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  ميالرح الرحمن اهللا بسم
       

   هشتم چاپ مقدمه      
  

 را چاپ اين اكنون و ششديده را كتاب اين هفتم چاپ و ششم تا اول چاپهاي كه خوانندگاني براي شايد
 يك در جيبي قطع با نخست كتاب يك كه باشد آور شگفتي كنند مي مالحظه است هشتم چاپ كه

  . شود مي منتشر جلد يك در وزيري قطع با بعد و جلد دو در رقعي قطع در سپس و جلد
 اينكه علت و است شده داده  توضيح چاپ آن مقدمه در گرفت صورت جلد دو در هفتم چاپ اينكه علت
 ضرورت آمد پيش كه مشكالت برخي بر عالوه شد، چاپ جديد حروف و جديد شكل با چاپ اين

  . چاپ  اين در بود اضافاتي و تغييرات
 مكرر سطرهاي موارد برخي در احيانا و افتادگيها شد معلوم حروف، زيبائي همه با هفتم پچا متاسفانه

 كافي دقت آن تصحيح در مجموع در و نداشتم نظارت  چاپ آن بر خودم كه بود جهت بدان آن و دارد،
    عربي هاي جمله و احاديث و قرآن آيات كه بود اين چاپ آن در ها نقيصه از  يكي. بود نيامده عمل به
  . است شده چاپ اصلي متن كه بود شده چاپ حروفي همان با
 پاورقي صورت به آنها از بسياري كه متعددي ولي مختصر اضافات و اصالح ها نقيصه آن چاپ اين در

  يك ،گرفت صورت كه اضافاتي مياندر. شد عالوه است
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. است گرفته قرار دوم بخش راواخ در كه"مصر و ايران كتابسوزي "عنوان تحت است اي صفحه 47فصل  
 داده وعده هم دوم بخش اوائل در و بگنجانم را فصل  اين داشتم نظر در كتاب اين تأليف حين در من

 اين در مهم فصل آن جاي حقيقت در و كردم نظر صرف آن الحاق از كه آمد  پيش موجباتي ولي بودم
 چاپهاي محترم خوانندگان از بسياري اينكه هب نظر. شد رفع نيز نقيصه  اين بحمداهللا و بود خالي كتاب
 داشته هم را فصل اين باشند مايل است ممكن و است فصل اين فاقد كه دارند را كتاب اين هفتم تا  اول

. شود مي گذاشته مندان عالقه اختيار در بزودي اهللا انشاء و چاپ هم مستقل طور به را فصل آن باشند،
  . نمايم مي مسئلت را المياس امت موفقيت و عزت خداوند از

  يقمر يهجر 1398 الحرام الحجة ذي هفدهم         
  يشمس يهجر 1375 آبانماه 28 مطابق          

    يمطهر يمرتض              
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   هفتم چاپ مقدمه
  

  يتعال باسمه       
  

 اراختي در بزرگتر قطع و جديدتر، حروف با كتاب اين هفتم چاپ سال، هشت از پس كه اكنون
  . دهم تذكر را نكاتي است الزم. گيرد مي قرار محترم خوانندگان

 و بود صفحه شصت و هفتصد حدود در صفحات مجموع و شد چاپ جيبي قطع به كتاب اول چاپ
  . بود آمده در اي قواره بي صورت به بالطبع
 در يا و بود مي ريبزرگت قطع كتاب  قطع يا بايست مي كه داشتند اعتراض حق، به خوانندگان، از بسياري

 انجام تدريجا كتاب تأليف كه بود اين آمد در صورت آن به كتاب  اينكه علت ولي. شد مي منتشر جلد دو
 كه اندازه آن از بيش بود سخنراني چند كه اصل بر اينرو از گرفت، مي قرار چاپخانه اختيار در و شد مي

 چاپهاي. گشت نامتناسب كتاب قطع با كتاب صفحات  نتيجهدر و شد افزوده بودم كرده بيني شپي خود،
  . بود شده افست اول چاپ روي از همه ششم چاپ تا بعد
 بر اگر و شد گرفته نظر در رقعي  صورت به كتاب قطع اول از شد چاپ ديگري حروف با كه چاپ اين در

 در كه نبود مانعي و يافت مي تقليل صفحه ششصد حدود  به صفحات. گشت نمي افزوده كتاب مطالب
 مطالب  اسالم به ايرانيان فرهنگي خدمات فصل سوم، بخشدر چاپ، ايندر ولي. شود منتشر جلد يك

 كه شد الزم رو اين از. برد باال  صفحه بيست و هشتصد حدود تا را كتاب صفحات كه شد افزوده زيادي
  جلد دو در
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  . شود منتشر 
 جلد ).ايران به اسالم خدمات(دوم بخش و )مليت مساله و اسالم(اول بخش بر است مشتمل اول جلد
   ).اسالم به ايرانيان  خدمات(سوم بخش بر است مشتمل دوم

 صفحه تا 500 صفحه از كه است يكديگر سر پشت قسمت سه است شده افزوده كه اي عمده مطالب
  : ترتيب اين به است كرده اشغال را كتاب اين 722

 ختصر،م طور به حاضر عصر تا صغرا غيبتعصر از شيعه قهاءف تاريخچه قسمت اين در فقاهت، و فقه - 1
 به و كنيم شروع خودمان زمان از اگر كه طوري به  است شده ذكر نسل هر در نمونه يك معرفي يعني
  . يابيم مي در هجري سوم قرن نيمه تا الينقطع و متسلسل شاگردي و استاد  رابطه يك برگرديم عقب

 به نه ولي است شده بيان مختصر طور به اسالمي فالسفه تاريخچه متقس اين در. حكمت و فلسفه -  2
 فالسفه معاريف و مشاهير. اسالمي فالسفه طبقات صورت  به بلكه. نسل هر از نمونه يك معرفي صورت

 سوم قرن ابتدا از كه اند، شده معرفي شاگردان، و اساتيد طبقات البته طبقات،  صورت به عصر، هر در
  . اند شده داده تشخيص طبقه سه و سي ام زمان تا هجري

 و نسل هر از نمونه صورت به نه  دهم قرن تا دوم قرن از عرفا طبقات قسمت اين در. تصوف و عرفان -  3
  . اند شده معرفي قرن هر از نمونه چند  عنوان به بلكه مشخص، طبقات صورت به نه

 اسالمي فرهنگ در كلمه، واقعي و صحيح معني به فرهنگي استمرار دادن نشان اينها همه از كلي هدف
  . است نظير بي شايد و نظير كم جهان در كه است
 اصالحات كه همچنان نيست ذكر قابل كه هست هم ديگر موارد برخي در ديگر، مختصر اضافات البته

 از. ندارد اهميتي البته كه است شده جا به جا مطالب، نيز مورد چند در. است گرفته صورت نيز عبارتي
  . دارم مسئلت مسلمانرا برادران عموم موفقيت و سعادت  متعال خداوند
   قمري هجري 1397 االخر ربيع ام سي          

   مطهري مرتضي             
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   اول چاپ مقدمه
  

  ميالرح الرحمن اهللا بسم      
  
 اينكه حكم به اسالم هب ايراني مسلمانان ما ).1(مسلمانيم ايران مردم ما از درصد هشت و نود حدود در

 سخت اينرو از. ورزيم مي مهر ماست ميهن اينكه حكم به ايران به و  داريم اعتقاد و ايمان ماست مذهب
 به آنچه با ديگر طرف از و داريم اعتقاد و ايمان آن به آنچه با طرف يك از كه را مسائلي كه منديم  عالقه

 مسائل اين عمده. بدانيم مسائل آن در را خود تكليف و كنيم درك روشن دارد پيوند ورزيم مي مهر آن
  : شود مي  خالصه ذيل پرسش سه در
 احساس نوع دو داراي آيا ايراني، ميهني احساسات هم و داريم اسالمي مذهبي احساسات هم ما -  1

 وجود ما ملي احساسات و ما مذهبي احساسات  ميان تناقضي و تضاد هيچگونه يا باشيم، مي متضاد
   د؟ندار

 در دگرگونيها و تحوالت چه شد وارد ايران ما ميهن به پيش قرن چهارده در كه آنگاه اسالم ما دين -  2
 ورود آيا داد؟ چه ايران به و گرفت چه ايران از بود؟ جهت  چه در دگرگونيها آن آورد؟ وجود به ما ميهن
   فاجعه؟ يا بود موهبت ايران براي ايران  به اسالم

  و نشر  راه در و آمدند در دين اين خدمت در و گرويدند اسالم به بسياري ملل -  3
  : پاورقي

  . منتشره آمار طبق) 1(
  

 به اسالمي تمدن نام به باشكوه و عظيم تمدني يكديگر با مساعي تشريك با و كوشيدند آن تعاليم بسط
 آيا دارد؟ جهت اين زا مقامي چه ايران است؟ بوده چه خدمات  اين در ايرانيان ما سهم. آوردند وجود
   است؟  بوده چه خدمات اين در ايراني انگيزه بعالوه خير؟ يا است كرده حيازت را  اول مقام

  . است ايران و اسالم مشترك مسائل باب در پرسشها ترين عمده باال پرسش سه ما نظر از
  : است بخش سه بر مشتمل حاضر كتاب

  . مليت مسئله و اسالم -  1
  . ايران به اسالم خدمات -  2
  . اسالم به ايران خدمات -  3

  . باالست پرسش سه پاسخگوي ترتيب به بخش، سه اين
  

 به نزديك در بنده اين  كه است سخنراني چند يافته تفصيل و شده تكميل كتاب اين مسائل و مطالب
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  . است كرده ايراد پيش سال سه
  . است شده ايراد  قمري 1388 سال محرم ماه در كه است سخنراني سه شده تكميل اول بخش
 خدمات"عنوان تحت  سال همان صفر ماه در كه است سخنراني شش شده تكميل سوم و دوم بخش
  . شد ناميده نام همان به  هم كتاب اين و شده ايراد"ايران و اسالم متقابل

 سخنرانيهاي از سخنراني هيچ  ام كرده ايراد تهران در اقامتم مدت در كه سخنرانيهايي تمام در بنده اين
 كه سخنرانيي شش خصوصا گيرد، قرار استقبال و توجه مورد سخنرانيها اين مانند كه نديدم را خود
 نوارها و شد مي  مراجعه فراوان شهرستانها و مركز از. شد ايراد"ايران و اسالم متقابل  خدمات"عنوان تحت
  .  گشت واقع استقبال مورد طبقات ساير از بيش دانشجو طبقه طرفاز مخصوصا گشت، مي كپيه
 ايرانيان كه است اي عالقه معلول صرفا نبود، سخنرانيها آن در خاصي امتياز معلول استقبال و عنايت اين

  . دارند ايران و اسالم مشترك مسائل به طبعا
 تحليل و تجزيه واضحتر و بيشتر چه هر مسائل اين كه كند مي ايجاب مبرم ضرورت اينكه با متأسفانه

  قرار  جوان طبقه بخصوص طبقات عموم اختيار در و شود
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 اولين حاضر كتاب و است  نشده زمينه اين در اقدامي هيچ تاكنون دارم اطالع من كه آنجا تا گيرد 
 كافي بحث باشد بنا اگر مسلما و است فراهم مسائل  اين در تحقيق زمينه. خودش موضوع در است كتاب

   حاضر كتاب است اميد. شد خواهد بزرگ مجلد چند آيد عمل به ايران و اسالم  مشترك مسائل همه در
 ادا توانند مي بهتر را مطلب  حق و دارند بيشتري فرصت و وقت كه افرادي براي باشد مشوقي هم و كليد
  . كنند
 تهنداش كافي اطالع يا اند كرده  قلمفرسايي ايران و اسالم مشترك مسائل در كه كساني غالبا اينكه به نظر
 درست دارد كه روشني زمينه همه با مسائل اين است، بوده آنها محرك تحقيق از غير اي انگيزه يا اند

 مسائل  كه برخورديم نكته اين به بيشتر كرديم مطالعه زمينه اين در بيشتر چه هر ما. است نشده طرح
 دين يك عنوان به اسالم ايبر. ايران  براي هم است، آميز افتخار اسالم براي هم ايران و اسالم مشترك

 و. است ساخته خويش شيفته را فرهنگ صاحب و متمدن و باهوش  ملتي خود غني محتواي حكم به كه
 هر از بيش خود دوست فرهنگ تعصب بي و خواه حقيقت روح بحكم كه ملت يك عنوان به  ايران براي
  . ستا نموده  فداكاري راهش در و كرده خضوع حقيقت برابر در ديگر ملت

 و قلب كردم مي تصور آنچه از  بيش زمينه اين در كه بود اين برخوردم مطالعاتم ضمن كه نكاتي از باز و
  . شود معرفي است بوده آنچه خالف بر اسالم و  ايران روابط شود مي سعي و گيرد مي صورت تحريف

 و مستشرقين از بعضي ايبر  دستاويزي جريانات آن از برخي. است داده رخ جرياناتي اسالمي ايران در
 اسالم برابر در ايراني روح مخالف العمل عكس و"مقاومت"يك عنوان به را آنها كه است شده آنان غير

 شخصيتها  برخي همچنانكه تشيع، حتي و تصوف فارسي، زبان شعوبي، نهضتهاي قبيل از. كنند معرفي
 سراي حماسه فردوسي ابوالقاسم  حكيم قبيل از شوند مي و شده معرفي مقاومت اين از مظهري عنوان به

  . اشراق شيخ به معروف سهروردي  الدين شهاب شيخ بزرگ فيلسوف و ايران عظيم
 درباره كه بود مايل بنده  اين. باشد مسائل اين همه به مفيدي پاسخگوي تواند مي كتاب اين مباحث
 با ولي بپردازد نظر اين از نهاآ انديشه تحليل و تجزيه به و كند بحث مستقال اشراق شيخ و فردوسي
    زبان درباره. بود بيشتر فرصتي و وسيعتر طرحي به نياز داد نمي وفق بودم  افكنده ابتدا در كه طرحي
   به تشيع مذهب و فارسي
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 بعضي به كتاب ضمن در محترم خواننده. است شده  بحث زاويه اين از كتاب اول بخش در مختصر طور
  . است شده تحقيق آنها درباره ديدگاه، اين از كه، خورد هدخوا بر نيز ديگر مسائل

 مورد بعد چاپهاي در اهللا انشاء داد خواهند كتاب اين مطالعه از پس غرض بي محققان كه تذكراتي
  . گرفت خواهد قرار استفاده

   شمسي1349             
   مطهري مرتضي             
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  نيمهندس ياسالم انجمن پيشگفتار
  

  يتعال باسمه      
  
 موضوع گوناگون ملل ميان روابط و تصادمات و برخوردها ديگري، روزگار هر از بيش كه روزگار اين در
 و ناسيوناليسم و مليتخواهي مسئله آنها ترين اساسي از يكي شايد و مسائل از يكي است، شده روز

  . است آن ثغور و حدود و سازنده عناصر
 شكل و نام يا آمدند بوجود ، است افزون 50 از آنها شمار كه يزياد هايمدت اخير، دهه سه دو همين در
 هر شده تقسيم پاره چند يا دو به ملتهايي و كشورها نرفته، بين از مليتي اگر مقابل، در. گرفتند عنوان و

 تغيير معين  جغرافيايي و مذهبي و فكري خصوصيات با ملتي يا اند، گرفته پيش در معيني  راه كدام
 اين همه و. كرد تغيير آن با مخالف كامال سيستمي به اجتماعي و فكري سيستم يك از و داده تويمح
 نيرو و وقت از نهايتي بي مقادير بوده خونريزي و تالش و مقاومت و  مبارزه سالها با همراه تحولها و تولد

  . است شتهدا  عظيمي و كوچك قربانيهاي حتي گرفته خدمت به خود راه در را استعدادها و
 يك شدند تجزيه و تفكيك  كه آنها يا نداشتند؟ وجود قبال آمدند وجود به مدت درين كه ملتهايي آيا

 ويژگيهاي از بسياري گرچه دادند، سيستم تغيير كه آنها يا و نبودند؟ جا بر پا و اصيل اجتماعي واحد
 سابقند؟  ملت همان باز آيا ردند،ك حفظ جغرافيايي مرزهاي و اقليمي شرايط و نژاد و زبان چون را خود

 مليتهايي منافع و مصالح و ملي قالبهاي در امروز نظامي و اجتماعي و سياسي مسائل عمده وانگهي،
   حتي ؛ گرديده روز مكتب خريدارترين پر و رايجترين خواهي مليت يا ناسيوناليسم. شود مي عنوان معين
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 پايه را جنبشي و حركت اگر اند، بوده ملي رنگ با ايرمغ اصل در كه سياسي و اجتماعي ايدئولوژيهاي
  . دهند مي ناسيوناليستي و ملي رنگ خود نهضت به باز اند، كرده گذاري
 معرض در وطنمان و مليت گرچهما. است روز موضوع يك مليت مسئله ديگر، طرفاز نيز، ايرانيهاما براي

 وجود ايراني مليت به نسبت افراد تلقي در قضيتنا و اختالف معذلك، است، نگرفته قرار تجاوزي و هجوم
 كريف عنصر ديگري و اخير قرن چهارده قبل ما به مربوط اسالفيو نژادي عنصر دو حاضر، حال در. دارد

 نژادي و طبيعي هاي ريشه لحاظ به ما،. قرن  چهارده اين به مربوط فرهنگ و اجتماعي سنن و مذهبي و
 اسالم،  به اجتماعي ونهادهاي سننو وفرهنگي فكري ساختمان وازلحاظ داريم،  وابستگي آريايي اقوام به
 عنصر به مليت يك تمايز و تعريف در  كه باشد قرار اگر. است آمده آريايي نژاد از غير اي ناحيه از كه
   اگر و بود، خواهد چيزي حاضر، شرايط در ملت، ما آينده و روش و راه ،بدهيم اصالت دور اسالف و نژاد

 و مشي خط دهيم، اولويت  مليت تعريف در را اخير قرن چهارده فكري نظام و اجتماعي نهادهاي عنصر
 نتيجه گيرد قرار اساس آريايي عنصر ايراني مليت حدود  تعيين در اگر. بود خواهد ديگري چيز ما آينده

 نزديكي و خويشاوندي اين و است، غرب جهان با خويشاوندي و نزديكي تحليل، آخرين در حاصلش، و
 ملل و همسايگان از بريدن  آن عمده كه دارد ما سياسي و ملي مشي خط در تبعاتي و آثار خود براي

 خودي ما براي استعمارگر غرب صورت، اين در است،  غرب و اروپا سوي به گرايش و آريايي غير اسالمي
 اجتماعي نهادهاي و مسلكي و فكري نظام اگر عكس، به و. بيگانه ما به نسبت مسلمان  اعراب و ميشود
 آن و. شود مي پيدا برايمان ديگري مشي خط و تكليف دهيم، قرار خود مليت مالك را اخير قرن چهارده

    بيگانه مسلمان، غير غرب و خودي ما به نسبت مسلمان چيني و اندونزي و هندو و ترك و عرب وقت
  . شود مي
 مشي خط و رفتار با مرتبط و  واقعي است ثيبح نيست، خالص آكادميك بحث يك مليت، در بحث پس

 مطرح كه دارد جا و دارد، نام ايران ملت امروزه كه  سياسي و اجتماعي واحد يك آينده و سرنوشت و
  . شود دنبال و گردد

  

   سابقه و تاريخچه
  

  در نوزدهم  قرن اوائل از جهان در مرسومش و فعلي شكل با ناسيوناليسم، مفهوم
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 در فرانسه، كبير انقالب برابر در كه  است هايي واكنش و تبعات از يكي اصوال و شد طرحم و پيدا آلمان 
  . آمد وجود به اروپا

 مردم توده براي بكلي كه كهن  اشرافي فكر طرز برابر در بود عصياني و واكنش خود فرانسه، كبير انقالب
 نويسندگان آثار و گويندگان سخناندر ياصل تم كه بود بعد  به زمان آن از. نبود قائل ارزشي خلق عامه و
  . آن آحاد برابري و آزادي و گرديد مردم توده و"ملت"فالسفه، و

 بودند، بشريت براي آن آوردن  ارمغان به مدعي بشر حقوق اعالميه كنندگان تنظيم كه برابري، و آزادي
 عرض در و زودي به ه،فرانس انقالب شعاع كه بود جهت  بدان. شناخت نمي مليتي و مرز خود ذات در
 فالسفه ، آلمان در. را آلمان همه از بيش و گرفت، فرا را اروپا و گذشت فرانسه  مرزهاي از دهه، يك

 وقف دربست، بطور را خود كه شدند  آزاديخواهانه افكار شيفته و شايق آنچنان نويسندگان، و سياسي
  . بود انتشار و شوق اين پيشروان از آلماني، فيلسوف"فيخته".كردند آن تبليغ و نشر
 خود مخصوص آلمان در بشر  حقوق اعالميه در شده ادعا آزادي كه شد معلوم چنين آلمانيها بر زودي به

 تبعيض اين برابر در كه بود كسي اولين فيخته. نيست سهمي آن از را آلمان مردم و شده فرانسويها
 عنوان  به كرد، ايراد برلين آكادمي در كه دخو مشهور كنفرانس چهارده ضمن او. برداشت اعتراض فرياد

 را" آلماني ملت"داستان برابري، و آزادي  بودن"فرانسوي"عليه واكنش و استثنا اين بر اعتراض و عصيان
 وفرهنگ زبان و جغرافيايي نژادي، ويژگي به بنا كه كشيد پيشناپذير وتفكيك واحدواقعي يك عنوان به
 اسيوناليسمن ترتيب، بدين. است خود  به مخصوص حيثيت و استقالل و"ذاتي نبوغ"داراي خود، سنن و

  . آمد وجود به گرديد، دنيا در ناسيوناليسم تز زاييده بعدها كه آلمان،
 جغرافيايي مرزهاي قالب در كه را مردمي يعني غربيش، واضعان انديشه در گرايي، ملت يا ناسيوناليسم

 تفكيك واحد يك عنوان به اند، آمده گرد واحد سنن و نگفره و زبان و تاريخي سابقه و نژاد معين،
 گيرد قرار واحد اين اعتبار و حيثيت و مصالح و منافع حيطه در را آنچه و دادن قرار اصل و مبنا ناپذير
  . خواندن دشمن و بيگانه را بقيه و دانستن دوست و خودي

  : كرد ظهور فرانسه  نقالبا شعارهاي برابر در اساسي گرايش يا واكنش سه نوزدهم، قرن در
  . ناسيوناليستي واكنش -  1
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  . كاري محافظه واكنش - 2
  . سوسياليسم واكنش -  3
 عدالت را، سومين گرايش و انقالبي ضد يا اصول از منحرف سياسي، فالسفه را، نخستين گرايش دو

   ).1(اند خوانده طلبانه
 عقايد و افكار هم، روي كه  داشت را بارس و موراس شارل چون متفكراني فيخته، از پس ناسيوناليسم

 تفكيك ملي واحد"فكر موراس،. كردند تنظيم و تدوين را اروپا گوناگون كشورهاي ناسيوناليستي،
 فرد اراده و شخصيت بر حاكم واقعي شخصيت يك ملت مجموعه براي كه برد پيش آنجا تا را"ناپذير
 رژيمهاي پيدايش منشأ كه بود فكر  همين. كرد دهپيا دولت وجود در را جمع شخصيت اين و. شد قائل

  . گرديد ايتاليا در فاشيسم و آلمان در نازي مرام و توتاليتر،
 ناسيوناليستي افكار تكامل و بروز و ظهور دوران بيستم، قرن اول نيمه تا نوزدهم قرن سراسر پس، آن از
 هاي زمينه در گرچه اروپا، در اريك محافظه يا سوسياليستي  هاي گرايش. گرديد اروپايي جوامع در

 اروپايي دولتهاي  ناسيوناليستي رنگ معذلك گذاشت فراوانيآثار افكارروشنفكران روي  سياسيو اجتماعي
 سوسياليستي رنگ يا كنسرواتيسم رنگ ليبرال،  رنگ از اعم را، ديگر رنگ هرگونه كه بود شديد آنچنان
  به خود، افراطي شكل در كه بود اروپايي ملتهاي وناليسمناسي همين. داد قرار الشعاع تحت را ماركس
 ناسيوناليسم همين آن، از باالتر. آورد وجود به را جهاني جنگ دوكردو جلوه راسيسمو نژادپرستي صورت
 آمريكاي و آفريقا و شرق ملل استعمار انسان، نوع برابري و  آزادي شعارهاي همه عليرغم كه بود اروپايي
 اروپا استعمار  وحدت شدت دوران يا بيستم قرن نيمه و نوزدهم قرن و كرد، تصديق و  توجيه را جنوبي

  . بود ناسيوناليستي افكار توسعه و تجلي با همزمان و مرادف آفريقا و آسيا در
 ناسيوناليستي نيز را ديگر ملي  جنبشهاي و ها نهضت افكار، همين اساس بر غرب، محققان و نويسندگان

 عنوان و نام اين غربي، ازفرهنگ تعليم و الهام با نيز وآفريقايي شرقي متفكران و وشنفكرانر و خوانند مي
 بر ملتهايشان تمايز و جدايي براي غربيان كه را معيارهايي همان و پذيرند مي خود مردم حركت بر را

 ملت و سيوناليسمنا بعد به دوم جهاني جنگ انتهاي از چه اگر. كنند مي بازگو خود ملت براي اند، شمرده
  الاقل اروپايي، كشورهاي ستايي
  : پاورقي

: j. j. chevalier, Les  grandes  oeuvres  politiques  troisieme  partie. 1  
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 منطقه و اتحاد به را خود جاي ، اجتماعي هاي زمينه در حدوديوتا واستعماري اقتصادي منافع سطح در
 و كنندگانبازديد به شمالي، آمريكاي و غربي اروپاي كشورهاي از يك هر در معذلك است، داده گرايي

 اسيوناليسمن هنوز  كهفهمانند مي كنندوبدانان مي راتبليغ خود ملي رنگهاي آفريقايي،و شرقي  دانشجويان
 بازگشتند خودكشور به وقتي هم تاآنان بخشد، مي  حركتو حيات آن فرهنگ وبه غرب مردم به كه است
  تحت و جدا جدا يك هر سوم دنياي كشورهاي تا كنند تفهيم و تبليغ خود  مردم به و حفظ را فكر اين

 چون كه ديگري ملل با و خويش  هاي همپايه و ها همسايه با خود، اسالف و زبان و نژاد و مليت عنوان
 و درتق همه با غرب شورهايك. برخيزند ناسازگاريو ورقابت مقابله  به دارندرا درداستعمارغرب آنها خود

 با ملتها سوم، دنياي در ولي شوند، مي صف يك و متحد هم با اقتصاديشان و سياسي و فرهنگي سيطره
  . كنند زندگي هم از جدا اقتصاديشان، و فرهنگي و سياسي ضعف و نابسامانيها همه

 دارد واقع با مطابق حقيقتي و اصالت شدن، قائل مرزي و تمايز بشر اجتماعي واحدهاي بين آيا ببينيم
   آموزد؟ مي ما به غربي ناسيوناليسم كه همانهاست  مرزبندي معيارهاي آيا دارد اگر و نه، يا
  

   آالسيك معيارهاي
  
 و اروپايي و آفريقايي تا  عرب و فارس و ترك از زمين، روي مختلف مردم بين تمايزي و جدايي ما

 مختلفند، فيزيكي خصوصيات و انهازب شمايلها، و شكل و رنگها فقط نه. كنيم مي مشاهده... آسيايي
 اين بخواهيم اگر. مختلفند هم رواني و روحي ويژگيهاي و فكرها طرز حتي و فرهنگها و سنن و رسوم
 شرايط و نژاد و رنگ صرفا آيا كنيم، بندي طبقه مستقلي  اجتماعي واحدهاي بصورت را گوناگون مردم

 يا فرهنگها و تاريخي سوابق و سنن يا دهيم قرار تفكيك مالك بايد را جغرافيايي  مرزهاي و اقليمي
   را؟ ديگر عواملي
 ميان در جمعي شعور و  وجدان يا مشترك احساس وجود از است عبارت ناسيوناليسم يا ملي احساس

 درون در كه است جمعي وجدان اين. سازند مي را ملت يا سياسي واحد يك كه انسانها از اي عده
 و كند مي ايجاد هايي دلبستگي و رابطه اسالفشان و گذشتگان و آنها  بين و جامعه حاضر افراد شخصيت

  ساير با و هم با را آنها مناسبات و روابط
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  . سازد مي منطبق و نزديك هم به را  آنان آرمانهاي و آمال و دهد مي رنگ ملل 
 مشترك، انزب نژادي، اقليمي، شرايط زاييده جمعي وجدان اين كه است اين غربي كالسيك تعريف
 بشر اجتماعي و فردي واقعيتهاي در بيشتري دقت  ولي. است مشترك فرهنگ و تاريخي آداب و سنن
 براي توانند نمي و ندارند جمعي وجدان تكوين در دروني و بنياني نقش  عوامل اين كه دهد مي نشان

  . دندگر مليت يك تحت بشر ابناء از افرادي پيوستگي و چسبندگي مالط و مايه  هميشه
  

   زبان
  

 به افراد نزديكي و معارفه لعام  مشترك سنن و زبان مليت، يك تكوين مراحل اولين در كه است بديهي
 ملتها گذشته به ولي. است ملي و جمعي شعور رشد نتيجه در و عواطف و قلوب ارتباط براي كاناليو هم
 زبان. يابيم مي  مليت محصول عاملي بلكه سازندهعنصر يك نه را مشترك زبان عامل مكني مي  مراجعه كه

 قلوب يافتن پيوند و شدن جمع از پس بلكه نبوده،  فعلي صورت به تكوينشان، ابتداي از ملتها از هيچيك
 آن  اصول و قواعد و كرده پيدا تكامل آمده، وجود به ايشان با هم آنها زبان معين، سرزميني در جماعت
 خود به ممتد تحوالتي و شكلها تغيير ديگر ملل زبانهاي با دبرخور با قرنها، طي در و يافته گسترش
  . است رسيده امروزي حد به تا پذيرفته

 ظهور و جلوه معيني سنن يا زبان استقالل، مبارزه در مثال ملت، يك تاريخ از معيني هاي دوره در اگر
 طلبي استقالل مبارزه هنگام به هندي زبان چنانكه گردد، مي  ملي آرمان شعار و سمبل و يافته بيشتر
 ظهوري و جلوه اين ولي اند، داشته نقشي چنين الجزاير بخش آزادي جنگهاي دوران به  عربي زبانو هند

  . دارد را ملت توده انگيزنده حكم تنها و است موقت
  

   نژاد
  

 شرايط حضور صورت در بشري، نژادهاي همه كه دهد مي نشان شناسي جامعه و تاريخي تحقيقات
 از قبل اعراب چنانكه. شوند برخوردار انسانها  خصوصيات تمام از توانند مي معين، اخالقي و ياجتماع
  و قبيلگي هاي ستيزه و نزاع و تعصبات از مجمعي اسالم
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 توحيدي انقالبي سنتهاي و اخالقي ارمغانهاي و اسالم ظهور با ولي بودند، تعصبات اين محصول خرافات 
 جامعه  ترين راقي و ترين متمدن از كه يافتند را خصوصياتي همان داد شاناي به  كه اجتماعي عدالت و

 ظهور و خودنمايي به شروع آنها سابق  نژادي خصوصيات باز زماني از بعد اگر. رود مي انتظار انساني هاي
 و. بود اسالمي توحيدي و اجتماعي سنتهاي و اخالقي شرايط  همان گرفتن سستي سبب به كرد، بروز و

 اجتماعي شرايط تحت در بلكه نداشته اليزال و دائمي اصالت نژادي مختصات كه است  آن از حاكي اين
 اين از ديگري شاهد و نمونه الجزاير ملت. داد تغيير را آنها اثر و نقش و آنها توان مي ديگري اخالقي و

  . مدعاست
 خارج ما بحث مقوله از  كه رددا داستاني خود نيز اخالقي و اجتماعي شرايط آن حفظ چگونگي و امكان
 يا ترقي و پيشرفت در گرچه ملت، يك تاريخي مسير در نژادي خصوصيات عامل گذشته اين از. است

  بين دهنده چسب مالط نژادي خصوصيات اين كه است آن از غير اين ولي ،دارد تأثيري مرگ و انحطاط
  . باشد نيز افراد وجدانهاي
 استحكام مايه و شود پيوند و  دهنده ربط عامل آنكه از بيش اغلب ي،نژاد خصوصيات از ناشي مشتركات

. سازد مي ناپايدار و ضعيف مليتي يا آفريند مي تنافر و جدايي يا گردد، ملي همبستگي و جمعي وجدان
 ديگران با يا هم با ستيز و نزاع به عمرشان بودند غارت و حمله و ستيز و جنگ اهل ابتدا از كه اقوامي
 هاي مقوله از ديگري دهنده ربط  عوامل تاريخشان طول در يا و شدند مضمحل يا اينكه تا است گذشته
 بين فألف اعداء  كنتم و"است گرديده ايشان وحدت و شدن جمع مايه و شده پيدا اجتماعي و اخالقي
 و زندگي شرايط و خود با تنها نه بودند مسالمت و سازگاري اهل كه امتهايي آن، بعكس و")1(» قلوبكم

   آمدند، در آميزش و تطابق و مسالمت و سازش در از نيز مهاجمين حتي  سايرين با بلكه خود محيطي
 و امتياز و خصيصه از خالي و  رنگ بي بكلي اند داشته اگر يا و نكرده بنا مستقلي و مشخص نژاد و مليت

  . است بوده انحطاط و ضعف سوي به گراينده
 آن دنبال به هميشه خود عاطفي و منطقي روابط در كه است بشري فرد هر خصايص از اين اصوال

 تكميل و تأمين را او بيروني و دروني  نيازهاي يعني هستي و وجود كسريهاي كه گردد مي موجودي
 وجود در را خود اساسي و عميق نيازهاي عاشق كه آنهاست  عشقي پيوندهاي ترين محكم. نمايد

  و شاهد روزمره زندگاني در كه است چيزي  اين و بيابد معشوق
  : يپاورق

.103 / عمران آل. 1
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 كه شود مي تأمين زمان آن هم جماعت وجداني پيوندهاي و اجتماعي روابط استحكام. آنيم ناظر 
 كه است  چيزي شرط اين و باشند ديگري نيازهاي كننده تأمين و مكمل يك هر جامعه  واحدهاي
  . نيست نقشي آن در را نژادي جبري خصوصيات و مقتضيات

  
   سنن

  
 نژاد و زبان همچون گاه كه  سنتهايي. شود مي ديده بسيار مشترك ملي سنتهاي گوناگون ملتهاي بين در

 تأثير و نقش ملتها تكوين در اندازه چه تا سنن اين اما. گردد مي هم از مليتها تميز و شناخت وسيله
    گذشته انسانهاي آگاهانه و ارادي فعاليت صولمح و نتيجه فرهنگها حتي و سنن و رسوم اند؟ داشته
 بعد نسال هرگز سنن اين نبود،  جامعه واحدهاي و افراد بين پيوندي و رابطه حال تا گذشته از اگر و است
 سنتهاي پس گردد، نمي منتقل فرهنگيو سنت نباشد،  جمعي وجدانو مليت تا. شدند نمي منتقل نسل
  . آن پايه و مايه نه انسانها، فعاليت و حيات و تاس مليت محصول خود هم موجود ملي

 و مجاهدات و اخالق معالي از  كه آنهايي: اند گونه دو بر ملت يك در موجود اجتماعي سنتهاي وانگهي،
   و نيكي و عدل ساختن حاكم براي او تالشهاي و است،  انساني مقدس خصايص از كه گذشته مبارزات
. گيرند مي سرچشمه اجتماعي  ظالمانه روابط و دنياپرستي و جهل از كه آنها و اند، گرفته نشأت خصائل
 عقب دومي محصول و ملتهاست، شكوفايي و رقاء و حركت و ماندن زنده اول دسته سنتهاي حاصل
  . حكومت و ثروت ارباب دست در است مردم اسارت و تحقيق و انحطاط و ماندن

 و حيات عامل انساني پسنديده  سنتهاي است، تكامل و ترقي و تقوي و عدالت هستي، بناي كه آنجا از
 مثال براي امتها، نيستي و مرگ و انحطاط مايه ناپسند  سنتهاي و. شود مي مليتها بخش قوام و دوام
   تا يونان و روم و مصر و ثمود و عاد و لوط قوم از پيشين امتهاي سرگذشت  به نگاهي است كافي

  . بنماييد حاضر ملتهاي
  

  : طبيعي و قليميا شرايط
  

. است بوده دروني غرايز از نيز و بيروني محيط و طبيعت از آزادي جهت در زنده موجودات تكامل اصوال
   آزادترين داشت، قرار  تكاملي خط اين منتهاي در كه اوليه، انسان
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 انسان زا قبل جانداران به بالنسبه بلكه مطلق چيزي  نه آزادي اين ولي. بود طبيعت اسارت از موجود
   و شعور كه تدريج به و بودند طبيعي و غريزي محركات تأثير تحت هم هنوز  ابتدايي بشرهاي. بوده
 اولين در نيز انساني جامعه در. گرديدند آزادتر طبيعت اسارت و تعلق از يافت رشد آنها در ارادي قواي

 در. بود محيطي و طبيعي عوامل يا دروني غرايز از ناشي هم  به افراد وابستگيهاي تكامل و تكوين مراحل
 جمعي وجدان  بافت در قبيلگي، و خانوادگي و عاطفي بعدها و طبيعي و اقليمي عناصر  اوليه اجتماعات

 روي بر تأثيري صحنه وارد ديگري عناصر كه يافته تكامل و رشيد جامعه در ولي. بود اساسي عامل
 ناچيز اقليمي شرايط جمله من طبيعي عوامل اثر و نقش ،شود مي انسان افراد اجتماعي و وجداني روابط

  . گردد مي ناچيزتر و
 نه كه يابيم مي مشابه طبيعي و اقليمي شرايط و معين اي منطقه در را بسياري ملتهاي و كشورها امروزه
 مليت با را و هند مليت دارند، نيز زيادي تضادهاي و اختالفات  بلكه سازند نمي را مليت يك هم با فقط

 ولي كنند مي  زيست مشابه طبيعي و اقليمي شرايط با كه يابيم مي هندوستان قاره شبه در سلمانم
 مشاهده را ايرلندي و انگليسي ملت يا ندارند، باشد مليت يك از حاكي كه را جمعي پيوند آن هرگز
   آنها ميان در مليت يك سازنده توافق و تفاهم زبان، و نژادي و تاريخي  سوابق عليرغم كه كنيم مي

 وجود با كه يابيم مي روزگار  اين در را سوم جهان ملتهاي و كشورها از بسياري عكس بر. ندارد وجود
 هم با غيره، و تاريخ و نژاد و زبان حتي و اقليمي و طبيعي شرايط تفاوت و فاصله كيلومتر هزاران

  ... و نفلسطي و ويتنام با يا كوبا با الجزاير همچون دارند، عميق پيوندهاي
 همگي شوند، مي ذكر مليت  هاي مايه و مباني عنوان به غربي، نويسندگان طرف از كه فوق عوامل تمام

 چنانكه بود، توانند يكديگر از آنها تميز و موجود  ملتهاي تعريف براي نخستين هاي نشانه و عناصر
  . شوند مي تعريف و اختهشن شيميايي و فيزيكي خواصي با يك هر هم طبيعت  گانه چند و يكصد عناصر

 آيند مي دست به سطحي و اوليه معرفت و بينش و برخورد و مشاهده نخستين در كه خواصي اين اما
 اختالف زير در معرفت و بينش گسترش و تحقيق  شدن عميق با و نبوده اشياء در مكنون واقعيت كنه

 متعدد عناصر اين كه شود مي وممعل و گردد مي كشف ها هسته زير و  اتم درون دنياي عناصر ظاهري
 اتم درون در آنها  كميت تنها هستند، الكترونها تعداد و هسته تر دروني واقعيت هاي جلوه و نمودها
 و تشخيص عناصر و عوامل اين زير در ترتيب  همين به. شود مي گوناگون عناصر جلوه و ظهور موجب
  جستجوي در بايستي - رفت اشارت هاآن از اي پاره به باال در كه- مليت سازنده و تعريف



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 26

 جمعي وجدان  واقعيت به تر نزديك يا واقعي سازنده كه باشيم تر بنياني و تر دروني  عاملي يا عوامل 
  . باشند

 موجب و رود مي شدن  زنده و بيداري به رو مردم وجدانهاي در تر مخفي و تر اساسي عاملي هميشه
 از غرض. كند مي جلوه معيني ملي سنن پوشش  به زماني و بانز لباس به گاه آن خارجي تظاهر و حيات
 مكنون واقع سوي به خارجي نمودهاي و ظهور و تجليات اين از كه است  اين حقيقت پويندگي و تحقيق
  . شويم هدايت اشياء و  حوادث
 آفريقايي ملل ميان در ملي شعور  بيداري زمينه در كه آفريقايي شناس جامعه و نويسنده فانون، فرانتس

 و زبان و تاريخ عوامل كه رسد مي نتيجه همين به است،  كرده جالبي شناسي جامعه و رواني تحقيقات
    به مثال براي. دائمي نه دارند اي لحظه نقشي ملي شعور شدن پيدا در مشترك  اقليمي شرايط و سنن

 كشورها اين در كه هستند عماراست از رهايي و استقالل براي مبارزه درگير كه كند مي اشاره كشورهايي
 به ولي شوند، مي پياده مشترك زبانو تاريخ و سنتها نظير درعواملي انسان اساسي و اصلي آرمانهاي گاه،

 ملت اغنياي. شود مي ظاهر تنازع و تفرقه وجوه باز استقالل صبحگاه در يعني هدفها، بدان وصول محض
 يك آن: شود مي جدافقير توده از راهشان ازاستقالل پس كردند، مي  جانفشاني استقالل براي ديشبتا كه
 گذشته رنجهاي و محروميتها از برداري بهره و اقتصادي و سياسي موقع و مقام تحكيم و كسب  پي در
 و تفكيك و مبارزه و جدايي باالخره و  خويش حقوق كسب براي مبارزه و مقاومت به يكي اين و افتد مي
  تقسيم دارند، متضاد آرمانهاي كه"طبقه"چند يا دو به ملت همين يب،ترت بدين و جديد، بندي صف
 تاريخ و فرهنگ و رسوم  سلسله يك و زبان يك داراي همگي طبقات اين افراد كه حالي در شوند، مي

 همگي كه داريم دست در موجود ملتهاي درون مذهبي و طبقاتي مبارزات از بسياري شواهد و. هستند
  . هستند فرهنگ و سنن و تاريخ و زبان عوامل  دايمي اصالت عدم از حاكي

 مشترك آرمان و ملتها  جمعي وجدان و ناسيوناليستي احساسات مهبط و شده پياده كه سياسي استقالل
 و فروغ جهاني، استعمار حضور و وجود با سوم،  دنياي كشورهاي براي الاقل امروزه هست، و بوده آنها

 سياسي سازمان االستقالل، قديم يا استقاللنو كشورهاي از دربسياري. ستا  داده دست از را خود معناي
 بيگانگان مصالح و منافع بيار آتش و بيگانه نماينده خودي لباس زير در جامعه حاكمه سازمان حتي و

 سياسي هاي سازمان همين ولي است، شده مجهز ملي  حكومتو استقالل اسلحه به كه اي مايندهن است،
  سنن و تاريخي سابقه و زبان داراي آنجا مردم با و كشورهاست همان اهالي از خود اكمهح هيأتهاي و

  مشترك
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  . هستند 
 جغرافيايي مرزبنديهاي و سياسي استقالل مفهوم نيز امروز جهان قدرتمند و پيشرفته كشورهاي در

 موضوع اين. ستا آمده در اي منطقه هاي بندي  دسته صورت به داده، دست از را خود اوليه مفهوم
 اختالفات است شده مطرح برايشان كه جديدي مصالح خاطر به كشورها  اينگونه كه است آن از حاكي
 هاي زمينه در اتحاد  اين و اند يافته اصيل غير و ناچيز را خود سابق نژادي و فرهنگي و سنتي و زباني

 فرهنگ لحاظ به امروز غرب. است هكرد پيدا شكل بارزتري، نحو به نيز، فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي
 تضادهاي و ملي رنگهاي بنابراين. است گرفته قرار سوم دنياي برابر در يكپارچه  صورت به اقتصاد و

 دنياي كشورهاي در. اند گذاشته كنار اي منطقه مشترك اقتصادي منافع  حيطه در الاقل را ناسيوناليستي
 و بند در اقتصادي  حاكمه طبقه و اقتصادي رشته سر طرف يك از نيز) رشد حال در يا رشد كم(سوم
 آنان فرهنگي رهبري ديگر طرف از و دارد، قرار بزرگ كشورهاي اقتصادي قدرتهاي فرمان و سلطه تحت
  . است غرب مسلط فرهنگ روي دنباله و تأثير  تحت روشنفكران، طريق از نيز
  

   روشنفكران نقش
  
 اين كه كوشند مي يا خواهند مي  كه هستند روشنفكران عادش مانده، عقب زده، استعمار اجتماعات در

 ذهن در ملي فرهنگ و سنن و زبان كه آنجا از. كنند بيدار خود وطن مردم در را جمعي وجدان و شعور
 عقب و بدبختيها و گرفتاريها از است اي آميخته كه ملت فعلي واقعيت با است  مرادف روشنفكران اين

 دنياي الگوهاي سوي به و زند مي سرباز سنت اين روي تبليغ از روشنفكر ،محروميتها و ماندگيها
 شعور تكوين و تشكيل سرمشق خود ملت براي را الگوها آن كوشد مي و آورد مي رو حاكم و پيشرفته

  . دهد قرار ملي
 اثر در"ملي فرهنگ درباره"  فصل در كه آفريقايي دل بيدار شناس روان و شناس جامعه فانون، فرانتس

 جامعه روشنفكران ميان در را احساس و حالت اين ظهور"  زمين شدگان نفرين"خويش جاودان و مهم
 روشنفكر او نظر به خواند، مي قشر اين ميان در ملي وجدان تبلور خام و ابتدايي مرحله زده، استعمار
 فرهنگ در كامال ملي وجدان گسترش  براي كوشش و تالش عين در مرحله، اين در زده استعمار جامعه

  است، شده حل استعماري
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 در ديگر، عبارت به ")1(خواند مي استعمارگر كشور در همكارانش آثار با نكته به نكته"روشنفكر  اين آثار 
 است وارداتي كاالي يك ولي است، انديشه مقوله از گرچه زده، استعمار جامعه روشنفكر فكر مرحله اين
 اي ترجمه" تنها مرحله اين در او. است آمده غرب مسلط رهايكشو سوي از و مرزها وراء از كه
  . "كند مي عمل اي  ترجمه و انديشد مي

 مردم، توده نوعي ماندگي  عقب و جهل سبب به عادش، كه غروري و محفوظات و معلومات به اعتماد
 قرنها و سالها".است واقعيات و حوادث تحليل و دقيق  نقادي مانع دارند، سرزمينها اينگونه روشنفكران

 ارزش و  حقيقت و"شوند بيدار خرگوشي خواب از روشنفكران گونه اين تا است الزم  دردناك حوادث
  . گردد روشن شده فريفته مردم بر آنها عقايد

 كردن بيدار كه استخود وعملي فكري حركت اوليه درمراحل تنها روشنفكران، چنين اين گذشته، ايناز
 ارند،د كه افكاريو روحيات ماهيت دليل به زماني، اندكدر. دهند ميودقرارخ همت وجهه را ملي وجدان

 زندگاني سوي  به را آنان زودي به كه سازند مي خود براي غربي زندگي طرز و تمدن ظواهر از  الگوهايي
 عوامل با سازش احيانا و سكوت مستلزم خود ذات در هم كشش اين و كشاند مي اروپايي مرفه و راحت
  . كند مي ايجاب را آن خدمتگزاري و استعماري دستگاه در شدن حل شده، زمانه فساد و ظلم

 با است گرفته تصميم  مانده عقب جامعه روشنفكر كه است زماني آن قانون تحليل در دوم، مرحله
 و پريشاني و بدبختي با آميخته را ملت موجودي  چون ولي بپردازد، خود ملت به بيشتري صميميت

 و شكوه و جالل آن در كه رود مي خود ملت تاريخ از روزگاري سوي به يابد، مي ماندگي عقب و جهل
 دلبستگي تمام با را حاليه جامعه يكباره جهت بدين. بگيرد سراغ برقي و زرق حداقل يا عظمتي و مجد

 معلول و علت سلسله زنجيروار خود، آدمهاي با همراه كه قرنهايي قرنها، فراز از و كند مي رها هايش
    واقعي تاريخ در اگر و. دارد مي بر خيز قبل سال هزاران به و كند مي پرواز  است ساخته را فعلي روزگار
 اين انديشه و كار ارزش ).2(آورد مي رو كهن هاي افسانه سوي به نيابد را روزگاري چنين خود ملت
   محدود مدتي براي را معدود يجماعت يا و بماند كتابها در كه است همانقدر نيز روشنفكران از دسته
  : پاورقي

 مشروطه جنبش آغاز از ، زاده آخوند فتحعلي صالح، ميرزا نظير روشنفكراني آثار به كنيد نگاه - 1
  . امروزي تركيه در آتاتورك دولت اقدامات يا و آدميت فريدون هاي نوشته و ايران، در خواهي

  
 مجموعه نخشب، ماه سكوت، قرن دو اوستا، اين از ساسان، دختر پروين: قبيل از آثاري به كنيد نگاه - 2 

  . كوده ايران مجموعه باستان، ايران
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 به قادر هرگز است نگرفته سرچشمه خدا خلق موجود دردهاي از چون و دارد  نگاه سرگرم و دلخوش
  . نيست مردم در عمومي و ملي وجدان برانگيختن

 آشتي خود وطن خلق با ، كرده رها را پردازيها خيال وي، كه است موقعي روشنفكر تحول سوم منزل و
 توده دلبستگيهاي به چشيده را فشارها و محروميتها  طعم شده، آشنا آنها غمهاي و درد با و كرده

   از و سازد مي آشنا آن با را خود و گذارد مي احترام آنها عواطف و عقايد به و است كرده پيدا بستگي
 از روي دنباله و تقليد عدم و صداقت شرط به روشنفكر، كه اينجاست از نهات. گيرد مي الهام و درس آن

 ملي وجدان و شعور برانگيختن و پرداختن و ساختن در را خود رو پيش و سازنده نقش غربيش، استادان
 و انديشه تأثير و محصول دهد، نشان بيشتري گذشت و صميميت راه اين در اندازه هر و يابد مي باز

  . شود مي تر سريع و تر يعوس او عمل
  

   واقعي مرزهاي
  

 طبق ناسيوناليسم سازنده عناصر يا ملي همبستگي و جمعي وجدان پيدايش در مؤثر عوامل كه حال
 و تفكيك اصوال كه كرد ادعا توان مي آيا اند، داده  دست از را خود اصالت آن غربي كالسيك تعريف
    حل يكديگر در بايد و توانند مي مليتها همه و يستن موجود بشري اجتماعي  واحدهاي بين تمايزي
   بسازند؟ واحدي ملت و شوند
 حال، هر به كه دهد مي نشان شده، كسب اجتماعي تحوالت و مبارزات از كه شواهدي و تاريخي تجربه

 از مشخصي راههاي و متمايزند يكديگر از كه اصنافي دارند، وجود شعبي و اصناف انسانها، عالم در
    سياسي و اجتماعي تحوالت. ندارد وجود طبيعة يكديگر در اضمحاللشان و ادغام  امكان و دارند گريكدي

 ناممكنتر و دورتر را  سوم دنياي با غرب جهان تفاهم و وحدت روز، به روز معاصر جهان فرهنگي و
 آن تحوالت ،واقعيت يا عمل هم باز شود زده  جهاني وحدت و صلح و همزيستي از دم قدر هر. سازد مي
 غير آنها بين وحدت هست، عالم در گوسفندي و گرگ كه زماني تا .سازد مي عمليتر غير و دورتر را

 باشد، كه اساس هر بر دادند، تشكيل يافته سازمان اجتماعي عنوان هر به جماعتي همينكه. است  ممكن
 جغرافيايي مرزهاي است ناچار گيرد، قرار هايي  درازي دست و تجاوز معرضدر ويا شود نظرها مطمح اگر
  . كند حفظ را خود عقيدتي و فرهنگي يا و اقتصادي و سياسي و
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 و سازد مي را ملي وجدان كه  است عناصري و عوامل كشف هدف نيست، ملتها فعلي تكليف درباره بحث
  . آيد وجود به ملت يك تا كند مي برقرار مردم از اي دسته بين عواطفي و روابط
 ملت يك تكوين مبادي در  گرچه نژادي، و تاريخي سوابق و فرهنگ و زبان متعارف واملع كه ديديم
 اصالت عوامل اين نقش گوييم مي كه است جهت  بدين. ندارند هميشگي و اساسي نقش ولي مؤثرند،
 از پس كردند، مي مبارزه حيثيت و استقالل براي يكزمان كه مردمي زيرا. اعراضند  بلكه جوهر نه ندارد،
 باز نظرشان، مورد مطامع و منافع با دارند، سر در كه هايي داعيه و انتظارات حسب به منظور، به وصول

 داخلي مبارزه صورت به ملي مبارزه و شوند مي تقسيم محروم و ور بهره و محكوم و حاكم هاي دسته به
 همان گيرد، مي در نژاد و زبان و فرهنگ يك با مردمي بين كه اي مبارزه و جدايي. آيد مي در طبقاتي و

 است، شده عوض روابط كه اكنون ولي ،بود آمده وجود به آنان در جمعي وجدان قبال كه افرادي و مردم
 يك يا ملي واحد يك تكوين پايه و مايه حال، هر به پس .شود مي محو و ميرد مي هم جمعي وجدان
 آلهاي ايده و آرمان نتيجه در و شود، مي برقرار افراد دلهاي و عواطف بين كه پيوندي و ارتباط و ملت

   چيست؟ آورد مي وجود به مشتركي
 بودند، كرده شروع را خود آزاديبخش  جنگ فرانسه استعمار با الجزاير مردم كه زمان آن در بينيم مي ما
 هاويتنامي يا كنند، مي مبارزه خود انساني هستي و حقوق احقاق و احياء براي فلسطين مردم كه اكنون يا
 تفاهم و نزديكي در اقتصادي و اقليمي و تاريخي عناصر و مشترك زبان قبيل از مليت متعارف عناصر... و

 يك اندازه همان به ديگر مردمي هم عالم نقاط اقصا در بينيم مي حال عين در ولي است مؤثر افرادشان
 آرمان و قلبي پيوند و وحدت نوعي. تپد مي آنان پيروزي براي دلشان فلسطيني، يا ويتنامي يا الجزايري

 زن سازد مي وادار را افراد از اي  دسته گاه كه وحدتي دهد، مي پيوند يكديگر به را مختلف مردم اين همه
 و بپيوندند آنان جمع به راه فرسنگ هزاران طي با كرده  فراموش را خود مملكت و محيط و فرزند و

 تاريخي  سابقه و تمدن و فرهنگ نه و دارند شتركيم زبان نه كه حالي در. شوند شهيد آنجا در حتي
 مليتهاي از را"اي بيگانه"  اشخاص بسا چه كنيد رسيدگي نهضتها اين سرگذشت به اگر شما. واحدي
 با و بمانند باقي همانها جزو آنان پيروزي از پس تا اند كرده  هم قهرمانيهايي كه يابيد مي آنها در ديگر
  . بسازند نويني ملت آنان
  و نژاد  يك از كه يابيد مي را گوناگوني جماعت كشور يك داخل در ديگر، طرف از
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 ارتباطي و پيوند هم با ابدا ولي هستند، جغرافيايي شرايط و فرهنگ و سنت و زبان يك با و اسالف 
 ظاهري فقط هست روابطي اگر است، متناقض و ندارد تطابقي هم با آنان آينده و عالي آرمانهاي ندارند،

 در حاكمه هيأتهاي و دولتها كه جنگها بسيار چه. است زندگي روزمره احتياجات قالب در و مكانيكي و
 در. بودند تفاوت بي كامال بدان نسبت و بيخبر  آن از مردم توده ولي اند داشته هم با كشورها از بسياري
  . شود مي مشاهده تفاوتي بي اين از زيادي شواهد و ها نمونه ما كشور تاريخ
 عالقه... ويتنام يا الجزيره يا  فلسطين مردم پيروزي براي آفريقايي يا هندي كه است افتاده اتفاق بسيار
 و سياسي و جغرافيايي و تاريخي مرزهاي اين پس دهند، مي  خرج به بيشتري حرارت و شور و مندي
  . گردد افراد پيوند مايه نه و شود آدمي افراد بين مرز تواند مي  نه زبان و رنگ

  

   مشترك درد
  

 چيز چه كنند، مي پيدا يكديگر با آرماني و قلبي ارتباطات عالم اكناف و اطراف در كه مردمي اين
 خود هموطنهاي و ها همسايه از را آنان مقابل، در و ،دهد مي پيوند هم به را آنان كه ددارن مشتركي

  . استعمار و تجاوز و لمظ از درد: دارند آنها كه است مشتركي درد عامل اين برد؟ مي
 احساس يك مردمي توده كه است  بوده زماني با مصادف كامال ملتها ناسيوناليسم تولد و شدن پيدا اتفاقا
 و تبعيضها از كه شد متولد زمان همان آلماني ناسيوناليسم كردند، مشترك و عمومي خالء يا درد

 نيز الجزاير و هندوچين يا هند يا مجار يا ياايتال ناسيوناليسم كردند، درد احساس  فرانسويان دخالت
  . گرفت فرا را مردم از اكثريتي يا همه درد، و خالء احساس يك كه آمدند وجود به زماني

 زماني از ايران در مليت  جمعي احساس يا ناسيوناليسم حقيقت در گويند مي ايران تاريخ غربي محققان
   درد احساس ايران مردم از جماعتي كه زمان آن يعني اد،افت راه به تنباكو تحريم نهضت كه شد متولد

  . كردند استعمار
 كه شود مي متولد زماني مردم، از جماعتي ميان در ناسيوناليسم، يا مليت احساس و جمعي وجدان پس
 آرمان كه باشد مي آنان مشترك طلب اين باشد،  آمده وجود به جمع آن در مشتركي طلب و درد

   آيند مي در حركت به كه است همان دنبال  به و د،ساز مي را جمعشان
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 و قوام آنان جمعي وجدان به نيز بعدا و شوند مي محروميت و رنج  متحمل و كنند مي مبارزه و جهاد و
  . كند مي ايجاد ملي يكپارچگي و قلبي روابط و عاليق ايشان ميان و دهد مي  بيشتري دوام

  

   وحدت عوامل
  

 هم با را آنها و رسيدگي  است گرديده ملتها موجد و موجب زمان اين تا كه دردهايي تمام به وقتي
  : يابيم مي آنها در مشتركي عامل كنيم مقايسه

 گاريبالدي و گاندي يا كرد، مي  اعالمرا آلماني ناسيوناليسم شدت و ارتحر با فيلسوف فيخته كه زمان آن
 و آزادي دردشان درمان براي فلسطين و ويتنام ردمم يا ،كردند مي مبارزه ايتاليا و هند لاستقال براي

 عنصر دو كنند، مي انقالب و قيام ملت يك از جماعتي و طبقه كه زمان آنو كنند مي  طلب را استقالل
 اين نفي طلب و انساني مؤسسات و انسانها سيطره و ظلم از درد آن و دارد وجود آنان همه در مشترك
 و كند رها را آلمان ملت خواست مي فرانسه فرهنگي و  سياسي فوذن و سيطره از فيخته. است سيطره
  . فرانسه تجاوز از الجزاير، و انگلستان، اقتصادي و فرهنگي و  سياسي سيطره از گاندي
 اراده و احساس همين  شده جهان ملتهاي موجد كه ملي آرمانهاي و دردها همه در مشترك عامل پس
  . است عدالت طلب و ظلم نفي
 آيد؟ مي وجود به مليت استعمار، و استثمار و تجاوز و ظلم طعم چشيدن و محروميتها روزگار رد چرا
 اين از رهايي براي مبارزه و تالش و رحمتها، و عواطف فقد  ايام و محروميتها و گرفتاريها روزگار به زيرا
 او براي  نسانيا فضايل و ارزشها و كند مي كشف را خود حقيقت و فطرت و خود آدمي  كه است وضع
 شوق برد رنج آنها از و گرفت، قرار فساد و كفر و جنايت و ظلم برابر در وقتي آدمي. گردد مي مطرح
. دارد دنيبخش وحدت صفت و است كننده جمع كه اينهاست و. شود مي بيدار او در حقيقت و عدالت
 نيا و است، حق و وتقوا عدالت عاشق خود دراكه و وجدان اعماق در كه است يموجود آنچنان انسان
  .است كرده بروز و ظهور يشكل به و يرنگ به يمكان و زمان هر در عشق

 كه است تيمحكوم و تيحاكم اي تمتع از تيمحروم عامل كه شود يم احساس نيچن قرار نيبد
  .است آنان نيب يواقع مرز و انسانها صف كننده مشخص

  نيمحروم اردوگاه دو به را جهان وزامر يملتها زين يغرب محقق و سندهينو بورمند،يت
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 گرچه زيتما و كيتفك نيا). 1 (كند يم ميتقس مانده عقب يكشورها و يصنعت يكشورها اي وران بهره و
 ملت دو به را آدم يبن باشد قرار اگر. ستين تيواقع تمام دارد، تطابق يبشر جهان يامروز تيباواقع
  رند؟يگ يم قرار صف كي در واقعاً محرومان همة ايآ م،يكن ميتقس محكوم و حاكم

  :ديگو يم مورد نيا در فانون فرانتس
 كه است يدشنام ـ نباشد يمنطق اگر ـ يعاطف تز يآنت) انيزنگ (اهيس اتيادب در ييستا اهيس... .«

 از يبرخ در پوست ديسف ريتحق هيعل ياغي ييستا اهيس نيا. اند كرده تيانسان نثار پوست ديسف يانسانها
   ييايكن اي يا نهيروشنفكرانگ چون. دشنامهاست و منعها برانداختن لةيوس نيتربه بخشها
 ايشان واكنش اند، ديده مسلط قدرت جانبه همه تحقير و تام طرد با مواجه را خود چيز هر از قبل

 قيد بي تصديق اروپايي، فرهنگ شرط و قيد بي  تصديق جاي به است، خويش از مداحي و خود تحسين
 در را فرسوده و پير اردوهاي ستا سياه شعراي كلي بطور. نشيند مي كرسي  به آفريقايي گفرهن شرط و

 خروش و جوش پر طبيعت برابر در را ستمگر منطق و شعر، برابر در را افزا غم عقل جوان، آفريقاي برابر
 شور و غشي و غل بي ديگر سوي در و گرايي شك و تشريفات و است خشونت سر يك در. دهند مي قرار

  ). 2("..نيز هم مسؤوليت عدم اما زايي، نعمت و باروري زمين آزادي، و وحدت
 كه مشتركي طلب و درد كه است  واقعيت اين از ناشي است كرده توجه بدان"فانون"كه مسؤوليتي عدم
 ضد جنبش. است ضعيف هنوز ها داعيه و اهداف در بخشها  بعضي در آمده وجود به آفريقايي جامعه در

 حقوق احقاق و تبعيض و ظلم محو براي كه آنجا تا پوستان سفيد ستم و ظلم عليه سياه  قاره مارياستع
 كه همانجا از ولي منطبق، بشري  وجدان و فطري واقعيات با و است مقدس باشد مردمي و انساني
 پايه و چين مقدمه خود يابد، مي را نوين وري بهره و حكومت  آرزوي و خودستايي و انتقامجويي صورت
  . است نيافته عمل ميدان هنوز كه ستمي شود، مي جديد ستم
 به و يافت تكامل اگر ستايي سياه. شود مي مطرح هم"داعيه"قضيه امتها محكوميت و محروميت در پس

. بود خواهد آن ميوه شكوفان، و فروزان نهضتي وقت آن ،رسيد محض پرستي عدالت و ستايي حقيقت
  از را مشترك طلب و درد از حاصل حركتهاي و جنبشها لذا،

  : پاورقي
   اميد و ترس ميان جهاني: تيبورمند -  1

�� �� ������� ���������.: ������ �����: ��� ������� �� �� �����2  
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 بهره و حكومت داعيه يا آزادگي و خواهي عدالت و پرستي حق داعيه: دهيم مي تميز آنها داعيه روي 
 بر حاكم جهانبيني و مسلك و مذهب از كه است چيزي اين و. مطامع و منافع تصاحب و جديد وري

  . گيرد مي نشأت ملي جنبش يك رهبران
. كند مي خارج مليت دهنده  تشكيل و مشترك وجدان سازنده عناصر حيطهرااز فوق عوامل غربي فرهنگ

 خود ناسيوناليسم و تملي به غربي معيارهاي همان با خواهد مي هم آفريقايي و اسالميو شرقي روشنفكر
 و بسازد را خود مليت خواهد مي فروخته بدو دشمن كه اي اسلحه با يعني. بشناساند را آن و بدهد رنگ

  .  كني مي خريداري دشمن از كه ها اسلحه اين از فرياد و كند دفاع آن از
 عليه عصيان و مشترك طلب و درد عامل كه طبقاتي مبارزات و ناسيوناليستي جنبشهاي متن در اتفاقا

 حق و عدالت به شوق و عشق همان كه كنيم مي مشاهده  هم ديگري عنصر و نكته يافتيم، را غير سيطره
    نهضت يك مشروعيت و حقانيت معيار مشتركا كه هستند فوق عنصر و عامل دو. است وجدان آزادي و

 روي مردمساير هرگزبراي ، داشت وكشورگشايي پرستي نژاد يهداع چون آلماني خواهي مليت شد، توانند
 براي كهرسيد مي نظر به ابتدادر كه صهيونيسم. ندارد و نداشته  فروغي و سائقه آلمانيها خود از غير زمين
 پرست نژاد و متجاوز ايدئولوژي يك به اينك شده،  شروع المللي بين تحقير و آوارگي از يهوديان رهايي

 استعمار  داعيه چون يهوديان، مياندر مشترك طلب و ردوجودد با جنبش اين.  است شده بدل ستمكار و
 نفرت مورد ندارد، خريداري تنها نهرادارد يهودي) 1(ميليون دوازده نفع به جهان محروماناز كشي وبهره
 زا چون داشت، كه تاكتيكي قهرمانيهاي تمامبا فرانسه، ملي مقاومت  نهضت. هست هم جهان آزاده مردم
 نكرد، بنا بخش آزادي  نهضتي و مكتب تنها نه جنگ از بعد بود گرفته منشأ يفرانسو پرستي ملت  روح
 ركتح و جنبش آن. گذاشت صحه آنها بخش آزادي نهضت  كوبيدنو الجزاير استعمارملت تجاوز رب بلكه
 مدنهايت پايهو  مايهو شد انيترجه بود، حاوي بارزتر و بيشتر را پرستي حقو طلبي عدالت  عوامل كه ملي
  . گرديد بشري و جهاني مكتبهاي و معظي

 و حدود و ملي واقعيت  تعيين و بشري اجتماعي واحدهاي بين تمايز و تشخيص براي آنكه، حاصل
  ) مستشعر(رسيده آگاهي  به محروميت يا درد كه اموري كليه به آنها، مرزهاي

  
  :يپاورق

 يشمس 1349 يعني شگفتاريپ نيا نگارش زمان به مربوط رقم نيا كه است محترمستحضر خواننده. [1
.]است بوده
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 همان اينها و كنيم مي توجه آنها پرسپكتيو و داعيه باالخره و آن از حاصل طلب شوق به ،]است[آنها 
  . گردد مي مردم از گروه يك پويايي و جنبش و حيات منشأ كه است چيزهايي

 مشتركي وجدان و احساس و شد القاء مردمي در كه يكبار جوهري و اساسي عوامل اين كه است بديهي
 كه است مهبطي و قالب به نيازمند روح و بنا زير اين و شود، مي آماده مليت بناي زير و روح آمد، پديد
 و  اساسي عواملي و پاسداري و. سازند مي را ملت يك قراردادي و طبيعي و مادي ثغور و حدود همان

 يك با جوهر در كه اي بيگانه بيگانه، نفوذ و تدخال از است قالب نگهداري و حفاظت مستلزم جوهري
  . است دشمن آن با يا شناسد  نمي را او داعيه و درد و دارد اختالف ملت

  

   تولد حال در ملتي
  
 برابر در مشترك طلب و درد عنصر به و بوديم مشترك وجدان موجد اساسي عوامل جستجوي در ما

 زمان آن درد اشتراك اين كه ديديم و رسيديم انسان از بشري، مؤسسات يا انسان، استثمار و سيطره
 هاي داعيه: غربي نويسندگان قول  به(تقوي و حق و عدالت داعيه كه شود مي پايدار اي كننده جمع

 و فزاينده و زنده حيات، خود همچون كه است جوهر و مايه همين. باشد آن مايه خمير) مترقي و انساني
 و حركت به را آن شد، تزريق مردم از جماعتي قالب به چون كه است جوهر همين و است  بخش حيات
 و استقالل ظواهر اينها همه كه انگيزد مي  آفريني سنت و سازي فرهنگ و جمعي دسته تكامل و پويايي
  . ملتند يك تمايز

 نژاد و اسالف و سنن و زبانها  كه بيني مي را ملتهايي جهان اين از وسيع بيش و كم اي منطقه در اكنون،
 دولتهاي يا سياسي واحدهاي و برند مي سر به گوناگوني  جغرافيايي و اقليمي شرايط در و دارند مختلف
  . هستند دنيا اين اسالمي كشورهاي اينها اند، مستقل و جدا هم از همه كه اند داده تشكيل متعددي
 و بيگانه همه به نسبت قدرهمان را آنها و كند مي جدا هم از را اينها مليت غربي و كالسيك معيارهاي
 بيگانه و جدا هم از بايد اينها از يك هر. آنان به نسبت را ديگر امتهاي و كشورها كه خواند مي خارجي
  . هستي آن شاهد كه دارد تبعاتي خود هم بيگانگي و جدايي  اين و باشند
 اين ميان در. كنيم مي مشاهده  جماعات اين ميان در را وحدت از عناصري ظاهري، اختالف عليرغم ولي

   يابيم مي بارز و چشمگير بسيار و مشترك عامل يك گوناگون مردم
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  . خود مقتضي و مخصوص سنتهاي و فرهنگ از سرشار است دنيايي هم اسالم و است اسالم همان كه
 چگونه آنها در ملي وحدت و مشترك وجدان مباني اسالم به ملتها اين دلبستگي صورت در كه ببينيم
 و كند، مي تلقين و تعليم آنان به هايي داعيه چه  مسلك و جهانبيني يك عنوان به اسالم يعني ،است
  . هستند مبتال مشتركي دردهاي چه به اسالم وجود با جماعات اين ثانيا،

 هللا اال الحكم ان) 1(سلطان من بها اهللا انزل ما آبائكم و انتم سميتموها اسماء اال دونه من تعبدون ما «
  . )2(يعلمون ال الناس اكثر لكن و  القيم الدين ذلك اياه اال تعبدوا اال امر
 ان و له، اجتمعوا لو و ذبابا يخلقوا  لن اهللا دون من تدعون الذين ان. له فاستمعوا مثل ضرب الناس ايها يا

   ).3(المطلوب و الطالب ضعف منه، يستنقذوه ال شيئا الذباب يسلبهم
 هو ابراهيم ابيكم ملة  حرج من الدين في عليكم جعل ما و اجتبيكم هو دهجها حق اهللا في جاهدوا و

 فاقيموا الناس علي شهداء تكونوا و عليكم شهيدا الرسول ليكون هذا في و قبل من المسلمين سميكم
   ).4(النصير نعم و المولي فنعم موليكم هو باهللا اعتصموا و الزكوش آتوا و الصلوش

  ان لتعارفوا  قبائل و شعوبا جعلناكم و انثي و ذكر من كمخلقنا انا الناس ايها يا
  : پاورقي

 نهيد نمي گردنبر را كائنات اين گرداننده از يرغ  مقامي هيچ بندگي و اسارت و اطاعت طوق شما -  1
  ). ايد داده قدرت و ساخته خود(ايد كرده نامگذاري اسالفتان يا خود كه اسمهايي مگر

  .40 آيه يوسف، سوره - 2
 يك خلق قدرت نه بريد مي پناه درگاهشان به شما  كه كساني آن: دهيد گوش مثل اين به مردم اي - 3

  كه شما هم و طلبيد مي و كنيد مي ستايش كه آنها هم. مقاومت تاب مگسي دربرابر ونه دارند مگس
  ).73 آيه حج، سوره(.ايد بيچاره و ضعيف آنانيد اسير و دلبسته

 را شما رنج و برگزيده را شما او. كنيد تالش و مجاهده است، جهاد حق چنانكهآن پروردگار، راه در -  4
 را مليت اين پيش از كه است ابراهيم شما پدر آئين خدا براي و خدا در تالش و جهاد اين. نيست طالب
 و است شما براي اعلي  اي نمونه) ص(محمد راه اين در. خواند"اسالم ملت"را شما و كرده  گزاري پايه
 بي مدبر با را خود رابطه صالت حفظ با مدام پس. باشيد انسانيت خيل براي عالي اي نمونه هم ماش

   ببنديد خدا به دل و اميد و كنيد تزكيه را خود هستي وجود پيوسته زكات با و برقرار عالم اين همتاي
  ).78 / حج(.ياوري خوب چه و سرپرستي نيكو چه و است شما سرپرست و دوست او كه
  . )1(» اتقيكم عنداهللا رمكماك
 و قلوبكم بين فالف اعداء كنتم اذ عليكم اهللا نعمت اذكروا و تفرقوا ال و جميعا اهللا بحبل اعتصموا و «

   )2(...فانقذكم النار من شفاحفرش علي كنتم
   )3(...» المنكر عن تنهون و بالمعروف تأمرون للناس اخرجت امة خير كنتم

 امتها وملتها بخشي رهايي  اساس دانندكه مي كنند مي مطالعه بخش اديآز يجنبشها تاريخدر كه كساني
 رها دنيا ارباب دلبستگي و اسارت قيد از واقعي معناي به خود قليل، ولو جماعتي، يا فرد كه است اين بر
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 هسلط بخواهند ملتها اگر كه بگويند خود ملت و مردم به اينانباشندو رسيده كامل آزادگي  درجه هب شده
 يخي چون زر و زور ارباب مانه كنند، اراده  ايشان اگر و ماند خواهد باقي برسرشان دنيا ارباب حكومت و

 ضعف و طرف يك از خود مظلوميت و حقانيت به ايمان بر انسان بخشي رهايي  بناي. شوند مي نابودو آب
 از روشنتر و صريحتر آئيني و مكتب چه. است ديگر  طرف از روزگار اربابي دستگاههاي بطالن و تزلزل و

 آزادي، و رهايي يعني اسالم و توحيد دهد؟ مي تعليم را آزادگي اين مباني و اصول خود پيروان به اسالم
  . الهي آستان  سوي به تعالي و تكامل راه كردن باز و زنجيرها و قيود شكستن يعني
 بيني مي زمين روي يملتها در  كه زبانها و نژادها و رنگها اختالف اين كه گويد مي خود پيروان به اسالم

 عزيز مردمي آن مجموع، در. نيست جوهري و اصيل چيزي اند، ساخته تفرقه و جدايي مالكرا آن آنها و
 مشاهده بشر ابناء  درميان كه سنتهايي و زبانها و رنگها. بردارند قدم انسانيت تكامل راهدر ترندكه وشريف

 و حقيقت يك گوناگون هاي جلوه خورد مي چشمت به طبيعت ودخ در كه اختالفي همچون كني، مي
 راه در همه كه فوايدي، و خواص و دارد بويي و رنگ گلي هر  كه است، وجود در كثرت و غنا از اي شمه

 جدايي مايه تنها  نه تفاوتهاو اختالف اين. شوند ميوتقدير خودارزيابي اعالي مبدأ سوي به  تآدمي حركت
  . زايد مي معنوي و مادي تكامل كه است اينان) تعارف(آشنايي و برخورد بلكه بود، نتوانند دشمني و

 خدايي آيين كه است اين باشيد،  كه زباني و اقليم و نژاد هر از مشتركيد، آيين اين در كه شما راه پس
  كه باشيد نعمت اين آور ياد و نگرديد  متفرق هم از و كنيد حفظ قوت با را

  :يپاورق
  . 18/ حجرات. 1
  .103 / عمران آل. 2
.110 / عمران آل. 3
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 و فضيلت و دانش دنيا يك وحدت اين ميوه و يافتيد وحدت و توحيد اسالم جوهر با و بوديد هم دشمن 
  . داديد ارمغان بشريت كاروان به  كه شد اخالق

  . شد واهيدخ جهان امتهاي  بهترين باشيد ستمها و فساد دشمن و نيكيها مدافع و داعي اگر شما و
  . است هم به نسبت استثمار و ستم و تجاوز شما اجتماعي و مادي زندگاني محصول و ارمغان

   )1(...» الدنيا الحيوش متاع انفسكم علي بغيكم انما الناس ايها يا «
  . شماست اجتماعي و فردي تكامل و رشد و حيات مايه مادي زندگاني همين ديگر طرف از و
  )2(» االنعام و الناس يأكل مما االرض  نبات به فاختلط السماء من انزلناه كماء لدنياا الحيوش مثل انما «

 آنكه براي تجاوز، و تكامل از است معجوني و آميخته شما براي دنيا اجتماعي زندگاني اين كه حال پس
 وحدت به ملكا ايمان با كه است اين شمادرد داوري و چاره  راه نيابد، توسعه و رشد فرصت تجاوز و ظلم

 حال در پرستيها خود و مال حاكميت عليه العمر مادام و پيوسته جانبازي، و گذشت با حق حكومت و
  . باشيد دوش بر حربه و قيام

 تجاهدون و رسوله و باهللا تؤمنون*  اليم عذاب من تنجيكم تجارش علي ادلكم هل آمنوا الذين ايها يا «
   ).3(» تعملون كنتم ان لكم خير  ذلكم انفسكم، و باموالكم اهللا سبيل في
 جهاد و) داعيه(خدا به ايمان شما، در مشترك وجدان سازنده عامل و شما مليت بناي ترتيب بدين و

  . بود خواهد) است رسيده نفس فداي و قيام مرحله  به و يافته عملي اثر كه مشتركي درد(شما
  ). 4(» منكم فاولئك معكم جاهدوا و هاجروا و بعد من آمنوا الذين و «

  شدند و بودند  چه هر آنها كنيد، مراجعه حال و گذشته ملتهاي و امتها سرگذشت به شما
  : پاورقي

  .23 يونس، -  1
  .24 يونس، -  2
  .11 و 10 صف، -  3
  .75 انفال، -  4
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 قانون همين مشمول مسلمانان  اي نيز شما و بوده آنان اجتماعي و فردي مكتسبات و كار حاصل
  . هستيد

   ).1(» كسبتم ما لكم و كسبت ما لها خلت قد امة تلك «
 كه پروردگارتان سوي به  تعالي براي كه است كوششي و تالش گرو در انسانها شما سرنوشت باالخره و

 به كه است تالش از پس مسلما و كنيد مي ، زيباييهاست و نيكيها خالق و عدالت و حق اعالي مظهر
  . شويد مي نائل او ديدار

   ).2(» فمالقيه كدحا ربك الي كادح انك االنسان ايها يا «
 تلقين و تعليم تحت جهانبيني و داعيه لحاظ به جدايند، هم از اينهمه كه گوناگوني اسالمي ملتهاي
 و اسالمي فرهنگ همين و سازد مي را مردم اين مشترك  فرهنگ خود اين و. هستند آموزشهايي چنين

    است گزارده جا به هايي حماسه و ها خاطره و كرده تربيت هداييش و قهرمانان آنها براي توحيدي
  .دارد مهم نقشي آنها اسالمي و مشترك وجدان بافت در مجموعا كه
  
 كه گرديد ابالغ مردم به  روشن و آشكار آنچنان اسالمي و توحيد هاي داعيه و اصول هجري، اول قرن در

 مشترك ملت يك زودي به و. شدند آنها پذيراي  يشخو وجدان و جان با روزگار آن متمدن مردم تمام
    رشته سر كه چرا شد، بدل تفرقه به زودي به وحدت اين ولي. آمد وجود به  اسالمي"الملل بين"يا

 الملل بين از. كنند درك را اسالمي هاي داعيه واقعي مفاهيم نتوانستند يا نخواستند زمان آن داران
 به. بود اسالمي اصول صريح مخالفت اين و شد برداشت  عربي خالفت و امپراطوري يك عنوان به اسالمي
    انحرافات و ضعفها و تحوالت آن دنبال به و خورد شكست زودي به آمده دست  به وحدت جهت همين
  . رفتند خواب به تدريج به مسلمين آنكه تا آمد، پديد ديگر

 فرهنگي و اجتماعي سنتهاي از سرشار هاي استفاده با. شد مي بيدار مسيحي غرب خواب، اين با همزمان
 سنتهاي از علمي هاي استفاده از نظر صرف كه تمدني نهاد، بنا را خود تمدن غرب اسالمي، علمي و

 پيش قرن  چندين از. گرفت مي نشأت دنيا، حكومت و تجاوز و ثروت و پرستانه دنيا  هاي مايه از اسالمي،
 و اخالقي و فرهنگي هستي به نخست. گرفت قرار غربي مناندش كشي بهره و هجوم مورد اسالم دنياي

  و زد دستبرد آنها مذهبي
  

  : پاورقي
   134 بقره، - 14
   6انشقاق، - 15
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 اسالمي ملتهاي استعمار، هجوم اين و ديرينه خواب آن. برد يغما به را اقتصاديشان و  مادي منابع سپس 
  . ساخت تر باخته خود و اسيرتر روز به روز را
 مجددي باش بيدار و تكان جهان، سياسي و اجتماعي و فرهنگي تحوالت كه است قرن يك قريب ينكا

