
 

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

 

  ملت ایران
  اجداد مصباح یزدی را
  به گورستان تاریخ سپرده

  احسان طبری
  

د تسير تفکر سه هزار ساله در کشور ما نشان می دهد که خلق هایی که در فال      ، در راه  ایران می زیسته ان
ود           به نوبه خود نبردی کر     عقاید خویش،  وار نب ز آسان و هم ن راه            . دند که هرگ ن از متفکرین در ای ا ت ده ه

سخن انگلس  . در پس این نبرد اندیشه ها، نبرد طبقات وجود دارد      . سر خود را نهادند و جان خود را باختند        
رون وسطی دانسته                       ه در ق ی جامع ارزه قشرهای اپوزیسيون و انقالب که الحاد و عرفان را درفش فکری مب

ی             .  است کامال بر صواب    است سخنی  ه طور کل اد، فلسفه و منطق و ب ان و الح ر عرف ا عالوه ب در کشور م
ود      ) و از این جهت حتی کالم     (راسيوناليسم   ارزاتی ب ا کشف تضاد فکری در             . نيز درفش چنين مب ه تنه ذا ن ل

ه       هر علي تمندان ش ان و مس ای دهقان ی رزم ه اتی آن یعن تر طبق افتن آس ه ی فی بلک ر فلس ير تفک راف س اش
ه             فئودال، نبردهای ایرانيان مغلوب عليه اعراف و خالفت و اميران و سلطانان دست نشانده خالفت نيز وظيف

 پژوهنده است
 

  نظری اجمالی به سير تفکر فلسفی در ایران 
  
  مدخل، اسلوب تحقيق ـ 1

ر، در دادن چشم اندازی از سير تفکری فلسفی در ايران و تحليل ولو عام و اجمالی از اين سي
جامعه ما جامعه ايست کهن سال و اين جامعه طی . يک بررسی کوتاه، کاری است دشوار

 ای چه بس فراز و نشيب ها که پيموده و رنگ ها که پذيرفته ،عمر دراز و پر آشوب خويش
 برای آن که سير تطور و تکامل حيات مادی و معنوی اين جامعه ديرينه به خوبی .است

ی و ژرفی تحليل گردد، بايد ده ها و صدها پژوهنده کوشا، روشن بين مطالعه شود و به درست
و نکته ياب، به اتکاء اسلوب علمی و با تفحص در منابع و مدارک، ساليان دراز کار کنند و 

علی رغم تالش (  ما اکنون .نتيجه تعميم وتحليل خود را در مجلدات عديده ای مدون گردانند
هنوز در ابتدای )  ايران و ديگر کشورها در اين زمينه شده های چندی که ازجانب دانشمندان

 ولی از آن جا که هر نسلی جويای آن است که در هر زمينه برای .اين جاده دراز ايستاده ايم
خود منظره ای جامع بسازد، و نسل کنونی کشور ما نيز بی شک عطشان است که تاريخ 

ر بنياد تحليل علمی، باز شناسد، لذا حيات مادی و معنوی کشور خويش را به درستی و ب
تالشی ولو مقدماتی برای ترسيم حدود و ثغور بخش هايی از اين تاريخ سرشار و ديرنده، 
تالش عبثی نيست به ويژه اگر اين تالش بتواند کار بررسی تفصيلی و تحليل علمی تاريخ 

  .حيات مادی و معنوی کشور را تسهيل کند
 فلسفی را، صرف نظر از فائده علمی و تحقيقی اين عمل، به کيفيتی که تنظيم تاريخ تفکر

ويژه از جهت اداء فريضه ميهنی، ضرور می سازد آن است که تا امروز نيز تاريخ تفکر 
فلسفی وطن ما از تاريخ فلسفه عرب در نزد پژوهندگان و کارشناسان کشورهای باختری 

و غلبه اسالم برخی از فالسفه ما  اين واقعيت که پس از سلطه اعراب .اروپا، مجزا نيست
عينا مانند زبان (لی وعلمی عصر بود لعمده آثار خويش را به زبان تازی که زبان بين الم

نگاشتند و نيز اين کيفيت که در اثر نوعی اشتراک معنوی و فرهنگی در ) اروپا التين در
و غزالی کشورهای خالفت عرب الکندی کوفی و ابن سينای بخارايی و ذکريای رازی 



 

طوسی و ابن طفيل و ابن رشد اندلسی نه تنها به زبان واحد بلکه در مسائل واحد اظهارنظر 
می کرده اند و با هم مباحثه و رابطه و علقه فکری داشته اند، موجب شده است که در کتب 
تاريخ فلسفه که کارشناسان اروپای باختر پرداخته اند همه اين فالسفه در باب فلسفه عرب 

روشن است که ما هنوز در عصر محدوديت های ملی و در دورانی که غرور  .انده شوندگنج
چنين عصری که خلقی ذی  ملی نقشی در تکامل سريع تر خلق ها دارد به سر می بريم و در

حق است مرزهای آن سهمی را که وی به فرهنگ جهان ادا کرده مصرح کند، نه برای آن که 
هالنه يا جلوه گری متعصبانه قرار دهد، بلکه برای آن که از آن آن را مايه مباهات فروشی جا

  .الهام بگيرد و آن را قوه الظهر خود در نبرد زندگی سازد و به مدد آن ها پيش رود
البته اين سخن را هرگز بدان معنی نبايد فهميد که بايد در جست و جوی سهم   

هنرمند  ورد اين يا آن دانشمند وانحصاری مالکيت مطلق در اين يا آن رشته فرهنگ و در م
هر فرهنگی و از آن جمله فرهنگ کشور ما دارای عناصر مشترک با فرهنگ های . بود

ديگر است، از آن ها فيض گرفته، به آن ها فيض داده، از آن ها متأثر شده و در آن ها تأثير 
 . است اين خصيصه اختالطی، خصيصه فرهنگ انسانی در همه اکناف زمين.بخشيده است

پديد شد که در » کثيرالخلق« پس از سلطه عرب و اسالم در خاورميانه به ويژه نوعی جامعه 
آن ها دين و فلسفه واحد اساطير و قصص و اشکال ادبی و هنری همانند، مفاهيم سياسی و 

سطح اقتصادی کمابيش يکسان، روابط مادی و معنوی متنوع و  اجتماعی، شبيه، شيوه و
 3شته و در درون اين جامعه وسيع و نسبتا متحرک که به ويژه در قرن های فراوان وجود دا

گران بهاترين بخش ميراث فلسفی و   هجری به اوج کمال خود رسيده است، عالی ترين و6تا 
 اين امر موجب شده است که گاه ارثيه فلسفی، علمی و هنری .علمی و ادبی ما پديدآمده است

مالکيت  از خلق های همسايه در آميزد که دعوی انحصار وما چنان با ميراث برخی ديگر 
هيچ گناهی نيز در جهان از  مطلق ناچار کار را به سفسطه در واقعيت تاريخی می کشاند و

 گذشت زمان دروغ .سفسطه در واقعيت و زشت و زيبا ساختن عينيت تاريخی باالتر نيست
 فرهنگ .ی پروا بر مال می سازدپردازی و رنگ آميزی جاعلين و سفسطه گران تاريخ را ب

فلسفی ايران مانند ارثيه علمی و هنريش، مولفين فراوانی از اقوام و خلق های گوناگون دارد 
آن سوی مرزهای کشور ما زندگی می کنند و به صورت اقوام،  که برخی از آن ها اکنون در

هنگ فلسفی را بدان خلق  بايد تعلق اين فر.ملت ها و دولت های جداگانه و مستقل در آمده اند
ها که در ايجاد و بسط و نمو آن شريک بوده اند، بی اندک تعصب جاهالنه تصديق کرد و از 
آن جا که مردم ايران و اين خلق ها طی قرون متمادی با هم می زيسته و با هم می آفريده اند، 

رک ته، سزا نيست ارثيه مشتاکنون که سرنوشت هر يک به شکلی ديگر صورت پذيرف
 .کودکانه بدين سو و آن سو کشيده شود و سهم يکديگر را در آفرينش فراموش کنيم ،پارينه

