خود تاريخی دلکش دارد ولی روشن است که 
جتماعی سرزمين ما به آن ها عرصه محدودتر داده است تا به عناصر مختصات طبيعی و ا

برای دريافت سرشت اجتماعی ـ معرفتی جهان بينی های ايرانی، آشنايی کمابيش     . اولی
  .دقيق تری با اين مفاهيم سودمند است

  
  )لدنی (  ـ جادو و علوم غریبه یا 1

 Mageiaامند که از واژه يونانی  می نMagieجادو و شعبده را در زبان های اروپايی 
پيداست که يونانيان حکمت مغان را چنين         . آمده است» مغ«مشتق شده که خود آن از واژه 

بعدها به » ماژی« بسيار بود، واژه °می ناميدند و چون در آن عناصر علوم غيبی و غريبه 
  .مربوطه بدان اطالق شد» علوم « مطلق سحر و جادو و 

ال، آداب و تشريفات و مقرراتی است که هدف آن ها آن است که بر پايه جادو اعم  
ايمان به وجود يک جهان سری و نامشهود ماوراء طبيعی و نيرومندتر از طبيعت مشهود، در 
واقعيت تأثير کند و در جهان واقعی، طبق ميل جادوگر يا جادوپرست تغييرات مطلوب به 

جادوی « و ∗يا سياه يا مضر» جادوی تعرضی«نوع  از جهت علمی جادو را به. وجود آورد
هدف از جادوی تدافعی حفظ خود در .  تقسيم می کنند∇يا تدافعی يا سفيد و يا مفيد» پيش گيری

موافق تقسيم ديگر، جادو می تواند عملی انفرادی، گروهی يا جمعی . قبال زيان ديگری است
 تا در فالن کار موفق شود اين يک مثال وقتی کسی ورد می خواند و برخود می دمد. باشد

جادوی انفرادی است و وقتی مثال گروهی از بوميان استراليا پيش از رفتن به شکار و به 
قصد طلسم کردن صيد خود دست به رقص های ويژه می زنند، اين يک جادوی گروهی 

تن به از همين نوع است رقص و تواجد صوفيانه برای نيل به خلسه و جذبه و دست ياف. است
و به عنوان نمونه سوم می توان از نماز جمعی يک شهر در مصلی برای . اشراق و الهام

  .جادو به لفظی وعملی نيز تقسيم می شود. طلب باران مثال زد
 شده مانند علم تنظيم» علومی«تا امروز مسائل جادويی به صورت از قديم االيام   

علم ). می به معنای ستاره شناسی استرونوآسترولوژی که غير از آست(اسطرالب و نجوم 
 و ♦، علم حروف و نقاط، علم اسماء، جفر، رمل، سيميا، کيميا، حساب جمل، کف بينی◊اعداد

به . و تفال و تطير و تعبير خواب و علم طلسمات و غيره و غيره) فيزيونومی(سيما شناسی 
دن ادويه مختلف واشياء کار بردن اوراد و اذکار، ترسيم اشکال و تصاوير غريب، به کار بر

گوناگون، دست زدن به نيايش ها و رقص ها، توسل به بانگ های مختلف انسان ها و يا 
  .افزارها، استفاده از پديده های طبيعی و  غيره و غيره وسائل کار جادو و جادوگران است
ند و از کاهنان مصری و بابلی و مغان ايران و َشَمنان مغول و ُمرُغزان تبت و جوکيان ه

 معاصر °جادوگران سرخ پوست و سياه پوست گرفته تا طرفداران سپرتيسم و علوم ازوتريک
بيارايند، همه » عقلی«و » علمی«هن را با اصطالحات و استدالالت که می کوشند جادوی ک
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∇ Prophylactique 
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ناميم  می» طبيعت« که ما آن را ◊در واقع در اين نکته مرکزی مشترکند که جهان نمود
 يا جهان ماوراء طبيعت است و بشر قادر است با آن جهان ∗ جهان باطنمقهور جهان بود يا