 و نگريستند آن هاي داعيه و اسالم و توحيد به جديد بينشي با طرف يك از آنها. است داده ملتها اين به
 محروميتها و ها تفرقه و مسلمين موجود وضع مشاهده ديگر جانبكردندواز كشف نوين  حقايق دنيا يك
  . كند مي و كرده ايجاد مردم اين در نويني طلب و درد ماندگيها عقب و
 هاي داعيه و شعارها. هستيم اسير اسالمي كشورهاي در حركتي و جوشش شاهد ما ديگر، طرف از

 تعاليم اين با كه را ديگر كشيده ستم قوم هر بلكه مسلمين تنها نه اسالم، بخش آزادي و توحيدي
 كشورهاي در نيز و بنياد نو آفريقايي كشورهاي در. آورد مي در پويايي و جنبش به يابند يم آشنايي
  . است آمده در محرومين  قيام و نهضت ايدئولوژي صورت به اسالم استعمار، تحت عربي
 و جنب به پديده اين مشاهده با جنگد، مي اسالم با علن و خفا در پيش قرنها از كه نيز غرب تمدن
 مسالمت همزيستي در از ماركسيست شرق بلوك با استعمارگر و بورژوا غرب يعني است، ادهافت جوش
 و كند مي ايجاد  اسالمي ملل قلب در دولتي صهيونيسم، با ذاتي اتحاد با ديگر جانب از و آيد مي در آميز
 اكنون باشد، مي... و زرتشتيان و بودائيان  چون ديگر، اديان پيروان دل آوردن دست به تالش در نيز

 و اسالم عليه عدالت ضد و اسالم ضد قواي تمام اتحاد و تجهيز مشغول  غرب كه رسد مي نظر به چنين
 اثر تضعيف براي كه است  اقداماتي و ها توطئه اكناف و اطراف از و دمبدم جهت همين به. است  مسلمين
  . كنيم مي كشف اسالمي تعاليم و شعارها
 و شود مي دردمند مسلمين  ميان در مشترك درد حس تقويت موجب ادهااتح و ها توطئه اين مجموع

  . كند مي تقويت را ايشان ملي وجدان بافت
 حال در ديگر بار اسالمي مليت و است توسعه و پيشرفت به رو امروزه دردها احساس اين و بينش آن

 و آزاد انسانهاي همه تيح و مسلمين همه و گذشته اسالمي و قراردادي مرزهاي از كه ملتي. است تولد
 و كند مي انكار و نفي را اي خانواده و طبقه و قوم هر حاكميت كه مليتي گيرد، مي فرا را يكتاپرست

 قرب آستان به او هدايت و  سياسي و اجتماعي و فكري زنجيرهاي و غل همه از بشر رهايي و آزادي
  . است آن زيربناي و اساس عالم، پروردگار
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 بشير و اقبال و نائيني عبده، محمد آبادي، اسد الدين جمال سيد كواكبي، دالرحمنعب چون مرداني
 نوين طلب و درد كنندگان احساس نخستين و اسالم و توحيد از جديد بينش آن پيشروان ابراهيمي
 سحري نسيم چون كه است الهوري اقبال ناله اين و بودند توحيد جديد مليت گزاران پايه و اسالمي
 و خدا  خلق منت بي خدمتگزاري رسالت و كند مي بيدار را مسلمين متفرق وجدانهاي و تهخف دلهاي
  : آورد مي آنها بياد را بشر نوع آزادگي و آزادي بشارت

  
   خيز غمان تاراج به رفت ما كاشانه   خيز نگران نرگس چو خوابيده غنچه اي
   خيز ساننف آتش هنگامه گرمي وز   خيز اذان بانگ از سحر، مرغ ناله از

   خيز گران خواب گران، خواب گران، خواب از    
   خيز گران خواب از      
  ! كاست؟ و نشد  افزون كه درياست تو درياي  !صحراست؟ چو آسوده كه درياست تو درياي
   !خيز روان  موج صفت چاكش سينه از  !درياست؟ چه است نهنگ و آشوب بيگانه

   خيز گران بخوا گران، خواب گران، خواب از    
   خيز گران خواب از      
   افرنگ پرويزي و شيريني ز فرياد   افرنگ دالويزي و افرنگ ز فرياد
   خيز جهان تعمير به باز حرم معمار   افرنگ چنگيزي ز ويرانه همه عالم

   خيز گران خواب گران، خواب گران، خواب از   
   خيز گران خواب از     
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   اناير و اسالم متقابل خدمات
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   ايراني مليت نظر از اسالم :اول بخش
  
  . اسالم و ما*
  . حاضر عصر در پرستي ملت*
  . ملت واژه*
  . فارسي امروز اصطالح در ملت كلمه*
  . اجتماعي نظر از مليت*
  . ملي تعصبات*
  . ناسيوناليسم*
  . مليت مقياس*
  . اسالمي انترناسيوناليسم*
  . اسالم جهاني داعيه*
  . ياسالم مقياسهاي*
  . ايرانيان اسالم*
  . شد شروع كي از اسالم به ايرانيان خدمات*
  . مسلمانان از ايرانيان شكست*
  . مردم بودن ناراضي*
  . تدريجي و آرام نفوذ*
  . فارسي زبان*
  . تشيع مذهب*
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   تعالي باسمه
  

   اسالم و ما
  
 ملل و اقوام با خود ساله زاره  چندين زندگاني طول در ايرانيان ما دهد، مي شهادت تاريخ كه طوري به

 يك. ايم داشته خصمانه روابط گاهي و دوستانه روابط گاهي تاريخي، عوامل اقتضاي به عالم، گوناگون
 در خود نوبه  به نيز ما همچنانكه است، رسيده ما به ديگران از روابط اين اثر در عقايد و افكار سلسله
 و كرده مقاومت آمده ميان به ديگران مليت و قوميت پاي كه اج هر. ايم كرده تأثير ديگران عقايد و افكار
 زياد مندي عالقه اين ايم بوده مند عالقه خود مليت به اينكه عين در و ايم، نشده هضم ديگران مليت در

 قوه و دارد نگاه دور حقيقت از را ما تا است نگشته ما باطني كور سبب و نبوده كورانه كور و آميز  تعصب
  . آورد وجود به حقايق به نسبت  دشمني و عناد ما در و بگيرد ما از را تميز

 يك تحت همسايه، كشورهاي از قسمتهايي اضافه به كنوني ايران تمام كه هخامنشي دوره ابتداي از
 را، آن قرن چهارده نزديك قرن، پنج و بيست اين از گذرد مي  سال پانصد و هزار دو تقريبا آمد در فرمان

 كام دين اين آداب با ، است بوده ما زندگي جزء و وارد ام زندگي متندر دين واين ايم سربرده به  اسالممابا
 ايم، رستيدهپ را يگانه خداي دين اين آداب با ايم، كرده زندگي  دين اين آداببا ايم، برداشته را خود اطفال

   ما، تاريخ ايم سپرده خاك به را خود هاي مرده دين اين  آداب با
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 همه باالخره و ما، اجتماعي شؤون ما، تمدن و فرهنگ ما، دادگستري و قضاوت ما،  سياست ما، ياتادب
 فوق و ارزنده خدمات مدت، اين در ما مطلعين، همه اعتراف  به نيز است بوده توأم دين اين با ما چيز

 ميان در  آن نشر و دين اين تعالي و ترقي در و ايم نموده اسالمي تمدن به توصيفي قابل غير و العاده
 در ما اندازه به ملتي هيچ. ايم كوشيده بيشتر اعراب خود حتي مسلمان ملل ساير از جهان مردم ساير
  . است نداشته فعاليت دين  اين تبليغ و ترويج و اشاعه و نشر

 در ار خود سهم و دهيم، قرار  بررسي مورد مختلف جهات از را ايران و اسالم روابط داريم حق بنابراين
 به اتكاء با و كامل دقت با خويش معنوي و مادي  ترقي در را اسالم سهم نيز و اسالمي معارف نشر

  . نماييم  روشن تاريخي معتبر مدارك
  

   حاضر عصر در پرستي ملت
  

 اين در. است"مليت"مسئله است، گرفته قرار گفتگو و بحث مورد حاضر قرن در كه مسائلي از يكي
 اند كرده پيدا خاصي توجه مسئله اين به ايراني غير و ايراني مسلمانان  جمله از عالم لمل از بسياري روزها

  . شد قائل توان  نمي آن براي حسابي و حد كه اند شده غرق مسئله اين در بقدري آنان از برخي  حتي و
 وردهآ بوجود بزرگي  مشكل اسالم جهان براي حاضر عصر در پرستي مليت مسئله كه است اين حقيقت

 همه اسالم نظر از زيرا است، اسالمي تعليماتي  اصول خالف بر پرستي مليت فكر اينكه از گذشته. است
  . مسلمانان وحدت براي است بزرگي مانع فكر اين هستند، السوا علي عناصرها
 و مختلف ملل از اسالم  گذشته در و است، شده تشكيل مختلفي ملل از اسالمي جامعه دانيم مي چنانكه

 واقعا يعني. دارد وجود واقعا نيز اكنون واحد اين اسالمي،  جامعه نام به آورد وجود به واحد يك گوناگون،
 احساسات و واحد آرمان و واحد فكر كه دارد وجود ميليوني هفتصد بزرگ واحد يك حاضر حال در

 به مربوط آنهاست ميان جدايي  اندازه هر. حكمفرماست آنان ميان نيرومندي همبستگي و دارد واحد
  قرون در و سياستهاست، و دولتها و حكومتها به مربوط نيست، آنان خود
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 عاملها اين از هيچيك اينها همه با هستند جدايي اين اساسي عامل آمريكايي و اروپايي قدرتهاي جديد
  : هوريال اقبال قول به. ببرد بين از دارد قرار مردم روح در  كه را وحدت اين اساس است نتوانسته

   است يكي دلها جدا ما هاي خيمه   است يكي دعوي و حجت را حق امر
   ما خندانيم صبح يك شبنم   ما ايرانيم و چين و حجاز از

 تشكيل حج مراسم در را نفري  نيم و ميليون يك تقريبا اجتماع يك ساله همه واحد، همين از افرادي
  . دهند مي
 برابر در را مختلف ملل خواهد مي كه است فكري پرستي، نژاد و پرستي مليت فكر طرف اين از اما

 كه مكتبي زيرا بود، طبيعي آنجا در شايد گرفت، باال اروپا در اخير قرون در موج اين دهد قرار يكديگر
 به شرقي  ملل ميان در موج اين. نداشت وجود كند جمع عالي و انساني واحد يك در را اروپا ملل بتواند
 اين از راهي كند، اجرا را"كن حكومت و بينداز  تفرقه"اصل اينكه براي استعمار. كرد وذنف استعمار وسيله
 افتخارات  سرگرم را آنها و بكند نژادشان و مليت و قوميت متوجه را اسالمي ملل و اقوام كه نديد بهتر

 ايجاد ترك جوانان نهضت بگويد ترك به چنان، و است چنين ات سابقه تو بگويد هندي به نمايد، موهوم
 است تر آماده تعصبات اين پذيرش براي ديگر قوم هر از كه عرب  به آور، وجود به تركيسم پان و كن

 را خود حساب بايد تو و  آرياست تو نژاد بگويد ايراني به و كن، تكيه عربيسم پان و"عروبت"  روي بگويد
  . كني جدا است سامي نژاد از كه عرب از

 از اي پاره استقالل لحاظ از  مفيدي و مثبت آثار است ممكن احيانا ملي اتاحساس تهييج و مليت فكر
 جدايي و تفرقه سبب آورد، بار به خوبي آثار آنكه از بيش  اسالمي كشورهاي در ولي آورد، وجود به ملتها
 اسالم. اند گذاشته  عاليتري مرحله به پا و اند كرده طي را مرحله اين كه قرنهاست ملتها  اين. است شده

 نيز بيستم قرن در اسالم است، آورده وجود  به ايدئولوژي و عقيده و فكر اساس بر وحدتي كه قرنهاست
  . باشد داشته قاطعي نقش تواند مي استعماري ضد  مبارزات در كه است داده نشان

 از آنها نجات به منتهي و گرفت  صورت استعمار ضد بر مسلمانان بوسيله بيستم قرن در كه مبارزاتي در
 قبيل از. است بوده مؤثر اسالم عامل باشد داشته تأثير مليت  عامل آنكه از بيش شد، استعمار چنگال
   اندونزي، الجزاير،  مبارزات
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  . پاكستان و عربي كشورهاي
 توانند مي ايدئولوژي يك اساس بر و اعتقادي و فكري انگيزه با كه اند داده نشان قرنهاست ملتها اين آري

 چنين دادن سوق. دهند نجات استعمارگران چنگال از را خود و كنند قيام و آورند وجود به وحدت
  . ندارد نامي ارتجاع جز حقا مليت احساس  عامل سوي به مردمي

 جهان براي بزرگي مشكل اروپائيانند آن جنبان سلسله كه پرستي نژاد و پرستي عنصر موج حال هر به
 را خود مليت آبادي اسد الدين جمال سيد مرحوم  اينكه علت ويندگ مي. است آورده وجود به اسالم
    به اي بهانه احيانا و كند معرفي وابسته معين ملت يك به را خود خواست نمي كه بود اين كرد مي مخفي
  . برانگيزد خود عليه را ديگران احساسات و بدهد استعمارچيان دست

 و عنصر آن در كه هستيم،  اسالم نام به ايدئولوژي يك و مسلك و آيين يك پيرو اينكه حكم به ما
 و مليت عنوان و نام تحت ايدئولوژي اين ضد بر كه جريانهايي  به نسبت توانيم نمي. ندارد وجود قوميت
 عنوان تحت شمار بي افرادي اواخر اين در كه دانيم مي همه. بمانيم تفاوت بي گيرد مي  صورت قوميت
 عرب با مبارزه نقاب زير در و) 1(اند كرده آغاز اسالم عليه را يعيوس مبارزه رانياي قوميت و  مليت از دفاع

  . اند گرفته اهانت باد به را اسالمي مقدسات عربيت و
  و هفتگي مجالت ها، روزنامه كتابها، در ايران، در كه را اسالم با مبارزه اين آثار

  : پاورقي
 گروه كه طوري به گيرد، مي باال بروز روز نيز عربي كشورهاي در پرستي مليت و قوميت ء مسئله) 1(

 تكيه خود عربيت جنبه به تنها خاصي، تعصب با هستند  مسلمان آنكه با كشورها اين مردم از بيشماري
 جنبه  به تنها كه اسالمي وسيع مقياسهاي با است مبارزه نوعي دانيم مي همچنانكه خود اين و. كنند مي
 خودشان متوجه اول درجه در اينكار  زيان دانيم مي كه طور همان نيز. است متكي معنوي و انساني هاي

 و. نمايند برابري ها اسرائيلي با اند نتوانسته جنگي مصالح و جمعيت كثرت آنهمه با و است گرديده
 يكي.شدند نمي شكستي چنين دچار هرگز كردند مي تكيه خود مذهبي نيروي به اعراب اگر شك دونب
 بر صهيونيسم يعني مذهبي نيروي  اسرائيل و اعراب ژوئن جنگ در: بود نوشته پاكستاني ننويسندگا از

 در را مذهب عامل يعني دارد وجود مبالغه و اغراق نوعي  بيان اين در چه اگر كرد غلبه قوميت نيروي
 از ولي دارد، و داشته غلبه مذهب بر نژاد هميشه يهود قوم در زيرا است داده دخالت زياد صهيونيسم

  . است صحيح كند مي تخطئه عربيت بر را اعراب بيمعني اتكاء كه آنجهت
 از يكي االسالمي العالم رابطة مؤتمر در بوديم مشرف حج به كه) قمري 1387 سال(گذشته سال در

 المعركة االسالم يدخل لم واهللا زد مي فرياد  سخنراني ضمن در و كرد بليغي سخنراني عرب دانشمندان
 اسالم نشد، معركه وارد هرگز اسالم بود، نشده داخل اسالم پاي اصوال  مبارزه اين در كه قسم داخ به قط
  . جنگيد مي صهيونيسم با كه بود عربيسم جنگيد، مي اسرائيل با  كه نبود
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 منظوري و است شده حساب نقشه يك ، نيست تصادفي و اتفاقي امر يك دهد مي نشان بينيم، مي غيره
  . است كار در

. است شده حساب سياسي  فعاليت يك شده مد و گرفته باال روزها اين كه نيز گري زرتشتي تبليغات
 اسالمي تعاليم جاي زرتشتي، تعاليم گشت، نخواهد بر زرتشتي بدين امروز ايراني هرگز كه دانند مي همه

    دروغين نوانع تحت امروز كه كساني همه و زرتشتي و مانوي و مزدكي شخصيتهاي. گرفت نخواهد را
 آنكه خواه اند، نداشته  اسالمي تعليمات از انحراف جز اي مشخصه صفت هيچ و شوند مي معرفي ملي
 جاي هرگز باشند، داده قرار بهانه را عرب قوم با مبارزه يا باشند كرده فعاليت اسالم با مبارزه نام به رسما

 جاي مازيار و دين خرم  بابك و سنباد و المقنع زهرگ گرفت، نخواهند ايرانيان دل در را اسالمي  قهرمانان
 همه را اينها. گرفت نخواهند ايرانيان دل در را  فارسي سلمان حتي و علي بن حسين و ابيطالب بن علي
  . دانند مي
 وطني و نژادي و قومي تعصبات و احساسات تحريك با توان مي را بيخرد و خام جوانان حال عين در ولي
 مذهبي احساسات شود نمي اگرچه يعني كرد، قطع اسالم با را آنان رابطه و گيختبران اسالم عليه

 ضد احساسات به تبديل را اسالمي احساسات شود مي ولي نشانيد، اسالمي  احساسات جاي به يگريد
 و دين ضد بكلي كه افرادي  بينيم مي لهذا. نمود استعمارگران به شاياني خدمت راه اين از و كرد  اسالمي

 اوضاع و گري زرتشتي از خود مغز بي و پوچ هاي  نوشته و خود آثار در هستند، خدا ضد و مذهب دض
  . است معلوم و روشن هدفشان كنند، مي  حمايت اسالم از قبل ايران

 يعني شويم، بحث وارد بندند مي كار به افراد اين كه منطقي همان با خود بحث اين در خواهيم مي ما
 قول به كه داريم توجه چند هر منطق همين با آري ، ناسيوناليستي و ملي اتاحساس و تملي منطق
    كه آنجا تا ملي احساسات كه داريم توجه ،"است توحش نوعي خود پرستي،  ملت"پاكستاني اقبال
 جنبه كه آنجا ولي ، است توجه قابل باشد هموطنان به خدمت اش نتيجه و باشد داشته مثبت جنبه
 جانبداريها در و بديها، و خوبيها نديدن و ديدن در قضاوت، در تبعيض موجب و گيرد مي خود به منفي
   و ملي احساسات منطق از عاليتري منطق كه داريم توجه است، انسانيت ضد و اخالق ضد شود مي

. است احساسات مرحله فوق دين، و فلسفه و علم منطق، آن طبق كه دارد وجود ناسيوناليستي
  در ملي غرورهاي و قومي احساسات
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 يك يا علمي مسئله  يك. نيست مطلوب ديني و فلسفي و علمي جستجوهاي در باشد مطلوب كجا هر 
 پذيرفت، توان نمي است وطني و ملي  اينكه دليل به هرگز را ديني حقيقت يك يا فلسفي نظريه

 گفته آنكه گفته راست. كرد رد و گرفت ناديده توان نمي است اجنبي و بيگانه اينكه بهانه به همچنانكه
 و دين رجال و علم رجال  همچنانكه"است همگاني و جايي همه ندارد، وطن فلسفه و دين و علم": است
 همه و آنهاست وطن جا همه دارند، تعلق جهان همه  به باشند، مي جهاني ندارند، وطن نيز فلسفه رجال

  . دانيم مي را اينها همه آري هستند آنها هموطن جهانيان
 كه احساساتي منطق همان با خواهيم مي نداريم كاري انساني و عقلي عالي منطق اين به فعال ما اما

  .  شويم بحث وارد است نيافته تكامل انسانهاي شايسته
 بيگانه امري يا آوريم شمار  به خودي امري را اسالم بايد آيا ملي، احساسات منطق با ببينيم خواهيم مي
 آنرا بايد ايراني، ناسيوناليستي احساسات و است ايراني مليت جزء اسالم مليت، سمقيا با آيا اجنبي؟ و

   است؟ آن از خارج يا برگيرد در
 چيزي اينكه مالك يعني"مليت"مقياس  درباره اول: دهيم ادامه قسمت دو در را خود بحث بايد رو اين از
  اين طبق اينكه درباره دوم قسمت چيست؟ دهيم قرار قوم يك مليت از  خارج يا قوم يك مليت جزء را

 ما بحث واقع در اجنبي؟ و بيگانه  يك يا است"خودي"امر يك ايراني مليت نظر از اسالم آيا مقياس،
  . بحث صغراي دوم قسمت و است بحث كبراي اول، قسمت صغرايي و دارد كبرايي
 كه شد خواهد معلوم آمد، خواهد عمل به گري زرتشتي و اسالم ميان جهت اين از نيز اي مقايسه ضمنا

   گري؟ زرتشتي يا دارد، ايراني ملي جنبه بيشتر اسالم آيا ملي، مقياسهاي و معيارها با
  

   ملت واژه
  

 همين به كلمه اين نيز كريم قرآن در. است روش و راه معني به و است عربي اي كلمه"ملت"كلمه
   قرآن در) آيه 15 در(بار هفده كلمه اين) 1(است آمده معني

  
  : پاورقي

   : از عبارتند است شده استعمال"ملت"كريم قرآن در كه مواردي) 1(
. آيه انعام، سوره 125. آيه نساء،  سوره 95. آيه عمران، آل سوره 135. و 130 و 120 هاي آيه. بقره سوره
. 123 آيه نحل، سوره 13. آيه ابراهيم، سوره 37. آيه يوسف سوره .89 و 88 هاي آيه اعراف، سوره 161
  . 7 / ص سوره .87. آيه حج، سوره 20. آيه كهف، سوره
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 فارسي مصطلح امروز كه مفهومي با دارد كريم  قرآن در كلمه اين كه مفهومي ولي است، آمده كريم
  . است متفاوت اند كرده مشتق را"مليت"كلمه آن، از و است زبانان
 عرضه مردم بر الهي رهبر  يك طرف از هك است اي طريقه و روش و راه معني به قرآن اصطالح در ملت
 ملة":فرمايد مي يا. ابراهيم شما پدر روش و راه يعني"» ابراهيم  ابيكم ملة":فرمايد مي مثال. است شده

  . " حنيفا ابراهيم
  ريشه يك از است امالء همان كه امالل و ملت":گويد مي القرآن مفردات  كتاب در اصفهاني راغب
 يك اينكه علت":گويد مي راغب ،كند امالء عدالت روي از او ولي يعني" لعدلبا وليه فليملل"است،
  . "است شده ديكته و امالء خداوند طرف از كه اينست است  شده ناميده"ملت"الهي طريقه
 ملت كنند، عمل آن  طبق بايد مردم كه روشي يك و علمي و فكري مجموعه يك قرآن نظر از پس،

 به و دين، اعتباري به چيز يك كه تفاوت اين با دارد، معني يك دين با تمل بنابراين شود مي ناميده
    به خدا طرف از چيز آن كه شود مي ناميده ملت اعتبار آن به شود، مي ناميده  ملت ديگري اعتبار

  . نمايد رهبري آن اساس بر را مردم و نمايد ابالغ مردم به كه شود مي امالء پيامبري
 خدا به را دين كلمه كه اينست  ملت كلمه و دين كلمه ميان تفاوت يك: ويندگ مي اللغه فقه علماي

 مثال شود مي اضافه نيز پيرو فرد به همچنين و خدا دين يعني"  اهللا دين"گفت مثال و كرد اضافه توان مي
 تهگف پيرو، فرد  به نه و شود مي اضافه خدا به نه ملت كلمه ولي. "عمرو دين زيد، دين": شود مي گفته
 بر مردم رهبري مأمور خدا طرف از كه رهبري آن  به بلكه عمرو، ملت يا زيد ملت يا خدا ملت: شود نمي
. محمد ملت يا عيسي ملت يا ابراهيم ملت شود مي گفته مثال شود، مي  اضافه است خاصي طريقه طبق
  . است شده گنجانده رهبري كلمه اين مفهوم در كه است اين  مثل

 نيز مكتب كلمه جديد، اصطالح در"مكتب"كلمه با است نزديك ملت كلمه گفت توان مي نظر اين از
   اضافه مسلك و روش يك رهبر به معموال

  
  يپاورق

  .]است آمده »هفده«استاد زمان چاپ نيآخر در. [2
  .78 / حج. 1
  .161 / انعام. 2
  . 282 / بقره. 3
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 شده گنجانيده كردن ديكته و امالء مكتب، مهكل مانند نيز، ملت كلمه در كه را جهت اين اگر. شود مي
  . شود مي روشن بيشتر كلمه دو  اين نزديكي و شباهت دهيم قرار توجه مورد است

  

   فارسي امروز اصطالح در ملت آلمه
  
 كلمه امروز. است كرده پيدا خود اصلي مفهوم با مغايري مفهوم بكلي كلمه اين فارسي امروز اصطالح در

 احيانا و واحد حكومت و قانون و واحد  تاريخي سابقه داراي كه شود مي گفته جتماعيا واحد يك به ملت
 غيره، و فرانسه و انگلستان و آلمان مردم جاي به امروز ما. باشند مي واحد و مشترك آرمانهاي و آمال
 القاط را كلمه اين  مردم آن همه به احيانا و گوييم مي فرانسه ملت انگلستان، ملت آلمان،  ملت
 حاكمه طبقه كنيم، مي تقسيم طبقه دو به را آنها  يعني گوييم، مي ملت مردم، از طبقه يك به كنيم، نمي

  . كنيم مي اطالق را ملت كلمه محكومه طبقه به و دولت كلمه حاكمه  طبقه به. محكومه طبقه و
 و سال دص در است، غلط يك واقع در و است، جديد و مستحدث اصطالح يك فارسي اصطالح اين

 شد، نمي استعمال غلط معني اين به فارسي  زبان در كلمه اين هرگز پيش سال هزار و سال دويست
 اين غلط اين ريشه ظاهرا و است، شده پيدا بعد به مشروطيت زمان از جديد اصطالح اين كنم مي گمان
 پيروان ابراهيم ملت پيروان اند گفته مي مثال اند، داده مي قرار ديگر كلمه اليه مضاف را كلمه اين  كه بوده
 و شده حذف پيروان كلمه بعدها. همچنين و عيسي ملت پيروان سلم، و آله و عليه اهللا صلي محمد ملت
 ملت ترك، ملت ايران، ملت اند گفته كه كشيده آنجا به كار كم كم. عيسي ملت محمد،  ملت اند گفته
  . ستا  مستحدث اصطالح يك حال هر به. انگليس ملت عرب،
. برند مي بكار را"شعب"كلمه يا"قوم"كلمه آنها بريم مي كار به را ملت كلمه ما كه مواردي در امروز اعراب
   بحث، اين در فعال كه ما غيره، و"المصري الشعب"يا و"االيراني  الشعب"گويند مي مثال
 ايم، گرفته نظر در را فارسي امروز مصطلح و جديد مفهوم همان بريم مي كار به را مليت و ملت كلمه
  . درست خواه و غلط خواه
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   اجتماعي نظر از ليتم
  
. است"خانواده"اجتماعي واحد كوچكترين: شويم مي اجتماعي بحث وارد و گذريم مي لغوي بحث از

 فرزندان همسران احيانا و زادگان فرزند و فرزندان و شوهر و زن به كه وقتي تا انسانها مشترك زندگي
  . شود مي ناميده خانوادگي زندگي  است محدود آنها

 به. است داشته خانوادگي زندگي  شده پيدا انسان كه وقتي از. است قديم العاده فوق خانوادگي زندگي
  . اند داشته خانوادگي زندگي بيش و كم هم انسان حيواني اجداد بعضي عقيده
 هم با اعلي جد در كه را هايي خانواده  مجموعه اي قبيله زندگي است"قبيله"خانواده از بزرگتر واحد

 در گويند مي. است خانوادگي زندگي يافته تكامل  مرحله اي قبيله زندگي. گيرد مي بر در مشتركند
 اختصاص،  نه بود حكمفرما اشتراك اقتصادي و مالي لحاظ از بشر، اوليه انفرادي و خانوادگي زندگيهاي

  . است آمده وجود به اختصاصي مالكيت بعدها
 كه شود مي مردمي مجموع شامل و است تر يافته تكامل و بزرگتر واحد اين از كه ديگري اجتماعي واحد

 ناميده"ملت"زبانان فارسي امروز اصطالح در كند مي  حكومت آنها بر واحدي قانون و واحد حكومت
 هم با  خون و ريشه و اصل در كه باشد شده فراهم قبايلي مجموع از است ممكن"ملي"واحد. شود مي

 هم با هيچگونه اصلي ريشه و  خون در هستند ملت يك كننده ايجاد كه قبايلي است ممكن و شريكند،
 وجود وجه هيچ به آنها ميان در ايلي و اي قبيله  زندگي اساسا است ممكن و باشند نداشته اشتراك
 ميان در نه باشد تهداش وجود ملت آن افراد از بعضي ميان در فقط باشد داشته وجود اگر و باشد نداشته
   آنها همه
  : است آمده چنين ،327 صفحه اول، جلد سياسي، علوم اصول كتاب در
 اجتماعي گروه تعيين براي بيشتر"مردم"  لغت شود، مي"مردم"و"ملت"از بيستم قرن در كه تفكيكي با"
 كشوري ارضي قلمرو بر كه است جمعيت واحد سياسي، و حقوقي نظر از"ملت"وليكن رود مي كار به

 و مشترك آرمانهاي يا  اقتصادي يا مذهبي، زباني، تاريخي، وحدت نتيجه استقرار اين و شود، مي مستقر
   مردم كلمه. است مشترك زندگي ادامه خواستن
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 بين يا داخلي سياست و حقوق نظر از بيشتر"ملت"كه حالي در دارد بيشتري شناسي جامعه  جنبه
 كند مي فرق ليبرالها و ماركسيستها عرف در كلمه  اين استعمال عالوه به گيرد، مي قرار نظر مورد المللي

  . "است انديشه و ايدئولوژي چه پيرو نويسنده يا گوينده بردن، كار به در كه داشت توجه بايد و
 زندگي است آورده در واحد  ملت صورت به را آنها آنچه دارد، وجود گوناگوني ملل جهان، در امروز

 اين مشترك وجه غيره و خون و نژاد قبيل از ديگر، چيز نه است مشترك حكومت و نقانو و شتركم
 ندارند، زيادي  تاريخي سابقه ملتها اين از بعضي كند، مي اداره را آنها واحدي حكومت  كه اينست واحدها
 تشكس و اول الملل بين جنگ مولود كه  خاورميانه ملل از بسياري مثل اجتماعيند حادثه يك مولود

  . عثمانيهايند
 سابقه كه ايرانيها ما مثال باشد، جدا ملل ساير از نژاد و خون نظر از كه ندارد وجود ملتي دنيا در فعال

 از نژاد و خون لحاظ از آيا هستيم، خاصي وضع داراي قوانين و حكومت لحاظ از و داريم نيز تاريخي
 واقعا آيا دانيم مي  سامي نژاد از را اعراب و آريا نژاد از را خود كه ما مثال هستيم؟ جدا مجاور ملل ساير

   است؟ نمانده باقي اثري نژادها از امتزاجها، و اختالطها اينهمه از پس ديگر يا است؟ همينطور
 به غيره و آريايي و سامي نژاد  نيست بيش اي خرافه نژادها و خونها بودن جدا ادعاي كه اينست حقيقت
 و نقل و امتزاج و اختالط آنقدر حاال اما است، بوده  گذشته در فقط يكديگر از مستقل و جدا صورت
  . است نمانده باقي مستقل نژادهاي از اثري كه است  گرفته صورت انتقال

 يا ترك يا عربند يا دارند، گري  ايراني داعيه و زبانند فارسي و ايراني كه ايران امروز مردم از بسياري
 يا ترك يا ايراني نژاد از زنند مي عربيت از دم زيادي حماسه با كه اباعر از بسياري همچنانكه مغول،
 كه بينيد مي را آنجا ساكن مردم اكثر برويد، مدينه و مكه به سفري حاال همين اگر شما ،باشند مي مغول

 از نژادشان كه كساني از بسياري شايد. هستند ديگري جاي يا بخارا يا بلخ يا ايران يا هند اهل اصل در
 از بسياري شايد بالعكس و دارند عربيت شديد تعصب عربي، كشورهاي در االن است داريوش و كوروش

  . زنند مي سينه به ايرانيت تعصب سنگ امروز ها ابوسفيان اوالد
   كند  اثبات دليل با داشت كوشش تهران دانشگاه اساتيد از يكي پيش سال چند
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  . باشند سرزمين اين در اگر فرزندانش، به رسد چه ات بوده اصيل ايراني يك معاويه بن يزيد كه
 زير در و سرزمين يك در  كه هستيم مردمي فعال ما كه اينست دارد وجود فعال ملت نام به آنچه پس
 هم ما اجداد و نياكان اينكه اما كنيم، مي زندگي  خاصي قوانين با و حكومتي رژيم يك با و پرچم يك

  . نميدانيم ديگر، چيز يا مغول يا عرب يا انييون يا اند بوده ايراني حتما
 باشند داشته آريا نژاد كه بدانيم  ايراني را كساني و كنيم قضاوت نژاد اساس بر بخواهيم ايرانيان ما اگر

    راه اين از يعني. بدهيم دست از را خود مفاخر از بسياري و بدانيم  ايراني غير بايد را ايران ملت بيشتر
 زبانشان نه كه كنند مي زندگي  قبايلي و قومها ايران در االن. ايم زده ايراني مليت بر را ضربه بزرگترين

  . دانند مي آريا نژاد از را خود نه و است فارسي
  . نيست  بيش اي خرافه نژادي و خوني استقالل از زدن دم حاضر عصر در حال هر به
  

   ملي تعصبات
  

 و احساسات نوعي با) فارسي امروز  اصطالح به(ملت خواه و هقبيل خواه خانواده، خواه اجتماعي، واحد
 پيدا خود ملت و قوم و خانواده به نسبت جانبداري حس نوع يك  انسان در يعني است، همراه تعصبات

 به نيز"اي منطقه و اي قاره"واحد يعني بزرگتر خيلي واحد در است ممكن جانبداري حس اين. شود مي
 و كنند مي احساس خود به نسبت جانبداري حس  نوع يك آسيا مردم برابر در پاارو مردم مثال آيد، وجود

 احساسي چنين كه دارد امكان نيز نژاد يك مردم كه طور همان. اروپا مردم برابر در آسيا مردم بالعكس
  . باشند داشته خود نژادان  هم به نسبت
 است شده ملت يك افراد شامل كرده وزتجا قبيله و فرد حدود از كه است"خواهي خود"خانواده از مليت

 قياسم در ملي عيبهاي البته(خود عيب نديدن عجب، تعصب:  خواهي خود اخالقي عوارض ناخواه خواه و
  . دارد همراه را اينها امثال و تفاخر خود، خوبيهاي ديدن بزرگتر ).ملت
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   ناسيوناليسم
  

 از برخي كه شود مي خوانده"يوناليسمناس"اروپايي زبانهاي در ملي و قومي هاي جنبه به گرايش
  . اند كرده ترجمه"پرستي ملت"آنرا زبان فارسي دانشمندان
. منطق و عقل بر نه است  متكي ملي و قومي احساسات و عواطف بر گذشته بيان مطابق ناسيوناليسم
 يعني شد،با داشته مثبت جنبه تنها اگر ناسيوناليسم. كرد محكوم كلي طور به نبايد را ناسيوناليسم

    زندگي آنها با كه كساني به بيشتر خدمت و احسان و بيشتر حسنه روابط و بيشتر همبستگي موجب
 كساني براي اسالم بلكه. باشد نمي مذموم اسالم نظر از و نيست منطق و عقل ضد بشود داريم مشترك

  . است قائل يادتريز قانوني حقوق خويشاوندان، و همسايگان قبيل از دارند، بيشتري حقوق طبعا كه
 مليتهاي عنوان تحت را افراد  يعني گيرد، مي خود به منفي جنبه كه است محكوم عقال آنگاه ناسيوناليسم

 را ديگران واقعي حقوق و آورد مي وجود به آنها ميان اي خصمانه روابط و كند مي جدا يكديگر از مختلف
  . گيرد مي ناديده
 احساسات و نگرد مي جهاني مقياس با را قضايا كه است"وناليسمانترناسي"ناسيوناليسم، مقابل نقطه

 محكوم را ناسيوناليستي احساسات همه اسالم گفتيم همچنانكه  ولي. كند مي محكوم را ناسيوناليستي
  . را مثبت احساسات نه كند، مي محكوم را ناسيوناليستي منفي احساسات كند، نمي

  

   مليت مقياس
  
 كه چيزي هر كه است  اين ملي احساسات و ناسيوناليسم الزمه كه رسد يم نظر به چنين ابتدا در

 بايد مردم آن نظر از را چيز آن است، سرزمين  آن مردم فكر ابداع نتيجه يا معين سرزمين يك محصول
   ديگر بوم و مرز از كه چيزي هر و برگيرد در آنرا ناسيوناليستي، و ملي  احساسات و آيد بحساب ملي
  . آيد شمار به اجنبي و بيگانه سرزمين اين مردم براي بايد است آمده
 از فردي است ممكن و شود مي  تشكيل زيادي افراد از ملت زيرا نيست، درستي مقياس مقياس، اين ولي
  افراد ساير  قبول مورد و كند ابداع را چيزي ملت افراد
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  . بگيرد خود به ملي جنبه تواند  نمي چيزي چنين شك بدون كند طرد آنرا عمومي ذوق و نشود واقع 
 يا فردي و كند  انتخاب خود زندگي در را مخصوصي اجتماعي سيستم يك ملتي است ممكن مثال

 واقع عموم قبول مورد و كنند پيشنهاد و  ابداع عمومي سيستم با مغاير سيستم يك ملت همان از افرادي
 مبدع و برخاسته مردم ميان از اينكه خاطر هب صرفا را مطرود و مردود  سيستم آن صورت اين در نشود،

 برعكس و دانست، ملي  پديده يك ملت، آن براي توان نمي بوده ملت همان افراد از يكي آن مبتكر و
 طرح ملت آن غير از افرادي وسيله به كشور يك  مرزهاي از خارج در اجتماعي سيستم يك است ممكن
    سيستم آن توانيم نمي اينجا در است بديهي بپذيرند، ار آن باز آغوش با كشور آن افراد ولي شود،

 كه شويم مدعي يا و بخوانيم  اجنبي و بيگانه است آمده ديگر جاي از آنكه خاطر به را شده پذيرفته
 هضم را خود ديگر ملت در و كرده عمل خود مليت  اصول خالف بر اند كرده كاري چنين كه مردمي
  . اند داده تغيير را خود مردمي چنين كه شويم  مدعي باالتر، يا و اند كرده
 بر آن پذيرش و شود مي  خوانده اجنبي و بيگانه است رسيده خارج از كه چيزي آن صورت يك در بلي

 چيز آن كه آيد مي شمار به مليت تغيير نوعي  آن پذيرش احيانا و شود مي شناخته مليت اصول خالف
 اين در كه است بديهي. باشد بيگانه ملت يك شعارهاي از و باشد  داشته بالخصوص ملت يك رنگ

   مليت اصول خالف بر بگيرد، خود به را ملت آن رنگ و بپذيرد را ديگر ملت شعار ملتي اگر  صورت
 يك افراد اگر دارد، بالخصوصي  مليت رنگ يهود صهيونيزم و آلمان نازيسم مثال است، كرده عمل خود
  . اند كرده عمل خود مليت  خالف بر بپذيرند را آن بخواهند ديگر ملت
 شعارهاي شعارهايش باشد، السوا  علي ملتها همه با نسبتش باشد، نداشته مخصوص رنگ چيز آن اگر اما

 ضد و بيگانه و اجنبي چيز آن باشد، پذيرفته را آن هم نظر مورد ملت و باشد انساني و عمومي و كلي
 هر با رنگ  بي طبيعت يك يعني"شرط الف مع يجتمع طبشر ال":طالب قول به و شود  نمي شمرده ملي
 رنگداري هيچ با دارد بخصوصي رنگ  كه طبيعتي يعني ء، شي بشرط طبيعت اما است، جمع قابل رنگي
  . شود نمي جمع

 قوم به اينشتاين نسبيت و فيثاغورس جدول: دارد تعلق جهانيان همه به علمي حقايق دليل همين به
  اينكه براي ندارد، منافات مليتي هيچ اب و ندارد تعلق معيني
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  . ندارد را مخصوصي ملت و قوم بوي و رنگ و است، رنگ بي حقايق اين 
 آنها آرمانهاي و عقايد كه دارند،  تعلق جهانيان همه به پيامبران و فيلسوفان و دانشمندان دليل، اين به

  .  نيست ملت و قوم يك محدوده در محصور
 به خورشيد زيرا كند،  نمي بيگانگي احساس آن به نسبت ملتي هيچ و يستن خاصي ملت از خورشيد

 از ركمت سرزمينها از بعضي اگر. ندارد مخصوص  وابستگي سرزميني هيچ با و دارد نسبت يك عالم همه
 به را خود خورشيد خورشيد، به نه است، خودشان وضع به مربوط ،كنند مي استفاده خورشيد نور

  . است نكرده ستهواب معين  سرزميني
 آن بودن خودي مالك باشد، برخاسته مردمي يك ميان از چيزي يك اينكه صرف شد معلوم پس
  . شود نمي آن بودن بيگانه و بودن اجنبي مالك باشد، آمده مرزها خارج از چيزي اينكه صرف و. شود نمي

 اجتماعي خاص يستمس يك قرنها ملتي است، ممكن يعني نيست، عمل مالك تاريخي سابقه همچنانكه
 ايران مردم ما مثال. كند انتخاب آن جاي به را نويني  سيستم و بدهد نظر تغيير بعد و باشد پذيرفته را
 اكنون و داشتيم استبدادي رژيم ديگر، كشورهاي از بسياري مانند ملي، تاريخ قرن پنج و بيست طول در

    ابداع ما را مشروطيت رژيم ايم كرده انتخاب آن جاي به را مشروطه رژيم كه  است قرن نيم از بيش كمي
 تحصيل راه در و پذيرفته آنرا ما  ملت ولي،. است آمده ما كشور به خارج دنياي از بلكه نكرديم، ابتكار و

 مسلحانه كردند، مقاومت عجيبي سختي سر با ملت همين از زيادي افراد البته. است كرده فداكاريها آن
 اكثريت و بودند اقليت در كه آنجا از ولي ريختند، را خود خون استبداد رژيم حفظ براي و كردند قيام
 تسليم عاقبت و خوردند شكست آنان كرد، فداكاري آن راه در و  پذيرفت را مشروطيت رژيم ايران ملت
  . شدند اكثريت  اراده

 زندگي تاريخ طول در هاينك به نظر يا بدانيم، خودي و ملي رژيم يك را مشروطه رژيم بايد ما آيا اكنون
 و ايم نبوده آن كننده ابداع ما بعالوه و مشروطه رژيم نه بوده  استبدادي رژيم ما رژيم ما، ملي و اجتماعي

 مشروطه رژيم و است استبدادي رژيم ما ملي رژيم بگوييم بايد ايم، كرده اقتباس ديگر  جاي از را آن
   است؟ بيگانه رژيم يك ما براي

 ما ملي تاريخ طول در و ايم نداشته شركت آن تنظيم در و ايم نكرده تنظيم ما را شرب حقوق اعالميه
  است،  شده مطرح كمتر است مطرح اعالميه آن در كه مسائلي



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 61

 مليت"نظر از ما اكنون. است  پذيرفته آنرا مواد بيش و كم جهان ديگر ملتهاي مانند ما ملت ولي
 اين درباره نيستند، اعالميه اين كننده تنظيم كه ملتهايي ساير بگوييم؟ چه اعالميه اين درباره"ايراني

 ايجاب ملي  احساسات آيا بگويند؟ چه است، رسيده آنها به كشورشان مرزهاي خارج از  كه اعالميه
 گرفته سرچشمه آنها مرزهاي خارج از اعالميه اين اينكه حكم به و تاريخي سابقه حكم به كه كند مي

 اين اينكه يكي: مزبور اصل دو حكم به اينكه يا بدانند؟  بيگانه و اجنبي را آن نند؟ك مبارزه آن با است،
 غير و خودي را آن بايد است، پذيرفته را آن ملت اينكه ديگر ندارد، خاصي ملت بوي و رنگ اعالميه
  . بدانند اجنبي
 ملتي ميان از ميمرا و مسلك و آيين است ممكن يعني گرفت، نظر در توان مي نيز را مطلب اين عكس

 اين قبول مورد اينكه راه از يا دارد، را ديگر ملت يك رنگ اينكه  باب از نشود، شمرده"ملي"اما برخيزد
 ايران ملت ميان از  مزدكي مسلك و مانوي كيش مثال است، نشده واقع برخاسته آنها ميان از كه  ملتي

 نمي را مسلك دو اين جهت همين به آورد، دست  به را ملت پشتيباني است نتوانسته ولي است برخاسته
  . آورد بشمار علمي پديده يك توان
 و عواطف آوريم حساب به ملي  معدودشان پيروان و كنندگان ابداع اعتبار به را امور اينگونه اگر اساسا

  . ايم گرفته ناديده را اكثريت احساسات
 چيزي هر نه قومي عواطف و ملي اساتاحس نظر از كه شود مي دانسته شد گفته كه مطالبي مجموع از
 بيگانه باشد آمده ديگر بوم و مرز از كه چيزي هر نه و كند، مي پيدا ملي جنبه برخاست وطن از كه

    است رنگ بي يا دارد، بالخصوصي ملت رنگ چيز آن بدانيم اوال كه، است  آن عمده بلكه رود، مي بشمار
 و زور به يا است پذيرفته رغبت و طوع به را چيز آن نظر، مورد ملت آيا ثانيا است، جهاني و عمومي و

   اكراه؟
 نشد، جمع شرط دو  اين اگر و رود مي شمار به اجنبي غير و خودي چيز آن شد جمع شرط دو هر اگر

. شود مي شمرده بيگانه چيز آن نباشد، موجود  كدام هيچ خواه و باشد موجود دو اين از يكي فقط خواه
   چيز آن الزاما كه شود مي سبب نه"است برخاسته ملتي چه ميان از چيز  اين اينكه"عامل حال هر به

  . شود شمرده بيگانه و اجنبي كه شود مي سبب نه و شود محسوب ملي و خودي
  هست شرط دو واجد ايران در اسالم آيا كه بشويم مبحث اين وارد بايد اكنون،
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 و جهاني است ديني يا دارد را عرب ملت مثال يمخصوص ملت رنگ اسالم اوال آيا يعني نيست؟ يا 
 يا است پذيرفته را اسالم رغبت و طوع به ايران ملت آيا ثانيا و رنگ، بي نژادها و مليتها نظر از و عمومي
   خير؟
  . بشويم بحث"صغراي"وارد اكنون بود، بحث"كبراي"طالب اصطالح به گفتيم مليت و ملت درباره آنچه

  

   مياسال انترناسيوناليسم
  

 است مصطلح مردم ميان امروز  كه معنايي به قوميت و مليت اسالم، دين در كه است مسلم مسئله اين
 آغاز از و كند، مي نگاه چشم يك با جهان مختلف اقوام و ملتها  همه به دين اين بلكه ندارد، اعتباري هيچ
 كوشيده مي  هميشه دين ناي بلكه است، نداشته اختصاص مخصوصي قوم و ملت به اسالمي  دعوت نيز

  . كند بر بن و بيخ از را قومي تفاخرات و پرستي ملت ريشه مختلف وسايل به كه است
 داشته"هاني داعيه"خويش ظهور آغاز از اسالم اينكه اول: كنيم بحث قسمت دو در است الزم اينجا در

   ژادي،ن و قومي و ملي نه است جهاني مقياسهاي  اسالمي مقياسهاي اينكه دوم است
  

   اسالم جهاني داعيه
  

 را قريش مردم خواست مي فقط كرد ظهور كه ابتدا در اسالم پيغمبر كه كنند مي ادعا اروپائيان از برخي
 به را خويش دعوت كه گرفت، تصميم كرد احساس خود كار در پيشرفتي آنكه از پس ولي كند، هدايت
  . دهد تعميم عرب غير و عرب ملل همه
 و اصول با ندارد تاريخي  دليل هيچ اينكه بر عالوه و نيست، بيش ناجوانمردانه تتهم يك سخن اين

  . دارد مباينت شود مي استفاده شد نازل  اكرم پيغمبر بر كه قرآن اوليه آيات از كه قرائتي
 در و بوده اسالم پيغمبر بعثت كار اوايل همان در و مكه در آنها نزول كه هست آياتي مجيد، قرآن در

  . دارد جهاني جنبه حال عين
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 سوره از سوره اين است قرآن  كوچك هاي سوره از كه"تكوير"سوره در است اي آيه آيات اين از يكي
  ) 1(" للعالمين ذكر اال هو ان":است چنين آيه آن و. است  شده نازل بعثت اوايل در كه است مكيه هاي

   .جهانيان تمام براي باش بيدار و تذكر يك مگر اين، نيست
  النا اكثر لكن و نذيرا و بشيرا للناس كافة اال ارسلناك ما و":فرمايد مي است سبا سوره در كه ديگر آيه در

 باشي دارنده باز و دهنده بشارت مردم همه براي آنكه مگر نفرستاديم را تو ،)2(» يعلمون ال س از يكي
  . نادانند مردم بيشتر  ولي
) 3(»الصالحون عبادي يرثها االرض ان الذكر بعد من الزبور في كتبنا دلق و":فرمايد مي انبياء سوره در نيز
  . رسيد خواهد من صالح بندگان به"زمين"كه ذكر از پس زبور در نوشتيم آينه هر و

 فرستاده من مردم اي) 4(» جميعا اليكم  اهللا رسول اني الناس ايها يا":فرمايد مي اعراف سوره در نيز
  . شما همه بر خدايم

 در گاهي آري كنيد نمي پيدا"القرشيون ايها يا"يا"العرب ايها يا"صورت به خطابي جا، هيچ رآنق در
 به كه است مؤمنين خصوص به مربوط مطلب كه هست» آمنوا الذين ايها يا"خطاب جاها از برخي
 ملتي و قوم هر از  مؤمن كند، نمي فرق هم جهت اين در و اند گرويده سلم و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر
 آمده» الناس ايها يا"عنوان بوده ميان در  عموم پاي كه ديگر موارد در وگرنه هست خطاب داخل باشد
  . است
    اسالمي تعليمات بودن جهاني مؤيد كه هست اينجا در ديگر مطلب يك
 و"تعزز"نوع يك آنها مفاد از كه هست قرآن در ديگري آيات اينكه، آن و است دين اين نظر وسعت و
 كه است اين آيات آن مفاد شود، مي استنباط اسالم دين قبول نظر از عرب مردم به اعتنايي بي ظهارا

 و دل از آنها كه هستند جهان در ديگري اقوام نپذيريد را اسالم شما فرضا ندارد، شما  به نيازي اسالم
 اقوام آن روحيه كريم آنقر كه شود مي استنباط آيات اين مجموع از بلكه. پذيرفت خواهند را اسالم جان
  بخوبي آيات اين. داند مي تر آماده و مناسبتر  اسالم براي عرب قوم از را ديگر

  
  : پاورقي

   27. آيه تكوير، سوره) 1(
   28. آيه سبا، سوره) 2(
   105. آيه انبياء، سوره) 3(
   158. آيه اعراف، سوره) 4(
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 قوما بها وكلنا فقد هؤالء بها يكفر فان":ميفرمايد عامان سوره در چنانكه رساند، مي را اسالم بودن جهاني
 قدر كه گمارد خواهيم را كساني ما همانا، شوند، كافر قرآن به) اعراب(اينان اگر) 1(» بكافرين بها ليسوا

  . باشند مؤمن  آن به و بدانند را آن
) 2(» قديرا ذلك علي اهللا كان و باخرين  يأت و الناس ايها يذهبكم يشأ ان":ميفرمايد نساء سوره در نيز
  . تواناست چيزي هر بر خداوند آورد، مي شما جاي به را ديگران و برد مي را شما بخواهد خدا اگر
 يكونوا ال ثم غيركم قوما يستبدل تتولوا  ان و":فرمايد مي سلم و آله و عليه اهللا صلي محمد سوره در نيز

   شما مانند كه گرفت خواهند را شما جاي ديگر يگروه كنيد، پشت قرآن  به شما اگر) 3(» امثالكم
  . نباشند
  . "هستند) ايرانيان(ديگراموالي قوم منظوراز":فرمايد مي السالم عليه باقر امام حضرت آيه، اين درذيل

 و كرد پيدا تحقق قرآن، بر عرب  مردم كردن پشت يعني امر، اين":فرمود السالم عليه صادق امام نيز
   ).4("پذيرفتند را اسالم دل و جان از آنها و فرستاده را ايرانيان يعني موالي اآنه جاي به خداوند
 را اين بلكه ايرانيان، غير ويا بودند ايرانيان ديگر قوم آن بگوييم كه نيست اين فعال ما مقصود باري
 حتي و ند،بود مساوي اسالم رد يا قبول نظر از عرب غير و  عرب قوم اسالم نظر از كه بگوييم خواهيم مي

 خواهد مي  اسالم شدند، مي واقع سرزنش مورد كرارا كردند، مي اسالم به كه اعتناييهايي بي خاطر به عربها
 ديني اسالم زيرا كرد، خواهد پيشرفت دين  اين نياورند، چه و بياورند ايمان چه آنها كه بفهماند اعراب به

  . باشد آمده  مخصوصي قوم براي تنها كه نيست
 يك عقيده، يك خروج يعني امر اين كه است اين شود داده تذكر است خوب اينجا در كه گريدي مطلب
 اسالم به اختصاص دست دور مردم و مرزها در نفوذ و محدود، مرزهاي از مسلك يك و دين يك فكر،

   بلكه جهان، بزرگ  اديان همه ندارد،
  : پاورقي

   89 آيه انعام، سوره. 1
 آيه اين وقتي كه است آورده خود تفسير در بيضاوي"الميزان"تفسير نقل به: 133 آيه نساء، سوره. 2

  . هستند اين قوم آنها گفت و گذاشت  سلمان پشت به دست پيغمبر شد نازل
  . 38آيه ،)ص(محمد سوره. 3
  . البيان مجمع به شود رجوع. 4 
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 اصلي سرزمين در اند گرفته قرار استقبال مورد ديگر سرزمينهاي در كه اندازه آن جهان، بزرگ مسلكهاي
   از اي منطقه فلسطين در مسيح حضرت مثال. اند نگرفته قرار استقبال مورد اند كرده ظهور آنجا از كه

 عظيم اكثريت. دارد وجود مسيحي مشرق، از بيش زمين مغرب در اكنون و آمد دنيا به زمين مشرق
 هستند، جدا مسيح حضرت با نيز منطقه و رهقا لحاظ از حتي آنها هستند، مسيحي آمريكا و اروپا مردم

 آيا. است كم بسيار باشد داشته وجود مسيحي اگر يهودي، يا مسلمانند يا فلسطين مردم خود عكس بر
  . كنند مي بيگانگي احساس مسيح دين به نسبت آمريكا و اروپا  مردم
 اينجور خودشان درباره هرگز هستند انداز تفرقه افكار اين كننده القا كه اروپائيان خود چرا دانم نمي من
 ايراني براي اسالم اگر كنند؟ مي تلقين را افكار اين استعماريشان  ابزارهاي به فقط و كنند نمي فكر

  . است بيگانه آمريكايي و اروپايي براي نيز  مسيحيت است، بيگانه
 به كه است اسالم فقط  اسالمي و شرقي سرزمينهاي در كه اند كرده احساس آنها است، روشن علت

 چيز نباشد اسالم اگر دهد، مي مقاومت و استقالل  روح آنجا مردم به زندگي، مستقل فلسفه يك صورت
  . ندارد وجود كند مبارزه سرخ و سياه استعماري هاي انديشه با بتواند كه ديگرش

 آيين به ديگر رزمينهايس و چين  مردم از نفر ميليونها اما شد، متولد هند در دانيم مي چنانكه نيز بودا،
  . اند گرويده وي

 در زرتشتي مذهب همه، اين با  ولي نشد، خارج ايران حدود از و نكرد پيدا توسعه آيينش چه اگر زرتشت
  . است بوده زرتشت مهد گويند، مي  كه آذربايجان تا يافت رواج بيشتر بلخ
 شهر اين از فرسنگها كه  مدينه ولي تنپذيرف را دين اين آغاز در بود اسالم پيغمبر مهد كه نيز مكه

  . كرد استقبال آن از داشت فاصله
 نيرومندترين و معروفترين گيريم، مي نظر در را مسلكها و ومرامها شويم، مي خارج درمذاهب بحث اين از

 تراوش مغزي چه از و شد پيدا كجا در كمونيسم. است"كمونيسم"امروز دنياي در اصطالحي، مسلك
 پايه كه بودند  آلماني نفر دو"انگلس فردريك"و"ماركس كارل"پذيرفتند؟ را آن هاييملت چه و كرد

  خود بيني پيش گذراند، انگلستان در را خود عمر اواخر ماركس كارل. ريختند را امروز كمونيسم
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 و آلمان ملت ولي گرويد، خواهند كمونيسم به ملتها ساير از قبل  انگلستان مردم كه بود، اين ماركس 
 بيني پيش هم ماركس. پذيرفتند را آن شوروي روسيه مردم و نرفتند مرام اين بار زير انگلستان  ملت
  . يابد رواج چين يا و شوروي افتاده دور كشور در انگلستان و آلمان بجاي او فكر كه كرد نمي

  
 اتاحساس نيچ مردم و يشورو مردم چرا: ميبپرس ديبا آتشه دو يستهايوناليناس نيا از باز
 ضد و است دهيرس كشور خارج يمرزها از نكهيا عذر به را سميكمون و كند ينم گل شان يستيوناليناس

  : گفت خواهند و خندند يم شما به دييبگو آنها به يسخن همچو اگر كنند؟ ينم طرد است يمل احساسات
  ام افتاده طرف آن حول ال ز من       ام زاده كادم حول ال مگو نيه
  
 دايپ شتريب نفوذ و تياهم گريد يجا در و شود خارج خودش محل از يمرام اي نييآ كه موضوع نيا

 به زدن طعن با و كرد ينيب شيپ را مسأله نيا كار آغاز همان در اسالم و ستين يا تازه مسألة كند،
  ).1 (داد دينو همگان به گريد ملل انيم در را خود پرشكوه يايدن ندةيآ بودند، كافر قرآن به كه ياعراب

  

  ياسالم ياسهايمق
 شدت به نژاد و لهيقب به تفاخر و يپرست شاونديخو مسألة اعراب انيم در كرد ظهور اسالم كه يزمان

 كه يصورت به يعرب تيقوم هنوز رايز. دنديبال ينم خود تيعرب به چندان زمان آن در عربها. داشت وجود
 ليا و لهيقب واحد عرب تعصب مورد واحد. اشتند وجود نديبب اقوام ريسا برابر در واحد كي را خود عرب
 زيآم تعصب احساسات نيا به تنها نه اسالم اما. كردند يم تفاخر شيخو ريعشا و اقوام به اعراب بود

 انا الناس هايا اي«: فرمود صراحت كمال در ميكر قرآن. كرد مبارزه آنان با شدت با بلكه نكرد، يتوجه
   قبائل و شعوبا مجعلناك و يانث و ذكر من خلقناكم

  
  :يپاورق

 حجاز چگاهيه اول قرن دو يكي همان از ريغ د،يد ديخواه مفصالً نيا از پس همچنانكه .1
 در ياسالم بزرگ يها حوزه شهيهم بعد به خيتار آن از بلكه است، نبوده ياسالم مركز نيبزرگتر
 عرب ريغ يملتها هشيهم و شد يم ليتشك گريد مراكز و ماوراءالنهر و شابورين و بغداد و مصر

  .اند بوده اسالم پرچمداران
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 زن يك و مرد يك از را شما همه ما مردم، اي يعني) 1(»اتقاكم عنداهللا اكرمكم ان لتعارفوا .2
 گراميترين. بشناسيد را يكديگر وسيله اين به تا داديم قرار ها قبيله و گروهها را شما و آفريديم

 و آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول تأكيد و بيانات و يهآ اين. شماست پرهيزكارترين خدا نزد شما
  . كرد مشخص كامال را اسالم راه عرب مختلف قبايل نيز و اعراب غير با حضرت آن رفتار طرز

 كشيدند پيش را عربيت عنصر  اعراب از اي عده آنها، اسالمي ضد سياست و امويان تسلط اثر در كه بعدها
 مبارزه به ايرانيان از بعضي بالخصوص مسلمانان اقوام ساير برافروختند، ار نژادي و قومي تعصبات آتش و

 به و نامند مي مساوات طرفدار  يعني"تسويه اهل"را خود و بود فوق آيه دسته، اين شعار و برخاستند بانها
 از بعضي تفسير مطابق خواندند مي"شعوبي"را خود است، آمده مزبور آيه در كه"شعوبا"كلمه مناسبت

 به كه است عربي واحد نظير واحدهايي"قبايل"كلمه از مقصود السالم، عليه صادق امام روايت و سرينمف
 واحد يك صورت به كه است ملي واحدهاي"  شعوب"كلمه از مقصود و ميكنند زندگي قبيله صورت
 خود  اين و تاس روشن اند خوانده نام اين به را خود شعوبيه اينكه وجه بنابراين. كنند مي زندگي بزرگتر

 بوده اسالمي اصول از  طرفداري نهضت يك و عربي تعصب ضد نهضت يك شعوبي نهضت كه رساند مي
 اسالم با ضديت به را خود كار معدودي افراد احيانا اگر. است بوده چنين نهضت اين اساس الاقل است،

   ).2(شود نمي شعوبيان بودن اسالمي ضد بر دليل باشند كشانده
: ميداد تذكر را جمله اين زياد  مواقع در آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول حضرت مورخين مهه اعتراف به
 شما همه يعني) 3(» بالتقوي اال عجمي علي لعربي فضل ال تراب من آدم و الدم كلكم الناس ايها «

 مگر ندك برتري دعوي عرب غير بر تواند نمي عرب است، شده آفريده خاك از وآدم هستيد آدم فرزندان
  . پرهيزكاري به

 از بدينگونه كه را مردمي و خواند مي  گندناك چيز يك را گذشته اقوام به افتخار روايتي در اكرم پيغمبر
    جعل"به كنند مي مشغول را خود كارها

  
  : پاورقي

   13 آيه حجرات، سوره. 1
 توضيحاتي اين از پس اعراب نژادپرستي مقابل در آنان از برخي افراطي العمل عكس و شعوبيه درباره. 2

  . داد خواهيم
   414ص 2 ج هشام ابن سيره و 34 ص العقول تحف. 3
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 فحم من فحم هم انما باقوام، فخرهم رجال عن ليد":است چنين روايت اصل كند، مي تشبيه] سوسك[
 خود وميتبق آنانكه يعني). 1(» النتن بانفها تدفع  التي الجعالن من اهللا علي اهون ليكونن او. جهنم
 آنان اگر و نيستند جهنم ذغال جز افتخار، هاي مايه آن  كه بدانند و كنند رها را كار اين كنند مي تفاخر
 خواهند پستتر كنند مي حمل خود بيني با را كثافت كه جعلهايي از خدا نزد نكشند كار اين از دست
  . بود

 مي باز آغوش با گونه همان را حبشي اللب و ايراني سلمان سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر
 توانسته فارسي سلمان چون و. را ياسر عمار و كندي اسود  بن مقداد و ابوذرغفاري المثل في كه پذيرفت 

  . شد نائل) 2(» البيت اهل منا سلمان « شرف به بايد بر ديگران از را سبقت گوي بود
 خواه كه قومي تعصبات پاي  مسلمين ميان در كه كرد مي مراقبت همواره آله و عليه اهللا صل اكرم رسول
 ميان در ايراني جواني"احد"جنگ در. نيايد ميان به كرد مي ايجاد ديگران در هايي العمل عكس ناخواه

 روي از آورد وارد دشمن افراد از يكي به ضربتي آنكه از پس ايراني  مسلمان جوان اين بود، مسلمين
 ايراني جوان يك منم كه بگير  تحويل من از را ضربت اين يعني ،"الفارسي الغالم انا و خذها"گفت غرور

 آن به فورا انگيخت، خواهد بر را ديگران تعصبات  سخن اين اكنون هم كه كرد احساس اكرم پيغمبر
 مربوط مسلك و آيين به كه چيزي به چرا يعني) 3(انصاري جوان يك  منم نگفتي چرا كه فرمود جوان
   كشيدي؟ ميان به را نژادي و قومي تفاخر پاي و نكردي افتخار  است
 عمله به قصر فمن ناطق لسان لكنها و والد باب ليست العربية ان اال «: فرمود اكرم پيغمبر ديگر جاي در
 عملش آنكه است، گويايي زبان فقط و رود نمي شمار به كسي پدر عربيت يعني ،)4(»حسبه به يبلغ لم

  . رساند نخواهد جايي به را او هم نسبش و حسب برساند جايي به را او نتواند
 اصحاب اكابر از اي عده بود، نشسته پيغمبر مسجد در فارسي سلمان روزي":نويسد مي كافي روضه در
  كسي هر آمد  ميان به نسب و اصل از سخن بودند، حاضر نيز

  : پاورقي
   624. ص 2 داودج ابي سنن) 1(
  . "سلم"ماده البحار سفينة) 2(
   625. ص 2 داودج ابي سنن) 3(
.137ص ،21ج االنوار، بحار) 4(
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 از تو گفتند او به رسيد، سلمان به  نوبت برد، مي باال را آن و گفت مي چيزي خود نسب و اصل درباره 
 نسب و اصل از اينكه جاي به اسالمي شده تربيت و يافته تعليم فرزانه مرد اين بگو، خودت نسب و اصل

 از يكي فرزند و است سلمان نامم من ،"عبداهللا بن سلمان انا":گفت آورد، ميان به سخن ژادن افتخارات و
 مرا محمد بوسيله خداوند و بودم گمراه"بمحمد عزوجل اهللا اني فهد ضاال كنت"هستم، خدا بندگان

 و"كرد، نياز بي مرا محمد  وسيله به خداوند و بودم فقير"بمحمد اهللا فاغناني عائال كنت و"كرد  راهنمايي
 و اصل است اين. كرد آزاد مرا محمد وسيله به خداوند و بودم  برده ،"بمحمد اهللا فاعتقني مملوكا كنت
  . من  حسب و نسب

 رو اكرم رسول و رساند  حضرت آن عرض به را جريان گزارش سلمان و شد وارد خدا رسول بين اين در
 مروئته و دينه، الرجل حسب ان قريش معشر اي": فرمود و بودند قريش از همه كه جماعت آن به كرد

 هر آميز افتخار نسب چه؟ يعني نژاد چه؟ يعني خون قريش، گروه اي يعني). 1(» عقله اصله و خلقه،
 هر ريشه و اصل او، وكاراكتر شخصيت و خوي و خلق از است عبارت كس هر مردانگي. اوست دين كس
 افتخاربه جاي به ؟يعني!عقل از باالتر نژادي اصل و شهري  اوچه ادراك و وفهم ازعقل است عبارت كس

 بينديشيد، راستي،. كنيد خودافتخار ادراك و وفهم  وعقل واخالق دين به: گنديده پوسيده هاي استخوان
  ! كرد؟ ادا توان مي اين از تر منطقي و عاليتر سخني ببينيد

 مسلمانان قلوب در اثرعميقي ي،نژاد و قومي تعصبات بودن اساس بي درباره اكرم رسول تاكيدات
 را اسالم عرب غير و عرب از اعم مسلمانان هميشه  دليل همين به. گذاشت عرب غير مسلمانان باالخص

    خلفاي تبعيضات و نژادي تعصبات و مظالم جهت بهمين و اجنبي، و بيگانه  نه دانستند مي خود از
 كارهاي از اسالم حساب دانستند مي همه كند، بدبين اسالم به را عرب غير مسلمانان نتوانست اموي
 عمل اسالمي قوانين به چرا كه بود اساس اين بر  هميشه خالفت دستگاه بر آنها اعتراض و جداست خلفا
   شود؟ نمي
  يپاورق

.203تيروا ،8 ج ،يكاف روضه. 1
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   ايرانيان اسالم
  
 براي چيز يك بودن اجنبي يا بودن ملي ميزان و مقياس داشتيم بيان گذشته مباحث در آنچه مجموع از

 عمومي و بودن رنگ بي يعني نبودنرا، اجنبي اول شرط اسالم كه شد روشن هم و. شد روشن ملت يك
  . است دارا را، نداشتن مخصوص ملت  يك رنگ و بودن انساني و

 به اسالم. ملي و نژادي و قومي نه است انساني و عمومي و كلي مقياسهاي اسالمي مقياسهاي شد معلوم
  . است كرده مبارزه آنها با بلكه نكرده محصور نژادي و قومي و ملي تعصبات محدوده در را خود وجه هيچ

 ملي پذيرش ايران در اسالم آيا يعني نه؟ يا است دارا را دوم شرط اسالم آيا ببينيم ميخواهيم اكنون
 و انساني و عالي محتواي خاطر به ايران در اسالم پيشرفت آيا ديگر عبارت به خير؟ يا است داشته
   را مزبور آيين دارند مي اظهار برخي كه طور همان يا اند، كرده انتخاب آنرا  ايرانيان و است بوده آن جهاني

   اند؟ كرده تحميل آنان به ايران مردم تمايالت خالف بر
 تعليمات بودن عمومي و  جهاني را عرب غير مردم گرايش عامل تنها كه نيست اين ما منظور البته

 سلسله يك اسالم به ملتها گرايش عامل كنيم،  معرفي اسالمي مساوات اصل ديگر عبارت به و اسالمي
 از اسالمي تعليمات. است سياسي و اجتماعي و اخالقي بعضي و اعتقادي و فكري بعضي كه مزاياست

 و كشش نيروي  يك ياسالم تعليمات. مفهوم و فطري ديگر طرف از و است خردپسند و معقول  طرفي
 و كلي مقياسهاي. است داده قرار نفوذ  تحت را مختلف ملل جاذبه همان موجب به كه دارد خاصي جاذبه

 است، داده جاذبه و نيرو دين اين به كه است هايي جنبه از يكي و مزايا از يكي اسالم جهاني و عمومي
 مورد را عامل اين"مليت"بحث مناسبت به جااين در. كنيم نمي بحثي اسالم مزاياي ساير درباره فعال ما

  . دهيم مي قرار نظر
 اند پذيرفته را مسلماني آيين و گذاشته كنار را خود سابق مذاهب ايرانيان كه است قرن چهارده حدود در
 با زندگي دوران گذراندن از پس و شدند زاده اسالمي  مذهب با ايراني ميليون صدها قرون اين خالل در

  . كردند تسليم آفرين  جان به جان آيين همين
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 ايران اندازه به كه  باشيم نداشته كشوري سعودي عربستان كشور جز شايد اسالمي كشورهاي ميان در
 مملكت قدر به داند مي اسالم عاصمه را خود كه مصر كشور حتي باشند، مسلمان آن مردم اكثريت
 در ايرانيان اسالم آيا كه بشود روشن است خوب اينحال با ندارد،  مسلمان) نسبت حفظ با البته(ايران
    طول

   اند؟ پذيرفته قلب صميم روي از را آن آنها يا بوده اجباري قرن چهارده
 روشن كامال ببرند كار به خواهند مي استعمارگران كه دسايسي آنهمه با اسالم و ايران تاريخ خوشبختانه

 و بزنيم ورق را ايران تاريخ ناگزيريم كنيم آشنا حقيقت اب بهتر را گرامي خوانندگان آنكه براي ما و است
  . دهيم قرار بررسي مورد آغاز از كشور اين در را اسالم ورود

  

   ايرانيان اسالم آغاز
  

 نامه گذشت هجرت از كه  سالي چند از پس خودشان حيات زمان در اكرم پيغمبر تاريخ، گواهي طبق
 يكي. كردند دعوت اسالم بدين را آنها و اعالم را خود يامبريپ و نوشتند جهان كشورهاي سران به هايي

 ولي كردند، دعوت اسالم به را او و نوشتند ايران پادشاه پرويز خسرو به كه بود  اي نامه ها نامه آن از
  . دريد آنرا و كرد اهانت حضرت  آن نامه به نسبت كه بود، كسي تنها پرويز خسرو ايم شنيده همه چنانكه

 از ديگر شخصيت هيچ بود، يافته راه ايران حكومتي دستگاه اخالق در كه بود فسادي نشانه خود اين
 هدايايي با توأم و احترام با را نامه جواب آنان از بعضي نكرد، كاري چنين امپراطوران و حكام و پادشاهان
  . فرستادند

 پيغمبري، مدعي مرد اين ربارهد  كه داد دستور بود ايران حكومت نشانده دست كه يمن پادشاه به خسرو
 او عنداللزوم و كند تحقيق بنويسد او نام از قبل را خود نام و بنگارد  نامه او به كه داده جرئت خود به كه
  . بفرستد خسرو نزد را

 در يمن پادشاه فرستادگان هنوز ،)1(»نوره متم اهللا و بافواههم اهللا نور ليطفؤوا يريدون"كه آنجا از ولي
  دست به شكمش و كرد سقوط خسرو كه دندبو مدينه
  يپاورق

. 8 / صف. 1
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 را خبر تمام حيرت با آنها داد، اطالع يمن  پادشاه فرستادگان به را قضيه اكرم رسول. شد دريده پسرش 
 داده خبر اكرم رسول كه بوده همچنان قضيه كه شد معلوم چندي از  پس و بردند يمن پادشاه براي
 گروه آنان  همراه و شدند مسلمان جريان اين از بعد ها يمني از زيادي عده و يمن پادشاه خود. است

 در كه تاريخي جريان يك واسطه به زمان  آن در. كردند اختيار اسالم نيز يمن مقيم ايرانيان از زيادي
 حكومت، يك يمن حكومت و كردند مي زندگي يمن در ايرانيان از  زيادي عده است مسطور تاريخي كتب
  . بود ايراني نشانده دست صد، در صد
 محل روز آن در كه بحرين مردم از زيادي عده اسالمي تبليغات اثر در اكرم، پيغمبر حيات زمان در نيز

 طرف از كه آنجا حاكم حتي و آمدند، در مسلماني آيين  به بود مجوس غير و مجوس ايرانيان سكونت
 بوده  بحرين و يمن در ايرانيان گروهي اسالم اولين اعليهذ. شد مسلمان بود شده  تعيين ايران پادشاه
 و است، فارسي سلمان  ايراني مسلمان فرد اولين شايد بگيريم نظر در فردي نظر از اگر البته. است

. شد نايل» البيت اهل منا سلمان"شرف به كه گرفت باال آنقدر جليل ايراني اين اسالم دانيم مي چنانكه
 درجه صحابه رديف در نيز تسنن اهل ميان در بلكه دارد زياد احترام شيعيان ميان در تنها  نه سلمان

 اسماء النبي مسجد دور تا دور كه دانند مي اند شده مشرف مدينه به كه كساني. رود مي بشمار اول
 يك عنوان به آنجا در نامش كه صحابه كبار از يكي. است نوشته  اسالمي مذاهب ائمه و بزرگ صحابه
  . است فارسي سلمان شده نقش بيرك  صحابه
 حقايق با آنان از بسياري كه بود  كافي) ص(اكرم پيغمبر زمان در اسالم با ايرانيان سابقه مقدار همين

 مردم بيش و كم و برسد ايران به اسالم خبر اينكه براي بود  اي وسيله خود اين طبعا شوند، آشنا اسالمي
 آنروز حكومتي و ديني وضع گفت خواهيم چنانكه اينكه به توجه با خصوصا شوند، آشنا  اسالم با ايران
 هر. بردند مي سر به فرج انتظار در حقيقت در بودند، تازه سخن يك تشنه مردم كه بود طوري ايران
   جديد دين اين پرسيدند مي طبعا مردم. پيچيد مي مردم ميان در برق سرعت  به نوع، اين از خبري گونه

   چيست؟ فروعش چيست؟ اصولش
 عمر خالفت دوران تمام و بكر  ابي خالفت دوره اواخر در. رسيد فرا عمر و بكر ابي خالفت زمان آنكه تا
 مسلمانان دست به ايران مملكت تمام تقريبا آمد پديد مسلمانان و ايران دولت ميان كه جنگهايي اثر در

   اين در كه ايراني نفر مليونها و افتاد
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  . پذيرفتند را اسالم دين گروه گروه و گرفتند تماس مسلمانان با نزديك از دبردن مي سر به سرزمين
 تحت ايرانيان خدمات  سابقه زمينه در عطاردي اهللا عزيز آقاي جناب كه را قسمتي اينجا در ما

 مربوط نظامي فتوحات قبل ما به كه اند كرده تهيه"شد شروع كي از اسالم به ايرانيان خدمات"عنوان
   ).1(كنيم مي درج ناعي شود مي
  

   شد؟ شروع آي از اسالم به ايرانيان خدمات
  
 اينكه از قبل. شد شروع  مقدس دين اين ظهور آغاز همان از اسالم مقدس دين به ايرانيان عالقه"

 اسالم آئين به يمن مقيم ايرانيان بيايد، سرزمين  اين به مسلمان مجاهدين توسط اسالم مقدس شريعت
    كوشش اسالم شريعت ترويج در دل و جان از و شدند تسليم قرآن احكام به  رغبت و لمي با و گرويدند
  . سپردند جان اكرم نبي معاندين با مبارزه و اسالم راه در حتي و نمودند
 از گروهي بايد و است داري دامنه بسيار تحقيق به نيازمند اسالم دين ترويج و انتشار در ايرانيان خدمات
. كنند بررسي مورد اين در دارند تخصص كه موضوعي در كدام هر اسالمي معارف اسانكارشن و محققين

 ايراني  مردمان از گروهي مجاهدت و جانفشاني از حاكي جهان غرب و شرق در اسالمي  فتوحات تاريخ
 اسالم خارجي و داخلي دشمنان و دادند، نشان گذشتگي خود از اسالم راه در عقيده خلوص با كه است

  . كردند ركوبس را
 چين، شرقي، تركستان پاكستان، و هند قاره شبه مانند شرقي جنوب و شرقي كشورهاي مسلمانان

 كوشش با كه هستند مسلمان ايرانيان نظير بي فعاليتهاي  مرهون هند اقيانوس جزاير و اندونزي مالزيا،
   طريق از پيگيري

  
  : پاورقي

. هستند عاليقدر كتابشناسان و  مطلعين و متتبعين از و رزشا با بسيار فضالء از عطاردي آقاي جناب) 1(
 سابقه بي كه اند يافته دست هند در مخصوصا مهم هاي  كتابخانه در اسالمي كتب نسخ از بسياري بر

 كه دارند تأليف دست در خراسان رجال درباره مبسوط كتابي اند كرده عكسبرداري آنها همه از و است
  . نماييم مي  مسئلت را له معظم بيشتر توفيق خداوند، از شودب جلد چهل بر بالغ شايد
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 دين با را مردم ارشاد، و تبليغ  طريق از و رسانيدند آسيا نقاط دورترين به را اسالم بازرگاني و دريانوردي 
  . ساختند آشنا اسالم مقدس
 سهم اسالم دين ترويج در نيز صغير آسياي و اروپا قاره و افريقا شمال و غربي كشورهاي در ايرانيان
 قيام امويان اسالمي ضد خالفت ضد بر ايران شرقي  نواحي و خراسان اهالي اينكه از پس دارند، بسزايي
 و انداختند بر كردند مي حكومت مسلمان مردم بر اسالم نام به كه را  آنان حكومت بساط و كردند

 ايرانيان دست  به اسالم ممالك لشكري و كشوري امور تمام شدند، مستقر خالفت اريكه بر  عباسيان
 دست به غرب و شرق در را اسالمي  دولت سياسي مناصب تمام اينان و افتاد خراسانيان مخصوصا
  . گرفتند

 همراهي وي با خراسان رجال و اشراف و اعيان از گروهي عراق، به وي مراجعت هنگام مأمون عصر در
 تصميم بود ناراحت خود خاندان افراد از بعضي كارشكني از چون مأمون. شدند ساكن عراق، در و كردند
 شمال و مصر نواحي به را ايران بزرگان از گروهي رو اين از بدهد، ايرانيان به را  دولتي مناصب گرفت
 هنوز كه مخصوصا بگيرند، مناطق  آن در را مخالفين نفوذ راه شده مستقر جا آن در تا فرستاد افريقا
 نفوذ از و ميبردند سر به ناراحتي در همواره جهت اين از عباسيان و داشت وجود ساندل در امويان دولت
  . كردند مي جلوگيري  آنان

 بودند فرغانه و بخارا، بلخ، هرات، نيشابور، اهل از اكثر كه مهاجر خاندانهاي اين درباره بررسي و تحقيق
 تراجم و تاريخ كتب در افريقا الشم ايرانيان خدمات تشريح و دارد كتاب مجلد چند نوشتن به نياز

  . است شده ذكر تفصيل به ادب و علم رجال
 و ايران به اسالم دين ورود از قبل  يكي قسمت دو در را ايرانيان فعاليتهاي از فهرستي اختصار، طور به ما

  : اول قسمت اينك. نگاريم مي ذيال اسالم به آنها گرايش از پس ديگر
  

   يمن در ايرانيان
  
  عدن، يمن، در ايراني گروهي آله و عليه اهللا صلي رسول حضرت تولد ناوا در
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 از قبل. داشتند دست در نيز را يمن حكومت و كردند، مي زندگي سرخ درياي ساحل و حضرموت، 
 در را ايراني افراد اقامت و مهاجرت علت مطلب  شدن روشن براي هستيم ناگزير موضوع اين در بررسي
  . باشد درك قابل بهتر  وضوعم تا كنيم بررسي يمن
. انداخت بر را منطقه اين حكومت و آورد حمله يمن به دريا طريق از حبشه دولت انوشيروان، زمان در