عين حفظ غرور منطقی و تصريح حدود و ثغور فرهنگ و تاريخ ميهن  بايد کوشيد که در
خود، از تعصب خام و افق تنگ محترز باشيم و به واقعيت تاريخی بی مشاطه گری گردن 

  .از مالحظات گذرا و اغراض و شهوات ناسالم واالتر شمريمنهيم و حقيقت عينی را 
کند،  کيفيت ديگری که تدوين تاريخ فلسفه در ايران را به امری سودمند و ضرور بدل می

 است که تنها اين قاره را »مرکزيت معنوی اروپا« انديشه ارتجاعیدادن پاسخ مستدل به 
ديگر قاره ها عکسی از اين  ا درسرچشمه فيضانات معنوی می پندارد و درخش فرهنگ ر

 چنان ـبررسی فرهنگ فلسفی ايران . سرچشمه نور و اقتباسی از اين منبع فياض می شمرد
  نشان می دهد که ايران خود يکی از مراکزی -که در اين گفتار نيز بدان اشاره خواهد رفت 

هان را به سه نژاد پرستان، خلق های ج. است که فرهنگ اروپايی از آن بهره گرفته است
 3 و نابود کننده فرهنگ 2مقلد پاسيف و بی ابتکار فرهنگ   و1گروه خالق و مبدع فرهنگ

                                                 
1 Kulturschopfende 
2 Kulturtagende 
3 Kulturvernichtende 



 

سخيف و ضد بشری   از همين فکر4» مرکزيت معنوی اروپا«انديشه . می کرده اندتقسيم 
، آسيا فوقش يک حمال بدون ابتکار و مقلد در اين انديشه. نژاد پرستان ناشی شده است

 بررسی تاريخ فلسفه کشور ما نشان می دهد که چه اندازه اين . اروپايی استسطحی فرهنگ
  .انديشه زشت، دروغ و خالف واقع است

نخستين مسئله ای که در برابر يک پژوهنده تاريخ تفکر فلسفی در ايران مطرح        
 ابونصر فکرينی مانند؟ در اين آثار متفه در ايران از کی پديد آمده استمی شود آنست که فلس

حامد غزالی، شهاب الدين سهروردی، فخرالدين ی رازی، ابوعلی سينا، زکريافارابی، ابو
رازی، خواجه نصيرالدين طوسی، صدرالدين شيرازی و غيره و غيره، يعنی آثار فالسفه پس 

 ولی آيا پيش . ترديدی نيستکدناز اسالم، آثاری صرفا و مطلقا و تمام عيار فلسفی است، ا
نيز در ايران فلسفه وجود داشته و می توان در اين دوران از فلسفه و تاريخ تفکر از اسالم 

فلسفی سخن گفت؟ برای حل اين مسئله که در حد خود بغرنج است بايد نخست ديد فلسفه 
  .چيست
 بنا به تعريف دقيق علمی امروزی يعنی علم کلی ترين قوانين تکامل طبيعت و جامعه و •فلسفه

 بدين سان فلسفه يک جهان . انديشه معرفت جوی ما با هستی مادی پيرامونتفکر، علم پيوند
بينی است يعنی مجموعه آراء و نظرياتی است که منظره ای از جهان جنبنده و روينده در 

 مذهب نيز يک جهان .ذهن ما ترسيم می کند و رابطه ذهن ما را با اين جهان روشن می سازد
ب در آن است که مذهب بر پايه پندار و تخيل مبتنی است بينی است ولی تفاوت فلسفه و مذه

 و شيوه تجربه و و شيوه الهام و تعبد را به کار می برد و فلسفه به واقعيت استناد می جويد
چنان که هست باز شناسد ولی مذهب  فلسفه می کوشد جهان را. تعقل را به کار می بندد

قوای واقعی طبيعت و جامعه است می جهانی در وراء واقعيت که عکسی پندار آميز از 
 پس از پيدايش جهان بينی دينی در تاريخ پديد آمده و نتيجه ی جهان بينی فلسفی زمان.آفريند

 پس از .کيفی اين جهان بينی و ثمره بسط و رشد علم و فن است تکامل درونی و تحول
علقی و استداللی آن، پيدايش، رشد و سيطره فلسفه، مذهب کوشيد تا با مدد گرفتن از اسلوب ت

ن و بدين سا» مبرهن سازد«منطق ها، احکام جزمی و غيره معقول خود را به کمک شبه 
  .°»فلسفه خادم الهيات است « : کشيشان قرون وسطايی می گفتند. تئولوژی و کالم پديد آمد

 جز در برخی دوران های اشکانی و( می توان با اطمينان گفت که در دوران پيش از اسالم 
ساسانی که فلسفه يونان و رم، اسکندريه و بيزانس در کشور ما رخنه يافت و در جای خود 

فلسفه، به معنای اخص کلمه، به مثابه جهان بينی مبتنی ) در اين کتاب از آن سخن رفته است 
 می گوييم به .بر مقوالت و استدالالت منطقی، در کشور ما به طور عمده وجود نداشته است

مذهبی، مبتنی و اخالق، تفکر غيرزيرا در يک رشته امور عملی مانند سياست طور عمده، 
قوانين اعم از شرعی و ( بر تجربه و تعميم، به صورت اندرزها و پندها و آئين ها و دادها 

 به عالوه، چنان که در بررسی سير تفکر فلسفی در .در ايران متداول بوده است) عرفی 
در نبرد خود عليه ) دين زرتشتی ( يد دين ناتوراليسی مزده يسنا ايران قبل از اسالم خواهيم د

و نو افالطونيان و عقايد نصرانی و انواع جريانات ) گنوستيک ها(  آراء فلسفی ادريون رخنه
ی شود و به تدريج تئولوژی الحاد آميز، ناچار شد وارد مرحله جر و بحث فلسفی و کالم

يا ( بد دينی «ات  اين جريان رسمی مذهبی و نه جريانخود را بنيان گذارد، ولی نه» مستدل«

                                                 
4 Europocentrisme 
وم   . در تعريف فلسفه اختالف نظر فراوانی وجود دارد    • م عل يک علت اين اختالف تعاريف، آن است که موضوع فلسفه که زمانی عل

و جامع کليه معارف انسانی بود تغيير کرده و به تدريج علوم طبيعی و انسانی از آن جدا شد و کار بدان جا رسيد که پوزيتويست ها و 
تعريف متن بر اساس مارکسيسم داده  شده  . ست ها اصال وجود فلسفه را به عنوان رشته مستقل معرفت انسانی منکر شدند   نئوپوزيتوي

  .که به وجود مستقل فلسفه به مثابه شکلی از اشکال شعور انسانی معتقد است
ده آليسم بايد بحث مشبع تری انجام گيرد و اين برای بيان اختالف کيفی جهان بينی مذهبی و جهان بينی فلسفی اعم از ماترياليسم يا اي °

 .بررسی مقام آن ست و مقصد از آنچه در متن گفته شده دادن کلی ترين مشخصات است



 

، هيچ کدام به مرحله يک جهان بينی فلسفی به معنای واقعی کلمه نرسيدند و کماکان ∇) الحاد 
  .و به طور عمده جهان بينی دينی و تئولوژی وابسته بدان، باقی ماندند
ران، بررسی جهان بينی آيا معنی اين سخن آن است که بايد در بررسی تفکر فلسفی در اي

هايی مانند مزده يسنا، مهر پرستی، زروانيگری، مانيگری، درست دينی مزدکی را که به 
 دينی هستند حذف کرد؟ به نظر نگارنده مرجح است ـطور عمده جهان بينی های اساطيری 

 فی المثل . وضع مثال در چين و هند نيز مانند ايران است.از چنين عملی خود داری شود
ش هايی است با رنگ غليظ نيز آموز) ساکيامونی( ئوتسه و بودا موزش کونگ فوتسه و الآ

 مذهبی، ولی در تاريخ فلسفه چين و هند جهان بينی متعلق به اين انديشه وران را ـاساطيری 
دليل ندارد ما با جهان بينی های ايرانی که در . از زاويه فلسفی مورد بررسی قرار می دهند

ا ياد کرده ايم و به نوبه خود محتويات جالبی از نظر منطقی و اجتماعی دارد، آن ه فوق از
  .رفتار ديگری کنيم و آن ها را از عرصه بررسی فلسفی دور سازيم