از همين منشأ است که . دماوراء وارد مراوده سری شود و در جهان طبيعت خرق عادت کن
و ضرورت دل نبستن به ظواهر و کشف بواطن امور بعدها در » ظاهر«و » باطن«مفاهيم 

  .دنزد طرفداران تأوين احکام مذهبی پديد می شو
علم زمان مادی و . قديم االيام جادوی ايرانی و هندی و بابلی نفوذ وسيع داشت در ايران از
سپس . سخت با جادو آميخته بود) مانند ستاره شناسی و پزشکی(پارتی و ساسانی  هخامنشی،

از اوائل قرن سوم ميالدی از منابع غربی نيز موجی علوم جادويی يا علوم هرمسی به ايران 
مصری » هرمس«ست به فردی افسانه ای موسوم به علوم هرمسی منسوب ا. درخنه کر
از اوايل . بوده است » Toth« که گويا مظهر خدای بزرگ مصری »سه بارواال« مقلب به 

. رساالت متعددی نگارش يافت» •آثار هرمسی «ساسانيان، در مصر و سوريه تحت عنوان 
در واقع . غ می داند، سخنی که اغراق صرف است هزار بال200يا مبليکسوس اين آثار را به 

اين .  رساله تا امروز در دست است17 رساله بيشتر نبوده که از آن ها 24اين آثار از 
گری و رواقی و حاکی از  رساالت سرشار از حکمت فيثاغورثی و نوفيثاغورثی و افالطونی
 حکمت هرمسی تنها موافق. آن مشهودات سری بود که گويا هرمس بدان دست يافته بود

نويسندگان اين . به اين اسرار دست يابند ∇زبدگان مستعد آن بودند که از راه معرفت اشرافی
در ايران نو فيثاغورثی بودند که » اخوان الصفا«ت عينا مانند نويسندگان رساالت رساال

ياء حکمت فيثاغورث را درباره رمز و اعداد، نغمه ها و خطوط و سطوح و اجسام هندسی اح
به » برادران«فيثاغورثيان و نو فيثاغورثيان از همان قديم االيام اتحادی به نام . کرده بودند

در دوران » گشتک دفتران«داشته اند و احتماال محافل سری خاطر ايجاد زندگی پاک 
»      اخوان الصفا و خالن الوفاء«ساسانی و حوزه های سری سجستائی و محافل سری 

اين امر از آن جا مسلم می شود که در . حافل برادران پاک فيثاغورثی استنمونه گيری از م
رسائل اخوان الصفا تأثير مکتب فيثاغورثی و نو فيثاغورثی به ويژه درباره راز اعداد     

  .روشن تر از آفتاب است
علوم غريبه هرمسی در تعاليم اسمعيليه نيز رخنه عميق داشته است و افسانه هايی که   
نوشته های نثر و نظم .  اقدامات جادوگرانه آن ها وجود دارد بايد دارای پايه ای باشددرباره

، »عنايت ازلی«، »همت گماشتن«حات مربوط به علوم غريبه مانند ايران از اصطال
مروا «، »فال زدن«، »عزائم خوانی«، »نيل به مقامات و کارامات«، »اشراف بر خواطر«

خرق «، »طی االرض«، »تسخير شمس«، »کام و اصغاثرويای صادقه واح«، »و ُمرغوا
 و» طالغ و اقبال«، اعتقاد به »جواسيس القلوب«، »رجال الغيب«، »مسخ َورسخ«، »عادت

  . و غيره و غيره سرشار است» سعد و نحس ستارگان«
 که هرمسيون آن را ويژه زبدگان می(اعتقاد بی تزلزل و داشتن موهبت خاص   
  :حافظ ما می گويد. افتن به قدرت های جادويی استشرايط دست ي) دانستند

  هر که شد محرم دل در حرم يار بماند  
  وان که اين کار ندانست در انکار بماند  

  : و يا مولوی می گويد 
  ابنيا عامی بدندی، گرنه از الطاف خاص  
  بر مس هستی آن ها کيميا می ريختی   