 بيرون يمن از را حبشيان و جويد ياري وي از تا آمد انوشيروان دربار به يمن پادشاه يزن ذي بن سيف
 با كه يافت  اجازه تا نمود اقامت) مدائن(ونتيسف در سال هفت مدت سيف اند نوشته  مورخين. كند

 و كن ياري حبشيان با جنگ در مرا: گفت انوشيروان به يزن ذي بن سيف كند، مالقات انوشيروان
  . بگيرم را خود مملكت تا  بفرست من با را خود سربازان از گروهي

 با كه افرادي كمك به را آنها و دهم فريب را خود لشكريان كه نيست روا من آيين در: گفت انوشيروان
 زندانيان از گروهي كه شد قرار مشاورينش و درباريان با  مشورت از پس. بفرستم نيستند عقيده هم من

 رأي اين. كنند اخراج آنجا از را حبشيان تا بفرستند يمن به يزن ذي بن سيف همراه را اعدام به محكوم
  . گرفت قرار عمل مورد و رسيد، تصويب به

 عدد كه را حبشيان توانستند  اندك جماعت همين و. اند نوشته نفر هزار حدود در را جماعت ناي تعداد
 عهده به يمن در ايرانيان فرماندهي. كنند هالك را همه و آورند در پا از بود بيشتر هم هزار سي از آنها

   كه رانياي"هرز و"همين يزن، ذي بن سيف مردن و حبشيان شكست از پس. بود"وهرز"نام به شخصي
  . كرد مي متابعت  ايران دولت از و رسيد حكومت به يمن در بود"خرزاد"آن حقيقي نام
  

   يمن مقيم ايرانيان ساير و ايراني باذان اسالم
  

 دست به يمن حكومت فرمود، آغاز را خود دعوت اكرم نبي و شد آشكار اسالم مقدس دين كه هنگامي
 قريش مشركين و عرب قبائل با آله و عليه اهللا  صلي رسول تحضر جنگهاي. بود ايراني ساسان بن باذان

  باذان همين زمان در
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 نيز تهامه و حجاز سرزمينهاي بر و كرد مي حكومت يمن بر پرويز خسرو جانب از باذان. شد  شروع 
  . رسانيد مي پرويز خسرو به مرتبا را حضرت آن كارهاي گزارش و داشت نظارت
 دعوت اسالم مقدس  دين به را پرويز خسرو هجري ششم سال در آله و عليه اهللا صلي رسول حضرت

 يمن در خود عامل باذان براي و نمود، پاره را  جناب آن نامه و شد ناراحت سخت موضوع اين از وي. كرد
 به خسرو و بابويه نام به را ايراني نفر دو نيز باذان. كند اعزام وي نزد را  نامه اين نويسنده كه نوشت
 حضرت با ايرانيان  رسمي ارتباط اولين اين و. رسانيدند جناب آن به را پرويز خسرو پيام و فرستاد همدين

  . است بوده رسول
 گفتند و شدند خوشوقت بسيار رسيد، قريش مشركين به ايران به رسول حضرت احضار خبر كه هنگامي

 بين از را او و شده طرف وي با پرويز خسرو الملوك  ملك زيرا بود، نخواهد خالصي محمد براي ديگر
   منظور و رسيدند پيغمبر حضور مدينه در داشتند دست در كه حكمي با باذان  نمايندگان. برد خواهد
 خدمت كه بعد روز. كنيد دريافت را خود جواب و بياييد فردا: فرمود حضرت. گذاشتند ميان در را خود
  . ساخت هالك را او و دريد را پرويز خسرو پدرش شكم ديشب شيرويه: فرمود حضرت آمدند جناب آن

 مسلمين تصرف به بزودي شما مملكت و شد كشته شما شاه كه داد اطالع من به خداوند: فرمود پيغمبر
 شد مسلمان اگر. كند اختيار اسالم بگوييد باذان  به و گرديد، باز يمن به شما اينك. آمد خواهد در

    به نفر دو آن و فرمود مرحمت هدايايي نفر دو اين به اكرم بين. بود خواهد او با همچنان يمن حكومت
 مطلب اين اگر كنيم، مي درنگ  روزي چند ما: گفت باذان. گفتند باذان به را جريان و گشتند باز يمن

 تصميم آنگاه گويد، مي سخن خداوند طرف از و است پيغمبر  وي كه است معلوم آمد در كار از درست
 طرف از نامه و رسيد تيسفون از پيكي كه گذشت قضيه اين بر روزي چند. فتگر  خواهيم را خود

 را پدرش كشتن علت شيرويه و شد مطلع رسمي طور به قضيه جريان از باذان آورد، باذان براي شيرويه
   را شخصي و كند دعوت وي پشتيباني به را يمن مردم  كه بود نوشته شيرويه. بود داده شرح وي براي
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 هنگام  اين در باذان. نسازد فراهم را او ناراحتي موجبات و بگذارد آزاد است  نبوت مدعي ازحج در كه
 اينان و شدند مسلمان گفتند مي"احرار"و"ابناء"را آنها كه ايرانيان از گروهي سپس و شد مسلمان
  . گرديدند اسالم مقدس شريعت وارد كه هستند، ايرانياني نخستين
 يمن بر اكرم نبي طرف از تاريخ  اين از وي و كردند ابقا يمن حكومت بر انهمچن را باذان رسول حضرت
 باذان. نشانيد خود جاي سر را معاندين و مخالفين و پرداخت  اسالم تبليغ و ترويج به و كرد مي حكومت

. شد منصوب  حكومت به پيغمبر طرف از باذان شهربن فرزندش و درگذشت، رسول حضرت  حيات در
  . كرد مي مبارزه  اسالم دشمنان با و نمود تعقيب را پدر روش انهمچن نيز وي
  

   وي با ايرانيان مبارزه و عنسي اسود ارتداد
  

 اسود. گرديدند بستري شده  مريض خستگي فرط از روزي چند الوداع، حجة از اكرم نبي مراجعت از پس
. كرد نخواهد پيدا رهايي ناخوشي اين از اكرم نبي كه  پنداشت و كرد پيدا اطالع پيغمبر مرض از عنسي

 پيرامون  يمن اعراب از كثيري عده. نمود جمع خود دور را گروهي و كرد نبوت ادعاي  يمن در رو اين از
  . گرفتند را وي

 كه عرب از قبائلي با عنسي). 1(آمد پديد اسالم در كه است ارتدادي نخستين عنسي اسود ارتداد
 اكرم نبي حضرت حاكم كه ايراني باذان بن شهر. آورد  حمله صنعا فطر به بودند گرفته را وي پيرامون

   بود كرده قيام اسالم ضد بر كه كذاب اسود دفع براي را خود راند، مي حكومت صنعا مركز در و بود
. درگرفت سختي جنگ دو، اين بين و آمد باذان بن شهر جنگ به سوار هفتصد با اسود. ساخت آماده
  . رسيد شهادت به اسالم راه در كه است ايراني فرد  نخستين اين و شد كشته جنگ اين در باذان بن شهر

  : پاورقي
 عهد علي االسالم في رده أول االسود رده كانت و: گويد 228 ص ،2 ج التواريخ، كامل در اثير ابن) 1(

  . اهللا رسول
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 بحرين، موت، حضر تا مني  همه بر و كرد ازدواج باذان بن شهر زن با وي كشتن از پس عنسي، اسود
 تني فقط و ساخت خود مطيع را يمن قبائل همه و كرد پيدا تسلط طائف و نجد بين بيابانهاي و احساء،
  . نمودند مراجعت منوره مدينه طرف به و نشدند او تسليم  اعراب از چند
 در همچنان اينان .گرفتند عهده  به داوديه و فيروز را ايرانيان رياست باذان بن شهر شدن كشته از پس

 دست از را باذان بن شهر فرزندش و باذان روش و ماندند  ثابت اكرم نبي از متابعت و اسالم طريقه
   و رسيد رسول حضرت اطالع به يمن حوادث و باذان بن شهر شدن كشته جريان بين  اين در. ندادند

 اسود پيرامون شده مرتد  يمن ينسرزم عرب، از جماعتي و ايرانيان جز كه شدند متوجه مدينه مسلمانان
  . اند گرفته را كذاب

  

   يمن ايرانيان به رسول حضرت نامه
  

 با كه نوشتند نامه ما براي  اكرم رسول حضرت: گويد بود يمن مسلمان ايرانيان از كه ديلمي جشيش
 مأمور ينانا و بود شده صادر جشيش و دادويه، فيروز، براي  اسالم پيغمبر فرمان. كنيم جنگ كذاب اسود
 همه به را رسول حضرت فرمان و كنند، جنگ پنهان و آشكار طور به اسالم دشمنان با  كه بودند شده

  . رسانيدند ايرانيان  همه به را پيغمبر فرمان ديلمي جشيش و دادوية، فيروز،. برسانند  مسلمانان
. سازند مهيا عنسي اسود با نگج  براي را خود كه مردم دعوت و مكاتبه به كرديم شروع ما: گويد ديلمي

 وي با اگر كه كرد تهديد را آنها و فرستاد پيامي ايرانيان براي و شد مطلع جريان از اسود هنگام اين در
 شما با جنگ سر هرگز: گفتيم وي پاسخ در ما. شد خواهد چنين و چنان باشند داشته ستيز و جنگ سر

 را وي دارد امكان كه داشت بيم ايرانيان از  همواره و نكرد پيدا اعتمادي ما سخنان به اسود ولكن نداريم،
  . آورند در پاي از
 ها نامه اين در مردم رسيد، ديگر جاي چند و"زود ذي"و"شهر بن عامر"از هايي نامه دار و گير اين در
   نويد و كردند مي  تشويق اسود با جنگ به را ما
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 نوشته نامه نيز ديگر جماعتي براي  رسول رتحض كه شديم مطلع سپس دادند مي همراهي و مساعدت
    ياري كذاب اسود مقابل در را آنان و كنند، پشتيباني ديلمي و دادويه و فيروز از كه اند داده فرمان و اند

  . كرديم پيدا پشتيبان مردم ميان در ما رو اين از. نمايند
  

   عنسي اسود آشتن براي ايرانيان توطئه
  

. رسيد خواهد حساسي جاي  به موضوع اين دريافت و كرد خطر احساس رانياناي توطئه از عنسي اسود
 و كرد مي مساعدت بسيار را ما بود اسود تصرف در كه باذان بن شهر زن آزاد،: گويد ديلمي جشيش

 همه و كشت را تو شوهر اسود: گفتم آزاد به: گويد ديلمي. گردانيد پيروز سرانجام را ما وي راهنماييهاي
 و غيرت با زني كه آزاد. كرد تصرف را زنان و گذرانيد شمشير دم از و كرد هالك را دانتخويشاون
 رحم بي مردي اسود. دارم نمي دشمن اسود مانند را مردي من  كه سوگند خداي به: گفت بود شهامت

  . ندارد عقيده نامحرم و محرم به و كند نمي مراعات خداوند از را  حقي هيچ و است
 در شما با گذرد مي اسود منزل در  آنچه نيز من گذاريد، ميان در من با را خود تصميم اشم: گفت آزاد
 باطالع كرد پيدا جريان او و من بين آنچه و شدم بيرون آزاد نزد از: گويد ديلمي. گذاشت خواهم ميان
 همكاري ما با كه را يغوث عبد بن قيس و شد داخل در از مردي هنگام اين در رسانيدم  دادويه و فيروز
 آسيبي نتوانستند وليكن رفتند اسود  منزل به نفر چند اتفاق به قيس. كرد دعوت اسود منزل به كرد مي
  . برسانند وي به
 و دادويه و فيروز منزل  به ديگر بار قيس و شد بدل و رد سخناني اسود و قيس بين هنگام، اين در

 انجام وي با خواهد مي دلتان كه كاري هر شما و رسد مي  كذاب اسود اينك: گفت و كرد مراجعت ديلمي
 درنزديك. آمد ما طرف به اطرافيانش از گروهي با اسود و شد بيرون منزل از  قيس وقت اين در دهيد
: زد فرياد اسود. كشتند را شتران و گاوان آن همه داد دستور وي بود، شتر و گاو دويست حدود در منزل
 را اي حربه اسود وقت اين در كني؟ جنگ من با و بكشي مرا داري نظر در كه است راست آيا فيروز اين
   كه
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: گفت فيروز. بريد خواهم سر  حيوانات اين مانند را تو: گفت و كرد حواله فيروز طرف به داشت دست در
 هستي ايرانيان داماد تو زيرا نداريم، هم را تو كشتن قصد و نداريم جنگ سر تو با هرگز ما نيست چنين

 در آخرت و دنيا امور و پيغمبري اكنون تو كه عالوه. رسانيد نخواهيم آسيبي تو به آزاد  احترام به ما و
  . دارد قرار تو دست
 و راند زبان بر سخناني فيروز باشي وفادار و نكني خيانت من به نسبت كه كني ياد قسم بايد: گفت اسود

 راه شده بيرون خانه از اسود باتفاق فيروز كه هنگام اين در شدند،  بيرون خانه از تا كرد همراهي وي با
 فيروز فردا: گويد مي  ساعي مرد اين به هم اسود كند، مي سعايت وي از مردي كه شنيد ناگهان رفتند، مي
  . دهد مي گوش فيروز  كه شد متوجه اسود ناگهان. كشت خواهم را رفقايش و

 دنبال ما. گذاشت ميان در را  وي حيله و غدر يانجر و كرد مراجعت اسود نزد از فيروز: گويد ديلمي
 آزاد، با ديگر بار گرفتيم تصميم مشاوره مدتي از پس كرد  شركت ما مجلس در نيز او و فرستاديم قيس
 ديلمي.  آوريم دست به اطالعي نيز وي نظر از و برسانيم وي اطالع به را جريان و كنيم  مذاكره اسود زن

  . رسانيدم او اطالع به را قضايا  همه و گذاشتيم ميان در وي با را موضوع و رفتم آزاد نزد من: گويد
 قرار منزل در كه هنگامي ندارد جانش به اطميناني هيچ و ترسد مي خود از هميشه اسود: گفت آزاد
 هر حركت و است مأمورين نظر مورد شود مي منتهي  آن به كه راههايي و قصر اين اطراف تمام گيرد مي

   ندارد امكان عادي افراد براي ساختمان اين به وصول راه بنابراين گيرند مي خود نظر زير را هجنبند
 جا اين در فقط شما است، اطاق همين كند مي استراحت نگهبان و حافظ بدون اسود كه جايي تنها
 و شمشير زج وي خواب اطاق در كه باشيد مطمئن و آوريد، در پاي از را او و دريابيد را او توانيد مي

  . نيست ديگري چيز چراغي
 اطاق از اسود هنگام اين در گردم،  خارج قصر از داشتم نظر در و شدم بيرون آزاد نزد از من: گويد ديلمي
: گفت بود شده سرخ غضب فرط از ديدگانش كه درحالي وي گرديد  ناراحت بسيار ديد مرا تا و شد خارج

  از
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 را سرم وي: گويد  ديلمي شوي؟ وارد خانه به من اذن بدون ادد اجازه شما به كسي چه و آمدي كجا
 اسود: آورد بر فرياد و ديد را جريان دور از آزاد هنگام  اين در. آيم در پا از بود نزديك كه داد فشار چنان

  . كشت مي مرا بود نشنيده را آزاد فرياد وي اگر و درگذر، وي از
 از پس اسود. بكش دست وي از است، آمده من ديدن به و است من عموي پسر وي: گفت اسود به آزاد

 خود دوستان نزد به و شدم بيرون قصر از من و كرد رها مرا و برداشت من از دست سخنان اين شنيدن
 از قاصدي بوديم، موضوع اين در گفتگو سرگرم كه هنگام اين در. گذاشتم ميان در آنان با را جريان آمده
 در كه را تصميمي هر و برسيد، خود مقصود  به توانيد مي شما و است فرصت وقت: گفت و آمد آزاد طرف
  . آوريد در عمل مرحله  به زودتر چه هر ايد گرفته نظر
 را جريان آزاد رسانيد، آزاد به را خود سرعت به وي برسان، آزاد به را خود زودتر چه هر: گفتيم فيروز به

 از راهي كرد مي زندگي آن در اسود كه ساختماني خارج در ام: گويد فيروز. گذاشت ميان در وي با كامال
  موقع در تا داديم قرار آن دهليز در را افرادي و. كرديم باز وي طالق با  زمين زير
 با شدو اتاق داخل مطالب نيا از پس روزيف. بكشند را يو و برسانند اتاق نيا به خارج از را خود لزوم
  .شدند گفتگو مشغول و نشست است دهآم يو دنيد به نكهيا مانند آزاد
 افتاد روزيف به چشمانش چو و شد وارد در از اسود بود، سخن سرگرم آزاد با روزيف كه هنگام نيا در

 از يو: گفت و آمد جوش به رتشيغ كرد مشاهده را اسود يناراحت كه يهنگام آزاد. شد ناراحت سخت
 او و كرد خارج اتاق از را روزيف يناراحت كمال با وداس. دارد يكينزد نسبت من با و است من شاوندانيخو
 نيرزميز راه از گرفتند ميتصم نفر سه هر هيدادو و يلميد روز،يف شد شب چون. ديكش رونيب قصر از را

  .درآورند يپا از را او و برسانند اسود مخصوص اتاق به را خود
 خود همفكران و دوستان با را خود نظر آوردند، فراهم جهت هر از را اسود كشتن مقدمات نكهيا از پس
: ديگو يلميد. دنديرسان ريحم و همدان مانند عرب قبائل از يبعض اطالع به را موضوع و نهادند انيم در
   به دست شب ما
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 انيم در. ميديرسان يو اتاق درون به را خود و ميكرد باز اسود اتاق به يراه نيزم ريز از و ميشد كار
 زيرا داشتيم، اعتماد فيروز به ما  .شد يم مشاهده آن از يمختصر ييروشنا و ختسو يم چراغ كي اتاق
 بيني؟ مي چيز چه روشنايي در بنگر: گفتيم فيروز به بود، قوي و زورمند هم و بيباك و شجاع مردي وي

 دايص رسيد اطاق در بر كه هنگامي بودند، گرفته قرار نگهبانان او بين ما كه حالي در شد  بيرون فيروز
 اي گوشه در نيز زنش آزاد است، شده بلند  نفيرش و رفته فرو خواب در اسود شد معلوم شنيد، خرخري
 نشست خود جاي در و شد بلند و پريده خواب از اسود ناگهان رسيد اطاق در فيروز كه هنگامي نشسته،

  ! است؟ چكار تو با مرا فيروز اي: آورد بر فرياد و
 نيز آزاد و شد خواهد  كشته نگهبانان دست به كند مراجعت اگر كه شد متوجه فيروز هنگام اين در

 گالويز وي با و انداخت اسود بروي را خويشتن و افكند اطاق درون به را خود ناگهان شد، خواهد هالك
    اطاق از خواست مي كه هنگامي. كرد خفه را او و گرفت را سرش و آورد  حمله بروي نر شتر مانند و شد

 فيروز است؟ آمده در  كالبدش از جان و شده كشته مرد اين كه هستي مطمئن: گفت آزاد رود بيرون
 در كه ماها باطالع را جريان و شد  بيرون اطاق از فيروز. شدي راحت وي از تو و شد كشته آري: گفت
 گاو نندما هنوز كذاب اسود حاليكه در شديم، اطاق داخل نيز ما رسانيد بوديم زميني زير دهليز كنار
 از را يمن  منطقه طريق بدين و كرديم جدا وي تن از را سرش بزرگي كارد با سپس آورد مي بر فرياد
  . ساختيم پاك ناپاكش وجود

 اطراف از نگهبانان شد، بلند صدا و سر و آمد پديد وي مخصوص اطاق حوالي در اضطرابي لحظه اين در
 گفت اسود زن آزاد است؟ شده چه: آوردند بر فرياد و آمدند اسود مسكوني ساختمان طرف به اكناف و

 بدين و است افتاده حالت بدين وحي اثر در و !است وحي نزول حال در پيغمبر نيست، اي تازه موضوع
  . جستيم خطر از ما و شدند پراكنده اطاق اطراف از نگهبانان طريق
 دادويه، فيروز، يعني نفر چهار ما و گرفت فرا را اطاق فضاي سكوت ديگر بار نگهبانان رفتن از پس

    كه افتاديم فكر اين در قيس و ديلمي، جشيش
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 همين و كشتيم، را اسود كه  بزنيم فرياد گرفتيم نظر در: سازيم مطلع جريان اين از چگونه را خود رفقاي
 با بود، قرار كه را شعاري فجر طلوع از پس. آورديم در عمل مرحله به فجر طلوع هنگام در را نظريه
 پيدا اطالع  بزرگي قضيه وقوع از و رسيدند كفار و مسلمانان فرياد اين آخر در و كرديم،  اعالم بلند صداي
  . كردند
 اعالم و"اهللا رسول محمدا ان اشهد"گفتم بلند صداي با و گفتن اذان به كردم شروع سپس: گويد ديلمي
 اين در. كرد مي معرفي پيغمبر را دخو حق بدون و گفت مي  دروغ كذاب اسود يعني"عيهله"كه كردم
 را وي  شدن كشته كه وي نگهبانان از گروهي جريان اين از پس. افكندم مردم بطرف را او سر موقع

 يك در كلي طور به و بردند، يغما به بود آن در چه هر و وي قصر بغارت كردند شروع كردند مشاهده
 دروغ و باطل ادعاي يك طريق بدين. شد مار و تار و رفت  بين از بود شده جمع كاخ آن در آنچه لحظه

  . شد نابود گرديد بيشماري نفوس  قتل موجب كه
 بدين. كند دستگير كرد مشاهده را عنسي اصحاب از يكي كس هر گفتيم صنعا اهل به اين از پس

 دندآم در خود جايگاه از اسود طرفداران كه  هنگامي. گرديدند توقيف اسود ياران از گروهي ترتيب
   نوشتند، ما براي را جريان اسود دوستان باشند، مي االثر مفقود آنها رفقاي از نفر هفتاد كردند مشاهده

 اختيار در را آنچه نيز ما و واگذارند، ما براي دارند دست در آنها كه را آنچه نوشتيم آنان براي نيز ما
  . گذاشت خواهيم زمين به داريم
 و كنند مالقات را همديگر نتوانستند  اين از بعد اسود ياران وليكن آمد در عمل مرحله به پيشنهاد اين

 به وي شدن كشته از بعد اسود اصحاب. شديم آسوده آنان شر از كامال ما و بگيرند، جديدي تصميمات
 عمال كليه هنگام  اين در. شدند ممنوع امور در مداخله از ديگر و بردند پناه نجران و صنعا  بين بيابانهاي

 گريد بار و رفتند خود محل و حكومت مركز طرف به آله و هيعل اهللا يصل اكرم رسول حكامحضرت و
  .برگشت يعاد حال به احوال و اوضاع
: كند مي عمرروايت بن عبداهللا. ديرس منوره نهيدرمد مسامانان اطالع به سرعت به اسود شدن كشته خبر
 و رسيد، اكرم نبي اطالع به وي شدن كشته خبر  وحي طريق از شد كشته كذاب اسود كه شبي در

  حضرت
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  گرديده واقع باشد مي مبارك خانواده يك از كه مبارك دست به وي قتل و شد كشته عنسي: فرمودند 
  . فيروز: فرمود كشت؟ را وي مرد كدام پرسيدند رسول حضرت از مسلمانان است
 را اسود چون: گويد فيروز. انجاميد لطو به ماه سه آن نواحي و يمن در اسود رياست و حكومت ايام

 آرامش و امن ديگر بار وي، از قبل روزهاي مانند و آمد در عادي صورت به احوال و اوضاع كشتيم
   اسود دوره در و بود يمن اهل جماعت امام پيغمبر طرف از كه جبل بن معاذ  گرفت فرا را يمن سرزمين

 باك چيز هيچ از ما. كند جماعت  اقامه و گيرد سر از را زنما كه شد دعوت ديگر بار بود، شده نشين خانه
 كه هنگام اين در. بودند شده پراكنده يمن اطراف در كه اسود  طرفداران سواران از اندكي جز نداشتيم
 ديگر بار و رسيد  سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم نبي گذشت در خبر بود شده آرام احوال و اوضاع
  . گرديد گسيخته هم از امور رشته و خورد هم به آرامش

  

   عرب مرتدين از گروهي با يمن ايرانيان مبارزه
  

 در از پس كردند، مي مبارزه  كذاب اسود با يمن مقيم ايرانيان ساير و فيروز با كه يغوث عبد بن قيس
 كه گرفت تصميم يغوث عبد بن قيس پرداخت  جنگ به فيروز با و شد مرتد رسول حضرت گذشت
 بود رسانيده هم به شهرتي يمن مردم ميان در عنسي كذاب كشتن با فيروز زيرا بكشد، را يروزف نخست

  . بودند قائل برايش اي العاده فوق اهميت و
 يمن احوال و اوضاع ديگر بار و كرد مستاصل را فيروز شيطاني هاي نقشه و مكر و حيله با قيس

 خود فداكار و حقيقي نگهبان و مركزي هسته  انانمسلم و. شد پريشان ايراني مسلمانان اوضاع مخصوصا
  . دادند دست از را

 اينان و داشت واهمه و ترس بودند ايراني سه هر كه مسلمان نفر سه از كه يمن در يغوث عبد بن قيس
 مدينه به يغوث عبد بن قيس ارتداد خبر كه هنگامي. ديلمي  جشيش و دادويه فيروز،: از بودند عبارت
 كه ايراني مسلمانان و فيروز از كه نوشت نامه نفر چند به بود رسيده خالفت به تازه كه ابوبكر رسيد،
  . كنند پشتيباني شدند كذاب اسود هالك موجب
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 ايرانيان با اصحابش و خود  كه نوشت ذوالكالع براي نوشته اي نامه چنين ابوبكر شنيد كه هنگامي قيس
 و نكردند اعتناء قيس به يارانش و ذوالكالع وليكن يندنما اخراج يمن خاك از را آنان و كنند جنگ

  . نمودند رد را او پيشنهاد
 فريب و مكر با ولو شده كه  طريق هر به گرفت تصميم كند، نمي ياري را او كسي ديد كه هنگامي قيس

  . كشدب روند مي شمار به آنها كردگان سر كه را ديلمي و دادويه و فيروز و آورد در پا از را ايرانيان
 بودند دشمن سخت ايرانيان و فيروز با و بودند پراكنده كوهها در كه كذاب اسود اصحاب براي قيس
 ياري را قيس و كنند جنگ مسلمان ايرانيان و فيروز با  كه نمود درخواست آنان از و فرستاد نامه دعوت
 جنگ براي را خود و دندنمو اجتماع صنعا در عنسي اسود اصحاب از جماعتي دعوت اين اثر در. نمايند

  . ساختند آماده ايرانيان با
 قيس توسط كه پرده پشت حقايق و اسرار از و كردند پيدا اطالع جريان اين از صنعا اهل هنگام اين در
  . شدند مطلع گرفت مي انجام يغوث عبد بن

 از و داد جلوه وارونه اآنه بر را احوال و اوضاع حيله و مكر با و پرداخت مشورت به دادويه و فيروز با قيس
 موعد در شد قرار و پذيرفتند را وي دعوت نيز اينان بخورند غذا هم با فردا كه كرد دعوت نفر دو اين

  . شوند حاضر وي منزل در مقرر
 پس. شد كشته بودند شده  آماده قبال كه گروهي توسط بالفاصله و شد وارد قيس خانه به دادويه نخست

 گويند مي همديگر با بام پشت از زن دو شنيد شد خانه وارد همينكه رسيد، راه از فيروز لحظه چند از
  . كشتند را دادويه او رسيدن از قبل كه همانطور شد، خواهد  كشته االن هم مرد اين

 را وي بديدند را اين  چون قيس ياران و شد بيرون منزل از بالفاصله سخن اين شنيدن از پس فيروز
  . دريابند را او توانستندن ليكن كردند، تعقيب
 در شركت براي وي كه ديد را ديلمي جشيش راه بين در و شد دور حوالي آن از تمام سرعت به فيروز
 به دو هر درنگ بدون و گفت، را جريان و رسانيد وي  به را خود بالفاصله رود، مي قيس منزل به ناهار
  . گرفتند قرار يروزف خويشاوندان نزد در آنجا در و رفتند، خوالن كوه طرف
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 هنگام اين در. نمودند مراجعت  وضع اين ديدن با قيس ياران و رفتند باال كوه از دو هر جشيش و فيروز
  . پرداختند فعاليت به عنسي اسود اصحاب ديگر بار بود شده بيرون صنعا از فيروز كه

. گرفتند را فيروز اطراف ديگر ارب ايراني و عرب مسلمانان از گروهي خوالن كوه در فيروز استقرار از پس
  . داد  گزارش مدينه به را حوادث اين همه فيروز

 قيس. گرفتند كذاب اسود  راه و برداشتند دست مسلمان ايرانيان و فيروز ياري از عرب قبايل رؤساي
 خود سرزمين به زودتر چه هر دادند دستور آنان به و كنند خارج يمن از را ايرانيان همه داد دستور

  . روند بيرون يمن از كردند مجبور نيز را دادويه و فيروز فرزندان و زنان كنند، مراجعت
. كند جنگ يغوث عبد بن  قيس با كه گرفت تصميم كرد، پيدا اطالع جريان اين از فيروز كه هنگامي
  . كنند ياري مرتدين جنگ در را وي كه نوشت اعراب از قبيله چند براي فيروز

 كه قيس سواران بر بودند برخاسته  ايرانيان و فيروز از حمايت به كه عقيل طائفه از هيگرو موقع اين در
  . دادند نجات آنان دست از را ايرانيان و تاختند كردند مي بيرون يمن از را ايرانيان
 اسارت در كه را ايرانيان از ديگري  جماعت شدند موفق و خاستند بپا فيروز از طرفداري به نيز عك قبيله
 و فرستادند فيروز ياري به را خود مردان متفقا عك و عقيل قبيله. سازند آزاد داشتند قرار مرتد اعراب
 يغوث عبد  بن قيس نتيجه در. آوردند حمله داشت قرار قيس آنها رأس در كه مرتدين بر همگان
  . پاشيدند هم از نيز عنسي اسود ياران و كرد فرار جنگ ميدان از و خورد شكست

 اسير اميه ابي مهاجرين بدست  سرانجام او خود وي، لشكريان پاشيدن هم از و قيس كردن فرار زا پس
 او من: گفت كشتي؟ را ايراني دادويه چرا كه كرد بازجويي وي از ابوبكر. بردند بمدينه كرده بند را او. شد
 سخن نيز ابوبكر است؟  هبود مردي چه او كشنده نيست معلوم و كشتند نهاني طور به را وي !ام نكشته را

 شده پايمال اسالمي حقوق آن در كه باشد موردي اولين  اين شايد گذشت در او قتل از و پذيرفت را وي
   تعصب و نژادي تبعيض و
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 با و شده مرتد قيس كه دانستند مي  همه زيرا بستند كار به عجم بر را عرب برتري و رفت كار به قومي 
   ).1(است شده كشته اسالم از دفاع براي ايراني مسلمان  دادويه و كند مي همكاري نيز اسالم دشمنان

  

   مسلمانان از ايرانيان شكست
  

 مسائلي از يكي ساساني حكومت بر آنان شدن پيروز سرانجام و ايران دولت با مسلمانان برخورد مسئله
  . ساخت مي گر جلوه بهتر ايرانيان نظر در را اسالم واقعيت و عظمت كه بود
 هم از و اغتشاشات  همه با ايران كشور جنگيدند مي ساساني دولت با مسلمانان كه روزگاري در

 طرف آنروز مسلمانان مقايسه با آنروز ايران. بود نيرومند بسيار نظامي نظر از داشت كه پاشيدگيهائي
   يا كشورها رساي. روم و ايران: كرد مي حكومت جهان بر اول درجه قدرت دو زمان آن در. نبود نسبت
 از چه و جنگي وسائل و اسلحه و سرباز نظر از چه آنروز ايرانيان. آنها گزار باج يا بودند آنها الحمايه تحت
 به نسبت اي العاده فوق  برتري ديگر، امكانات و تجهيزات و آذوقه نظر از چه و جمعيت، كثرت نظر

 آشنا  روميان و ايرانيان كه سطحي در آنروز جنگي فنون با حتي مسلمان اعراب. داشتند مسلمانان
 توانست نمي زمان آن در احدي لهذا دانستند نمي كامل طور به را جنگي فنون اعراب نبودند آشنا بودند،

  . كند بيني پيش مسلمان  اعراب دست به را ايران عظيم شكست آن
 و ايمان و روشن هدفهاي و ايماني شور مسلمانان پيروزي علت كه شود گفته است ممكن اينجا در

 آنان محكم اعتقاد و ايمان باالخره و پيروزي به  كامل اطمينان و شان تاريخي رسالت به آنها اعتقاد
  . بود جزا روز و خدا به نسبت
 جانبازيهاي و فداكاريها نيست،  حرفي است بوده دخيل خيلي پيروزي اين در حقيقت اين اينكه در البته
 صدق و قيامت و خدا به آنان ايمان كه دهد مي نشان مانده باقي  اوقات آن رد آنان از كه سخناني و آنان

  رسالت و اكرم  نبي رسالت
  : پاورقي

 ذكر كتاب دوم بخش در  له معظم ء نوشته دوم قسمت عطاردي، آقاي نوشته اول قسمت پايان) 1(
  . آمد خواهد قسمت آن  پايان در نيز قسمت اين منابع و ماخذ. شد خواهد
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 خدا غير كه را مللي و كرد پرستش نبايد را خدا جز اند بوده معتقد است، بوده كامل خودشان اريخيت 
 توحيد كه اند بوده قائل رسالتي خود براي داد، نجات بايد كنند مي  پرستش صورت هر و شكل هر به را

  . ازندس رها ستمگر طبقات چنگ از را مظلوم طبقات كنند، برقرار را اجتماعي عدل و الهي
 صد در صد كه دهد مي  نشان اند گفته خود هدفهاي تشريح مقام در مختلف مواقع در كه سخناني
 رهبري را نهضتي معني تمام به واقعا و اند داشته  معيني و مشخص هدف و اند داشته مي بر گام آگاهانه

 اسيافهم  علي بصائرهم حملوا و":كند مي توصيف السالم عليه علي كه اند بوده  آنچنان واقعا اند، كرده مي
 خواران جيره اما. كردند مي حمل  خويش شمشيرهاي دوش بر را خويش روشن بينشهاي همانا) 1(»

  . دهند مي قرار مغول و اسكندر  حمله رديف در را اسالمي نهضت ناجوانمردانه استعمار
 بشود، آنها نصيب فتوحاتي نچني  كه نبود كافي آنان ايماني و روحي قدرت تنها ولي درست، همه اينها
 همچون حكومتي با بتواند گفتيم كه شرايطي آن با  هم آن كمي جمعيت است محال باشد چه هر

   ).2(سازد نابود و محو كلي به را آن و كند مقابله ساساني حكومت
 بودند زسربا آنان از شماري بي  گروه كه) 3(اند زده تخمين ميليون 140 حدود در را ايران آنروز جمعيت

 بود طوري وضع و رسيدند نمي نفر هزار شصت به روم و ايران  جنگ در اسالم سربازان تمام آنكه حال و
   عقب ايرانيان مثال اگر كه

  . كنيم جستجو بايد ديگري جاي در را ايران شكست اساسي علت پس
  

  : پاورقي
  . است آورده خدا رسول زمان  ينمؤمن براي اميرالمؤمنين را تعبير اين ،148 خطبه البالغه، نهج) 1(
 سپاهيان دست به قليلي مدت در ايمانشان همه آن با) ع(حسين امام حضرت اصحاب كه طور همان) 2(

 در شديدي مقاومت آنكه از پس اما كردند، پيشروي اروپا در مسلمان اعراب همين. شدند كشته يزيد
    علل از يكي شود مي معلوم پس شتگ متوقف اروپا در فتوحاتشان ناخواه  خواه شد برابرشان
 نابسامانيهاي اثر در بلكه شد، نمي آنها برابر در جدي و شديد مقاومت كه بود اين مسلمانان پيروزي
  . شد مي  داشته گرامي مقدمشان شده فتح كشورهاي داخلي

 در معيتج اين كردند مي نشيني. ايران اجتماعي تاريخ كتاب در است نفيسي سعيد از تخمين اين) 3(
 براي عده همين دست به ساساني حكومت گفتيم چنانكه  همه اين با ولي شدند، مي گم ايران مردم ميان

  . شد نابود و محو هميشه
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   مردم بودن ناراضي
  

 وضع از ايرانيان بودن  ناراضي بايد را ساساني حكومت شكست عامل مهمترين كه است اين حقيقت
  . دانست زمان آن آميز اجحاف رسوم و آيين و دولت
 روز آن ديني و اجتماعي  اوضاع و حكومت رژيم كه است مسلم غربي و شرقي مورخين نظر از نكته اين

  . بودند ناراضي  آن از مردم همه تقريبا كه بود خراب و فاسد بقدري
 اساس به مردمي روح اگر زيرا نبود پرويز خسرو از بعد اخير سال چند جريانهاي از ناشي نارضايي اين
 رو مشترك دشمن كه هنگامي كه شود نمي سبب موقت  نارضايي باشد خوشبين آيين يك يا رژيم يك
 اينگونه در باشد، خراب ظاهر اوضاع چند هر باشد زنده ملي روح اگر عكس بر نجنگند، مردم آن آورد مي

 دشمن دفع به يكدست و گذارد، مي كنار را داخلي اختالفات كند مي جور و جمع را خود ملت مواقع
  . ايم ديده زياد تاريخ در آنرا نظير همچنانكه پردازد، مي مشترك
 شرطي به اين اما شود، مي داخلي اختالفات رفتن ميان از و بيشتر اتحاد سبب دشمن هجوم معموال
  . باشد داشته وجود بگيرد سرچشمه آنان حكومت يا مذهب از كه مملكت آن در زنده روح يك كه است
 هم استعمار و هست ميانشان در كه ها تفرقه و اختالفات آنهمه با اعراب كه بينيم مي ودمانخ عصر در
 را آنان قواي. است شده آنها وحدت عامل اسرائيل  يعني مشترك دشمن وجود زند، مي دامن را آن

 اين در زنده روح يك كه است دليل خود اين كند، مي يكدست را آنها شعور كند، مي جور و جمع تدريجا
  . دارد وجود  ملت

 اجتماعات اينگونه در كه  آثاري و عوارض همه با بود عجيبي طبقاتي اجتماع يك ايران آنروز اجتماع
 مساجد ما ميان كه كنيد فرض داشت، فرق هم با  مختلف طبقات هاي آتشكده حتي كه آنجا تا هست،
    حق هيچكس بود، بسته طبقات! ؟شود مي بيدار مردم در روحي چه باشد جدا فقرا مساجد از اغنيا

 و دوز كفش يك كه داد نمي  اجازه هرگز آنروز قانون و كيش بشود، ديگر طبقه وارد اي طبقه از نداشت
  . بود زادگان موبد و زادگان اعيان انحصار در تنها  تعلم و تعليم بشود، سواد با بتواند كارگر يا
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 هيچگاه ايران باهوش ملت  كه بود شده فاسد موبدها تدس در قدري به بود، چه هر اصل در زرتشت دين
 هم اگر اند گفته محققين آنچنانكه حتي و باشد داشته  عقيده آن به قلب صميم روي از توانست نمي

 ميان از را گري زرتشتي و كرد مي مسخر را ايران تدريجا مسيحيت بود نيامده ايران  به آنوقت در اسالم
 مسيحيان را آنروز ايران فرهنگي و علمي مراكز همچنين و ايران، روز آن وادانباس و روشنفكران. برد مي

 بودند غلط سنتهاي و خشك تعصبهاي و غرور دچار آنچنان  زردشتيان. زردشتيان نه اند داده مي تشكيل
 زردشتي از  بيش مسيحيت واقع ودر. بينديشند آزادي و عدالت و فرهنگ و علم درباره توانستند نمي كه
  . داد دست از را  مناسبي بسيار زمينه زيرا ديد، زيان ايران به اسالم ورود از ريگ

 آنها سربازان كه شد مي سبب روحانيتشان، و ديني دستگاه و حكومت به نسبت ايران مردم عالقگي بي
  ). 1(كنند كمك آنها به موارد از بسياري در حتي و نجنگند مسلمانان عليه رغبت و باميل جنگها در

  : گويد مي 299 صفحه ايران، ادبيات تاريخ اول جلد در براون، ادوارد
 پرفسور را) اند پذيرفته را اسالم  رغبت به ايرانيان يا شده تحميل ايران به زور به اسالم آيا(مسئله اين

 ثابت خوبي بسيار وجه به اسالم تعليمات درباره خود نفيس  كتاب در عليگره دارالفنون استاد آرنولد
 نسبت تنها  نه مؤبدان گويد مي و كند مي اشاره زرتشتي گذشت بي مؤبدان بيتابي به آرنولد. است مودهن

 عرفاي و مزدكيان و مانويان و ايران مخالف فرق كليه برابر در بلكه اديان ساير علماي به
  تعصب وامثالهم) گنوستيك(مسيحي

  
  : پاورقي

  :كه است آورده مقاله بيست در قزويني محمد مرحوم. 1
 حس اينكه محض به  اطراف مرزبانان و واليات حكام و امور اولياء از آنوقت ماب عرب و خائن  ايرانيان"

 شكست عرب قشون از دفعه سه دو در ايران قشون و داده روي تزلزل ساساني دولت اركان در كه كردند
 را  چاه و راه و كردند كمك فتوحاتشان در را آنان تنها نه و انداخته ها عرب  دامان به را خود اند، خورده

 به عرب قشون هنوز و بود آنان قلمرو در كه اراضي ساير تسخير به را عرب سرداران بلكه نمودند آنها به
 اينكه شرط به كردند تسليم آنان به دستي دو را خزائن و قالع كليد و كردند دعوت بود نكرده حمله آنها

  . "بگذارند اقيب نواحي حكومت به را آنان عربها
 نقل دادند نشان چاه و راه  اسالم لشكر به كه كساني مذمت عنوان به فقط را داستان اين قزويني مرحوم
 به كه كساني به چه براي كشيدند؟ ساساني حكومت از  دست آنان چرا ديد بايد آنكه حال و است كرده
 كه است  بوده آن بخاطر جز اين آيا دادند؟ نشان را چاه و راه بودند بيگانه ايراني  ناسيوناليستهاي قول
 از پيروي در را خود آسايش و بودند ناراضي بود آن پشتيبان كه آييني از و ساساني دولت از آنان

   دانستند؟ مي مسلمانان
 رفتار. بودند گرفته قرار زيادي جماعات نفرت و بيمهري مورد شدت به سبب بدين و دادند مي  نشان

 پادشاهاني و زرتشت آيين درباره كه شد سبب اديان و مذاهب ساير پيروان به نسبت موبدان ستمگرانه



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 91

 برانگيخته  ايران اتباع از بسياري دل در شديد كينه و بغض حس كردند مي حمايت  موبدان مظالم از كه
  . گردد تلقي  ظلم چنگال از ايران رهايي و نجات منزله به عرب استيالي و شود

  : دهد مي ادامه چنين خود سخنان به سپس براون ادوارد
 اراده و اختيار به و خاطر  طيب به دادند مذهب تغيير كسانيكه اعظم قسمت كه است مسلم و... 

 پس) خزر بحر نزديك(ديلمي، سرباز هزار چهار المثل في قادسيه، در ايران شكست از پس. بود خودشان
 جلوال تسخير در عده اين شوند ملحق عرب قوم به و آورند اسالم خود ميل به گرفتند تصميم  مشاوره از
 گروه گروه نيز ديگر اشخاص و كردند اختيار سكونت كوفه در مسلمين با سپس و كردند كمك تازيان به
  . گرويدند اسالم به رغبت و رضا به

 براي داشت مي وا را ايران  ملت قاطبه كه بود طوري اسالم ظهور مقارن ايران حكومت و آيين و قانون
 مسلمانان بدست ايران وقتي كه بود جهت بهمين و كنند  آماده را خود يي تازه آيين و حكومت از متابعت

 اسالم  پيشرفت براي خود ندادند نشان خود از مخالفي العمل عكس اينكه بر عالوه  ايران مردم شد فتح
  . كشيدند فرسايي طاقت زحمات

  : گويند مي رهبري بر اي هديباچ كتاب در الزماني صاحب دكتر آقاي
 اسالم طبقاتي تبعيض ضد ايدئولوژي و بيني جهان جاذبه برابر در خود در تنها نه مردم هاي توده

 و آه بهاي به قرنها كه يافتند مي را چيزي همان  آن آرمان در درست بلكه كردند، نمي احساس مقاومتي
 احساس درخود قرنها از را آن شعط و بودند آن مشتاق و نثار  جان و خريدار خون و اشك
  ) 1(...كردند مي
  بخش رهايي آرمان برابر در اسالم، صدر در ايران اول نسل هاي توده

  
  : پاورقي

   255. صفحه رهبري بر اي ديباچه) 1(
 فقط تنها نه نگشتند، روبرو باطن بي ظاهر خوش فريب مردم تبليغاتي شعارهاي با تنها نه نو،  آيين

   سيد و حبشي سياه بين"يا و"هستم شما همانند انساني من":كه بود كرده تصريح ارهاب اسالم پيامبر
 به راشدين خلفاي حكومت  روش نيز عمال بلكه ،"ندارد وجود تفاوتي تقوا و پرهيزكاري به جز قرشي
 در را آرزويش و خواستند مي خود آنچه از تر پيرايه بي آميزي، افسانه خيال و خواب حد در را علي ويژه
 منحط سنت برخورد بيني جهان دو اين برخورد لحظات ترين حساس از يكي... يافتند  ساده داشتند دل

 شده آزاد كشاورزان با شام به كشي لشكر هنگام اميرالمؤمنين علي بسيج در را اسالم نو آيين و ساساني
 دهنده تكان و شيواترين از يكي تقرير موجب برخورد اين. يابيم مي  فرات ساحل بر"انبار"شهر ايراني
 براي هميشه براي سياست، و جهانداري تاريخ نظير بي پيشواي اين از كه است علي هاي خطبه  ترين
 شهر دهگانان بود، كرده بسيج شام بسوي عراق  نيروي... است مانده جاي بر جهان آينده رهبران عبرت
  ... را اميرالمؤمنين همايون موكب تا ودندب بسته صف قديم ايران آئين  به فرات ساحل بر انبار زيباي
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 و هلهله با نداشت امتيازي ديگر سربازان از كه را علي دويدند، پيش رسيد نوبت چون كنند، استقبال
 پيشواي به نسبت ايرانيان تكريم و تعظيم رسم از  بزرگ پيشواي آن. كردند تلقي شادي و شادباش
 نظر در. نيست راضي عمل اين از متعال پروردگار... كند يم انتقاد اينچنين  لطف پر بياني با خويش

 در تن ننگي چنين به هرگز نيز آزادگان و احرار است، مكروه و ناپسند سخت هم اميرالمؤمنين
  ) 1(...است؟ خريدار خويش زحمت و مشقت بهاي به را خداوند خشم خردمند آيا كنيد فكر... دهند نمي
  : گويد مي ينچن سپس الزماني صاحب دكتر آقاي
 "گله" حراست براي را"شبان" بود كشيده ميان به ها توده رهبري فلسفه در را عطفي نقطه اسالم
 شمار به ها توده آزادي حماسه اسالم. سيرت گرگ شبان آشامي خون اطفاء براي را گله نه دانست، مي
  فلسفه برابر در سالما كه اي تازه پرسش بود اين رهبر؟ براي مردم يا مردم براي رهبر  رفت مي
  

  : پاورقي
 270 - 267 صفحات همان،) 1(
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 هيچگاه روم و ايران ساله هفتصد جنگهاي در. بود آورده وجود به ساساني ايران و قديم دنياي سياسي 
 مردم: بود يكي امپراطوري دو هر كامه خود سياست. بود نگشته  مطرح ها توده برابر در اي مسئله چنين
 ايرانيان و موالي و داشت قرار  كوفه در علي پيرايه بي بارگاه.. ).1(ممتاز طبقات فداي ها هتود رهبر، براي

 خويش ديدگان با العين براي بلكه نميشنيدند وصف به تنها آنرا سادگي داشتند نزديك تماس آن با
 فتيشگ گفتند اجابت لبيك دعوت بدين ايراني ستمديده هاي توده اگر اينرو از. ميديدند بخوبي
  ). 2(ندارد

  

   تدريجي و آرام نفوذ
  
 و اسالم به آنان افزون روز هجوم بر و اسالم به نسبت ايرانيان ارادت و عالقه بر ميگذشت روزگار چه هر

  . شد مي افزوده پيشين  رسوم و آداب و قبلي آيينهاي و كيشها ترك
 ادبيات در حديث و قرآن و  ماسال تأثير است گذشته زمان چه هر. است فارسي ادبيات مثال، بهترين
 بيشتر بعد به هفتم و ششم قرون حكماي حتي و شعرا و ادبا آثار در اسالم نفوذ است شده بيشتر فارسي

   و رودكي آثار مقايسه از حقيقت اين. چهارم و سوم قرون حكماي و ادبا و شعرا تا است مشهودتر و
  . است هويدا كامال يجام و حافظ و نظامي و سعدي و مولوي آثار با فردوسي

 در احاديث مضامين تأثير عهد، قديمترين از":گويد مي آنكه از پس) 3("مثنوي احاديث"كتاب مقدمه در
  . گويد مي كند، مي استشهاد رودكي از  اشعاري به و ،"است محسوس پارسي شعر

 و شد أسيست مختلف نقاط در مدارس و يافت تمام انتشار اسالمي فرهنگ كه چهارم قرن اواخر از
 نهايي و قطعي شكست با ايران بالد همه در زرتشتيان  مقاومت و آمد غالب اديان ساير بر اسالم ديانت
  و گرديد مواجه

  
  : پاورقي

   272 ص همان،) 1(
   323 ص همان،) 2(
  . فروزانفر الزمان بديع مرحوم تاليف) 3(
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 دين مباني و عربي ادبيات  اساس بر تعليمات پايه و نهاد آغاز گري جلوه اسالمي صبغه به ايران  فرهنگ 
 كلمات و گرفت فزوني عربي مضامين و الفاظ نقل به نويسندگان و شعرا توجه بالطبع گرفت، قرار اسالم

 سخن در مقايسه  حسب به چنانكه. آمد مي كمتر نثر و نظم در) اسالم از قبل(پيشينيان حكم و امثال و
 و بوذرجمهر و اوستا و زرتشت نام  غزنوي عهد اوائل و ساماني عهد شعراي ديگر و فردوسي و دقيقي
 اوائل و چهارم قرن اواخر در كه منوچهري و فرخي و عنصري اشعار در تا شود، مي ديده بيشتر وي حكم
  .اند  زيسته مي پنجم قرن
 واقعيات و ياتمعنو به آنها  اقبال شده بيشتر ايرانيان سياسي استقالل چه هر كه دهد مي نشان تاريخ نيز

  . است يافته فزوني اسالم
 كه نيفتادند اين فكر به هرگز داشتند، كاملي سياسي استقالل نسبتا كه ديگران و بويه آل و طاهريان

 تالشهاي با عكس بر بلكه دهند، قرار خود زندگي سرمشق را آن دستورات و كنند زنده دوباره را اوستا
  . كردند يم كوشش اسالمي حقايق نشر براي پيگير

 وجود به عظيمي نظامي نيروي گذشت، مسلمانان دست به ايران فتح از كه سال صد از پس ايرانيان
 عموم بيعالقگي مورد اسالمي تعليمات از انحرافات و اجحافات اثر در اموي خالفت دستگاه آوردند

   خود نيروي و قدرت با ايرانيان شد واقع داشتند مي بر گام عربي تعصب روي  كه اعرابي بجز مسلمانان
   خواستند مي اگر زمان آن در قطعا. كنند منتقل عباسي خاندان به اموي خاندان از را خالفت توانستند
 مقدور كامال آنان براي كنند، تجديد را خويشتن كهن آيين يا و دهند تشكيل سياسي مستقل حكومت

 فكر به نه و افتادند خالفت دستگاه ربراب در مستقل  حكومت تاسيس فكر به نه وقت آن در ولي. بود
    به دودماني از خالفت تغيير با ميكردند تصور وقت آن تا جديد آيين افكندن دور و كهن آيين تجديد
 كريم قرآن پرتو در  اسالمي ديني حكومت يك ظل در زندگي كه خود آرزوي به توانند مي ديگر دودمان

  . گردند نايل بود
 ميان جنگ عباس بني دوره در شدند ناراضي نيز عباسي دودمان از و آمد پيش سالعبا بني دوره آنكه تا

 به عرب سپاهيان و عيسي بن علي و يكطرف، از"مامون" از طرفداري به ايراني سپاه و الحسين بن طاهر
   واقع ديگر طرف از"امين"طرفداري
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 اختيار در نظامي قدرت كه ادد نشان ديگر بار"امين" طرفدار سپاهيان بر الحسين بن طاهر غلبه. شد
 اينكه فكر به نه و افتادند سياسي استقالل فكر به نه ايرانيان نيز موقع اين در حال عين در است، ايرانيان

 و عربي حكومتهاي از كه افتادند سياسي استقالل فكر به هنگامي ايرانيان. بگذارند كنار را اسالم دين
  . شدند مايوس صد در صد شندبا اسالمي واقعا حكومت يك آنها اينكه

 وفادار سخت اسالم مقدس  آيين به نسبت و كردند قناعت سياسي استقالل به تنها حال عين در اما
 اوائل از ايران سياسي استقالل. اند شده مسلمان ايران  سياسي استقالل دوره در ايرانيان اغلب ماندند،

    قبيل از قديم آيينهاي و كيشها به ايران مردم از بسياري هنوز وقت آن تا و شد شروع هجري سوم قرن
 نوشته چهارم و سوم  قرون در كه هايي سفرنامه بودند باقي بودايي حتي و صابي و مسيحي و زرتشتي

 بعدها است، داشته وجود فراوان كليساهاي و ها آتشكده ايران در زمانها آن تا كه كند مي حكايت شده
  . است گرفته مساجد را آنها جاي و  شده كاسته آنها عدد از كم كم

 قرن تا بلكه سوم، و دوم قرنهاي تا كه برند مي نام ايرانيان از را چندي خاندانهاي اسالمي نويسان تاريخ
 و اند زيسته مي محترم مسلمانان اجتماع در و اند بوده  باقي زرتشت دين به همچنان هجري چهارم
 ساساني سالطين احفاد از كه سامانيان اعالي جد سامان، :گويند مي. اند كرده  ترك را دين آن سپس
 حكومت نيز آنها كه  قابوس خاندان اعالي جد و دوم، قرن حدود در است بوده بلخ بزرگان از خود و است

 چهارم قرن اواخر در ايراني معروف و دست زبر شاعر ديلمي مهيار و سوم، قرن در يافتند فرمانروايي و
  . گرويدند اسالم دين به هجري
 نشناخته را جديد  دين هنوز هجرت از پس سال سيصد تا ايران شمالي قسمتهاي و طبرستان مردم
 امويها خالفت مدت تمام در كرمان مردم بيشتر. خاستند مي بر دشمني به خلفا دولت با و بودند

 را اكثريت فارس زردشتيان) الممالك و المسالك كتاب صاحب( استخري روزگار در و ماندند زردشتي
 بزرگ نويسان  جغرافي و مورخان از كه نيز التقاسيم احسن كتاب صاحب مقدسي. اند داده مي  تشكيل
 از خود كتاب 429 و 420 و 39  صفحه در است كرده مسافرت ايران به خود و است اسالم جهان

 ياد اند بوده محترمتر ذمه اهل ساير از كه مسلمانان نزد آنها  احترام و آنها بسيار نفوذ و فارس زردشتيان
  . است كرده
   را شهر بازارهاي همه وقت آن در زردشتيان جشنهاي در مورخ اين گفته به بنا
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 شده مي هماهنگ ايشان با  شادي و سرور در شهر مردم مهرگان و نوروز عيدهاي در و اند بسته مي آذين
 يهودي آنجا در":گويد مي خراسان اهل مذهب  به راجع التقاسيم احسن 323 صفحه در مقدسي. اند

 نيمه در متوفي اسالمي مورخ مسعودي. "هستند آنجا در مجوس از اصنافي و كم مسيحي و است بسيار
 ايران آثار و ايران تاريخ به  نيست ايراني اينكه با و است كرده مسافرت ايران به نيز او كه چهارم قرن  اول

 مردم از محترمي خاندان از 92 و 91 صفحه"االشراف و  يهالتنب"كتاب در دهد، مي نشان خاصي عالقه
 كتاب  آن از مسعودي و اند داشته دست در ساسانيان دوره از جامعي تاريخ كتاب  كه برد مي نام اصطخر
 به زردشتيان موبد شود مي معلوم برد، مي را خود زمان موبد نام حتي مسعودي. است كرده استفاده
  . است آمده مي شمار  به ممتازي شخصيت يزردشت فراوان عده اعتبار

 و النيران بيوت عن االخبار ذكر في"عنوان تحت ،382 صفحه الذهب، مروج اول جلد در مسعودي
 گويد مي و برد مي نام"دارابجرد"در اي آتشكده از آنجمله از كند مي ياد زردشت هاي آتشكده از"غيرها

 آن  آتش به كه اندازه آن مجوس و است موجود هآتشكد آن است هجري 332 سال كه  تاريخ اين در
 نمي تعظيم چنين را ديگر  آتشكده هيچ آتش كنند مي تقديس و تعظيم آنرا و گذارند مي احترام آتشكده

  . كنند
 مخصوصا و تدريجا اسالم و اند  پذيرفته را اسالم تدريجا ايرانيان گفتيم چنانكه كه رساند مي همه اينها
 در زرتشتيان كه اينست عجيب. است كرده غلبه  زرتشتي كيش بر ايران سياسي استقالل دورهاي در

 متأخرتر هاي دوره از اند داشته بيشتري احترام و آزادي است عرب سياسي  سيادت دوره كه اسالم صدر
 زردشتي اقليت شدند مي  مسلمان ايرانيان كه اندازه هر اند گرفته بدست را حكومت ايرانيان خود  كه

 زردشتيگري عليه بيشتري تعصب مسلمان اعراب از مسلمان ايرانيان و كرد مي پيدا نامناسبتري وضع
 ايران از زرتشتيان از اي عده كه شد سبب مسلمان تازه ايرانيان تعصبات  همين ظاهرا و داشتند مي ابراز
  . دادند تشكيل را هند پارسيان اقليت و كردند مهاجرت هند  به
 كتاب آن 396 صفحه از را"ايران  باستاني ميراث"كتاب نويسنده فراي مستر خنس نيست بد اينجا در

  : ميگويد او كنيم، نقل
    كانون دو از يكي كه فارس در استخر كه آيد مي بر چنين اسالمي منابع از
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 همچنان نيز اسالم روزگار در بود) آذربايجان شيز در ديگرش كانون(ساساني ايران در زرتشتي آئين
 بيشتر اينهمه با. نهاد كاستي به رو زرتشتيان شدن  كم با آتشگاهها شبكه اندك اندك. ماند نشكوفا
 كشور روزگار تا آن از پس و ماندند وفادار زرتشت آيين به همچنان ميالدي  دهم قرن تا فارس مردم

 پيكار از جالبي شرح. زيستند مي فارس در زرتشتي انبوهي گروه باز يازدهم سده در سلجوقيان گشايي
 بنيان كه الكازروني شهريار بن ابراهيم ابواسحاق زمان در كازرون شهر در زرتشتيان و مسلمانان  ميان
  . داريم دست در است گذشته در ميالدي 1034 سال در و است متصوفان هاي فرقه از يكي گذار

 البلدان معجم كتاب(ابكت  اين از ولي گرويدند اسالم به شيخ اين راهنمايي به زرتشتيان از بسياري
  . است بوده استوار همچنان زرتشتيان موقعيت كه آيد مي بر  چنين اسالمي ديگر كتابهاي از نيز و) ياقوت
 نام خورشيد و بود زرتشتي راند مي فرمان فارس سراسر بر آنجا از كه بويه آل روزگار در كازرون عامل
 داد فرمان بويهي شاهزاده اين كه داشت بلندي پايگاه  چنان شيراز بويهي فرمانروايي ديده در وي. داشت

 كرده پا بر مردم كردن مسلمان براي كه آشوبي سبب به را او سرزنشهاي و برود او نزد كازروني شيخ تا
 يهود و مسيحيان و بودند  فارسي عمده گروه دو زرتشتيان و مسلمانان) 121 -  117 ص(بشنود بود

  . بودند اندك بسيار
  : نويسد مي 399 صفحه در
 شيعيگري و صوفيگري مانند گوناگون جنبشهاي شد مي افزوده اسالمي هاي انديشه دامنه بر چه هر

 نيافته توسعه و كوتاه هاي انديشه از توانستند نمي  كه ايرانيان براي پناهگاهي نتيجه در و يافت مي رونق
    بخشهاي و گرويدند تشيع به ايران، يديلم فرمانروايان كه هنگامي. آمد مي پديد كنند پيروي زرتشتي

 دست بغداد بر) هجري 334(ميالدي 945 سال در سرانجام و بردند در به خليفه دست از را ايران غربي
 دو هر اين كه زيرا برگزيدند، را عربي زبان و اسالم بويه آل ديگر. نهاد زوال به رو زرتشت آيين يافتند،
  مخصوص محالت به زرتشتيان آنكه حال و بود گرفته المللي  بين جنبه
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 برابر در مذهب شيعي بويه آل رفته هم روي كه نمايد مي چنين. بودند شده رانده نشين زرتشتي 
 گماشتگان از بسياري و سني خلفاي زيرا بودند، كرده پيشه بردباري و مسامحه ديگر مذهبهاي  پيروان
 از نيز كازرون زرتشتي عامل گفتيم نانكهچ گذاشتند مي جاي بر كارها سر بر را مذهب سني رسمي
 و السالم عليه علي خاندان عربي هاي سنت به دلبستگي بيشتر بويه  آل اما. بود كسان اينگونه جمله

 در بويه آل پادشاهان از يكي عضدالدوله مثال ايران، گذشته هاي سربلندي به تا داشتند اسالمي  فرهنگ
  . بكنند عربي به جمشيد  تخت در اي يبهكت تا داد دستور. ه 344 / م955 سال
 به نسبت بيشتري گرايش  ايران مردم عرب، سياسي سيادت زوال از بعد قرنها كه شد سبب عاملي چه

   است؟ بوده كار در ديگري چيز ايراني روح با آن  سازگاري و اسالم جاذبه جز آيا بدهند؟ نشان اسالم
 حكومتهاي از بيش بودند عربي حكومتهاي دشمن اسيسي لحاظ از كه ايراني مستقل حكومتهاي خود
 در را دانشمندان بودند، اسالم خدمتگزاران  مشوق و اسالم علماي مروج و مؤيد و اسالم پاسدار عربي
  . كردند مي كمك اسالمي علوم تعليم در و اسالم كتابهاي تصنيف و تأليف
 قرن دو در حتي اسالم قرن  چهارده طول در اسالمي علوم و اسالم به نسبت ايرانيان كه هيجاني و شور
 بي اسالم نظر از هم دادند، نشان است گذاشته"سكوت  قرن دو"را آنها نام انگليسي ملكم سرجان كه اول

 خدمت و  عشق و هيجان و شور آنقدر ايراني، از غير ديگري ملت نه يعني ايران، نظر از هم و بود سابقه
 مذهبي، چه و ملي چه ديگري، هدف  براي ديگري دوره در ايرانيان نه و است داده نشان اسالم به نسبت

  . اند داده نشان هيجان و شور قدر اين
 ولي كنند احياء را خود  كهن رسوم و آيين توانستند مي مزاحمتي هيچ بدون استقالل از پس ايرانيان
 و انديشه و عقل با را اسالم نهاآ چون چرا آوردند، رو  اسالم به و كردند پشت آن به بيشتر بلكه نكردند،
    موجب سالها كه را رسومي و آيين تجديد خيال هيچگاه. ديدند مي سازگار خود فطري هاي خواسته
 اين طول در تاريخ  شهادت طبق كه است سنتي اين و پروراندند نمي سر در بود آنان روحي عذاب

 افراد كه كنيد مي مالحظه اگر و برجاست، پا و باقي همچنان است آمده ايران به اسالم كه قرني چهارده
  گذشته زمانهاي احيانا و روزگار  اين در اي الهويه معلوم معدود
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 چه) 1(آورد ايران ملت حساب به را آنها نبايد اند، آورده  ميان به قديم رسوم و آيين تجديد از سخن 
 اعراب، خود از  كه اند داده نشان هابار داد خواهيم شرح مفصال نيز اين از پس كه طور همان  ايرانيان
 در آنان كه است اي صادقانه خدمات اينهمه آن، دليل و اند دانسته سازگارتر خود روحيات با را اسالم
 است بوده همراه عجيبي ايمان و اخالص با كه خدماتي اند نموده قرآن و اسالم به قرن چهارده اين طول

 داد خواهيم آنان ارزنده  خدمات از برخي پيرامون جامعي نسبتا شرح آينده صفحات در خدا ياري به ما و
 و عقل با موافق آنرا و پذيرفته را مسلماني آيين  دل و جان با چگونه ايران ملت كه بدانند همگان تا

   ياد به را ما كه است حقيقت همين و است دانسته خود وجداني هاي خواسته  پاسخگوي تنها و انديشه
 كه بينم مي را روزي من قسم بخدا":فرمود كه اندازد مي سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر فرمايش
  . "كنند مسلمان را شما تا بجنگند شما با جنگيد مي آنان با اسالم براي شما كه ايرانيان همين

 را هاآن و كنند مغالطه ندانسته يا دانسته اي عده كه است شده سبب و آمده پيش ايران در جريان دو
 قلمداد اعراب مقابل در الاقل و اسالم مقابل در ايرانيان  طرف از مخالف العمل عكس و مقاومت نوعي
 به يكي  كه پديده دو اين درباره ما است الزم اينرو از تشيع، مذهب ديگر و فارسي  زبان احياي: كنند
 و بحث دارد ارتباط مسئله ينا با  كه آنجا تا ما، رسمي مذهب به ديگري و است مربوط ما رسمي زبان

  . نمائيم تحقيق
  

   فارسي زبان
  

  تحميلي  ايرانيان بر را مسلماني آيين تا شده داده قرار بهانه كه مسائلي از يكي
  

  : پاورقي
 و سر ايران كهن رسوم و آيين تجديد بهانه به كساني وقت هر تاكنون اسالم آغاز از خوشبختانه) 1(

 و فريدها بها كه طوري به اند گرديده روبرو ايران ملت شديد العمل عكس با اند، كرده پا به صدايي
 همين شمار  بي سربازهاي و ايراني افشين و مسلم ابو چون كساني دست به مازيارها و ها بابك و سنبادها
 نهضتهاي كنندگان سركوب اينهمه استعمار سازان نغمه چرا نيست معلوم ولي. شدند مار و تار كشور
 بابكي همان آورند، مي ايران ملت حساب به را بابك چون كساني تنها و گيرند، مي ناديده را مياسال ضد
 زنها تو چه باشد، مي  خودت خانه بروي جا هر شد گفته او به كند فرار ارمنستان به خواست مي  وقتي كه
   ).اثير ناب كامل(.داري بچه آنان از بسياري از و اي كرده آبستن را شماري بي دخترهاي و
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 زبان در آنرا و كردند حفظ را خود  زبان تاريخ اين طول در ايرانيان: گويند مي كه است اين دهند نشان 
  . نساختند نابود و محو عربي
 عربي به و بگذارند كنار را خود زبان زبان، يك اهل كه است اين مستلزم اسالم پذيرفتن مگر !شگفتا
   كنيد؟ پيدا توانيد مي را چيزي چنين اسالم قوانين و روايات يا قرآن كجاي در شما گويند؟ سخن
 شان مخيله در هرگز ايرانيان. نيست مطرح زبان مسئله است همگاني آئين كه اسالم مذهب در اصوال
  . كرد مي خطور هم نبايد و است، اسالم اصول مخالف  فارسي زبان احياي و تكلم كه كرد نمي خطور

 عربي، لغت احياي در قدر اين  ايرانيان همين چرا بود اسالم با مبارزه خاطر به فارسي زبان احياي اگر
 و كردند كوشش عربي زبان بالغت و فصاحت و بديع بيان و  معاني عربي، نحو و صرف عربي، زبان قواعد
 به فارسي زبان احياء اگر. اند نكرده خدمت عربي زبان به ايرانيان قدر به اعراب هرگز نمودند؟ جديت
 زبان دستور و لغت كتاب همه اين جاي به ايران مردم بود مي  عربي زبان يا عرب يا اسالم با مبارزه خاطر

 فارسي زبان  براي بالغت قواعد و زبان دستور و لغت كتابهاي عربي، زبان براي بالغت و  فصاحت قواعد و
 به شان توجه نه ايرانيان. كردند مي يخوددار  عربي زبان اشاعه و تأييد و ترويج از الاقل يا و نوشتند، مي
 زبان آنها دانستند، مي بيگانه زبان را عربي زبان نه و بود  عرب يا اسالم با ضديت عنوان به فارسي زبان
 عربي زبان دانستند مي همه به متعلق را اسالم چون و عرب، قوم زبان نه دانستند مي اسالم  زبان را عربي

  . دانستند مي مسلمانان همه و خود به متعلق نيز را
 و قوم يك زبان آلماني فرانسوي، انگليسي، تركي، فارسي، قبيل از ديگر زبانهاي اگر كه اينست حقيقت

 و قوم يك به دارد تعلق كه است زباني فارسي زبان مثال. است كتاب  يك زبان تنها عربي زبان است ملت
 باز نبودند، اگر تنهايي به آنها از يك هر. اند دهبو سهيم آن بقاي و حيات در بيشمار افرادي ملت،  يك
 فردوسي زبان نه نيست تنهايي به كتاب هيچ و هيچكس  زبان فارسي زبان. بود جهان در فارسي زبان
    همه زبان ديگر، كس هيچ نه و حافظ نه و مولوي نه و سعدي نه و نظامي نه و  رودكي زبان نه و است
 حيات عامل و حافظ و نگهدارنده تنها قرآن. قرآن نام به است كتاب كي زبان فقط عربي زبان ولي است

 است بوده قرآن خاطر به و قرآن پرتو در آمده وجود به زبان اين  به كه آثاري تمام. است زبان اين بقاي و
   علوم
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  . است بوده قرآن خاطر به آمده وجود به زبان اين براي كه دستوري
. فلسفي كتابهاي است، بوده  قرآن خاطر به اند نوشته كتاب و اند ردهك خدمت زبان اين به كه كساني
 قرآن خاطر به فقط شده تأليف يا ترجمه زبان اين به كه غيره و حقوقي رياضي، طبي، تاريخي، عرفاني،

   .ملت يك و قوم يك زبان نه است كتاب يك زبان عربي زبان حقا  پس. است
 كه بود جهت اين از بودند قائل خود  مادري زبان از بيشتري احترام زبان اين براي اي برجسته افراد اگر
 را كار اين لهذا و دانستند مي خود آيين زبان آنرا بلكه دانستند نمي  معين قوم يك به متعلق را زبان اين

 دين زبان عربي زبان  كه بود اين عرب غير ملل افراد احساس. شمردند نمي خود مليت و ملت به  توهين
  . ملت زبان آنها مادري زبان و است

  : است سروده عربي به كه مثنوي در خود معروف شعر چند از پس مولوي
   حيوش في حيوش قتلي في ان   ثقات يا اقتلوني اقتلوني

  : گويد مي
   است ديگر زبان صد خود را عشق   است خوشتر تازي چه گر گو پارسي
 كه دليل اين به دهد، مي ترجيح  اوست مادري زبان كه فارسي زبان بر را عربي زبان شعر اين در مولوي
  . است دين زبان عربي زبان

 زمخشري نحو مقدمه كه  كاشغري جوان يك با محاوره صورت به حكايتي گلستان پنجم باب در سعدي
 فارسي زبان كه كند مي ياد چنان عربي و فارسي  زبان از حكايت آن در. است ساخته است خوانده مي
  . دانش و فضل اهل زبان عربي  زبان و است عوام ممرد زبان

  : گويد مي خود معروف غزل در حافظ
   است ادبي ياربي پيش هنر عرض چه اگر

   است عربي از پر دهان ولكن خموش زبان         
 از كه حماقت تارهاي گرفتار  عنكبوتان از يكي است، نوشته مقاله بيست در قزويني مرحوم كه قراري از

 شعر اين در چرا كه است بوده مند گله حافظ از  هميشه نيستند كم فعال استعماري هاي نقشه بركت
  ! است؟  دانسته هنر را عربي زبان
 را آنها زبان بخواهد كه ندارد  توجه مخصوصي دسته و قوم يا ملت به گفتيم اين از پيش چنانكه اسالم
  . بيندازد  رسميت از را ديگر قوم زبان و بشناسد رسمي
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 قبطي، رومي، فارسي، زبانهاي اكرم پيغمبر دستور به االشراف و التنبيه در مسعودي نقل به ثابت بن زيد
    مترجمي سمت و بود آموخته دانستند مي را زبانها اين از يكي و بودند مدينه در كه افرادي از را حبشي
 تكلم فارسي به گاهي  المالس عليه امير حضرت كه است شده نقل تواريخ در داشت را اكرم رسول

  . اند كرده مي
 كند، تكيه مخصوصي زبان روي تواند نمي است بشر افراد همه به متعلق كه قانوني و آيين كلي طور به

 بدون تواند مي است سليقه و ذوق و فكر نوع يك مظهر ناخواه  خواه كه خود زبان و خط با ملتي هر بلكه
   .كند پيروي آن از رادعي و مانع هيچ

 و تعجب جاي هيچ كردند، تكلم  فارسي زبان به باز اسالم قبول از پس ايرانيان بينيد مي اگر بنابراين
 ايرانيان تمايل عدم نشانه آنرا مغرضان، كه ندارد ربطي يكديگر  به دو اين ديگر تعبير به و نيست شگفتي

  . بدانند  اسالم به
 هم دين اين بيشتر پيشرفت  براي اي وسيله نيست الماس پذيرش مانع اينكه بر عالوه زبان تنوع اصوال

 خود مخصوص قدرت و خود مخصوص زيبائيهاي  وسيله به تواند مي زباني هر چه شود مي محسوب
 فرهنگ و زبانها با مختلف ملل كه اينست اسالم موفقيتهاي از يكي. بنمايد اسالم به اي جداگانه خدمت

 خدماتي خود، مخصوص  زبان و فرهنگ و ذوق با و خود سهم به يك هر و اند پذيرفته آنرا گوناگون  هاي
  . اند كرده
 مثنوي" همچون اي ارزنده اسالمي  شاهكارهاي و گرانبها آثار امروز ما بود رفته ميان از فارسي زبان اگر
 و اسالمي مفاهيم آنها سراسر در كه ديگر زيباي اثر صدها و"نظامي" و"حافظ"ديوان و"گلستان"و"

  . نداشتيم اند ساخته جاويد فارسي زبان با را اسالم پيوند و زند مي موج نيقرآ
 يك هر كه داشت وجود مسلمين ميان در فارسي زبان همچون ديگر زبان چند كه بود خوب چه
  . اوال اين. بنمايند اي  جداگانه خدمت اسالم به خود مخصوص استعداد با توانستند مي

 را فارسي زبان خودشان ايرانيها واقعا آيا داشتند؟ نگاه زنده عواملي چه و نيكسا چه را فارسي زبان ثانيا،
    عامل ايراني مليت حس آيا و داشتند؟ دخالت ايرانيها از بيش كار اين در ايراني غير عناصر يا كردند احيا
   نداشت؟ ايراني مليت به ربطي كه سياسي عوامل سلسله يك يا بود كار اين

  خود از بودند نژاد عرب و عرب ريشه از كه عباس بني ،تاريخي شواهد طبق



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 103

 كه اميه بني با مبارزه براي آنها  كه بود جهت بدان اين و كردند مي ترويج را فارسي زبان بيشتر ايرانيها 
 همين به و كردند، پيشه عربي ضد سياست عرب، غير بر عرب  تفوق اساس بر و بود عربي شان سياست

 بني از و دهند مي قرار تجليل مورد را اميه بني امروز، پرست عنصر و ناسيوناليست اعراب  كه است دليل
  . كنند مي انتقاد بيش و كم العباس

 با بود عربي پرستي عنصر و نژاد و قوميت سياستشان اساس كه اميه بني با مبارزه خاطر به العباس بني
 كردند يم تقويت را عربغير عنصر دند،كر مي مبارزه بود عرببرغير عرب تفوق موجب چه هر و عربيت

 همين به و كردند مي  تقويت نيز بگيرند قرار عرب تاثير تحت عرب غير كمتر شد مي سبب كه را اموري و
  . كردند مبارزه  عربي زبان با حتي و پرداختند فارسي زبان ترويج به جهت

 در يكنفر كه بكن كاري":نوشت  سانيخرا مسلم ابو به است عباس بني سلسله گذار پايه كه امام ابراهيم
   ).1("بكش گويد مي سخن عربي به ديدي كه را كس هر و نكند صحبت عربي به ايران

  : گويد مي خود كتاب 387 صفحه در مسترفراي،
 افتادن بر موجب خود اين و اند كرده ياري مشرق در فارسي زبان گسترش در تازيان خود من عقيده به

  . شد سرزمين آن ديگر يها لهجه و سعدي زبان
  : نويسد مي االدب ريحانة در
 و خدمتي وسيله به نواحي افاضل از يك هر و رفت  خراسان به مأمون كه هجري هفتاد و صد سال در

 مهارتي دري و تازي زبان دو هر به سخنوري در كه نيز مروزي ابوالعباس اند، جسته مي تقرب مدحتي
 و كرد انشاء مأمون حضور در و نظم عربي و فارسي كلمات از مخلوط ملمعي مدحت داشت نهايت  بي
 قرين استمرار طور به) نخودي هيجده طالي  اشرفي هزار(دينار هزار انعام به و شد طبع پسنده بس

 غلبه از بعد كه را فارسي نظم طريقه و كردند رغبت شيوه بدان زبانان  فارسي پس آن از. گرديد افتخار
  . داشتند وكمسل بوده متروك  عرب

  
  : پاورقي

  . مقريزي خطط از نقل) 1(
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  : مأمون مدح در او قصيده ابيات از
     فرقدين بر خود فرق دولت به رسانيده اي

   يدين عالم بر وجود فضل به گسترانيده         
    را ديده مردم چو شايسته، تو را خالفت مر

   نعي دو هر را رخ چو بايسته، تو را يزدان دين         
  نگفت شعري چنين من از پيش منوال بدين كس

   بين نوع اين با هست را پارسي زبان مر         
   لغت اين تا را تو مدحت اين من گفتم آن از ليك

  ) 1(زين و زيب تو حضرت  ثناي و مدح از گيرد         
 به رغبتي چندان كه نيمبي مي را مسلمان نژاد ايراني ايرانيان از بسياري تاريخ، طول در ديگر طرف از

 در اند بوده خالص ايراني نژاد از همه كه سامانيان و ديالمه و طاهريان مثال دادند، نمي نشان فارسي زبان
 احياء وسيله بودند ايراني غير نژاد از كه غزنويان آنكه حال و كردند نمي كوشش فارسي  زبان پيشبرد راه

  : گويد مي ايران باستاني ميراث كتاب 403 صفحه در فراي مستر. گشتند فارسي زبان
 به ايشان بازپسين و بودند نشاپور در دربارشان در عربي زبان كاربردن به خواه هوا طاهريان كه دانيم مي

  . بود  گشته آور نام دلپسندي عربي شيوه داشتن
  . كرديم  نقل عربي زبان به ديلميان آوردن رو درباره را مستشرق همين سخن قبال
 از سلسله اين. اند بوده ساساني  دوره معروف سپهساالر چوبين بهرام نسل از اند گفته چنانكه نيانساما

 شعاير و اسالم به نسبت روند، مي بشمار ايران سالطين  دادگسترترين هم و مسلمانترين از سالطين،
  . اند داشته را مندي  عالقه نهايت اسالمي

 علمي شؤون همه در نبوي احاديث  تدريجي نفوذ تشريح منض"مثنوي احاديث"كتاب مغز پر مقدمه در
  : گويد مي"سمعاني  انساب و"از نقل به اسالم، جهان ادبي و
   نويسندگان و كتاب حامي و شعرا مشوق كه وزراء و امرا از بسياري و

  : پاورقي
   181. صفحه هفتم، جلد سوم، چاپ االدب، ريحانة) 1(
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 بن اسد بن احمد امير  ساماني شهرياران و امرا از چنانكه رفتند، مي ارشم به حديث رواش از خود ،بودند
 الحسن ابوو) 295 صفر ماه در متوفي(احمد بن اسماعيل  ابراهيم ابو وي فرزندان و) 250 متوفي(سامان
   صفر 21 متوفي(احمد بن اسحق يعقوب ابو و) 279 االخر جمادي در متوفي(احمد بن نصر

 متوفي(سامانيان مشهور وزير بلعمي عبيداهللا بن محمد ابوالفضل و اند شده رذك رواش طبقات در)301
 ابوالحسن او پسر و سيمجور عمران ابي بن ابراهيم امير و است كرده مي حديث روايت) 319 صفر دهم

 و شمارند، به حديث رواش عداد در خراسان ساالر و ساماني امراي اكابر از ابراهيم  بن محمد ناصرالدوله
 كرد مي استقالل دعوي و بود خراسان امير كه) 388 رجب مقتول(ابوالحسن بن) محمد يا(مظفر بوعليا

 معروف كتاب  صاحب(البيع بن حاكم عبداهللا ابو و داشت امالء مجلس و بود حديث راوي
  . است داشته سماع وي از) 405 متوفي()مستدرك

 و است نشده تشويق و ترويج وجه  هيچ به فارسي انزب ايراني، نژاد در اصالت همه با سامانيان دربار در
 چنين نيز شيعي ايراني ديالمه همچنانكه دادند، نمي نشان فارسي  زبان به اي عالقه نيز آنها ايراني وزراي
  . اند بوده
 اينها. است يافته نضج و رشد  فارسي زبان متعصب، مذهب سني نژاد ترك غزنويان دستگاه در عكس بر