فلسفه شکلی است از اشکال شعور اجتماعی و از آن جا که بين ماده و شعور تقدم وجودی با 
ادی اجتماعی يعنی مجموعه مناسبات ماده است نه با شعور، در جامعه نيز اين هستی م

. اقتصادی و اجتماعی است که تطور و تکامل شعور اجتماعی را معين می سازد نه برعکس
اين سخن بدان معنا نيست که اوال خود شعور اجتماعی در هستی ماده اجتماع به نوبه خود 

تکامل خويش از تطور و  در) و از آن جمله فلسفه( ور اجتماعی تأثير نمی کند و ثانيا شع
 . در آن حکم روايی ندارد∇عنی اصل توارث افکار و عقايدت ينوعی استقالل برخوردار نيس

لذا در مطالعه تفکر فلسفی در جامعه ما، پيوسته بايد علت زايش و بالش آن را در مناسبات 
اقتصادی و اجتماعی موجود ُجست و نيز تأثير متعاکس آن را در تکامل جامعه روشن ساخت 

  .خود توارث درونی افکار را نيز از نظر دور نداشت و
همچنين بايد دانست که تاريخ تفکر فلسفی در ايران، مانند تاريخ تفکر فلسفی در ديگر   

نبرد ماترياليسم را در انواع اشکال جنينی يا رشد يافته اش عليه  نقاط جهان پيدايش و تکامل و
به  ( ◊نبرد آته ئيسم. فکر متافيزيک، نشان می دهدايده آليسم، شيوه ديالکتيک را عليه طرز ت

عليه مذهب نيز به ناچار ) اد و آزاد انديشی و شکاکيت مذهبیانواع اشکال ابتدايی آن مانند الح
 در تاريخ فلسفه و به سبب خصلِت مذهبی داشتِن برخی از جهان بينی های مورد بررسی، بايد

 نبرد به مبحث آته ئيسم علمی که آن را بايد ، گر چه اصوال مطالعه اينايران وارد گردد
  .مبحثی شمرد، تعلق دارد

ترديدی نيست که رشد بسيار بطئی قوای مولده در ايران و تحول ُکند و گاه رکود آميز   
اقتصادی و اجتماعی جامع کشور ما مانع شد که تکامل ماترياليسم، ديالکتيک و آته ئيسم به 

صر و هسته های ماترياليستی، ديالکتيک و آته ئيستی فراوان  با اين حال عنا.اوج الزم برسد
و گران قدری در ارثيه فلسفی کشور ما وجود دارد که بايد آن ها را باز شناخت و عرضه 

  .داشت
  
   جهان بينی های ایرانی پيش از اسالم -2

حداقل از ( سير تفکر فلسفی در دوران پيش از اسالم عرصه زمانی پهناوری را   
تا ) اواخر دوران مادها و آغاز هخامنشيان يدايش و بسط جهان بينی زرتشتی، شايد درآغاز پ

                                                 
ايی    » بد دينی « واژه الحاد و خغدل آن  ∇ ای واژه اروپ ه معن ن           Heresieرا ب ه از دي ی است ک ريم و مقصد از آن دين ار می ب ه ک  ب

  . با حفظ معتقدات اساسی آن دين ، به حکم اين يا آن اختالف به مقابله با وی بر خيزدمسلط و رسمی جدا شده و 
∇ Filiation 
ق        » آته ئيسم   « و  » ته ئيسم   « برای   ◊ ويی     « در زبان پهلوی معادل کامال دقي زدان گ ويی       « و  » ي زدان گ ه      » نيست ي ته ک وجود داش

ر              اگر نخواهيم اين دو معادل ر     . اکنون به کار نمی رود     ا به کار بريم در آن صورت واژه اروپايی آته ئيسم از معادل های ديگری نظي
 .و امثال آن بهتر است و به جاست همان را به کار بريم» انکار وجود خداوند« يا » کفر«
 



 

 در اين دوران طويل که متأسفانه اطالعات ما درباره حيات .غلبه اعراب را در بر می گيرد
معنوی آن به اندازه کافی رسا نيست و حتی از مدارک موجود نيز استفاده جامع برای روشن 

 و عقلی اين دوران نشده، تفکر ايرانی به سطح تفکر اصيل فلسفی و کردن زندگی معنوی
منطقی نرسيد يعنی مقوالت اصيل فلسفه و منطق، خود را از هاله اساطيری مذهبی جدا 

های مهم ساخت » مطبح«ن حال ايران يکی از يابا . نساخت و با مقوالت دينی در آميخته ماند
از اين جهت برخی محصوالت صادراتی پررونق ئولوژی های مذهبی بوده و و پرداخت ايد

گری که در شرق و غرب تأثير ژرف و وسيعی  نيز داشته است مانند مهر پرستی و مانی
  .بخشيده است

بنا به داليل گوناگون، » فلسفه مغان«ستی و يا به قول مورخين يونانی به عالوه کيش مزدا پر
 آناکساگو و آمپدوکل و دمکريت و در نضج جهان بينی فالسفه يونان مانند هراکليت و

 در دوران پيش از اسالم چهار رشته زندگی فکری و معنوی ايران .افالطون موثر بوده است
را، که از جهت مطالعه سير تفکر فلسفی در کشور ما سزاوار بررسی هستند، بايد از هم باز 

  :شناخت
  مذهب، تئولوژی آن و کيش های وابسته به آن ـ 1
 الحاد آميزجريانات  ـ 2
 نظريات غير مذهبی درباره سياست و اخالق ـ 3
 جريانات فلسفی مکتسبه از ديگران ـ 4
  

  اينک هر رشته را مورد مطالعه اجمالی قرار دهيم
  
  مذهب ـ 1

 چگونه از کيش کهن مزدايی و عقايد ديرينه آريايی و ودايی مسئله آن که آئين مزده يسنه
مبر ايرانی است و يا ا ابداعات فکری زرتشت سپتيمان پينشأت کرده و تا چه اندازه محصول

تا چه حد مجموعه ای از پندار و فرزانگی مردم زمانه، خود نکته ايست که علی رغم 
روايات زرتشتی دوران ساسانی  در .پژوهش های موجود، هنوز به درستی روشن نشده است

شی جدا از کيش زرتشت يعنی آن هايی که کي( » فرتوم دانشان«و » فرجود کيشان«از 
در برخی اسناد . ياد شده) نانی که آغازگِر دانش و معرفتندداشتند ولی در خورد احترامند، و آ

جهان بينی مزده  که يک سند نيمه فلسفی است بين عقايد آنان و) ندرزنامه فرجودکيشانا(مانند 
  بدعت ملحدانه و هدف آن بود که عقايد زرتشتی را نوعی.يسنا خط توازی کشيده شده است

آميز عقايد پيشينيان جلوه گر نسازند و آن را بر سنن انديشه های کهن ايرانی مبتنی نفی انکار
 دين .کنند و اين خود قرينه ايست بر پيوند آئين زرتشت با برخی عقايد و نظريات ما قبل

مانند است يعنی در آن قوا و عناصر طبيعت » ناتوراليستی«زرتشت به طور عمده يک دين 
با اين حال مناسبات اجتماعی . غيره به درجه قدس  رسيده اند آتش و آب و خورشيد و نور و

امشا  نيز در اين دين انعکاس پندار آميز و افسانه گون خود را يافته است و آهورا مزدا و
شاه شاهان و پيرامونيانش را در کاخ )  گروتمان يا عرش(بارگاِه آسمانی خود  سپندانش در

  .نت به ياد می آورندسلط
دين زرتشت، از آن هنگام که به دين رسمی و يا فائق در ايران بدل شده، يعنی از عصر 

به ويژه در دوران ساسانی در هخامنشيان، تا دوران ساسانی تحوالت بسياری را گذرانده و 
وان فزودهای فرا هايی شده و کتاب اوستا نيز مورد جرح و تعديل ها و کاست و» رفورم«آن 

 روشن کردن اين سير تحولی آئين زرتشت، مانند روشن کردن شيوه نشأت .قرار گرفته است
و ) ميترائيسم(» مهر پرستی«پيدايش آن، خود يک امر وابسته به آئين زرتشت مانند کيش  و