                                                 
◊ Expterique 
∗ Esoterique 

 Trismegistos 
• Corpus hermeticum 
∇ Gnose 



 

قدرت اشراف بر خواطر و » خاص خدابندگان «و نيز مولوی در مثنوی مدعی می شود که 
  :ضمير خوانی دارند و می گويد

  بندگان خاص عالم الُغيوب
  در جهان جان جواسيس القلوب  

التفهيم فی «ج بود که حتی دانشمند نابغه ايرانی بيرونی در يباور به نيروهای سحری چنان را
احوال بشر حکم می کند  به تأثير ستارگان و احوال آنان در کيفيت زندگی و» اعه التنجيمصن

  : و می نويسد
  .»ستارگان را هميشه اثرات و فعل از چيزهاست که زير آنانست از پذيرندگان «   

  .و از اين نوع امثله فراوان می توان شمرد
  
  مذهب و کالم  ـ 2

مذهب فرزند جادو و خويشاوند اوست و پيوسته پيوند درونی خود را با آن حفظ کرده زيرا 
نيز بر تقسيم جهان به طبيعت و ماوراء طبيعت نهاده شده و در اين ميانه اصالت اساس مذهب 

خداوند، طبقات آسمان تا لوح و قلم، فرشتگان، ارواح زکيه و . را با ماوراء طبيعت می داند
، همه و همه جزء جهان ماوراء طبيعت هستند يثه، شياطين و اجنه، جهنم و بهشتارواح خب

مشيتی که گاه ناشی از اراده الهی است و گاه به صورت . ره می کنندکه جهان طبيعت را ادا
قضاء محتوم حتی از قدرت الهی خارج است گاه جهان را می گرداند و اين مشيت الهوتی در 
قالب عقل و منطق ناسوتی نمی گنجد و سرشار از سبب سازی و سبب سوزی است و انباشته 

شيت الهی که پيغمبران و ائمه و مقدسات و اولياء از خالف آمدها و بولعجبی ها، در قبال م
و معصومان ديگر بيانگر آن هستند، در قبال شرايعی که از اين مشيت برای اداره امور ... ا

از . اطاعت ثواب است و سرکشی گناه. اد اطاعت استدنيا و دين ناشی می شود، کار افر
  .عالم ذر تا روز رستاخير بشر در معرض اين امتحان شگرفت قرار دارد

.  و آداب و شرايع°مذهب يک جهان بينی انسيکلوپديک است مرکب از جهان شناسی  
مذهب تاريخ خلقت، جهان و پيدايش انسان و سرگذشت راهنمايانی که » جهان شناسی«در 

در جهان شناسی مذهبی توضيح داده . برای آشنا کردن او با راز وجود آمده اند منعکس است
می شود که اين عالم چگونه پديد شده و صانع آن کيست، اين آسمان و خورشيد و ستارگان را 

انسان از کجا آمده و هدف از خلق وی چه بوده است و . که آفريده و برای چه آفريده شده اند
چگونه حيات به عدم ختم می شود و جهان پس از . چيست ونجاتش در کجاستوظيفه اش 

  .بدين ترتيب جهان شناسی مذهب از مبدأ آغاز و به معاد ختم می شود .مرگ کدام است
در هر مذهب يک تقسيم کامل جهان به خير و شر، خدا و شيطان، مقدس و ملعون، سعيد و 

منتها مذهب ثنوی اين دو .  غيره وجود داردشقی، صواب کار و گناه کار، مومن و کافر و
همه چيز را تابع مشيت الهی و ) مونوتئيست( می گيرند، مذاهب يکتا پرست نيرو را برابر

  . وجود شر را ناشی از حکمت کامله وی می داند
بدين سان مذهب انعکاس موهومی از قوای اجتماعی و طبيعی مسلط بر ذهن انسان است که 

الهوت انعکاسی از ناسوت . ينی رنگ نيروهای آسمانی به خود می گيرنددر آن نيروهای زم
مذهب مانند جادو نتيجه جهل بشر، عجز بشر در برابر اين قوای طبيعی و اجتماعی . است
  . است