 دخالت فارسي زبان ابقاي و احياء در قومي و ملي تعصبات از غير ديگري عوامل و علل كه رساند مي
 ضد و ايراني  تعصب نوعي امر اين علت آيا است، بوده فارسي زبان به توجهشان صفاريان. است داشته
   ديگر؟ چيز يا است بوده عربي
  : گويد مي فراي مستر
 يعقوب، كه زيرا. دادند پيشرفت را نوين فارسي داشتند تفرودس مردم از تباري كه صفاري دودمان شايد
 وي كه شود سروده زباني به شعر كه بود آن خواهان روايتي به بنا و دانست نمي عربي آن، گذار پايه

  . دريابد
 آنكه از پس فراي مستر. آنهاست  بودن بيسواد و عامي فارسي، زبان به صفاريان بيشتر توجه علت عليهذا

  : گويد مي كند، مي اشاره سامانيان  زمان در عربي به مخلوط فارسي نهضت يك به
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 نبود، عربي يا اسالم ضد بر شورش از ناشي) عربي لغات با مخلوط فارسي(فارسي نوين ادبيات
 ايمان نشانه را آن نبايد و بوده زمان راسخ  شيوه به وابسته است آمده شعر در كه زرتشتي مضمونهاي

 ميان در ويژه  به داشت رواج بسيار روزگار آن در خوردن گذشته افسوس دانست، تزرتش آيين به مردم
 ناشدني گذشته به بازگشت ديگر اما بود تر معمول گذشته اندوه اين داشتند حساس روحي كه شاعراني

 از اسالم اكنون كه نيست شك. بود گشته عربي همپايه اسالمي  زبانهاي از يكي نوين فارسي زبان. بود
 و بود گشته  جهاني فرهنگي و بسيار ملتهاي داراي اسالم ديگر. بود گشته نياز بي عربي  زبان بر يهتك

  . داشت بزرگ نقشي اسالمي فرهنگ گرداندن در ايران
 آن، تأثيرات و فارسي  زبان به عربي هاي واژه ورود درباره خود كتاب 400 صفحه در فراي مستر
  : گويد مي  چنين"ايران نوين زندگي آغاز عنوان"تحت

. دارد اهميت فرهنگ آن ماندن  جاي بر يا يافتن ادامه در جامعه يا دين از بيشتر زبان فرهنگها برخي در
 عهد فارسي(ميانه فارسي زبان پيوستگي در شك بي كه زيرا آيد، مي راست ايران فرهنگ با اصل اين

. نيستند يكي دو اين  اينهمه با داشت، روا ترديد توان نمي) اسالمي دوره فارسي(نوين فارسي و) ساساني
 زبان اين كه نوين فارسي در است عربي هاي واژه از بسياري يافتن راه زبان دو اين ميان فرق بزرگترين

  توان نمي پهلوي زبان در را برتري اين و است كرده جهانگير آنرا و بخشيده  نيرويي ادبيات نظر از را
 به شكوفان ادبياتي آوردن پديد  تواناي را آن و ساخت توانگر را نوين يفارس عربي كه راستي به. يافت
 فارسي. رسيد لطف و زيبايي اوج به وسطي قرون پايان در  فارسي شعر چنانكه. ساخت شعر تهيه در ويژه
    ادبيات در كه بودند ايراني مسلمانان گروهي آن ساالر قافله كه گرفت پيش ديگر راهي نوين
 عربي الفباي با كه نوين  فارسي. بودند دلبسته بسيار خويش مادري زبان به نيز و ندداشت دست عرب
 گل ساماني دودمان پايتخت بخارا در و گرفت رونق ايران مشرق در ميالدي نهم سده در شد مي نوشته
  . "كرد
  : گويد مي چنين عربي عروض از فارسي شعر استفاده به راجع 402 صفحه در
   عربي افاعيل با را كهن روش فارسي نوين شعرهاي ساختن در"
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 شاهنامه ،"پيوند"اين نمونه ترين كهن و بهترين شايد آوردند پديد فراواني بسيار بحرهاي و آميختند در
  . "است شده ساخته متقارب بحر به كه باشد فردوسي

  

   تشيع مذهب
  

 و عالقه نبوت خاندان به نسبت ديگر  ملل و اقوام از بيش كردند، اختيار اسالم كه االيام قديم از ايرانيان
  . دادند نشان ارادت
 العمل عكس نوعي بلكه ندانند،  صادقانه را ارادتها و ها عالقه اين اند خواسته شناسان شرق از بعضي

  . نمايند معرفي ايراني قديم آيين و رسوم احياي براي اعراب،  مقابل در الاقل و اسالم، مقابل در زيركانه
  : است شده خوبي بهانه دسته دو براي افراد ناي گفته
 معرفي اسالم به نسبت  مخلص غير و سياسي فرقه يك را شيعه وسيله اين به كه متعصب سنيان يكي
 كرد كاري چنين"االسالم فجر و"كتاب در مصري  امين احمد چنانكه برند، حمله تشيع اساس به و كنند

   را"اصولها و الشيعة اصل"كتاب افترا آن رد براي الغطاء كاشف حسين محمد شيخ فقيد عالمه و
  . نوشت
 تجليل را ايرانيان اول، دسته  عكس بر دسته اين. هستند ايراني ناسيوناليستهاي اصطالح به ديگر، دسته
  . كنند نگهداري و حفظ تشيع  پرده زير را كهن آيين توانستند كه كنند مي
 ضمن ،157 صفحه صانعي، پرويز دكتر تأليف تهران اهدانشگ انتشارات از"شخصيت و قانون"كتاب در

 تحليلي و اساسي و زنده بايد و است سطحي و مرده و خشك ما مدارس در تاريخ تدريس اينكه در بحث
  : گويد مي باشد،
 و شد مي داده تعليم ما به تاريخي مطلب يك عنوان به اسالم سني و شيعه فرق اختالف مسئله مثال
 بين اساسي اختالف و گرويدند ايشان به بودند  السالم عليه علي حضرت طرفدار كه يانايران كه گفتند مي

 خليفه را ايشان سنيان كه حالي در ميدانيم، اول خليفه را علي حضرت ما كه است آن سني و شيعه
 غير و صوري كامال را شيعه و سني بين اختالف مسئله، تشريح و تعريف طرز اين. شمارند مي  چهارم

  خود كه طوري به دهد، مي جلوه ممه
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  مطلب اين به مطالعه ضمن و دبيرستان ترك از بعد سالها. رسد مي نظر  به منطقي غير هم اختالف 
 باستاني شعائر و ملي استقالل حفظ خاطر به و ايراني فكر ابتكارات از شيعه فرقه پيدايش كه برخورديم

 كرده اختيار زني به را ايراني پادشاه آخرين دختر السالم  عليه حسين امام كه جهت آن از. است بوده او
 شمرده ايراني  عظمت با هاي سلسله به منسوب و شاهزادگان از فرزندانشان سپس و ايشان فرزند بودند،
 لمهك بعد به آن از و است، شده تأمين او  افتخارات و شعائر و ايراني حكومت دوام ترتيب اين به شده

   ).1(است گشته شاهزاده كلمه جانشين واقع در شد مي اطالق  ائمه داوال به كه هم"سيد"
 مطالعه با گرفته صورت او"  مليت"حفظ براي كه ايراني عاطفه و فكر ابتكار اين اهميت و ماهيت

 رشته وارد دين آن از كه سنتي و رسوم و آداب و زردشتي  دين يعني ايران، قديم مذهب در بيشتري
 فعلي دوره همينطور و ايران باستان تاريخ با شيعه فرقه رابطه و گشته معلوم بهتر شده اسالم دين شيعه
 طريق از باستان ايران سنن و عقايد  بعضي چطور كه كنيم مي درك يعني شود، مي روشن ما حيات
  . است شده حفظ ما براي شيعه مذهب
 كرده منتشر"مركزي آسياي در  اديان و فلسفه"نام به پيش سال صد حدود در كه كتابي در گوبينو كنت
 شيعه عقائد اصلي ريشه ساساني سالطين داشتن الهي و آسماني  جنبه درباره را ايرانيان قديمي عقايد

 شهر با را السالم عليه حسين امام ازدواج و است دانسته اطهار ائمه طهارت و عصمت و امامت باب در
  . است  آورده شمار به هشيع انديشه در ايراني عقيده آن سرايت عامل بانو

  : گويد مي وي كند، مي تاييد را گوبينو نظريه نيز براون ادوارد
 يا آسماني حق را سلطنت ايرانيان گويد مي كه آنجا است، بوده گوبينو با حق كه است معتقد نگارنده
 در عظيمي ثيرتأ عقيده اين و بود، گرفته قرار وديعه به ساساني  دودمان در كه دانستند مي الهي موهبت
   مذهب  به ايرانيان شديد عالقه الخصوص علي است، داشته ايران بعد ادوار تاريخ سراسر

  
  : پاورقي

  : كند مي ذكر تناسب به را رباعي اين پاورقي در نويسنده) 1(
   را جم ريشه و رگ داد فنا باد بر   را عجم هژبران پشت عمر بشكست

   را عجم است قديم كينه عمر آل با   نيست علي ز خالفت غصب بر عربده اين
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 جانشين يا خليفه انتخاب ،اند چسبيده عتشي مذهب به محكم كه است عقيده همين تاثير تحت تشيع
 اهل نظر در بود، طبيعي امر دموكرات عرب نزد اندازه هر سلم و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر روحاني
 و سنت  ثاني خليفه عمر شخص و نداشت، ديگري راث اشمئزاز ايجاد جز و نمود مي  طبيعي غير تشيع

 ايرانيان كينه ساخت، نابود را  ايران امپراطوري كه است نفرت مورد شيعه نزد سبب بدان هم جماعت
 ايرانيان عقيده به نيست ترديد و شبهه هيچگونه محل شد ظاهر مذهب لباس در گرچه عمر به نسبت
 يزدگرد دختر شهربانو باشد، مي اكرم نبي بنت زهرا فاطمه كوچك پسر كه السالم  عليه علي بن حسين
 و اماميه(تشيع بزرگ فرقه دو هر بنابراين و آورد در نكاح حباله به را ساساني پادشاه آخرين سوم

 نيز سلطنت فضائل و حقوق واجد بلكه نبوتند، خاندان فضائل و  حقوق نماينده تنها نه) اسماعيليه
  . )1("ساساني دوده از و رسالت بيت از. دارند سو ود از نژاد زيرا باشند، مي
 راجع اند شده واقع آنها سخنان تأثير تحت كه ايرانياني و مستشرقين، از برخي كه توجيهي اينست آري
 موضوع اين در تفصيلي بحث كه است بديهي نمايند مي  آن پيدايش علت و شيعه مذهب ماهيت به

  . نداريم  گزيري اجمال طور به مطالب بعضي ذكر از اينجا در ما ولي است، اي جداگانه  رساله به نيازمند
 از السالم عليه سجاد  امام تولد و يزدجرد دختر شهربانو با السالم عليه حسين امام ازدواج موضوع
 اي عده دست به اي بهانه ايران سلطنتي خاندان  به ايشان از بعد ائمه انتساب و ايراني خانمي شاهزاده
    دودمان به آنها انتساب نتيجه رسالت خاندان به را ايرانيان گرايش كه  است داده مغرض يا فخيالبا
 اعتقاد بقاياي از السالم  عليهم اطهار ائمه الهي حق به را شيعيان اعتقاد و كنند معرفي ساساني شاهان
 را خود ساساني شاهانپاد كه است مسلم زيرا بدانند، ساساني  پادشاهان"ايزدي فره"به ايرانيان قديمي
 آن زردشتي  آيين بودند قائل بشري فوق و خدايي نيمه مقامي خود براي و دانستند مي نژاد آسماني

  . كرد مي تأييد را تفكر طرز اين نيز عصر
 آمده دست به آباد حاجي در ساساني اردشير پسر شاهپور از كه پهلوي هاي كتيبه از يكي در گويند مي

  : است هشد نوشته چنين است
  : پاورقي

  . 195 ص / 1 جلد فارسي، ترجمه ادبيات، تاريخ) 1(
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 مزدا و آسماني موجودي فرزند يزدان،  سوي از سرشت، مينو ايران، غير و ايران شاهان شاه هر، شاهپو
 بوده يزدان سوي از و آسماني نيز خود كه پادشاه بابك نوه يزدان،  سوي از سرشت، مينو اردشير پرست
   .)2(است
 هم اطهار ائمه ديگر  طرف از و بودند، قائل آسماني مقامي خود براي ساساني پادشاهان چون پس

 قائلند، آسماني مقام آنها براي و هستند ايراني  همه هم آنها پيروان و شيعيان و رسد مي آنها به نژادشان
 اعتقاد همان مولود اراطه ائمه امامت به اعتقاد !منطقي صحيح صد در صد  كبراي و صغرا اين با پس

  . است ايراني قديمي
 مطلب دو اينجا در كه بگوييم بايد مقدمه كنيم، مي روشن را ادعا اين پوچي مختصري، بيان ضمن ما

 و عقايد سلسله يك داراي كه ملتي هر كه است طبيعي  اينكه يكي شود تفكيك يكديگر از بايد و است
 پيشين عقايد از قسمتي ناخواه، خواه دهد، مي عقيده يرتغي سپس و هست مذهبي غير يا مذهبي افكار
 است ممكن كند مي وارد خويش جديد عقايد در را آنها آگاهانه ناخود و ماند مي باقي ضميرش زواياي در

 براي تعمدي و تعصب گونه هيچ و باشد داشته را نيت  خلوص نهايت خويش جديد عقيده به نسبت
    پيشين عقايد و افكار از بكلي ضميرش لوح كه آنجا از ولي باشد نداشته خود  پيشين معتقدات حفظ
  . نمايد مي جديد  مذهب و مسلك و عقيده وارد خود با را آنها بيش و كم است نشده پاك
. داشتند وثني عقايد و بودند پرست بت برخي شدند مسلمان كه مللي نيست، ترديد جاي مطلب اين

 در است ممكن احيانا آنها پيشين فكري هاي  زمينه بودند، سيمجو يا يهودي يا مسيحي ديگر بعضي
  . باشد گذاشته اثر ايشان اسالمي عقايد و افكار

 اي پاره متأسفانه كردند حفظ اسالمي صبغه با را خويش عقايد برخي آگاه ناخود نيز ايرانيان مسلما
 آخر چهارشنبه در آتش روي از پريدن قبيل از دارد وجود ايرانيان برخي ميان در اكنون هم خرافات

 است اسالمي وظيفه اين و. است اسالم قبل ما بقاياي از كه چراغ) نور(سوي به خوردن سوگند و سال
 دور هميشه جاهلي هاي انديشه كدورت از را اسالمي  خالص و پاك عقايد اسالم اصولي مقياسهاي با كه
  . دارند نگاه

  
  يپاورق

. 142 ص / 1 جلد فارسي، ترجمه براون، ادبيات تاريخ) 1(
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 سنت و كريم قرآن به بايد دهيم قرار مطالعه مورد جهت اين از بخواهيم اگر را امامت و واليت مسئله
 چنين آورند اسالم جهان، مختلف ملل آنكه از قبل آيا شود معلوم تا كنيم مراجعه اكرم رسول قطعي
   خير؟ يا است  بوده مطرح اسالم خود در مطلبي
 از برخي واليتي و آسماني و معنوي مقامات اوال كه رساند مي اكرم رسول قطعي سنت و قرآن در مطالعه
 تأكيد را امامت و واليت تصريحا و تلويحا كريم قرآن ثانيا. است كريم قرآن تأييد مورد حق صالح بندگان
  . ستا كرده معرفي مقام اين به را خود طاهرين عترت نيز اكرم رسول عالوه به و است كرده
 اسالم متن در كند، تأثير يكديگر در آنها عقايد و كنند برخورد ديگر ملل با مسلمان اعراب آنكه از پيش
 علي عمران آل و ابراهيم آل و نوحا و آدم اصطفي اهللا ان" : كريمه آيه. است بوده مطرح مسائلي چنين

 افراد از بعضي واليتي  مقامات به ناظر بيش و كم) 1(»عليم سميع اهللا و بعض من بعضها ذرية  العالمين
. نيست نظر اين از ترديدي هيچگونه جاي و است  قطعي سنت و قرآن در تشيع مذهب اساس. است بشر
 بحث مورد مطلب به زيرا دارد وسيعي و باز ميدان اينكه گو شويم بحث اين وارد  توانيم نمي اينجا در ما
 از بعضي ادعاي در بحث. است تشيع با ايرانيان رابطه است بحث اين به مربوط آنچه نيست، مربوط ما

 العملي عكس نوانع به ايرانيان طرف از تشيع مذهب گويند مي  كه آنهاست اذناب و اتباع و مستشرقين
 پرده زير در تا كردند خلق جهت اين از را شيعه مذهب ايرانيان و شد اختراع و ابتكار ، اسالم مقابل در

  . كنند نگهداري و حفظ داشتند ايمان و عالقه بدان كه ار خود كهن عقايد تشيع
 مي ديگر ملتي مغلوب  نظامي و سياسي لحاظ از آنكه از پس ملل، از بعضي كه اينست ديگر مطلب

 در است مقاومت نوعي خود اين و كنند، مي نگهداري  پرده زير در آگاهانه را خود افكار و عقايد گردند، 
 كنند مي ادعا معموال گيرند مي الهام آنان از كه ايرانيان از برخي و مستشرقين از  برخي غالب قوم برابر
 هم ما. كنند نگهداري و حفظ تشيع  پرده زير در را خود كهن عقايد تا برگزيدند را تشيع ايرانيان، كه
  . كنيم مي تحليل و تجزيه زاويه همين از را مطلب اين
  

  يپاورق
. 34 و 33 / عمران آل. 1
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 رغبت و رضا روي از ايرانيان  اسالم آيا كه كرديم بحث قبال كه مطلبي به دارد بستگي اوال طلبم اين
 را پيشين افكار و عقايد كه بودند مي مجبور ايرانيان اگر. است  گرفته صورت عنف و جبر و زور به يا بوده
 عقايد بودند مجبور چون آنها شود گفته كه بود توهم اين جاي بپذيرند، را اسالمي عقايد و كنند رها

  . شدند حيله به متوسل ناچار گويند ترك را پيشين
 عقايد و مذهب و دين ترك  به مجبور را ايرانيان مسلمانان، وقت هيچ كه شد مسلم آنكه از پس ولي

 پس حتي و كنند نگهداري را خود هاي آتشكده كه دادند مي  اجازه آنها به بلكه اند، نكرده خود پيشين
 به ملزم را خود مسلمانان گرفتند، مي قرار مسلمين ذمه در) مجوس نصاري، يهود،( كتاب اهل كه آن از

 مردم از قليلي گروه نداشت امكان  بعالوه شدند، مي معابد آن تخريب مانع و دانستند مي آنها معابد حفظ
 ترك به مجبور را ميليوني چند ملتي بتواند نرسيد هزار صد چند به وقت هيچ شان عده مسلما كه عرب
 كه بودند برخوردار سالحي نوع همان از طرف هر اينكه به توجه با خصوصا بكنند، خود آيين و دين

 اعراب كه نداشت امكان عليهذا بود بهتر و بيشتر نظر هر از ايرانيان امكانات بلكه. بود برخوردار ديگري
 آداب و عقايد خواستند مي جدا ايرانيان اگر نبنابراي. كنند خود دين  ترك به مجبور را ايرانيان بتوانند
 را آنها تشيع  نام با و كنند اسالم اظهار نفاق روي از كه داشت لزومي چه كنند حفظ را خود  كهن

  . كنند نگهداري
 روي بر اسالم عميق سلطه و نفوذ و است بوده تدريجي ايرانيان اسالم كه كرديم ثابت قبال بعالوه،
 باز را خود استقالل ايرانيان كه گرفته صورت هايي  دوره در بيشتر زرتشتي كيش بر آن غلبه و ايرانيان
  . ماند نمي باقي ها ياوه اين براي جايي  بنابراين. بودند يافته
 به را اسالم دين ايرانيان كه كند مي اعتراف و اقرار خود كتاب متعدد جاهاي در براون ادوارد آقاي خود
  : گويد مي ادبيات تاريخ اول جلد از ،297 صفحه رد. پذيرفتند رغبت و طوع

 بر عرب ارضي استيالي در تحقيق از مشكلتر زردشت كيش بر اسالم آيين تدريجي غلبه درباره تحقيق
 در را مفتوحه ممالك و اقوام اسالم جنگجويان  كه كنند تصور بسا چه است، ساسانيان مستملكات

  صحيح تصور اين ولي. شمشير دوم قرآن، اول: ميساختند مخير راه دو از يكي انتخاب
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 بودند، جزيه  دادن به مجبور فقط و دارند نگاه را خود آيين داشتند اجازه يهود و ترسا و گبر زيرا نيست، 
 كه زكات و خمس دادن و غزوات در شركت از خلفا مسلم غير اتباع زيرا بود، عادالنه كامال ترتيب اين و
  . داشتند عافيتم بود فرض پيامبر امت بر
  : گويد مي كند مي  بحث زرتشتي دين انقراض به راجع شرحي اينكه از پس 307 و 306 صفحه در
 و قرن سه تا كه حقيقت  همين لكن است، قليل دادند مذهب تغيير كه كساني به راجع اخبار چه اگر
 و تحمل روح از ايرانيان كهاين بر است روشني گواه  است آمده پيش موارد اينگونه اسالم فتح از بعد نيم

 و صلح  به را خود آيين ايرانيان كه است معني اين بر دال خود امر اين و بودند مند بهره فاتحين گذشت
  . اند داده تغيير تدريج به حدي تا الاقل و سلم

  : كه كند مي نقل"اسالم"كتاب در هلندي معروف مستشرق"دوزي"از براون ادوارد
  

 نه نمودند، استوار و نيرومند را اسالم آنها زيرا بودند، ايرانيان دادند مذهب يرتغي كه قومي مهمترين
  . است برخاسته اسالمي  فرق جالبترين كه بود آنها ميان از و عرب،
 جاي كه بود عالقه و عشق از لبريز و موافق آنچنان دادند نشان اسالم برابر در ايرانيان كه العملي عكس
 پرده زير در كه است كرده وادار را آنها كهن، مذهبي احساسات يا ملي اساتاحس شود گفته نيست اين

  . دهند اشاعه را خويش كهن مذهبي عقايد تشيع،
 مردم بودن ناراضي عظمت، و قدرت و نيرو آنهمه با ايرانيان شكست علل از يكي كه داديم شرح قبال
 براي داشتند كامل آمادگي و بودند آمده هستو به آنها از ايران مردم بود، آيينشان و حكومت از ايران
    العاده فوق گرايش بشتابند، آن سوي به بشنوند حقيقتي و عدالت بانگ اگر و بيابند مأمني اينكه

 ايران در گري زردشتي وضع  كه كرديم اشاره نيز قبال. نداشت نارضايي جز علتي نيز مزدك به ايرانيان
 بود، نيامده ايران به اسالم فرضا كه بود شده مردم  عالقگي يب مورد و انحراف و فساد دچار آنچنان

  . كرد مي تسخير را ايران مسيحيت
  : كند مي نقل چنين هلندي مستشرق ازدوزي براوان باز



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 114

 ايران شاهنشاهي كشور و شرقي روم در را خود عادي جريان چيز همه ميالدي، هفتم قرن اول نيمه در
 راه در ظاهر حيث از بودند، نزاع در هم با  هميشه غربي آسياي تصرف براي مملكت دو اين كرد مي طي
   و شد مي كشور دو اين سالطين خزانه عايد ماليات معتنابهي مبالغ كردند، مي سير آبادي و ترقي و رشد
 دو هر پشت بر استبداد  كمرشكن بار. بود المثل ضرب مملكت دو هر پايتختهاي تنعم و تجمل فر و كر

 فجايع سلسله يك از است مشحون مملكت دو هر سالطين دودمان تاريخ. ميكرد نيسنگي كشور
. بود مذهبي مسائل در مردم شقاق و نفاق مولود دولتها ظالمانه رفتار  اين و. خالئق آزار و زجر و ولناكه
 اربيشم قبائلي آمد، پديد جهان صحنه در جديد قومي معروف، غير صحاري ميان از ناگهان اثنا اين در
 هم به هنگام آن در بار نخستين بودند نبرد در  هم با اوقات اكثر و متفرق و پراكنده تاريخ آن تا كه

 داشت، خود آزادي به شديد عالقه كه قومي آوردند، وجود به را جديد  متفق و متحد قوم و پيوستند
 بذله مزاح، فراست، با اط،نش با بود، نواز ميهمان و نجيب خورد، مي ساده غذاي و پوشيد مي ساده  لباس

 و جو كينه ميشد برافروخته او خشم آتش كه همين و بود الغضب سريع و مغرور حال عين در و گو
 و فاسد ولي معزز و كهنسال كشور  لحظه يك در كه است قومي همان اين بود، ظالم و ناپذير آشتي

 سلطنت و ربود قسطنطين نشينانجا دست از را اياالت  زيباترين و ساخت سرنگون را ايران پوسيده
    عالم شرق در آنكه حال و كرد تهديد را اروپا ديگر ممالك و نمود پايمال را  آلمان التأسيس جديد

 كشور با شباهتي قوم اين ولي. كردند رخنه هم آنجا در و يافتند راه هيماليا جبال به او فاتح جيوش نيز
 ثنويت خالف بر مينمود، دعوت و تبليغ را ديگر اقوام و بود  آورده نويني آيين زيرا نداشت، ديگر گشايان
 گرويدند آن به مردم ميليونها و آورد خالص و پاك توحيد بود، يافته انحطاط كه مسيح مذهب و ايرانيان

  . است بشر نژاد از عشر يك مذهب اسالم مذهب ما عصر همين در حتي و
 از يا است باقي واقعي اوستاي آيا اينكه و اوستا از ثبح ضمن مزبور، كتاب 155 صفحه در براون ادوارد
  : دهد مي  ادامه خود سخن به چنين است، رفته ميان
  محتوي و زردشت مانند شهيري شخص عقايد اصول متضمن اوستا
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 عده اينكه با و كرده بازي جهان تاريخ در مهمي نقش زماني آيين اين. است قديم دنياي  آيين احكام 
 بالذات كه ديگري اديان در نيست هزار نود از بيش هندوستان در و هزار ده ايران در روزهام آن پيروان
    كتابي گفت توان نمي اوستا وصف در معذلك. است داشته عميقي تأثيرات  بوده بيشتري اهميت داراي

 هوممف به هرگاه و است ترديد  محل عبارات از بسياري تفسير كه است درست. است دلچسب يا دلپسند
 خود طرف از توانم مي را نكته اين ليكن گردد، معلوم بيشتر شايد آن قيمت و قدر شود برده پي آن

 ميكنم كوشش قرآن روح درك براي بيشتر چه هر و ميپردازم  قرآن مطالعه به بيشتر چه هر كه بگويم
 است،  كننده سير و افزا خستگي و آور ماللت اوستا بررسي اما ميشوم، آن منزلت و قدر متوجه بيشتر
  . باشد ديگر تطبيقي مقاصد و االساطير علم و زبانشناسي بمنظور آنكه مگر

  
 فوج بقرن، قرن كه بگويد ايرانياني  آن همه طرف از بايد گويد مي خود طرف از براون ادوارد آقاي را آنچه
   و ساده بسيار امر يك ايرانيان، براي قرآن به اوستا از گرايش. گرويدند  قرآن به و كردند رها را اوستا فوج،

 به نسبت كه عاداتي يا و اند آموخته اوستا از آنچه بخواهند كه است نداشته موردي و است بوده طبيعي
  . نمايند عملي و كنند حفظ  تشيع پرده زير در اند داشته مي معمول خود سالطين

 هزار كه حالي در خود حرمسراي و باردر با كند مقاومت نتوانست تخت پاي در آنكه از پس يزدگرد ثانيا
 او همراه خدمه ساير از كثير جماعتي و زبان، با تن هزار و  يوزبان تن هزار و رامشگر، تن هزار و طباخ،
 پناه و ميكرد فرار استان به استان و شهر به شهر) 1(ميدانست كم را گروه اين هنوز او و بودند
 قادر بگيرند را مهاجم لشكر جلو و كنند  حمايت او از واستندخ مي ايران مركز مردم اگر قطعا جست، مي

    پناه آسيايي به االمر عاقبة و نديد حمايتي نيز آنجا در. رفت خراسان به تا ندادند پناه را او اما بودند،
  . شد كشته ايراني مرزداران از يكي دست به يا آسيابان دست به و برد

   پيغمبر  بيت اهل بعد ولي دهد نمي پناه يزدگرد خود به ايراني كه است چگونه
  : پاورقي

   528. ص ساسانيان، زمان در ايران سن، كريستن) 1(
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 جاي خود قلب نقاط حساسترين در را آنها و شمارد مي مكرم و معزز يزدگرد، با پيوند خاطر به را اسالم
  ! كند؟ مي آنها نثار را خود احساسات عاليترين و دهد مي

 پرده زير در و كنند مخفي را  خويش احساسات بودند مجبور اسالمي اول قرون در يرانيانا فرضا ثالثا،
 احساسات و ندريدند را پرده اين يافتند سياسي استقالل  كه قرن دو از پس چرا نمايند، اظهار تشيع

   پيوند و شدند غرق اسالم در بيشتر گذشت زمان چه هر عكس بر بلكه نكردند؟ آشكار را خويش
  ! بريدند؟ گذشته آيين با را يشخو

 كه اطهار ائمه ساير مادران از باالتر و بيشتر موقعي و مقام شهربانو كه داند مي ايراني مسلمان هر رابعا،
 مادر به نسبت خود دل در ايراني غير يا ايراني شيعه كدام ندارد، بودند افريقايي بعضي و عرب بعضي

 ماجده والده خاتون  نرجس كند؟ مي احساس اطهار ائمه ساير مادران از بيشتر احترامي سجاد  حضرت
 در رومي بانوي اين احترام قطعا است،  رومي كنيز يك فرجه تعالي اهللا عجل الحسن بن حجة حضرت
  . است شهربانو  احترام از بيش ايرانيان ميان

 والدت و السالم عليه حسين امام با او ازدواج و شهربانو داستان اصل بنگريم تاريخ زاويه از اگر: خامسا
 آنها انتساب خاطر به اطهار ائمه به ايرانيان عالقه داستان. است مشكوك ايراني اي شاهزاده از سجاد امام
 زاده امام"گفت  كه است كسي داستان همان عينا تاريخي نظر از شهربانو، طريق از ساساني  خاندان به

 يوسف نبود، يعقوب بود، زاده پيغمبر نبود، زاده  امام فتگ ديگري"دريد گرگ مناره باالي در را يعقوب
  . ندريد را يوسف گرگ و است دروغ مطلب اصل تازه بود، چاه ته نبود،  مناره باالي بود،
 زناشوئي عقد افتخار به و داشته ديگر نام يا شهربانو نام به دختري يزدگرد كه داستان اصل نيز اينجا در

 است، مشكوك سخت تاريخي مدارك نظر از باشد،  شده نائل سجاد امام مادري و علي بن حسين
    ميان در گويند مي. دانند مي اساس بي آنرا و كنند مي تشكيك قضيه اين در عموما حاضر عصر مورخين

 "حرار" الحسين، بن  علي مادر است گفته كه مضمون اين به دارد اي جمله يعقوبي تنها مورخين همه
  . نهاد غزاله را او نام السالم عليه حسين و بود يزدجرد دختر
 تلقي مشكوك را قضيه نيز  سن كريستن. داند مي مجعول داستانرا كه است كساني از براون ادوارد خود
  افسانه را  آن ايران، اجتماعي تاريخ در نفيسي سعيد كند، مي
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 از پس حتما اند ساخته و كرده جعل منظور  همين به ايرانيان را داستان اين كنيم فرض اگر و داند، مي 
 پس اين و است بوده ايران سياسي استقالل با مقارن يعني است، بوده  واقعه اصل از سال دويست حدود

 چگونه اكنون. است بوده گذشته سال دويست حدود در نيز شيعه مذهب پيدايش از كه است  آن از
   باشد؟ بوده اطهار ائمه  گيشاهزاد شايعه مولود تشيع به ايرانيان گرايش كه است ممكن

 است، تاريخ نظر از است مشكوك يزدگرد دختر با السالم عليه حسين امام زناشويي پيوند گفتيم اينكه از
: گويد مي كه است )1(كافي روايت آنجمله از. است شده تأييد  مطلب اين احاديث از اي پاره در ولي

 توصيه  به عمر. آمدند تماشا به مدينه دختران و آوردند مدينه به عمر زمان در را يزدگرد دختران
 علي بن حسين او و كند انتخاب خواهد مي را كه هر كه گذاشت آزاد را او السالم عليه اميرالمؤمنين

  . كرد انتخاب را السالم عليه
 اين كه دارند قرار نفر دو روايت  اين سند در تاريخ، با روايت اين مضمون انطباق عدم از گذشته ولي

 از را او رجال علماء كه است نهاوندي احمري اسحاق بن ابراهيم  يكي كند، مي اعتماد قابل غير را روايت
 او كه است شمر  بن عمر ديگري و. شمارند مي اعتماد قابل غير را او روايات و دانند مي متهم  ديني نظر
  . است شده خوانده جعال و كذاب نيز
 در كه احاديثي مجموع بررسي ؟ نه يا است قبيل اين از است مورد اين در كه رواياتي ساير دانم نمي من
  . دارد بيشتري تحقيق و مطالعه به احتياج است شده وارد زمينه اين

 است ساساني خاندان به آنها انتساب خاطر به قائلند اطهار ائمه براي كه احترامي ايران مردم اگر سادسا
 دختري وجود كه كساني حتي زيرا باشند، قائل احترام نيز اموي  خاندان براي دليل همين به بايست مي
 عبدالملك بن وليد زمان در كه اند كرده قبول را مطلب اين كنند مي انكار يزدگرد براي را شهربانو  نام به
 بن وليد و افتاد اسارت به"آفريد شاه"نام به يزدگرد  نوادگان از يكي مسلم، بن قتيبة جنگهاي از يكي در
. شد متولد"ناقص يزيد"به معروف عبدالملك بن وليد بن يزيد او از و كرد ازدواج او با شخصا دالملكعب

 شاهزاده مادر طرف از قطعا و برد مي ايراني  شاهان به نسبت است اموي اي خليفه كه ناقص يزيد پس
  . است ايراني

  
  يپاورق

. اول تيروا السالم، هميعل نيالحس بن يعل مولد باب الحجه، كتاب ،يكاف اصول. 1



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 118

 شاهزاده يك عنوان به الوليد بن يزيد  براي و يزدگرد داماد عنوان به عبدالملك بن وليد براي ايرانيان چرا
 ششمين در كه كسي عنوان به السالم عليه رضا امام براي المثل في اما نكردند، احساسات ابراز ايراني
  !؟كنند مي و كرده اتاحساس ابراز همه اين رسد، مي يزدگرد  به پشت
 اي العاده فوق احترام زياد بن عبيداهللا  براي بايد داشتند، مي ملي اصطالح به احساسات چنين ايرانيان اگر
    مرجانه اما است النسبي مجهول مرد عبيداهللا پدر زياد. است ايراني نيمه قطعا عبيداهللا زيرا باشند، قائل
  . كرد ازدواج او با بود فارس  والي زياد كه زماني در كه است شيرازي ايراني دختر يك عبيداهللا مادر
 واسطه به را اطهار ائمه  كه اند داشته ملي احساسات اندازه آن آقايان اين قول به كه ايرانيان چرا

 تمام مرجانه و ايراني نيمه زياد عبيداهللا بردند، باال رفيع  مقام آن به ايران سلطنتي خاندان به انتسابشان
  ! شمارند؟ مي منفور و پست اندازه  اين را انياير

 را شيعه اولي دسته الاقل و باشد  ايراني به منحصر شيعه كه باشد درست تواند مي آنگاه مطلب اين سابعا
 شيعه مذهب شدند مسلمان كه ايرانياني اكثر الاقل و عموم هم  آنطرف از و باشد، آورده وجود به ايراني

 ايرانيان اكثر  نه و) سلمان استثناء به(بودند، ايراني اوليه شيعيان نه آنكه حال و. باشند  كرده اختيار را
 كالم، يا حديث، يا تفسير، در نژاد ايراني  مسلمان علماي اكثر اسالم صدر در بلكه. شدند شيعه مسلمان

    صفويه از لقب تا جريان اين و داشتند، شيعه عليه شديدي تعصب آنها از  بعضي و بودند سني ادب، يا
 در السالم عليه علي سب كه اموي  خلفاي زمان در. بود سني ايران بالد اكثر صفويه زمان تا. داشت ادامه
 اين و بودند شده اغفال و گرفته قرار امويها سوء تبليغات تاثير  تحت نيز ايران مردم بود، شده رايج منابر
 غدغن را كار اين عبدالعزيز بن عمر آنكه از پس كه شود مي گفته حتي كردند، مي اجرا را شنيع  برنامه
  . كردند مقاومت ايران شهرستانهاي از بعضي كرد،
 متكلم، محدث، فقيه، مفسر، از اعم دهند، مي تشكيل ايرانيان صفويه از قبل تا را تسنن علماي اكابر

 شود مي خوانده اعظم امام و است تسنن اهل فقيه بزرگترين كه ابوحنيفه. غيره و لغوي اديب، فيلسوف،
 او معروف كتاب و است تسنن اهل محدث بزرگترين كه بخاري اسماعيل بن محمد. است ايراني  يك

   و جوهري و ادبا از سيبويه است همچنين. است ايراني است تسنن اهل حديث كتاب بزرگترين
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 علماي اكثريت متكلمين از عطا بن واصل و عبيده ابو و مفسرين از زمخشري و لغويين از آبادي فيروز
  . اند بوده سني صفويه از قبل تا ايران مردم توده اكثريت و ايراني

  

   تعصبات بر اسالم غلبه
  

 اند، بوده مخالف آنها با مليت نظر از كه اند بوده علمايي فتواي پيرو غالبا اسالمي ملل كه اينست عجيب
 تابع بيشتر قديم در ايران مردم ولي بود، انياير يك كه بودند سعد بن ليث فتواي تابع مصر مردم مثال

 طوسي غزالي و  جويني الحرمين امام مانند ايراني علماي از بعضي. بود نژاد عربي كه بودند  شافعي
 و شدند شيعه بعدي هاي دوره در ايران  مردم. دارند ايراني ابوحنيفه عليه و شافعي له شديدي تعصب
  . باشند مي هاشمي و قرشي كه پذيرفتند را اطهار ائمه امامت

 شود، مي حيرت موجب  ملي تعصبات نظر از كه شود مي ديده چيزها گاهي مذاهب علماي فتواهاي در
  . رساند مي  تعصبات اين بر را اسالم غلبه و تسلط و قدرت يعني
 يكديگرند؟ كفو ازدواج نظر از نژادها  همه آيا يعني ،"كفويت"درباره نكاح باب در فقه در است اي مسئله

 نظر باشد عربي تعصب دچار كه كسي مانند ابوحنيفه كند مي توجه جلب  ايراني ابوحنيفه فتواي اينجا در
    ولي بگيرد، عرب زن تواند نمي عجم نيست، عرب كفو عجم: شود مي مدعي و دهد مي

 تفاوتي نظر ينا از عجم و عرب خير، گويند مي است عرب خود آنكه با انس بن مالك قبيل از فقها ساير
 او كه شيعه فقهاي  بزرگان از حلي عالمه. دهد مي را فتوا همين است عرب كه نيز ثوري سفيان. ندارد
 حنيفه ابو سخن":گويد مي و كند مي نقل را ابوحنيفه  فتواي"الفقهاء تذكرش"كتاب در است عرب نيز

 كه اينست مطلب اين دليل":دگوي مي. "است برابر حبشي كنيز و علوي شريف اسالم در است، نادرست
 كه وقتي و بود، سياه كه آورد در كندي اسود بن مقداد عقد به را خود  عموي دختر ضباعة، اكرم پيغمبر

  يك در كفويت  اينكه براي يعني ،)1(» المناكح لتتضع «: فرمود كردند، اعتراض آنحضرت  به
  يپاورق
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  . "ردبگي قرار سطح 
 از ابوحنيفه اطالعي كم دارند  اعتراف تسنن اهل خود همچنانكه علتش و است عجيب ابوحنيفه فتواي
 علماي ميان در كه چيزي اعصار آن در كه فهميد توان مي اينجا از ولي است، نبوي سنت و سيرت

  . است ملي تعصبات  نداشته وجود مسلمين
 به بتنس عرب شديد تعصبات از طرفي از كه شود مي قلن مورد اين در فقه كتب در شنيدني داستاني

 :نويسند يم. تعصبات بر است اسالم عجيب پيروزي از اي  نمونه ديگر طرفواز كند مي حكايت عرب غير
  اينكه حكم به نبود، خالي تعصبات بعضي از آنكه با عمر كرد، خواستگاري را عمر دختر فارسي سلمان"

 مقابل در اما شد، ناراحت عربي  تعصب همان روي عمرپسر عبداهللا. پذيرفت هكرد الغا را چيزها آن اسالم
 روز يك. من با كار اين چاره گفت عمرو شد، العاص بن عمرو  دامن به دست. نداشت اي چاره پدر اراده
 خليفه  دامادي به خواهي مي ام شنيده كنم، مي عرض تبريك گفت و شد روبرو سلمان با  عاص عمرو

 انصراف و كنم نمي من پس شود  شمرده افتخار من براي كار اين بناست اگر گفت سلمان. ويبش مفتخر
  . كرد اعالم را خود

  

   ايرانيان تشيع
  

 ايران كه كرد ترديد توان نمي جهت  اين در البته. شدند شيعه بعد به صفويه زمان از ايران مردم اكثريت
 نفوذ تدريجا ايران در كه اي اندازه به تشيع است، بوده يمناسبتر  زمين تشيع بذر براي ديگر نقطه هر از

 و است شده بيشتر  تشيع براي ايران آمادگي است گذشته زمان چه هر و نكرد، نفوذ ديگر جاي در كرد
 ايران حكومت گرفتن دست در با كه شدند نمي  موفق صفويه بود، نمي ايراني روح در اي ريشه چنين اگر
  . نمايند  يتب اهل پيرو و شيعه را

 با را خود روح ايراني است چيز يك شدنشان مسلمان علت و ايرانيان تشيع علت كه اينست حقيقت
 به و بودند باهوش مردمي طبعا كه ايران مردم. يافت  اسالم در را خويش گشته گم و ديد سازگار اسالم
    به و دادند نشان شيفتگي اسالم به نسبت ديگر ملت هر از بيش داشتند تمدن و فرهنگ سابقه عالوه
  . كردند خدمت آن
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 به ايرانيان توجه دليل همين به داشتند، توجه  اسالم معني و روح به ديگر ملت هر از بيش ايران مردم
 ايرانيان  يعني. يافت بيشتري نفوذ ايرانيان ميان در تشيع و بود بيشتر ديگر  ملت هر از رسالت خاندان

 پاسخگوي كه بودند رسالت خاندان فقط يافتند، رسالت خاندان نزد در ار اسالم معني و اسالم روح
  . بودند  ايرانيان روح واقعي نيازهاي و پرسشها
 اسالمي مساوات و عدل كشيد مي اسالم سوي به را ايراني تشنه روح ديگر چيز هر از بيش كه آنچيزي

 ديدند مي ايرانيان داشت را چيزي ينچن انتظار و بود كشيده محروميت نظر اين از قرنها ايراني. بود
    نهايت بي آنها به نسبت و كنند مي اجرا را اسالمي مساوات و عدل تعصبي  هيچگونه بدون كه اي دسته

 غير مسلمانان نظر از مخصوصا اسالمي، عدل پناهگاه رسالت خاندان. اند رسالت خاندان دارند حساسيت
  . بودند عرب
 گرفت مي صورت عرب غير و  عرب ميان خلفا برخي ناحيه از كه تبعيضاتي و عربي تعصبات به اندكي اگر
 عرب غير و عرب ميان تبعيض عدم و اسالمي مساوات از السالم عليه ابيطالب بن علي كه دفاعي و

  . شود مي روشن حقيقت اين كامال كنيم توجه نمود مي
  : كه كند مي نقل كافي از ،124 باب نهم، جلد بحار، در

 خدا رسول گفتند و كردند شكايت  اعراب از و اميرالمؤمنين حضور به آمدند"موالي"از روهيگ روزي
 را المال بيت. نبود قائل ازدواج در يا المال بيت تقسيم در عرب غير و عرب ميان تبعيضي هيچگونه
 امروز  ولي كردند ازدواج عرب زنان با رسول عهد در صهيب و بالل و سلمان و كرد مي  تقسيم بالسويه
 اما كرد، صحبت زمينه اين در اعراب با و رفت السالم عليه علي. قائلند تفاوت خودشان و ما ميان اعراب
 خشمناك جريان اين از كه حالي در علي. نيست ممكن نيست،  ممكن: كردند فرياد نشد، واقع مفيد
 و گيرند پيش  مساوات روش شما با نيستند حاضر اينان تأسف كمال با گفت و موالي ميان آمد بود شده
 كنيد پيشه بازرگاني كه كنم مي توصيه شما به من كنند، رفتار الحقوق متساوي مسلمان يك مانند

  . داد خواهد بركت شما به خداوند
  :  نوشت فرستاد، عراق والي ابيه بن زياد براي كه معروفي نامه در معاويه
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 و بگيرد زن آنها از دارد حق عرب نده، قرار همپايه ربع با را آنان هرگز باش، مسلمان ايرانيان مراقب
 حقوق االمكان حتي. نبرند ارث عرب از آنها و ببرد ارث آنها از عرب بگيرند، زن عرب از ندارند حق آنها
 در نكند، جماعت امامت  عرب غير عرب بودن با شود، واگذار آنها به پست كارهاي شود، داده كمتر آنها
  . مگذار وا آنها به را  قضاوت و مرزباني نشوند، رحاض جماعت اول صف
 به كه كشد مي آنجا به كار و شود مي واقع اختالف ايراني زن يك و عرب زن يك ميان كه وقتي اما

 مورد و نميشود قائل تفاوتي هيچگونه آندو ميان علي و شوند مي شرفياب السالم عليه علي حضور
 خاكها آن به و دارد مي بر زمين از خاك مشت دو و برد مي تدس  علي شود، مي واقع عرب زن اعتراض

  . بينم  نمي فرقي خاك مشت دو اين ميان كنم مي تأمل چه هر من: گويد مي آنگاه و افكند مي نظر
 ادم و الدم كلكم«: فرمود  كه كند مي اشاره اكرم رسول معروف جمله به لطيف عملي تمثيل اين با علي
 بر عرب است، خاك از آدم و آدم از همه يعني) 1(»يبالتقو اال يعجم يعل يلعرب فضل ال تراب، من

    به نسب همه كه وقتي. مليت و قوميت و نسب و نژاد به نه است تقوا به  فضيلت ندارد، فضيلت عجم
   است؟ نژادي تقدم فضيلت ادعاي جاي چه است نژاد خاكي آدم و برند مي آدم
  : دمينويس"ولي"ماده البحار سفينة در
 از كه كندي قيس بن اشعث ميخواند، خطبه آجري منبري روي بر جمعه روز يك در السالم عليه علي"

 ما بر تو روي جلو) ايرانيان يعني("سرخرويان"اين اميرالمؤمنين يا گفت و آمد بود عرب معروف سرداران
 نشان من امروز گفت بود  گرفته خشم كه حالي در سپس نميگيري، را اينها جلو تو و اند كرده غلبه

   روزها خودشان ها گنده شكم اين":فرمود السالم عليه علي. است چكاره عرب كه داد خواهم
 آنگاه و كنند مي فعاليت خدا بخاطر  گرم روزهاي) ايرانيان و موالي(آنها و كنند مي استراحت نرم بستر در
 را آدمي و شكافت را دانه كه خدا به قسم باشم، ستمكاران از تا كنم طرد را آنها كه خواهند مي من از

  خدا به فرمود شنيدم خدا رسول از كه آفريد
  

  يپاورق
  ]. اختالف ياندك با [350 ص / 76ج بحار،. 1
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 شمشير با را شما ايرانيان بعد زد، خواهيد شمشير با اسالم خاطر به را ايرانيان شما ابتداء در همچنانكه 
  . "زد خواهند  اسالم خاطر به

  : نويسد مي البحار سفينة در ايضا
 بيشتر موالي به نسبت مهربانيش و تمايلش علي گفت مي عمر و علي ميان مقايسه در هميشه مغيرش"

  . آمد نمي خوشش آنها از عكس بر عمر و بود
  : كرد عرض السالم عليه صادق امام به مردي

 خالص موالي":فرمود امام ،است پست نباشد خالص موالي يا خالص عربي كه كس هر گويند مي مردم"
  چه؟ يعني
  . بودند برده قبال دو هر مادرش و پدر كه كسي يعني :گفت
  دارد؟ مزيتي چه خالص موالي: فرمود
 خود مانند اعراب خالص موالي  پس آنهاست، خود از قومي هر موالي: است فرموده پيغمبر زيرا: گفت
 ملحق كه باشد صريح موالي يا و باشد لصخا عربي يا  كه است فضيلت صاحب كسي پس است، اعراب

   .است عربي به
 مسلمانم هر ولي  من ندارند، ولي كه هستم كساني ولي من فرمود پيغمبر كه اي نشنيده آيا: فرمود امام
  نيست؟ پيغمبر از باشد او ولي پيغمبر كه كسي آيا عجم؟ خواه و عرب خواه

 آنكه يا است پيغمبر به ملحق و پيغمبر از آنكه آيا د؟اشرفن كدام دو اين از: فرمود  اضافه سپس امام 
  كند؟ مي ادرار خود پاي پشت به كه جلف عرب يك به وابسته
 اسالم وارد ترس از آنكه از است اشرف بسي شود مي اسالم داخل رضا و ميل روي از آنكه: فرمود  سپس
  )1.(شدند مسلمان رغبت و يلم با ايرانيان ولي شدند مسلمان ترس از منافق اعراب اين. است شده

 اسالم جهان در عرب غير و عرب ميان تفاوت و تبعيض سياست دهد مي نشان كه جريانها نوع اين از
    سياست اين با عموما اطهار ائمه و شد مي اجرا
  يپاورق

  . 693 و 692 ص ،»يول«ماده ،2 ج البحار، نهيسف. 1
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 كه ايرانيان كه است بوده  كافي تنهايي به همين. شود مي ديده زياد اسالم تاريخ در اند كرده مي مخالفت
 ديگر، قوم هر از بيش ديگر، طرف از و اند داشته توجه  ديگران از بيش اسالم حقيقت و روح به طرفي از
  . بشوند رسالت خاندان طرفدار اند ديده مي زيان  تبعيضات اين از
  

   حمايت شكل در اهانت
  
 به را توهينها بزرگترين ايراني نژاد و ايراني مليت از حمايت نام به اي دهع كه اينست تر عجيب همه از

  .كنند مي ايران ملت
 ولي كند دفاع خودش آيين و رژيم و حكومت از خواست مي جديت كمال با ايران ملت: گويند مي گاهي

 نجاهپ عده يك مقابل در سرزمين وسعت و ميليوني  چهل و صد جمعيت و قدرت و شوكت آنهمه با
   !بزرگي ننگ چه پس است راست اگر. خورد شكست  عرب نفري هزار شصت
 باشد چنين اگر واقعا. كردند  عوض را خويش ايمان و عقيده و كيش ترس، از ايرانيان: گويند مي گاهي

 حفظ فاتح قوم يك مقابل در را خود قلبي عقيده نتواند  كه ملتي جهانند، ملل ترين پست از ايرانيان
  . نيست انسانيت  نام ايستهش كند،
 عرب نظامي سيادت آنكه با  يعني هستند عرب يوغ زير كه است قرن چهارده ايرانيان: گويند مي گاهي
 راست خورده پيش قرن چهارده در كه ضربتي از ايرانيان  پشت هنوز نكشيد، طول بيشتر سال يكصد
 قرنها از پس افريقا وحشي نيمه تهايمل عرضگي، بي و لياقتي بي و ناتواني و ضعف زهي. است نشده

 اما نمايند، مي آزاد را خود و كنند مي پاره  ديگري از پس يكي را زنجيرها اروپايي جانبه همه استعمار
 قوم كه كشد نمي طولي و خورد مي شكست بياباني قومي از كهن  فرهنگي سابقه داراي متمدن ملتي
 قرن  چهارده شكست خاطره از هنوز خورده شكست ملت اين اما ميدهد، دست از را خود نيروي فاتح
 وارد خود باطني ميل عليرغم را فاتح  قوم زبان و رسوم و آداب و فكر بيشتر بروز روز دارد، وحشت پيش

   !كند مي خود زندگي
 را خويش كهن آداب و معتقدات  تشيع پرده زير در كه شدند شيعه آنجهت از ايرانيان گويند مي گاهي
 ادعاهاي همه و كردند اسالم اظهار دورويي و نفاق  روي از طوالني مدت اين همه در د،كنن حفظ

  كرده پر را  شان تاريخ كه شان مسلماني
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 و گويند مي دروغ كه است قرن چهارده است، محض دروغ است بوده بيشتر ديگر قوم هر از و است 
   !امردمين و شرافتي بي زهي. كنند مي تظاهر دروغ و نويسند مي دروغ
 و اسالم سنخيت و معارف و  حقايق سلسله يك درك فداكاريها، گرايشها، همه اين ريشه گويند مي گاهي
 يك خاطر به فقط ملت اين است، بوده زناشويي پيوند  يك فقط بلكه است، نبوده ايراني روح با تشيع
  . ريشگي بي و اصالتي بي زهي. داد تغيير خويشرا فرهنگ و زندگي مسير زناشويي پيوند
 نكرد، اما نمايد، حمايت و كند دفاع خويش آنروز آيين و حكومت از بود مايل ايراني گويند مي گاهي
  !نامردمي و پستي زهي. باشد تماشاچي و كشد كنار را خود داد ترجيح
 ترس، از ايراني زيرا است،  جهان ملل ترين منحط و ترين پست ايران ملت بيخردان، اين اظهارات طبق
 اهميت فارسي زبان از بيش عربي زبان به ترس از برد، كار  به را عربي خط و كرد رها را خود قديم خط
 به ترس از نوشت،  عربي زبان به را خود تأليفات ترس از نوشت، دستور و قاعده و فرهنگ  برايش و داد
 ترس از داد، جاي خود ادبيات دل در را اسالمي  مفاهيم ترس از آموخت، مي عربي زبان خود هاي بچه
    ترس از. نكرد حمايت را خود عالقه مورد حكومت ترس از سپرد، فراموشي  دست به را خود قديم دين
  . نخاست بر خود محبوب آيين و كيش كمك به

 و نفاق لياقتي، بي داده رخ ملت  اين تاريخ در آنچه قرن چهارده اين طول در مدعيان، اين نظر از خالصه
 "تشخيص"داشته وجود كه چيزي است، بوده نامردمي و  پستي اصالتي، بي جبن، و ترس دورويي،

 ملت به نابخردان اين طرف از اهانتها بزرگترين اينرو از است بوده"خواهي حقيقت"و"ايمان"و"انتخاب"و
  . شود مي وارد ايران نجيب و شريف

 هر ايراني است، ايراني و ايران  به تهمت اينها همه كه شد خواهد متوجه كتاب اين محترم خواننده اما
 نه بوده صريح و راست لياقت، بي نه بوده اليق ايراني است،  بوده خود انتخاب و تشخيص به كرده چه

 گذر، زود حوادث  به چشم نه بوده خواه حقيقت ترسو، و جبان نه بوده دلير و شجاع دروغگو، و منافق
 روز اسالم با خويشرا پيوند و حفظ، را خويش اصالت نيز آينده در ايراني. ريشه بي و بن بي نه بوده اصيل
  . كرد خواهد محكمتر بروز
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   فاجعه؟ يا موهبت
  

 كه خدماتي يعني است، ايران و اسالم متقابل خدمات درباره آن از بعد بخش و بخش اين در ما بحث
  . اند كرده اسالم به ايراني و ايران متقابال كه  خدماتي و است كرده ايراني و ايران به اسالم

 به كه است بديهي است؟ نوع  چه از و چگونه بكند تواند مي ملت يك به مسلك يا كيش يك كه خدمتي
 يك در اي بفرستد، آنها كمك به نيرو جنگ يك در مثال كه نيست آني نياز يك آوردن بر صورت

 به. است اينها از تر اساسي خيلي نمايد، تاسيس آنها براي كارخانه يك يا و كند وارد آذوقه خشكسالي
 واقع جهت در را آنها تفكر طرز آورد، وجود به آنها روح و انديشه در ثمربخش و مفيد تحولي كه اينست
   و اندازد بر را آنها پاگير و دست و نهكه نظامات و سنن بخشد، بهبود را آنها تربيت و اخالق كند، نو بيني

 و شور نمايد، الهام آنها  به عالي اي ايده و ايماني سازد، جايگزين زنده نظاماتي و سنن آنها جاي به
 كه وقتي. آورد وجود به آنها در گذشتگي خود از و نيكوكاري و طلبي دانش و كوشش و كار هيجان
    استعدادهاي افتد، مي كار به انسانيشان نيروي يابد، مي بودبه آنها اقتصادي  زندگي بالطبع شد چنين
 ناميده تمدن كه آنچيزي  شئون همه در باالخره و شكفد مي شان ادبي هنري، فني، فلسفي، علمي،

  . گيرد مي صورت تكامل شود مي
   در كه اينست به كند مي مسلك يا و كيش يك به ملت يك كه خدمتي اما و
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 همت آن مفاهيم تفسير و توضيح  به كوشد، مي آن فرهنگ اشاعه و تدوين و كيش، آن ترويج و تبليغ راه
 دفاع آن از خود مال و جان با سازد، مي آشنا آن با را ديگر  ملل كند، مي خدمت آن زبان به گمارد، مي
 گذشتگي خود از و نيت خلوص ها زمينه همه در و مينمايد جانفشاني و سربازي راهش در و كند مي

  . دهد مي  شانن
 خدمات يعني دوم قسمت و  است ايران به اسالم خدمات يعني اول قسمت درباره بخش اين در ما بحث
  . شد خواهيم متعرض كتاب  اين سوم بخش در را اسالم به ايرانيان و ايران
 را ايران ماسال آيا نه؟ يا كرد  خدمت ايران به اسالم آيا ببينيم بايد داديم دست به كه مقياسي با اكنون
 شد سبب و انداخت بهتري مسير در را ايران تاريخ و دميد  ايراني پيكر در اي تازه روح و كرد آزاد

 استعدادها و برد فرو اختناق در را ايران عكس بر يا بدهد؟ ثمر و بشكفد سرزمين اين  مردم استعدادهاي
 آيا ساخت؟ تباه و ضايع را ايراني مدنت و انداخت انحرافي مسير يك در را ايران تاريخ و كرد راكد را

 ظهور اخالق و صنعت و هنر و عرفان و فلسفه و علم جهان در عاليقدر  ايرانياني كه شد موجب اسالم
 در اگر و شد مرداني  چنين ظهور مانع عكس بر يا گردد؟ جهانگير نامشان و شوند آوازه بلند و كنند
 فراهم مساعدي زمينه اسالم كه است جهت  آن از نه اند كرده ظهور چنين اين ايرانياني اسالم جهان
 و بوعلي نظير مرداني ظهور است، نداشته ايران از مرداني چنين ظهور در تأثيري هيچ اسالم كرد،

 اسالم به نسبت  عصيان و تمرد و ايراني قريحه مولود تنها و تنها طوسي نصيرالدين خواجه و ابوريحان
   فاجعه؟ يا بود موهبت ايران براي الماس آيا باالخره است؟ بوده
 ملل آمدن گرد و اسالمي  حكومت تشكيل و اسالم ظهور از پس كه است اين است مسلم و قطعي آنچه

 آمد وجود به نظير كم بسيار و شكوهمند و عظيم  تمدني اسالم پرچم نام به پرچم يك زير در گوناگون
 آسيا از گوناگون ملتهاي تمدن اين در. شناسد مي سالميا تمدن نام به را  آن تاريخ و شناسي جامعه كه
 و شريك تمدن اين در كه هستند مللي جزء ايرانيان بودند سهيم و داشتند شركت اروپا حتي و افريقا و

  . است ايرانيان  آن از عمده سهم صاحبنظران همه اتفاق به و سهيمند
 واقعا يعني است اسالمي  تمدن واقعا ندك مي حكايت آن نام كه طور همان آيا چيست؟ مطلب حقيقت
 بر حاكم روح و بوده، فرهنگ و تمدن اين شرائط  آورنده وجود به و اساسي محرك و اصلي عامل اسالم
  و علل يا است؟ اسالمي روح آن،
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 موجبي به ايران ملت جمله آن از و ملتي هر و است بوده كار در ديگري هاي انگيزه و موجبات و اسباب 
   است؟ كرده ايفا را خود سهم است مربوط او  تاريخي سابقه با تنها كه اي انگيزه و خاص
 ورق را اسالم ظهور مقارن  ايران تاريخ كه اينست مستلزم ديني و اجتماعي و تاريخي بحث اين بررسي
 مكني بررسي و تحقيق را عهد آن اخالقي خانوادگي، سياسي، اجتماعي، اعتقادي، فكري، نظامات و بزنيم

 نائل صحيح گيري  نتيجه به بتوانيم تا كنيم مقايسه داد ايران به و آورد ها زمينه اين در  اسالم آنچه با و
  . آييم

 توان مي سهولت به ، تاس روشن اسالم ظهور مقارن ايران تاريخ همچنين و اسالم تاريخ خوشبختانه
 بار نخستين شود، مي بحث زياد مطلب ينا درباره اخير قرن نيم در دانيم مي چنانكه و دريافت را حقيقت
 درباره نداشتند عادت جهان ديگر مردم همه مانند ايران مردم قبال اند، كرده طرح را مساله اين اروپاييان
 و ما عصر متاسفانه اما شود مي بحث بسيار مطالب اينگونه درباره امروزه ولي بينديشند، مسائل اينگونه
 از وار طوطي افرادي پردازد مي"تحقيق"به كمتر و كند مي طي را"ليغتب"مرحله هنوز ما كشور الاقل
 و كنند مي طرح آنرا  مقابل نقطه منوال همين به نيز ديگر افرادي و زنند مي دم ايران براي اسالم  نعمت
 يا اي روزنامه كه نيست روزي حاضر حال در كنند مي  تلقي ايران براي فاجعه يك ايران به را اسالم نفوذ

    گفته باره اين در سخني تلويزيون و راديو در يا نكند، قلمفرسايي موضوع  اين در كتابي يا اي جلهم
 در مطالب سلسله يك تلقين از نيز دبيرستانها و دبستانها جغرافيايي و تاريخي كتابهاي اينكه باالتر نشود
  . كنند نمي خودداري زمينه اين
 معتقديم كنيم، رسيدگي را موضوع اين بيطرفي، كمال در و جانبداري، و تعصب بدون منديم عالقه ما

 از چند تني و اروپايي محققان از گروهي خوشبختانه  است آماده خيلي مبحث اين در تحقيق زمينه
   استناد بسيار آنان هاي گفته به خود سخنان در ما و اند كرده تحقيق مسئله اين در حدودي تا ايرانيان
  . كرد خواهيم

  

   ظرهان اظهار
  

  دست  به شود مي ابراز زمينه اين در كه مختلفي عقائد از اي نمونه اينكه براي
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  .كنيم مي ذكر را نمونه چند باشيم، داده 
 در معين دكتر آقاي نقل  به"گذشته در ايران مدني و اجتماعي تحوالت"خطابه در زاده تقي آقاي 

  : گويد مي  چنين) 1("پارسي ادب و مزديسنا"كتاب
 ايمان و تازه روح ايران در اسالم انتشار و آورد، منظم قوانين و اصول و محاسن داراي نو، آييني... ماسال
 وسيع و مايه پر و غني بسيار زبان يكي: آمد ديار اين به آن اثر بر نيز مطلوب مايه دو كه دميد تر قوي
 تمدن و آريايي دلكش و نغز و  لطيف نزبا با تدريج به و آمد ايران به كه وقتي زبان اين... بود عربي  يعني
 و پنجم و چهارم قرون ايراني بزرگ سخنوران بوسيله و خورد كامل جوش و شد تركيب و ممزوج ايراني
    بيان اليق كه آورد وجود به زباني ما براي خورد، نظير كم فصاحت سكه آن از بعد نفر چند و ششم
 ديگري... هستند آن  امثال و خسرو ناصر و حافظ و سعدي آن درخشان نماينده و گرديد مطالب همه
 هندي و سرياني و يوناني كتب هاي ترجمه وسيله به  كه بود اي پرمايه عالي بسيار تمدن و معارف و علوم

 بين سوم قرن اواخر تا دوم قرن اواسط از شرقيه خالفت قلمرو و اسالمي  مشرق در عربي زبان به
 آداب و فنون و علوم بيكران  اقيانوس از... يافت انتشار ايرانيان الخصوصب و عربي زبان به آشنا  مسلمين
   اثر بر... نكردند ترجمه مسلمين كه ماند بود موجود  دوم قرن در كه كتابي كم نسبه يوناني حكمت

 ايران در مخصوصا و اسالمي  ممالك در چنان فنون همه و حكمت و علم يوناني، از عربي هاي ترجمه آن
 هم غير و رازي زكرياي بن محمد و بيروني و فارابي و سينا  ابن مانند نامدار عالم هزاران كه افتي رواج
 2 قرون اسالمي  درخشان بسيار تمدن و آمدند ظهور به) عربي به درصد 99 البته(مهم تأليف  هزاران باده
  ... آمد وجود به شدبا دنيا تمدن  عاليترين و بزرگترين روم و يونان از پس شايد كه اسالم 7 تا

 مطلب اين درباره داد، تازه  روح ايران به اسالم گويند مي قدر همين خود گفتار اين در زاده تقي آقاي
 تازه روح ايران نتيجه در كه داد او به چيز چه و گرفت را چيز چه ايران از اسالم كه كنند نمي بحثي
  كتاب اين در اهللا انشاء كنيم مي  سعي ما يافت

  
  : قيپاور

   16. صفحه. دوم چاپ) 1(
 كه"آورد منظم قوانين و عدالت اصول"گويند مي اشاره فقط  ايشان. كنيم روشن را مطلب اين حدودي تا

 كه كنند مي ادعا صريحا خود سخن در ايشان است داده و آورده اسالم آنچه از است قسمتي اينها البته
   قبيل از عملي  حكمت و ادبي اياستعداده شكفتن براي را زمينه كه بود اسالم اين

 و سينا ابن قبيل از رياضي و  وطبي فلسفي استعدادهاي شكفتن براي خسرو ناصر و حافظ و سعدي
  . كرد فراهم بيروني و رازي و فارابي
  : نويسد مي  چنين) 1(قرآن تفسير و ترجمه مقدمه در رهنما العابدين زين آقاي
 مسيحي هفتم سده اول در... بود بشري تاريخ انقالبهاي زرگترينب از يكي عربستان در اسالم دين ظهور
 كشورهاي به آن از پس گرفت، فرا را عربستان جزيره  شبه تمام كوتاهي مدت در تدريج به و شد شروع
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 و شگرف  تحوالت و تغييرات. آورد رو بودند عصر آن فرهنگ و تمدن ترين برجسته  داراي كه هم مجاور
   رمز از پر شگفتيهاي از آورد وجود  به مذهبي اصول نام به كشورها آن جامعه و مردم در كه ژرفي بسيار
 جديد بستگيهاي از بسياري و برد ميان از را زندگي بيهوده وابستگيهاي بسياري كه است بشري حيات

 تنها هن جديد تمدن نام به انقالب اين آفريد مردم فكر و دل در بود محكمتر پوالدين زنجير هر از كه را
 شماري  انگشت بجز مردمش كه را صدايي و سر بي و ساكت علف و آب بي صحراي و مرده عربستان
 اخالقي برجستگيهاي و عناوين و نامها به آن فرد هزاران كه صدايي و سر پر عربستان به بودند ناشناس
 ريشه از اي پاره چه راگ آورد، شان براي نويني هاي انديشه و ها فلسفه بلكه كرد، تبديل شدند شناخته

 هم كشور دو  آن براي معذلك بود، شده آبياري) روم و ايران(آن مجاور بزرگ كشور دو  تمدن از آن هاي
 عليه پرهيزگاري و خواهي عدالت از  هايي فلسفه و آسماني نو دروس منزله به داشت، تازگي بسيار

 جويندگان متفكر مغز در و آن افراد تشنه دل در گوارائي و خنك  آبهاي مانند كه بود بيداد و ستمگري
 كشور دو آن مردم و اجتماعات بر اسالم بزرگ كاري) كذا(بنام فكري غلبه اين. گرديد جايگزين آنها

  در دادخواهي تعليمات رسوخ و بزرگ
  : پاورقي

   75. صفحه) 1(
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 عنوان به تنها بود،  ندهبازما خالق سوي به فقط و شده بريده خلق از شان راه كه آنها ستمديده  مردم 
 سالحداران بر سالحها بي غلبه يا نو، سالح بر كهنه سالح غلبه و پوشها چكمه بر ها پابرهنه پيروزي

  پيروزي و ظالمان، جمعيت بر مظلومان گروه دادخواهي و نو انديشه  غلبه گفتيم چنانكه بلكه نبود،
 براي كه كرد  رسوخي چنان كشورها آن مردم در احساس و فكر اين بود ستمگران بر ستمديدگان
 غلبه اين آثار و شدند همفكر و آواز هم اسالمي آيين پرچمداران با خودشان حكومتهاي برانداختن

 ملتهاي افراد يكايك خانه در ميگذرد پيدايش و ظهور آن از سال صد چند و يكهزار كه هم امروز معنوي
  فاتح جنگاوران و جنگي روزيپي از كه صورتي در است، برقرار  آورده ايمان

  
  ».است نمانده يباق كشورها نيا در ياثر نيكوچكتر عرب

. آورد وجود به نيپوالد ييها يوابستگ و برد نيب از را هودهيب يها يوابستگ اسالم رهنما يآقا دةيعق به
 غلبة نه بود هنهك شةياند بر نو شةياند غلبة اسالم غلبة كرد، ارائه و عرضه ينينو يها شهياند و ها فلسفه

 عامل ،يتبهكار و يستمگر بر بود يزكاريپره و يخواه عدالت غلبة اسالم غلبة گر،يد قوم بر يقوم
 آن خود عدالت و قتيحق تشنة و محروم يها توده بلكه نبودند عرب مردم اسالم يروزيپ ياصل

  .دنديشور خود اجتماعات بر حاكم يمنياهر يقدرتها بر يآسمان شةياند كي پرتو در كه بودند ها نيسرزم
  
 شكوه با و عظيم تمدن علل از  بحث در) 1(اسالم كارنامه كتاب در كوب، زرين عبدالحسين دكتر آقاي 

  : گويد مي اسالمي،
 همان حقيقت در ساخت ميسر  مسلمين براي را مادي پيشرفتهاي و علمي ترقيات مايه اين آنچه... 

 جانشين را تسامح و معاضدت روح حياتي، نشاط  ترويج و علم به مسلمين تشويق با كه بود اسالم
    توصيه با كرد، مي توصيه را انزوا و ترك كه كليسا رهبانيت مقابل در و كرد، باستاني دنياي تعصبات
 آن به اسالم كه دنيايي در. كرد تسهيل را انساني علم و صنعت تكامل و توسعه"وسط راه"به مسلمين

) ايران و بيزانس(دنيا روز آن بزرگ نيروي دو از. بود  زوال حال در اعتدال و تساهل روح اين شد، وارد
  بيزانس
  : پاورقي

   13. صفحه) 1(
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 علم با پيش از  بيش را خود عالقه روز هر شد مي غرق بيشتر آن در بروز روز كه مسيحي تعصبات اثر در 
 بود الوقوع قريب ارتباط قطع اعالم انني  ژوستي وسيله به فالسفه فعاليت تعطيل كرد، مي قطع فلسفه و

 دولت يك فكر، و معرفت به انوشيروان خسرو عالقه اظهار هم ايران در. علم و تمدن با روم دنياي بين
 احياء نوع هر دارد اشارت آن به دمنه و كليله مقدمه در طبيب زويه بر كه تعصباتي باز و بود،  مستعجل
 اسالم بود قومي و ديني تعصبات اسير كه دنيائي چنين در. ردك ممكن غير سرزمين اين در را معرفت
 تعصبات  عراق نه و شام نه بود قرآن آن واقعي مركز كه داراالسالم ايجاد با چنانكه دميد، اي تازه نفخه
 و تسامح مجوس، و نصاري ديني تعصبات  مقابل در كرد، چاره وطني جهان نوع يك با را نژادي و قومي
 بود شرقي نه كه شگرف، درخت اين ثمره و. را حيات و علم به عالقه و كرد توصيه را كتاب اهل با تعاهد

  . شد حاصل اسالمي فتوحات بسط از بعد غربي،  نه و
 با اسالم بود، جمود و ركود حال در كه گذاشت پا دنيايي به اسالم كوب، زرين دكتر آقاي نظر از

 كتاب اهل با همزيستي امكان اعالم و مذهبي و قومي تعصبات ترك و علم جستجوي بر مبني تعليمات
 پاره بود شده بسته روز آن جهان مردم گردن و پا و دست به قرآن خود تعبير به كه زنجيرهايي و غلها
  . ساخت فراهم را وسيع و عظيم تمدن يك رشد زمينه و كرد

 در 1935 -  1964 سالهاي در برلين، دانشگاه در اسالمي هنر استاد آلماني، كونل ارنست پروفسور
  . گويد مي اسالمي هنر كتاب مقدمه

 فعاليتهاي بر دارد وجود مسيحيت  دنياي در آنچه از قويتر تأثيري اينجا در ديني معتقدات در اشتراك
 سنن و نژادي اختالفات روي بر تا شده باعث مذهب در  اشتراك. است داشته مختلف ملل فرهنگي
    كشورهاي رسوم و آداب حتي بلكه معنوي عالئق تنها نه آن فراز از و بسته"  پل"ملتها باستاني
 در همه از بيش كه چيزي نمايد، هدايت مشخصي و روشن جهت در انگيزي حيرت طرز به را گوناگون

 انتشار. بود قرآن داشت، قاطعيت زندگي مسائل جميع  به پاسخ و وحدت ايجاد جهت انفعال و فعل اين
  آورد وجود به پيوندي عربي، خط مطلق فرمانروايي و اصلي زبان به قرآن
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 در تباين گرديد، هنري اثر نوع هر خلق در مهمي عامل و ساخت مربوط هم به را اسالم دنياي تمام كه
 عبادتگاهها البته. است رفته بيناز كلي به اينجا در شناسد مي غرب دنياي  كه آنطور دينيوغير ديني هنر
 بوده قواعدي مطابق درست آنها تزيين ولياند كرده پيدا خاصي معماري شكل عملي، احتياجات علت به
   ).1(است شده رعايت هم ديني غير ابنيه مورد در كه

  : گويد مي ايضا
 بين وسطي، قرون در سياسي شديد برخوردهاي وجود با كه اينست دارد را اهميت كمال اينجا در آنچه
 امكان بلكه داد، مي رونق را تجاري معامالت تنها  نه كه داشت وجود روابطي اسالمي كشورهاي تمام

 جغرافيدانان و جهانگردان هاي سفرنامه. ساخت مي ميسر نيز را فرهنگي  پيشرفتهاي تبادل و توسعه
. اند بوده مطلع ديگر كشورهاي مزاياي از كشور يك مردم چگونه كه است آن از حاكي عرب  بزرگ

 با هنري پيشرفتهاي و جديد تكنيكي كشفيات  كه بينيم مي اگر يستن تعجبي هيچگونه جاي بنابراين
 خود پيش بايد است ديده تعليم غربي بيني جهان مكتب در كس هر. كند پيدا راه جا همه به سرعت
 خلق در چيز هر از بيش شرائط اين و بود حكمفرما ديگري اوليه شرائط اسالم دنياي در كه كند مجسم

   ).2(بود مؤثر هنري آثار
 به ولي شود مي اسالمي قلمرو  تمام شامل و نيست، ايران مخصوص چه اگر گويد مي دانشمند اين آنچه
 نژادهاي از مسلمانان يدگو مي كه اينست دانشمند اين  بياندر جالب نكته هست هم ايران شامل حال هر

 وحدتي و كليتي توانست ارب اولين براي اسالم يعني بودند، بسته پل خود نژادي اختالفات  رويبر مختلف
 از زيادي تسهيالت جهت همين و آورد، وجود به مسلك و مرام و عقيده اساس بر اجتماعي و سياسي
  . يافت توان مي فراوان نظرها اظهار اينگونه از. آورد وجود به وسيع و عظيم تمدني ايجاد لحاظ

  
  : پاورقي

   6. صفحه طاهري، هوشنگ مهندس ترجمه اسالمي، هنر) 1(
   8. صفحه كتاب، همان) 2(
  

 واقع توجه مورد بايد نيز آنها  كه است ديگر نظرهاي اظهار سلسله يك نظرها، اظهار اينگونه مقابل نقطه
 بوده فاجعه ايران براي ايرانيان بر آنها غلبه و ايران به مسلمان  اعراب هجوم نظرها اظهار آن طبق. شود
 مخصوصا و مغول  حمله و اسكندر حمله كه همانطور. مغول حمله و اسكندر حمله فاجعه نظير  است
 ساخت مضمحل را مدنيتي نيز مسلمان اعراب  حمله پاشيد، همرااز بزرگ تمدن يك شيرازه مغول حمله

 و علم خط در هجري ششم و پنجم و چهارم و سوم قرنهاي در خصوصا اسالم، از بعد ايران مردم اگر و
 بازگشت نوعي حقيقت در و بود آنها اسالم از قبل فرهنگي سابقهو ژادين ازخصيصه افتادندناشي  فرهنگ

 سير اين در اي وقفه قرن دو حدود در كه بود اين كرد كه كاري تنها اسالم و بود اسالم از قبل دوره به
    عرب نفوذ و سلطه تحت از و يافت سياسي استقالل ايران كه قرن دو از پس كرد، ايجاد فرهنگي و علمي
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 بدينگونه و داد ادامه را خويش گذشته راه مرتبه دو يافت باز را خود پيشين شخصيت و شد خارج
  . يافت ادامه ايران فرهنگي استمرار

 اينگونه نمايد، نظر اظهار اينگونه  كه يافت توان نمي را كسي ايراني غير و ايراني محققان ميان در البته
 كه اهميتي و دارد تبليغ رنگ و آب گفتارشان كه گيرد مي صورت  كساني طرف از همواره نظرها اظهار
  . آميز تحريك و ادبي تعبيرات با است توأم غالبا و شود مي تكرار زياد اخيرا كه اينست در دارد
  : گويد مي) 1(ايران و كبير امير كتاب در آدميت فريدون آقاي
 دليل همين به بود، ضروري كامال عربستان مثل ابتدايي جامعه يك در مركزيت، ايجاد براي اسالم دين
 پهلو دو تعاليم حاوي و جزيره شبه آن سابق اديان و افكار از بود معجوني  كه مذهب اين كرد، ظهور هم
 همان به و آورد، وارد كشور  اين اجتماعي سير در ناگهاني انحراف يك ايران به ورود از پس كشدار، و

 ايران در مخربي و شوم آثار منشا گرديد، واقع مفيد ربستانع  مثل ابتدائي اجتماع يك براي كه اندازه
 طول كم آنان تماشاي  زمان و حيرت و بهت مدت و ننشستند بيكار خود نوبه به نيز ايرانيان گشت،
 منسوخ و ناسخ آيات با را خود مشي و طريقه غالبا نموده ساز مخالف هاي نغمه طرف هر از و كشيد
  . كردند مي مدلل قرآن
  : قيپاور

   74 - 75 صفحه اول، جلد) 1(
 زندان و فاني اي جيفه را دنيا كه  اسالم تعاليم از قسمت آن رسوخ و انتشار نتيجه در رفته رفته ولي... 