                                                 
ب هر دوث بت را ما در اين کتا.  دکتر بهار معتقد است که تنها مزده يسته بايد ثبت کرد–پورداود همه جا مزده يسنا ثبت کرده  

 .آورده ايم زيرا برای هر يک دليل فونتيک قابل توجهی وجود دارد



 

رواج و سلطه ای بيش يا برابر با ) زروانيسم(تی و کيش زروان پرستی کيش ناهيد پرس
 روايات تاريخی حاکی است که بالش دوم اشکانی نخستين گرد .ستمذهب اصلی داشته ا

 قرائن متعددی نشان می دهد که ساسانيان آئين زرتشت را .آورنده اوراق پراکنده اوستاست
احياء نکرده اند، بلکه اين آئين در دوران اشکانی نيز رسميت داشته ولی با اين همه قوت و 

 نشانه ضعف مذهب اصلی و نوعی هرج و مرج رواج کيش های نام برده در فوق الاقل
  .فکری است واال آن همه اقدامات رفورميستی شاهان ساسانی ضرور نمی شد

 از خوش .از ميان کيش های وابسته به مزده يسنا، کيش مهر پرستی شايان توجه خاص است
انتشار يونان و روم  بختی، منابع در اين باره بسيار است زيرا اين کيش در آسيای صغير و

 مهر .کنند يافت و در اين باره مورخين اين کشورها اسناد و توصيفات مشروحی ذکر می
پرستی بدون ترديد ريشه بسياری از عقايدی است که به نوبه خود عرفان تکامل يافته ايرانی 

گنوستيک ها، نظريات نو افالطونيان، معتقدات مذهب مسيح و   عقايد.را تغذيه کرده است
 به هر جهت در توصيفات مذهبی .مانی تحت تأثير مهر پرستی واقع شده استسپس عقايد 

شيعيان راجع به علی و حسين جلوه هايی از توصيفات مهرپرستان درباره مهر ديده می شود 
 دامنه تأثير مهر پرستی در آراء و عقايد مردم ايران از آنچه که گفته .که مسلما تصادفی نيست

 و حتی چنان که برخی از مولفين ايرانی نيز حدس زده اند شد بيش تر به نظر می رسد
 محتمل است که بعضی از نظريات رندان و خراباتيان دوران پس از اسالم با بقايايی از

عابدان « از اين جهت دقت در اشعار حافظ که در آن از .انديشه های مهر پرستی مربوط باشد
با اين حال بايد محتاط بود و از غلو و  .نيز ياد شده است کاری غيرمشکور نيست» آفتاب

 به هر صورت مهر .همانند سازی و قياسات تاريخی سست پيوند و غير مستدل پرهيز کرد
اکناف جهان کهن  گری يکی از آن دو کيش جهانی است که ايرانيان در پرستی مانند مانی

 به » مهر«ر روم ريوس و ماکسيميان امپراطودر زمان کمد وديوکلسين و گال پراکنده اند و
 يکی از .خدای اول روم بدل گرديد و دامنه سرايت آن به سرزمين آلمان و بريتانيا نيز رسيد

» مهر«علل اهميت خاصی که کيش مهر پرستی در سيستم مزده يسنا کسب کرد آن است که 
ای خود اوستا ستايش ه در اين آئين بازمانده ای از پانتئون هندی و ايرانی قديم است و در

و منکران اين » مهر دروغان« وجود دارد و» مهر هزار چشم و هزار گوش«بسيار به نام 
 لذا پژوهش مهر پرستی از جهت ايجاد ربط .خدای پر فر و شکوه و سخت نکوهش شده اند

 ما درباره مهر پرستی .بين آئين مزده يسنا با کيش های کهن ايرانی و هندی نيز ضرور است
  .نه سخن خواهيم گفتدر همين کتاب جداگا

درباره کيش زروان پرستی که بعدها در دوران ساسانی گسترش يافت بررسی همه جانبه بايد 
  به ظن قوی ريشه جبری. از اين کيش يک جريان مادی نيز نشأت کرده است.انجام گيرد
فاتاليسم ايرانی را در دوران پس از اسالم که علنی و آشکارا درفش شکاکيت مذهبی  گری و

و به ويژه ( گناه بود  و عذر منطقی برای نفی معاد، عذاب و عقاب، دوزخ و بهشت، ثواب و
دو آزاد انديش بزرگوار ايرانی خيام و حافظ از اين عذر منطقی برای درهم کوفتن مذهب 

 اگر اين حدسيان از لحاظ علمی مبرهن گردد، .نيز بايد در عقايد زروانی يافت) سود جستند
فلسفه خيام و حافظ از طرفی کيش عشق و شراب و زيبايی به مهر پرستی  در آن صورت در

و از طرف ديگر کيش قضا و قدر و سرنوشت به زروانيگری مربوط می شود و مکتب آزاد 
  .انديشی اين دو شاعر فيلسوف دارای محتوی اصيل و کهن ايرانی می گردد

ن اشکانی که خود را يونان شاها) هلنيسم(اسانی واکنشی بر ضد يونان مابی در دوران س
 شاهان ساسانی، تقويت مزده يسنا را به مثابه کيش .می خواندند آغاز شد) فيلوهن(پرست 

رسمی در واقع حربه معنوی تسلط خود می شمردند و کوشيدند تا آن را از انحراف 
نت و  را بر پايه های سبزدايند و دين) ملحدين(» بد دينان«و ) مبدعين در دين( » آشموغان«

                                                 
 Mithra 



 

گوی مانند ارداويرف، کرتير، تنسر، بهنک، ت و سخنمؤبدانی چيره دس .احتجاج مبتنی کنند
د و غيره از جمله کسانی هستند که به رفورم مذاهب، براز، آذرپاد مارسپندان، آزاد شامهر

مزده يسنا و فقه زرتشتی گرد آوردن نصوص و احاديث و حتی تنظيم تئولوژی احتجاجی 
مباحثات علماء زرتشتی با عيسويان مونوفيزيت و نسطوری و . گماشتندهمت ) »داتيک«(

به نظريات انديشه وران هند و يعقوبی و ملحدان و مروجين فلسفه و منطق يونان و معتقدان 
، آن ها را وا می داشت که در جست و جوی دفاع از دين زرتشت گام از حدود اساطير چين

دت و ثنويت، ذات و صفات آهورمزدا، مبدأ و منشأ و افسانه ها فراتر نهند و درباره وح
  °.جهان، ازليت و قدم ماده و امثال آن ها وارد بحث شوند

کليسای مونوفيزيت و نسطوری مراکز پخش زبان يونانی و سريانی، فلسفه سقراط و افالطون 
قرن  برخی از ايرانيان مانند نرسی که در نيمه دوم .و ارسطو و فلوطين و منطق ارسطو بود

 و نظاير آنان در واقع رابط اين مدارس نيم ∗پنجم ميالدی می زيسته و معنی بيت اردشيری 
 اين .و جامعه ايرانی قرار می گرفتند) که اسکول نام داشتند( مذهبی و نيم فلسفی سريانی 

ايرانيان مذهب مسيحی را با تکيه به فلسفه و منطق يونانی به ميدان ُمحاجه با مزده يسنا می 
 اسناد متعددی در دست است که از گرمی بازار بحث های ايده ئولوژيک در اين .شاندندک

 مثال به روايت سريانی درباره شهيدان مسيحی در ايران، زمانی، در .دوران حکايت می کند
در مجمعی رسمی با مغی بحث در  ◊دوران ساسانيان، يک مبلغ مسيحی به نام گيوارگيس

 مغ در .ه سبب پرستش آتش، دينی بت پرستانه و فرومايه خواندپيوست و دين زرتشتی را ب
حد ساخته اپاسخ گفت ما پرسنده نفس آتش نيستيم بلکه آتش را وسيله ای برای پرستش خدای و

ت شمرد و  گيوارگيس اين دعوی موبد را نادرس.ايم چنان که صليب نزد شما چنين است
ست که آتش به مثابه خدايی مورد نيايش قرار خواند که حاکی از آن اقطعاتی چند از اوستا بر