يا » الهيات«شود، مذهب به علم  بعدها که منطق و فلسفه و استدالالت تعقلی پيدا می
در ايران پيدايش . م و مقررات مذهبی دست می يازداحکا» اثبات عقالنی« برای ♦»کالم«

موبدان زرتشتی مجبور بودند . کالم، البته نه با اين نام، از همان زمان ساسانيان مشهود است

                                                 
° Cosmogonie 
♦ Theologie 



 

در قبال رديه هايی که عيسويان نسطوری و يعقوبی و مونوفيزيت و يهوديان و غيره بر آن ها 
در واقع يک دستگاه سفسطه آميز است » ستداللیدستگاه ا«اين .  نوشتند از خود دفاع کنندمی

  .زيرا موهوم را نمی توان واقعا اثبات کرد
علم به معنای واقعی کلمه هرگز بر آن نيست که هم اکنون از همه چيز با خبر است   

مثال امروزه دانشی به نام . موهوم چيز ديگر» مکشوفات«ولی کشف های علم چيزی است و 
 و امثال آن ها ∗ بر آتش رفتن با پای برهنه، نقش تلقين، سرشت الهامپاراپسيوکولوژی، پديده

دست به تحقيقات آزمايشی دقيق زده است زيرا يک سلسله تجارب واقعی حاکی از وجود 
ولی تاريخ علوم نشان می دهد که       . چنين پديده هائيست که توضيح آن ها روشن نيست

پس از ) »خواب ديدن«مثال مانند (اواخر روشن نبود ا حتی تا اين پديده هايی که توضيح آن ه
علم از آن خبر      چارچوب همان قوانين کلی که جهان عينی ما را اداره می کند و مدتی، در

، با سوء استفاده از برخی ولی جادو و مذهب و عرفان. گيرد می دهد، مورد توضيح قرار می
و گسترش بی حد و حصر آن ها و ايجاد روانی شگفت نما، و با بسط  پديده های طبيعی يا

ساخت های پنداری محض، کوشيدند تا به پرسش های جان گداز انسان پاسخ های دل به خواه 
  .بدهند

فلسفه و تفکر فلسفی در درون همين جهان بينی پنداری نضج می يابد ولی در ايران،   
  خودی مذاهب ازکه خود يکی از آزمايشگاه های عظيم انديشه سازی است، نضج خود به

حدود کالم فراتر نرفته و ما با يک سيستم غير مذهبی و فلسفی، جز به شکل اکتسابی از 
  .يونانيان و آن هم به ويژه پس از اسالم رو به رو نيستيم

ولی جهان بينی های مذهبی در ايران اعم از مذاهب رسمی و مذاهب اپوزيسيون که   
  .احتجاجات وسيع کالمی نيز پيش رفته اند فراوان استبر آن بر چسب الحاد زده اند و تا حد 

  
  عرفان و صوفيگری ـ 3

عبارت است از باور به آن که )  به معنای سری و غيبیMystikosاز واژه يونانی  (∗عرفان
جذبه،  انسان می تواند انفرادا از طريق تزکيه نفس، رياضت، نيايش، اوراد و اذکار، خلسه و

ی کند و با خدا و نيروهای ماوراء طبيعی ديگر وارد ارتباط شود سير و سلوک مراحلی را ط
و بدين سان قلبش مهبط الهام و ِاشراقيات الهی قرار گيرد و به حقايق بی خدشه و قطعی دست 

  :به قول مولوی. يابد
  نه جماد است و بود شرقش جماد  
  رقش فئوادـجان جان جان بود ش  

  
رانيان و يونانيان ما بين روحی که در بدن ماست و آن را از همان قديم ترين ايام، هنديان، اي

از آن جا به آسانی می شد . نفخه ای ربانی می شمردند و وجود خداوند، سنخيت قائل بودند
نتيجه گرفت که روح در قفس تن رنج می کشد و خواستار است که باز خانه شود و به 