 به بيعالقگي يك به ايران ملت اللهي، في فناء و منفي اصول  آن با هندي فلسفه رواج و دانست مي مومن
 تعاليم  كه بينيم مي ترتيب بدين بود او جوي چاره انديشه خشب تسلي كه شد گر خو  مادي زندگاني
 را بشر سرنوشت و مقسوم را روزي مستظرفه، صنايع تحريم مال، و ثروت جمع شمردن گناه مثل اسالم
 امر بدو در كه تصوف اصول و اشراق فلسفه با شدن، قدر و قضا به متوسل و شمردن محتوم و مقدر

 فلسفه  به اعتقاد. آميخت هم در بود شده گر جلوه اسالم مخالفين طرف از منفي  مقاومت يك بصورت
 قطع گراييد ويراني و پريشاني به  ايران مادي حيات آن نتيجه در و گرفت بسيار رواج ايران در تقدير
 يا درست كه بود نتايجي از همه دريوزگي و گدايي خراباتيگري، نشيني، ويرانه تنبلي، دنيوي، عالئق

 فراهم را اجتماعي انحطاط يك مقدمه يافته رونق ايران در تعاليم اين گرفتند، اسالم مذهب زا نادرست
  . نمود مي
 عربستان مثل ابتدائي جامعه يك در مركزيت ايجاد براي اسالم دين گويد مي طرفي از نويسنده اين

    محصول را ريوزگيد و گدايي خراباتيگري، نشيني، ويرانه تنبلي، ديگر  طرف از و بود ضروري كامال
 مثل اي جامعه  حتي باشد قادر اينچنين تعليماتي كه است ممكن چطور داند، مي اسالمي تعاليم

 نفوذ ابتداي از اسالمي، ملل بايد بود چنان اگر ثانيا بدهد؟ قدرت و وحدت و مركزيت را روز آن عربستان
    جيفه دنيا اينكه بعنوان زندگي كار در شدند، مي انحطاط و سستي و رخوت دچار آنها، ميان در اسالم
 خراباتي خود و كردند مي تقدير به حواله را چيز همه گذاشته دست روي دست و گشتند مي القيد است
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 تا افريقا شمال از وسيع اي منطقه مردم در اسالم ظهور با تاريخ قطعي گواه طبق آنكه حال و شدند، مي
 تا و شد گذاري پايه نظير كم تمدني و آمد، پديد سيعو و عظيم نهضتي و جنبش و حيات آسيا شرق
  . گشت مسلط منطقه  اين مردم بر خراباتيگري روح و جمود و ركود آن از پس و يافت، ادامه قرن  شش
 تحصيل زندگي هدف نبايد اينكه و پولپرستي با را اسالم اخالقي مبارزه ندانسته يا دانسته نويسنده اين
 هر ثروت، توليد و صنعت و كسب و فعاليت و كار شمردن گناه  حساب به باشد، ثروت انباشتن و آمد در

   زندگي توسعه و خدمت منظور  به چند
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 بودايي مفهوم به تقوا و زهد ميان و گذارد مي) است اسالم  توصيه و تشويق مورد اكيدا كه(باشد اجتماعي
   و زهد و داند مي مربوط نهجداگا دنياي يك به را فعاليت و عبادات از يك هر كه مسيحي و

  . نهد فرق خواهد نمي يا و نهد نمي فرق نفس طهارت و پاكي و نظر علو از است عبارت كه اسالمي تقواي
 انحطاط عامل را آن اروپاييان از پيروي به كه است قدر و قضا بحث كشيدن پيش عجيبتر همه از

 بنده ابن. كرد مي واگذار دارند تخصصي كه انيكس به را  بحث اين الاقل بود اين بهتر شمارد مي مسلمين
 تاثير عدم يا و تاثير و آن اسالمي مفهوم به قدر و قضا درباره الزم اندازه به"سرنوشت و انسان"رساله در
 كتاب نيا محترم خوانندگان ارياخت ودر شده چاپ رساله آن و است كرده ثبح مسلمين انحطاط در آن

  .است
 كتاب كمتر. شود مي  تبليغ تفكر طرز همين بيش و كم دبيرستاني و يدبستان درسي كتابهاي در

 اي نمونه ما. باشد نكرده تبليغ را تفكر طرز اين و باشد شده بحث اين وارد كه يافت توان مي را كالسيك
  عنوان تحت دبيرستان، دوم سال جغرافياي در. كنيم مي اكتفا همان به و نقل  دبيرستاني كتاب يك از

  : نويسد مي ايران انساني ايجغرافي
 عميق توجه نمودار ساسانيان  زمان در) خوزستان در(شاپور گندي پزشكي دانشكده ايجاد و تأسيس
 تدوين ايرانيان وسيله به زمان آن در ارزشي پر رساالت و كتب قطع بطور بوده علمي مسائل به ايرانيان
 به آنها از بعضي اسامي فقط اكنون و رفته بين از بيگانگان حمالت اثر بر متأسفانه  كه است گرديده
 يك از زيرا است، داشته عميقي تأثير ما ادبي و علمي حيات در ايران بر عرب تسلط. است مانده يادگار

 و زبان مهاجمان ديگر سوي از و ساخت نابود و محو را ما هنري و ادبي و علمي آثار اعظم قسمت سو
 زكرياي محمد مقفع، ابن مانند ايراني دانشمندان از بسياري كه دندكر تحميل ما بر آنچنان را خود خط

 آثار نيشابوري خيام عمر حكيم و غزالي، محمد امام فارابي، ابونصر بيروني، ابوريحان سينا، علي ابو رازي،
    مبارزات و مجاهدات اثر بر كه هجري سوم قرن از. ساختند منتشر عربي زبان  به فراواني ادبي و علمي

 و گويندگان و گرفت فراواني اعتبار  كنوني زبان يافت، باز را خود استقالل ما كشور ايران، مردم ليرانهد
  گاننويسند
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 صدها و حافظ سعدي، مولوي، سلمان، سعد مسعود خيام، فردوسي، ، رودكي همچون نامي پرداز سخن 
  . آوردند وجود به جهان ادبيات براي فياضي چشمه سر ما وطن گفتار نغز نويسنده و شاعر

 تسلط و است داشته فراواني رونق  ادبيات و هنر و علوم اسالم، از قبل ايران در كتاب، اين نوشته بر بنا
 بر آنچنان را خود خط و زبان اعراب و است داشته منفي تأثير ايران معنوي حيات در مسلمان اعراب
 اين از بعد سال پانصد و سال چهارصد از پس غزالي و سينا بوعلي امثال حتي كه كردند تحميل ايران
 را خود آثار عربي زبان به بودند مجبور هم باز ايران استقالل از پس سال سيصد و سال دويست و حمله
 زبان و يافتند نجات عرب اسارت از كه پرداختند پارسي نثر و نظم به زماني از فقط و. كنند تأليف

 به عربي زبان  تحميل افسانه درباره قبال ما. مسلماني و اسالمي هجوم مقابل در بود العملي  عكس ارسيف
 بحث اسالم مقابل در بود ايراني العمل  عكس يك فارسي زبان احياي كه مغرضانه تبليغ اين و ايران
 و ماهيت درباره بالخصوص و مسلمان اعراب وسيله به ايران علمي آثار محو افسانه درباره و ايم كرده
  . كرد خواهيم  بحث جداگانه رساله يك در يا و كتاب همين در بعدا شاهپور جندي دانشكده  هويت
 و دانسته دائم بدبختي و فالكت  يك با مساوي ايران به را اسالم ورود و نهاده فراتر اين از را پا برخي
 ايرانيان ميان در اسالم نفوذ و ايران به اعراب هجوم مولود را ايرانيان امروز اخالقي سوء خصائص تمام

 را 45 آبان 3 مورخه 787 شماره فردوسي، مجله در مقاله، يك از قسمتي نمونه، براي. كنند مي معرفي
 آل. بگويد پاسخ احمد آل جالل زدگي  غرب كتاب به است خواسته مقاله اين در نويسنده كنيم، مي ذكر

 آل. است ماشينيسم و غرب برابر در نسل اين باختگي خود مولود نسل اين فساد است مدعي احمد
  : كند مي توصيف اينطور را غربزده احمد
 يك نيست، اعتقاد بي هم چيز  هيچ به اما ندارد، اعتقاد چيز هيچ به است، مذهب هرهري غربزده آدم
 پل از خرش و باشد خودش. است السويه علي برايش چيز همه و خور روز نرخ به نان است، اسقاطي آدم

 به يا خدا به اعتقادي  نه مرامي، نه مسلكي، نه دارد ايماني نه. است هيچ پل دنبو و بود ديگر بگذرد
 مسجد به يگاه البته. ينيد يب و يمذهب ال بند در  حتي نه و است اجتماعي تحول بند در نه. بشريت

  حزب به كه طور همان رود، يم
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 رفته فوتبال يباز يتماشا به نكهيا مثل درست است، يتماشاچ فقط جا همه اما نمايس به اي رود يم
 گذارد، ينم هيما خودش از وقت چيه. ينيب ينم گود وسط را او وقت چيه. است گود كنار شهيهم. است
 به اصالً و ،ييتنها ساعت در يتفكر با يارتگاهيز در يتوجه اي يدوست مرگ در ياشك نم اندازة به يحت
 چيه. جاست همه در شهيهم. دارد وحشت ودشازخ چون زديگر يم ماندن تنها از ندارد، عادت ييتنها
 را دم است، طلب راحت غربزده آدم. يشنو ينم ييچرا و چون اي يياما اي ياعتراض اي ياديفر او از وقت
  ».. .اصالت يب است يزيچ ندارد، تيشخص غربزده آدم ـ فلسفه ريتعب به البته نه و ـ داند يم متيغن

  : كه دهد يم جواب احمد آل به »يفردوس« مجلة
 اعتقاد يب و هوا به سر آدم نيچن نه،.. .است؟ رياخ سال ستيدو مال فقط يكرد وصف تو كه آدم نيا«

 صديس و هزار بيقر ،يكرد وصف تو كه ييجا چيه وطن يب ةيما يب يدروغگو متملق مذهب يهرهر
 به مدائن كاخ ننگهبانا كه اهيس و شوم روز همان از. است آمده ديپد خاك و آب نيا در كه است سال

 موجود نيا نطفة ،»آمدند وانيد آمدند، وانيد« : برآوردند اديفر شهر يها دروازه كنار به انيتاز دنيد
 خدعة بيفر نهاوند جنگ در يرانيا بخت نگون سردار ان،يروزيف كه يوهنگام شده بسته حرامزاده

   صديس و هزار حاال و آمد ايدن هب موجود نيا باخت، و خورد حمله و زيگر در را اعراب ناجوانمردانة
 چون و ندارند اطمينان  ديگران به كنند، مي تقيه شان همه كه داريم آدمهايي آنچنان ما كه است سال
 يا و امائي يا اعتراضي يا فريادي آنها از هيچوقت و كنند نمي باز را دلشان هيچگاه هستند ظني سوء
  .  شنوي نمي چرائي و چون
  : نويسد مي بعد شماره در مقاله اين لهدنبا در مجله همين

 دگرگون ما ملي و روحي اخالقي، معيارهاي سرزمين اين به اعراب حمله از پس سال اندي و هزار در
 و ناجنسي و خوري روز نرخ به نان زبوني، به ما  آوري هجوم و بودن حريف جنگاوري كيفيت است، شده

  . آورد مي حمله جانمان به كه ديگر يها جرثومه چه تغيير  اين از و شد بدل تذبذب
  سمبوليسم"عنوان تحت 47 ماه بهشت اردي 23 شماره در مجله همين ايضا و
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  : نويسد مي"شعر در 
 ايران تمدن دو تصادم در و شد،  تمام گران بسيار ما بوم و مرز مردم براي ايران به تازيان حمله دانيم مي
 را ايران تمدن تازيان. انجاميد معنوي شكست به سياسي  ستشك و آمدند در پاي از ما مردم تازيان و

 كه باده شد، موقوف ايراني جشنهاي. خواندند مي بندگان يعني موالي را ايرانيان و كردند مي استهزا
 و مرز هاي آتشكده هاي شعله شد،  خوانده حرام و شيطاني عمل نوشيدند مي شام و ناهار از پس ايرانيان

 خاكستر از ايران ملت و زدند دست جدي مقاومتهاي به ايران  مردم بزودي اما فت،گر خاموشي ما بوم
 دانشوراني  جان آتشكده از ايراني نبوغ آتش هاي شعله و برخاست آتش مرغ چون شكست و بختي تيره
 زبانه بيهقي رازي، زكرياي دقيقي، رودكي، مقفع، بن عبداهللا خيام، فردوسي، بيروني، ابوريحان چون
  . آمد پايان به كابوس د،كشي

  : نويسد مي ايران تاريخ در انگليسي ملكم سرجان
 در چنان نمودند خويش مذهب و ملك از دفاع در ايرانيان كه لجاجي و پايداري از عربي پيغمبر پيروان
 هالك و تخريب عرضه دانستند مليت تقويت موجب  كه را چيز هر يافتند دست چون كه بودند خشم

 و امور مواظبت مأمور كه را مؤبدان و شد سوخته آتش با ها آتشكده و يكسان  خاك با هاشهر. ساختند
 مطلق در آنكه از اعم ملت فضالي كتب و گذراندند تيغ  دم از بودند هيكلها و معبدها خدمات مباشرت

 در بود  ايشان تصرف در كتابها اينگونه كه كساني با مذهبي مسائل و تاريخ در يا بود شده نوشته علوم
. بداند خواست مي نه و دانست مي  كتابي نه ايام آن در قرآن جز به متعصب عرب آوردند، تلف معرض
 روم و يونان كتب حال از. ناميدند مي سحر كتب را ايشان  كتب و دانستند مي ساحر و مجوس را موبدان

  . )1(ماند هدخوا باقي وفانط آن از چقدر ايران مثل مملكتي كتب كه كرد قياس توان مي
   و سند هيچ در زيرا دارد، تازگي خيلي گويد مي مورخ اصطالح به اين آنچه

  : پاورقي
   13. صفحه فارسي، ادب و مزديسنا كتاب نقل به) 1(
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 كه يافته دست مدركي و سند به مورخ اين كه كنيم فرض بايد ناچار شود، نمي يافت تاريخي مدرك
 سند آن كه است نبوده هم حتلمص و نرسيده  آن به احدي دست و نديده را آن اي حاللزاده هيچ چشم

 ناخواسته خداي ناچاريم نكنيم فرض چنين اگر زيرا كنيم فرض چنين  ناچاريم آري. شود افشا مدرك و
 از مأموريتي  هيچ البته كه الشأن عظيم مورخ اين راستگويي نهايت و صداقت كمال و نيت  حسن در

 چنين و داريم روا ترديد اندكي است نداشته  كتاب اين تأليف براي نگلستانا خارجه امور وزارت طرف
   است؟ ممكن چگونه چيزي
 نخواهد پيدا انگلستان خارجه امور وزارت آرشيو در جز كه مرئي غير مدارك و اسناد در مورخ اين آنچه
 خويش مذهب و ملك زا دفاع در ايرانيان مورخين، همه  گفته خالف بر اوال كه اينست است يافته شد،

 چهل و صد بر  بالغ كه فراوان جمعيت آن با و لجاجها و پايداريها همه آن با و نمودند مي  لجاج و پايداري
 هزار پنجاه چهل جمعيت يك از برگها و ساز همه آن با و است شده زده تخمين عصر آن در ميليون
 ساز لحاظ از و بودند ايران السالح تحت انسرباز دهم يك از كمتر عدد لحاظ از كه برهنه پا عرب نفري

 پس خوردند، شكست نبودند، وارد چندان نيز آنروز جنگي فنون به و نبودند مقايسه طرف جنگي  برگ و
 حساب  به نه گذاشت ايران ملت پفيوزي حساب به بايد نويسنده اين اظهارات  طبق را شكست اين قطعا

 به جديد ايدئولوژي و آيين جاذبه  حساب به نه و خود داخلي تنظاما و آيين و حكومت از آنها نارضايي
  . اسالم نام
 چه و بوده كجا در شهرها اين. است شده يكسان خاك با مسلمان اعراب وسيله به ايران شهرهاي ثانيا
 بايد ملكم سرجان خود را جوابش است؟ شده برده آنها  نام تاريخ كتاب كدام در و است داشته نامي
  . بدهد

 اما است، شده سوخته آتش با ها آتشكده و اند شده گذرانده تيغ دم از معبدها مباشران و موبدان الثاث
) چهارم قرن حدود در(آنها زمان تا كه اند نوشته آنان غير و مقدسي و مسعودي مانند مورخيني اينكه
 كه شدند مي متعهد عهد پيمان ضمن مسلمان امراي حتي و است بوده جا بر پا و باقي ها آتشكده هنوز
 خواهد نمي ملكم سرجان آقاي كه  است مطلبي كنند، حفظ را مجوس جمله آن از و كتاب اهل معابد
  . بكند باره آن در بحثي
  بوده  تصرفشان در كتابها اين كه كساني و ايران مذهبي و علمي كتابهاي رابعا
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 خواهيم بحث مفصال باره اين در ابسوزيكت عنوان تحت بعدا ما. اند شده واقع تلف معرض در يكجا است 
  . كرد

 كه است مطلبي نيز اين ناميدند مي سحر كتاب را مجوس كتب و ساحر را موبدان مسلمان اعراب خامسا
  . شود شنيده بايد غرض  بي مورخ اين زبان از بار اولين براي

  
 آن آيا بپذيريم؟ را نظر كدام ما اكنون شود مي اظهار ايران و اسالم درباره كه متضادي نظر دو بود اين
 به عقايد و افكار بود، رفته فرو عميقي جاهليت در ايران غير و ايران است مدعي كه بپذيريم را نظر

   و ناراضي، ها توده فراوان، ستم فاسد، اجتماعي نظامات بود، گشته فاسد حكومتها بود،  گراييده پستي
 دگرگون را معيارها داد،  انجام را رسالت اين و آمد ماسال بود، نوسازي و تحول يك به نيازمند جهان

 جمله آن از و ملتها جان نيمه پيكر به تازه روحي و پرانيد ها كله از را خوابها و كرد پاره را بندها ساخت،
  . گرفت ما از را همه و آمد اسالم داشتيم چيز همه گويد مي كه را نظر اين يا و دميد ايران ملت

 مطالعه است روشن  اسالم ظهور مقارن ايران و جهان تاريخ گفتيم قبال كه طور همان خوشبختانه
 نظام لحاظ از اسالم از قبل ايران كه ببينيم  است كافي. كند مي روشن را وضع تاريخ، در مختصري

   اجتماعي، نظامات چيست؟ معتقدات آن ارزش و است داشته معتقداتي و افكار چه اعتقادي و فكري
 اجتماعي، فكري، نظامات با را آنها سپس است، بوده نظاماتي چه ايران آنروز سياسي اخالقي، خانوادگي،
 از را خود سخن. كنيم گيري نتيجه و مقايسه تاريخ متن به  توجه با اسالم اخالقي خانوادگي، سياسي،
  : نمائيم مي آغاز ايران اعتقادي و فكري نظامات

  

   اعتقادي و فكري نظام
  

 و افكار در فعال ما. است اسالم ظهور مقارن دوره در ايران مردم عامه مذهبي عقائد و افكار بيان مقصود،
 مذهبي و ديني عقائد از مجزا فلسفي مكتب يك اوال آيا كه  نداريم بحثي ايران در عصر آن فلسفي عقائد

 فرض بر زيرا است؟ بوده مكتبي نوع چه وجود، فرض به و نه؟ يا است داشته وجود  ساساني ايران در
  مكتب بگوييم
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 در اند، داشته وجود عصر آن در كلمه واقعي مفهوم  به اي فالسفه و است داشته وجود فلسفي مكاتبي يا 
 و مذاهب بايد كنيم بررسي را عامه عقائد و افكار اينكه براي ما و. است نداشته  تأثيري مردم عامه روحيه
  . نماييم بررسي را عصر آن اديان
 مردم كرديم ذكر قبال كه طور همان و. داد ايران به جديد اعتقادي و فكري نظام يك شك دونب اسالم
 را خود پيشين معتقدات و افكار و پذيرفتند را  اسالم اعتقادي و فكري نظامات اي بيسابقه بشكل ايران
 قدرت و ستقاللا دوره در بيشتر مخصوصا و. بود تدريجي نبود، فوري و دفعي  پذيرش اين و. ريختند دور

  . گرفت صورت اعراب مقابل در ايرانيان
 آييني هيچ كه است برخوردار  خاص امتياز يك از اسالم طرفي از كه است دلكش جهت اين از بحث اين

  . دهد قرار خود معنوي نفوذ و تاثير تحت را مغلوب  مردم روح است نتوانسته اندازه اين آن مانند
  : گويد مي عرب و سالما تمدن تاريخ در گوستاولوبون

 كمتر خيلي دنيا در. است بخشيده سزا به تأثيري نموده قبول را آن كه اقوامي در اسالم آيين و شريعت
 ذهبيم شايد اسالم از غير بلكه داشته اقتدارو نفوذ نشپيروا  قلوب در اسالم قدر به كه شده پيدا مذهبي
 در اثرش است  اصلي مركز كه قرآن چه، باشد، كرده دوام اقتدارش و حكومت قدر اين تا  كه نشود يافت
   ).1("باشد مي آشكار و ظاهر جزئي و كلي از مسلمين عادات و افعال تمام

 آن و برخوردارند خاص امتياز ازيك پذيرفتند را اسالم كه مللي همه ميان در ايران مردم ديگر طرف از و
 و جديت با آنچنان و نكرد رها را خود پيشين ريفك نظام سهولت  اين به ايران مانند ملتي هيچ اينكه
 مستشرق"  دوزي"قول به و نكرد باز جديد دين عقائد و افكار روي به را خود دل در  عالقه و عشق

  : معروف
 نه نمودند استوار و نيرومند را اسالم آنها زيرا بودند، ايرانيان داد مذهب تغيير كه قومي مهمترين

   ).2(عرب
  را  ايران روز آن جامعه بر حاكم فكري نظامات يا و فكري امنظ بايد عليهذا

  
  : پاورقي

  .552 ص چهارم، چاپ عرب، و اسالم تمدن تاريخ) 1(
  .303 ص ،1جلد براون، مستر ادبيات تاريخ) 2(
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 نظر از اسالم شود معلوم تا  كنيم مقايسه اسالم اعتقادي و فكري نظامات با و دهيم قرار بررسي مورد
 آنروز اعتقادي و فكري نظام به اينكه براي داد؟ ايران هب چيز چه و گرفت ايران از چيز چه كريف نظامات

   است؟ داشته مذاهبي و اديان چه بلكه مذهبي، چه و دين چه آنروز  ايران ببينيم بايد ببريم پي
  

   مذاهب و اديان
  
 دين. است كرده نمي حكومت  تيزردش آيين تنها رسد مي نظر به ابتدا آنچه خالف بر ساساني ايران در

 خواه بوده، فراوان اند بوده اقليت صورت به كه ديگر اديان  ولي است بوده كشور رسمي دين البته زردشت
 ادياني خواه و شود مي تلقي زردشتي دين از انشعاب نوعي و اند دانسته مي پيغمبر را زردشت  كه ادياني

  . اند بوده زردشت پيامبري منكر احيانا و هنداشت زردشت دين با ارتباطي گونه هيچ كه
 دوره در اوضاع آشفتگي سبب  توضيح مقام در ايران، اجتماعي تاريخ دوم جلد در نفيسي، سعيد مرحوم

 عامل زردشتي موبدان اجحافات كه است مدعي و داند مي  مذهبي اختالفات را سبب مهمترين ساسانيان،
  : گويد مي وي است، بوده انشعابات پيدايش و نارضايي براي مهمي

 مخصوصا و داشتند نامحدود اختيارات باشند هربدان و موبدان كه روحانيان زمان، آن تشكيالت بنابر... 
 هر حق ايشان و داشته را مقام مهمترين ساساني دربار در"موبد  موبدان"و بزرگشان پيشواي و موبدان
 زناشويي  يعني مدني احكام در منسوخ و ناسخ و ابرام و نقض و تعديل و جرح و تفسير و تعبير گونه
 و قدرت بر يافته مي وخسر بيشتر  ساساني تمدن چه هر اندك اندك و اند، داشته مالكيت و وارث

 بيزارتر شد مي آنها به كه تجاوزاتي و ايشان فشار از ايران  مردم ناچار. شد مي افزوده بيشتر اختيارشان
 مقابل در جهت همين  به. آورند بيرون را خود ناماليمات اين گران بار رزي از كه كوشيدند مي و شدند مي

 ديگر طريقه دو گفتند، مي"بهدين"آن به و بود دربار و دولت مذهب كه زرتشتي مزديسني رسمي طريقه
   از دو هر اهريمن و اورمزد بودند معتقد كه زروانيان طريقه يكي: بود شده پيدا زرتشتيان ميان در

   زروان"كه اند آمده وجود به باالتري و مترقدي موجود
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 وجود  اهريمن بودند معتقد كه كيومرثيان طريقه ديگر و است، داشته نام بيكران  زمان يعني"اكرنو
 زروانيان. است آمده پديد او شك از اهريمن كرده شك خود كار در اورمزد كه زماني بلكه نبوده مستقلي

 به دشمني جنبه اختالف اين بيشتر و داشتند شديد اختالف  زديسنيم زرتشتيان با دو هر كيومرثيان و
 نه كه اند بوده ايران در نيز ديگر فرقه پنج... اند شده مي مند بهره آن از بيگانگان و است گرفته مي خود
  : اند بوده ناسازگار نيز خود با بلكه اند داشته اختالف كيومرثيان و زروانيان و زرتشتيان با تنها

 رهايي اسارت از كورش دست  به بابل تصرف نتيجه در هخامنشيان زمان در كه بودند ايران يهود نخست
 و شده ساكن اكباتان و خوزستان يعني ايران مغرب در بيشتر و آمده ايران به ايشان از گروهي و يافته
 اصفهان ناحيه در  يحت و رفته پيش ايران داخله در و بود شده افزوده آنها شماره بر ساسانيان  دوره در

  . بود شده جمع ايشان از كثيري جمعيت
 غربي نواحي سكنه از اي عده  عيسويت دوره آغاز همان از اشكاني دوره در كه بودند ايران نصاراي دوم
 و كرده داير فرات غربي و شرقي نواحي در معتبر مخصوصا  كليساهاي و گرويده ترسايان دين به ايران

   در كم كم و بودند آورده ايمان بدان و پسنديده است معروف نسطوري بطريقه  كه را خاصي طريقه
 هم چين به آنجا از و رفته النهر ماوراء در ايران شرقي شمال نواحي دورترين تا رفته پيش ايران داخله
  ... بودند برده چين به خود با را نسطوري طريقه و رفته
 كرده بسيار پيشرفت ايران در زودي به و شده آشكار ميالدي 228 سال در كه است مانوي طريقه سوم

 ظاهر طهارت و نفس تزكيه و اخالق تصفيه در عمده  كوشش مانويان و بوده اي پيرايه بي طريقه چون و
   قديم، مذاهب همه ميان از و اند داده مي خود طريقه به خاصي تجريد و عرفاني  جنبه و داشته باطن و

 است بوده بيشتر آن در معنوي و مادي آسايش و رفاه جستجوي و رستيپ جمال و پسندي زيبايي حس
 بدان راسخ عقيده اند آورده ايمان بدان كه كساني و اند گرويده بدان العاده فوق سرعت به ايران مردم
  . بردارند  ميان از را آن اند نتوانسته اند كرده آن برابر در ساسانيان كه گيريها  سخت همه با و اند داشته
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 از كه اطالعاتي چون و شده اعالن ايران در ميالدي 497 سال حدود در كه است مزدكي طريقه چهارم
 مزدكيان كه كرد اعتماد نكته اين به توان نمي اند بوده مخالف آن با كه است كساني از رسيده ما به آن

    آنكه با و باشند، بوده"اباحي"اسالمي اصطالح به و دارايي تقسيم حتي و مال و زن اشتراك طرفدار
 و كرده محاصره  جايي در را همه و كرده آنها با را سختگيري منتهاي روان نوشين خسرو مخصوصا

  ... اند كرده زندگي  پنهاني ايران در و نرفته ميان از مزدكيان باز است كشته
 ديگر فطر از و هندوستان  همسايه طرف يك از ايران، شرقي شمال نواحي در كه بودائيان پنجم

 در مخصوصا و ساخته فراهم عمده مركز چندين گفتند مي  بدهي آنها به ايران در و اند بوده چين همسايه
 را آن  اسالمي هاي دوره در كه بلخ"نوبهار"معروف معبد و اند داشته مجلل هاي  بتخانه بلخ و باميان

  خانواده و است بوده مينسرز  آن بودايي معبد مهمترين اند دانسته زرتشت دين مركز و آتشكده
 كسي بازماندگان اند آورده دست  به بلندي بسيار مقام ايران تاريخ در الرشيد هارون دوره در كه مكيانبر

  ... است بوده نوبهار بتخانه سرپرست و متولي  يعني"مكه پر"او منصب كه اند بوده
 تازيان حمله در) يهوديان مسيحيان، زردشتيان،(ديگران خالف بر ايران شرقي شمال بودائيان و مانويان

 برابر در را آن و جنگيده خود سرزمين از دفاع در سال بيست از  بيش و كرده سخت پايداري ايران به
   .اند كرده پاسباني  تازيان

  : ديگو يم آنگاه يسينف ديسع
 شهيهم كه بوده امروز نيالنهر نيب و عراق نيسرزم ران،يا يشاهنشاه ةيناح نيمهمتر يساسان دورة در«
 اندو بوده يسام نژاد از نيسرزم نيا مردم شتريب. است شده يم انيروم و انيساسان انيم در جنگ دانيم
 به و يوناني علوم كه است نيا اند كرده رانيا به كه يبزرگ خدمت و اند رانده يم سخن يسام يزبانها به

 طب و كرده يم ترجمه است بوده شانيا زبان هك يانيسر زبان به يوناني زبان از را »لياوا علوم« اصطالح
.اند برخاسته شانيا از اريبس زين دانشمندان و داده انتشار رانيا در را فلسفه و نجوم و اتياضير و
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 زبان انيهخامنش دورة در مخصوصاً آن از شيپ و بود افتهي اريبس رواج زين يساسان دربار در زبانشان
 اند داشته يخاص ديعقا كه اند بوده فرقه چند زين شانيا انيم در .بود شده رانيا يادار زبان باًيتقر يآرام
. نامند يم »ونيمارس« را او انيياروپا كه »ونيمرق« روانيپ جمله آن از. اند بوده مخصوص قةيطر روانيپ و

   دنبال نامشان يگاه قرآن در كه باشد »نيصابئ« همان كه است بوده زين يگريد فرقة
   ).1(است آمده ارينص و يهود نام

 در را الذكر فوق مذاهب  شيوع و وجود اند كرده بحث ساساني ايران مذاهب به راجع كه كساني همه
 زمان در ايران":خود محققانه كتاب در دانماركي  معروف محقق سن كريستن اند كرده ياد ايران

 به اشاره خود كتاب مقدمه در وي. است كرده اشاره كرديم ذكر باال در كه مذاهبي  به مكرر"اسانيانس
 ،"شورك رسمي دين زردشتي آيين"عناوين تحت فصلهايي كتاب متن در و كند مي ايران قديم مذاهب

 كتاب در كند مي بحث تفصيل به و آورد مي"مزدكيه نهضت"و"  ايران عيسويان"،"او كيش و ماني"
 شده بحث باره اين در مكرر نيز مبهنا عيسي دكتر ترجمه شناسان خاور از جمعي تأليف ايراني  تمدن
  . نمايند مراجعه موضوع اين در ديگر كتابهاي و كتابها اين به توانند مي طالبين است،
 دولت و بود كشور رسمي  مذهب اينكه با ساسانيان عهد در زردشتي مذهب كه است اين جالب نكته

 بودند، آن گذشت بي و رسختس مدافع و پشتيبان و حامي عصر آن روحاني عظيم تشكيالت و ساساني
    رقيبهاي بودايي و يهوديت حتي مسيحيت، تنها نه آورد، وجود به ايران در قاطعي اكثريت نتوانست

 ديگري مذاهب و اديان. بود پيشروي حال در مسيحيت مخصوصا و رفتند مي شمار به برايش سرسختي
 و پيشروي حال در سخت و گرفت مي نشأت مزدكي و مانوي قبيل از آريا نژاد ميان در و ايران داخل از

  . بود زردشتي پيروان از كاستن
 و آورد، دست به قاطعي اكثريت تدريجا كه است اسالم تنها كشور، اين ساله هزار چند تاريخ همه در

 بساط ساخت، كن ريشه كلي به قرن سه دو از پس را  مزدكي و مانوي قبيل از مسلكهايي و مذهبها
  افغانستان در و ايران  مشرق در را گري بودايي

  
  يپاورق

.24- 20 ص / 2 ج ران،يا ياجتماع خيتار. 1
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  . داد قرار ناچيزي اقليت در را گري زردشتي و يهوديت و مسيحيت و برچيد 
 خود. ساسانيان سلسله سر بابكان اردشير. نهادند مذهب اساس بر را خود كشورداري سياست ساسانيان

 طرف از و مذهبي عالئق خاطر به طرف يك از اردشير رسيد،  سلطنت به كه بود روحاني خاندان يك از
 تحكيم و اشاعه و احياء به بود اعتقادي مبناي يك به نيازمند كه كشورداري سياست خاطر به ديگر

 سازند، مرتب و كنند تدوين را"اوستا":زردشتيان مقدس كتاب داد دستور وي. پرداخت زردشتي مذهب
  . شدند العاده فوق قدرت صاحب زردشتي روحانيان نتيجه در و آورد وجود به انيروح منظم تشكيالت

  : گويد مي"پارسي ادب و مزديسنا"كتاب در معين محمد دكتر آقاي
 دودمان سر) ميالدي 241 - 226(بابكان اردشير به پادشاهي نوبت اشكاني، سلسله انقراض از پس

 او كوششهاي پرتو از ايران ملت. رود مي شمار به  راناي سعادت كتاب ديباچه وي ظهور رسيد، ساساني
   نهاد بنياد"مزديسنا"آيين بر را اخالف و خويش سلطنت اساس پادشاه  اين !يافت مخصوص رونقي

 از. بود) آناهيت(ناهيد معبد  متولي استخر در بزرگش پدر ساسان: بود برده ارث به را دين به عالقه وي
 عنوان به آتشكده ها سكه روي در. كوشيد باستاني آيين  احياي در مخصوص همتي با اردشير اينرو

 در مورخان آنچه  خوانده مزدا ستاينده يعني"مزديسنا"ها كتيبه در را خود او. گرديد  معرفي ملي عالمت
 ضمن شاهنامه در فردوسي اند داده  نسبت بدو روحانيت با پادشاهي ارتباط و دينداري خصوص
  : گويد  كرده تلخيص شاپور شپسر به وي اندرزهاي

   چادرند يك زير در كه گويي تو   يكديگرند به دولت و دين چنان
   جاي به شهرياري بود دين بي نه   پاي به دين بود شاهي، تخت بي نه
 را اوستا تا فرمود را وي و خواند شيخو دربار به را »تنسر« ربديه ربدانيه رياردش نكرت،يد قول به

   .سازد مرتب
  : گويد مي چنين سپس معين دكتر آقاي
 به عصر اين در زردشتي  روحانيت بود مزديسنا آيين رونق دوره بزرگترين ساسانيان عهد كلي بطور
 به جامعه در موبدان نفوذ. شدند مي متحد شاه ضد اشراف و موبدان گاهي چنانكه رسيد اقتدار كمال
  حدي
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    همه تقريبا كردند مي دخالت نيز) ظ ران،شهريا(شهريان فردي زندگاني در حتي كه بود مسلم 
  . شود فصل و قطع طبقه همين توسط بايست مي مسائل
  : كند مي نقل چنين معتبر و معروف شناس  ايران سن كريستن از آنگاه
 موافقت دولت طرف از  كه عرفي داوريهاي همچنين و ايشان روحاني قدرت پايه بر فقط موبدان نفوذ
 قربانيها و تطهير به اقدام و... غيره و ازدواجها والدتها،  بخشيدن تبرك در آنان قدرت نيز و بود، شده

 و صدقات و  عشريه و ديني جرايم طريق از كه سرشاري منابع و ارضي امالك بودن دارا بلكه نبود، متكي
 و بود وسيع استقالل نوعي داراي زرتشتي  روحانيت بعالوه،. بود آنان نفوذ مؤيد شد مي وصول هدايا
   ).1(بودند كرده ايجاد دولت ميان در  دولتي تقريبا موبدان كه گفت توان مي
  

   آشور رسمي دين زرتشتي آيين
  

 اعالم رسمي مذهب را  زرتشتي آيين و بودند نهاده مذهب اساس بر را كشور سياست چون ساسانيان
 سلوك حسن غالبا مذاهب ساير پيروان با دادند، العاده فوق قدرت زرتشتي روحانيون به و كردند

 مذهب از پيروي و خود مذهب ترك به مجبور را مردم زرتشتي روحانيون تأثير تحت احيانا و نداشتند
  . نمودند مي تحميل مردم به شمشير زور با را مذهب  اين و كردند مي زرتشتي
  : گويد مي سن كريستن
 اين ليكن كردند، نمي تجويز كشور اخلد در را ديانتي هيچ و بودند، متعصب بسيار زردشتي روحانيان
 و نجات داعيه آن رؤساء و نبود تبليغي ديانت زردشت  دين بود، سياسي علل بر مبتني بيشتر تعصب

 ساير  پيروان بودند، مطلق و تام تسلط مدعي كشور داخل در اما نداشتند، را بشر ابناء كليه رستگاري
  اطمينان محل آمدند مي شمار به ايران رعيت كه را ديانات
  : پاورقي

 ساسانيان، زمان در ايران به شود رجوع ايضا 12 -9 صفحه دوم، چاپ پارسي، ادب و مزديسنا) 1(
  . 138 صفحه سمي، يا رشيد ترجمه سن، كريستن
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   ).1(بودند عظمتي داراي خارجه ممالك از يكي در آنها همكيشان اگر خاصه. دادند  نمي قرار 
  : گويد مي نفيسي سعيد

 خاندان، اين پادشاهي از پيش  كه است بوده اين ساسانيان دوره در ايران اوضاع آشفتگي سبب مهمترين
 دين روحانيان ياري به و بود زاده موبد چون بابكان اردشير و نبودند زردشت دين پيرو ايران مردم همه

 تخت پايه چون و داد شارانت ايران در را خود نياكان دين بود كه وسيله هر به رسيد سلطنت  به زردشت
 مقتدرترين و يافتند ايران در بسياري نيروي روحانيان آغاز، از گرفت قرار موبدان پشتيباني بر ساسانيان

 از تا  پادشاهي هر مرگ از پس چنانكه يافتند، برتري پادشاهان بر حتي و دادند  تشكيل را ايران طبقه
 نمي سرش بر تاج خود  دست به و گزيدند ينم بر را كسي داشتند سلطنت حق كه كساني ميان

 اردشير تنها سلسله اين پادشاهان ميان از  كه است جهت همين به. رسيد نمي پادشاهي به گذاشتند
 و نكرده اختيار را خود جانشين.هيچيك ديگران و است برگزيده وليعهدي  به را شاپور پسرش بابكان
 سلطنت به داد نمي در تن وي پادشاهي به"موبد موبدان"  مرگشان از پس اگر زيرا. اند نداشته وليعهد

 كه ايشان از يك هر و بودند"موبد موبدان"نشانده دست همه پادشاهان دوره اين  تمام در رسيد نمي
 ترسايان با كه دوم يزدگرد چنانكه كردند، مي  نام بد را او و شد مي موبدان مخالفت دچار نبود فرمانبردار
 همين و ناميدند"بزهگر"و"بزهكار"را او نداد در تن ايشان كشتار به موبدان دستور هب و نكرد بدرفتاري

 خود پدران مانند شد ناچار پادشاهي سال هشت از پس وي و كردند ترجمه"اثيم"تازيان كه است كلمه
   ).2(كند  بدرفتاري ايران ترسايان با

  : گويد مي ايضا
 ساساني و اشكاني دوره در  چه و هخامنشي دوره در چه"ماد"دولت تشكيل زمان از كه ارمنستان در

  مدتهاي و بوده ايران مسلم اياالت از هميشه
  : پاورقي

  290صفحه ياسمي، رشيد ترجمه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
   .19 ص ،2 جلد ايران، اجتماعي تاريخ) 2(
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 به و بودند گرفته  پيش شنيخ سياست ساسانيان اند، كرده پادشاهي آنجا در اشكاني شاهزادگان مديد 
 قرنها خونريزيها همين نتيجه در ارمنيان. دهند رواج آنجا در را زرتشتي دين خواستند مي شمشير زور

 302 سال حدود در سپس و فشرده پا خود پرستي بت مذهب در نخست كرده لجاجت و پايداري
    به كه كردند اختيار مخصوصي هطريق و گذاشتند را عيسوي دين به گرويدن بناي  اندك اندك ميالدي
 سر بر كشمكش ساسانيان  دوره تمام در مذهبي اختالف همين نتيجه در و است، معروف ارمني كليساي

 و رم امپراتوران برابر در را ايران تنها نه نيز اختالف  اين و بود، باقي روم و ايران ميان در ارمنستان
 ديگر بيگانگان كار بلكه كرد، مي ضعيف شرقي و غربي روم يا ريالصغ رومية و) بيزانس(بوزنتيه يا بيزنتيه

   ).1(كرد آسان بردند حمله ايران به كه را تازياني جمله آن از و
  : گويد مي ايضا
 و رجب نقش در كتيبه سه بوده كار سر بر مدتي نيز او از پس كه اول شاپور زمان موبد موبدان كريتر، از

 زرتشت دين انتشار براي شمشير زور به كه را اقداماتي جزئيات و ستا باقي زردشت كعبه و مشهد سر
   ).2(كند مي بيان است برده كار به مختلف  نواحي در
  : نويسد مي چنين الذكر سابق موبد كتيبه درباره پنجم فصل"ايراني تمدن"كتاب در
  
 در شيكاگو، ريخاو بنگاه  حفاري هيئت جمشيد، تخت نزديك رستم، نقش در ميالدي 1939 سال در

 "كريتر" وبدم آن در كه آورد دست به طويلي كتيبه ،دارد نام"زرتشت كعبه"كه بنايي مشرق سمت
   را زرتشت مذهب روحانيون رياست كم كم ميالد از بعد 293 تا 242 از چگونه  كه دهد مي شرح

) 3(خارجي مذاهب نمبلغا از اي عده چگونه كه كند مي حكايت ها كتيبه اين از يكي. است كرده اشغال
 رهبانان يا"سمناها"يهوديها، مانند كردند بيرون كشور  اين از نبود صالح ايران در آنها ماندن كه را

   بودايي،
  : پاورقي

   308. صفحه ساسانيان، زمان در ايران سن، كريستن به شود رجوع ايضا 21 صفحه كتاب، همان) 1(
   27. صفحه كتاب، همان) 2(
  . وقت آن دولتي غير و رسمي رغي مذهب يعني) 3(
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 باالخره و) اند بوده هنديها از احتماال  كه(گان يافته نجات يا"موكتكاها"مسيحيان، ناصريها، برهماييها،
   ).1(ماني پيروان يعني زنديقها

 روحانيون قدرت همچنانكه است، نبوده يكسان مذهبي سختگيريهاي نظر از ساساني دوره همه البته
 اول، شاپور اند نبوده آنان مطلق نفوذ تحت  ايران سالطين همه و نبوده يكسان توق همه زردشتي
 اي منشانه آزاد نسبه روش خود زمامداري دوران از قسمتي در الاقل  انوشيروان خسرو اول، يزدگرد
  . اند داشته مذاهب ساير اتباع  به نسبت

 كتيبه نقل از پس"ساسانيان  نزما در غربي ايران در مذهب وضع"مقاله"ايراني تمدن"كتاب در
  : گويد مي است، شده مي او  زمان در كه سختگيريهايي و"كريتر"موبد

 در و است شاپور به مربوط كه كند مي ياد دستخطي از"ارداپت و اليزه"ارمني نگار وقايع ديگر طرف از
 ايران از نقطه هر در را ديگر مذاهب تمام طرفداران و ماني پيروان و يهوديها و مغها كه شده داده امر آن
 در كه است آزاري به مربوط  اول كتيبه نگردند آنها مذهبي مراسم انجام مانع و بگذارند آزاد باشند  كه

 به راجع دوم دستور و گرفته انجام اقليتها به نسبت  ميالدي 293 و 277 بين دوم بهرام پادشاهي زمان
   ).2(داد نسبت) 273 -  242(اول ورشاپ به بايد آنرا افتخار  كه است مذاهب آزادي

 عيسويان كلي وضع كند مي بحث ايران عيسويان به راجع كه خويش كتاب ششم فصل در سن كريستن
  . دهد مي شرح چنين عهد آن در را

 چند عباراتي ذكر به پنجم و چهارم قرون در ايران رسمي ديانت و عيسويت بين روابط توضيح براي
 و زجر هاي دوره سختترين در حتي هميشه ساساني عهد در عيسويت: ورزيم مي مبادرت"زاخو"از

   آزار دستخوش دهات و شهرها در عيسوي مجامع بعضي گاهي چه اگر. است بوده مجاز تعدي،
 در 420 و 410 سنوات در كه انجمنهايي در را خود ديني اصول عيسويان. اند شده مي ايراني عمال

  حضور با يافت تشكيل ايران كشور پايتخت
  يپاورق

   178. صفحه بهنام، دكتر ترجمه خاورشناسان، از جمعي قلم به ايراني، تمدن) 1(
   179 -  178 صفحه كتاب، همان) 2(
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 يگرد و بود ميافارقين اسقف"ماروثا"يكي كه نمودند برقرار بيزانس امپراطوري دولت نماينده نفر دو 
 به نسبت كه تعدي، و جور ايام سختترين در را خود مواعظ و  خطب"فرعت".آميدا اسقف"آكاس"

 شود نمي  ديده رساالت اين در اثري معذلك و است نوشته بود، جاري دوم شاهپور زمان در عيسويان
. باشد نداشته جريان مانع بدون و عادي طور به عهد آن در عيسوي ديانت مراسم اجراي اينكه از حاكي
 يا زجر را مسيحيان عامه كه است نشده گفته هيچ اما بوده مسيح دين علماي متوجه هميشه فشار

 روابط در روم، امپراطوري دولت در چه ايران، كشور در چه عيسويان ظاهرا باشند  نموده ارتداد به مجبور
 اند داده مي وفق محل عرف با را آن ظاهرا كه بودند رومي و سرياني قانون تابع خود بين حقوقي

 معنوي هدايت تحت آرامي به توانستند مي عيسويان غالبا و افتاد مي اتفاق ندرتا بزرگ كشتارهاي
   ).1(كنند زيست خود اسقفان و جاثليقان

 آزار از مكرر حال عين در و است بوده آزاد مذهبي اقليت يك عنوان به مسيح مذهب كلي بطور
 اقليت نييع است داشته سياسي ريشه بيشتر ظاهرا و ميشود، ياد تاريخ مختلف فواصل در مسيحيان
 مذهبان هم جانب مذهبي وابستگي حكم به روم امپراطوري و ايران  كشمكشهاي در غالبا ايران مسيحي

  . اند گرفته مي قرار ايران سالطين خشم مورد جهت همين به و اند داشته مي  نگاه را خود
  : گويد مي اول گرد يزد درباره سن كريستن

 بود، سياسي جهات معلول بالشك كرد مي اظهار عيسويان با دخو روابط در اول يزدگرد كه مسالمتي... 
 خويش سلطنت اقتدار تحكيم در جميله مساعي توانست مي روم و ايران صلح بنيان كردن استوار با زيرا
 امور در مسامحه به  مايل گرد يزد طبعا كه گفت توان مي سياسي ضرورت اين بر عالوه ولي برد كار  به

   .)2(است بوده ديانتي
  : گويد مي انوشيروان خسرو درباره
  نه لكن كند، چاره را مزدكيان تا شد متحد زردشتي روحانيان با خسرو

  
  : پاورقي

   321. صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
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 بالشك ل،او خسرو. يافتند نمي دست خود سابق قدرت به او عهد در اشراف طبقه نه و روحانيان  طبقه 
 تعصب و جمود مذهبي مسائل در كه دارد را امتياز اين ساساني پادشاهان ساير از و بوده زردشتي
 را عيسويان است، داده مي نشان مشربي وسعت فلسفي مذاهب و ديني  مختلفه عقائد به نسبت و نداشته

   ).1(داد نمي  راه خويش به ترديدي كار اين در و كرد مي استخدام المنفعه عام مؤسسات در
  

   مسيحي آيين
  

 سخت سر مقاومت و آن،  گرفتن قرار فشار تحت احيانا و ايران، در عيسوي مذهب پيدايش مسئله
 سالطين برخي ساساني عهد اواخر در كه آنجا تا  ايران در مذهب آن توسعه و نفوذ سپس و مسيحيان،

    داستاني گرويدند، آن به زردشتي اصيل ايخاندانه از بسياري و كردند پيدا  مذهب اين به تمايل ساساني
 دين آن روحانيان قدرت  رغم علي زردشت دين معنوي ضعف دهنده نشان و است آموز عبرت و دلكش

  . است ايرانيان ميان در
 شد مي تباه عيسويت دست به زردشت  آيين و گرفت مي را ايران مسيحيت بود، نيامده ايران به اسالم اگر

 ديگري سرسخت رقيبهاي بودند كرده ظهور ايران داخل از  كه نيز مزدكي و مانوي كيشهاي همچنانكه
  كه است دليل همين به و داشتند آنها به نسبت شديدي كينه زردشتيان و بودند  زردشتي آيين براي

 دوره در داشتند مي  دشمن مسلمين از بيش را مسيحيها حتي و مزدكيها و مانويها ايران زردشتيان
 مزدكيها و مانويها عليه مسلمين با زردشتي  روحانيان مخصوصا و زردشتيان كه بينيم مي مكرر اسالم

  قتل احيانا و محدوديتها و آزارها اثر در نيز ايران عيسويان كه بينيم مي آنسو از و. كنند مي همكاري
 دارند مي مقدم دشتيانزر بر را  مسلمين بودند، ديده زردشتيان ناحيه از كه) دوم شاهپور زمان در(عامها

  . شمارند مي گرامي ايران به را مسلمين مقدم و
  به  راجع. است بوده طبيعي و عادي بسيار ايران در آن توسعه و مسيحيت نفوذ

  : پاورقي
   447. صفحه كتاب، همان) 1(
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  : نويسد مي سن كريستن ايران، در عيسويت پيدايش منشا و علت 
 در("الرها"شهر در مهمي  تبليغي مركز عيسويان شد، اشكانيان شينجان ساساني سلسله كه موقعي در

 دور نواحي در را اسيران كرد روم با كه بزرگي جنگهاي در دولت... داشتند) فعلي تركيه صغير، آسياي
 شهر يك سكنه  تمام گاهي سوريه به خود كشيهاي لشكر در ايران پادشاه داد، مسكن ايران كشور دست

 هاجرينم اين اعظم قسمت چون كردند، مي  مقيم كشور داخلي نقاط از يكيدر داده كوچ را ناحيه يك يا
   ).1(گرفت رواج اندكي ايران از اي گوشه هر در مسيح ديانت بودند مذهب عيسوي

  . نويسد مي خاورشناسان از جمعي قلم به"ايراني تمدن"كتاب در
 دسا از كه مبلغاني يا داشتند  اقامت وريهس در كه آراميها دست به ايران در مسيح مذهب حقيقت، در
 از هايي دسته ميالدي يكصد سال از. شد سرزمين اين وارد جنگي اسراي  دست به يا و آمدند ،)2()اورفه(

 چه اگر هست، آنها وجود از آثاري فعلي"كركوك"در 191 تا 148 سال بين و بودند"اربل"در  مسيحيان
 ايرانيان از بسياري توجه مسيحيت ولي بود نداده خود به سمير تشكيالت مسيح مذهب ايران در هنوز

   ).3(كرد جلب خود به را ماني شخص خصوصا
  : نويسد مي"ساساني عهد ايران در مسيح دين":عنوان تحت كتاب همان در ايضا

  
 ستد در قدرت عمال اينكه از گذشته  ايران در. بودند مسيحي جامعه تمام و دربار و امپراطور بيزانس در

 حمايت بود رسمي دين كه زردشت دين از هم دولت ساساني عهد ابتداي از اصوال بود، زردشتيان
 دوم شاپور  زمان در. بود نيامده وجود به مسيح دين ظهور ابتداي از مسيحيان درباره  تعصب عدم كرد مي
 ابتداي در.. .بود سخت بسيار  ايران مسيحيان وضع داشت، دشمني كنستانتين با سياسي نظر از كه

   شهادت به را آنها مختصري محاكمه از بعد يا محاكمه بدون گرفتند قرار آزار مورد شدت به مسيحيان
  

  : پاورقي
   290. صفحه كتاب، همان) 1(
  . الذكر سابق"الرها"شهر) 2(
   28. صفحه خاورشناسان از جمعي قلم به ايراني تمدن) 3(
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    به شامي زبان به مسيحي شهداي شكنجه شرح. دادند مي ذابع شديدي بسيار طريق  به يا رساندند مي
 و قدرت با ايم كرده فراموش را آنها نام امروز كه مسيحيان اين چگونه دهد مي نشان و رسيده ما دست

 تجربه پر مسيحيان اين كه بردند پي مطلب اين به رسمي  مقامات زودي به ولي اند، شده شهيد شجاعت
 ايرانيان از بلكه نبودند، كردند مي خيانت ساعت هر كه نافرمان خارجيهاي و  فرعي مناطق اتباع از

 از آنها از بعضي و شدند مي محسوب  زرتشت مذهب جدي طرفداران از سابق زمان در كه بودند حقيقي
 خود عقيده حفظ در فقط نبود، شكي آنها پرستي ميهن در  كه بودند مشهور و برجسته بسيار اشخاص

 راه به را شدگان گمراه تنبيه، جاي به گرفت تصميم انتظامي قواي بعد به آن از. بودند  قدم ثابت بسيار
 آزار سال چهل مدت وجود با بنابراين. نيامد دست به مفيدي نتيجه نيز  اين از ولي. نمايد هدايت راست

 در كه اشكاالتي علت به آزار ايام وقتي. آورد دست به مطمئني موقعيت ايران در مسيح دين شكنجه، و
 و تشكيالت ايجاد براي موقع رسيد، پايان به بود آمده پيش مشرق در هياطله و هونها حمالت نتيجه
    فرهنگي و معنوي حيات صاحب زودي به ايران مسيحيان... آمد دست به  ايران در مسيحيان ثابت وضع

 آمد عمل به پنجم بهرام و دوم يزدگرد بوسيله پنجم قرن در كه آزارهايي حتي كه گرديدند نيرومندي
 و روحاني مكتبهاي نصيبين، در خصوصا و) تيسفون(سلوقيه در آورد وارد آنها بر شكستي نتوانست
    عده كه شد باعث ها صومعه تاسيس آمد، وجود به مشرق مكتبهاي درخشانترين صورت به مذهبي
 دارد، ادامه ها صومعه در هنوز تسن اين و شدند تربيت ها صومعه آن در مذهبي اصولي معلمين زيادي
   ).1(شود مي ظاهر آن  تبليغات نتيجه از بيشتر ايران مسيحيت واقعي حيات

 در مسيحي تبليغات قدرت و عصر آن در مسيحيت حيات موضوع به سپس) 2(الذكر فوق مقاله نويسنده
  ناحيه از مشرق در كه شكستي به آخر در و زمان آن
  

  : پاورقي
   218 - 216 صفحات كتاب، همان) 1(
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  : گويد مي و كند مي اشاره شد وارد مسيحيت بر اسالم 
 حاصل انتشار ضمن"نولوز"حقوق دانشكده استاد"دويليه. ژ"آقاي اخيرا كه اي نقشه به سريع نظر يك با

  كشورهاي به كلده ايالت از مبلغيني چگونه كه شود مي روشن كرده نشر  خويش پرفايده و زياد زحمت
 دين به را زيادي عده مغولستان، كشور و تبت و جنوبي هندوستان تا و رفته چين درياي و مديترانه
  است آمده عمل به گردي صحرا ملل ميان در بلكه نشده كشورها ميان در تبليغ  اين. اند آورده در مسيح

 قرن تا دور بسيار نقاط اين در يحمس دين طريق اين به. بردند مي سر به كشور يك در روز هر كه
 و"روبروك" و "ارپنك دوپالن ژان":قبيل از"فرانسيسكن"مبلغين كه هنگامي و بود پابرجا هنوز سيزدهم

 اردوهاي ميان در. يافتند حيات  حال در را آن كردند، مسافرت كشور آن به"ماركوپولو"مانند مسافريني
 اديان اختيار درباره هنوز و بودند روان مغرب طرف به يپيروز  دنبال به كه مغول طوائف رؤساي سيار

    مذهب داشتند، ترديد بود راهشان ميان در كه اسالم و مانوي و بودايي مانند  مختلفي
 دهد، شكست را خود  رقباي تمام رفت مي احتمال كه رسيد هنگامي و كرد پيدا زياد طرفدار نسطوري

   ).1(بود نواحي اين در  مسيحيت براي يبزرگ شكست مغول طرف از اسالم دين قبول
 از كه شاه نزديكان از بسياري  گرفت قوت ديگر وقت هر از بيش ايران در مسيحيت پرويز خسرو زمان در

 چوبين، بهرام انقالب و قيام اثر در پرويز خسرو دانيم مي  چنانكه. شدند عيسوي بودند اصيل ايرانيان
 روم قيصر"موريكيوس"خويش قدرتمند رقيب به و كند ترك را نايرا شد مجبور ايراني  معروف سردار
 در خسرو گويند. برگردد پايتخت به او كمك با و او به امتيازاتي  دادن با و كند استمداد او از و ببرد پناه

  . بود كرده پيدا مسيحيت به تمايلي بود مانده روم در  كه مدتي
  : گويد مي سن كريستن
 اين كه زيرا نشدند، شادمان افتاد اتفاق ميالدي 581 سال در كه خسرو تبازگش از چندان موبدان،
  كه داشت همراه را ارمغان اين روم از پادشاه
  : پاورقي

   219 -  218 صفحه كتاب، همان) 1(



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 160

 "شيرين" يسويع زني عقائد اين در او مؤيد و بود كرده حاصل ميلي نصاري خرافات و اوهام به نسبت 
   ).1(گرديد او حرم سوگلي كه بود نام

. است آمده در مسيحي كيش  به رسما و كرده رها را زردشتي كيش پرويز خسرو كه اند كرده ادعا بعضي
  : گويد مي سن كريستن ولي

 با پادشاه اين روابط ولي ندارد، اصلي گرفت نصاري آيين پرويز خسرو گويد كه اوتيكيوس قول محققا
 موسوم رومي خانم شاهزاده با او مزاوجت و كرد ياري تخت و جتا گرفتن در را او كه"موريكيوس"قيصر

    الاقل كه كرد وادار را او داشت عيسوي كيش كه"شيرين"او محبوبه نفوذ و"ماريا"به
 بعضي است ممكن هم خسرو شخص اما. باشد داشته مرحمتي نظر خود عيسوي رعاياي به نسبت ظاهرا

   ).2(...باشد  افزوده دخو سابق موهومات بر را عيسويان خرافات از
 و پرويز خسرو دربار در نسطوري و يعقوبي: مسيحي فرقه دو يافتن قدرت از سپس سن كريستن

 كه"گشنسپ مهران"قبيل از ايراني  سرداران از برخي شدن مسيحي و يكديگر با آنها كشمكشهاي
 قبيل، اين از ديگر تن چند همچنين و ناميدند"گيورگيس"نام به و دادند تعميد غسل را او نسطوريان

  : گويد مي سن كريستن. كند مي ياد
 از را جديد دين حقايق آنجا در تا كشيد بيابان به را خود گرويد مسيح دين به چون گشنسپ، مهران

   دربار در نصاري كيش به من انتقال از بعد كه پرسيد خود خواهر از روزي بگيرد، تعليم رهبانان
 شنيد را تو تنصر خبر كه وقتي  شاه نيست، خطري هيچ تو براي بيا،: ادد جواب خواهرش گفتند؟ مي چه
 فرمايد مقرر پادشاه است ممكن گير پيش را خود راه حال. شتافت دوزخ به گشنسپ مهران: فرمود فقط
 عقد به  كه وقتي در كرد مالقات را خود خواهر گشنسپ مهران بعد چندي. بدهند پس نيز را امالكت كه

 كرد، تعظيم و برد نماز او به احترام  كمال با رفته پيش قدمي چند پس بود، آمده در فاشرا از يكي
    كمال با برخاسته خود مسند از خواهر

  
  : پاورقي

   466. صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
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   ).1(هستم عيسوي نيز من  باش شاد: گفت او به خندان آنگاه كرد دراز او جانب به را دست مهرباني
 بوده پيشروي حال در زردشتي  ايران در طبيعي طور به عيسويت اوال شد معلوم گفتيم تاكنون آنچه از

 بر عيسويت ثانيا بود، زردشتي دين براي بزرگي خطر ماند مي باقي منوال همين بر حال اگر و است
 شناختند، نمي مرز عيسويت براي مسيحي مبلغان يعني داشت، جهاني  داعيه گري زردشتي خالف
 راه اين در و دهند گسترش ايران مرزهاي خارج و ايران در را عيسويت كه كردند مي كوشش  فعاالنه

 حال در كه گري زردشتي به آنكه از بيش آمد ايران به كه اسالم ثالثا بودند، كرده كسب هم موفقيتهائي
 از را آن و شكست را بازارش زد، ضربه بود توسعه و شدر حال در كه  مسيحيت به بزند ضربه بود انحطاط
 معنوي نفوذ تنها و دوانيد مي ريشه مشرق سراسر در مسيحيت بود نيامده اسالم اگر كرد، در به  ميدان
  . شد دور  شرق و نزديك شرق در مسيحيت گسترش مانع كه بود اسالم
 اند، برده مي رنج ايران در  اسالم معنوي فوذن و توسعه از زردشتي موبدان از بيش همواره مسيحي پاپهاي

 تاريخ آن از قرنها كه هم امروز كه است جهت همين به و اند كرده مي غبن احساس اينها از بيش آنها زيرا
 كه آنجا تا گيرد مي  دست به قلم ايرانيت و ايران نام زيرا سرشت، ناپاك نويسنده يك  كه وقتي گذرد مي
 عاليجناب دهد مي مدال او به و كند مي تشكر و تقدير او از كه آنكس كند، مي هحمل اسالم به تواند مي
   ).2(است پاپ

  

   مانوي آيين
  

 كه مانويت آداب و ماني عقائد  به راجع است، ساساني عهد زنده و متحرك اديان از ديگر يكي ماني، دين
 لحاظ از چه و عقيده لحاظ از چه ماني كيش كه است اين  مسلم قدر است فراوان سخن است بوده چه

 يك از  است عبارت ماني كيش كه معتقدند عموما است، تو در تو و پيچيده بسيار  مناسك و آداب
   عناصر سلسله

  
  : پاورقي
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 تقي حسن سيد آقاي است، بوده او خود از كه  ابتكاراتي و داعاتاب بعالوه بودايي و مسيحي و زردشتي
  : گويد مي كرده ايراد ايرانشناسي انجمن در كه  اي محققانه خطابه دو در زاده

 بعضي و زرواني عقيده مخصوصا و ايراني قديمي عقائد كه شدند عقيده اين به مايل محققين از جمعي
 و تركيب در ساسانيان اوايل و اشكانيان اواخر  دوره در تيانزردش آميز بدعت و رسمي غير هاي طريقه
 ظاهري شباهت اين شد معلوم عميقتر تحقيقات نتيجه در لكن دارند،  مهمي سهم ماني عقائد بنيان
 تعليمات و اقتباس را امتي و قوم هر اصطالحات خود مطالب بيان در ماني كه است آن از ناشي و است
 جنبه به بعدها كرد مي نشر را خود دعوت آنها  ميان در كه ريخت مي جماعتي معتقدات قالب به را خود
 دين از ماني كه گرديد محقق مخصوصا و شد داده اهميت بيشتر مانويت  تركيب در مسيحي عقائد

 دين او اطالعات  منبع البته ولي هندي، و ايراني معتقدات و اديان از تا داشت اطالع بيشتر  عيسوي
 و عقائد يعني"هلنيزم"تاثير تحت كه بوده  مسيحي"گنوسي"هاي طريقه بيشتر بلكه نبود مسيحي رسمي
 فلسفه با كه اسكندر از بعد دوره در) النهرين بين و سوريه(مشرق در رائج مشرب اشراقي يوناني فلسفه
 از و بود گرفته خود به شرقي رنگ و شده شرقي فلسفه به آميخته داشت، اختالف يونان اصلي و قديم
 مخصوصا و بود آمده وجود به و كرده نما و نشو نواحي آن در مسيحي تاريخ از قبل بالفصل قرون

   ).1(اند بوده"ثنوي"عقيده داراي و"گنوسي"دو هر كه"بارديصان"و"مرقيون"
  : گويد مي زاده تقي آقاي هم و

 چه اگر صحيح تحقيق سبح بر  كه شود گفته بايد ماني دين منشا و اصل در محققين عقائد به راجع... 
 زرواني و زردشتي از و كم خيلي بودايي از مثال(بيش و  كم او نزد معروف اديان و مذاهب همه از ماني
) مرقيون از مخصوصا و(همه از بيش"گنوسي"هاي طريقه از و) بيشتر باز نصرانيت از و بيشتر قدري
  لكهب  نبوده اقتباسات تركيب فقط او دين لكن نموده اخذ افكاري
  : پاورقي
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 عجيب شخص آن خود آن،  پي ريزنده و عظيم بناي اين مؤسس و بوده خودماني از آن روح و اساس 
 بين و ديگر ممالك در ماني دين نشر سهولت براي  عمده و عارضي ديگر معروف اديان رنگهاي و بوده
   ).1(است دهبو عيسوي و  زردشتي و هندي اقوام ديگر

 در نيست، مربوط ما فعلي  بحث به است، بوده كه هر ماني خود و بوده چه هر ماني دين محتويات
 شرايع و آداب و معتقدات از قسمتي الاقل كرد خواهيم بحث  غيره و"ثنويت"به راجع كه بعد فصلهاي
 چه اسالم ظهور  مقارن يند اين كه است اين است مربوط بحث اين به آنچه. داد خواهيم  شرح را مانويت
 توسعه و رشد حال در آيا است؟ داشته  نفوذي و جاذبه چگونه و داشته پيرو چقدر است؟ داشته وضعي
   زوال؟ و انحطاط حال در يا و بوده
 آخرين را خود و بوده  پيغمبري مدعي ماني و داشته جهاني داعيه دين اين كه است اين مسلم قدر

 داشته بعد هاي دوره در زبردستي مبلغين مانويت است، خوانده مي اديان لترينكام را خود دين و پيامبر
 نفوذ تحت را زيادي كشورهاي مردم و بگذرد ايران مرزهاي از گري زردشتي  خالف بر است توانسته و

 اسالم ظهور تا ديد زردشتي روحانيان ناحيه از كه تضييقاتي و فشارها عليرغم مانويت. دهد قرار خود
 دوره در و دادند مي نشان مقاومت  مسلمين حمالت مقابل در زردشتيان از بيش مانويها و بود باقي

  . اند شده منقرض تدريجا و اند داشته وجود قرن چند تا نيز اسالمي
 نژاد ايراني او خود ولي شده واقع  النهرين بين در ماني تولد است، بوده ساساني عهد اوايل در ماني ظهور
 زمان در پيغمبريش ادعاي ظاهرا و است كرده درك را ساسانيان  سلسله سر اردشير زمان ماني،. است

 اي لحظه و گرفت قرار ماني دعوت تاثير تحت شاهپور گويند مي و است، بوده اردشير پسر  اول شاهپور
 انديشه اين از بعد اما دهد، قرار كشور رسمي دين زردشت دين جاي به را ماني دين كه شد مردد

 تا طلوع از بنابراين. اند بوده مانويان از بقايايي هجري هفتم  قرن حدود تا گويند و) 2(شد شيمانپ
  . است كشيده طول سال هزار حدود در مانويت  انقراض
  : پاورقي

   .36 صفحه كتاب، همان) 1(
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  : گويد مي  زاده تقي آقاي يافت، العاده فوق و عسري انتشار آغاز، در ماني دين
 آن نمايان فصول و شود مي دراز  داستاني خود مغول طغيان تا پيروانشان و آنها دعات و مانويان تاريخ
 از بعد قرن يكربع قريب يعني مسيحي 300 سنه حدود در  كه بحدي عالم در است مانويت سريع انتشار
  ). 1(رفته جلوتر گال مملكت و اسپاني تا شمالي افريقاي و مصر و سوريه در  وي دين ماني، وفات
  : نويسد مي ايضا
 چيني سياح"تسونگ هوئن"كه حدي به داشت زيادي پيروان ماني دين بلخ و مرو در و طخارستان در
 بوده ايران نواحي آن مقصود كه است ايران مطلق  دين مانويت كه گويد مسيحي هفتم قرن دوم ربع در
 مسيحي هشتم قرن اوائل در و داشت قوت خيلي آنجاها در ماني دين كه بود طخارستان حدود رد كه
   ).2(بود مستقر طخارستان در مانوي خليفه  يك

  : گويد مي سن كريستن
 عمل به مانوي فرقه به نسبت  زردشتي روحانيون جانب از ايران كشور در كه سختگيري و فشار وجود با

 به راجع رواياتي. بود سري و پنهاني بيش كما ولي ماند  باقي ايران سرزمين در جديد آيين اين ميامد،
 عدي بن عمرو. است مسطور مانويه قبطي متنهاي در دوم هرمزد و نرسي عهد در مانويان آزار و تعقيب
 پايتخت در و بود اعتقاد اين منشا كه  بابل ايالت در. كرد مي حمايت را فرقه اين حيره عرب پادشاه

 سمت به گروهي زمان اهل تعدي و فشار سبب به اما زيستند، مي  مانويه از بسي تيسفون شاهنشاهي
 ساكن مانويه از عظيم جماعتي سغد در. كردند هجرت بود نژاد ايراني طوائف مسكن كه  شمال و مشرق
  .. ).3(دادند دست از غربي  همكيشان با را خود ارتباط رفته رفته شرقي مانويان اين. شدند
 مانويت. است مانويت شكست  اصلي عامل اسالم مسلما شد، منقرض و بماند پايدار نتوانست ماني مذهب

   آييني  چنين طبعا و است ثنوي صد در صد كيش يك
  : پاورقي

  . 18صفحه او، دين و ماني) 1(
  ). پاورقي(19 صفحه كتاب، همان) 2(
.225 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 3(
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 افكار مخصوصا مستقيم، افكار  است قادر بهتر و دارد فكري و فطري پشتوانه كه توحيد آيين مقابل در
 و زهد نوعي بر مبتني ماني كيش بعالوه كند، پايداري تواند نمي كند جذب را فيلسوف و دانشمند طبقه

    املع تجرد تقديس و تناسل پليدي درباره او عقائد مخصوصا است، عملي غير طبعا كه است رياضت
 وافر، معنويت عين در كه شود مي مواجه مكتبي با كه آنگاه خصوصا اوست، از روگرداندن براي اي عمده

  . شمارد مي"سنت"را تناسل و توالد و مقدس را ازدواج است بيزار رياضتها و زهد نوع اين از
 آسماني ريشه و مردندش مي كتاب  اهل از مسيحيان و يهوديان و زردشتيان مانند را مانويه مسلمين، اگر

 بودند، زياد اسالم قلمرو در اسالم ظهور مقارن كه نيز مانويان بود ممكن شدند، مي قائل مانويت براي
 زندقه اما. دهند ادامه خود حيات به مذهبي اقليت يك صورت به مسيحيان و يهوديان و زردشتيان مانند

 از مذهبي اقليت يك صورت به ولو آنها ايبر را  حيات ادامه امكان مسلمين طرف از مانويت شمردن
  . برد ميان

  

   مزدآي آيين
  

 مذهب. بوده مزدكي كرد، پيدا زيادي پيروان و كرد طلوع ساسانيان عهد اواخر در كه ديگري مذهب
 مذهبي رهبري نوعي مدعي انوشيروان پدر قباد عهد در  مزدك. اند دانسته مانويت از اشتقاقي را مزدك

   و اشراف طبقه كوباندن براي سياسي نقشه يك بعنوان يا عالقه و عقيده روي از بتداا در قباد و شد
 زمان همان در اندكي  فاصله به ولي گرفت، باال سخت مزدك كار و گرويد او به زردشتي روحانيون

 از و شدند عام قتل مزدكيان انوشيروان خود سلطنت  زمان در يا و انوشيروان فرزندش دستياري قباديه
  . آمدند در سري فرقه  يك صورت به پس آن

 ضد ايراني نهضتهاي اسالم،  دوره در. اند داشته وجود قرن سه دو تا الاقل نيز اسالم دوره در مزدكيان
 آنها با زردشتيان جهت همين به اند كرده مي رهبري  مزدكيان غالبا را اسالمي ضد احيانا و خالفت
  . كردند مي همكاري اآنه عليه  مسلمين با نكرده، همراهي

  و بود شيراز فساي اهل از نام زردشت مردي مزدكي، آيين اصلي باني گويند مي
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 و كرد ظاهر روم در را خود  دعوت مرد اين. مانوي رسمي كيش مخالف كرد مي دعوت مانويت نوعي به 
. است بوده معروف"بوندس"نام به شخص اين روم در پرداخت دعوت به و كرد سفر ايران به سپس

  : گويد مي باال مطلب ذكر از پس سن كريستن
 يعني مانوي شخص اين اگر داد، انتشار"بوندس"كه است"دين درست"آيين همان مزدك دين بنابراين
 توان مي كند، تبليغ را خود عقائد تا شد رهسپار ايران به روم، در جديد دعوت به شروع از پس بوندس
 ولي ندارد، ايراني اعالم به  شباهتي"بوندس"كلمه. است بوده يرانيا او اصل كه زد يقين به قريب  حدسي

 بلكه هستند، "امگن خوذاي"از ماخوذ كه اسالمي كتب تنها نه. دانست شخص اين لقب آنرا توان مي
 خوذاي در و مزدك، بر مقدم دانسته شخصي را مزدكيه فرقه مؤسس داشته ديگر منبع  كه هم الفهرست

 طور به بنابراين... است شده پيدا"زردشتگان"فرقه نام جا اين از و اند، كرده قيد تزردش را او اسم نامگ
 اين  آورنده اصلي نام زردشت و است بوده شخص يك اسم زردشت و"بوندس"  كه گفت توان مي تحقيق

    نتيجه پس. است بوده همنام مزديسنان پيامبر با شخص اين و است دين
 كشور در مزدك از قبل  قرن دو قرب كه بوده مانويه شعب از يكي ما بحث مورد فرقه كه شود مي اين
 از... است بوده"پسا"مردم از"خورگان"پسر نام  زردشت ايراني يكنفر آن مؤسس و يافته تاسيس روم

 او دعوت كه  بوده پيشوايي) فسائي(زردشت كه شود مي مستفاد چنين عربي كتب در مندرجه  اشارات
 خليفه عامه طبقه نزد در طبري قول  به و بوده عمل مرد كه مزدك اما است، داشته نظري جنبه فقط

 عهد همان در و داد قرار الشعاع تحت را اصلي مؤسس نام  رفته رفته است، آمده مي شمار به زردشت
 حقيقي باني كه اند پنداشته مردمان بعد ادوار در رو اين از. نمود مشهور مزدكيه اسم  به را فرقه خود،
   ).1(داشته نام مزدك نيز هفرق

 اصول نظر از. هست زيادي  سخنان مزدك و) فسايي(زردشت ظهور علل و مزدكي عقائد ماهيت درباره
 سخن اش درباره بعد فصل در كه تفاوتهايي با است بوده"ثنوي"ماني مانند نيز مزدك مسلما عقائد

  مقررات و آداب نظر از و گفت، خواهيم
  : پاورقي

  .364 و 363 صفحه ،مدرك همان) 1(
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  : گويد مي سن كريستن. است  بوده مبتني زندگي و حيات به بدبيني و زهد نوعي بر 
 آنچه از و كند كم ماديات از را خود  عالقه انسان كه است آن اصل مانويه، نزد چنانكه طايفه، اين نزد... 
 ممنوع مزدكيه نزد حيوانات تگوش خوردن رو اين از ورزد،  اجتناب سازد مي مستحكمتر را عالقه اين
 كند مي روايت  شهرستاني... كشيدند مي رياضتهايي و بودند معيني قواعد تابع همواره غذا  درباره و بود،
 اين از مراد است ممكن ببخشد، نجات ظلمت با اختالط از را آنان تا داد مي نفوس قتل به امر مزدك كه

   باز قتال و كين و مخالفت از را مردمان مزدك. نجاتند اهر سد كه باشد شهوتها و خواهشها كشتن قتل،
 عدم ناچار بايد پس است،  مردمان نابرابري ناسازگاري، و كينه اصلي علت چون او عقيده به. داشت مي

 "برگزيدگان" انويم جامعه در بربندد رخت جهان از نيز  نفاق و كينه تا برداشت ميان از را مساوات
 نزد كه آنجا از. باشند نداشته چيزي يكسان جامه و روز يك غذاي از بيش و ندبمان تجرد در بايستي
 قواعدي هم مزدكيان عاليه طبقه  كه زد حدس توان مي بوده موجود دنيا ترك و زهد به ميل نيز مزدكيه
 و ميل از توانند نمي عادي مردمان كه دريافتند مزدكيه پيشوايان  ولي اند داشته مانوي برگزيدگان شبيه
 كه مخصوصي زن به يافتن  دست يا و زنان تملك و ثروت داشتن قبيل از مادي تمتعات و لذات  به رغبت
 پس. كنند اقناع بالمانع و آزادي به را خود اميال اين بتوانند اينكه مگر يابند، رهايي است عالقه مورد
 روي در را  معيشت وسائل كليه وندخدا گفتند و دادند قرار خود نظريات و عقائد مبناي را افكار قبيل اين

 قسمتي به كنند، قسمت خود بين تساوي  به را آن بشر افراد تا است داده قرار مردمان دسترس در زمين
 قهر و جبر به دنيا در مساوات عدم و نابرابري. باشد نداشته چيزي خود همنوعان ديگر از بيش كسي كه
 اقناع خود برادر  كيسه از را خود رغبتهاي و تمايالت تهخواس مي كس هر كه است آمده وجود به  آن از

 پس ندارد، خود همنوعان ساير از بيش  زن و مال و خواسته داشتن حق هيچكس حقيقت در اما كند،
  وسيله بدين تا داد تهيدستان  به و گرفت توانگران از بايد
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  ) 1(.شود برقرار جهان اين در دوباره مساوات 
 مزدك بيشتر شهرت نيست،  دست در قبولي قابل و درست اطالعات او داعيه و مزدك شخصيت درباره

 و اخالقي هاي انديشه را مزدك افكار اينگونه ريشه سن  كريستن. است او كمونيستي و اشتراكي افكار به
  . داند مي نوعدوستي

 ناحيه از هآنچ باشد،  داشته خود اشتراكي پيشنهادهاي از هدفي هر او و باشد چه هر مزدك محرك
 كريستن. است ايراني آنروز جامعه در اشتراكي  انديشه پذيرش مناسب زمينه است بررسي قابل تاريخي

 و رواج زمينه كه ايران آنروز طبقاتي نظام عجيب شرح به خود كتاب در"  مزدكيه نهضت"فصل در سن
 اشاره بدان ايران آنروز ماعياجت  نظامات از بحث در ما است، پرداخته كرد فراهم را مزدكي دعوت توسعه
  . است بوده ها انديشه آنگونه رشد براي مناسبي بسيار زمينه آنروز اجتماعي نظامات. كرد خواهيم

 و طالق و ازدواج و ارث نظام  درباره مشروح بياني از پس ايران اجتماعي تاريخ در نفيسي سعيد آقاي
  : گويد مي ساساني عهد در زن حقوق
 بود آورده پيش خاصي اوضاع ناچار  مالكيت حق از ايران مردم از كثير عده بودن محروم و طبقاتي امتياز

 از عظيم هاي توده و نبوده الكلمه متفق و متحد هرگز ساساني  دوره در ايراني جامعه جهت همين به و
 اوضاع ينا بر دو هر پايه كه انقالب دو كه است اين اند زيسته محروم و نگران و ناراضي  هميشه مردم

 داده روي دوره اين در برساند، خود خداداد  مشروع حق به را مردم كه بود اين براي دو هر و بود گذاشته
 اين تاسيس از پس سال چهارده يعني اول، شاپور تاجگذاري روز در  ميالدي 240 سال در نخست: است

 كرد اعالن است  بوده محروم وهگر اين براي پناهگاهي كه را خود دين ماني اساس، اين نهادن و سلسله
 كه ديگري اصول فارس فساي مردم از نام  زرادشت واقعه اين از پس سال پنجاه تقريبا. برد پيش و

 سال دويست نبرد، پيش از كاري وي چون و كرد اعالن است بوده  اشتراكي اندازه چه تا نيست معلوم
 در كه اسالم بايست مي سرانجام. آورد ميان به را اصول همان"بامداد"پسر"مزدك"ديگر بار  آن از پس
   و آزادمنش مسلكي زمان آن
  

  : پاورقي
  . مدرك همان) 1(
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 خود حق  به را اجتماع ناكامان و محرومان و نوردد هم در را اوضاع اين بود برابري خواستار و پيشرو
   ).1(برساند
 شيوع و رواج كرد ظهور  طبقاتي يا جامعه در و بود محروم طبقه طرفدار اينكه حكم به مزدكي مسلك

  : گويد مي سن كريستن. يافت العاده فوق
 انقالبي سياسي مسلك يك  صورت تدريجا اجتماع سافله طبقات به ورود از پس مزدك كيش چه اگر

. اند داشته وجود هم عاليه طبقات ميان در آيين  اين پيروان و بود باقي آن ديانتي اساس ولي گرفت
 نفر يك نموده، خود روحاني مراتب ترتيب به شروع كه يافتند قادر اي اندازه  به را خود مزدكيان عاقبت
   ).2(كردند انتخاب روحاني رئيس

 رغم علي خواستند مي و بودند"كاوس"نام به قباد ديگر پسر طرفدار اتباعش و مزدك گويند مي
 خسرو و دهند جاي ايران تتخ بر بود مزدكي كه را او تحريك، و توطئه وسيله به قباد تصميمات
  . شد كشيده آنان قمع و قلع براي وسيع اي نقشه كه بود اين. كنند محروم را انوشيروان
  : نويسد مي سن كريستن
 اندرزگر و كردند دعوت روحانيان از انجمني: گرفتند پيش بود شده تجربه بارها كه را اي طريقه دولتيان
   تا كردند جلب و دعوت را طايفه آن از عظيم گروهي و خواندند جاآن به فرقه  رؤساي ساير با را مزدكيان

 واليت به كه خسرو اما كرد، مي  اداره را مجلس شخصا) قباد(كواذ. باشند حاضر رسمي مباحثه مجلس در
 تمام ديد، مي كاوس و مزدكيان بندي دسته و توطئه  دستخوش را خود حقوق و بود شده معين عهد
 به قطعي و هولناك ضربتي كه رسد پايان به طوري كار تا داشت مصروف را خود جهد همگي و همت
 پيش موبدان ميان از را  آزموده و افتاده كار مباحثين و مجادلين از تن چند پس. آيد وارد مزدكي  فرقه
  زردشتيان با پيشامد اين در كه ايران مسيحيان اسقف"بازانس" و"گلونازس"،"موبدان موبد"...آورد

  ) قباد(كواذ خاص توجه مورد بازانس داشتند حضور انجمن در بودند شده انهمداست
  

  : پاورقي
  .47و 46 صفحه ،2 ج ايران، اجتماعي تاريخ) 1(
 382 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 2(
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 اثنا اين در و شدند مغلوب و مجاب  مزدكي كيش مدافعين طبعا. داشت رشته سر طبابت از كه زيرا بود، 
 ندرزگرا ريختند، طايفه آنسر بر دركف تيغ بودند مزدكيان  مخصوص ميدان پاسبان كه مسلحي افواج