اگر هم ما آتش را نماز می بريم از آن است که گوهر آتش و گوهر :  مغ گفت.می گيرد
 گيوارگيس گفت آيا معنی اين سخن آن است که آنچه مايه آتش است و  .اورمزد يکسان است

يحی گفت پس سرگين  مس.چنين است: مغ گفت. آتش از آن می زايد، مايه اورمزد نيز هست
. نيز مايه آتش است، آيا مايه اورمزد شما نيز هست؟ به روايت مسيحی مغ در پاسخ درماند

شک نيست که اين روايت سريانی از روی تعصب و برای مجسم ساختن غلبه مبلغين مسيحی 
در بحث نگاشته شده ولی نموداری است از مشکالتی که مؤبدان زرتشتی با آن رو به رو    

  .ده اندبو
 .پيش از خاتمه کالم درباره کيش زرتشتی مختصری نيز به اهميت فلسفی اين آئين اشاره کنيم

. از هر باره شايان توجه است) يا ساده لوحانه(در مزده يسنا به ويژه عناصر ديالکتيک بدوی 
 و مقابله اضداد در اين آئين، نبرد دائمی متقابالن، منظره ای، گر چه ◊»همستاری«اصل 

 درباره تأثير آئين مزده يسنا در .پندار آلود، از سير واقعی طبيعت و جامعه منعکس می کند
صفحات  (» يشت ها« ر پورداود را به نقل از فلسفه يونان به عنوان مثال اظهار نظر با اعتبا

پورداود می . ها ذکر می کنيميا فروهر» فره وشی« در مبحث مربوط به  ) 591-592
  :نويسد

 بسيار بعيد به نظر می رسد که افالطون در فلسفه خويش در تحت نفوذ يسنا نباشد و همچنين«
در جايی که می گويد هر يک از اجسام صورت ذهنی و معنوی موجود است، از فره فروشی 

 افالطون می گويد نه فقط انسان و آتش و آب را به چنين صورت باطنی .بی اطالع باشد
 صورت .عدالت نيز دارای چنين صورت ذهنی است بی وموجود است، بلکه نيکويی و خو

                                                 
  .درباره تحول دين زرتشتی در دوران ساسانی بحث جداگانه ای در اين کتاب به عمل آمده است °
∗ Ma na de persa  
◊ Giwargis 
 
◊ Antithetique 



 

 کليه اشياء موجود است و يا به عبارت ديگر صور ذهنی قالب اشياء ∇قالب و سرمشق  •ذهنی
غير حقيقی است و اشياء موجود جسمانی، تقليدی است از صورت ذهنی که قديمی و جاودانی 

 آنچه تقليدی است از صورت ذهنی که قديمی و جاودانی و غير مرئی .و غير مرئی است
پس هر چيز را در عالم دو جزء  . آنچه تقليدی است در معرض همه قسم تغيير است.است
جزء ازلی مثال روح انسانی که پيش از ترکيب . جزء اولی و ايزدی، و جزء فنا پذير: است

 بی آاليش مانده باشد، دوباره به عالم علوی صورتی که پاک و جسمانی او وجود داشته و در
 اين فلسفه کامال .عروج کرده و به مقام اولی خود می رسد و به حيات ابدی پيوسته گردد

  .» تغيير يافته است  Ideaی است، مگر آن که کلمه فره وشی به تيادآور حکمت زرتش
بنا به نقل (بش راجع به هراکليت کتا در همين زمينه بايد گفت که بنا به گفته فرديناند السال در

 و نيز پرنسيپ آتش را Logos °اين فيلسوف مفهوم) 293صفحه » دفتر فلسفی«از لنين در 
 اگر تحقيقاتی انجام گيرد، روشن خواهد شد که دامنه تأثيرات بيش از .از اوستا اخذ کرده است

   .م گفت در اين باره ما در بررسی های ديگر اين کتاب سخن خواهي.اين هاست
  
  الحاد ـ 2

چه از احکام و لحاد نيرومند، سرکش و عنود که گرآئين زرتشت در دوران ساسانی با دو ا
  : ينی اش را داشتند رو به رو گرديداساطير خود وی نشأت گرفته بودند ولی خود دعوی جانش

  . و درست دينی مزدکيان∗مانيگری 
  

 دورانی که ايده ئولوژی مذهبی ايده عرصه فکری در چنان که روشن است نبرد طبقاتی در
کند و اين  ئولوژی مسلط جامعه است، به طور عمده به صورت نبرد دين و الحاد بروز می

 در نمونه کيش مانی و کيش مزدک به عيان °حکم که فريدريش انگلس آن را متذکر می گردد
  .ديده می شود

ان گير باشد و از اين جهت آن مانی پسر فديک بنيادگزار دينی است که وی خواسته است جه
 مانند مهر پرستی  مانيگری.را به صورت التقاطی از متنوع ترين دين ها و عقايد در آورد

وز يک رشته جريانات الحاد آميز در شرق و غرب از روم تا چين بسط يافت و منشأ بر
) وگوميلف در بلغارالحاد پاوليکان در خاور اروپا ، کاتار در ايتاليا، آلبی ژوا در فرانسه، ب(

 نفوذ کيش مانی را در قلمرو امپراطوری روم حتی مدت ها پس از نابودی مانی از .گرديد
اين جا می توان فهميد که سنت اوگوستن يکی از متکلمين مهم مسيحی و از آباء برجسته 

ود گری کم مانده ب  مانی.گری بنويسد کليسا در قرن پنجم ميالدی مجبور شد رديه ای بر مانی
، ولی موبدان سرانجام موفق شدند بنياد گزارش شتی را از رسميت و سيطره بيندازدآئين زرت

را پس از يک دادرسی عقيدتی به قصاصگاه بفرستند و از راه جبر و زور آن کيش را بر 
 با اين حال کيش مانی ديرگاهی پاييد و عالوه بر آن که به آئين مزدکی غذای فکری .افکنند

انديشانه پس از اسالم موسوم به تقال دوام آورد و مسلما در جريان فکری آزاد داد، خود مس
 ابن نديم تصريح می کند که در زمان بنی اميه .محتوی اساسی مانيگری است» زندقه«

                                                 
• Idea  
∇ Paradeigma 
  قانون و آئين سپهر °
∗ Manichaisme 
 129-128 صفحه 8کليات مارکس و انگلس به روسی جلد  °

مانيگری مانند مزده يسنا مسئله نبرد نور و ظلمت را مطرح می کند ولی به غلبه ظلمت بر نور معتقد است، لذا کيشی است بدبينانه     
انواده را توصيه می  راز از تشکيل خ ا و رهبانيت و احت رک دني دو پاسيف و رياضت و ت اطيری . کن ود و اس ه آل ان م انيگری بي م

وی دارد        ين  . محروميت ها و رنج های توده های مردم است و از اين جهت با مسيحيت که يکی از منابع فيض اوست شباهت محت هم
انيون کشورهای          ی روح داد ول رد و تسکين مي  جنبه مانيگری آن را برای رنجبران شهروده جالب می ساخت و آن ها را تخدير می ک

ا خشونتی وحشتناک تعقيب                      ودنش ب ون ب ه پاسيف و زب ا هم اک را ب ن رقيب خطرن مختلفی که مانيگری در آن جا رخنه کرده بود اي
 . ميکردند



 

مانويان سربلند کردند و مسعودی عده ای از مانويان به نام زمان خود مانند ابن ابوالعوجا، 
در کتاب اغانی ابوالفرج .  و مطيع بن اساس را نام می بردحماد عجرد و يحيی بن زياد

مهدی خليفه عباسی در . اصفهانی ابن مقنع و بشاربن برد را نيز از اين گروه می شمرد
 اين واقعيات .داده است ی به فرزندش هادی او را به نبرد شديد با مانويان اندرز میئپندگو

 درباره زنادقه ما .خنه آن در افکار زنادقه استنشانه نفوذ عميق کيش مانی پس از اسالم و ر
  .بررسی جداگانه ای داريم

کيش مانی که از عرفان گنوستيک و مرتاضيت هندی انباشته و جنبه مذهبی شديد دارد از 
 کيش مزدک نيز در .درست دينی مزدکيان به مراتب حاوی عناصر مثبت کم تری است