نظر عارفان اين امکان روح برای آميزش سراپرده الست در آيد و به مبدا اصيل بپيوندد و به 
مبران و معصومان نيست ، بلکه به پيروی از قطب و مرشد او ارتباط با جهان ماسواء ويژه پي

و با اجراء يک سلسله مراسم معين و مراعات شرايط ويژه اخالقی و عملی برای همه کس 
نخيت اين دو نوع علت آميزش روح مجزای انسانی با روح کل خويشاوندی و س. ميسر است

روح و تالزم آن هاست يعنی روح بشری به عقيده عرفاء، موجی از دريای پهناور روحانيت 
  .است که خداوند نام دارد و بدون اين امواج، آن دريا و بدون آن دريا، اين امواج نيست

                                                 
∗ Intuition 
∗ Mystique 



 

درباره اين وحدت عاقل و معقول، خالق و مخلوق، مطالب جالب بسياری عرفاء جهان و 
خواهم در اين جا شعر زيبای يک عارف آلمانی به نام انگلوس سيله   گفته اند و من میايران

  :ه شکلی جسورانه و بديع آورده استزيوس را نقل کنم که مطلب را ب
  

Ich bin so gross als Gott, Er ist als mich so klein 
Er kann nicht ueber mich, unter ihm nicht sein 

Ich weis, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben 
Werde ich zu nicht, Er muss vor Not den Geist aufgeben°   

 
  .اين يک تفاوت عرفان با مذهب است

عدم معتقد است ولی  تفاوت مهم ديگر عرفان با مذهب در آن است که مذهب به خلق جهان از
 اشاره مولوی با. او، فيضان او می داندعرفان جهان را انباشته از گوهر خداوند و ثمره تجلی 

  : به اين مبدأ تجلی می گويد
  ساقيان آن لطف کو کان روز همچون آفتاب   
  نور رقص انگيز را بر ذره ها می بيختی  

  
به ويژه انسان بيش از هر موجود ديگر چنان که ديديم از اين گوهر نورانی الهی انباشته است 

 باالتر از اين است و مذهب خدا را گوهری برتر و) ستیپانته ئي(لذا عرفان وحدت وجودی 
داخل فی االشياء «می شمرد ولی عرفان می گويد خداوند » غيرُممازج«جهان و مستقل و 

  .»ج و خارج عن االشياء البالمباينهالبالمماز
آنتی ( ندان جنبه ضد جهان باز تفاوت ديگر در آن است که برخی از مذاهب چ  
با معشيت روزانه انسان ندارند و برای آن قواعد و مقرراتی وضع      و مخالفت ) کوسميک

زندگی . کرده اند ولی عرفان آنتی کوسميک است يعنی ماده را زشت، بدن را خوار می دارد
مولوی می . اين جهان را ناچيز و مرگ را پلی برای وصول به معشوق ازلی می شمرد

  :گويد
  هيزم ُبَود آن چوبی که بوسخت   
  ن سوخته شد گردد شرریچو  
  وان گه سزدش وا اصل شود   
  همچو شرر جان بشری  

  
به عالوه عرفان در اثر اعتقاد به وحدت وجود، اختالف بين مذاهب را صوری می گيرد، 
قانون جذبه و عشق عام را قانون عالم و وظيفه خاص انسان می داند و از اين جا به نوعی 

  . جهان پرستی و اونيورساليسم می رسد
  اختالف خلق از نام اوفتاد  
  چو به معنی رفت، آرام اوفتاد  

  
در ميان اين جريانات فکری که خيال سرگشته آفريده است، عرفان از همه بيش تر عوامل 
يک واقعيت بزرگ و انسانی را در بر دارد و شايد علت شيفتگی ديرينه ايرانيان به عقايد 

س از اسالم، عرفان به پرچم فکری مقاومت به ويژه در دوران پ. عرفانی از اين جاست
اين به طور . معنوی روشنفکران ايران و به پناهگاه روحی و اخالقی آن ها بدل می گردد