 معلوم .شدند  مقتول دام ايندر كه مزدكيان حقيقي دهع. رسيد هالكت به )بود مزدك خود ظاهرا كه(
 اين در روسا همه ظاهرا ولي ،ندارد صحيح مبناي اند آورده عرب و ايران مورخان كه اعدادي. نيست
 اين افراد شد صادر مزدكيان عموم كشتار حكم كه واقعه  اين از پس چنانكه. شدند هالك عرضه مكان
    همه نيافتند، ايستادگي خود دشمنان مقابل در و گشتند پراكنده نداشتند  مطاع رئيس چون فرقه

 سري فرقه حكم يهمزدك بعد  به وقت اين از... شد سوخته ديني كتب و ضبط آنها دارايي شدند، مضمحل
 خودنمايي بارها اسالم عهد در هم ساسانيان از بعد و ،داد دوام را خود حيات صورت اين هب و كرد پيدا
   ).1(كرد
 شد، كوبيده درهم ظاهر حسب بر العاده فوق خشونت و زور اعمال و نظامي نيروي وسيله به مزدك دين
 به مزدكي آيين كرد نمي ظهور اسالم اگر سلمام. بود  باقي همچنان خاكستر زير در آتشي مانند ولي

 پيدايش  موجب كه موجباتي و علل زيرا كشيد، مي زبانه و كرد مي بروز ديگر بار  اشتراكي خاصيت واسطه
 فكري اصول نظر از مزدك دين. بود  باقي همچنان بود، آن به مردم عجيب و سريع گرايش و مذهب آن
 بلكه سطح همان در نداشت، كسر چيزي زردشتي دين از ، نسانا و خلقت و جهان درباره ادياعتق و

 در اجتماعي  تعليمات نظر از و نبود، كمتر موجود اديان ساير از اش جاذبه نظر اين از بود، باالتر اندكي
 ميان در جهت اين از و است قدرت  صاحبان و اقويا طرفدار همواره كه بود زردشتي آيين عكس جهت
  . داشت نيرومند يا جاذبه مردم توده
 توحيدي دين كه اسالم بود،  اسالم مزدكيان انقراض اصلي عامل است، موقت خشونت اعمال و زور اثر

 مزدكي عقائد با كه آورد حيات و انسان و خلقت و خدا باره در خاص مباني و اصول سلسله يك بود،
   كرد، تكيه نژادها و افراد ريبراب و مساوات و عدل بر خود اجتماعي تعليمات در و نبود قياس قابل
   آنكه بدون

  : پاورقي
  .386- 384 صفحات كتاب، همان) 1(
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 طريقه از اجتماعي جنبه از هم و فكري  جنبه از هم قهرا باشد، برداشته در را مزدكي كاريهاي افراط
 ناديم كه اسالم به مزدكي طريقه به گرايش جاي به ايران مردم  توده. داشت بيشتري جاذبه مزدكي
  . گرويدند بود  عدل و توحيد

 براي زمينه ديگر بار كردند احيا را كسرائي و قيصري روش كه عباسي و اموي جور خلفاي زمان در
 معتقد و كردند مي جدا خلفا حساب از را اسالم  حساب كه مردم توده توجه ولي شد، فراهم گري مزدكي
  . نداد گري مزدكي به جاليم داد نجات جور خلفاي شر از بايد را اسالم بودند

 سياه كه روزي اولين قمري  هجري 129 سال شوال در امويان عهد اواخر در مثال كه بينيم مي رو اين از
 رافراشتند،ب را خويش پرچمكردندو اعالم مرورسما نواحي از"سفيذنج"رادر خويش نهضت ايراني جامگان

 »لقدير نصرهم علي اهللا ان و ظلموا بانهم يقاتلون للذين اذن«: خورد مي چشم به آيه اين آنها پرچم بر
)1 (  

 ابو دستور به بود، جديد نهضت  رهبران از تن يك كه كثير بن سليمان بود، فطر عيد روز كه آنروز در
 در را اموي خالفت دستگاه عليه انقالب و پرداخت خطبه ايراد و فطر عيد نماز اقامه به خراساني مسلم
 هيچ داشت مي  قوي اي جاذبه ايرانيان ميان در آنروز در مزدك آيين اگر. كرد اعالم عيد نماز خطبه
 ولي شد، نمي پيدا ايرانيان گرايش و بروز و ظهور براي بهتر داشت مانند هم باز كه فرصت آن از فرصتي

 متكي اسالم دوره در ايرانيان عدالتخواهي نهضتهاي كه بينيم مي كنيم مي  مراجعه تاريخ به كه وقتي ما
  . غيره و گري مزدكي نه است بوده اسالم  به

 زردشتي مانند اقليت يك  صورت به حتي و شد منقرض بكلي مانويت مانند نيز گري مزدكي اينكه علت
 كتاب اهل را مزدكيان مسلمين: كه شده گفته مانويان  انقراض علت در كه است همان نماند، باقي گري
 نوعي مانويگري مانند را گري مزدكي و نبودند قائل آسماني شهري آنها مذهب  براي و شمردند نمي

 يك صورت به گري  زرتشتي مانند الاقل نتوانست مزدكي آيين كه بود اين. آوردند مي شمار به "زندقه"
 از چه و رياضت و زهد و اخالقي هاي جنبه از  چه گري مزدكي افراطي هاي جنبه البته. بماند باقي اقليت

  . مسلك اين و آيين اين كلي انقراض براي است ديگري عامل ، مطلق اشتراكي و ماعياجت هاي نبهج
  

  : پاورقي
  .39 آيه حج، سوره) 1(
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   بودايي آيين
  
 كه مردمي ميان در هيماليا  كوههاي پاي در هندوستان، در پيش، سال پانصد و هزار دو حدود در
 خالل در. بزيست نعمت و ناز در سال سي حدود در و آمد دنيا  به اي شاهزاده بودند، معروف"ساكياها"به
 آشنا است معروف"وداها"نام به كه هندوها مقدس كتاب تعليمات با باالخص و خود زمان علوم با ايام آن
 و كرد گيري كناره نعمت و ناز و تاج و تخت از سال هفت  مدت روحي انقالب يك اثر در آن از پس. شد
   و رنج كه بود اين داد مي رنج را او كه چيزي آن. پرداخت فكرت و رياضت و انزوا و خلوت به

 پيشه اي سعادتمندانه زندگي توانند مي آدميان چگونه و است آمده فرود زادگان آدمي براي كجا از درد
 كشف را اي انديشه انجير درخت يك زير در عاقبت خلوت و تفكر و رياضت و رنج سالها از پس. سازند
 منكر و كرد ترك را انزوا و خلوت پس آن از و است سعادت و زندگي راز او خود  عقيده به كه كرد

 آن و بود طبيعي و ساده قانون  يك كرد كشف او آنچه. پرداخت خلق تعليم و ارشاد به و شد رياضت
  . زايد مي بدي بدي، از و نيكي نيكي، از حكمفرماست كيفر و پاداش قانون جهان بر اينكه
 منكر قانون اين كشف از پس يافت" بودا"لقب بعدها و شد مي خوانده"سيداتا"نام به كه شاهزاده اين

 و كرد انكار را خدايان. شد انسان سرنوشت در اعمال اين تاثير و خدايان  پرستش و زاري و دعا و قرباني
 هم و كرده غيره و دعا و قرباني  به دعوت كه را"ودا"مقدس كتاب. آورد ايمان جهان ازلي قانون به

  . داد قرار انتقاد و انكار مورد نيز كرده فرض متفاوت آفرينش اصل حسب به را انسانها
 پيروان ولي است، شبيه فلسفه  يك به باشد داشته شباهت دين يك به آنكه از بيش بودا مسلك و آئين

 پرستش و عبادت منكر كه را او خود و آوردند در مذهبي  آيين يك صورت به را او آيين تدريجا او
 گفته و كردند پا بر معابد در را بودا مجسمه و ساختند معابد بردند، باال معبود يك حد تا بود خدايان

  . دادند آن  به"دانش سبد سه"نام آورده گرد خودش از پس را او هاي 
 وي پدر پادشاهي مقر آنها از يكي  كه هند اياالت از ايالت دو كرد، پيدا زياد پيروان خودش زمان در بودا
 به هند مقتدر و معروف سالطين از يكي بعد دورانهاي در.  يافت توسعه تدريجا و گرويدند او به بود
  ميالد از قبل چهارم قرن در"آشوكا"نام
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  . كردند بنا او امر به بسيار هاي صومعه و كرد احيا را او تعاليم و گرويد بودا دين به 
 نفوذ از پس بخصوص تدريجا  ولي كرد، پيدا فراوان روانپي و عظمت و شهرت هند سراسر در بودا دين

 در. يافت نفوذ مجاور كشورهاي در عوض در و بربست،  رخت خود وطن و مولد از دين اين هند در اسالم
 سيام و برمه و سيالن مردم اكنون را بودا پيروان و است عالم بزرگ اديان از يكي بودائي  دين حاضر حال

  . دهند مي تشكيل  مغولستان و تبت و چين و كره و ژاپن و )2(فرمز ئرجزا و ويتنام و )1(
  : گويد مي سن كريستن. كرد نفوذ ايران به هند از بودا دين
 پادشاه و يافت نفوذ ايران شرق  واليات در بودايي ديانت) اسكندر حمله از پس(يونانيان تسلط دوره در

 ايالت به دعاتي بود، گرفته بودايي دين ميالد از قبل  سال 260 حدود در كه آسوكا به موسوم هند
  . داشت گسيل باختر و) كابل دره(گنداره

 و ساختند بسيار هاي صومعه  يعني يهارها و گنداره، واليت در ميالدي نخستين قرون در بودائيان... 
    باميان در... اند يافته هندي و يوناني آميخته سبك به اي برجسته نقوش معابد آن هاي ويرانه در امروز
  ... اند كنده كوه در كه هست بودا از عظيمي هاي مجسمه كابل، مغرب

 وجود ايران در بودايي  هاي صومعه ميالدي هفتم قرن تا كه شود مي معلوم تسانگ هيون سفرنامه از
 اناير شرقي اياالت مقيم جماعاتي هم هندي ديانات ساير اتباع از او روايت به بنا نيز و است داشته
   ).3(اند بوده

  : گويد او هم و
 به هندوستان در كه هندوستان و  كابل دره پادشاه"مناندر"ميالدي اول قرن اوايل و دوم قرن اواخر در

   ).4(يافت عظيم شهرتي آيين آن پيروان ميان در و گرفت بودا دين شد، موفق ممالكي تسخير
  : گويد مي نيز
  گرفت تعلق پادشاهي به ابپنج و قندهار كشور ميالدي 125 سال در
  

  :يپاورق
  ].لنديتا). [1(
  ].وانيتا). [2(
  .60 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 3(
  .42 ص كتاب، همان) 4(
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 بودا ديانت به معتقدين و بزرگ  مبلغين از و دارد كمال به شهرتي بودايي ادبيات در كه نام"كانيسكا"
   ).1(است بشمار
 جزء كه مانويان و بوداييان  كه كرديم نقل قبال است بربسته رخت نطقهم اين از تدريجا بودا مذهب

 هم و. كردند مقاومت مسلمين مقابل در فعاالنه زردشتي،  اكثريت خالف بر بودند، ايران مذهبي اقليتهاي
  . اند بوده بلخ در بودائي معبد خدمتكار مسلماني، از قبل. برمكي خاندان  كه كرديم نقل
 از همچنانكه بربست رخت منطقه  اين از تدريجا بياورد، تاب ايران در نتوانست اسالم از پس بودا دين
 بوده تدريجي ايران از بودايي زوال و انحطاط البته و كرد،  نشيني عقب نيز هندوستان خويش تولد مهد
  . است
  : نويسد مي ايراني تمدن كتاب در

 قلم به) ميالدي(هفتم قرن در)  كابل نزديك غانستاناف از اي حيهنا(باميان مذهبي ابنيه اهميت و آبادي
 كه ميكند نقل و گذشته آنجا از بعد قرون در كره، اهل از راهبي. است شده نقل ما براي تسانگ هيون
 بعد كمي ولي دارد اختيار در نيرومندي قشون و است بوده بودا مذهب پيرو ايراني يك محل  آن پادشاه

   ).2(شد  متصرف را ناحيه آن صفاري ليث يعقوب هجري سوم قرن در
 كرده نفوذ ايران در و آمده  هندوستان يعني ايران مشرق از كه بودا دين: دهد مي نشان احوال و اوضاع

 حال در بود آمده النهرين بين و ايران غرب از كه مسيح  مذهب همچنانكه كرد، مي پيشروي تدريجا بود
 شاهنشاهي  دولت البتهو شرق، طرف به مسيح دينو رفت مي پيش غرب طرف به بودا  دين بود، پيشروي

 قدرت زردشتي روحانيون به و كرد مي  حمايت آن از و داده قرار رسمي دين را زردشتي دين كه ايران
 پيشروي دين دو اين گذاشت نمي زيادي حدود تا و بود دين دو  اين پيشروي مانع بود، داده العاده فوق

  : است نوشته صريحا كه كرديم نقل را كريتر موبد كتيبه قبال كنند،
  از نبود صالح ايران در آنها ماندن كه را خارجي مذاهب مبلغان از اي عده

  
  : پاورقي

  .44 ص كتاب، همان) 1(
  .407 ص) 2 (
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 ناصريها، برهماييها، بودايي،  رهبانان يا) ها شمن("سمناها".يهوديها مانند كردند بيرون كشور اين 
  . ..مسيحيان

 جلو داد، قرار ناچيزي اقليت در را مسيحيت و داد خاتمه ايران در بودايي فعاليت به كه آنچيزي ولي
 هم هنوز كه گرفت شرق سمت به را مسيحيت پيشرفت جلو و غرب سمت به را بودايي پيشروي
  . بود اسالم كشند مي را آن حسرت آه مسلك كشيش  مستشرقان و كشيشان

 و مسيحي خالف بر يهودي، مانند بودايي، ولي است بوده بودايي ايران روز آن انادي از يكي حال هر به
  . اند شده آنها متعرض كمتر لهذا و است نداشته  سياسي نظر از فعالي نقش مزدكي و مانوي

  

   آريايي عقائد
  

 داشته ودوج ايران در مختلفي  مذاهب و اديان شد معلوم شديم، آگاه آنروز ايران مذهبي وضع از اجماال
 توان نمي دقيقا چه اگر است، نداشته وجود كلمه اتفاق و اتحاد مذهبي معتقدات نظر از ايران در و است

 ساير  پيروان آنكه با كه است اين مسلم قدر ولي بوده، چه مذاهب اين از يك هر درصد كه زد حدس
  . اند بوده كشور رسمي دين پيرو كه  است بوده زردشتيان با اكثريت اند بوده فراوان نيز مذاهب و اديان

 فرق داد ايران به چه و گرفت  ايران از چه اعتقادي و فكري نظر از اسالم بدانيم خواهيم مي كه ما نظر از
 عددي نظر از ايران مردم جمعيت مجموع با نسبتي چه گوناگون  مذاهب آن از يك هر اتباع كه كند نمي

 و خلقت و جهان  درباره افكاري و عقايد چگونه مردم اين كه است اين بدانيم است الزم آنچه اند، داشته
   اند؟ داشته غيره

 داشته يهوديان ساير با مشابهي  وضع القاعده علي. نداريم دست در درستي اطالع ايران يهود معتقدات از
 از شاني و اند برده مي سر به ناچيزي اقليت در بوده، چه هر آنها  معتقدات. اند بوده تلمود و تورات تابع

 و است داشته  عظيم شاني مسيحيت ولي. اند نداشته آنروز ايراني جامعه در سياسي يا مذهبي لحاظ
 كه بينيم نمي نيازي ما است كرده مي تبليغ را عيسي الوهيت و بوده تثليثي آيين يك دانيم مي چنانكه
 مطلب اوال زيرا بكنيم بحثي جااين در است بيگانه توحيد از مسيحيت  اينكه و مسيحي تثليث درباره
   به مسيحيت ثانيا ندارد، بحث به نيازي و است  واضح
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 گراييد  اقليت سوي به بيشتر اسالم از پس چه اگر و است داده مي تشكيل ايران در را اقليتي حال هر
 ثريتاك نيستند، زياد آنقدرها اند گرويده اسالم به مسيحيت از ايران در كه كساني حال هر به ولي

 زردشتيان شبيه عقائدي نظر اين از نيز مزدكيان و مانويان اند داده مي تشكيل زردشتيان را ايرانيان
 عبارت به و  مزدكيان و مانويان اي اندازه تا و زردشتيان عقايد اصول به را خود بحث ما لهذا اند، داشته
  . دهيم مي اختصاص آن تحوالت و آريايي عقايد به ديگر
 اي عقيده چه آن پرستش و هستي مبدا درباره مزدكيان و مانويان و اسالم ظهور مقارن انزردشتي آيا

   پرست؟ دوگانه و ثنوي و نشناس خدا يا اند بوده  پرست يگانه و موحد و خداشناس آيا اند؟ داشته
 در را ثنويت اين و اند بوده  ثنوي مزدكيان و مانويان همچنين و اسالم ظهور مقارن زردشتيان شك بدون
 مباحثه زمينه اين در مسلمين علماي با اسالم دوره در و كردند حفظ نيز اسالم طلوع از بعد هاي دوره
   و دارند توحيد دعوي زردشتيان كه است اخير قرن نيم در تنها و نمودند مي  دفاع آن از و كردند مي

  . كنند مي انكار يكباره را خود گذشته
 را يكتا خداي و بگذارند كنار  يكباره را ثنوي خرافات زردشتيان كه است خوشوقتي جاي ما نظر از البته

 شايسته عليهذا است، تعصبات افكندن دور و درستي و راستي  به التزام خداپرستي الزمه ولي بپرستند،
  . دهند  جلوه است بوده آنچه خالف بر را خود گذشته تاريخ دارند خداپرستي دعوي  كه مردمي نيست
 بنابراين و است بوده ثنوي  دين يك اصل، از حتما زردشت دين كه نيستيم مدعي ما شود،ن اشتباه

 صدر از مسلمانان. نداريم ادعايي چنين ما خير است،  بوده كاذب است پيامبري مدعي قطعا كه زردشت
 و اصل در آيين اين  كه اند بوده مدعي يعني. اند كرده عمل"كتاب اهل"روش به زردشتيان با غالبا اول

 به و شد منحرف مسيحيت همچنانكه بعد، ادوار در و است بوده آسماني و توحيدي دين يك ريشه
    آنچه است محترم ما نزد زردشت شخص جهت همين به گراييد، ثنويت  به زردشتي آيين گراييد تثليث
 وجه هيچ به و بوده ثنوي صد در صد اسالم ظهور مقارن زردشتي دين كه است اين است ما ادعاي مورد

  . است داشته ادامه اخير قرن نيم تا روش اين و است، نبوده سازگار توحيد آيين با
  : كنيم دنبال قسمت سه در را خود بحث ما كه است الزم اينجا در



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 177

   است؟ داشته وضعي چه و بوده چه زردشت ظهور از قبل آريايي عقايد -  1
   آورد؟ ودوج به تحوالتي چه و كرد اصالحاتي چه زردشت -  2
   شد؟ انحرافاتي و تحوالت چه دستخوش اسالم ظهور تا بعد عصرهاي در زردشت دين -  3
  

   زردشت از قبل آريايي عقايد
  
 است، بوده مبتني ثنوي پرستي  طبيعت نوعي بر قديم ادوار در آريا طوائف عقايد: اول قسمت اما -  1

 زيان و مضر عوامل يا سودبخش و مفيد عوامل از اعم را  طبيعت عوامل كار آغاز در طوائف اين يعني
 جانوران ، صاعقه برق، رعد، و طرف يك از غيره و باران آتش، خاك، آب، مثال ،اند پرستيده مي بخش،
 خيري و شود جلب نظرشان اينكه براي مفيد عوامل اند، شده مي واقع پرستش مورد ديگر طرف از زيانكار
 طوائف، اين دوره اين در. باشند امان در آنها شر از اينكه براي بد عوامل و اند، شده مي پرستش برسانند
 طبيعي عوامل حال هر  به. اند بوده قائل احساسات و ادراك و شعور و روح طبيعي عوامل خود براي  گويي

 داعي به نيك عوامل. بد عوامل و نيك عوامل: اند بوده دسته دو دوره اين در ندا بوده پرستش مورد كه
    ميان گانگي دو نوعي به آغاز همان از حقيقت در اند شده مي پرستش خوف  داعي به بد عوامل و رجا

  . اند پرستيده مي را آنها گونه دو به و اند بوده قائل خدايان
 جاي به و اند بوده قائل انواعي  ارباب و خدايان مضر، يا مفيد انواع اين از يك هر براي بعد دوره در

 خداي باد، خداي آتش، خداي: اند گرفته مي قرار پرستش مورد انواع ارباب و ايانخد طبيعي موجودات
 تصور اشباح و ارواح صورت به كه خدايان خود دوره اين در... غيره و صاعقه خداي ،رعد خداي باران،
 سان،ر زيان و بدخواه خدايان و رسان خير و نيكخواه خدايان: اند شده مي تقسيم دسته دو به اند، شده مي
  . است كرده مي حكومت آريايي عقايد بر ثنويت  نوعي نيز دوره اين در يعني. پليد ارواح و نيك ارواح يا

  : نويسد مي نفيسي سعيد
 عده يك به تدريج به گرديدند،  نشين شهر و شدند آسوده مهاجرت دوره از ايران آرياييان آنكه از پس

  و زشت و شر، و خير بد، و خوب عوامل
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 بد عوامل ميان در و باران، و روشنايي مهمتر همه از خوب عوامل ميان در. شدند معتقد طبيعت زيباي 
 عوامل ناچار. بود ديگر آفات و مرگ و بيماريها و  قحطي و خشكسالي و زمستان و شب مهمتر همه از

 شر عوامل از هايير براي كردند مي نياز و نذر و دعا و نماز آنها براي پرستيدند مي  كه را زيبايي و خير
 اين كه پيداست و گشت منتهي  طلسم و سحر و جادوگري به اعمال اين كم كم و خواندند مي وردهايي

 زيرا اند، شده همسايه آسوري و بابلي سامي اقوام با كه است  اي دوره يادگار) طلسم و جادوگري(عقايد
 از ايرانيان را اعتقاد اين و داشتند اسخر اي عقيده جادو و طلسم و سحر به آسوري و بابلي  سامي اقوام
 افتاده در خرافات اين با و برخاسته ايرانيان  ميان از زرتشت كه است زمان همين در و كردند كسب آنها
  ) 1(است

  : گويد مي  سن كريستن
 بسيار زمان از معذلك بود، استوار سماوي اجرام و عناصر و طبيعت قواي پرستش بر آرياها قديم دين
 كه رسد مي نظر به چنين. شوند مي اجتماعي و اخالقي  خصوصيات داراي طبيعت عمده خدايان مقدي
    بوده آنها عمده خدايان از دسته دو ميان تفاوتي يكديگر از ايراني و هندي  تيره دو شدن جدا از قبل

 دسته و داشت رقرا"ايندرا"نام به  جنگجويي خداي آنها راس در و خواندند مي"ديوها"را دسته يك است،
 دانشمندان اكثر. بود"ميتر"و"ورون"آنها دسته سر و اند گفته مي) آهور: ايراني به( "آسوراها"را ديگر
 نام كه است قديم"ورون"همان باشد، مي آهور بزرگترين و دانا معني به كه ايرانيان"مزداه"كه برآنند

   ).2(است شده فراموش ايراني اقوام نزد در اصليش
 حقيقت در و است بوده آريا مردم فكر در زمانها دورترين از شر و خير مبدا دو به اعتقاد عنيم به ثنويت

 خوب و موجودات بودن گونه دو است كرده مي مشغول را مردم  اين فكر زمان دير از كه چيزي مهمترين
  : گويد مي معين محمد دكتر آقاي است آنها بودن بد و

  : پاورقي
   28 و 27 ص اول، جلد ن،ايرا اجتماعي تاريخ) 1(
   45ص ساسانيان، زمان در ايران) 2(
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 قرار اهريمنان ديگر سوي از و  خدايان سو يك از بودند، قائل شر و خير مبدا دو به ديرباز از آرياييان
 همچون شر و بد امور و دادند مي نسبت خدايان به را باران و روشنايي مانند خير و نيك امور داشتند،
  . اهريمنان به را شكيخ و تاريكي
 و گرما روشني، حامل كه منور ارواح مبارزه در باشد برق كه خود ابتدايي شكل در آسمان پسر آتش

  . شود مي شمرده مؤثر عامل خشكي، و تاريكي پليد باروانهاي هستند زندگاني
) ترقي و راوانيف و روشنايي(ملكوت و خدا مقابل در":نويسد مي"باستان ايران اديان"عنوان در مزيل دو

 از ثنويت به اعتقاد. دارد قرار كنند مي فرمانروايي) دئوها ( ديوان آن در كه تاريكي و شر دنياي
 چشم به چيزي  انهدام و گنديدگي شرارت، تاريكي، جز اينجا در است، ايراني تفكر طرز  خصوصيات

   ).1(هريمنا يا"اهرمئنيو"نام به است پليدي روح فرمان تحت شر دنياي. خورد نمي
  : دهد مي ادامه چنين خود سخنان به سپس معين دكتر آقاي

 تظاهرات قالب در معموال ما نظر در كه انقالبهايي. است جو در زمين، و آسمان بين مبارزه، اين ميدان
 حساس روح داراي كه قديم آرياييان براي كنيم مي تعمق آنها در ندرت به ما و شوند مي گر جلوه هوايي

 بعمل شر و خير بر قادر و بشر فوق موجودات بين كه بود شديدي مبارزه مظهر بودند مصور فكر و
  ... كردند مي مجسم خود خيال مختلف هاي پرده در را نمايش اين و آيد، مي
  
   زردشت اصالحات -  2
  

 و سنا،مزدي پيغمبر) 2(زردشت  درباره: بگوييم بايد مقدمه بكنيم بحثي موضوع اين درباره آنكه از قبل
  رود مي شمار  به مزديسنا مقدس كتاب كه اوستا كتاب

  : پاورقي
   43ص دوم، چاپ پارسي، ادب و مزديسنا) 1 (
 تلفظ نيز ديگر صور به احيانا. است"  زرتشت"يا"زردشت"اسالم از بعد فارسي در كلمه اين تلفظ) 2 (

 دانند مي"زرتشتر"آنرا اصلي ظتلف محققين. است رفته كار به"زرادشت"معموال عربي كتب در. شود مي
  . است زرد شتر دارنده معني به كه

 و هفتم فصل تلخيص 133 ص ، دوم فصل شفق، زاده رضا دكتر تاليف نظرخاورشناسان از ايران دركتاب
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  : است بسيار مجهوالت 
 فرض بر و واقعي؟ شخصيت  يك يا اسفنديار، و رستم مانند است اي افسانه شخصيت يك زردشت آيا
   است؟ زيسته مي زمان  چه در است، تاريخي و واقعي شخصيت يك ينكها

  . است اختالف مسيح از پيش سال هزار شش تا مسيح از پيش سال 600 از زردشت زمان درباره
   است؟ بوده) گشتاسب(ويشتاسب معاصر واقعا آيا است؟ بوده معاصر پادشاهي چه با او

 حتي يا و هرات يا مرو، يا خوارزم يا ري، يا فارس، يا بلخ، اي آذربايجان، است؟ بوده كجا او تولد محل
   فلسطين؟

   است؟ كرده ظهور اي نقطه چه در
   ).1(است توجه قابل تاريخي نظر از كه است مسائلي همه اينها
 و آذربايجان را او تولد  محل غالبا و دانند مي واقعي و تاريخي شخصيت يك را او غالبا محققين ولي

  : نويسد مي زاده تقي آقاي. دانند مي مسيح از قبل سال ششصد دحدو رد را زمانش
 از قبل 331 - 330(دارا  قتل و ايران بر اسكندر استيالي از قبل سال 258 زردشت كه رود مي قوي ظن

 آن از عبارت بحث قابل موضوع لذا و) ميالد از قبل 223(اسكندر وفات از قبل سال 272 يا بوده) ميالد
    گشتاسب ايمان يا او بعثت يا است زردشت تولد تا شد گفته چنانكه فاصله  اين كه بود خواهد

 و دانست، مسيح از قبل 630 يا و 618 يا مسيح از قبل 568 سنه در را زردشت تولد بايد بنابراين و. 
   ).2(شود مي 637 و 625 و 595 فوق اعداد كنيم  فرض حقيقي را اسكندر وفات تا 272 فاصله اگر
  

  : پاورقي
 شيكاگو، دانشگاه در زمين خاور تاريخ پرفسور المستد  تاليف ايران، شاهنشاهي تاريخ كتاب از نهم
    ايران غربي شمال در) ميالد از قبل(ششم قرن اواسط در را خود آسماني پيام  زرتشت":نويسد مي
 اسب دارنده ييعن"پوروشسپ"پدرش نام و زرين، شتر دارنده معني به"زرتشتر"نامش. كرد آغاز

 "خانوادگيش نام و است دوشيده سفيد گاوهاي كه كسي يعني"دوغدوا"مادرش نام و رنگ، خاكستري
  . "كند مي حكايت چوپاني نيمه زندگاني يك از نامها اين تمام. بوده سفيد  يعني"سپيتمه

  .89 - 76 صفحات پارسي، ادب و مزديسنا به شود رجوع) 1(
  .88 ص سي،پار ادب و مزديسنا بنقل) 2(
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  . است فراوان مجهوالت نيز اوستا درباره
 و نشده تدوين هيچگاه  است زردشت به منسوب و است مزديسنا مقدس كتاب كه اوستا اساسا آيا

 زمره در رسما را خود آنكه براي زردشتيان اسالمي،  دوره در فقط و است، شده نقل بسينه سينه هميشه
 اگر بود؟ آمده در مدون صورت به و شده تدوين قبال يا پرداختند؟ تااوس تدوين  به دهند قرار كتاب اهل
   است؟ گرفته صورت تدوين اين زماني چه در بود شده تدوين قبال

 آن اسكندر يا و رفت، ميان از اسكندر حمله با و بود مدون هخامنشي دوره در اوستا كه معتقدند بعضي
 مسئله ولي. است سوخته را اوستا اسكندر كه است همين  شرقي مورخين ميان معروف البته. سوخت را

 گويندمي قدر همين اي عده ،)1(نيست اتفاق مورد و مسلم غربي امروز محققين نظر از اسكندر سوزانيدن
 آوري جمع صدد در مجددا اشكاني  دوره در. گرديد پراكندگي و پريشاني دچار اوستا اسكندر حمله با

 و است نبوده دونم و مرتب اوستا ساسانيان ظهور آغاز در  كه است اين مسلم قدر ولي آمدند، بر اوستا
 چه اساس بر روحاني آن اما سازد مي مرتب را اوستا نو از زردشتي روحانيان از يكي ،اردشير دستور به

 چه و دارد انطباق قدر چه اصلي اوستاي با ساساني اوستاي. نيست معلوم البته كرد؟ را كار اين مدركي
 بوده آنها ميان فراواني فاتاختال كه است اين است معلوم آنچه نيست  معلوم هم باز دارد؟ تالفاخ قدر
   ).2(نيست معلوم نيز اين است باقي آن از قسمتي فقط و نيست باقي ساساني اوستاي همه چرا.  است

  : گويد مي اخير مطلب درباره سن كريستن
 است؟ شده نابود  اسالم ازمنه در ساساني ستاياو بيشتر قسمت چرا كه افتد مي بفكر شخص گاهي
 طايفه آن مقدس كتب شدن نابود بنابراين اند، شمرده مي كتاب اهل را زردشتيان مسلمانان، كه دانيم مي
   در ساساني اوستاي قسمتهاي بيشتر ديديم چنانكه و كرد منسوب اسالميان تعصب  به توان نمي را

 معروف تفسير انضمام به آنها پهلوي ترجمه الاقل يا بوده، جودمو هنوز) هجري سوم(ميالدي نهم قرن
  . اند داشته دست در را" زند"به

  : پاورقي
  . گيرشمن نظريه ،185 ص پارسي، ادب و مزديسنا) 1(
 ادب و مزديسنا به و 538 و 459 صفحات و 162 و163 ص ساسانيان، زمان در ايران به شود رجوع) 2(

  .224 و 185 -  180 صفحات: پارسي
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 بعد نسال كه داد نمي مجال بود شده زردشتيان گريبانگير  تاريخ آن در كه مادي زندگاني صعوبت مسلما
   و حقوقي نسكهاي چرا كه بريم مي پي اينجا از و. كنند رونويس را مقدس  بزرگ مجموعه اين نسل
 حقوقي نسكهاي و نداشت وجود  زردشتي دولت زمان آن در كه زيرا است، مانده نسيان طاق در آن نظائر

 و تكوين و معاد و مبدا علم شامل كه را نسكهايي چرا اما. نمود مي اعتبار و اهميت از خالي و بيفايده
  شريعت گفت توان مي آن روي از كه داريم دست در قرائني نكردند؟ حفظ بود  اساسي علوم ساير

 خود زردشتيان و  است كرده پيدا تغيير و شده اصالح حدي تا عرب تسلط نخستين قرن در زردشتي
 شده ثبت اوستا فصول در كه را اعتقاداتي از  بعضي و عامي اساطير و ها افسانه از بعضي كه اند بوده مايل
   ).1(كنند حذف

  : كند مي نقل چنين ساساني اوستاي مندرجات طبق را خلقت افسانه سن كريستن
  

 و) روشني عالم يا(هرمزد او عالم، نخستين سال زاره سه در است، سال 12000 بر بالغ دنيا عمر... 
 فقط بوده، نامتناهي جانب سه از عالم دو اين اند زيسته مي آرام يكديگر جوار در) تاريكي عالم يا(اهريمن

 و داشته قرار زير در ظلماني عالم و باال در روشن دنياي. اند شده مي محدود يكديگر به چهارم  جانب از
 نور اهريمن سپس بودند، امكاني حال در سال هزار  سه اين در اورمزد مخلوقات است بوده آنها فاصله هوا
 با سال هزار نه مدت به مصافي داشت آگاهي آينده از كه هرمزد او. آمد بر كردنش نابود صدد در ديده را

  اين كه كرد پيشگويي او به اوهرمزد آنگاه داد، رضا بود آگاه ماضي از فقط كه اهريمن افكند، طرح وي
 و شد متوحش سخت  اهريمن خبر اين استماع از. يافت خواهد خاتمه ظلمت عالم شكست با جدال
 به دست فرصت اين در اوهرمزد بماند حركت بي آنجا در سال هزار سه و افتاد در تاريكي عالم به مجددا

 است، نخستين گاو به مموسو كه بيافريد را گاوي رسيد، پايان به خلقت كار چون و زد جهان آفرينش
   بزرگ انساني آنگاه پس

  
  : پاورقي

  .164 و 163 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
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 و برد حمله او آفريدگان به اهريمن آنگاه. بود بشر نوع  نمونه كه"كيومرث"گيومرد نام به كرد خلق
    اهريمن. كند خندقي آسمان پيش در اوهرمزد بيافريد را ضاره هوام و حشرات و بيالود را عناصر
 چهل بود نهفته خاك دل در  كه گيومرد تخمه از اما بكشت، را گيومرد و گاو عاقبت و كرد حمله مكرر
 و نور آميزش دوره آمد بيرون او از مشيانگ و مشيگ  اسم به آدمي زوج اولين كه رست گياهي بعد سال

 بد يا  نيك اعمال نسبت به شر و خير جنگ اين در انسان. شد شروع گويند گميزشن را آن كه ظلمت
   ).1(شود مي شمرده ظلمت اعوان از يا نور ياران از خود

 تاريخي و حقيقي شخصيت  يك را زردشت كه كساني همه: زردشت اصالحات به گرديم باز اكنون
 عمل به اجتماعي و اعتقادي و اقتصادي اصالحات خود جامعه در زردشت كه دارند اعتراف دانند مي
  . ردآو

 دعوت اهورامزد پرستش  به تنها زردشت است، ديوان پرستش منع ناحيه در يكي زردشت اصالحات
 هر و گاو قرباني زردشت است، دانسته مي پرستش  قابل غير و ملعون و پليد را ديوان و است ميكرده
  . است  كرده منع را ديگر حيوان
   :نويسد يم دارد"ايراني تمدن"كتاب در كه اي مقاله در دومزيل
 جنبه ولي نياورده  اجتماعي تشكيالت براي جديدي طريقه وي است، كمال و تمام زردشت اصالح

 موقعي زردشت اصالحات كه دارند عقيده عموما حاضر حال در است قوي بسيار او اصالح اقتصادي
 در شينين ده و شهرنشيني حالت به گردي صحرا حالت از آريايي  اقوام از اي عده كه گرفته صورت

 و قوم هر  به مخصوص زمينهاي روي در چريدن به را نامعلوم مراتع روي در ها گله چريدن و آمدند مي
 مذهبي، احترام مخصوص، احترام نوع  يك ماده و نر گاو براي دليل همين به بودند، نموده مبدل قبيله
 كرده پيدا خاص اهميت نينشي ده و شهرنشيني جديد تشكيالت در حيواني كود مثال بودند، شده قائل

   ).2(است يافته ارتقاء كننده پاك و پاك مواد درجه به گاو ادرار حتي و
  

  : پاورقي
  .169 و168 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
  .87و 86 صفحه) 2(
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  : گويد مي دومزيل ايضا
 سكر بشرا خوردن و حيوان كردن قرباني مسيح ميالد از قبل سال هزار يا ششصد در زردشت

 بود معمول نيز هنديها قديم مذهب در و داشت اهميت  اندازه بي ايرانيان و هند نزد كه را"سومه"آور
 و داخلي  كوشش اين و بوده نيك پندار و نيك گفتار و نيك انديشه عبادت، زرتشت  براي. كرد حذف

 و خرافات بقيه دهد، مي شركت شر و خير ميان ابدي پيكار در پيروزمندانه را او كه است انسان خارجي
 بهتر آيا كند، مدد نيكي به است ممكن چطور كثيف و آور سكر مشروب: گويد مي زرتشت. است گناه

 به نيست غذا به محتاج و ندارد جسم كه خداوندي براي قرباني جاي به شهرنشين دهقان گاو كه نيست
  . شود گماشته مزارع مفيد كارهاي
 مست اي عصاره از است بوده عبارت  است كرده محكوم را او شدت به زردشت كه"هوم"يا"سوم"شراب
 در قديم آرياييان و است، بوده گياهي نوع چه نيست  معلوم درستي به كه خاص گياه يك از كننده
  . اند كرده مي استفاده  آن از پرستش مراسم
  : گويد مي معين دكتر آقاي
 كنند، مي تهيه عزيز و عاليمقام مهمانان  براي كه است ضيافتهائي حكم در ها فديه.. ).آريايي(او نظر در

 به نيز آنان گيرد مي قوت غذا از انسان كه همانطور پذيرند، مي را خود دوستان دعوت دوستانه خدايان
 را روح كه"هومه"يا"سومه"مقدس گياه شيره در اثر اين مخصوصا. شوند مي قوي ضيافتها اين  واسطه

 اي شيره و است الياف پر و نرم ساقه داراي) سومه ( كوهستاني گياه اين ...است موجود بخشد مي فرح
 به جوشانند مي را گياه اين عصاره... گويند) المجوس هوم(طبي كتب در را آن و دارد شير رنگ به سپيد
 رسمهاي) !(بهترين و كهنترين از يكي  قرباني موقع در مايع اين استعمال. شود رنگ داراي كه حدي
    آتش اشتعال سبب بود موجود آن در كه الكلي ريختند، مي آتش روي را  نوشابه اين. است رياييآ عبادت

 نه نوشابه اين نوشيدند، مي  آن از كفايت قدر به عبادت مراسم اجراي موقع در نيز روحانيان. گرديد مي
    غرائب از بلكه بود گرامي و مقدس تنها
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  ) 1(.بودند قائل خدايي درجه گياه اين براي كه است اين آريايي معتقدات
 سنن جزء و شد احيا ساساني  دوره در خرافه اين ديگر بار ولي ساخت منسوخ را خرافه اين زردشت
  : است آمده چنين) 8 بند 10 يسناي("يشت هوم"در  ساساني اوستاي در گويند مي. گرفت قرار زردشتي

. است همراه راستي رامش را"هوم"مي آن اما است، پي در سالح خونين خشم را ديگر هاي مي همه آري
 را خود  هوم كنند نوازش خردسالي) فرزند(پسر چون را هوم كه مردمي آن هر سازد  سبك"هوم"مستي
  . بخشد مي درمان تنشان به ساخته آماده آنان براي
 اصغر علي ترجمه ناس جان تاليف  اديان تاريخ كتاب در زردشت، اصالحات مسئله به برگرديم ديگر بار

  : نويسد مي حكمت
 سبزيجات و غالت و كنند زرع و كشت را زمين كه است آن زردشت عملي نظر مد از صواب و خير

 را خشك زمينهاي و كنند آباد را باير اراضي سازند،  كن ريشه را هرزه علفهاي و مضره گياهان بپرورانند،
 شفقت و مهرباني به است مفيد حيواني رزيكشاو براي كه را گاو بويژه و سودمند  جانوران. دهند آب
 خالف بر. است بيزار دروغ از و راستگو هميشه خير و خوب آدم آنكه خالصه. دهند علوفه و دارند نگاه
 زراعت و كشاورزي عمل پيرامون ابدا و سازد مي خود  پيشه را اعمال اين خالف كه شرير بدو آدم
  . است دشمن سودبخش فالحتي اعمال با يشههم) پليد روان(انگرامئنيو زيرا گردد، نمي

  : نويسد مي او هم و
 پيرو من. پرستم مي را مزدا و  دارم مي دشمن را ديو من":اند گفته مي خود مناجاتهاي در قديم زردشتيان
 نزد و ستايم مي را"امشاسپندي"مقدس روانهاي بود  يزدان پيامبر و ديوان دشمن كه هستم زردشت
 ايزدي  فره با برگزينم، را راستي كنم پيشه نيكوكاري و نيكي هميشه كه بندم مي  پيمان دانا خداوند
 انوار و عدالت قانون باشم، مهربان است فرد خير عطاهاي از كه گاو باره در گيرم، پيش در را كار بهترين
   منبع كه آسماني پرتوهاي و فلكي

  : پاورقي
  .50 و 49 ص پارسي، ادب و مزديسنا) 1(
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 اميد گزينم، برمي است نيكو و پاك كه) ارمذ سپند(تي ارمي فرشته من شمارم محترم اند دانييز فيض
 مزدا كه شهرها و ها ديه نابودي و ويراني و جانوران به آزار و نابكار و دزدي از باشد، من آن از او كه

   ).1(بپرهيزم دارد منزل پرستان
 چه زردشت آيا است، مربوط خلقت و جهان و خدا مساله به زردشت اصالحات در مسئله مهمترين
 غير يا و است بوده توحيدي دعوت يك زردشت  دعوت آيا است؟ داشته جهان خداي درباره تصوري

  . كرد خواهيم تعقيب"ثنويت"عنوان تحت اي جداگانه فصل در را بحث اين ما توحيدي؟
  

   زردشت از پس آريايي عقائد تحوالت - 3
  

 كه ساسانيان دوره در مخصوصا و بعدي ادوار در آريايي عقايد كه ندارد انكار نمحققا و مورخان از احدي
 افكاري به شد تبديل زردشت تعليمات عالي و زيبا جنبه. گراييد انحطاط و پستي به است ما بحث مورد
 احدي جهت  اين در. بستند زردشت كيش به ساسانيان دوره در پيرايه و خرافه هزاران پست، و زشت
  . معترفند همه و ندارد فاختال

  : گويد مي"زردشت رفورم"عنوان تحت معروف، ايرانشناس دومزيل،
 آنچه وي درگذشت از پس ولي است، بوده شجاعانه و پيشرو بسيار زردشت تعاليم و افكار كه راستي به
 تر ساده. آمده گرفتار ديگر مذاهب و اديان سرنوشت  به شود مي ناميده زردشتي آيين نام به امروز كه

   داد صورت تغيير مؤمنين تمايالت و زندگي احتياجات و جاري سنن تاثير تحت استاد تعاليم بگوييم
 و ذبح زدند، همطرازي كوس  بزرگ خداي با مقربين مالئكه و گرفت را"توحيد"جاي شرك از نوعي
 باز وجداني امور بررسي به را خود جاي اخالقيات و  نهاده عرصه به پاي آوري شگفت مراسم با قرباني

   ).2(گذاشت
  

  : پاورقي
  .309 ص اديان، جامع تاريخ) 1(
  . 144 ص بهنام، دكتر ترجمه. ايراني تمدن) 2(
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  : گويد مي مناشه دو. ژ. پ
 از نيز را زردشت حتي و شد پديدار قديم آميز افسانه مذهب مجددا زردشت اساسي اصالحات وجود با

 اين به. نمود ضميمه داشت مغايرت آن با كه"هئومه"به مربوط تشريفات به را"گاتها"و دانست خود
 بود رانده كنار  به را آنها مزدا دين كه خداياني و جاويدان معصومين با اهورامزدا بزرگ خداوند طريق

   ).1(گرديد همرديف
 و دارد فاحش فرق اصلي اوستاي با ساساني عهد اوستاي كه دارند اعتراف نيز معين دكتر و داود پور

  : كه هستند مدعي است، نموده تجديد را زردشت از قبل خرافاتي تعليمات ساساني اوستاي
 به و كردند آن در تصرفاتي مرور به بعدها چه جست، گاتاها از بايد را زرتشت اصلي و حقيقي آيين

   ).2(گرديد دور بسيار خود مبدا از ساساني دوره زرتشتي آيين خصوص
 جزء پنج از جزء يك يسنا و يسناست از قسمتي است، معين دكتر و داود پور استناد مورد كه گاتها

. اوستاست قسمتهاي معتبرترين زردشت به انتساب و تاريخي لحاظ از گاتاها. است ساساني اوستاي
    شده ادا مناجات و شعر صورت به كه گاتها از قسمتي يا همه كه است محققان  دست در زيادي قرائن
 در شود مي ديده قسمتها ساير در كه خرافاتي آنهاست، همه معقولترين هم و است زردشت خود سروده
 گاتاها مندرجات به. دانند مي موحد را زردشت كه كساني. آنهاست ضد احيانا و است كمتر يا نيست آنجا

  . دانند مي الحاقي را اوستا قسمتهاي ساير و كنند مي استناد
 نظر از چه ساساني دوره خصوصا بعد هاي دوره در زردشت يند كه نيست شكي جهت اين در حال هر به

 در"اهورامزدا"ينكها از بهتر دليلي چه است، گراييده  پستي به مقررات و احكام نظر از چه و عقائد اصول
  . شود مي ديده جا همه اش مجسمه و كرده پيدا شمايل و شكل بعد هاي دوره
   مجرد خداي مفهوم به دهند مي نسبت او به آنچنانكه زردشت كه گفتيم قبال

  
  : پاورقي

 كتاب، همان ايضا.94 ص محيي جواد ترجمه خاورشناسان، از جمعي قلم به ايراني، تمدن تاريخ) 1(
  . 89 ص بهنام، عيسي دكتر ترجمه

  .198 ص پارسي، ادب و مزديسنا) 2(



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 188

 غذا به احتياج كه نيست  جسم خدا"گويد مي كند مي نهي قرباني از كه آنجا لهذا است، بوده برده پي
   ).1("باشد داشته
 دوره از كه نقشهايي.  رداست و عصا و ريش و شمايل و كلش داراي رسما ساساني دوره در خدا ولي

 به را سلطنت تاج اهورامزدا نقشها آن در و  مانده بستان طاق و رستم نقش و رجب نقش در ساساني
 در كه اهورامزدا از ساساني موبدان چگونه كه دهد مي نشان كند مي عطا خسرو يا شاهپور يا اردشير
  . اند ساخته بتي بود يافته تجرد زردشت  انديشه

  : دهد مي شرح اينچنين را رستم نقش سن كريستن
. است پيدا تاج ميان و سر باالي از مجعدش گيسوان و است نهاده سر بر دار كنگره تاجي اورهرمزد

 شاه با چندان لباس حيث از لكن دارد، عتيق بسيار هيئتي او مربع و دراز ريش و گيسو هاي حلقه
 خدا اسب(اسبان برگ و زين. است آويخته تاجش از كه دارد خورده چين نوارهاي نيز او نيست، متفاوت

 شيران سر به منقش اند نهاده  شاه زين مقدم قسمت در كه لوحي فقط است، يكسان) شاه اسب و
   ).2(است گل نقش  داراي مزداور اسب زين اما است، برجسته

 از بسياري تابلو روي بر ملي آرم  يك عنوان به كوپال و يال و عصا و ريش همان با) اهورامزدا(خدا نقش
. است ساساني دوره فكري انحطاط از اي نشانه و خورد مي  چشم به حاضر عصر در زردشتي مؤسسات
 تدركه ال « كه  مسلمين"اهللا"همان را"رامزدااهو"و توحيداند و خداشناسي مدعي  يكطرف از زردشتيان

 و شكل ديگر طرف از و كنند مي معرفي.  است) 3(» الخبير اللطيف هو و االبصار يدرك هو و االبصار
  . دهند مي نمايش بت يك صورت به را او و سازند مي برايش عصا و ريش و تاج و كشند مي برايش شمايل
  به  است قرن چهارده اينكه با كه است انايراني و ايران شرمساري مايه حقيقه
  : پاورقي

 اصل قرآن ولي» منكم التقوي ينالها  لكن و دمائها ال و لحومها اهللا ينال لن":فرمايد مي كريم قرآن) 1 (
  . »والمعتر القانع اطعموا و منها وكلوا الفقير، البائس اطعموا و. كند نمي  منع فقرا اطعام عنوان به را قرباني

 رجب، نقش در خدا شمايل ،110 صفحه به شود رجوع ايضا 112. صفحه ساسانيان، زمان در يرانا) 2(
  . بستان طاق در خدا شمايل 481 صفحه و رستم، نقش در خدا شمايل ،257 صفحه و
  .103/ انعام سوره) 3(
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 اند، كرده انشاء نهزمي اين در نظم و نثر به را گفتارها نغزترين و اند شده نائل توحيدي مفاهيم عاليترين 
. بپذير ملي آرم يك عنوان به را اين كه كنند اصرار هم بعد و بكشند برايش بالدار و شاخ و مجسم خداي

 معني دنيا در پرستي  بت پس نيست پرستي بت اين اگر و چيست؟ انحطاط پس نيست انحطاط  اين اگر
  . ندارد

) اهللا(كلمه اند، كرده ترجمه فارسي  لغت به را اسالمي تعبيرات كه آنجا مسلمان ايرانيان دانيم مي چنانكه
  مسلمان ايرانيان شده، آفريده نا يعني است"آي خود"مخفف ظاهرا كه كردند ترجمه"خدا"كلمه به را

 قدر آن زرتشتيان ميان در اهورامزدا كلمه  كه جهت بدين. نكردند ترجمه"مزدا اهورا"هرگز را"اهللا"كلمه
  . دهند قرار"اهللا"كلمه ترجمه را آن نديدند شايسته فرزانگان  آن كه بود كرده پيدا تجسم مفهوم
 است ساساني سياست مولود ظاهرا كه ساساني دوره در مذهبي مفاهيم از يكي دانيم مي چنانكه

 اندكي ولي است، مجرد و معنوي مفهوم يك مفهوم  اين كه رسد مي نظر به ابتدا در است،) فرايزدي(
  . دارد جسماني و مادي جنبه نيز مفهوم  اين كه ندك مي روشن مطالعه
  : نويسد مي معين دكتر آقاي
 از پس جمشيد... كردند مي تصور)  شاهين عقاب(ارغن و مرغ صورت به را ،"فره"اوستا مندرجات طبق
    نامه كار در... رفت در به مرغي پيكر به آشكارا او از) پادشاهي (فر پرداخت ناروا و دروغ سخن به آنكه

   ).1(است شده معرفي"بره"صورت به"فر"بابكان اردشير
  : كند مي نقل را دو  آن اردوان تعقيب و كنيزك و اردشير گريز داستان سپس معين دكتر آقاي

  
 سرعت به كه ديديم نقطه  فالن در را آنها دهند مي جواب گيرد مي را آنها سراغ كس هر از اردوان

 از و شود مي شگفت در"بره"موضوع از اردوان. بود حركت در نهاآ سر پشت نيز،"بره"يك و رفتند مي
 بهش هنوز كه است) پادشاهي("خدائي فره"آن كه دهد مي جواب او پرسد، مي) زردشتي روحاني(دستور
   پيش كه شايد) بشتابيم؟ بتازيم؟(بويسوباريم كه بيايد نرسيده
  : پاورقي

.420 صفحه پارسي، ادب و مزديسنا) 1(
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   ).1(گرفتن شاييم رسد بهش فره آن كه
 زردشت تعليمات از برخي در كه اهورامزدا) 2(شود مي شناخته خدا دختر آتش ساسانيان، دوره در

 انگره(پليد روح آفريننده هم و) مئنيو سپنت(مقدس خرد آفريننده هم است، موجودات همه مافوق
 به استناد با كه شوند مي پيدا اي طبقه طرفي از و گيرد مي قرار اهريمن عرض در است) اهريمن مئنيو
 زمان دهر،("زروان"نام به ديگر موجودي  مخلوق را اهرمن همچنين و اورمزدا خود اوستا تعبيرات برخي

  : كه سازند مي افسانه  چنين و دانند مي) اليتناهي
 قرباني سال زاره از بعد بنامد، اوهرمزد را او و بيابد فرزندي شايد كرد قربانيها قديم، اصيل خداي زروان
    كه اوهرمزد يكي شد، موجود او بطن در پسر دو عاقبت افتاد، شك به خود قربانيهاي مؤثرترين از دادن

 به را عالم پادشاهي وعده زروان. بود او ترديد و شك زاده كه اهريمن ديگر بود كرده او نام به قربانيها
. شد ظاهر او مقابل در و بشكافت را خويش درپ پيكر اهريمن  پس بيايد، او حضور به اول كه داد كسي
 و است نوراني و معطر من پسر: گفت زروان"تو پسر منم"گفت پاسخ در اهريمن كيستي؟: پرسيد زروان

 به را او زروان شد، پديدار نوراني و معطر  پيكري با اوهرمزد اثنا اين در هستي، ظلماني و متعفن تو
    قرباني من براي بايد تو پس اين از ام، كرده قرباني تو براي از من امروز تا گفت او به و شناخت فرزندي

   ).3(كني
 بر است مشتمل است، دست در  اكنون و است ساساني اوستاي جزء پنج از جزء يك كه"ونديداد"كتاب
 كردن بند در براي دعا و افسون بر است مشتمل كتاب اين از قسمتي. دوره آن زردشتي آداب و احكام
. است دوره  آن خاص تفكر طرز نماينده لغت اين خود است،"ديو ضد"نديداد و  كلمه معني .ديوها

 زمان در ايران"كتاب سوم فصل در. رساند مي را دوره آن آراء و عقائد كتاب اين محتويات
 در زردشتي آداب و عقائد زمينه در مبسوطي شرح سن، كريستن  شناس ايران محقق تاليف"ساسانيان

  و غذا پرستي، آتش خاص تشريفات از. است شده  داده دوره اين
  :يپاورق

  . 421 ص همان،. 1
  .168صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 2(
 چاپ مشيرالدوله، مرحوم تاليف باستان، ايران تاريخ ايضا 173. صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 3(

  . جزئيات در اندكي  اختالف با 1524 صفحه ششم، جلد جيبي،
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  جشن در آتش شعله ميان در مرغان پرانيدن و وحشي حيوانات راندن بامها، بر مردگان براي مشروب 
   ).1(غيره و آتش گرد در نمودن تفريح و شراب نوشيدن سده،

  : نويسد مي خويش كتاب دوم فصل در سن كريستن
 اصغاء و طهارت احكام اءاجر قبيل از اند داشته مختلف و متعدد وظائف جامعه با خود روابط در روحانيون
 عادي تشريفات دادن انجام و جرائم و كفارات ميزان تعيين و آنان  بخشايش و عفو و گناهكاران اعترافات
 چهار روزي... مذهبي اعياد و جنازه تشييع و عروسي و) مقدس كمربند(كستيك بستن و والدت،  هنگام

 بستن و شستشو و برخاستن و خواب هنگام. دنمو نيايش را ماه و آب و ستايش را آفتاب بايستي بار
    آن امثال و چراغ افروختن و گيسو و ناخن چيدن و عطسه زدن و حاجت قضاي و غذا خوردن و كمربند
 آفتاب نور و شود  خاموش نبايستي هرگز اجاق آتش. كند تالوت مخصوص دعايي كسي هر بايستي
 كه زيرا بزند زنگ نبايستي فلزي ظروف و نمايد  اتمالق نبايستي آتش با آب و. بتابد آتش بر نبايستي

    كرده حمل وضع تازه كه زني يا حائض زن بدن و ميت جسد به كه اشخاصي. بودند مقدس فلزات
 اجراء تشريفاتي آنها  حق در بايستي زدند مي دست باشد آمده وجود به او از مرده طفل اگر مخصوصا

 هنگام) 2(است زردشتي دين اولياي از كه ويراز ارداي .بود زحمت پر و آور خستگي بسي كه كنند
 سبب به كه ديد هم را افرادي جاني، و كافر و لواط و قاتل مثل  معذبين ميان در جهنم مشاهده
 بر گريستن و  طعام تناول حين در گفتن سخن و پليد اشياء به آب و آتش آلودن و گرم آب در استحمام

   ).3(بودند معذب گناهكاران ساير رديف در كفش بدون رفتن راه و اموات
 و گاو كردن قرباني زردشت  اصلي تعليمات در. بود كرده پيدا مخصوصي تقدس نر گاو بالخصوص و گاو
 نيازمندان اطعام منظور آنكه بدون ريختند مي را حيوانها  اين خون زردشت از قبل كه(ديگر حيوان هر

 تاكيد و شد ممنوع) گردد مي خدايان تقويت سبب حيوانات اين خون ريختن اينكه  خيال به بلكه باشد
  اين از كه شد

  : پاورقي
  . كند مي نقل بيروني از را اينها سن كريستن) 1(
  . رود مي شمار به زردشتي  روحاني اين معراجنامه يا مكاشفه كه است كتابي ويرافنامه ارداي) 2(
.141 ء صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 3(
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 سبب پرستي طبيعت دوران از ديگر سوابق شايد و تعليم همين شايد. شود استفاده زراعت رايب حيوان 
 زميني مخلوق اول خلقت، افسانه در گيرد قرار مقدسات رديف در كم  كم گاو زردشت از بعد كه شد

 دهكنن پاك و مقدس گاو، ادرار مخصوصا و گردد نائل شهادت درجه به) كيومرث(گيومرد با و شود  فرض
  : گويد مي سن كريستن كه همانطوري شود شناخته

 در كه چيزي فقط است، مندرج تطهير در آن تاثير و آب به راجع مبسوطي شرح"ونديداد"كتاب در
   ).1(بود گاو بول شد مي محسوب آب از مؤثرتر تطهير

 و يهوديت و مسيحيت و اسالم  كه او به منسوب معروف اشعار در عرب، معروف شاعر معري، ابوالعالء
  : گويد مي  چنين كند، مي انتقاد يكجا را زردشتيگري

   البقر ببول الوجوه غسل و   اشياعه و لكسري عجبت
   القتر ريح و العظام رسيس   يحب اله اليهود قول و
   ينتصر ال و حيا يظلم و   يضام اله النصاري قول و
   الحجر لثم و الجمار لرمي   البالد اقاصي من اتي قوم و

 و مردگان دفن ممنوعيت  است شده تكيه آن روي سخت ساساني اوستاي در كه احكامي از ديگر يكي
 درباره ديگر موضوع هر از بيش اوستاست اين از  قسمتي كه ونديداد كتاب در. است خاك كردن آلوده
   و اناير زردشتيان پيش قرن نيم از كمتر تا دانيم مي چنانكه و. است شده تاكيد و اصرار موضوع اين

 كه گذاشتند مي) خاموشان  برج(برجي باالي در را آنها كردند، نمي دفن را خويش مردگان هندوستان
 حفظ لحاظ به ايران و هند دولتهاي ممانعت اثر در طرف  اين به پيش قرن نيم از. بخورند را آنها طيور

    ام شنيده. شد غدغن ارك اين تدريجا زردشتيان خود شدن روشنفكر و بيداري اثر در و عمومي الصحه
  . است موجود اند نهاده مي آنها روي بر را ها مرده كه مخصوص برجهاي آن يزد در هنوز
  : گويد مي زمينه اين در معين دكتر آقاي
 آتش اينجا در اساسي  عامل است، منعكس هندي بودايي دين معتقدات از بسياري مزدايي آيين در

   با و كشد مي زبانه محراب در آتش است،
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 آشكار بيشتر ايراني  دين در ستايش شيوه حال اين با... شود مي جلوگيري آن خاموشي از دائمي  هداياي
 كه است آن بر عقيده زيرا شود، مي خودداري  مردگان دفن و سوزاندن از دليل همين به درست و است
 برده دشتها به را مردگان نعش رو اين از ساخت خواهد ملوث اند پاكيزه  كه را زمين و آتش مردگان نعش

   ).1("دهند مي قرار آزاد هواي در خاصي تشريفات طي و
 پاك به اما و است شده توجه  آتش و خاك و آب بودن طاهر و پاك به مزدايي آيين در شود مي معلوم

  . است  نشده توجه عناصر اين بودن مطهر و كنندگي
  : گويد مي سن كريستن
 تسانگ، هيون بود، ساساني عهد ايرانيان عادات از مردگان نهادن دخمه به هك گويد مي صريحا آگاتياس

 بيل،(كردند مي رها را خود مردگان اجساد غالبا ايرانيان  كه دهد مي تذكر اجماال فقط چيني بودايي زوار
 نوشته روسي به خود مردگان با قديم ايرانيان رفتار باب در اي رساله اينوسترانتزف) 278 ص ،2

   ).2(است
   نويسد، مي قباد دربار در"سياوش ساالر ارتشتاران"شدن مغضوب داستان در ايضا

  
 بود اين گرفت او به) موبد  موبدان رياست به عالي محكمه(بزرگ انجمن كه مهمي ايرادهاي جمله از
 ،دارد نگه محفوظ را ايراني تاسيسات و كند زندگي جاريه  عادات موافق است خواسته نمي سياوش":كه

 آيين خالف بر است، كرده"دفن"گفته حيات بدرود تازه كه را خود زن و پرستيده مي جديد خدايان
  .. ).3(بخورند را آنها شكاري  مرغان تا بگذارند دخمه در را اموات دارد مي مقرر كه زردشتي

  : گويد مي ساسانيان زمان در ايران كتاب مترجم ياسمي رشيد آقاي
 و آناهيتا پرستش بعضي باشند،  كرده زردشت احكام تابع را خود رفتار همه ستني معلوم هخامنشيان... 

   آنان  مخالفت نمونه مقابر در را اموات دفن
  

  : پاورقي
   .54 و 53 صفحه پارسي، ادب و مزديسنا) 1(
   .52 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 2(
.380 ص همان،). 3(



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 194

   ).1(اند دانسته شريعت با
 هخامنشي دوره در زردشتي  آيين در اموات دفن ممنوعيت كه شود مدعي خواهد مي مناض ياسمي آقاي
  . دارد سابقه نيز
  

   زردشتي ثنويت
  
 البته(ايرانيان اعتقادي و فكري  نظام درباره پاسخ مهمترين است؟ بوده ثنوي اسالم ظهور مقارن ايران آيا

 قبال. است پرسش همين پاسخ) بودند اقليت در امجموع كه ايران  بودائيان و مسيحيان و يهوديان منهاي
 به راجع پيش  فصلهاي در است داشته وضعي چه لحاظ اين از ايران قبل، هاي دوره در ببينيم بايد
 النوع رب و پرستي طبيعت هاي دوره در حتي كه شد معلوم كرديم، بحث زردشت از قبل هاي دوره

 از ثنويت به عتقادا"مزيل دو قول به و است، شتهدا رسوخ آريا مردم روح در ثنوي عقيده پرستي
 كه زردشت خود كه بدانيم بايد مخصوصا و است اين  عمده. "است ايراني تفكر طرز خصوصيات
   موحد آيا است؟ داشته زمينه اين در تفكري چگونه آورد، عمل به ها آريايي عقائد در اصالحاتي

   ثنوي؟ يا بوده
 قبال همچنانكه ولي است،  بوده ثنوي زردشت كه نيست شك دهيم ارقر مالك را ساساني اوستاي اگر

 را ديگر قسمتهاي و دانند، مي زردشت آن از و قديمي را"گاتها"مختصر قسمت تنها محققان گفتيم،
  . است نزديكتر ثنويت از توحيد به ولي ندارد تمام صراحت چند هر گاتها مندرجات. شمارند مي الحاقي
  . عبادت در توحيد افعال، توحيد صفات، توحيد ذات، توحيد :دارد مراتبي توحيد

 اليتناهي و استقالل و ذاتي قدم و وجود  وجوب لحاظ از حق ذات بيمانندي از است عبارت ذات توحيد 
  . است محدود و او به قائم و است بالذات حادث و بالذات ممكن مادي و مجرد از اعم سوا ما همه بودن،

  . )3(»االعلي المثل له و « ،)2(»ء شي كمثله ليس «
  :يپاورق

  ).يپاورق(349 ص همان،). 1(
  .11 / يشور). 2(
.27 / روم). 3(
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 است نور يا حي يا قادر يا عالم اگر است، ذات عين ذات كماالت همه اينكه از است عبارت صفاتي توحيد
 فرد و واحد و احد عنيم تمام به او است، روشنايي و حيات و قدرت و علم عين كه است اين معني به

 مرتبه در و او براي ثانيي و غيري هيچ كه است اين حق ذات بودن اليتناهي و ذاتي وجوب  الزمه. است
 ذات صفات مغايرت است، ذات با صفات  عينيت حق ذاتي كمال الزمه: ديگر عبارت به شود نمي فرض او
    ذات با مغاير صفت فرض محدود و متناهي امور مورد در تنها يعني است  ذات محدوديت مستلزم ذات با

  . است ممكن
 هر است او ذات منحصرا موجودات  نظام در حقيقي فاعل و موثر اينكه از است عبارت افعال در توحيد
 با. مادي يا مجرد از اعم موجودي هيچ. است مؤثر و فاعل او  مشيت به و او خواست به مؤثري و فاعل
 است، حق ذات  مشيت و اراده مجراي تنها معلول و علت نظام ندارد ستقاللا خود از اراده  يابي اراده

 في شريك  له يكن لم و ولدا ال و صاحبه يتخذ لم « ندارد شريك خود ملك در او و است او ملك هستي
  . )1(» تكبيرا كبره و الذل من ولي له يكن لم و الملك
 و ذات در يگانه او كه طور همان  يعني خالق، ابربر در بنده العمل عكس به است مربوط عبادت در توحيد

  . شود ملتجي او به و كند پرستش را او تنها بايد پرستش مقام در نيز انسان است، افعال در و صفات در
  . )2(»الدين له مخلصين اهللا ليعبدوا اال امروا ما و «

 كه اهورامزدا. است كرده يم  دعوت عبادت در توحيد به كه است اين است محقق زردشت مورد در آنچه
 شايسته كه است موجودي تنها است انسان و جهان  خالق ناديده خداي نام زردشت شخص نظر از

    پرستش از را مردم است خوانده مي اهورامزدا جانب از مبعوث را خود رسما  كه زردشت. است پرستش
  . است كرده مي نهي است بوده زمان آن معمول كه ديوها
  مي را ديوها يا و را  طبيعت مضر قواي زردشت از قبل آريائيان كه دارد انكار معين دكتر آقاي

 را طبيعت سودمند ارواح و قوا فقط محض  طبيعي دوره در آريائيان كه است مدعي اند، پرستيده
  : گويد مي را، مضره  ارواح يا و قوا نه اند پرستيده مي

  :يپاورق
  .الجنان حيمفات). 1(
. 5  /نهيب). 2(
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 آمدند نمي بر صدد در وقت هيچ و كردند مي  لعنت را آنها بودند، متنفر مضر ارواح اين از) آريائيان(آنان
 به مبدل را ايشان غضب مختلف عبادتهاي و اوراد قربانيها، واسطه  به و فراهم را خاطرشان رضايت كه

 مغول و ترك اقوام با آريايي اقوام معتقدات اساسي اختالف وجوه از يكي خود همين و سازند  رحمت
 و مرحمت بايد كرد، ارضا قربانيها و عبادت بوسيله را مضر قواي بايد اينان عقيده مطابق چه باشد، مي
   ).1(ساخت ايشان با و خريد را آنان مضرت دفع
 ديوها پرستش است، نكرده  اصالحي نظر اين از زردشت بگوييم بايد بپذيريم، را معين دكتر سخن اگر
 گفته خالف بر و است اشتباه ادعا اين ظاهرا ولي كند  نهي زردشت تا نبوده معمول آريائيان ميان رد

    پرستش كه شود مي معلوم شده نقل زمينه اين در زردشت از كه شديدي تاكيدات از. است محققان همه
  . است بوده معمول ديوها

 كه تغييراتي درباره بحثي از پس  حكمت صغرا علي ترجمه ناس، جان تاليف اديان، جامع تاريخ كتاب در
  : گويد مي است، شده پيدا ايرانيها و هنديها ميان در" ديو"كلمه و"اهورا"كلمه مفهوم در

 با كه زيانكارند و شرير ارواح همه) تورانيان و مغان معبود(ديوها اين كه فرمود اعالم بالصراحه... زردشت
    پاك نهادهاي فريبنده و دروغ پدر آنها. باشند مي آويز و ستيز رد نيكوكار و خير روانهاي و نيك ارواح
 عبادت پس. دارند مي باز اهورامزدا پرستش از را آدميان و اند زشتكاري و بدي و شر مصدر و باشند مي
   ).2(فرمود منع را آنها
  : كند مي خالصه ذيل مطالب در را زردشت دعوت ناس جان
  . او پيامبري قبول به مردم دعوت و خودش بعثت اعالم -  الف
 كه نيكو و خوب روان يك تنها) عصر آن مردم ميان در معمول و رايج(متعدده ارواح همه آن از - ب

 علوي روانهاي برترين و دانا و آفريدگار دانست، خدايان بزرگترين و باالترين را او و پذيرفته بود اهورامزدا
   قرار

  
  : پاورقي

  .36 صفحه پارسي ادب و مزديسنا) 1(
.306 ص حكمت، اصغر يعل ترجمه ناس، جان فيتال ان،ياد جامع خيتار). 2(
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 مشيت حسب بر كه گفت  باستاني پيغمبر آن زردشتيان، جماعت متاخرين عقايد بعضي خالف بر و داد
 د،دار صراحت گاتها از آخرين آيه در چنانكه و اند شده  آفريده موجودات تمام اهورامزدا متعال اراده و

  . باشد مي دو هر ظلمت هم و نور  هم موجد اهورامزدا
 كه آورد مي فعل به قوه از نهاد نيكو و مقدس روحي وسيله به را خود علوي قدوسي اراده اهورامزدا - ج
   ).1(است ناميده) مقدس خرد("مئنيو سپنت"را او
 برابر در كه است معتقد دشتزر  معذلك ندارد ندي و ضد هيچ خود جالل عرش در اهورامزدا آنكه با -  د

 گرفته جاي باطل و"دروغ"حقيقت، و راستي يعني"اشا"برابر در چنانكه است، موجود بدي يك نيكي هر
 مقدس روح برابر در قياس همين به. است گرفته قرار مرگ و موت زندگاني و حيات برابر در و

 نخست روز... است پليد روان معني به كه دارد جاي" انگرامئنيو"ناپاك و شرير روح"مئنيو سپنت"پاك
   و فنا ديگري و كرد برقرار را هستي و حيات يكي آمد پديد يكديگر با توام  روان دو اين كه

 جايگاه و پاك انديشه ليكن بود، خواهد دروغ پيروان بهره) دوزخ(بدان جاويد جايگاه سرانجام و را نابودي
 جهان، آفرينش آغاز در توامان روان دو از... شد اهدخو راستي  پيروان نصيب بهشت يعني نيكان جاويد

 جهان در نه روز،  آخرين تا: گفت چنين بود او دشمن كه ديگري به است كار نيكو و پاك كه  يك آن
  . شد نخواهيم هماهنگ يكديگر با روان دو ما اجسام، و ارواح عالم در نه و منش و گويش و كنش

 فرد هر ضمير و نفس كه  است قاعده اين روي بر زردشت آيين در اخالق اساسي پايه و اصلي نقطه - ه
 جنگ اين آتش كه است تنوري آدمي سينه و است شر و خير بين دائمي نبرد ميدان يك آدميزاد
   كه كرد عطا عمل آزادي را او بيافريد را آدمي اهورامزدا كه  روزي باشد مي مشتعل آن در همواره
  : پاورقي

 مئينو انگره پس. است"مئنيو انگره"توام و رقيب"مئنيو سپنت"كه شد خواهد هگفت"د"فراز در) 1(
    اراده باشيم، قائل اراده نوع دو اهورامزدا براي بايد پس. است نيامده پديد مئنيو سپنت وسيله

 نهاد نيكو يكي روح دو وسيله را خود قدوسي اراده اهورامزدا بگوئيم بايد يا و قدوسي، غير اراده و قدوسي
 در آورده فعل به قوه از تعبير عالوه به. است متن مطلب ضد كه آورد فعل به قوه از نهاد پليد يكي و

  . است غلط  كل مبداء مورد
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 را يك هر صواب و خطا راه دو بين ما كه گرديد اختيار نيروي داراي يعني برگزيند، را خود عمل خود
   ).1(نمايد  انتخاب بخواهد

 گويد مي ناس جان كه صراحت  اين به مطلب است منظوم مناجاتهاي سلسله يك كه گاتاها در البته
 به و اينها، خالف ديگر آيات بعضي از و شود مي استفاده  مطلب همين گاتاها آيات بعضي از نيست،
    باالخره ناس جان آقاي خود. هست ترديدي باشد زردشت از گاتاها همه اينكه در جهت همين
 لهذا. آن كاشف يا و است دانسته مي)  اهريمن("انگرامئنيو"خالق را اهورامزدا زردشت واقعا كه است مردد
  : گويد مي
  

 مبهم بسيار) اهريمن(شرير روح ايجاد مسئله در اهورامزدا مسؤوليت حد درباره زردشتي كتب نصوص... 
 به متفقا ورامزدااه با ازل روز از هم پليد روان يعني"انگرامئنيو"كه نيست معلوم و است مشخص غير و

 را اهريمني ناپاك روان اهورامزدا آيا: ديگر عبارت به است آفريده را او بعدا اهورامزدا آنكه يا آمد وجود
   بود خوبي كه جا هر اينرو از فرمود، كشف را او مزدا و پليد بود موجودي"انگرامئنيو"آنكه يا كرد خلق
   ).2(نمود پديدار  برابرش در را تاريكي بود روشنايي كه جا هر و ساخت معين مقابل در را بدي

 رفت بلخ در گشتاسب دربار  به زردشت آنكه از پس: كه است مدعي بزرگ دينهاي كتاب در گئر جوزف
 جواب كيست؟ بزرگ آفريدگار اين: پرسيدند او از شد گفتگو و بحث گشتاسب دربار دانايان و او ميان و

  . جهان بزرگ مانروايفر و دانا پروردگار مزدا اهورا: داد
   است؟ آفريده را جهان چيزهاي همه او كه آني بر تو -
  . نيست توانا كاري به  نيكويي جز اهورامزدا زيرا است، آفريده است نيكو كه را چيز هر او -
   كيست؟ ساخته پليديها و زشتيها پس -
   .است آورده جهان بدين اهريمن يعني انگرامئنيو را پليديها و زشتيها -

  : پاورقي
  .308-  306 ء صفحه اديان جامع تاريخ). 1(
.308 ص همان،). 2(
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   دارد؟ وجود خدا دو جهان در گونه نيبد پس-
  ... هست آفريدگار دو جهان در آري -

 سنتي روايات به بخواهيم اگر. تاريخي ماخذ نه است زردشتي روايات گئر جوزف ماخذ ظاهرا ولي
 جزئي كه"ونديداد"كتاب از مدركي چه. بدانيم ثنوي را زردشت بايد شك بدون كنيم اعتماد زردشتيان

    سرزمينهاي است، شده تقسيم سرزمينها حتي كتاب اين در باالتر؟ است  ساساني اوستاي از
  . است شده معرفي  اهريمن مخلوق بركت و خير بي سرزمينهاي و اهورامزدا مخلوق بركت و پرخير

 شناسي يكتا و ثنويت درباره  دانشمندان كه شده سبب گاتها مفاد نبود مختلف -  گفتيم چنانكه -  و
  . باشند داشته نظر اختالف زردشت
  : گويد مي) 1(اسالم تا آغاز از ايران"كتاب در معروف شناس ايران گيرشمن

 را وحدت) مسيحيت(بزرگ  اديان نفوذ اثر بر ساساني عهد در ولي نبود، توحيد بر مبني زردشتي آيين
  . پذيرفت

  . است كرده مي دعوت توحيد  به زردشت كه است معتقد كرديم نقل سابقا همچنانكه مزيل دو عكس بر و
 كالمي و فلسفي عقائد تاثير تحت شهرستاني. داند مي موحد را زردشت والنحل الملل در شهرستاني

 با نه است طبقمن اسالمي هاي انديشه با فقط كه كند مي توجيه نحوي به را شر و خير مسئله اسالمي
  . زردشتي هاي انديشه
 آيين بتوانيم كه است مشكل بسيار بگيريم نظر در جهات همه از را توحيد اگر كه است اين حقيقت
  . بدانيم توحيدي آيين يك را زردشت
 آيا كه شود مي داده قرار  اين بر مبتني ثنوي يا است توحيدي زردشت آئين اينكه در بحث معموال
 و ازلي و قديم را اهريمن آنكه يا و او؟ آفريده را اهريمن و داند مي اهريمن آفريننده را ااهورامزد زردشت

 آفريده اهريمن زردشت نظر از كه شود ثابت اگر كه اند كرده فرض چنين و داند؟ مي اهورامزدا  عرض در
  . است توحيدي  آيين زردشت آيين و است تمام مطلب است اهورامزدا

 معلوم آنچه زيرا. نيست  صحيح افعالي توحيد نظر از ولي است، صحيح ذاتي وحيدت نظر از مطلب اين
   گاتها،  جمله آن از و موجود، آثار بنابر كه اينست است

  : پاورقي
  .264 ص پارسي، ادب و مزديسنا كتاب نقل به) 1(
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 وجود است داشته مشغول خود به سخت قديم آرياييهاي ساير مانند را زردشت انديشه كه چيزي
 حقايق سلسله يك باشد، بايست كه است معقولي نظم  خالف بر موجود، جهان زردشت نظر از بديهاست،
 اين از اجل و  اعظم"مئنيو سپنت"يا و اهورامزدا قبيل از مقدس موجوداتي و پليدند و"شر"كه موجودند
 خبيث ذاتا كه ردك فرض ديگري موجود بايد پس شود، داده نسبت آنها به شرور اين خلقت كه هستند
  . است او  به منتسب بد اشياء آفرينش و است

 اگر. است متزلزل توحيد اساس نباشد، خواه و باشد اهورامزدا مخلوق اهريمن خواه تفكر، طرز اين با
 است باقي اساسي پرسش اين اوال هست اهورامزدا مخلوق اگر و است واضح كه نيست اهورامزدا مخلوق

   اهورا مقابل در انگرامئنيو وجود كه دارد لزومي چه باشد شرهم فاعل تواند مي اهورامزدا اگر كه
 سپنت به يا و است الوجود  واجب كه اهورامزدا خود به را شرور آن شود، فرض مئنيو سپنت يا مزدا

 اهورامزدا چگونه نيست ممكن مزدا اهورا به شرور استناد اگر و دهيم مي نسبت است اول صادر كه مئنيو
 است شده  آفريده انگرامئنيو كه حاال ثانيا آفريد؟ است محض شر و شرور كل مبدا كه را انگرامئنيو خود
 اجرا را مزدا اهورا بالغه مشيت و خواسته  آنكه يا و زند مي آفرينش به دست مستقال آيا دارد؟ نقشي چه
 و فاعليت در نهايت دارد شريك حال هر به اهورامزدا پس زند مي آفرينش  به دست مستقال اگر كند؟ مي

 است) 1(»اهللا ءيشا ان اال تشاؤن ما و"مصداق و ندارد استقالل اگر و است، شرك عين اين و خالقيت،
  . ندارد مزدا اهورا به شرور انتساب نفي در تاثيري انگرامئنيو فرض  پس

 وبهاخ براي بد، عنو و خوب نوع: است داده تشخيص نوع دو رااشياء بشر كه است اين ثنويت ريشه اساسا
 عاليترين داراي كه را خير فاعل ديگر، ريشه و مبدا بدها براي و است شده قائل ريشه يك و مبدا يك

 دخالت ضاره و  موذيه موجودات كار در كه دانسته مي اين از تر منزه و برتر شمرده مي كماالت و صفات
 كه ديگري مبدا ناچار و كرده مي انكار مبدئي يناينچن  وسيله به را آنها بودن مخلوق اينرو از باشد، داشته

  به منجر خداوند وسيله به شرور بودن مخلوق امكان انكار يعني است، كرده مي  فرض است محض شر
  . است شده خداوند عرض در ديگر مبدئي فرض
  :يپاورق

  .30 / دهر). 1(
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 خداوند مخلوق بلكه نيست ندخداو عرض در است شرور خالق كه ديگر مبدا آن كه كنيم فرض اگر اما
 يعني مطلب اصل اما ايم، كرده انكار خداوند برابر در را بالذات قائم قديم اصل يك وجود چند هر است
    عبارت به. است باقي خود جاي سر شوند مي ناميده شرور كه موجودات برخي  خلقت انتساب انكار
 خالقيت در او شريك را او  مخلوقات از يكي ولي ايم نشده قائل ذات مرتبه در شريكي خداوند براي ديگر
  . ايم داده قرار

 است مبرهن اعلي حكمت در است، پيامبران همه تعليمات برخالف خالقيت در شرك اينكه از گذشته
  . است  ذات در شرك مستلزم بالمال خالقيت در شرك كه

 يك شان است شر و خير  نجپ و شش در گرفتاري از ناشي كه تفكر طرز نوع اين كه است اين حقيقت
 باال از را هستي كه نبي يك نظر از كامل فيلسوف  يك شان نه و نبي يك شان نه است فيلسوف نيمه
 اساس بر كه مشيت يك جز و نيست چيزي حكمت و رحمت و خير و  روشنايي و نور جز بيند مي

 يك براي. باشد نمي اندركار  ستد كرده، برقرار را مسببات و اسباب و معلول و علت نظام بالغه،  حكمت
    فيلسوف يك نظر از و سازد مشغول خود به را او هايي انديشه چنين كه است محال عارف يك يا و نبي

 حال همين با اضافي و نسبي امور اين و باشند مي نسبي و اضافي و عدمي اموري شرور همه نيز كامل
 ناقص جهان نظام نباشند اگر و است الهي  لغهبا حكمت مقتضاي و باشند مي اكمل و احسن نظام ركن
  . است

 به موجودات همه است، مبرا  نقصي هر از و است مطلق كامل متعال خداوند توحيدي، دين يك نظر از
 نيست، عبث و لغو موجودي هيچ وجود شوند مي فاني و آمده وجود به او بالغه حكمت و اراده و مشيت

   ).1(»خلقه ء شي كل احسن الذي":شده آفريده كني چيز همه ندارد، وجود حقيقي شر
  ).2(»يحيي و يميت و يميت و يحيي"ميراند مي كند مي زنده و سازد مي فاني دهد مي وجود
 »الليل في النهار لجيو و النهار في  الليل يولج"آورد مي نيز را تاريكي و شب و آورد مي را روشنائي و روز

)3( .  
  