اثری عميق داشته است ) به ويژه خرم دينی( اسالم ميز قرن های اوليه پس ازجريانات الحاد آ
  •.و حربه معنوی قيام مردم ايران عليه سلطه عرب بوده است

  
  فلسفه به معنای اخص  ـ 3

حکمت « و »فهلويون«و » فلسفه خسروانی«آثار مولفين پس از تسلط عرب از با آن که در 
ز محتوی مشخص اين مفاهيم سخن به ميان آمده، ولی هنو» منطق المشرقين«و » المشرقين

ص اين کلمه مکتب يا مکاتب فلسفی به معنای خاچندان روشن نيست و ای چه بسا اشاره به 
مزدکی و غيره است که  نيست، بلکه با اشاره به عقايد الهيون و متکلمين زرتشتی و مانوی و

قی است که از افکار خود را به شکل استداللی بيان می کردند، با اشاره به کتب حکمت و منط
   ∇.آغاز ساسانيان از يونانی و سريانی به پهلوی ترجمه می شده است

صرف نظر از دوران اشکانی که طی آن دو زبان و ادب و هنر و حکمت يونان و روم در 
قشر اشرافی کشور رواج داشت و وسيله جلوه فروشی بود، چنان که گفته شد از آغاز دوران 

. شيران با فلسفه سقراط و افالطون و ارسطو آشنايی داشتساسانی و از زمان شاپور ارد
اسکول های سريانی که به پخش مسيحيت مشغول بودند فلسفه نو افالطونی و منطق ارسطو 
را نيز رواج می دادند و معنی بيت اردشيری که ذکرش گذشت از مروجان منطق ارسطو در 

  .ايران بود
 به ويژه مهاجرت هفت .در کشور ما بيش تر شددر دوران اخير ساسانی رخنه فلسفه يونانی 

 به ايران و مباحثات شاه ايران ) ميالدی تعطيل شد529که در سال ( تن از فالسفه مکتب آتن
، توجه ايرانيان را به مطالب مطروحه در با آن ها) خسرو کواتان معروف به انوشيروان(

  .فلسفه بيش تر جلب کرد
که با خسرو » سلطنت ژوستنين« مولف کتاب ∗ر مورينهمورخ بيزانسی آگاثياس از مردم شه

کند که  تصريح می ) 8 بند 2کتاب ( در کتاب خود )  م 536-582( انوشيروان معاصر بود 
خسرو انوشيروان تصنيفات ارسطو و افالطون را بسيار دوست می داشت و موبدان را گرد 

 بنا به تصريح آگاثياس چنين ث مطالب مورد بح.می آورد تا درباره تکوين جهان بحث کنند
 بولس ايرانی .يگانه است يا متکثر آيا عالم متناهی است يا نامتناهی، ابديست يا حادث،: بود

که ذکرش گذشت مختصری از منطقه ارسطو را برای انوشيروان که ظاهرا به زبان سريانی 
 .خسرو تشريح نمودآشنا بود از يونانی به سريانی ترجمه کرد و عقايد اين فيلسوف را برای 

يدی نيست زيرا نخستين مترجم در اين که منطقه ارسطو به پهلوی نيز ترجمه شده بود ترد
ترجمه پهلوی   ارسطو به عربی ابن مقفع است و وی به ظن قوی در ترجمه خود ازمنطق

  .استفاده کرده است
  
   نظریات سياسی و اخالقی-4

                                                 
 . درباره درست دينی مزدکيان گفتار جداگانه ای در اين کتاب آمده است •
  . انجام گرفته استدر اين باره در بررسی مربوط به فلسفه سهروردی بحث مشبع تر و مستندتری ∇
∗ Myrine 



 

 امور کشور به ه شيوه زندگی و آميزش، تدبيراز دير باز در ايران سخنان حکمت آميز دربار
مرسوم بوده و يک رشته کارنامه و آئين نامه ها و پندنامه ) مآفوريس(صورت جمالت قصار 

در دوران ساسانيان پرداخته شده » حکمت عملی«درزنامه ها و داستان های متضمن ها و ان
ختگان و خسرو کواتان و  از ميان اندرزنامه ها می توان از اندرزنامه بزرگمهر ب.است

 در ميان داستان .اوشنر دانا و زرتشت آذربدان وآذرپاد مارسپندان که در دست است نام برد
 اين کتاب را به صورت .ها که تعداد آن ها زياد بود بايد به ويژه از کليله و دمنه ياد کرد

 رابطه معنوی .آوردداستان هايی پراکنده درباره جانوران برزويه طبيب از هندوستان با خود 
هند و ايران در آن ايام بسيار بود و تأثير انديشه هندی در زندگی معنوی ايران از تأثير 

 شيوه اندرزنامه و کارنامه و         .يونانی نه تنها کم تر نيست بلکه به مراتب بيش تر است
دين شيوه آثار آيين نامه نويسی در دوران پس از اسالم محفوظ ماند و ايرانيان و اعراب ب

از روی اين آثار می توان بسياری از دگم های سياسی و اخالقی عصر . فراوانی ترتيب دادند
  ∗.ساسانيان را روشن کرد

  
  جریانات فکری و فلسفی پس از اسالم - 5

از آن جا که مرزهای حيات معنوی ايران پيش از اسالم چندان روشن نيست، با آن   
عمده ترين مطالب است،  جمال کمک و ذکر کلی ترين خطوط وکه بنای اين بررسی به حفظ ا

ی کرديم، ولی سير فلسفه و تفکر اجتماعی در دوران پس از اسالم راين زمينه مکث بيشت در
به مراتب روشن تر است و در اين مورد تلی از اسناد و مدارک و منابع اوليه وجود دارد و 

بيش به نحو رضايت بخشی حل شده است لذا      سائل يا طرح گرديده و يا حتی کمابه عالوه م
   .می توان در اين باره به ذکر برخی نکات اکتفا کرد

غلبه عرب و اسالم تحول کيفی و گاه نيز در سمت مثبت در جامعه ايران که در   
چارچوب رژيم کاست و شيوه های تئوکراتيک و اريستوکراتيک شاهان و اشراف ساسانی 

 در .کرد و انرژی خالق مادی و معنوی مردم را تا حدی آزاد ساختمنجمد شده بود ايجاد 
اطراف   ايرانيان استقالل خود را کمابيش در،دوران پس از تسلط عرب و اسالم و بعد از آن

و اکناف کشور به کف آوردند، ايران مرکز رستاخيز معنوی بزرگی شد و نقشی در پيش 
شناسان اتحاد شوروی آن را در رديف نقش رفت تمدن انسانی ايفا کرد که جمعی از شرق 

 از قرن چهارم تا هفتم هجری ايران پروشگاه بزرگ ترين فالسفه و .يونان عتيق می شمارند
علماء عصر مانند فارابی، ابن سينا، بيرونی، رازی، خيام، غزالی، فخر رازی و خواجه 

  .نصيرالدين طوسی بود
عرب تمدن های مختلفی را به هم فتوحات : علت اين رستاخيز معنوی روشن است  
 ميراث معنوی يونان و روم و بيزانس و هند و ايران و سوريه و مصر و همه و .پيوند داد

همه در يک انبيق عظيم در هم آميخت و با آن که عرب مسلمان که خود در سطحی به مراتب 
يعنی » داکتاب خ«حه خويش قرار داشت مدعی بود که سطح  تمدن کشورهای مفتو فروتر از

 و احاديث قدسی و نبوی کافی است و به بيش از آن نيازی نيست و بدين بهانه نيز کوشيد قرآن
  ° .تا در شرق و غرب خزائن گران قدر کتب را نابود کند

به تدريج و در اثر مقاومت عنودانه و زيرکانه و فداکارانه خلق های مغلوب مجبور   
 معنوی، ايرانيان، که از طريق ترجمه آثار متعدد اين فتح  در.شد گام به گام عقب بنشيند

فلسفی و ادبی به تدريج روح خود را در جهان تحت فرمان خلفاء عرب رخنه می دادند، نقش 

                                                 
 . برای اطالع بيشتری در اين زمينه رجوع کنيد به گفتار درباره بزرگمهر بختگان در همين کتاب ∗
ار            » مقدمه  « عبدالرحمن بن خلدون در      ° ن دي ه در اي اه ساخت ک ربن خطاب را آگ رد عم تح ک ران را ف می گويد وقتی سعد وقاص اي