                                                 
می دانم که حتی دمی خدا بی من . من مانند خدا بزرگ و خدا چون من ُخرد است و او برتر از من و من فروتر از او نتوانيم بود  °

  .نتواند زیست و اگر من نابود شوم این نيز باید به ناچار جان تسليم کند 



 

عمده يک مقاومت منفی و سرکوفته بود که محيط رنج بار بر جان های روشن تحميل می 
 رحم و بی قلب درک بايد اين ماليخوليای دردناک معنوی را در پيوند آن با زمانه بی. کرد
  :به قول سعدی. کرد

  دل ضعيفم از آن کرده آه خون آلود
  که در ميانه خونابه جگر می گشت

  
   فلسفه ایده آليستی-4

فارابی، (فلسفه به معنای اصيل کلمه به ويژه به دوران پس از اسالم در نزد فالسفه ما   
روشن . پديد می گردد)  غيره ابن سينا ، بهمنيار، قطب الدين شيرازی، صدرالدين شيرازی و

است که اين فالسفه اعم از آن گرايش مشايی يا نو افالطونی، در آن قوت بيشتری داشته 
باشد، به هر حال به نحوی از انحاء به سوی تصديق احکام مذهب و گردن نهادن بدان می 

ب جامعه سخت از جان) نظريات دهريان و طباعيان( رفته اند و آزاد انديشی شک ، ماديگری
با اين حال فلسفه که پرچم تعقل را در قبال تعبد می . رسمی به عقب رانده می شده است

روشن ترين جناح روشنفکران ايرانيست و ای چه بسا، آن  افراشت، متعلق به بارورترين و
  .نيز، مانند عرفان سنگر نبرد عليه مذهب و کالم و حاميان ايرانی و بيگانه آن بود

 بينی های ايرانی در آميختگی فراوان عناصر جادو، مذهب، عرفان و از خصايص جهان
علی رغم اين در آميختگی، جرياناتی که هر يک خصلت ويژه . کالم و فلسفه ايده آليستی است

 فقها، متکلمين، عرفاء، حکميون يا فالسفه،. خود را حفظ کرده اند کامال از هم مشخصند
ايندگان جداگانه نمونه وار فراوانی دارند و نيز پيران صوفی و اقطاب مدعی کرامات نم

 سهروردی مصب شگرف» حکمت اشراق« مانند نظريات اخوان الصفا، يا برخی جريانات
. ولی حتی اين جريانات از يک جهت معين شاخص و نمونه وارترند. همه اين جريانات است

 گذاشت، اگرچه در مثال اخوان الصفاء و سهروردی را بايد به هر صورت به حساب فلسفه
  .نزد آن ها اين پديده، پديده ای پی گير نيست

کسی که دو بررسی ما را درباره سير تکامل اجتماعی و معنوی کشور ما بخواند، پيوند عميق 
الزمه پيدايش تفکر علمی و سيستم های منطقی و تعلقی و پی گير . اين دو را نيک در می يابد

، وجود حداقل تسامح اجتماعی و سياسی و معنوی، وجود در کشور ما رشد منظم قوای مولده
در اين تازشگاه بی آرام اقوام و قبايل، در اين سرزمين های بی آب و . حداقل امنيت بود

، سلطانان، امراء، خانان خون خوار، در اين در اين عرصه تکتازی شاهان، خلفاءعلف، 
ين ايران توانست خود را در ميدان تعصب خشن حاميان دين رسمی، نبوغ خلق های سرزم

پراکنده  اين جا و آن جا در پرده های گوناگون، به شکلی گاه محجوب و مرعوب، گسسته و
ولی با تجلی دل انگيز نشان دهد و اشکالی در گفتار و کردار، برای مقاومت، پرده دری، حق 

  .گويی، بت شکنی، ثنای فضايل و نکوهش رذائل بيابد
وان های مشک بار که در شوره زار َسده هايی خون آلود و بايد در برابر آن ارغ  

  .دشوار شکفتند، سر کرنش فرود آورد
  
  