  :يپاورق
  . 7 / سجده). 1(
  .194 ص / 76 ج بحاراالنوار،). 2(
  .61 / حج). 3(
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 الظلمات جعل و االرض و تالسموا خلق  الذي هللا الحمد".است آفريده نيز را ظلمت آفريده را نور همانكه
  ).1(»النور و

 كرديم نقل او درباريان و گشتاسب با را زردشت محاوره گئر، جوزف تاليف بزرگ، دينهاي كتاب از قبال
 ديگر موجودي به را موذيها و بديها و داند مي خوبيها آفريننده فقط را خدا خود محاوره در چگونه كه

 كرديم، ترديد محاوره  آن اصالت در ما چند هر. داند نمي خداوند شان را آنها خلقت و كند مي  منتسب
 محاوره با كنيد قياس را محاوره اين است زردشتيان تفكر طرز نماينده حال هر به محاوره اين ولي

  . است كرده نقل مجيد قرآن كه فرعون يعني خويش عصر پادشاه با خدا پيامبر عمران بن موسي
  : گويد مي كرده خطاب هارون و موسي به فرعون

   كيست؟ نفر دو شما پروردگار موسي اي -
 را او سپس و كرد عطا بود او شايسته كه آفرينشي آن موجودي هر به كه است كسي آن ما پروردگار -
   ).2(فرمود هدايت خودش مخصوص راه در

 حكمت طبق بر را  موجودي هر خدا و آفريده خدا را چيز همه گويد مي كوتاه جمله يك در موسي
 باشد بايد آنچه خالف بر موجودي هيچ است داده بدهد آفرينش نظر از او به بايست مي را آنچه و آفريده
 را چيز آن شود گفته تا نيست واقعي شر چيزي هيچ است نيكو خويش  جاي به چيزي هر نيست،
  . پيامبري منطق است اين آري. است آفريده ديگر موجودي نيافريده، خداوند

 و شرور كننده توجيه و بديها  آفريننده موجودي عنوان به انگرامئنيو، فرض شد معلوم گفتيم آنچه از
 بر و توحيدي اصول خالف بر باشد دااهورامز آفريده  خودش چند هر هستي، جهان نامعقول هاي جنبه
  . است  پيامبران مسلم منطق خالف

 گفت بايد) 3(است ناقص  پرستي يكتا زردشت دين كه كند مي ادعا سن كريستن آنچه خالف بر اينرو از
 فيلسوف يك يا نبي يك گفتار تا است تر شبيه فيلسوف  نيمه يك گفتار به يعني است ناقص فلسفه
  . كامل
  : كند مي نقل چنين دومناشه. ژ. پ از معين محمد دكتر آقاي

  
  : پاورقي

  .1 / انعام). 1(
   50 و 49 آيه طه سوره) 2(
  .50 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 3(

 و آسان پاسخ مسئله اين به مزدايي  آيين. است رفته اشاراتي بشر گناه مبناي و شر پيدايش به قرآن در
 خدا چون نيز آنرا و داده نسبت خدا برابر در وجودي به را" شر"كه معني بدين دهد، مي خاصي اصولي
 باالخره و رسد نمي خدا پاي به عظمت و نيرو حيث از"شر روح"گفتگو بي. كند مي معرفي  ازلي و قديم
 را او اعمال و شده پيدا مانعي چون خدا برابر در حال اين با گردد، مي مواجه شكست با وي برابر در
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   خدا كه دارد را نتيجه اين الاقل دهد مي شر و خير مسئله به مزدايي آيين كه  پاسخي زدسا مي محدود
   ).1(سازد مي مبرا بينيم مي جهان در كه"بديهايي"مسؤوليت از را

 ملكوت همه و خودش سر از را  مزدايي آيين و دومناشه ژ، پ، آقاي سايه خداوند نكند، درد شما دست
   .نفرمايد كوتاه و كم اعلي
 دومناشه ژ،. پ آقاي كه بديهايي  مسؤوليت از را او بهتر كرد مي انكار اساس از را خدا مزدايي آيين اگر
 است، كرده كور را خدا چشم كند اصالح را خدا ابروي خواسته  مزدايي آيين. ساخت مي مبرا بيند مي

 خدا به هستند  عدمي ي،نهائ تحليل در و نسبي، و اضافي امور سلسله يك كه را بديها  است خواسته
 بودن عدمي به مزدايي آيين در. است كرده  معزول مخلوقات از نيمي در خدايي از را خدا ندهد، نسبت
 اصطالح به اين حكمتهاي و آثار و فوائد به و طبيعت جهان از اينها  بودن الينفك و ضروري و شرور
 ريشه و برداشته را  تيشه است بوده دچارش كه اشكالي از رهايي براي و است نشده توجه بديها و شرور

  . است كرده قطع را
 هايي ورطه از) 2(دلكش و عميق و عالي است بحثي بشويم، شر و خير بحث وارد توانيم نمي اينجا در ما

 كشتيها آن از يكي"است نامده بركنار آن از اي تخته و شده فرو كشتي هزاران ورطه آن در"كه است
  . ستا مزدائي  آيين كشتي

  

   شيطان
  

    برخي است ممكن: است اين شود داده توضيح اينجا است الزم كه نكته يك
  : پاورقي

  . ييمح جواد ترجمه ايراني، تمدن تاريخ كتاب از نقل ،25 صفحه پارسي، ادب و مزديسنا) 1(
  . ايم كرده بحث مساله اين درباره مستوفا الهي عدل كتاب در) 2(
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 را اهريمن اگر يعني ندارد، فرقي اسالم دين در شيطان با زردشتي كيش در اهريمن كه كنند خيال
  . بديهاست عامل و خدا مخلوق اسالم نظر از كه شيطان با شود مي مساوي بدانيم اهورامزدا مخلوق

 انديشه چنين اصال اسالم در ندارد، اشياء آفرينش در نقشي اسالم نظر از شيطان نيست، طور اين ولي
 از پس، هست چون و نباشد بايست مي و هست نامطلوبي  موجودات خلقت نظام در كه ندارد وجود اي
 و است آمده وجود به خداوند قدرت دست با اشياء همه اسالم نظر از.  است شده ناشي پليد موجود يك
 ء شي كل اعطي الذي ربنا )1(خلقه ء شي كل احسن الذي «: است آفريده نيك و خوب آفريده  چه هر

   ).2(» هدي مث خلقه
 كند وسوسه را آدم فرزند تواند مي فقط شيطان يعني. تكوين نه است تشريع اسالم نظر از شيطان قلمرو

 لي كان ما و"ندارد انسان بر قدرتي و سلطه  كردن دعوت حد از بيش شيطان كند تشويق گناه به و
   ).3(» لي فاستجبتم دعوتكم  ان اال سلطان من عليكم
. است انتخاب قوه و اراده و  عقل صاحب كه است اين به انسان بودن انسان باشد، چه هر شيطان ماهيت
 در ممكن راه دو دوم مرحله در و باشد تشخيصي و عقل  اول مرحله در كه است ممكن وقتي انتخاب

 كار در انسانيتي واقع در و انتخاب و اختيار نباشد اگر ركن دو اين از كدام هر باشد، انسان جلو
 اما و شاكرا اما السبيل هديناه انا بصيرا سميعا فجعلناه نبتليه امشاج نطفه من االنسان خلقنا انا":نيست
   ).4( » كفورا

 خير به دعوت كه همانطوري ، است انسان انسانيت و انتخاب و راختيا شرط شيطان و اماره نفس وسوسه
 در گامي و كند"انتخاب"را دو اين از يكي انسان تا باشد  شرهم وسوسه بايد هست، خير الهامات و هست

  : موالنا قول به بردارد است اختيار و انتخاب راه كه انسانيت  راه
   مستعد باشي تو را كدامين تا   ضد به آيد مي بانگ دو جهان در
  

  : پاورقي
   7 / سجده سوره) 1(
   50 / طه سوره) 2(
   22 / ابراهيم سوره) 3(
  .3 و 2/ دهر سوره) 4(
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   اشقيا نفور بانگش دگر آن و   اتقيا نشور انگشب يكي آن
 نظر از مالئكه فرشتگان و مالئكه عرض در نه است طبيعي موجودات عرض در قرآن در جن يا و شيطان
 هيچ شيطان و جن ولي كنند، مي كارگزاري آفرينش  نظام در و پروردگارند ماموران و رسوالن قرآن
    كه فهميد توان مي اينجا از. باشند مي زميني موجودات ثلم جهت اين از ندارند خلقت كار در نقشي
 راه قرآني هاي انديشه در وجه  هيچ به است ناقص آفرينش نظام اينكه و ناشايست و بد مخلوقات انديشه
  . ندارد

 اي و قرآن اتيآ يفارس يها ترجمه در گاهي كه دهيم تذكر كرده استفاده فرصت از است الزم اينجا در
 كلمه نيست، صحيح ترجمه اين البته. شود مي ترجمه"اهريمن" اي و »ويد« به طانيش لمهك ث،ياحاد

 آورده است آن معادل  عربي در كه ابليس كلمه يا كلمه اين عين بايد لهذا ندارد، فارسي معادل  شيطان
 فهومم مغاير و ندارد خارجي وجود هيچوجه به  قرآن نظر از حقيقي، مفهوم به اهريمن يا ديو. شود

  . است  آمده قرآن در كه است شيطان
  

   اسالمي فقه نظر از زردشتي آيين
  
 جنبه از تنها زردشت آيين  بودن توحيدي در گذشته بحث در ما ترديد كه كنيم مي يادآوري خاتمه در

 تاريخي مدارك و اسناد محتويات و دهيم قرار مالك را  تاريخي مدارك و تاريخ اگر يعني. است تاريخي
    تئوري بدانيم توحيدي آيين را زردشتي آيين توانيم نمي بسنجيم توحيد علم  موازين با را ودموج

 اهورا آفريده را"انگرامئنيو" فرضا كه است نحوي به اسناد و مدارك اين طبق خلقت نظام درباره زردشت
  .  نيست سازگار توحيد با كنيم تلقي مزدا
 آيين اين درباره ديگري مالك با و افكنيم نظر زردشت آيين به گردي زاويه از توانيم مي مسلمانان ما ولي

 براي و دارد تعبدي جنبه كه است اسالمي خاص مالكات با و حديث و فقه زاويه از آن كنيم، قضاوت
 زردشتي آيين  كه نيست مانعي هيچ نظر اين از و زاويه اين از. است معتبر و حجت ايمان با مسلمان يك
 از چه شركها همه و بوده توحيدي ريشه و اصل در كه بدانيم آييني يعني بدانيم، ديتوحي آيين يك را

   ديگر هاي ناحيه از چه و پرستي  آتش ناحيه از چه و ثنويت ناحيه
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 كافي برسد يقين و قطع مرحله به اگر تاريخي اسناد اعتبار. شود تلقي اند شده الحاق بعدها كه بدعتهايي
 و اصل حسب به زردشتي آيين بودن توحيدي غير چون ولي گيرد، قرار مالك نيز فقهي نظر از كه است
 و شود، تلقي توحيدي آيين، اين كه نيست مانعي هيچ كند ايجاب فقهي  موازين اگر نيست، مسلم ريشه

   را آنها مسلمين كه گذشته رد. شوند تلقي كتاب اهل از زردشتيان اصطالح،  به
  
 مورد همواره فقها نظر از چه اگر است، بوده مدارك نيهم استناد به دان آورده »كتاب اهل« فيرد در

  .اند نداشته مخالف نظر گرانيد از كمتر االصل يرانيا ياسالم يفقها و است بوده اختالف
 در. است گريد وقت به موكول و خارج كتاب نيا هدف از يثيحد و يفقه مدارك درباره يليتفص بحث
 بحث باره نيا در ياندك گفت، ميخواه سخن محارم با ازدواج دربارة كه آنجا »يخانوادگ نظام« بحث

  .شد خواهد

  زردشت از پس تيثنو
 اي است يديتوح ايآ كه است يزردشت ييمزدا ياصل نييآ و زردشت خود دربارة تنها باشد يديترد اگر
 گشت رانيا به اسالم ورود به يمنته كه انيساسان دورة باألخص بعد يها دوره نكهيا در اما ،يثنو
 اظهار با دانند يم موحد را زردشت كه ييآنها همة. ستين يديترد نيكوچكتر يجا است بوده »يثنو«

 را زردشت شيب و كم كه ناس جان. شد تيثنو به آلوده بعدها يزردشت ديتوح كه دارند يم اظهار تأسف
  :ديگو يم داند يم موحد

 زرتشت نيد رفته رفته و كرده حاصل يتحول زمان ولط در وخط يتبهكار عامل و شر مبدأ به اعتقاد«
 يسيابل »ويانگرامئن« زمان يط در.. .آورد در ياخالق) زميآل دو (يپرست دوگانه نييآ كي صورت به را
 با يمتساو عامل دو صورت به دو هر آن و كرده مقاومت مزدا اهورا برابر در كه است دهيگرد رومندين
 را »ويانگرامئن« است رياخ قرون آثار از كه اوستا ياجزا و قطعات در. تندپرداخ نبرد و زيست به گريكدي

   همشأن
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   ).1(شناسد مي اهورامزدا خداي همطراز و
 دومناشه ژ، پ،. گشت استوارتر  زردشت از بعد ثنويت گويند مي دانند مي ثنوي را زردشت كه كساني و

  : گويد مي
 ميان را عالم موجودات تمام  كه شد مبدل استوارتري ستيپر گانه دو به زردشت گاتهاي پرستي گانه دو

  .. ).2(كرد مي تقسيم شر و خير
 نواحي آفريننده را"انگرامئينو"صريحا است شده چاپ و است فعلي اوستاي از جزئي كه ونديداد كتاب

  . كند مي معرفي... افعيها و مارها تابستان، سوزان حرارت زمستان، يخبندان سرماي زمين، بد
 با و اند كرده مي دفاع آن از و كرده مي اظهار آزادانه را خويش ثنوي عقائد زردشتيان اسالمي دوره رد

 جدال و بحث باره اين در صريحا اسالمي متكلمين و علما با همچنين و السالم عليهم اطهار ائمه
   بحار و الرضا راخبا عيون طبرسي، احتجاج صدوق، توحيد قبيل از شيعه  حديثي كتب در. اند كرده مي

 ثنوي ساساني دوره در  زردشتيان كه رساند مي خود اين و. است شده نقل جدالها و بحث اين االنوار
  . اند كرده مي دفاع آن از و كرده حفظ اسالمي دوره در را عقيده همان و اند بوده
 است،"دينكرد"بكتا يافته  تاليف) هجري سوم قرن(اسالمي دوره در كه زردشتيان معروف كتب از يكي
   ).3(است مسيحيت و كليمي اديان مقابل در ثنويت از دفاع در كتاب اين از نيمي از بيش گويند مي

   قبال كه"زرواني"معتقدات ساساني دوره در كه است معتقد سن كريستن
 مبهم و پيچيده بسيار مجموعا زرواني عقايد ).4(بود يافته رسوخ زردشتيان ميان در كرديم اشاره آنها به
 دور به را زرواني عناصر اسالم ظهور از پس زردشتيان سن، كريستن  عقيده به. است خرافي و درهم و

  . گويد مي وي كردند، دفاع دفاع، قابل فلسفي ثنويت يك از و افكندند
  محسوب كشور رسمي دين ساسانيان زمان در كه زردشتي شريعت
  : پاورقي

  . 315 ص اديان، جامع تاريخ) 1(
  . 188 ص بهنام، دكتر ترجمه ايران، مدنت) 2(
 ايضا. 270 – 269 ص محيي، جواد ء ترجمه خاورشناسان، از جمعي قلم به ايراني، تمدن تاريخ) 3(

  .249 ص بهنام، عيسي دكتر ء ترجمه كتاب، همان
  . سوم فصل ساسانيان، زمان در ايران) 4(
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 و قطعي انحطاط بود، شده مغز بي و تهي ليبك عهد اين پايان در كه بود اصولي بر  مبتني شد، مي 
 روحانيون كرد واژگون بود روحانيون  پشتيبان كه را ساساني دولت اسالم غلبه كه هنگامي بود، ناگزير

 صورت كوشش اين بنمايند، تام انحالل از خود شريعت حفظ براي  العاده فوق كوشش بايد كه دريافتند
 را مزديسني آيين و انداختند، دور داشت تعلق آن به كه را انهكودك اساطير و زروان به عقيده: گرفت
 ميان در جهان تكوين به راجع كه قصصي نتيجه در. دادند قرار سنت مجددا پرستي زروان شائبه بدون
    مقام و باشد نمايان بهتر هرمزدي او شريعت توحيد تا كردند ملغي را خورشيد  پرستش يافت، تبديل بود

 حذف بكلي يا را ديني روايات از  بسي. باشد عقيق مهريشت با موافق كه دادند قرار طوري را) مهر(ميترا
 بود شده زروانيه افكار به آلوده كه را آن تفاسير و ساساني اوستاي از بخشهايي و دادند تغيير يا كردند

 كه تكوين به مربوط  يشتهاي كه است توجه قابل نكته اين. بردند ميان از يا نهادند نيسان  طاق در
 چيزي هم آن از و نيست بيش سطري چند كه  رفته تحليل قدري به مانده، باقي دينكرد در آنها خالصه
 هيچيك در. است شده واقع ساسانيان انقراض از بعد تاريك قرون در  تغييرات اين همه. شود نمي مفهوم

 وانمود چنين را زردشتي  هشد اصالح شريعت اين است، نرفته اصالحات بدين اشاره پارسي كتب از
   ).1(است بوده برقرار  سابق ازمنه همه در كه است شريعتي همان كه اند كرده

 اين ديگر خدمتهاي از كمتر زردشتي مردم و زردشتي كيش به اسالم خدمت كه گفت خواهيم بعدا ما
 اصالحات زا گرفت صورت مستقيم غير چند هر زردشتي آيين در اسالم اصالحات. است نبوده آئين

  . افتاد موثرتر باستاني آيينهاي در زردشت
  

   مانوي ثنويت
  
 كه است بوده دوره آن در نيز ديگر مذهب دو گفتيم قبال چنانكه بود زردشتي ثنويت در بحث اينجا تا

  ثنويت. مزدك  مذهب و ماني مذهب: اند بوده ثنوي نيز آنها
  : پاورقي

  .459 و 458 صفحه همان،) 1(



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 209

. اختالف اندكي با است مانوي ثنويت همان  مزدكي ثنويت زردشتي، ثنويت از است صريحتر خيلي ماني 
 بحث آن درباره مفصل و زردشت به نه دهد مي نسبت ماني به را ثنويت  النحل و الملل در شهرستاني

 تقي آقاي. اند كرده او دين و ماني درباره زيادي تحقيقات اخير عصر در مستشرقان و محققان كند، مي
 باشيم داشته دست به اي نمونه اينكه براي. رود مي شمار به موضوع اين در اول طراز محققان از يكي زاده

  : گويد مي كنيم، مي نقل باره اين در را وي بيانات از مختصري
 مبني استقبال و حال و ماضي  يعني دور سه و ظلمت و نور يا شر و خير يعني اصل دو بر ماني دين... 

 ظلمت را ديگري و نور را يكي كه دوتاست، بزرگ  خداي واقع در و وجود اصلي و كلي منشا. است
 حدوث از قبل و ازل در يعني امر بدو در اند ناميده"بن دو"را اصل دو اين ايراني  منابع در. ناميم مي

 نامند، مي ماضي مانويان را دو آن كه بودند هم از منفك و مستقل و جدا اصل دو اين دنيا و خلقت
 جهت در ممتد و پايين در ظلمت مقر و بوده مغرب و مشرق و شمال به منبسط و باال در نور قلمرو
 بعضي بنابر. نبود كار در تماسي و داشتند فاصلي سرحد بودند، حدود هم هم، با چه اگر و بود، جنوب
 قلمرو برابر پنج نور وقلمر وسعت لذا و بوده نور به  متعلق ثلث يك نيز فضا جنوبي قسمت از بيانات
    تمام داراي نور عالم. داشتند قرار آرام و ساكن خود قلمرو در اصل دو اين از يك هر بود ظلمت
 اغتشاش ظلمت عالم در ولي بود، حاكم آنجا در سازش و سعادت و فهم و صلح و نظم و بود خوب صفات

 درخت را يكي: اند ناميده درخت دو عنوان به را اصل دو اين گاهي. بود مستولي كثافت و نظمي بي و
    پادشاه ظلمت قلمرو در و است حكمران عظمت پدر نور قلمرو در مرگ درخت را ديگري و حيات
 و تامل و فكر و هوش يعني خدا عضو پنج كه آمده وجود به مسكن و ناحيه پنج از نور قلمرو. تاريكي
 پنج از هم ظلمت قلمرو. هستند ساكن آن در )خدا مظاهر و جاويد موجودات(شمار بي هاي وائون اراده
 مخرب باد و  بلعنده آتش و پايه دود از است عبارت پايين به باال از كه آمده وجود به همديگر روي طبقه

   ).1(ظلمات و لجني آب و
  

  : پاورقي
  . 40 و 39 ص او، دين و ماني) 1(
 مراجعه"او دين و ماني"كتاب خود به دتوانن مي بيشتر طالبين است، كافي ما مدعاي براي جا همين تا

  . نمايند
  

   مزدآي ثنويت
  

 مزدكي شريعت در مانوي  خرافات همه است، شده شمرده مانوي دين از انشعابي و انشقاق مزدكي دين
  : گويد مي سن كريستن. است موجود تفاوت اندك با
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 ماني كيش در حياصال واقع در باشد مزدك و) فسائي(زردشت بوندس شريعت كه دين درست... 
 قديمين، اصلين روابط در بحث را كالم آغاز  هم آيين اين ماني كيش مثل و است شده مي محسوب

 و ارادي ظلمت، حركات گفت مي كه بود اين در ماني عقائد با آن تفاوت. داد مي قرار ظلمت، و نور يعني
 نور اصل خالف بر است داشته نبشيج اتفاق و صدفه حسب بر العمياء  علي بلكه نبوده قبلي علم روي از
 آن از مادي محسوس  عالم كه روشنايي و تيرگي آميزش و اختالط بنابراين است، ارادي حركاتش  كه
. است يافته وجود تصادف حسب بر و نبوده مقدمي  طرح و نقشه نتيجه ماني، تعاليم خالف بر شده، پيدا
  .. ).1(بوده مؤكد نيما كيش از بيش خيلي نور  برتري مزدك آيين در پس

  

   پرستش و آتش
  

 اسالم، ظهور مقارن زردشتيان  عملي و اعتقادي و فكري نظام درباره توجه قابل و مهم مسائل از يكي
  . است آتش پرستش و تعظيم و تقديس مسئله

 هفتم صلف در سينا بوعلي. است يافته  ادامه امروز به تا و دارد سابقه باستاني دوران قديمترين از كار اين
  : گويد مي شفا طبيعيات دوم فن از

 وجود به"ضدين"از چيز همه  كه بودند معتقد و داشتند تمايل اضداد فلسفه به كه پيشينيان از طبقاتي
   شر، و خير مسئله در جهت اين در و آيد مي

  : پاورقي
  .365 و 364 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
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 آتش و گرفتند پيش مبالغه  راه آتش تعظيم و تمجيد در بودند شده عواق ضد دو عنوان به ظلمت، و نور
 زمين عكس بر و است نوراني عنصر آتش كه جهت بدين ،دانستند) پرستش(تسبيح و تقديس شايسته را
   ).1(است تحقير شايسته لهذا و باشد مي  ظلماني عنصر خاك و

 و شر و خير فلسفه و هستي  دوگانگي فكر دنبال به پرستي آتش دهيم، قرار ماخذ را بوعلي سخن اگر
 آتش سابقه هستند مدعي كه بپذيريم را جديد محققان  توجيه اگر ولي است، آمده پديد ظلمت و نور

    فايده بيشتر اينكه خاطر به را مفيد چيز هر بشر دوران آن در و است پرستي  طبيعت دوران از پرستي
 به اينكه از قبل بشر است، پرستيده مي بماند مامون شرش زا اينكه خاطر به را مضر چيز هر و برساند
 دو از ممزوجي را موجودي هر آنكه از  قبل يعني كند، پيدا توجه فلسفي صورت به شر و خير مسئله
 دسته دو به را اشياء فقط ادوار آن در. است پرستيده مي را آتش بداند، ظلمت و نور و شر و خير عنصر
 نوع هر براي احيانا و است دانسته مي بد را ديگر دسته و خوب را دسته يك ت،اس كرده مي  تقسيم مهم
 دو موجودي هر در اينكه اما و است، دانسته مي بد يا خوب را خدا آن و بوده قائل خدايي انواع اين از

 بشر فكر كه هايي دوره به است مربوط بداند ضدين از ممزوجي را  مركبي هر و دهد تشخيص عنصر
 ميان در  آتش تعظيم و تقديس كه است اين مسلم قدر حال هر به. است بوده يافته  بيشتري تكامل

  . است بوده  توجه مورد بيشتر ديگر عنصر هر از و دارد زيادي سابقه آريائيان
   گويد؟ مي معين دكتر آقاي
 جزء در اند، نوشته حمسي از پيش هفتصد تا صد و هزار از آنرا قدمت كه گاتها ويژه به و اوستا از نظر قطع
 قرن به آن قدمت كه مانده مادها زمان از نقشي) بيستون(بهستان  جنوب آوند اسحق در ايران، قديم آثار

 بدنه در كه است گوري  آن و"داود دكان"به است موسوم نقش اين اكنون رسد، مي مسيح از پيش  هشتم
: گويد گيرشمن. است ايستاده آتش برابر در كه ايراني  يك از است عبارت آن تصوير و شده تراشيده كوه
   شده، ساخته كورش امر به كه"پاسارگاد"در يكي شناسيم مي هخامنشي عهد از معبد سه ما

  يپاورق
   177 طهران،ص قديم چاپ شفا، طبيعيات) 1 (
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 شوش در سومين و شده بنا او خود دستور به شايد كه داريوش مقبره جبهه در رستم نقش در ديگري
   ).1(است دوم اردشير زمان به متعلق ظاهرا كه

 آيا است؟ بوده چه عمل  اين مقابل در زردشت العمل عكس كه است اين است توجه قابل كه مطلبي
   عمال و يافته رواج او از بعد ديگر بار و كرده نهي را كار اين زردشت

 كه شكلي همان به آتش  تقديس و تعظيم با زردشت يا است، گرفته قرار زردشتي دين ركن بلكه جزء
   ؟است نبوده مخالف بوده
 بوده موافق كار اين با زردشت  دهيم قرار مالك را موجود اوستاي مخصوصا و زردشتيان خود روايات اگر

  . است
  : گويد مي معين دكتر آقاي
 اهورا پسر غالبا اوستا در) آذر النوع رب يا و آذر فرشته("ايزد آذر"مزديسناست ايزدان از يكي نام آذر،
 موكل فرشته"مذ سپندار"چنانكه برسانند، را او مقام بزرگي اند خواسته تعبير  اين از) 2(شده خوانده مزدا
 اهورا پسر آذر: است آمده 7 بند 25 دريسنا اند ناميده) 3("مزدا اهورا دختر"آن، سود به نظر را زمين
 را آتش اقسام  همه ستائيم، مي ما راستي سرور و اهورامزدا پسر و مقدس آذر اي را تو ستائيم، مي را مزدا
 است شده شمرده) ضحاك("دهاك آژي"رقيب"آذر ايزد"ديشت زاميا"از 46 50 بندهاي در. ستائيم مي
 باز سلطنت فروغ يعني"فر"به رسيدن از را وي تا شده برانگيخته ضحاك ضد"مئنيو سپنت"طرف از كه

   ).4(دارد
 آتش تعظيم و تقديس مخالف  زردشت كه آورد دست به قرائني وانت نمي وجه هيچ به تاريخي نظر از

 اوستاست، قسمتهاي معتبرترين زردشت شخص به انتساب و اصالت نظر از كه گاتاها در است، بوده
 با زردشت شخص اعتقاد كه هستند مدعي برخي هست كه چيزي. هست آتش  به بردن زنياز سخن
 آداب و تشريفات از: گويد مي ناس جان. است داشته تفاوت كرديم نقل يشتها و يسناها از باال در  آنچه

  زردشت اصلي مذهب از مذهبي اعمال و عبادات
  : پاورقي

  .278 ص پارسي، ادب و مزديسينا) 1(
  . است داده قرار  حمله مورد آنرا سخت قرآن و شد خوانده خدا پسر عيسي همچنانكه) 2( 
  . است تاخته آنها بر سخت قرآن و ناميدند مي خدا دختران را گان فرشته جاهليت اعراب همچنانكه) 3(
  . 167ص سن، كريستن ايضا 276 صفحه پارسي، ادب و مزديسينا) 4(
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 مبتني كه را قديم آريانهاي  مناسك و رسوم زردشت كه است معلوم قدر همين. نمانده باقي مهمي چيز 
 يك تنها. است فرموده منسوخ بكلي رفته مي زوال به ورد و بوده پرستي بت و جادو و سحر به اعتقاد بر

 مراسم انجام  هنگام در وي اند گفته چنانكه آن، و. است مانده باقي زردشت زمان از  عبادت يك و رسم
 سرودهاي از يكي در. سپرد جان  عبادت هنگام در و رسيد قتل به مقدس آتش محراب در پرستش
 راست را خود كنم مي تقديم نيازي مقدس آذر بر كه اميهنگ":گويد مي زردشت كه است آمده گاتاها
 به را آن مزدا اهورا كه شمارد مي يزدان عطيه را مقدس آتش ديگر جاي در و"دانم مي نيكوكار و كردار

 پيشينيان كه عقيده آن و پرستيده نمي را آتش خود زردشت كه دانست بايد ولي. فرموده كرامت آدميان
 آتش بعدها آنچه با او معتقدات و است نداشته وي اند داشته  مقدس عنصر ناي باره در او نياكان و

 از گرانبها  نشاني و قدوسي رمز يك فقط را آتش او بلكه دارد، اختالف اند كرده عنوان اخير پرستان
 توان مي پي دانا خداوند علوي حقيقت  عصاره و ماهيت به او وسيله به كه است دانسته مي اهورامزدا

   ).1(برد
 به تقديس فرض بر و است  كرده نمي يا و كرده مي تقديس را آتش خواه كه است اين است مسلم آنچه
 باال سخت زردشت از بعد آتش پرستش و تكريم و  تقديس و تعظيم است، بوده صورت هر و شكل هر

 انمي در كه طور همان دارد ادامه هم هنوز كه شد شناخته زردشتيگري شعار بزرگترين و گرفت
 ساخته ها  آتشكده زردشتيان ميان در شود، مي ساخته كليسا مسيحيان، ميان در و مساجد مسلمين،

  . شد
 آزادي اواخر، در كه ايران مسيحيان. شدند مي شناخته"پرستان آتش"نام به زردشتيان ساساني دوره در
 پرستي آتش درباره انزردشتي با بودند كرده نفوذ ساساني دربار در و كرده كسب توجهي قابل قدرت و

 ارمنستان در عيسي آيين پيشرفت نويسد مي آنكه از پس سن كريستن. كردند مي مجادله و مباحثه
 علماي با مشاوره از پس ايران پادشاه نرسي مهر و بود شده ايران دولت اضطراب و تشويش  موجب

   يزردشت كيش پذيرفتن و عيسوي دين ترك به را آنها و نوشت فرماني زردشتي
  : پاورقي

  .310و 309 صفحه اديان، جامع تاريخ) 1(
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 مفصل نامه آنها گويد مي بنويسند، را خود  دين اصول كه بود خواسته آنها از ضمنا و كرد، دعوت
  : شدند آور ياد چنين  نامه ضمن اند، نوشته اي جسورانه

 را آتش و باد و ماه و خورشيد و عناصر شما مانند كه گوييم اجماال: خود دين اصل به راجع اما
  .. ).1(پرستيم نمي
  : نويسد مي خود كتاب هشتم فصل در ايضا
 برابر در بتوانند كه نداشتند را  سابق قدرت ديگر و رفتند، مي واپس قدمي روز هر زردشتي روحانيان... 

 كاماح عملي حكمت دانشمندان، محافل در. يافت تخفيف حدي تا ديانتي تعديات بكشند، سدي جريانها
 سادگي. يافت  وسعت شك دامنه رفته رفته جديد، افكار انبساط و افق توسعه با. گرفت  پيشي دين

 مشوش و ناراحت هم را دين علماء حتي تدريجا بوده وارد مزديسني اجزاء در كه باستاني هاي افسانه
. كوشيدند آنها اثبات در عقلي راههاي از و آوردند پيش مزبور حكايت  براي استداللي تاويالت ناچار. نمود
 را آتش وجه هيچ به ما":است  گفته چنين كرده عيسوي"گيورگيس"با"مغان"از يكي كه اي مباحثه در

 عبادت را او"خاج"وسيله به شما چنانكه ستاييم، مي را خدا آتش وسيله به بلكه دانيم، نمي خدا
 آنها در كه خواند بر اوستا از عبارت چند پاسخ، در بود، ايراني مرتدان از خود كه"گيورگيس".كنيد مي

 ما":گفت نيايد شمار به مغلوب اينكه براي و شد پريشان  مغ آن. اند كرده نيايش خدايي چون را آتش
 در چه هر آيا پرسيد گيورگيس. است طبيعت يك از"اوهرمزد"با او كه رو اين از پرستيم مي را آتش

 و اسب ومدفوع نجاسات آتش: گفت گيورگيس ليب: داد جواب مغ هست؟  هم آتش در هست اوهرمزد
 چون!. سوزاند؟ مي را چيزها  اين است طبيعت همان از كه هم اوهرمزد پس سوزاند، مي بيابد را چه هر

   ).2(ماند عاجز جواب از بيچاره مغ رسيد بدينجا سخن
 بر خود از دفاع صدد در شدند مواجه اسالمي علماي با كه هنگامي اسالمي دوره در زردشتي مغان

    جهت آن از را آتش ما كه نگفتند اينبار ولي آمدند،
  : پاورقي

  .309 ص ساسانيان، زمان در ايران) 1(
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 و كردند انكار را آتش پرستش اساسا بلكه است، طبيعت يك و جنس يك از اهورامزدا با كه پرستيم مي
 قرار خود قبله يا و محراب را آتش و پرستيم مي است متعال  خداي كه را مزدا اهورا ما كه شدند مدعي

 سوي به خوانند مي نماز و كنند مي پرستش را متعال خداي كه هنگامي مسلمين همچنانكه دهيم، مي
  . كنند پرستش را كعبه آنكه بدون ايستند مي كعبه

 ميان به آتش تعظيم و تقديس از سخن جا هر معموال قديمي سنت از پيروي به طرف يك از زردشتيان
 مسلمين حمالت از را خود اينكه براي ديگر طرف از و بردند مي بكار را"عبادت"و"پرستش"كلمه آمد

 شاعر دقيقي. آوردند ميان به  سخن آتش دادن قرار قبله از"عبادت"و"پرستش"كلمه بجاي دهند  نجات
 رداختپ شاهنامه سرودن به او اول يعني است شاهنامه  سرودن در فردوسي مقتداي كه معروف زردشتي

 كار به را پرستش كلمه زردشتيان معمول سنت طبق رسما كرد تكميل و تعقيب را او راه فردوسي و
    چنين كند مي نقل آتش درباره زردشت به را فرشته پيام كه آنجا. برد مي
  : گويد مي

   گاه و ديهيم خداوند كاي بگو   شاه گشتاسب من از بر پيامي
   كشوري هر به ببيني نزا كجا  "آذري"هر كار تو به سپردم
   گران خاك و لطيف آب به   آذران كشتن در نكوشند
   بدان هر دل پاكيزه پاك بدان   وردان موبدان با بفرماي
  ) 1(كنند"پرستش"را"آذران"همه     كنند كوشش و ببندند را مغان

 مهكل موارد از بسياري در و كرده پيروي زردشتي سنت همين از خود تعبيرات در نيز فردوسي
  : گويد مي آتش كشف معروف افسانه در فردوسي است، برده كار به را "پرستش"

 مار به سنگ بكوبد مار به كه  برداشت بزرگي سنگ و كرد حمله او به و ديد بزرگي مار روز يك هوشنگ
  . شد كشف آتش ترتيب بدين و جهيد آتشي و خورد  ديگري سنگ به ولي كرد فرار مار و نخورد
  : يدگو مي آنگاه

   آذرنگ فروغ از گشت سنگ دل   سنگ دو هر از آمد پديد فروغي
  

  : پاورقي
  .283 ص پارسي، ادب و مزديسنا از نقل) 1(
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   باز سنگ آن از آتش آمد پديد   زراز وليكن كشته مار، نشد
   آمدي پديد روشنايي او از   زدي آهن سنگ بر كه آنكس هر

   آفرين خواند و كرد همي نيايش   آفرين جهان پيش جهاندار
   نهاد قبله آنگاه آتش همين   داد هديه چنين فروغي را او كه

   بخردي اگر بايد پرستيد   ايزدي اين است فروغي بگفتا
 عين در است، شده پيدا آتش  تقديس و تعظيم از دفاع در اسالم از پس كه تعبيراتي تاثير تحت فردوسي

  . دادند قرار قبله را آتش گويد مي باز كند مي پرستي آتش تعبير اينكه
 آنها براي آتش كه است  مدعي و كند مي منعكس را آنها دفاعهاي خود ديگر اشعار برخي در فردوسي

 چنين گشسب آذر آتشكده به كيخسرو و كيكاوس  رفتن داستان در. معبود نه بود، محراب و قبله
  : گويد مي
   بدند پرستان كاتش مپندار   بدند يزدان پيش در هفته يك به
   بود آب پر ديده را پرستنده   بود محراب بدانگاه آتش كه

   سنگ محراب راست تازيان مر چو   خوبرنگ آتش بدي بدانگه
  

   عبادت محراب يا معبود
  

 از بشر توجيه كيفيت  به است مربوط شد، گفته سخن آن درباره پيش فصلهاي در كه ثنويت مسئله
  . افعالي توحيد و ذاتي توحيد از اعم است، توحيدي فكر مقابل در ثنوي فكر. آفرينش و جهان و هستي
 مربوط افعالي يا ذاتي توحيد  مسئله با و ندارد هستي جهان كلي توجيه به ربطي آتش تقديس و تعظيم
 مسئله از نظر قطع كه است اين بحث صورت. شود مي مربوط عبادت در توحيد به مسئله اين. نيست
 نظر از اند، نبوده يا بوده ثنوي جهان، توجيه نظر از زردشتيان اينكه از نظر قطع و افعالي و ذاتي توحيد

 در و ذات در توحيد نظر از يعني هستي و جهان توجيه نظر از فرضا اند؟ داشته وضعي  چه پرستش
 آورنده پديد مقابل در بشر پرستشي  العمل عكس نظر از يعني عمل، نظر از آيا اند بوده موحد خالقيت
   آميز؟ شرك يا اند داشته آميز توحيد يروش هستي،
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 موحد غالبا نظر آن از جاهليت  اعراب نيست، عبادت در توحيد مستلزم خالقيت در توحيد و ذاتي توحيد
 آفريننده شود پرسيده آنها از اگر) 1(» اهللا ليقولن االرض و السموات خلق من سئلتهم لئن و « بودند

 معبود بلكه دانستند نمي آفريننده و خالق را بتها آنها. داخ: گفت خواهند كيست زمين و آسمانها
 و ذاتي توحيد نظر از را زردشتي آيين فرضا عليهذا. اند بوده چنين جهان پرستان بت غالب. دانستند مي

  . بدانيم توحيدي نيز پرستش و عبادت نظر از كه نيست كافي  بدانيم توحيدي آييني افعالي،
 آيا چيست؟ عمل اين ماهيت. است بوده آتش پيشگاه در و آتشكده در االيام قديم از زردشتيان عبادت
 عين در جاهليت عرب همچنانكه را؟ آتش خود يا پرستند، مي  آتش حضور در را اهورامزدا واقعا اينها
 داشت اقرار هستند، خدا نزد در ما وسائط و شفيعان اينها) 2(» اهللا عند شفعاؤنا هؤالء «  گفت مي اينكه

 ما اينكه براي جز پرستيم نمي را اينها ما) 3(» زلفي اهللا الي ليقربونا اال نعبدهم ما":پرستند مي را آنها هك
  . كنند نزديك متعال خداوند  به را

  : گويد مي معين دكتر آقاي
 در اند، خوانده آذرپرست و پرست  آتش مسلمان ايرانيان آتش، تقديس همين به نظر را زرتشتيان... 

 از پيش آريائيان ميان در چنانكه است، نبوده مستقل النوع رب يا ويژه خداي منزله به آتش كه صورتي
 توجه مورد نيز آتش است مسلمانان ستايش مورد كعبه كه گونه همان بلكه بوده، زردشت ظهور

   ).4(بوده مزديسنان
  : گويد مي ايضا
 همه و بشر زندگاني جوهر شده، هنهاد وديعت به طبيعت مواليد و موجودات كليه كمون در آتش

 در معنوي آتش است، آتش همين افراد فعاليت و وجود منبع است، غريزي يا دروني حرارت جانوران
  . است ساري نيز جمادات و نباتات
  : فرموده نغز تعبير آن از رومي مالي

  : پاورقي
  .25/ لقمان سوره) 1(
  .18/ يونس سوره) 2(
  .3/ زمر سوره) 3(
  .386 ص پارسي، ادب و ينامزديس) 4(
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   فتاد مي كاندر است عشق جوشش   فتاد ني كاندر است عشق آتش
   باد نيست ندارد آتش اين كه هر     باد نيست و ناي بانگ اين است آتش
 ايشان كرديم، اشاره آن  به قبال كه است شده اشتباهي همان دچار خود گفتار اين در معين دكتر آقاي
 اين عبادت در شرك الزمه كه اند كرده خيال اند كرده  اشتباه خالقيت در شرك با را عبادت در شرك
    چون و باشد داشته مقامي ايجاد و خلق نظر از آفرينش نظام در شود مي پرستش  كه چيزي آن كه است

 چنين اگر اند، نبوده  مشرك پس اند نبوده قائل آتش براي آفرينش نظام در مقامي چنين زردشتيان
 صورت خدا براي بايد كه عملي اينكه جز نيز آنان زيرا اند، نبوده مشرك نيز جاهليت اعراب سپ است
 غيره و عزي يا هبل بت هرگز آنها. كردند نمي كاري دادند مي انجام بتها براي قرباني، و نماز يعني گيرد،

 بود مفيد خيلي شوجود چيزي اگر  كه است اين ايشان ديگر اشتباه دانستند نمي مستقل النوع رب را
  . كند پرستش را او بشر ندارد مانعي

 چند هر مسلماني هيچ  است غلطي مقايسه كعبه، سمت به نماز حين توجه با آتش تقديس مقايسه
 اين با خواهد مي كه كند نمي خطور خاطرش در ايستد مي نماز براي كعبه سوي به كه آنگاه باشد عامي
    كه نيست معني باين داده قرار نماز قبله را كعبه كه اسالم. كند يستقد و  تكريم و تعظيم را كعبه عمل
 از كند نمي خطور كعبه  تقديس مسلماني هيچ ذهن در لهذا و كنند تقديس را كعبه نماز حين در مردم
 بايستيد جنوب نقطه به رو همه نماز هنگام گفتند مي مسلمانان به كه است اين مثل درست جهت اين
 اسالم دين در هرگز. ندارد باشد داشته واحدي وضع همه عبادت  حين در اينكه جز مفهومي كه

 بلكه دارد خاص ارتباط يك الحرام مسجد و كعبه با خداوند كه نيست مطلب اين به اي اشاره  كوچكترين
 به اگر و) 1(» اهللا وجه فثم تولوا اينما": فرمايد مي صريحا كريم قرآن است شده داده تعليم آن عكس

 تنها ايستادن كعبه  به رو پس. است"اهللا بيت"معبدي هر كه است جهت آن از"بيت"شود مي گفته عبهك
  كه است اين  حكمت آن. است اجتماعي فلسفه و حكمت يك بر مبتني

  
  : پاورقي

  .115/ بقره سوره) 1(
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 تشتت و تفرق باشند يكي كنند مي انتخاب  عبادت عمل انجام حين در كه جهتي لحاظ از مسلمانان اوال 
 براي جهان در بار اولين كه باشد همانجا كنند مي انتخاب وحدت براي  كه اي نقطه ثانيا. باشند نداشته
  . يكتاست خداوند عبادت به احترام نوعي خود اين كه شد ساخته يگانه خداي  پرستش
 چگونه است، شآت خود تعظيم و تقديس معين، دكتر آقاي خود و خودشان اقرار به زردشتيان عبادت
  ؟شود محسوب اهورامزدا  عبادت آتش تقديس و تعظيم است ممكن
 نگيرد، سرچشمه خدا طاعت از كه طاعتي نوع هر دارد، وسيعي مفهوم اسالم معارف قاموس در عبادت
 مراتب شركها اينگونه البته. شود مي محسوب شرك ديگر،  انسانهاي اطاعت يا و اماره نفس اطاعت خواه

 اظهار و"عبادت انشاء قصد"به كه اعمالي ولي نيست، اسالم حوزه از خروج مستلزم و  است شرك ضعيف
 و طرف كامل تنزيه و تقديس جز ندارد معنيي و مفهوم هيچ كه اعمالي يعني گيرد، مي انجام عبوديت

 ايزج خدا غير براي وجه هيچ به غيره، و قرباني و سجود و ركوع قبيل از او، به نسبت عبوديت اظهار
 احديت ذات غير براي اگر اعمال  اين ديگر، چيز يا و فرشته براي نه و امام و پيغمبر براي نه نيست،
 خالقيت در و صفات در و ذات در توحيد يعني توحيدي عقيده با اينكه از اعم است، شرك گيرد صورت

  . نباشد يا باشد توام
 به نسبت خضوع نيست، عبادت  چيزي به تنسب خضوع يا توجه هر: است توضيح به نيازمند مطلب اين

 و قصد به صرفا انسان خضوع اظهار اگر اينكه توضيح.  است عبادت كند پيدا تقديس جنبه اگر چيزي
 قصد به خضوع اظهار اگر اما و. است فروتني و تواضع باشد"نشاندادن كم خود"و"  بيني كم خود"عنوان

 نيست عبادت تعظيم و تواضع از هيچيك  است تكريم و تعظيم آن باشد ديگري شمردن محترم عنوان و
 معني و مفهوم و است خود كوچكي اعالم تواضع معني و مفهوم  كه است اين در تعظيم و تواضع فرق

  . است ديگري احترام و عظمت  اعالم تعظيم،
 باشد نقص از چيز آن بودن مبرا  اعالم و تنزيه و تقديس عنوان به چيزي برابر در انسان خضوع اگر اما و

 شايسته و است نقص از مبرا كه موجودي تنها چون نيست، جايز خدا غير براي و است عبادت اين
  . است احديت  ذات است تقديس
   كه  است اين به لفظي تسبيح. عملي و لفظي: است گونه دو تقديس و تسبيح
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 "كلمه همچنين و"هللا  سبحان"كلمه مثال كند، تقديس را خود معبود لفظي جمله يك با انسان
 همه منشا و نعمتها همه حقيقي فاعل را او و دهد مي  اختصاص خدا به را حمدها جميع كه "الحمدهللا
 در كه چيز هر از برتر را خدا كه"اكبر اهللا"كلمه همچنين و كند، مي اعالم كماالت و بركات و خيرات
 درباره جز كلمات اينگونه. است لفظي  يستقد و تسبيح كند، مي اعالم توصيف از برتر بلكه و آيد تصور
 ال"جمله هاست جمله اين نظير باشد، مرسل نبي يا و مقرب ملك خواه نيست، جايز احديت اقدس ذات
  . "باهللا اال قوه ال و  حول

 است موجودي آن قدوسيت  عمل آن مفهوم كه كند انشاء عملي انسان كه است اين عملي تقديس اما و
 صراحت لفظ مانند عمل البته قرباني و سجود و ركوع قبيل از گيرد، مي صورت او براي عمل آن كه

 عمل خود و نيست عبادت صورت اين در و گيرد صورت تعظيم قصد  به اعمال همين است ممكن ندارد
 غيره و آتش يا و بت مقابل در كه اعمالي ولي است، عادي عمل يك يعني شود، نمي شمرده  مقدس هم

 بشر فطري آنچه. گيرد مي صورت آنها تقديس قصد به زيرا كند، مي پيدا تقدس جنبه .گيرد مي صورت
 كمال به آراسته و  نقص از منزه موجود يك برابر در خواهد مي بالفطره انسان است،"تقديس"است

 غريزه و گيرد مي سرچشمه فطري حس  يك از چون تقديس نمايد تنزيه و تقديس را او و بايستد
 به اعتقاد نوعي با ناخواه، خواه نمايد، مي عمل اين به وادار را انسان كه است طلقم كمال ستايش
   در خطاي صورت به ولو است، توام مستشعر غير يا و مستشعر طور به تقديس مورد ء شي استقالل
 كه ندارد لزومي گيرد، مي  سرچشمه غريزي حس يك از چون تقديس و عبادت ديگر، عبارت به تطبيق
 آن فعلي يا ذاتي استقالل و نقص از بودن مبرا و شايستگي  به معتقد واقعا ظاهر شعور مرحله رد انسان
  . باشد معبود
 ساده تعظيم و تقديس فرق  همچنين و تواضع، و تقديس فرق است اين و تقديس، معني است اين آري

 تقديس دهند مي انجام آتش مورد در زردشتيان آنچه. دادن قرار قبله و توجه و تقديس فرق همچنين و
 براي است  كافي عمل، يك بودن تنزيه و تقديس. دادن قرار قبله نه و ساده تعظيم  نه و تواضع نه است
 يا و باشد النوعي رب يا و مطلقه ربوبيت  مقام به صريح اعتقاد با توام خواه شود، شمرده عبادت اينكه
  . نباشد

  مقامي  آتش براي زردشتيان ن،معي دكتر آقاي ادعاي برخالف اين، از گذشته
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 قائل الطبيعي ماوراء قدرت و معنوي تاثير و روحانيت آتش براي نيستند، و نبوده قائل النوع رب از كمتر 
 سن كريستن. است شده خوانده اهورامزدا پسر ،"آذرايزد"اوستا در كرديم نقل قبال هستند و بوده

  : گويد يم
   ).1(است بوده صرعنا ساير از مهمتر آيين اين در آتش
  : گويد مي پاورقي در

 اين است نوشته"ايراني و هند  تحقيقات و منابع"عنوان تحت كه مقاالتي سلسله يك در تل هر عقيده
  . "دانستند مي نافذ كبير و صغير عالم در را  آتش عنصر ايرانيان... "كه است

  : كند مي اضافه چنين خودش سپس و
  . نيست حقيقتي از خالي گويد تل هر آنچه ما عقيده به

 بوده باستان اصلي و بزرگ آتشكده  سه از يكي كه"مهر برزين آذر"آتشكده درباره معين دكتر آقاي خود
  : گويد مي
 "جهان پناه"بوده گردش در  گشتاسب زمان تا مهر، برزين آذر: آمده ،8 بند هش، بند 17 فصل در
 كوه در را مهر برزين آذر گشتاسب آنگاه پذيرفت ندي گشتاسب آورد دين روان انوشه زرتشت تا بود مي

   ).2(نهاد فرو خوانند پشتاسپان و پشت را  آن كه ريوند
  : كند مي نقل چنين اوستا خرده از آتش همين درباره ايضا
) تر جامه شستك(تر پاكيزه و تخشاتر و داناتر كشاورزي كار در كشاورزان كه است آتش اين ياوري از

   ).3(كرد پاسخ و پرسش گشتاسب كه بود آتش اين با و هستند
  : گويد مي  است بوده اصلي هاي آتشكده از ديگر يكي كه"فرنبغ آذر"درباره
 خرده(نيايش بهرام، آتش پنجم، بند پهلوي تفسير در. است داشته اختصاص موبدان به آتشكده اين

 نگهداري اترباني(پيشوايي شهپي نگهباني كه است آتشي اين و است، فرنبغ آذر اين نام":آمد) اوستا
   دريافت فر و بزرگي و دانايي موبدان و دستوران كه است آتش اين ياوري از و اوست، با) آتش

  
  : پاورقي

  .333 ص پارسي، ادب و مزديسينا 2 و 1
.334 ص همان،) 3(
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  ) 1(.كرد پيكار) ضحاك(ذهاك با كه است آتش اين و كنند
 خود نقل طبق است، اصلي و بزرگ آتشكده سومين كه"نسبگش آذر"درباره هش، بند 17 فصل در

  : است آمده چنين  پارسي ادب و مزديسنا كتاب در معين دكتر آقاي
 چچست درياچه كيخسروب  كه وقتي بود، جهان پناه هماره كيخسرو پادشاهي هنگام تا گشنسب آذر"
 بخشيد، روشنايي و نمود برطرف را تيرگي و سياهي ، نشست فرو او اسب يال به آتش آن كرد، ويران را
)  معبدي(دادگاهي اسنوند، كوه باالي در محل همان در كند، ويران را بتكده  توانست او كه طوري به

   ).2("نشاند فرو را گشنسب آذر و ساخت
  : كند مي نقل آتش همين درباره بندهش از ايضا
 قرار آذربايجان در آمده فرود نيانجها امداد براي خاكي جهان به كه بوده مينوي شراره سه از يكي

   ).3(گرفت
  : گويد مي گشنسب آذر آتشكده به كيخسرو و كيكاوس رفتن داستان در فردوسي
   رهنماي بود يزدان پاك مگر   بپاي آذر پيش در بباشيم

   راه داد نماينده نمايد   آرامگاه دارد او كه جائي به
 ماوراء و معنوي قدرت اين از بيش بودند، قائل كه اعيانو ارباب براي پرستان بت طوائف از طايفه كدام

   اند؟ بوده قائل الطبيعي
 تحت"گشسب آذر اردشير موبد"قلم به اي مقاله تهران، زردشتيان انجمن ارگان"هوخت"مجله در

 در. نيستند و نبوده پرست آتش هيچگاه زردشتيان كه است شده ادعا و شده نوشته"اتهامات رد"عنوان
  : نويسد مي مقاله آن
 منبع و نوراالنوار خود تعالي و تبارك خداوند كه كرد خواهيم ثابت آسماني كتابهاي از آياتي آوردن با ما

 به حقيقت در ستايش، حين در نور و آتش سوي به آوردن رو با زردشتيان و است گوناگون فروغهاي
   موضوع اين و ويندج مي استمداد او از و نمايند مي نياز و راز خود خداي با نور وسيله

  
  : پاورقي

   340. -  339 صفحه كتاب، همان) 1 (
   311. صفحه كتاب، همان) 2 (
   112. صفحه مدرك، همان) 3(
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 سازد، نمي وارد خللي آنها يكتاپرستي به وجه هيچ به اهورامزدا پرستش هنگام نور بسوي آوردن رو  يعني
 بدين را آنها كسي و كنند مي قبله بسوي رو نماز  خواندن حين در نيز مذاهب ساير پيروان اينكه كما

   .داند نمي و خواند نمي پرست  خاج يا پرست خاك سبب
 ياد شريف عنصر يا مقدس عنصر عنوان به آتش از اينكه ضمن سپس گشسب، آذر اردشير موبد آقاي
  : گويد مي آنگاه و پردازد مي  است روشن همه بر كه آتش فوائد ذكر به كند مي
 و بود، گرديده ميسر سوزان و سرخ آتش كمك با تنها اوليه انسان براي پيشرفتها اين همه حال هر در
 بداند آسماني پيك يك را آن و شود قائل زياد احترامي و ارزش آن براي كه داشت حق او صورت اين در
 خانه اجاق در ار آن يا و بسازد معابد آن براي و است آمده فرود زمين به آسمانها از او كمك براي كه

   )1(.گردد  آن خاموشي و رفتن بين از مانع و دارد نگه مشتعل پيوسته خود
 به نه اما است، نوراالنوار  متعال خداوند آري كه كنيم مي عرض گشسب آذر اردشير موبد آقاي جواب در
 نه بدانيم نورها آن رنو تنها را خداوند و ظلمتها و نورها كنيم  تقسيم قسم دو به را اشياء ما كه معني اين
 پس عدم مساوي  ظلمت و است نور مساوي هستي اينكه معني به است نوراالنوار خداوند ،ظلمتها نور

 و آتش قبيل از حسي نور جهت اين در) 2(» االرض و السموات نور اهللا « است چيز همه نور خداوند
 سوي به كنيم آتش سوي به رو راگ كه نيست  چنين كند، نمي تفاوت كلوخ و سنگ با چراغ، و آفتاب
  . ايم نياورده نوراالنوار بسوي رو كنيم خاك سوي  به رو اگر و ايم آورده رو خدا

  : گويند مي ايشان
  . نمايند مي نياز و راز خود خداي با نور وسيله به زردشتيان

 و وسيله را چيز هيچ آورد مي خدا سوي به رو كه آنگاه انسان كه است اين يكتاپرستي ولي: گويم مي من
  عني  عبادي سئلك اذا و « ندهد قرار آوردن رو واسطه
  : پاورقي

  . 48 ارديبهشت 29 صفحه ،2 شماره هشتم، سال) 1(
  . 35 آيه نور، سوره) 2(
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  . داد قرار واسطه و وسيله را چيزي  نبايست و ندارد لزومي خدا سوي به آوردن رو در) 1(» قريب فاني 
 كه جهت آن از خدا اولياء به  بعدي مرحله در شناخت، را خدا و آورد رو خدا به آدمي آنكه از پس آري
 اين در آورد، مي رو اند كرده طي را عبوديت مراحل و اند اهللا  في فاني و خدا پرستندگان و خدا اولياء
 در و يندخدا  صالح بندگان كه آنها از يعني دهد، مي قرار دعا و استغفار وسيله را آنها  كه است مرحله
 عنايت روشني او قلب به المثل  في كه بخواهند خداوند از كه كند مي استمداد اند زنده ديگر جهان

  . ببخشايد خود كرم و لطف به را گناهانش فرمايد،
 قدم با را قرب مراتب و است  مرزوق وحي زنده موجود يك طرف، كه است روا آنجهت از استمداد اين

 ما از جهت همين به و دهد انجام را عبوديت و تذلل مراتب ما از بهتر تواند مي و است پيموده عبوديت
  : خوانيم مي  چنين سلم، و آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول زيارت در مسلمانان ما. است تر مقرب

 رسولك ان اعلمو حضرته في اعتقدها كما غيبته في الشريفالمشهد هذا صاحب حرمه اعتقد اني اللهم «
  . » سالمي يردون و كالمي يسمعون و مقامي يرون يرزقون، عندك احياء السالم عليهم كخلفائ و

 من. داشت حيات زمان در  كه دانم مي همان وفات از پس را محل اين صاحب احترام من خدايا: يعني
 يگاهمجا در مرا مرزوقند، و زنده تو پيشگاه در همه  برگزيدي تو كه جانشيناني و تو پيامبر كه دانم مي
  . گويند مي پاسخ را سالمم شنوند، مي را سخنم بينند، مي
  : خوانيم مي چنين زيارت همين آخر در
 توابا اهللا لوجدوا الرسول لهم استغفر و اهللا فاستغفروا جاؤوك انفسهم ظلموا اذ انهم لو و: قلت انك اللهم «

   » ذنوبي  لي ليغفر ربك و ربي اهللا الي بك اتوجه اني و ذنوبي من تائبا مستغفرا  اتيتك اني و. )2(» رحيما
 و بيايند تو نزد كنند مي ستم خود  به كه آنگاه آنان اگر: گفتي پيامبر به مجيدت كالم در تو خدايا يعني

  نيز پيامبر و كنند آمرزش طلب خداوند از
  : پاورقي 

  . 186 آيه بقره، سوره) 1 (
  .64 هيآ نساء، سوره) 2(
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 اكرم رسول به خطاب سپس. يافت خواهند مهربان و پذير توبه را خداوند كند، آمرزش طلب آنها براي
 از كه حالي در و طلبم مي آمرزش خداوند از كه حالي در تو نزد ام آمده من !عزيز پيامبر اي: گوييم مي
 اراستغف و دعا من براي تواني مي و هستي خدا صالح بنده كه تو وسيله به من پشيمانم،  ام گذشته گناه
 و من استغفار اثر در(تا ام آورده رو تو پروردگار هم و است من پروردگار هم كه خدا سوي به كني

  . بيامرزد مرا گناهان) تو استغفار
 عبادت عين بلكه نيست،  شرك است شكل اين به و صورت اين به چون خدا اولياي به توجه و توسل

  . است خداوند
 و شد بحث اش درباره قبال اند، كرده طرح گشسب آذر اردشير دموب آقاي كه قبله و كعبه مسئله اما

 مع قياس خدا عبادت و نماز حين در ايستادن كعبه  به رو با آتش تقديس گرفتن قياس شد معلوم
  . است الفارق
  : گويد مي اردشير موبد آقاي

 احترام و ارزش آن براي كه دارد  حق انسان پس دارد و داشته انسان براي فوائد همه اين آتش چون"
  . "شود قائل زياد
 و بركات و خيرات سرچشمه  به را بشر كه است اين براي انبيا بعثت اتفاقا. جاست همين كالم جان

 مسبب متوجه سبب از را بشر كه اند آمده انبيا"كن سوراخ  سبب بدهند او به اي ديده"كنند، آشنا نعمات
 و سپاسها تمام  يعني ،» العالمين رب هللا الحمد «: مانندبفه بشر به كه اند آمده انبيا كنند، االسباب
  . جهانهاست  تمام پروردگار كه الهي اقدس ذات به دارد اختصاص ستايشها
 مقصود اگر. است آمده زمين  به آسمان از بشر كمك براي كه است آسماني پيك آتش تنها مگر بعالوه،

 پيك باشد آمده هم اگر است، نيامده آنجا از ريعنص هيچ ماست، سر باالي كه است جوي اين آسمان از
 است آمده  آسمان از چيز همه است ملكوت و غيب جهان آسمان از مقصود اگر و نيست،  الهي مخصوص

  . ندارد آتش به اختصاص است، آسماني پيك چيز همه و
   ).1(» معلوم بقدر اال ننزله ما و خزائنه عندنا اال ء شي من ان و «

  : پاورقي
   21. آيه حجر، سوره )1(
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  . معين اندازه  به مگر آوريم نمي فرود و ماست نزد آن هاي خزانه آنكه مگر نيست چيزي هيچ
  

   تشريفات و مراسم
  

 قسمتي ما دارد، شنيدني و عجيب  تشريفات نيست، سادگيها اين به آتش پرستش يا و تعظيم و تقديس
 تعظيم و تقديس اصل از الاقل و مراسم اين از كه يپارس ادب و مزديسنا كتاب از را تشريفات اين از

 و مراسم اين هم امروز و يافت را آنها توان مي نيز كتب ساير در البته و كنيم، مي نقل كند مي  دفاع آتش
  . است معمول زردشتي اقليت ميان در تشريفات

  : است آمده چنين كتاب اين در
 بسيار تشريفات و فراوان ادوات و آالت  اسالم خالف بر و مسيحي، كاتوليك دين مانند مزديسنا، آيين در

 كه دهند مي قرار محلي در را آتشگاه: است مجري نيز ها آتشكده مورد در تشريفات اين است، معمول
 "آتربان"جز كه  هست آتش برافروختن براي اي ويژه كانون آتشكده هر در. باشد باز حتما آن  اطراف

 بر) بند دهن("پنام"روند مي آتش سوي به كه آتربانان ندارد، بدان ورود قح احدي) آتش نگهبان موبد(
 و وسيع است  اطاقي آتش، مقر راست سمت در. نگردد آلوده مقدس آتش ايشان دم از تا بندند مي روي
 اختصاص معين اي وظيفه براي را  يك هر و شده، تقسيم مساوي و متعدد قسمتهاي به كه گوشه چهار
  قاعده اين زردشت شريعت در... نامند مي) عبادت تشريفات انجام محل("گاه يزشن"را اطاق ناي. اند داده
 اطاقي: شد معمول آتشكده ساختمان در جديدي سبك بنابراين و ).1(نتابد آتش بر آفتاب كه بود مقرر

 در كه درجاتي نسبت به... بود آتشدان در آتش افروختن  مكان كه ساختند مي وسط در تاريك معموال
    آتش"قبيل از داشت، وجود مختلفي آتشهاي بود، موجود قديم ايرانيان  دودماني قاعده

  
  : پاورقي

 از آتش اينكه عنوان تحت خواهند مي را آتش تقديس آنها طرفداران و زردشتيان كه است عجيب) 1(
 را آفتاب تابش يگرد طرف از كنند توجيه است، نوراالنوار خداوند زيرا است مقدس نور و است نور جنس

   !ميدانند آن آلودگي سبب  مقدس آتش بر
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 براي و داشت، نام"مانبذ"خانه آتش محافظ. ايالت يا"بلوك آتش"و) آذران("قريه"يا"قبيله آتش"و"خانه
 تحت روحانيان از هيئتي) بلوك آتش(رهران و آتش حراست براي و روحاني، تن دو آتش  نگهباني
 آن در و "سوزگر"به است موسوم ساساني  اوستاي نسكهاي از يكي... دبودن مامور موبد يك رياست
 مواد ديگر و كندر بوي از پر آتشكده: است مسطور قصه چند به مخلوط  آتش پرستش باب در تفصيلي
 قطعات با را آتش و بسته بندي دهان نيااليد را آتش خود نفس از اينكه براي روحاني تن يك بود، معطر
 به  موسوم نباتي از غالبا چوب اين. داشت مي نگاه مشتعل بود شده تطهير مذهبي  سممرا با كه چوبي

 و خواندند مي) برسم(برسمه كه  چوبي دسته وسيله به دم به دم روحاني آن باري بود،"اپنا هذانه"
 تالوت را معيني ادعيه و داشت مي مشتعل و زد مي هم  به را آتش شد مي بريده خاص آداب مطابق

 اوستا  سرودن يا ادعيه تالوت اثناي در كردند، مي نثار) 1()هوم("هئومه"  روحانيون سپس رد،ك مي
 انجام محل("گاه يزشن"در... كوبيدند مي  هاون در تطهير از پس را"هئومه"نبات شاخه روحانيان
 موجود شود مي برده كار به خاصي منظور جهت به يك هر كه ذيل ادوات و آالت) عبادت تشريفات

  : است
 برده كار به منظور همان  به اكنون و است مسيحيان ناقوس منزله به كه هاون دسته و هاون - 2 و 1

  . شد مي استعمال) مقدس  گياه("هوم"فشردن براي اصل در ولي شود مي
 يا نقره فلز از را آن امروز  ولي شد مي تهيه انار مانند مقدس ترچوبهاي هاي شاخه از اساسا كه برسم -  3

  . سازند مي برنج
  . برسمدان -  4
  . كوچك است كاردي كه برسمچين -  5
  . مقدس آب و پراهوم و هوم براي جام چند -  6
   ).سوراخه  نه طشت(پراهوم و هوم براي نيز طشت نام به كوچك پياله چند -  7
  

  : پاورقي
  . است  خوانده كثيف و كرده منع را آن زردشت كه است چيزي همان اين) 1(
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 هم به آن با را برسم  هاي شاخه و شود مي بافته گاو موي از كه كوچك است ريسماني كه ورس -  8

  . پيوندند مي
  
   ).1(چينند مي آن روي را مزبور  آالت و بوده گوشه چهار كه"گاه ارويس"نام به بزرگي سنگ -  9

  : گويد مي ايضا
 درخت از را آن كه وجب يك مقدار به ،باشد گره بي باريك هاي شاخه برسم: آمده فارسي فرهنگهاي در

 بريدن رسم و انار، درخت اال و گز درخت نباشد هوم اگر و گز درخت شبيه است درختي آن و ببرند هوم
 كنند پادياوي خوانند سمچين بر را آن و باشد آهن هم آن دسته كه كاردي اول  كه است چنان آن

 شستن بدن و آتش عبادت  وقت در كه دعايي يعني نمايند، زمزم پس كشند آب و بشويند پاكيزه يعني
   ).2(ببرند برسمچين با را برسم و بخوانند خوانند مي خوردن چيزي و

  : گويد مي آنگاه
 مراقب ديگر موبد است،  مشغول نيايش بخواندن موبد كه هنگامي ايران زردشتيان كنوني مراسم در

 دست به دست و گرداند مي و دارد مي بر اند هنهاد  برسمدان در كه را مورد هاي شاخه و است آتش
  . گذارد مي  جاي بر دوباره و دهد مي
  : گويد مي ايضا
 آتش"را بزرگ معابد است موجود آتشكده قسم دو: نويسد مي خود اوستاي زند در مستتر دار

 در و مبهرا آتش سه) هندوستان(بمبئي در. خوانند"آگياري"يا"آدران"را كوچك معابد نامند، مي"بهرام
   و آتش چگونگي در اساسا آدران و بهرام آتش بين فرق. است موجود آگياري صد حدود
 قسم سيزده از آن و انجامد مي  طول به سال يك بهرام آتش تهيه. ميباشد آن تهيه طرز و اصل در سپس
 زتمرك باشد مي آتشها همه روح منزله به كه را آنها جوهر خود در و شود مي تشكيل مختلف آتش
   تهيه. دهد مي

  : پاورقي
  . 305 تا 297 صفحه از پارسي، ادب و مزديسنا از تلخيص) 1(
   401. صفحه كتاب، همان) 2(
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) ساساني اوستاي  اجزاي از يكي("ونديداد"در كه است مختلف تشريفات مستلزم آتشها  اين تصفيه و
  . باشد داشته بهرام آتش بايد بهدينان حوزهاي از يك هر زردشتيان سنت طبق. است شده داده توضيح
 چند و است شاه آن چه باشد بايد بهرام آتش يك فقط كه معتقدند) زردشتي روحانيان(دستوران بعضي
 چوب قطعه شش منظور بدين دارد الزم اي"اريكه"است  شاه چون وي... نگنجند اقليمي در پادشاه
   ).1(دهند مي قرار ارد پله اي اريكه بشكل يكديگر روي كرده منظم بدو دو را صندل
 كاري فعال من. زردشتيان  ميان در آتش تقديس و تعظيم و تشريفات و مراسم از قسمتي است اين آري
 خدا يا است پرستي بت توحيد؟ يا است شرك آيا دارد وضعي چه توحيدي نظر از عمليات اين كه ندارم

 خرافي  ببيني بينديشي، مراسم اين بارهدر منطق نظر از لحظه چند محترم خواننده تو مايلم اما پرستي؟
 با اسالم، نماز با: اسالمي عبادت با را اينها كن اي مقايسه آنوقت هست؟ جهان در كاري هم اينها از تر

 مضامين با اسالم، عبادت مراسم و معبد و مسجد با اسالم، حج با ، اسالم جماعت و جمعه با اسالم، اذان
 آيا ببين سپس و. بكجا تا كجاست از ره تفاوت ببين آنگاه اسالمي حميدهايت و ها تسبيح و اوراد و اذكار
   نه؟ يا كردند پشت اينها همه به يكباره اسالمي  تعليمات با شدن آشنا با كه داشتند حق ايران مردم

 اين ارزش خوانندگان عموم  به و كنيم منعكس اينجا در را جغد يك ناله نيست بد بحث اين خاتمه در
  . بفهمانيم را ها ناله

 آتشهاي نوع از و است معروف  ايرانشاه نام به كه هندوستان نوساري شهر آتشكده درباره پورداود ابراهيم
  : گويد مي خوانديد را تفصيلش كه است بهرام

 چه باشد درست هم شايد آوردند، خود با ايران از مهاجرين را بهرام آتش كه است پارسيان سنت در
 و افتد دشمني دست به آتش آنكه بيم از ايرانيان  كه خوانيم مي مسعودي و طبري تاريخ در غالبا

   چند هر گذاشتند، مي فرو دورتر جاي به برداشته خود با) 2(را آن شكست  وقت در شود خاموش
   ولي يافت، تبديل مسجد به و خاموش ايران شكوه با هاي آتشكده تدريج به كه
  

  : پاورقي
   357 - 355 صفحات) 1(
 ترس از كرديم نقل پيشين صفحات در و آمده بندهش در همچنانكه را"جهان پناه"و خدا واقع در و) 2(

 !اند برده مي جاي به ازحائي،
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 خود نهاوند، شكست از پس سوم يزدگرد نكردند، كوتاهي آن نگهداري در بود ممكن كه حدي تا
 "ايرانشاه "هم اگر. برد مرو به رفتهبرگ شد مي شمرده محترم مخصوصا كه را ري مقدس آتش بشخصه

 و گذرد مي عمرش از سال 1230 باز باشد شده برپا 716 سال در"سنجان"در مهاجرين ورود از پس
    رنگ روزگار كشاكش در ولي بود، نگران بيگانه كشور در را خواستارانش  سرگشتگي و پريشاني هماره
 در سنجان شكست از پس. داد  همي پند دلگرمي و ريپايدا به گرم زبان با را ياران نباخته، خويش سرخ
 1733 سال از سال، دو فقط بود، آنجا در سال 235 مدت  كه است نوساري نموده اقامت بيشتر كه جايي

    ده اين در كه است سال 204 اينك... برد سر به) سردي و خاموشي(سورت در 1736 تا
 زرتشتيان. اند گرفته را آن دور  بهدين و هيربد و موبد و دستور از زردشتي تن هزاران. است يافته استقرار
 زيارت اوقات ماه آذر و ارديبهشت ماههاي مخصوصا روند مي آن  زيارت به نيز هندوستان پارسيان و ايران

 از اوستا سرود شام و نيمروز و بامداد در) ايرانشاه آتشكده يعني("خديو ايران"اين سراي از آنجاست،
 و بافر استخر و ري و شيز هاي آتشكده آور ياد خود خدام صدها با ايرانشاه. است بلند وشپ فيدس موبدان
   ).1(است ساسانيان شكوه
 تجاهل حد اين تا است  دانشگاه استادي مقام مدعي كه مردي قرن اين در كه كند مي باور كس هيچ
  . روردگانشپ دست با سياه استعمار  روي اما تجاهل؟ يا است جهالت دانم نمي كند؟

  

   پارسي ادب و مزديسنا
  

   عنوان و نام همين به كتابي )2(عافاه، و عنه اهللا عفي معين، محمد دكتر آقاي
  

  : پاورقي
   359. -  358 صفحه پارسي، ادب و مزديسنا نقل به) 1(
 عمر آخر سال چند شانيا. است بوده اغما حال در نيمع دكتر مرحوم مطالب، نيا نوشتن هنگام) [2(

 1357 سال در بعدا را »مصر و رانيا يكتابسوز«بخش ديشه استاد البته. برد سر به اغما حال در را دخو
].اند شده متذكر 278 ص يپاورق در خود چنانكه اند كرده اضافه نيمع دكتر مرحوم وفات از بعد
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 و كتاب نام چنانكه آن كتاب اين هدف. ايم كرده نقل و استفاده آن از زياد خود بحثهاي در ما و اند نوشته
 و مزديسنايي لغات انعكاس دادن نشان: است علمي ساده امر يك كند مي حكايت كتاب نويسنده مقدمه
 بلكه مفيد بسيار كار كار اين ادبي و علمي كارهاي نظر از. فارسي ادبيات در مزديسنايي  هاي انديشه
 آنوقت در و بوده ايشان راهنماي استاد كه داود پور ابراهيم آقاي را كتاب اصلي هدف ولي است، ضروري

    روح اينكه آن و. است كرده بيان كتاب مقدمه در اند بوده مشاراليه شديد نفوذ تحت معين دكتر آقاي
 عاملي هيچ و است مزديسنايي  روح همان اسالم دوره در حتي خود ساله هزار چند تاريخ طول در ايراني

 نفوذ و تاثير تحت را آن روح اين عكس، بر دهد، قرار خود نفوذ تاثير تحت را روح اين است نتوانسته
  : مثال است  داده قرار خود
 از و شد خوانده تشيع گرفته  ايراني روي و رنگ اينجا در رسيد ايرانيان به عرب فاتحين از كه ديني

   ).1(يافت امتياز) است همان واقعي اسالم داود، پور عقيده به كه(سنت اهل مذاهب
 اينكه بر مبني را خود فلسفه و است، زبان و نژاد و اقليم ها روحيه در مؤثر اصلي عامل داود پور رنظ از

 نژادي ديگر امروز كه دانيم مي همه ولي دهد، مي قرار اساس  همين بر است مزديسنايي روح ايراني روح
 با غيره و هندي و يوناني يحت و عرب و مغول و ترك اقوام اختالط. زد نژاد از دم بتوان  كه نمانده باقي
 احدي كه است فراوان قدري به ازدواجها  سبب به امتزاجها و است زياد قدر آن ايراني قديم اقوام
 به تخمهو نژاد نظر از واقعا داود پور ودخ نيست معلوم مثال ايرانيم، نژاد نظر از من كند ادعا تواند نمي
 كسي خدا جز باشد، چنگيزي  مغولمادر وازطرف مويا عرب المثل پدرفي شايدازطرف است وابسته كجا
  . داند نمي
 ايران مردم از قسمتي زبان ايران امروز فارسي زبان لغتها، اختالط از بگذريم. است نژاد مانند نيز زبان
  . است متفاوت آسمان تا زمين از اوستا، زبان خصوصا ايران قديم  زبان با و ايران مردم همه نه است، قديم
 از است يا پاره ما يكنون  سرزمين: پورداود خود قول به هم آن كه منطقه و اقليم فقط ماند مي باقي
  .ياصل بزرگ نيسرزم

  
  :يپاورق

  . پارسي ادب و مزديسنا بر پورداود مقدمه) 1 (
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 ايراني روح فصل و جنس و است  نهفته خاك و آب در ها معجزه همه پورداود، فلسفه مطابق اينكه نتيجه
 تشكيل مزديسنايي تعليمات را ايراني روح اينكه ديگر، چيز نه و ايران هواي و خاك و آب از است عبارت

    معلول ديديم را اش نمونه كه اوهام و خرافات همه با مزديسنا كه است جهت  آن از دهد مي
  . است خاك و آب همين مولود و

  : است مدعي داود پور
 خود كه است مردماني زبان و نژاد و انديشه و زندگي دنباله ما زبان و نژاد مانند فكر، طرز و زندگي
   ).1(شماراند به پيش سال هزار چند در ما نياكان

 دگرگون بكلي ما زبان و نژاد از بيشتر خيلي و ما زبان و نژاد مانند ما، فكر طرز و زندگي گويم مي من
 پرستي، هومه پرستي، آتش ثنوي، تخرافا ايراني، خداداد  هوش و استعداد. است يافته تحول و شده

 افكنده دور به اسالمي تعليمات پرتو در را قبيل اين از ديگر چيز هزاران و پرستي  انسان پرستي، آفتاب
  . است
 عرفان مخصوص زبان با كه ايراني  سرايندگان و شاعران به"حشيش بكل يتشبث الغريق"باب از داود پور

 جهان به و بخشيده نجات خاكي و آب و نژادي خرافات از را خود كه قرنهاست و اند گفته مي سخن
   آنها عرفاني تعبيرات و كند مي خيانت اند، آورده ايمان نژادها تساوي به و  گرفته خو اسالمي وطني

 توجيه شده منسوخ و گذشته  خرافات به آنها تمايل اظهار عنوان به آتشكده و آتش و مغ و مي باب در را
  : گويد مي لهذا نمايد، مي
 دست در دردش درمان و  است عشق آتشكده باز ها آتشكده شدن خاموش از پس ايراني گوينده يك دل
 وي دامن به كسي دست ديگر بربسته، رخت خود ديرين ديار از است ديرگاهي كه است مغاني پير
  . رسد نمي
 و جامي و مولوي و  سعدي و حافظ مانند ايراني معرفت با و اصيل گوينده يك دل گويم مي هم من

 دست در دردش درمان و است عشق آتشكده اينها از بعد درجه در يا و اينها طراز از ديگر گوينده صدها
 و شود مي پرستش طبيعي عنصر يك آنجا در كه ديواري چهار آن عشق،  آتشكده ولي است، مغان پير

   آتشكده ، نيست دهد مي شكيلت را ابزارش و آالت سوراخه نه طشت و برسمچين و برسمدان و برسم
  

  : پاورقي
  . همان) 1(
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 آن داند مي او دست در را دردش درمان ايراني  گوينده كه مغان پير و"نيست نام كانرا است جايي"عشق
 ترين خرافه و ترين بيهوده در را خود وقت كه كن رو و زير آتش بدست  برسم و بند پنام پوشان سفيد