عمر پيام فرستاد که کتاب ها را در آب بشويد و به آتش بسوزاند       . ا آن ها را به عربی ترجمه کنند       کتب بسياری است و اذن خواست ت      
ا را از شر آن                 ر است م د بهت ه خداون زيرا اگر مضمون آن ها همانند قرآن است که کتاب خدا برای ما کافيست و اگر مخالف است ک

 .ضاللت محفوظ نگاه دارد



 

بزرگی داشتند و اين موالی زنديق مآب در مدتی کوتاه زمام حيات ايده ئولوژيک جامعه را در 
سالمی نابی مانند فقه نيز در انحصار ا» علم«چنان که حتی در ايام امويان . دست گرفتند

موالی ايرانی نژاد بود و سيطره معنوی ايرانيان در عرب فاتح، احساس بغض نژادی سختی 
   .را بر انگيخت و آن همه صحنه های شگرف نبرد شعوبيه عرب و ايرانی را به وجود آورد

فيده (» تعبد«ب در مقابل اسلو) راسيوناليسم(» تعقل«ايرانيان يکی از بانيان جنبش   
 اين راسيوناليسم به اشکال مختلف بروز کرد و مضمون آن اين بود .مذهبی عرب بودند) ئيسم

و قضاوت » عقل«و » رای« اکتفا کرد بلکه بايد به دنبال که نمی توان تنها به آيات و احاديث
 از .کشيدخود رفت و آيات و احاديث را مورد تأويل و تفسير قرار داد و بطون آن را بيرون 

آغاز شد، بحث » حاب حديث و اصحاب رأیاص«ستين سده های پس از تسلط اسالم همان نخ
ند و قشريون و به جان هم افتاد» جبريه«و » قدريه«در گرفت، » اشاعره«و » معتزله«

  .، فلسفه و منطقه وارد ميدان شد و در دين تشعبی سريع و شگرف رخ دادباطنيون پديد شدند
که در اوايل قرن دوم هجری می زيست و خود  ابوحنيفه نعمان بن ثابت: مثالی بزنيم  

 رود يکی از بنيادگزاران گانه اهل سنت به شمار می از مردم کابل است و از ائمه چهار
 حکم شرعی با پيغمبر اسالم مخالفت 400 می گويند وی در .است» اصحاب رأی«جريان 
حنيفه با اين حکم که سهم و ابو» و للرجل سهمللفرس سهمان «: مثال پيغمبر گفته است. داشت

عل سهم بهيمه ال اج«: ر می دهد مخالفت می کرد و می گفتاسب را دو برابر سهم انسان قرا
 به دين قرار نمی من سهم جانوری را بيش از سهم يک گرونده: يعنی» اکثر من سهم المومن

حنيفه ابو .آراء مرا می پذيرفتاگر پيغمبرهم با من می زيست بسياری از : وی می گفت. دهم
در عراق بر رأس فقها و  اصحاب رأی قرار داشت و با مالک بن انس فقيه عرب در حجاز 

  .که از اصحاب حديث بود مبارزه ای سخت می کرد
و يا از طريق دفاع از ) مانند ابن مقفع( طريق ترجمه آثار فلسفی و ادبی ايرانيان از  

يا از ايجاد   ) مانند اصحاب رأی و معتزله(ه احکام دين اسيوناليستی نسبت بروش های ر
محيط         ) انند دفاع از جبر در مقابل قدريهم(بحث هايی به قصد تضعيف دگم های دين 

سرکرده مکتب . ئولوژيک جهان خالفت را سخت تحت تأثير خود قرار داده بودندايد
 بن صفوان خراسانی نماينده جنبش ابو حليفه و اصل بن عطاء ايرانی بود و جهم» اعتزال«

گری است و از طريق اثبات همين مجبوريت انسانی است که جبری ها ضرورت  جبری
  .دادند عذاب و پاداش پس از مرگ و معاد را مورد شک قرار می

پس از اين نخستين درگيری های ايده ئولوژيک جريانات عمده فکری عصر شکل      
ارت است از دين رسمی، الحاد، عرفان، فلسفه، کالم، دين  اين جريانات عمده عب.می گيرد
مرکب بود از چهار مذهب حنفی و  و) تسنن(عبارت بود از طريقه سنت وجماعت رسمی 

 .در ميان پيروان اين مذاهب چهارگانه نيز مخاصمت شديد بود. حنبلی و مالکی و شافعی
ی در آمد و نهضت های قوی الحاد به صورت جنبش های تشيع و رفض و دفاع از خاندان عل

 عرفان نيز به سرعت شکل گرفت و از .خوارج و قرمطی و اسمعيلی از آن بر خاست
خارج گرديد و بيش از ) تقشف(صورت زهد و ورع و مرتاضيت خشک دوران های اوليه 

پيش به انديشه های نو افالطونی رو آورد و به سوی تعشق و وحدت وجود و اشراق گرايان 
که غالبا ( ايرانی ارسطو و افالطون  فه و منطق رواج يافت و شارحين عرب و فلس.گرويد

بی پديد آمدند و مانند الکندی و فارا) در آغاز، انديشه اين دو فيلسوف را ممزوج می کردند
و محافل فلسفی اطراف ابوسليمان منطقی سيستانی تشکيل » اخوان الصفا«جرگه های مخفی 

 اهل کالم نيز به تدريج به دو گروه عمده .انند ابن سينا بروز کردگرديد و فيلسوف نام آوری م
معتزله و اشاعره تقسيم شدند و نقش کالم که بحث تعقلی در اصول دين است از فقه که بحث 

 ين ورت يک جريان تعقلی ولی در خدمت دقضايی در فروع دين است جدا شد و کالم به صو
مانند  اعتقاد (ز اين فلسفه که دين را نگران می ساخت عليه فلسفه مشاء و به ويژه آن جهاتی ا

در بين متکلمين معتزلی و اشعری، معتزله بدون . درآمد) به قدم عالم و نفی معاد جسمانی



 

 کالم معتزله پايه کالم شيعی که زمانی کيش الحاد .شک به تعقل فلسفی به مراتب نزديک ترند
   .آميز بود قرار گرفت
ت اوليه که کوشيديم منظره ای سخت فشرده از آن ترسيم کنيم و پس آن پس از فعل و انفعاال

که از اواسط قرن دوم هجری تا اوائل قرن ششم نبرد ايده ئولوژيک پر جوش و خروشی 
گذشت، دوران نوعی رکود که با رکود اجتماعی همپاست فرا می رسد و اين رکود تا قرن 

نات از لحاظ کيفی نوی ديده نمی شود و تمام  در اين دوران طوالنی جريا.اخير ادامه داشت
تغييرات و تحوالت، تغييرات و تحوالت التقاطی است که در اثر ترکيب درونی و تأثير متقابل 

  .جريانات سنتی ايده ئولوژيک پديد می گردد
ط در واقع خالفت عباسی که از همان قرن های سوم و چهارم هجری دچار خطر سقو  

موفق شد ) از دين رسمی و خالفت تعصب داشتندکه در دفاع (ان ُترک بود، با تکيه بر امير
شاهان سلجوقی عليه آزاد انديشی و تسامح  حفظ کند و به دست سلطانان غزنوی و خود را

ديگر امراء ايرانی واکنشی خونين آغاز  دوران سامانيان و آل زيار و آل بويه و آل مأمون و
ری مذهبی راه را بر عقل راه گشا بيش از پيش می از قرن پنجم قشريت و سخت گي. نمايد

بندد و فلسفه را به سازش با کالم و کالم را به سازش بيش تر با دين و عرفان را به تبعيت از 
. احکام مذهبی و سالوسی های متظاهرانه و الحاد را به عقب نشينی و سازگاری وا می دارد

ران صفويه دين رسمی شد و با الحاد نقطوی  به تدريج و به ويژه در دوالحاد شيعیوقتی که 
و بابيگری و بهائيگری و اپوريسيون فکری عرفانی و فلسفی روبه رو گرديد او نيز از سخت 

  . برای به کرسی نشاندن احکام خود تن نزدخون ريزیگيری و تعصب و 
پژوهنده تاريخ تفکر فلسفی ايران در دوران موظف نيست که درباره مذهب و الحاد   

عب عديده آن در تاريخ خود مبحثی خاص باز کند زيرا بر خالف دوران پيش از اسالم، ش
چنان که اشاره رفت، در دوران پس از اسالم يک سلسله ايده ئولوژی های صرفا فلسفی 
وجود دارد که موضوع ويژه و اصيل تاريخ فلسفه است و اين ايدئولوژی های فلسفی عبارت 

و انديشه های مادی و آزاد انديشانه و حکمت ) عرفان( اشراق است از فلسفه مشاء و فلسفه
 و اما در مورد کالم بايد گفت که دنبال کردن سير آن و .)مسائل اجتماعی و اخالقی(عملی 

نشان دادن جريان در آميختگی آن با فلسفه ضروريست ولی مسلما تاريخ فلسفه نمی تواند و 
  .غرق شودنبايد در مباحث کالمی و تاريخ متکلمين 

متفکرين برجسته ای که زندگی و فعاليت معنوی و آثار آن ها بايد برای روشن کردن سير 
ابن مقفع، واصل بن : تفکر فلسفی به معنايی که ذکر شد مورد مطالعه قرار گيرد عبارتند از

، جهم بن صفوان، ابونصر فارابی، زکريای رازی، ايرانشهری، ابوريحان بيرونی، عطاء
، منيار، ابوعلی مسکويه منطقی سجستان، گروه اخوان الصفاء ، ابوعلی سينا، بهابوسليمان

ناصر خسرو، عمر خيام، عين القضاه همدانی، غزالی، شهاب الدين سهروردی، شهرستانی، 
سنايی، فريدالدين عطار، فخر رازی، جالل الدين مولوی، مصلح الدين سعدی، نصيرالدين 

لدين تفتارانی، شمس الدين حافظ، قطب الدين شيرازی، طوسی، افضل الدين کاشانی، سعدا
محمود شبستری، جالل الدين دوانی، غياث الدين منصور دشتکی ، مير فندرسکی، ميرداماد، 

و در ( صدرالدين شيرازی، عبدالرزاق الهيجی، مالهادی سبزواری، ميرزا ابوالحسن جلوه 
  )عبدالرحيم طالبف، کسروی، ارانی : قرن اخير
مانند فارابی و ابن (ز نام بردگان پيرو مکتب مشائند با کمی گرايش به فلسفه افالطون برخی ا

مانند سهروردی، عين القضاه، عطار، مولوی، (، برخی پيرو مکتب اشراقند )سينا و بهمنيار
 ايرانشهری، مانند رازی،(انديشند   جريان تفکر مادی، شکاکيت و آزاد، برخی جزء)شبستری

، تفتارانی، ر رازیمانند غزالی، فخ(، برخی بيش تر متکلمند ) حافظبيرونی، خيام و
برخی ) علی مسکويه، سعدیمانند بو(ش تر به حکمت علمی پرداخته اند شهرستانی، برخی بي

) مانند مالصدرا(يا عرفان و فلسفه ) مانند خواجه نصير(ت به سازگار کردن کالم و فلسفه دس
  .قدرت تأثير يکسان نيست ز از جهت نوآوری و خالقيت و اهميت همه اين افراد ني.زده اند



 

در جريان به ظاهر يکنواخت و بی تناقض سير تفکر فلسفی در هزاره پس از تسلط عرب و 
بين ماترياليسم و : ادمتض اسالم، در واقع نبرد پرشوری بين روندهای فلسفی ماهيتا مختلف و

 متافيزيک و شيوه تفکر ديالکتيک، بين ، بين آته ئيسم و مذهب، بين طرز تفکرايده آليسم
راسيوناليسم و ايراسيوناليسم جريان داشته است، جای کم ترين ترديد نيست که نه فقط دهريان 

مانند جاحظ بصری و ( به شهادت جمعی کثير از مولفين و طباعيان و اصحاب هيولی که بنا
ابن جوزی بغدادی و عده ابوالعالء معری و غزال و سمعانی و شهرستانی و ناصر خسرو و 

به ( دارای عقايد مادی بوده اند، بلکه عناصر تفکر مادی در مکتب مشائين ايرانی ) ای ديگر
و در آتميستيک معتزله نيز فراوان است و اصوال از فلسفه و منطقه يونان ) ويژه ابو علی سينا

و اثبات احکام رای درک واقعيات و ضرورت استناد به براهين عقلی و احتجاجات مستدل ب
قشرها و ) در قبال نفی آن که تنها براهين نقلی و ذکر احاديث و اخبار را کافی می شمرد(

 و اما آته ئيسم به صورت آزاد انديشی و شکاکيت و .کردند افراد مترقی عصر حمايت می
شيوه زندگی و خوش باشی و خراباتی گری و توسل به جبر برای سست کردن پايه های 

بروز می کرده ) به ويژه در افکار خيام و حافظ (ر و نشر و بهشت و دوزخ ذهب و حشم
وی و انديشه مول  عناصر دياکتيک در عقايد عرفانی و وحدت وجودی و از آن جمله در.است

 .آشکار است) که به حرکت جوهری استکمالی معتقد بود(در فلسفه مالصدرای شيرازی 
 .ه عنوان نمونه کار در اين کتاب نشر يافته استدرباره برخی از اين نکات بررسی هايی ب

 نمونه ها تنها می تواند الگوی اوليه پژوهش های کامل تر، دقيق تر و پر وسواس تر ناي
  .بعدی قرار گيرد

 عرفان و الحاد سخن انگلس که .در پس اين نبرد انديشه ها، نبرد طبقات وجود دارد  
انقالبی جامعه در قرون وسطی دانسته است را درفش فکری مبارزه قشرهای اپوزيسيون و 

در کشور ما عالوه بر عرفان و الحاد، فلسفه و منطق و به . سخنی است کامال بر صواب
لذا نه تنها . نيز درفش چنين مبارزاتی بود) و از اين جهت حتی کالم(طور کلی راسيوناليسم 

 يعنی رزم های دهقانان و کشف تضاد فکری در سير تفکر فلسفی بلکه يافتن آستر طبقاتی آن
مستمندان شهر عليه اشراف فئودال، نبردهای ايرانيان مغلوب عليه اعراف و خالفت و اميران 

نه (ت و تنها با يافتن اتصال واقعی و سلطانان دست نشانده خالفت نيز وظيفه پژوهنده اس
ر ايران می تواند آن نبرد فکری با اين نبرد اجتماعی است که تاريخ فلسفه د) جعلی و پنداری

به يک مبحث علمی و به علم بدل شود، و از صورت توده ای از اسامی اشخاص و آثار و 
 بهترين طريقه حل وظيفه بزرگ و بغرنج نگارش .مشتی عقايد و منقوالت پراکنده بيرون آيد

تاريخ تفکر فلسفی در ايران، نگارش تدريجی، ايجاد تک نگاری های جداگانه، بررسی های 
يجی منابع اوليه، رجال، ادوار، مکاتب و جريانات فکری جدا جداست تا پس از گرد آمدن تدر

به اندازه کافی مدارک تحليلی، به اندازه کافی استنتاج و روشن شدن منظره، اين تاريخ چنان 
  .که در خورد محتوی غنی آن است فراهم گردد

 ایران می تهایی که در فالسير تفکر سه هزار ساله در کشور ما نشان می دهد که خلق 
ده ها تن از متفکرین در . زیسته اند به نوبه خود نبردی کردند که هرگز آسان و هموار نبود

 جمعی ديگر باليای بسيار و مصائب .این راه سر خود را نهادند و جان خود را باختند
 پر شور،  اين سير داستانی است دل انگير،.دشواری را به خاطر عقايد خويش متحمل شدند

سرشار از قهرمانی ها و فداکاری ها که تنها می تواند و بايد مشوق ما به ادامه نبرد سر 
ضاللت بر انداز  سخت در راه حقيقت و محرک ما در تقويت و تشديد مبارزه بت شکنانه و

  . کنونی مردم ايران باشد
  