 ايراني كه است كننده ارشاد ولي و راه سالك همان مغان پير آن باشد، نمي كنند مي تلف جهان  كارهاي
  . است شده آشنا آن با اسالمي عرفاني و انساني  عاليه مفاهيم با شدن آشنا از پس اسالمي دوره در
 محيط از و زده تيپا آنها به ايراني  كه قرنهاست كند، مي تعبير مغان پير به آنها از داود پور كه آنها اما

 به آنها دست رسد، نمي آنها دامان به كسي دست بگوييم كه است  اشتباه است افكنده بيرونشان ايران
 دامان به خوب  كه پورداود آقاي دست رسد، نمي آنها دامان به هيچكس دست اگر و رسد نمي  ايران دامن
 استعمار با سازش اثر در هند ستمديده ملت  جيب از كه آنها سرشار پول با دراز ساليان رسيد، آنها

    خواست مي و زد مي خنجر ايران شريف و نجيب ملت به پشت از بود، متنعم اند آورده دست به انگلستان
  . ببندد غيره، و هومه و برسمچين و برسم و آتشدان پوسيده، هاي زنجيره به را ملت اين پاي و دست نو از

 احيانا كه ايشان سالمت آخر  سالهاي در و هستند ما راماحت و عالقه مورد كه معين دكتر آقاي متاسفانه
 عالقه اسالمي شعائر و اصول به و ديديم نمي انصافي از دور مرد را ايشان داد مي دست مصاحبت توفيق
 اند كرده تعقيب را او هدف و اند گرفته قرار پورداود تاثير تحت زياديحدود تا كتاب  ايندر يافتيم، مي مند

  . گذارند مي مايه اسالم از گري زردشتي از دفاع در احيانا و
  :گويند مي كنند مي  بحث زردشت بودن موهوم يا تاريخي به راجع كه كتاب 76 صفحه در مثال

 وجودي كامال زردشت اينكه بر مبني اند كرده اظهار اي فرضيه هوسينگ مانند دانشمندان از بعضي 
   ).اسفنديار و زال و رستم نظير(است موهوم

  :گويند مي ايشان عدب
 اظهار مختلف اشخاص طرف از دين پيشوايان و  پيامبران فرد فرد شخصيت بودن موهوم كه دانست بايد 

  .شده
   :گويند مي پاورقي در و 

  . سلم و آله و عليه اهللا صلي محمد و عيسي به راجع  حتي
  وآله هيعل اهللا يصل اكرم رسول با را زردشت تاريخي واقعيت كسي كه است عجيب خيلي
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 چنين اگر(فردي  يك احيانا كه سخني به زردشت درباره را دانشمند يك علمي فرضيه يا كند،  مقايسه
  . نمايد مقايسه باشد گفته اكرم رسول  درباره مسلمين به دشنام عنوان به) است داشته وجود فردي

  : گويند مي كنند، مي بحث آتش قداست و احترام درباره كه 273 صفحه در
 عيسوي و يهودي مانند سامي كيشهاي در همچنين و زردشتي و برهمني مثل آريايي اديان در"
  . "است خاص اهميتي داراي  آتش افريقا، پرستان بت ميان در حتي و"اسالم"و

 در بودند مطالعه و كتاب اهل خود و اند شده بزرگ مسلمان اصيل خانواده يك در كه ايشان دانم نمي من
 آتش از شيطان و جن كه است اين است قرآن در آنچه كردند؟ پيدا را آتش به حتراما اسالم كجاي
 رانده  درگاه از آتشي شيطان و يافت بار الهي قرب درگاه به خاكي آدم خاك، از  آدم و اند شده آفريده

  . شد
  :گويند مي ايزدي فره درباره زياد بحث از پس 415 صفحه در
 پرتو از يابد، برتري همگنان از بتابد كه هر دل به ايزدي است روغيف"فر"زامياديشت"مندرجات  طبق"

 و شود دادگر و گستر آسايش گردد، تخت و تاج شايسته ،رسد پادشاهي به شخص كه: است فروغ اين
   و نفساني كماالت در كسي كه است نور اين نيروي از نيز و باشد، پيروزمند و كامياب همواره
  . "شود برگزيده پيامبري به خداوند ويس از و گردد كامل روحاني

  :گويند مي 420 صفحه در
  ".كردند مي تصور عقاب و مرغ صورت به را"فر")40 ،33 بندهاي زامياديشت،(اوستا مندرجات طبق"
 به"بره"يك شكل در را يزدي فرا چگونه كه كرديم نقل قبال كه را داستاني صفحه  همين ذيل در و

  . اند كرده قلن دواندند مي اردشير دنبال
 آن مفهوم كه كنند مي  كوشش دهند جلوه معقول را خرافه اين اينكه براي 415 صفحه در حال عين در
 اين با وجه هيچ به سلطان كلمه آنكه حال و دهند  تطبيق مجيد قرآن در"سلطان"كلمه مفهوم با را

    به يا است شده مالاستع"تسلط و قدرت"معني به يا قرآن در سلطان نيست، منطبق خرافي مفهوم
 نيز انسان بر شيطان تسلط مورد در حتي و است، تسلط و قدرت و غلبه منشا كه حجت و دليل معني

  كار به
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 يك بر انسان يك قانوني تسلط مورد در همچنين و) 1(" يتولونه  الذين علي سلطانه انما":است رفته
 ارتباطي كوچكترين) 2(" سلطانا لوليه جعلنا فقد مظلوما قتل من و"است رفته بكار نيز خاص  عمل
   ميان

   
 پرتو در و بتابد شخص دل بر كه يزديا يفروغ نديگو يم يگاه كه ـ »يزديا فرة« مفهوم و مفهوم نيا

 وجود ـ  كنند يم مجسم گوسفند اي عقاب صورت به را آن يگاه و رسد، يامبريپ اي يپادشاه به آن
  .ندارد

 سنايمزد« به و كردند يم قناعت »يپارس ادب و سنايمزد« همان به نيمع دكتر ياقا جناب نبود بهتر ايآ
  پرداختند؟ ينم »يقرآن ادب و

 ست،ين يپرست آتش كنند يم و كرده انيزردشت آنچه كنند ثابت كه دنديورز يم اصرار نيمع دكتر يآقا
 خود كه يصورت در دهند، يم قرار قبله را كعبه نيمسلم كه چنان آن است، آتش دادن قرار قبله تنها

 خواند يم نماز و ستديا يم قبله به رو كه يوقت در يمسلمان چيه كه داند يم گريد كس هر و شانيا
 كعبه يبرا و ديبجو استعانت و كند استمداد كعبه از خواهد ينم و كند ميتعظ كعبه به خواهد ينم

 يول هست قبله به رو نماز حال رد مسلمان نفر كي اساساً. ستين قائل يعيالطب ماوراء قدرت و تيروحان
   اكيا: كه ديگو يم سخن خودش يخدا با ماًيمستق نماز در مسلمان نفر كي ست،ين قبله به توجهش

  
 و بودن وضو با و بودن پاك  جامعه با نظير ايستادن كعبه به رو مسلمان براي" نستعين اياك و نعبد

 سيتقديزردشت آداب همه آنكه حال و. نماز هدف نه است نماز آداب از يعني است، بودن العوره مستور
  . آن الطبيعي ماوراء تاثيرات به اعتقاد با است آتش خود ميوتعظ

 اند، داده ترتيب"مغانه مي"  عنوان تحت كه فصلي در معين دكتر آقاي كه است اين انگيزتر اسف همه از
  شاعران عالقه از است كنايه همه غيره و"مغ"مي"تعبيرات كه كنند مي وانمود چنين داود پور پيروي به

 در كه را اصفهاني هاتف  معروف بند ترجيح از قسمتي فصل اين آخر در زردشتي آداب و رسوم به ايراني
  : شود مي آغاز بيت اين با بند ترجيح  آن. اند آورده است سروده وجود وحدت و توحيد

   فداي اي
  

  : پاورقي
   100. آيه النحل سوره) 1(
   33. آيه السراءا سوره) 2(
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   آن هم و اين هم رهت نثار وي   جان هم و دل هم تو
 با است قديم رسوم به شاعر عالقه  نشانه ايشان نظر از كه را خودشان نظر مورد كلمات معين دكتر آقاي

  . "مسلماني از شرمنده من":را مصراع  اين آنجمله از دهند، مي نشان سياه حروف
 مسلماني به متظاهران مقابل در مسلك، عرفان مسلمان شاعران كه دانند يم بهتر خود معين دكتر آقاي

 كند مي تخطئه را مسلماني احيانا و زهد كه جا هر ،دارند خاصي تعبيرات و اصطالحات رياكاران، و
 و دارد و داشته وجود عصرها همه در كه است دروغين مابيهاي مسلمان و مابيها زاهد به نظرشان
 به و اند بوده روحانيت  لباس در خود كه شاعراني حتي. هست و بوده مسلمين و اسالم راه سد  همواره

 جهت اين بر عالوه كه بهائي شيخ مانند اند بوده نشسته  شرع مسند در و رسيده اجتهاد مقامات عاليترين
 حاج و زيشيرا  تقي محمد ميرزا و) 2(نراقي احمد مال حاج و) 1(آمده ايران به كه  است عرب مهاجر يك

  و خراساني رضوي حبيب ميرزا
  

  : پاورقي
  : شود مي آغاز بيت اين با كه خود معروف غزل در بهايي شيخ) 1(

   جسماني حجاب زين بياسايم دمي تا   روحاني شراب زان جامي بده ساقيا
  : گويد مي

   مسلماني؟ كجا، من عشقم ره كافر   منما مسجدم راه دارم بتي بر سجده
   مسلماني ارمني باد مبارك گفتمش   ديدم زمي سرخرو هميخان به زاهدي

  
  : ميگويد  بوده متخلص"صفائي"به كه سيزدهم قرن معروف مجتهد نراقي) 2(

   كرد فدا جاني يا درباخت، سري   عشق ره كاندر كسي حال خوشا
   كرد دعا من بر اي ميخواره مگر   گشادند رويم بر ميخانه در

   كرد قضا را پيشين ادتهايعب   شد كشان مي مريد تا صفائي
  : گويد مي او هم و
   است مقام مرا مغان دير در   ديرند مقيم مغبچگان تا
   است؟ كدام من به بنما !واعظ   دارد عشق منع كه آيه آن
  است؟ حرام نيد كدام به آخر          نمايد ره دوست به كه مي وان

  
   است ناتمام هنوز قصه نيا        گفتند و عشق ز يبس ميگفت

  است گام دو كي كه او منزل تا        است يراه نهفته ما خانة زا
  است عوام منزل مدرسه نيكا        ييصفا شده زان كدهيم در

:ديگو يم حال نيا در. است بوده هينيد علوم هيعلم حوزة مؤسس و مدرسه يبان ينراق مرحوم
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 و كجا مطلب اين رنددا تعبيرات گونه اين از طباطبائي عالمه و اصفهاني حسين محمد شيخ حاج و
   !كجا معين دكتر آقاي و داود پور مدعاي
 مقصود كه گويد مي صريحا بند ترجيع همان در شده تمسك شعرش به كه اصفهاني هاتف بعالوه،
 حمل آنها ظاهري مفهوم به نبايد را تعبيرات  اين و است ديگر معاني سلسله يك تعبيرات اين از عارفان

  : گويد مي كرد
   هشيار گه و خوانندشان مست   گهي كه معرفت باربا هاتف

   زنار و ساقي و جام و مي وز   ساقي و مطرب و چنگ و دف از
   اظهار گاه كنند ايما به كه   است اسراري نهفته ايشان قصد

   .بنماييم؟  ظاهريش مفهوم به حمل را شاعر تعبيرات است ممكن چگونه تصريح اين با
 اصطالحات از كه آتشكده و مغ و مي به منحصر اصطالحات، اين و زيمجا تعبيرات اين اين، از گذشته

 زبان فارسي ايراني گويندگان چرا كه بود ترديد اين  جاي بود اينها به منحصر اگر نيست، است زرتشتيان
 سنن و رسول به آنها عالئق نشانه كار اين آيا اند؟ كرده انتخاب را كلمات اين خود عرفاني معاني براي
   است؟ سرزمين ناي كهن
 اصطالحات در نيز غيره و نرد شطرنج، ،)صليب(چليپا دير، ترسا، بت،: قبيل از كلماتي گويندگان اين

 و پرستي بت به گويندگان اين عالئق نشانه را كلمات اين است  الزم پس. اند آورده فراوان خويش
   !!بدانيم بازي قمار و مسيحيت

 كه بود كرده استدالل است،  بوده هايي انديشه چنين گرفتار كه نويسندگاني از يكي پيش سال چند در
  : شود مي آغاز بيت اين با كه حافظ معروف غزل
   معنوي مقامات درس دوش خواند مي     پهلوي گلبانگ به سرو زشاخ بلبل
 مدهنيا ايران به اسالم هنوز  كه وقتي آن افتاده، گذشته ياد به شاعر و است شاعر ملي احساسات نشانه
 تمايل وسيله اين به است خواسته شاعر بود، رسمي  دين زردتشتي دين و رائج زبان پهلوي زبان و بود

  . نمايد ابراز اسالم از پيش آيين و  سنن و رسوم به را خويش
  :يپاورق<
  كرد؟ توان اديبن كدهيم آن در كه ييجا   كردند مدرسه رو چه ز ايآ رتميح در
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  : گويد مي كه بعدي شعر  پس است چنين اگر"بود داده جواب) 1(ماترياليست نويسنده يك
   بشنوي توحيد نكته درخت از تا   گل نمود موسي آتش كه بيا يعني
  : گويد مي و است غزل همين در كه ديگري شعر و است، يهوديگري به شاعر عالقه نشانه
   عيسوي انفاس به يار بكشت را ما   واژگون بخت از شنو عجب قصه اين
  . "است مسيحيت به شاعر عالقه نهنشا

 به گوينده عالقه به ربطي و است عرفاني معاني سلسله يك رمز تعبيرات و اصطالحات اين شك بدون
  . ندارد يهودي يا مسيحي يا زردشتي مذهب
     از كه يهجر نهم قرن در گذشته در معروف مسلك عارف شاعر مغربي، الدين شمس

  
  :ديگو يم خود وانيد باچةيد در برد، يم كار به فراوان اصطالحات، نيا

  خمار و يخرابات و خرابات      اشعار وانيد نيا در ينيب اگر
  نايم و ريد و گبر و ترسا و مغ      پايچل و حيتسب و زنّار و بت

  مستان آواز و بربط و خروش      شبستان و شمع و شاهد و شراب
  اتمناج و نرد و يساق و فيحر      خرابات رند و خانهيم و يم
  ياپيپ جام و مجلس و صبوح        ين نالة و ارغنن ينوا
  ينوش باده اندر كردن يفيحر      يفروش يم يسبو و جام و خم
  دنيآرم چند يمدت آنجا در      دنيدو خانهيم يسو مسجد ز

  را تن و جان يم سر بر نهادن      را شتنيخو الةيپ كردن گرو
  ژاله و نبارا و شبنم ثيحد      الله و باغ و سرو و گلزار و گل
  سويگ و رخسار و عارض و عذار      ابرو و باال و قد و خال و خط
  دست و پنجه و انيم و پا و سر    سرمست و شوخ چشم و دندان و لب
  ابيدر گفتار آن از مقصود برو      تاب در گفتار نيا از زنهار مشو
  اشارت ارباب ز يهست اگر      عبارت يپا و سر اندر چيمپ

  ينيب مغز تا كن پوست از گذر       ينيب نغز تا كن نغز را نظر
  سرائر ارباب ز يگرد كجا       ظواهر از يندار بر گر نظر

  
  : پاورقي

   است. مادي اصول و عرفان جزوه در اراني، دكتر) 1(
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  است يجهان نهايا از كي هر ريز به   است يجان الفاظ نيا از را كي هر چو
   بگذر اسم از باش جوي مسمي       بگذر جسم از طلب را جانش تو

   حقايق اصحاب ز باشي تا كه       دقايق از چيزي مگذار فرو
 فارسي گويندگان ندارد، زبان  فارسي و ايراني گويندگان به اختصاص تعبيرات اين گذشته، اينها همه از

 محيي و مصري الفارض ابن قبيل از مشرب، عارف عربزبان و عرب گويندگان همچنين و هندي، زبان
    تعبيرات كه كند ادعا تواند نمي عاقلي هيچ. دارند اصطالحاتي و تعبيرات چنين نيز اندلسي  بيعر الدين
  . است زرتشتيان مراسم به آنها عالئق يادآور غيره و مي باره در اينها

 به آن از حاصله بهجتهاي و لذتها و اشراقي و افاضي معارف و قلبي واردات تشبيه اينها، همه از گذشته
 سقيهم و « فرمايد مي دهر مباركه سوره در كريم قرآن. است  آمده نيز البالغه نهج و قرآن رد شراب،
 كند، مي سيراب را آنها  كننده پاك و پاك بسيار شرابي با"ابرار"پروردگار يعني)1(»طهورا شرابا ربهم

 سازد مي متصل داوندخ به تنها را او و برد مي خدا جز چيز هررااز انسان پيوند مفسرين قول به كه شرابي
) 2 (» الصبوح بعد الحكمه كاس يغبقون و«:شوند مي توصيف چنين معني اهل از گروهي البالغه نهج در

 شام پيمانه"غبوق"كه گويد مي لغت. كشند مي سر حكمت باده بامدادان از پس شامگاهان همانا يعني
 عالئق نشانه را اينها همه آيا دهند؟ مي نظر چه معين دكتر آقاي . است صبحگاهان پيمانه"صبوح"و

  ! دانند؟ مي زرتشتيان كهن رسوم و آداب و"مغانه مي"به آنها  گويندگان
 بر مبني كنند مي  نقل را ملكم سرجان مغرضانه سخن خود كتاب 13 صفحه در معين دكتر آقاي
 از را موبدان ختند،سو را ها آتشكده ساختند، يكسان  خاك با را ايران شهرهاي عربي پيامبر پيروان"اينكه
 ساحر و مجوس را موبدان بردند، بين از بود اختيارشان در كتابها كه كساني و كتابها گذرانيدند، تيغ دم
  . "خواندند مي سحر كتب را ايشان كتب و دانستند مي

 اين كه دانند مي بهتر همه از و دارند، اطالع اسالم تاريخ ماخذ از ملكم سرجان از بهتر معين، دكتر آقاي
  سند هيچ در و است ملكم سرجان شخص ساخته اراجيف

  
  : پاورقي

  . 21 دهر،) 1(
   148خطبه البالغه، نهج) 2(
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 بدبيني ايجاد در آنها سوء تاثير كه را كلمات اين هم باز كه است تاسف جاي و !شود نمي پيدا تاريخي 
  . كنند مي نقل نيست دهپوشي كسي بر ايران و اسالم  تاريخ از خبر بي جوانان در اسالم به

 دهند جلوه مظلوم  خيلي اسالمي دوره در را زرتشتيان خواهند مي كه 22 صفحه در معين دكتر آقاي
  :گويند مي چنين

 و خشن رفتارهاي متحمل ناچار ماندند، باقي خويش ميهن در مزديسنا آيين حفظ با كه ديگر گروه"
 و عقايد نهفتن  به مجبور و اهانت و تحقير مورد ارههمو گرديده خود ميهنان هم و غالب  ملت ناشايست

 گذرانيدند يم تلخي به روزگار و نداشتند آزادي دين، مراسمو آداب بودندودراجراي خويش دياجدا آيين
 سيستان  بهرا بكره ابي بن عبداهللا و سيستانكرداز رامعزول ربيع ابيه بن زياد: گويد سيستان تاريخ مؤلف

 و بكش، را هربدان همه) كذا(شاپور  شوي آنجا چون كه داد فرمان را او و) جريه 51 سال در(فرستاد
 كردند قصد سيستان گبركان و دهاقين و جمله اين بر شد سيستان  به او پس. برافكن گبركان آتشهاء

  . "سبيل بدين گردند عاصي كه
 اين ايشان كنند نمي نقل ااينج در را اش تتمه و كنند مي لنق جا همين تا را داستان معين دكتر آقاي
 مجبور و نداشتند آزادي ديني مراسم اجراي در  زردشتيان كه آورند مي مدعا اين براي را تاريخي شاهد
  . كنند مخفي را خويش  اجدادي آيين و عقايد كه بودند
 مسلمانان كه است اين اند كرده نقل) 1(كتابشان ديگر جاي در ايشان خود كه تاريخچه اين تتمه
 خلفاي و پيغمبر سيرت خالف بر فرمان اين گفتند و برخاستند مخالفت به زياد فرمان اين با ستانسي

    جواب شد، ارجاع بود شام در كه خليفه خود به مسئله است اسالمي تعليمات ضد بر و است راشدين
 را اآنه به تعرض حق  كسي و است محترم معاهد مال و خون و باشند مي"معاهد"زردشتيان كه آمد

  . ندارد
  نقل سيستان  تاريخ همان از) 2(خود كتاب ديگر جاي در معين دكتر آقاي خود نيز
  

  : پاورقي
   463. صفحه) 1(
   27. صفحه) 2(
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 سيرتهاء و سيستان به بيامد الحارثي ربيع")واقعه اين از قبل سال پنج(هجري 46 سال در كه كنند مي 
   علم تا كردند جبر) 1(را مردمان و نهاد نيكو

  . "او سيرت نيكويي از گشتند  مسلمان گبركان بسيار و نهاد فرو عدل و داد و آموختند تفسير و قرآن و
 الحارثي ربيع كه وقتي در معاويه زمان در و راشدين خلفاي زمان در زردشتيان حال بوده اين آري

 شديد العمل عكس با گيرد مي اي ظالمانه  تصميم ستمگر زياد كه هنگامي است، كرده مي حكومت
 حكم بيند مي مواجه مسلمانان مخالفت با را خود كه هم وقت ستمگر خليفه و شود مي روبرو مسلمانان

  . كند مي تاييد را مسلمانان نظر و نقض را خود عامل
 كه اين ادعاي و ديگر  قسمتي ترك و تاريخچه از قسمتي نقل و زاري و گريه جاي چه ديگر عليهذا

   دارند؟ نهفته را خويش عقائد بودند مجبور زردشتيان
 خود حكام طرف از ايرانيان قبال كه مظالمي به نسبت مظالم اين ولي نيستيم، امويان مظالم منكر ما

 خود رقباي را آنها كه بودند كرده علي آل متوجه را خود  تيغ تيز لبه امويان ثانيا نبود، چيزي ديدند مي
    پيروان از اموي حكومت در زردشتيان قطعا كردند، مي طرخ احساس آنها جانب از و دانستند مي
  . اند داشته بهتري وضع بيت اهل دوستان و

 و عرب ميان اسالمي، نه بود  عربي حكومت آنها حكومت و بود نژادي سياست يك امويان سياست البته
 يك ميان حتي يعني بود عرب غير و عرب ميان تبعيض  اين ولي شدند، مي قائل تبعيض عرب غير

 به اگر  زردشتيان نداشتند، كاري مذهب به و شدند مي قائل تفاوت عرب غير مسلمان با عرب مسلمان
  . بودند امنيت در كردند مي عمل ذمه اهل معمول شرائط

 عقائد اطراف در مسلمين  علماي و ائمه با آوردند، دست به كامل آزادي عباسيان دوره در زردشتيان
 نقل كتاب اين اول بخش در قبال پرداختند مي  قلمي مبارزه و مجادله و مباحثه به زردشتي و اسالمي
 جاي به مساجد ساختن و ها آتشكده ويراني و اسالم به گري زردشتي از ايران عمده گرايش كه كرديم

  ايراني  افرادي و بود شده قطع عرب نفوذ و داشته سياسي استقالل ايران كه شده واقع قروني در آنها
  :يرقپاو

  . را مسلمانان يعني) 1(
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  . كردند مي حكومت ايران بر نژاد آريا و 
 به) 1("زرتشت دين حيات ادامه و  مقاومت"مقاله خاورشناسان، از جمعي تاليف ايراني، تمدن كتاب در
  : نويسد مي مناشه. ژ. پ قلم

 آيين و شود ايراني روح خفقان  مايه نتوانست مسلمان اعراب دست به ساساني دولت انقراض و شكست
 به اي پرورده و شده تلطيف تمدن بقاياي ايرانيان. نكرد نابود كامل و قطعي صورت به نيز را زردشتي

  . گرفت تازه جان دميد آن در مذهب اين كه حياتي اثر بر كه دادند تحويل اسالم
 مقاومتي و نپذيرفتند را اسالم  دين موقع يك در آن نواحي تمام مردم و نشد مسلمان يكبار به ايران... 
  . گرفت ناديده توان نمي داد خرج به آن مقابل در زردشتي مذهب كه را
  : گويد مي شمردند، مي كتاب  اهل زمره در را مجوس مسلمين، اينكه درباره بحثي از پس مناشه ژ. پ

 هنوز كه را متعددي شهرهاي هستند ما اساسي ماخذ مورد اين در كه عرب نويسان جغرافي و مورخين
 چنين اگر پس. برند مي نام است داشته وجود  هايي آتشكده آنها در هجري چهارم و سوم قرن در

 به لزوما كه اند بوده آن در مذهبي مراسم و اعمال براي هم روحانيوني قطعا داشته وجود هايي آتشكده
 افرادي كه نمود مي  ابايج زردشتيان زندگي طرز ضمنا اند داشته اطالع مذهبي رسوم از كافي  اندازه
 طبقاتي تقسيمات بنابراين،. باشد داشته وجود مذهبي نيم مقام با مذهب اصول و قوانين تعليم براي
 كه كساني و زردشتي اقليت نزد طبقاتي تقسيمات اين كه ديد  خواهيم ما و شد حفظ زردشت دين
 هجري سوم قرن در. داد خرج به جهيتو قابل فعاليت بپذيرند را مذهب دو آن از كداميك تا بودند مردد

  . نمود قلمي مبارزه نوع يك به شروع زرتشت مذهب
  

  : پاورقي
   247. صفحه) 1(
  

   اجتماعي نظام
  

 اسالم كه را ايران آنروز  اجتماعي نظام است الزم كنيم، بررسي ايران در را اسالم تاثير آنكه براي
  . نماييم سيبرر نيز، كرد حاكم را ديگري نظام و ساخت دگرگون
 شديدترين به طبقاتي  نظامات و اصول و بوده صنفي و طبقاتي جامعه ساساني ايران اجتماعي جامعه
  . است شده مي اجرا آن در وجهي
 مجري و معمول اشكانيان و  هخامنشيان دوره از بلكه. نكردند اختراع ساسانيان را طبقاتي نظام البته
  . كردند تقويت و تاييد و تجديد را نظام اين ساسانيان ).1(است بوده

  : نويسد مي) 2(الذهب مروج در مسعودي
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  . داد قرار طبقه هفت را مردم ساسانيان سلسله سر بابك بن اردشير
  : نويسد مي) 3(االشراف و التنبيه در او هم

 اردشير سازد، واژگون را  ضحاك ملك توانست نبود بيش آهنگري كه كاوه ضحاك، كار جريان در چون
 برحذر آيد مي پيش عوام طبقه ناحيه از كه خطري از را خويش از پس پادشاهان خود، معروف فرمان در

  . داشت
  : كه خوانيم مي اثير ابن كامل در

 را"عبداهللا بن زهره"زاد،  فرخ رستم رسيدند، هم به قادسيه در ايران سپاه و مسلمين لشكر كه هنگامي
 خود حضور به بود زده اردو خود جماعت با و آمده پيشپيشا  مسلمين الجيش مقدمه عنوان به كه

 شما: گفت او به. نكشد جنگ به كه كند تمام را كار مصالحه نوعي با بلكه بود اين  منظورش و طلبيد
 و چنين و نموديم مي نگهداري شما از و كرديم مي احسان شما به ما و بوديد ما همسايگان عرب مردم
 ما هدف است، كرده فرق گويي مي تو كه اعرابي با ما وضع امروز: گفت اهللاعبد بن زهره. كرديم مي چنان

   آنها  هدف با
  

  : پاورقي
 جلد و 1500 صفحه ششم، جلد ، جيبي چاپ مشيرالدوله، تاليف باستان، ايران تاريخ به شود رجوع) 1(

   240. و 123 و 16 صفحات مشيرالدوله، تاليف ايران، تاريخ ايضا 2684. صفحه نهم،
   152. صفحه ،1 جلد) 2(
   76. صفحه) 3(
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 ما. اخروي هدفهاي خاطر به ما و آمدند مي شما سرزمينهاي به دنيوي هدفهاي خاطر به آنها تاست، دو
 را او دعوت ما و فرمود مبعوث ما ميان در را خويش يامبرپ خداوند تا كردي، وصف تو كه بوديم همچنان
 كه هر و شد خواهد زبون و خوار نپذيرد را دين اين كه هر كه داد اطمينان ما به او ، كرديم اجابت
 اسايش پايه: گفت: بده توضيح من براي را خودتان دين: گفت رستم. گشت خواهد محترم و عزيز بپذيرد
    بندگان ساختن آزاد ديگر: گفت چي؟ ديگر است، نيك: گفت است محمد  رسالت و خدا حدانيت بو اقرار
: گفت چي؟ ديگر و است نيك:  گفت. خدا بنده بنده نه باشند خدا بنده اينكه براي نبندگا بندگي از خدا
 اين: گفت: برابرند و برادر هم با همه و شدند زاده) حوا و آدم(مادر و پدر يك از مردم همه اينكه ديگر
  . است نيك بسيار  هم

 خدا به آري: گفت رگرديد؟ب حاضريد كنيد مي چه بعد پذيرفتيم را اينها اگر حاال: گفت رستم سپس
 گفت رستم. آمد نخواهيم هم شما شهرهاي نزديك ديگر  احتياجي يا و تجارت براي جز ديگر قسم،

    طبقات به كه است اين بر رسم اردشير زمان از بگويم بايد كه متاسفم اما  كنم مي تصديق را سخنت
 گليم از پا اگر زيرا بزنند،  است شرافا و عاليه طبقات مخصوص كه كاري به دست نشود داده اجازه پست

 براي مردم همه از ما بنابراين: گفت عبداهللا بن زهره. شوند مي  اشراف طبقات مزاحم كنند درازتر خويش
    معتقديم ما كنيد، مي شما كه كنيم رفتار آنچنان پايين طبقات با توانيم نمي هرگز ما بهتريم،  مردم
 ما درباره را خدا امر آنها  اينكه به ندهيم اهميت و كنيم اطاعت ينپاي طبقات رعايت در را خدا امر

   ).1(كنند نمي يا كنند مي اطاعت
 دست عربي و ارمني و سرياني و رومي و يوناني از تاريخي مختلف منابع به كه غربي مورخين و محققين

 دارند نظر اتفاق است، كرده آنها به تاريخي حقايق كشف در  فراواني كمك اخير حفريات بعالوه اند، يافته
 مدت و داشته  دست منابع اين همه به كه سن كريستن. دارد تر قديمي ريشه ايران طبقاتي  نظام كه
  سال سي

  : پاورقي
   320. -  319 صفحه ،2 جلد اثير، ابن كامل) 1(
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 در باشد، دهنرسي او پاي به هيچكس تاكنون شايد و است كرده كار ساسانيان زمان در ايران تاريخ در 
    طالبان كند، مي بحث باره اين در مفصل) 2(خود كتاب دوم فصل در همچنين و) 1(كتاب مقدمه

  . نمايند مراجعه آن به توانند مي
 اهل"و"العظما"عنوان تحت اسالمي مورخين متداول اصطالح كه است مدعي سن كريستن
 كلمات ادبي ترجمه است، شده ياد بعد هاي دوره يا و عهد آن شخصيتهاي از كه"االشراف"و"البيوتات
   ).3(است"بزرگان"و"ازاذان"و"اسپوهران و":پهلوي

 زمان در ايران اجتماعي  نظامات به ديگران و سن كريستن تحقيقات از استفاده با را خود بحث ما
  . دهيم مي اختصاص ساسانيان
 طبقات ايرانيان، جتماعيا احوال ،"مزدكيه نهضت"عنوان تحت خود، كتاب هفتم فصل در سن كريستن
  : گويد مي دهد، مي قرار بحث مورد مقدمه عنوان به را ايران مدني حقوق خانواده، جامعه،
 و نجبا محكم، بسيار حدودي"تنسر"نامه بنابر ).نژاد(خون و مالكيت: بود قائم ركن دو بر ايراني جامعه
 خدمتكار و زن و بستان و سراي و مركب و لباس به آنان امتياز كرد، مي جدا الناس  عوام از را اشراف

 ثابت مقامي و درجه جامعه در را كس هر ،داشتند درجاتي اجتماعي مراتب حيث از طبقات بعالوه،... بود
 باشد اي درجه خواهان نبايد هيچكس كه شمرد بايد را اين يكي ساسانيان  سياست محكم قواعد از و. بود
 اموال حفظ و خاندانها خون  پاكي حافظ مملكت قوانين... گيرد مي تعلق او به نسب مقتضاي به آنچه  فوق
 ":است ساسانيان عهد"نامگ آيين"از ماخوذ ظاهرا كه  است عبارتي فارسنامه در بود، آنان منقول غير

 دختران هند و ترك و روم و صين چون اطراف ملوك همه از كي بودي آن اكاسره و فرس  ملوك عادت
 اهلبيت از كه كساني با جز را دختران ندادندي، بديشان دختر هيچ هرگز و تنديساخ پيوند و ستدندي

   را آن حفظ دولت كردند، مي ثبت دفاتر در را بزرگ هاي خانواده نام. "نكردندي مواصلت بودند ايشان
  :يپاورق

  . فارسي ترجمه از 36 -  29 صفحات) 1(
   161. - 117 صفحات) 2(
   341. -  339 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 3(
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 نجيب هاي خانواده بعضي قهرا  اين وجود با كرد، مي منع اشراف اموال خريدن از را عامه و بود دار عهده

 ثابت مقامي افراد از يك هر بود بارزي تفاوتهاي عامه طبقات  ميان در... شدند مي منقرض زمان مرور به
   ).1(بود شده  آفريده آن براي خدا جانب از آنچه گرم شود مشغول اي حرفه به توانست نمي  كسي و داشت
  : گويد مي نفيسي سعيد آقاي

 بود افكنده نفاق ايران مردم  ميان در همه از بيش كه چيزي بگذريم، كه طريقتي و ديني اختالفات از
) ايراني(تمدنهاي در آن ريشه و بودند كرده برقرار ايران در ساسانيان كه بود خشني بسيار طبقاتي امتياز

 از پس و اشراف خانواده هفت اول درجه در. بودند افزوده سختگيري بر ساساني دوره در اما بوده، پيشين
 آن به انحصار مالكيت تقريبا بودند محروم آن از مردم عامه و داشتند امتيازاتي  پنجگانه طبقات ايشان
 كوههاي به ديگر سوي و جيحون درو  به سو يك از كه ساساني ايران داشت) فاميل هفت(خانواده هفت
 هر افراد عده اگر. است داشته جمعيت ميليون چهل و صد حدود ناچار پيوست، مي فرات رود و قفقاز
 كنيم فرض اگر و رسد، مي نفر هزار هفتصد به ايشان شماره بگيريم، تن هزار صد را خاندان  هفت از يك
 نفر هزار هفتصد نيز اند بوده مند بهره مالكيت  حق از يا اندازه تا نيز ايشان كه دهگانان و مرزبانان كه
  اين از همه ديگران و داشته مالكيت حق نيم و ميليون يك ميليون، چهل و صد اين از تقريبا اند شده مي
 برابري و برد مي ميان ازرا ناروا  امتيازات اين كه اي تازه آيين هر ناچار اند بوده محروم خداداد طبيعي حق

 همه برد، مي ميان از را طبقاتي امتيازات و داد مي مالكيت حق ناكام  مردم مليونها اين به و كرد مي فراهم
   ).2(گرويدند مي بدان هيجان و شور با  مردم

 طور به كه است آمده  معروفي داستان است زردشتي و ايراني همه منابعش كه فردوسي شاهنامه در
   را دوره  آن مقفل و بسته طبقات و عجيب طبقاتي نظام واضح

  : پاورقي
   341. - 339 صفحات ساسانيان، زمان در ايران) 1(

   25. - 24 صفحه دوم، جلد ايران، اجتماعي تاريخ) 2 (
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  . است  بوده ممتاز طبقات مختصات از نيز دانش تحصيل كه دهد، مي نشان
 تصرف در آنوقت در  كه شامات طرف به قيصر انوشيروان، و روم قيصر جنگهاي جريان در گويد مي

 ايران خزانه مدت، كشيدن طول اثر در. پرداخت  مقابله به ايران سپاه و كشيد، قشون بود انوشيروان
   بخواهند قرضه بازرگانان از كه شد اين بر قرار كرد، مشورت جمهر بوذر با انوشيروان شد، خالي

 كفشگر چون طبقاتي نظر از كه بود"شفرو موزه"نفر يك ميان آن در شدند، دعوت بازرگانان از گروهي
 اجازه اينكه شرط به بدهم، يكجا را قرضه  تمام حاضرم من گفت آمد، مي شمار به پست طبقات از بود
  . شود سپرده معلم به بياموزد درس است مايل  خيلي كه كودكم يگانه شود داده
   نهم سر بر گنجور ز سپاسي   دهم من كاين گفت كفشگر بدو
   جمهر بوذر به بگويي نرنجي   چهر خوب كاي گفت كفشگر بدو
   نيست خوار دلم بر او بازار كه   است كودكي مرا زمانه اندر كه

   نهان اندر گرداند شاد مرا   جهان شهريار مگر بگويي
   آن هنگ و مايه سر دارد كه   فرهنگيان به سپارم را او كه

   نجگ راه مرا كردي كوتاه كه   برنج ندارم اين گفت فرستاده
   چهر خوب اختر نيك شاه اي كه   بوذرجمهر شاه بر بيامد
   گوش گفتار به دارد شاه اگر   فروش موزه كرد آرزو يكي

   جفت باد خرد با جهان شاه كه   گفت مرد اين كه گفتا فرستاده
   رهنماي همي جويد فرهنگ به   جاي به رسيده دارم پور يكي
   دبير گردد ندفرز پاك اين كه   دستگير بدين باشد شاه اگر
   گاه سزاوار بادا جاويد كه   شاه جان همي بخواهم يزدان به
  ! كرد؟ خيره را تو چشم ديو چرا   مرد خردمند اي شاه گفت بدو
   زر و خواهيم سيم كزو مبادا   شتر گردان باز همچنان برو
   گير ياد و دانش با و هنرمند   دبير گردد بچه بازارگان چو
   بخت پيروز بيايدش دبيري   تخت هب نشيند بر ما فرزند چو
   گوش و بينا چشم بدو سپارد   فروش موزه مرد ار يابد هنر
   باد سرد و حسرت از جز نماند   نژاد مرد خردمند دست به
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   بود اين روزگار اين آيين چو   بود نفرين مرگ از پس بر بما
   مخواه دوزان موزه از و خواه درم   راه به گردان باز شتر اكنون هم

  ) 1 (زغم پر درم زان كفشگر دل   درم با شد و برگشت فرستاده
  : گويد مي سن كريستن

 وقتي آن و شد، مي واقع استثناء  گاهي ولي نبود، مجاز ديگر طبقه به اي طبقه از رفتن باال كلي طور به
) بايد(را آن"تنسر"نامه بنابر صورت اين در داد، مي نشان خاصي هنر و اهليت رعيت، آحاد از يكي كه بود
 غير به بدانند مستحق اگر تا مشاهدات، طول و هرابذه و موبدان تجربت بعد كنند، عرضه شهنشاه بر

 ماليات روستائيان مانند هم آنان داشتند، خوبي  وضع نسبه شهري مردمان... فرمايند الحاق طائفه
 صاحب تجارت و صناعت وسيله به و بودند معاف نظامي خدمات از گويا  ولي پرداختند مي سرشماري

 قريه همان در بودند مجبور العمر  مادام بود، بدتر آنان از مراتب به رعايا احوال اما. شدند مي جاه و  مال
 گروه":مارسلينوس آميانوس قول به كنند خدمت نظام پياده در و دهند انجام بيگاري و باشند ساكن
 هيچ به هستند،  عبوديت به محكوم ابدالدهر گويي رفتند مي سپاه پي از پياده روستائيان اين از"گروه
 مالك و اشراف اطاعت زير در كه رعايايي احوال  باب در... "دادند نمي آنان به پاداشي و مزدي وجه
 رعايا و  غالمان جان اختيار صاحب را خود مزبور اشراف":گويد اميانوس. نداريم  بيشتري اطالع اند بوده
 وجود با... نداشت تفاوتي غالمان احوال با وجه هيچ به مالك و اشراف برابر در رعايا وضع. "دانستند مي
 ستايش در مقدس كتابهاي چنانكه داشته، زردشت دين در زراعت كه  اي العاده فوق اهميت به نظر اين
 چند است، بوده  معين دقت كمال روي از زارعين قانوني حقوق كه است مسلم اند، كرده مبالغه كار اين

  ). 2(اند بوده خصوص اين در احكامي و قواعد محتوي اوستا نسكهاي از سكن
  : گويد مي ايضا

  : پاورقي
   260 -  258  صفحات ششم، جلد جيبي، كتابهاي سازمان چاپ فردوسي، شاهنامه) 1(
   346. - 343 صفحات ساسانيان، زمان در ايران) 2(
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 پراكنده و ناقص چند هر كنيم، استخراج قديمه منابع از توانيم مي ايراني جامعه به راجع كه اطالعاتي

 و عميق عالئق بر مبتني آن باطني استحكام و ذاتي نيروي  كه كند مي آشنا جامعه يك با را ما ولي است
 و) نژاد خون(خانواده پاسباني براي را قوانين. داشت دودماني ناپذير خلل پيوند به  راجع كه بود عتيقي
 تمامتر چه هر دقت با را طبقات امتياز خواستند مي  وسيله اين به و بودند كرده عوض) مالكيت(دارايي
  .. ).1(كنند حفظ

 طبقاتي خشن زندگي  براي قرائني و دالئل و ها نمونه نيز خويش كتاب هشتم فصل در سن كريستن
   ).2(كند مي ذكر آنروز
 داده زمينه اين در توضيحاتي"مقدي ايران اجتماعي طبقات"عنوان تحت اي مقاله در نيز مزيل دو

   ).3(است
  . است داشته  خاصي وضع اند بوده مربوط هم با كه ديني روحانيت و عمومي تعليمات مسئله
  : گويد مي نفيسي سعيد

 سه به روحانيان داشتند،  اجتماعي شؤون همه در كامل برتري ايران در روحانيان طبقه دوره اين در
 موبدان موبد يا موبد، موبدان عنوان به موبدان، سركرده... بودند وبدانم نخست شدند، مي تقسيم دسته

 هيربدان طبقه موبدان از پس... است بوده نامحدود اختيارات داراي و مملكت شخص  اول پايتخت، در
 و تربيت و تعليم دوره اين در و است، بوده ايشان  به سپرده فرزندان تربيت و تعليم و قضاوت كه بودند
 فرزندان  اتفاق به نزديك اكثريت و داشته زادگان نجيب و زادگان موبد به انحصار  متداول علوم فتنفراگر
 و ها آتشكده خادمان و متوليان حكم كه بودند  آذربدان طبقه هيربدان، از پس. اند بوده محروم آن از ايران

  سپس و اي آتشكده هر مقدس آتشهاي نگهداري نخست ايشان وظيفه و اند داشته را آنها بسيار موقوفات
 جشنهاي و نمازها مانند  ديني مراسم كردن اداره و آتشكده محوطه نگاهداشتن پاكيزه و شو و شست
    مراسم و زناشوييها و كودكان براي بندان كستي
  : پاورقي

   359. صفحه كتاب، همان) 1 (
  . كتاب همان 532 و 426 و 425 و 390 و 388 صفحات به شود رجوع) 2(
   56. -  51 صفحات ايراني، تمدن كتاب) 3(
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  .. ).1(است بوده مردگان
 ساسانيان حكومت ساسانيان،  حكومت رژيم به است مربوط ايران اجتماعي نظامات درباره ديگر بحث

 از كمتر به مردم از و دانستند مي خدا مظهر و نژاد آسماني را خود آنان. است بوده محض استبدادي
 جامعه نظر  اين از بخواهند كه كساني. بودند گرفته خو وضع اين با مردم و دند،ش نمي  راضي سجده
 ترجمه اول جلد براون، ادوارد ادبيات تاريخ: كتابهاي به كنند رجوع توانند مي كنند مطالعه را آنروز ايراني
 و ،)3(هنامب دكتر ترجمه خاورشناسان، از جمعي تاليف ايراني، تمدن كتاب و ).2(صالح پاشا علي آقاي
 تاليف ساسانيان، زمان در ايران مخصوصا و ،)4(دوم جلد نفيسي، سعيد تاليف ايران، اجتماعي تاريخ

   ).5(ياسمي رشيد  ترجمه دانماركي، محقق سن كريستن
 اين در اندكي اسالم به ايران  خدمات بخش در بعدا بكنيم، بحثي باره اين در بينيم نمي مقتضي فعال ما

  . كرد هيمخوا بحث باره
  

   خانوادگي نظام
  
 موبدان تعديل و جرح و منسوخ و ناسخ و تصرف دستخوش همه از بيش كه چيزي ساساني دوره در
 چه هر موبدان كه بود مبهم و پيچيده اي اندازه به  وارث نكاح احكام مخصوصا. است"شخصي حقوق"بود
  ). 6(اند نداده روحانيان به شريعتي هيچ در كه داشتند اختياراتي زمينه اين در و كردند مي خواستند مي

 اصل اين انكار درصدد اخير عصر زردشتيان. است بوده معمول و جاري ساساني دوره در زوجات تعدد
  اند، نوشته  مورخين همه نيست، انكار جاي ولي هستند،
  : پاورقي

   26. - 25 صفحات دوم، جلد ايران، اجتماعي تاريخ) 1(
   193. و 192 و 142 صفحات) 2(
   194. - 189 صفحات) 3(
   16. صفحه) 4(
 ،496 ،485 ،471 ،469 ،430 ،426 ،405 ،401 ،330 ،291 ،284 ،275 ،146 ،112 ،4 صفحات) 5(

517،. 528   
 34. صفحه ،2 جلد ايران، اجتماعي تاريخ) 6(
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  .حاضر عصر  مورخين تا گرفته هخامنشي عصر در استرابون و يوناني هرودوت از 
  : گويد مي هخامنشي عهد اشراف طبقه درباره هرودوت

   ).1(است بيشتر عقدي غير زنان عده ولي دارند عقدي زن چند آنها از كدام هر
  : گويد مي طبقه همين درباره استرابون

  ). 2(دارند بسيار عقدي غير زنان اين وجود با و گيرند، مي زياد زنان آنها
  : گويد مي كانياناش درباره اشكاني، عصر مورخان از ژوستن،
   از سلطنتي خانواده در خصوص به و آنها ميان در عقدي غير زنان تعداد
 متعدد زنان داشتن از مانع  گردي صحرا زندگاني زيرا بودند، رسيده ثروت به كه بود شده متداول زماني
   ).3(است
 يعني زوجات، عددت از باالتر چيزي است بوده معمول اشراف طبقه ميان در باستان ايران در آنچه

 به مشروط نه و كمتر، يا بيشتر يا چهارتا مثال است، بوده حدي به محدود نه لهذا و. است بوده حرمسرا
 اجتماعي نظام كه طور همان بلكه جنسي، يا مالي توانايي و زنان حقوق تساوي و عدالت قبيل از شرطي

  . تاس بوده چنين نيز خانوادگي  نظام است بوده طبقاتي نظام يك
  : گويد مي سن كريستن

 توانست مي مرد كه زناني  عده عمل در. رفت مي شمار به خانواده تشكيل اساس زوجات، تعدد اصل
. نداشتند زن يك از بيش كلي طور به بضاعت كم مردان ظاهرا. بود او استطاعت نسبت به باشد داشته
 مند بهره)  دودمان سرداري دوذگ سرادريه(دودمان رياست حق از) خدا كد خوذاي كذگ(خانواده رئيس

 يا) زن پادشاه("پادشاييها ي زن"را او و شده محسوب كامله حقوق صاحب و سوگلي زنان، از يكي. بود
    ي زن"خدمتكار زن را او و داشت خدمتكاري عنوان كه بود زني تر پست او از اند، خوانده مي ممتاز زن

 مادام كه بوده مكلف شوهر.. .بود مختلف زوجه نوع دو اين قانوني حقوق. گفتند مي"زن چاكر چگاريها
   نان را خود ممتاز زن العمر

  : پاورقي
  . 1535 صفحه جيبي، چاپ ششم، جلد باستان، ايران تاريخ مشيرالدوله،) 1 (
   1543صفحه همان،) 2(
  .2693 صفحه / 9 جلد همان،) 3(
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    حقوق همين داراي ازدواج زمان تا دختري هر و بلوغ سن تا پسري هر. نمايد  نگهداري و دهد
 پذيرفته پدري خانواده در آنان ذكور اوالد فقط اند داشته زن چاكر عنوان كه هايي زوجه اما اند بوده
 ساساني قوانين در ظاهرا ولي. است شده شمرده ازدواج نوع پنج متاخر پارسي كتب در است، شده مي
   ).1(تاس نبوده ديگري قسم شد ذكر  كه قسمتي دو جز

 نبود حيات قيد در پدر اگر داشت اختصاص پدر به حق اين نداشت، شوهر اختيار حق مستقال دختر
 مرده مادر اگر و گرفت مي تعلق مادر به نخست  حق اين داشت را دختر دادن شوهر اجازه ديگري شخص

   ).2(شد مي او هاي دايي يا عموها از يكي متوجه بود
 به كند، تصرف خويش  اموال در نداشت حق شوهر اجازه بدون زن و تداش واليت زن اموال بر شوهر
 سند يك وسيله به توانست مي شوهر) 3(داشت حقوقي شخصيت شوهر فقط زناشويي قانون موجب
 خود شوي مثل انستتو مي و شد مي المال شريك زن صورت اين در سازد، خويش شريك را زن قانوني

   ).4(آورد عمل به ثالث شخص با صحيحي معامله توانست مي وجهز وسيله بدين فقط ،كند تصرف آن در
 وسيله بدين زن هستي، خودت اختيار صاحب و آزاد تو لحظه اين از: گفت مي خود زن به شوهري هرگاه

 ديگري شوهر) زن چاكر("خدمتكار زن"عنوان به يافت مي  اجازت ولي شد، نمي طرد خود شوهر نزد از
 يعني بود شوهراولش آن از زاييد مي اولش شوهر حيات در جديد ازدواج در كه فرزنداني.. .كند اختيار

   ).5(ماند مي باقي اول شوهر تبعيت تحت زن
 بي كه ديگري مرد به) را خود ممتاز زن حتي(را زنانش از يكي يا را خود زن يگانه داشت حق شوهر
 استفاده زن آن خدمات از مرد اين تا ،)بدهد عاريه( بسپارد بود شده محتاج باشد كرده قصوري آنكه
 و  نداشت را زن اموال در تصرف و دخل حق دوم شوهر صورت اين در. نبود شرط  زن رضايت كند،

  ازدواج اين در كه فرزنداني
  : پاورقي

   347 و 346 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
   44. صفحه ،2 جلد ايران، اجتماعي تاريخ و ،351 صفحه همان،) 2(
   46 صفحه ،2 جلد ايران، اجتماعي تاريخ و ،352 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 3(
   46 صفحه ،2 جلد ايران، اجتماعي تاريخ و ،352 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 4(
   353 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 5(
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 از را عمل اين... شدند مي محسوب وا فرزندان مانند و بودند  اول شوهر خانواده به متعلق شدند مي متولد 
   ).1(شمردند مي تنگدست همدين يك به كمك و دانستند مي خير اعمال

  : گويد مي سن كرستن
 است پرداخته آن شرح به تنسر نامه  نويسنده كه است"ابدال ازدواج"ساساني فقه خاصه مقررات از يكي

 اين آن و گرفته المقفع ابن مفقود جمهتر از مستقيما كه است بيروني"الهند"كتاب در آن تفصيل و
  : است

 عصبته اقرب من زوجوها امراه له كانت  فان) ظ فلينظروا،(ينظروا ان ولدا يخلف لم و الرجل مات اذا"
 من) العصبه(العصبيه علي خطبوا توجد لم فان قرابته، ذات او المتوفي فابنه  امراه له يكن لم ان و باسمه،

 النه االنفس من يحصي ماال قتل فقد يفعل لم و ذلك اغفل من و له فهو ولد من كان فما المتوفي مال
  ) 2(الدهر آخر الي ذكره و المتوفي نسل قطع

 مالكيت حق كه خاندانهائي  مالكيت اصل و بماند محفوظ ها خانواده نام اينكه براي كه است اين خالصه
 فرزند و مرد مي كسي اگر نيفتد، بيگانه دست به ميماند  باقي آنها از كه ثروتي و نشود متزلزل اند داشته
 دادند، مي انجام  فوتش از بعد"نيابي ازدواج"ميماند كور اجاقش اصطالح به و نميماند  باقي او از پسري
 و دهند شوهر متوفي، نام به ولي خويشاوندانش  نزديكترين به را او زن لزوما كه بود اين قانون و قاعده
 و شوهردهند خويشاوندانش نزديكترين به او نام به را نزديكش زنان از يكي يا و دخترش ندارد زن اگر
 شوهر نزديكش خويشاوندان از يكي به او از  نيابت به و داده جهيزيه او مال با را اي بيگانه زن نبود اگر

 شود، مي  شمرده او وارث و محسوب متوفي پسر قانونا آيد مي پديد"نيابي ازدواج"اين از كه پسري. دهند
 و كرده قطع را متوفي نسل زيرا شده،  زيادي نفوس قتل سبب ورزد غفلت تكليف اين اداي از كه كسي و

  . است  سپرده فراموشي به ابد تا را او نام
 سهم نصف نكرده شوهر دختران  به ببرند، ارث يكسان پسرانش و ممتاز زن كه بود مقرر ارث باب در
  پدر ولي نداشتند،  ارث حق او فرزندان و زن چاكر. دادند مي
  

  : پاورقي
   45 صفحه ،2 جلد ايران، اجتماعي تاريخ و ،354 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
 355 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 2(
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 آنان به مرگ از پس كه كند وصيت يا ببخشد آنان به را خود دارايي از چيزي قبال توانست مي 
   ).1(بدهند

 از جلوگيري به دوره آن العاده  فوق اهتمام از كه"خواندگي پسر"رسم درباره مفصلي شرح سن كريستن
 از سخن بيشتر اطاله از اجتناب براي ما) 2(كند مي  نقل گيرد مي سرچشمه ها خانواده نام شدن متالشي

  . كنيم مي  خودداري آنها ذكر
  . ثروت نژاد،: است بوده دو  آن حفظ براي تمقررا همه و بوده چيز دو خانوادگي مقررات محور و مالك
 اساس همين روي است، داشته  سابقه پيشين دوران از و عهد آن در بوده رايج سنتي كه محارم با ازدواج
 در خود ثروت افتادن و بيگانه با خود خون اختالط مانع  اينكه براي خاندانها يعني. است داشته قرار

 اين  چون و كنند، ازدواج خود نزديك اقرباي با امكان حد تا اند ردهك مي كوشش بشوند بيگانه اختيار
 عظيم ديگر جهان در پاداشش و اجر اينكه و مذهب قدرت و بازور بوده طبع مقتضاي خالف بر عمل
  . اند داده مي مردم خورد به بيش و كم را آن  است دوزخ در جايش ورزد امتناع كه كسي و است
 نسبت روان نوشين اول خسرو زمان دانشمندان از"شاپور نيك"به را آن كه هويرافنام ارداي كتاب در

 است ديده را كساني روانهاي دوم آسمان در كه است آمده چنين است،  روح معراج از شرحي و اند داده
 جاهاي دورترين در و بودند  شده آمرزيده جاويدان تا و بودند كرده) محارم با ازدواج("دس خويتك"كه

 گفته سرانجام است، زده هم به را"دس خويتك"كه زيرا  ديده جاوداني عذاب گرفتار را زني وانر دوزخ
    همسري به را خود خواهران از تن هفت رفته معراج به وي روان كه"ويراف"است شده

 جمله آن از رفته كار به  ديگري اصطالحات زمينه اين در"دينكرت"سوم كتاب در. است برگزيده
 برادر و دختر با پدر پيوند به زمينه اين در و باشد نزديكان با پيوند معني به كه است"يوندپ نزد"اصطالح

 كرده تفسير را دينكرت از قسمت اين كه زردشتي روحانيان از"برزمهر نوساي".اند كرده اشاره خواهر با
   انجبر را جانكاه گناهان كه است  گفته و آورده زناشويي گونه اين براي بسياري سودهاي
  : پاورقي

  .357 صفحه مدرك، همان) 1(
  .357 - 355 صفحات مدرك، همان) 2(
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   ).1(كند مي
  : گويد مي سن كريستن
 كه حدي به تا رفت، مي شمار  به ايراني جامعه بارزه صفات از يكي خانواده خون و نسب پاكي در اهتمام
 خواندند مي) ودث خوايت اوستا در("خويذوگدس"را وصلتي  چنين و شمردند مي جايز را محارم با ازدواج

   در ودث خوايت لفظ معني چه اگر هخامنشيان عهد در حتي بود معمول قديم از رسم اين
   ).2(بود محارم با  مزاوجت شبهه بي آن از مراد مفقود نسكهاي در ولي نيست مصرح موجود اوستاي

 اند كرده ترك را آن خود و اند ردهك شناعت احساس كه اخير عصر در هند پارسيان مخصوصا و زردشتيان
    آن اصل، از و شده عمل اين انكار صدد در اخيرا

 و تاويل"دس خويتك"كلمه  براي اند آمده بر صدد در اند، كرده انكار زردشتي سنت يك عنوان به را
  : گويد مي سن كريستن بسازند، توجيهي

 شود، مي ديده ساساني عهد معاصر نبيگانگا كتب و زردشتي منابع در كه معتبري اسناد وجود با
 و اساس بي كنند، مي اقارب با وصلت يعني  عمل اين انكار براي جديد پارسيان از بعضي كه كوششي

   ).3(است سبكسرانه
  : گويد مي نفيسي سعيد
 از اند كرده اخيرا كه  جاهالنه هياهوي همه با و آيد مي دست به حتما زمان آن اسناد از كه چيزي

 اقارب ميان در زناشويي و محارم و نزديكان  نكاح كه است اين است زمان آن تمدن مسلم بديهيات
   ).4 ( است بوده معمول حتما اول درجه
 تصريحاتي و است آمده  دينكرت قبيل از زردشتيان مقدس كتب در كه را نصوصي آنگاه نفيسي سعيد

 و آورد مي اند كرده مسكويه بن بوعليا توحيدي،  ابوحيان مسعودي، قبيل از اسالمي نويسندگان كه
   يا دختر با قباد ازدواج جريان

  
  : پاورقي

  .39 ص ،2 جلد ايران، اجتماعي تاريخ) 1(
  .347 ص ساسانيان، زمان در ايران) 2(
  .348 ص همان،) 3(
  .35 صفحه ،2 جلد ايران، اجتماعي تاريخ) 4(
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 خود خواهر با شد مسيحي بعد كه  گشنسب مهران اجازدو و خواهر، با چوبين بهرام ازدواج و زاده، خواهر
  . شود مي يادآور را

 هخامنشيان درباره يوناني قديم مورخ  استرابون از"باستان ايران":خود نفيس كتابدر مشيرالدوله مرحوم
  : كه كند مي نقل
   ).1(كنند مي ازدواج را مادرانشان حتي عاداتشان موافق) ها مغ(اينها

  : گويد يم اشكانيان درباره
 ذكر نفرت نهايت با نزديك خويشان و اقرباء با را اشكاني شاهان ازدواج خارجه، مورخين از بعضي

 ولكن اند داده هخامنشي دوم اردشير به پلوتارك و كمبوجيه، به  هرودوت"را نسبتي چنين كنند، مي
 اشكانيان مورد در را رخواه كلمه. گويند مي كرده رد را نسبت اين زردشتي پارسي نويسندگان از بعضي
 يك از زيرا خواندند مي خواهر پارتي  شاهان را خانمها شاهزاده كليه فهميد، حقيقي معني به نبايد

  . آمدند مي در عنوان اين تحت در نيز غيرها و عمو نوه و عمو دختر و بودند خانواده و دودمان
  : گويد مي و كند مي اضافه مشيرالدوله خود آنگاه
 با ازدواج كه است اين  مسئله حاق نوشت، و كرد جستجو را حقيقت بايد نويسي تاريخ در چون ولي

 حفظ را آن جهت ظاهرا و بوده پسنديده"دس خوتك"به موسوم قديم ايران در نزديك خيلي اقرباي
   ).2(دادند مي قرار نژاد پاكي و خانواده
  : گويد مي نيز است ايراني خود كه هجري، سوم قرن معتبر مورخ - يعقوبي
 عبادت و رحم صله نوعي را كار اين و كردند مي ازدواج خود دختران و خواهران و مادران با ايرانيان

   ).3(دانستند مي
  : گويد مي ايران عيسويان درباره سن كريستن

 بودند كرده عادت اقارب با مزاوجت به خود مذهبي قوانين خالفبر زردشتيان تقليد به نيز آنها
 بود نصاري شرع خالف كه امر اين ضد بر بود شده عيسويان  جاثليق) ميالدي(540 سال در كه"ماربها"

  كوششي
  

  : پاورقي
  . 1546. صفحه جيبي، چاپ ششم، جلد) 1 (
  .2693 صفحه جيبي، چاپ نهم جلد) 2(
  .152 صفحه اول، جلد يعقوبي، تاريخ) 3(
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   ).1(كرد  العاده فوق 
 است آمده پيش مسئله اين لهذا است، بوده رائجي امر زردشتيان يانم محارم با ازدواج اسالم، صدر در
 و ميدادند قرار دشنام و مالمت مورد كار، اين علت به را  زردشتيان از بعضي مسلمين از بعضي گاهي كه
 اين  تحت كردند مي منع بدگويي اين از را مسلمانان اطهار ائمه اما خواندند، مي  زنازاده سبب بدين را آنها

 ازدواج خود شريعت مطابق اگر و دارند نكاحي قومي هرو است مجاز آنها قانون در عمل ينا كه عنوان
  ). 2(شوند نمي محسوب زنازاده فرزندانشان كنند

 ديگر شخص از شخصي  السالم عليه صادق امام حضور در كه است آمده حدود باب روايات در هم و
 امام. است ولدالزنائي يك او گفت مرد آن كردي؟ چه ديبو طلبكار او از كه مردي آن با كه پرسيد
 دختر مادرش و است مجوسي او گردم قربانت گفت شخص آن بود؟  سخني چه اين كه آشفت بر سخت
 است اين نه مگر: فرمود امام. ولدالزناست قطعا پس خواهرش هم و است مادرش هم لهذا و  است پدرش

 ولدالزنا را او نداري حق تو پس است؟ كرده  عمل خود دين به وا و است جايز عمل اين آنها دين در كه
   ).3(بخواني
 روزي كه است آمده النكاح ابواب  الشيعه وسائل در روايت همان و كند مي نقل روايتي توحيد، در صدوق

 را خويش مشكالت شمرده مغتنم را فرصت است زنده تا كرد مي تقاضا مردم از السالم عليه علي روزها از
 قيس بن اشعث كنندگان  سؤال از يكي"تفقدوني ان قبل سلوني":كرد مي تكرار را جمله  اين و بپرسند
 درباره السالم عليه علي با را او مجادله ما و نداشت  خوشي نظر ايرانيان به نسبت مرد اين بود، كندي
 معامله  كتاب اهل انندم مجوس با چرا: كرد سؤال علي از مرد اين كرديم نقل پيش  صفحات در ايرانيان

  . ندارند  آسماني كتاب آنها آنكه حال و گيريد مي جزيه آنها از و كنيد مي
 شريعت در و فرمود مبعوث آنها  ميان در پيامبري خداوند اند، داشته كتابي آنها فرمود السالم عليه علي
 با مستي حال در بود مست هك شب يك در آنها پادشاهان از يكي نبود، جايز محارم با ازدواج پيامبر آن

   و شدند آگاه  مردم آميخت، در خويش دختر
  : پاورقي

   448. صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1 (
  .368 صفحه مواريث، ابواب ،3 جلد اميربهادر، چاپ الشيعه، وسائل) 2(
  . 439 صفحه الحدود، ابواب اميربهادر، چاپ الشيعه، وسائل) 3(
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 پادشاه آن. كنيم جاري حد تو بر است  الزم اكنون و كردي فاسد را ما دين وت گفتند و كردند شورش
 تصميمي هر بود ناصواب اگر بشنويد، مرا سخن و آييد گرد  همه گفت آنها به انديشيد، نيرنگي

 كس هيچ بشر افراد ميان در كه دانيد مي خودتان: گفت آنها به او و شدند جمع مردم. بگيريد خواهيد مي
 است اين نه مگر گفت. است راست گفتند  همه رسد، نمي حوا و آدم ما بزرگ مادر و بزرگ پدر پاي به
   گفتند دادند؟ قرار شوهر و زن يكديگر با را همانها شدند، دختران و پسران  صاحب كه بزرگوار دو اين كه

 مردم. ندارد نعيما خواهر يا دختر قبيل از محارم با ازدواج كه شود مي معلوم پس گفت گويي مي راست
   ).1(كردند عمل مردم و شد تلقي مشروع رسم، اين پس آن از و شدند قانع بيان اين با
 به و كردند مي اجرا را محارم با زناشويي زردشتيان اسالم صدر در كه آيد مي بر جوابها و سؤالها اين از

  . است شده واقع پرسش و بحث مورد جهت همين
 به را بحث اين فقه مختلف ابواب در ايراني، غير و ايراني از اعم و سني، و شيعه از اعم اسالم، فقهاي
 برخي و بودند ايراني غالبا فقهاء اين اند، ميكرده بحث و طرح دارد مصداق خارج در كه مسئله يك عنوان

 ئجرا زردشتيان  ميان در سنتي چنين اگر و اند بوده مجوسي باالتر پشت دو از ابوحنيفه مانند آنها از
  . شود طرح اسالم اول صدر فقه در ثيبح چنين كه بود محال بود نمي
 مسائل ،123 تا 119 هاي مسئله  الفرائض كتاب دوم، جلد الخالف، كتاب در طوسي ابوجعفر بزرگوار شيخ

 هم وارث مثال يعني باشد، او در ارث مالك جهت دو از كه آنگاه خصوصا را مجوسي ميراث به مربوط
    فقهاي ساير نظريات و است داده جواب و است كرده طرح او، پدري خواهر  هم و اشدب متوفي مادر
  . است كرده منعكس نيز را اسالم
 براي اخيرا زردشتيان ولي  است بديهيات انكار قبيل از زردشتيان ميان در سنتي چنين وجود انكار

 و اند آمده بر آن فروع و اصول در اصالح و حك و نظر تجديد درصدد آيين، اين تاريخ در بار چندمين
  . اند كرده تجويز زمينه اين در را  زيادي مصلحتي دروغهاي ناچار

  
  : پاورقي

  .46صفحه ،3 جلد الشيعه، وسائل و 306 صفحه الصدوق، مكتبه چاپ صدوق، توحيد) 1(
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   زنان تعلم و تعليم
  
 دهد مي نشان كه خوريم مي بر  تاريخي جريانات به گاهي اند، داشته ناگواري وضع مجموعا زنان اينكه با

 عهد آن در كه را حقوقي كتاب يك محققين. اند داشته  شامخي مقام عاليه تحصيالت نظر از زنان برخي
 از قسمتي قضائي، فتواي هزار گزارش يعني"داذستان هزار ماديگان"نام به برند مي  نام است شده نوشته

 اين در. اند كرده چاپ و ترجمه را آن بارتلمه  قبيل از روپاييا محققان از برخي و است موجود كتاب اين
  . است بوده زند و اوستا عهد آن قي حقو منابع البته و است، آمده عهد آن  قضات از گروهي نام كتاب

  : اينكه بر مبني است آمده داستاني كتاب اين در
 او از سؤاالتي آنها از يكي و ،كردند احاطه را او زن پنج رفت، مي محكمه به كه موقعي در قضات از يكي
 قاضي رسيد سؤال آخرين به كه همين ضمانت، گروو  باب از مخصوصه مواد از بعضي به راجع نمود

. دانم نمي بگو تعارف بي و مكن خسته بابت اين از را مغزت استاد اي گفت زنان از يكي. نداشت جوابي
   ).1(يافت خواهيم است نوشته"زبذ اندر گلوگان"كه شرحي در را آن جواب خود ما بعالوه،

   اند؟ بوده مند بهره عمومي  تعليمات از دوره آن زنان كه باشد اين بر دليل تواند مي داستان اين آيا
 نظريات مبناي ساساني دوره در زن حقوق درباره او تحقيقات و است كرده تحقيق بارتلمه كه طور همان

 اند، بوده برخوردار عاليه تعليمات از گاهي زنان ممتاز،  هاي خانواده در است، شده واقع سن كريستن
 در همچنانكه. است  بوده حكفرما ديگر موارد همه مانند نيز مورد اين در"طبقاتي زندگاني"اصل يعني
 سلطنت كوتاهي مدت براي دخت، آزرمي و  دخت پوران: پرويز خسرو دختران از تن دو ساساني دوره

. داشتند"شاهي تخمه"به ايرانيان كه بود عظيمي اعتقاد واسطه به  سلطنت هب آنها انتخاب كردند،
 نسب است ساسانيان سرسلسله  كه بابكان اردشير. پنداشتند مي نژاد ايزد را خويش شاهان ايرانيان
 تخمه"از كه كسي چگونه كه نباشد ايرادي جهت اين از تا رساند ايران قديمتر شاهان به را خويش
   سلطنت  عيمد نيست"شاهي
  : پاورقي

  .440 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
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 ولي شدند، تخت و تاج مدعي نبودند شاهي تخمه از كه تن دو پرويز خسرو از پس آشفتگي در. است
 آن از پرويز از پس آشفتگي دوره در پرويز دختران. بياورند  دوام نتوانستند نبودند شاهي تخمه از چون
 تنها و بود كشته را خود برادران تن هفده پرويز، خسرو پسر شيرويه، كه رسيدند پادشاهي  به جهت
 مسئله با را نژاد و خون به عظيم اعتقاد. بودند دختر دو اين بود مانده باقي شاهي تخمه از كه كسي
 از زن چند عاليه تحصيالت همچنين و دخت آزرمي و پوران پادشاهي كرد، اشتباه نبايد زن حقوق
  . داد قرار دوره آن در عموم طور به زن حقوق براي مقياسي نتوان را ممتاز  طبقات

  : گويد مي سن كريستن
 زند مي حدس چنين بارتلمه. دهد نمي دست به دختران تعاليم باب در اطالعي داريم كه تاريخي منابع

 زن تعليمات از اصريح نسك بغ بعالوه،. است بوده  داري خانه اصول به مربوط بيشتر دختران تعليم كه
    علوم در عميق بسيار تعليمات گاهي ممتاز هاي خانواده زنان معذلك كند، مي  بحث داري خانه فن در

  . اند كرده مي تحصيل
  : گويد مي كند مي بحث مزدكيه نهضت درباره كه خويش كتاب هفتم فصل در سن كريستن

  
 تضاد نموديم، ساسانيان عهد در زنان وقيحق احوال از بارتلمه تحقيقات نتيجه در ما كه توصيفي در

 تحوالتي ساسانيان عهد طول در زن قانوني احوال  كه است آن تضاد اين سبب. دهد مي نشان بسيار
 به يا و بوده غير تبع  به حقوقش عهد اين در زن نظري، و علمي لحاظ از بارتلمه، قول بنابر. است يافته

 است، بوده اي مسلمه حقوق داراي زمان اين در زن  حقيقت رد اما نداشت، حقوقي شخصيت ديگر عبارت
    پيش. آنجاست از ظاهري تضاد اين و بود باقي جديد قوانين جنب در عتيق  احكام ساسانيان زمان در
 خود استقالل و حقوق  تحصيل شرف در ايران زنان محققا كنند فتح را ايران مسلمان اعراب آنكه از

   ).1(اند بوده
  : پاورقي

   354 صفحه همان،) 1(
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   اخالقي نظام
  

 دست در مستقيم و كافي مدارك بدانيم، را ايران مردم آنروز عمومي اخالق درجه و روحيه بخواهيم اگر
  . است بوده چگونه عمومي اخالق و روحيه كه آورد دست  به توان مي قرائن مجموعه از ولي نداريم،
 و نژادي خصايص از است  عبارت قوم يك طبيعي اخالق ابياكتس و طبيعي: است نوع دو روحيه و اخالق
 رنگ از بشر افراد جسمي خصوصيات در همچنانكه  جغرافيايي و طبيعي محيط و وراثت آنها، اقليمي
 روحي و اخالقي مشخصات و روحي خصوصيات در است مؤثر اندام خصوصيات و مو و چشم و پوست

 و ازدواجها و امتزاجها و اختالطها اثر در وراثت يعني نژادي لعام كه تفاوت اين با. است مؤثر نيز آنها
 از جغرافيايي و اي منطقه عامل اما كند، مي پيدا ديگر  شكل و رود مي بين از مهاجرتها و انتقالها و نقل
 انتقال، سرعت و تيزهوشي نوازي، مهمان خونگرمي، مهرباني، و عاطفه. است برخوردار  نسبي ثبات يك

 بدانها ها دوره همه در ايرانيان كه  است خصايصي از نگهداشتن سرخ سيلي با را صورت و آبروداري
  . اند شده ستوده
 اخالق. فني و صنعتي  نه معنوي و انساني تمدن البته تمدن، درجه به است وابسته اكتسابي اخالق

 و سنن و اجتماعي نظامات به ديگر طرف از و  پرورش و آموزش نوع به است وابسته طرفي از اكتسابي
 اجتماعي محيط عامل تاثير و است مستقيم تاثير پرورش و آموزش عامل تاثير. اجتماع بر حاكم آداب
  . مستقيم غير تاثير

 محيط در كه جرياناتي  مقابل در است افراد روحي العمل عكس عمومي اخالق و روحيه از مهمي قسمت
  . كند مي حكومت آنها زندگي بر كه قوانيني و سنن مخصوصا و گذرد مي آنها اجتماعي
 قديم از ايرانيان. اند داشته  اي شايسته مقام اقليمي و وراثي اخالق يعني طبيعي اخالق نظر از ايرانيان
 از قبل پنجم قرن در يوناني معروف مورخ هرودوت. اند شده  ستوده عالي خصايص بودن دارا به االيام
    مردم از جامعي نسبتا توصيف اند ناميده تاريخ پدر را او و بوده صغير آسياي  اهل اصال كه ميالد
   گفت توان مي ولي زيبائيهاست، و زشتيها از اي مجموعه نوشته هرودوت آنچه است كرده آنروز ايران
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   ).1(است بيشتر زيبائيهايش
 است سانيك از ديگر يكي است  بوده هرودوت از بعد قرن يك تقريبا كه سقراط، معروف شاگرد گزنفون،

 توصيف و ديده را ايران اعتالي دوره كه هرودوت عكس بر او ولي است، كرده توصيف را ايرانيان كه
 و كوروش  دوره در ايرانيان اخالق و روحيه ميان اي مقايسه و ديده را ايران انحطاط  دوره است، كرده

 خودش دوره در را ايرانيان قاخال انحطاط و تغيير و آورده عمل به خودش عهد در آنها اخالق و روحيه
   ).2(است داده توضيح

 باشند، نداشته پيشي ملل ساير بر اگر مسلما كنيم مقايسه ملل ساير با را ايرانيان طبيعي اخالق اگر
 كه بد يا خوب از اعم مشخصات اي پاره نقل از سخن، اطاله از جستن دوري براي ما نيستند هم تر پايين
  . ميكنيم خودداري است ايراني روح خصايص از  است شده گفته
 تعصبي بي: جهت دو از مخصوصا  است گرفته قرار ستايش مورد ايراني روحيه و خلق اسالمي روايات در
  . دوستي دانش ديگر و فكري، آزاد و

) 3(»مؤمنين به كانوا ما عليهم فقراه  االعجمين بعض علي نزلناه لو و":است آمده قرآن كريمه آيه در
 صادق امام. آوردند نمي ايمان هرگز) اعراب(اينان فرستاديم مي فرو عجم از فردي بر را قرآن راگ يعني
 نازل عرب بر ولي آورد نمي ايمان آن به عرب بود، شده  نازل عجم بر قرآن اگر آري فرمود السالم عليه

   ).4(است عجم فضيلت اين و آورد،  ايمان عجم و گشت
 اسالم آنكه از است بهتر است  پذيرفته ميل و رغبت روي از را اسالم كه كس آن فرمود صادق امام ايضا
. نيست حقيقي ايمانشان و اند پذيرفته را اسالم ترس روي از  عرب منافقان. است پذيرفته ترس روي از را
   ).5(اند پذيرفته را اسالم خود رغبت و ميل به  ايرانيان اما

  : پاورقي
  .1536- 1534 صفحات ، ششم جلد جيبي، چاپ مشيرالدوله باستان ايران تاريخ به شود رجوع) 1(
  .1542 - 1537 صفحات همان،) 2(
   .199 و 198 / شعراء) 3(
 البته. قمي ابراهيم ابن علي تفسير از نقل"عجم"ماده البحار، سفينه و آيه، همين ذيل صافي، تفسير) 4(

 ظاهرا ولي ايراني، غير و ايراني از اعم است عرب غير مطلق شامل است  آمده قرآن در كه اعجم كلمه
 هم ايرانيان شامل حال هر به و است، ايرانيان خصوص است آمده حديث در كه عجم كلمه از منظور
  . هست

  . »عجم« ماده البحار، نهيسف) 5(
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 گروه كه ديدم سياه گوسفنداني رؤيا عالم در: فرمود كه است كرده نقل اكرم رسول از عمر بن عبداهللا
 چه را خواب اين اهللا رسول يا: پرسيدند حضرت آن از  مردم. شدند آنها داخل سفيد گوسفند نبوهيا

    خون و نسب در هم و شما دين در عجم كه است اين خواب اين تعبير فرموده فرموديد؟ تعبير
 و كرد خواهد ازدواج شما با هم و آورد خواهد ايمان شما دين به هم يعني شد خواهد شريك شما

 خواهد را اسالم دين  عجم اهللا رسول يا: پرسيدند تعجب با مردم. شد خواهد مخلوط شما با خونش
 باشد، آويخته ثريا ستاره به ايمان اگر آري، فرمود شد؟ خواهد شريك ما با ما خون در سپس و پذيرفت
   ).1(يازيد خواهند دست  بدان عجم از مرداني

 وي است، داده اختصاص  ايرانيان روحيه و اخالق به را حهصف چند خود، كتاب خاتمه در سن كريستن
  : گويد مي

 شناخته را آن) 3(پروكوپيوس و) 2(مارسلينوس آميانوس مثل غرب مورخان كه صورتي به ايراني، جهان
 عاليه طبقات فقط آيد، مي محض اشرافي جامعه ما نظر به ،اند كرده وصف بدش و نيك هاي جنبه با و

  . اند بخشيده را خود خاص وجهه و جلوه ايران ملت به و اند شده مي محسوب  جامعه اين معرف
 طبقه به است مربوط همه  است كرده نقل تفصيل به سن كريستن كه مارسلينوس، آميانوس توضيحات

 يافت آن در كم عالي هاي جنبه. چربد مي زياد آن  عالي هاي جنبه بر آن پست هاي جنبه طبعا و اشراف
  . كنيم نقل را آنها ما ندارد ميلزو شود مي

  : گويد مي سن كريستن
 تحسين و تمجيد با بوده مشرقي دولت سياست سرمشق كه را ساساني دولت عرب، نويسندگان

  . برند مي نام بزرگي به را ايران ملت و ستايند مي
  : كند مي نقل را عبارت اين) ؟(العجائب خالصه نام به كتابي از آنگاه

  
  : پاورقي

   .همان) 1(
  . است بوده ساسانيان معاصر كه ميالدي چهارم قرن در رومي مورخ) 2(
  . انوشيروان و قباد با معاصر رومي مورخ ايضا) 3(

 رنگ هنر و جنگي عاليه تدابير و دولت كمال در خاصه داشتند، اذعان را ايرانيان برتري جهان اقوام همه
   طرز دواو تركيب و طعام تهيه و آميزي
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 و نطق و ترسل و شعر و خود مكان به چيز هر نهادن در مراقبت و اياالت تاسيسات و جامه پوشيدن
 همه در كردند، مي خود پادشاهان از كه  ستايشي و درستكاري و پاكيزگي كمال و عقل قوت و خطابه

 آنان از پس كه است كساني سرمشق قوم اين تاريخ بود، مسلم جهان  اقوام بر ايرانيان برتري مسائل اين
  . پردازند مي ممالك  نظم به

  : گويد مي اينها همه نقل از پس سن كريستن كه است اين عجب
 اما داشتند نگاه اسالمي  ملل ميان در را خود معنوي پيشوايي مقام متمادي، قرون طي در ايرانيان
 نكهچنا ضعف اين سبب شد، ضعيف خيلي  ساساني دولت سقوط از بعد آنان سياسي و خلقي نيروي
 بوده پارسي دين از كمتر اخالقي مباني استواري حيث از اسالم  دين كه نيست اين اند پنداشته بعضي
 طبقات شد، برقرار  اسالم با كه است"عامه حكومت"وضع ايران ملت انحطاط علل از يكي  بلكه است،
 ضعيف بود، آنان متيازا موجب كه صفاتي و گرديدند، محو رفته فرو توده طبقات ساير در رفته رفته نجبا
  . شد
 است سياسي اخالق است،  آورده سياسي نيروي رديف در كه خلقي نيروي از سن كريستن مقصود البته
 كريستن كه اي دريچه همان يعني سياسي اخالق نظر از. دارد قرار مخالف جهت در انساني اخالق با كه
 موجب به كه آنها خاص صفات شدن عيفض و نجبا طبقه سقوط است نگريسته  دريچه آن از اينجا سن
 به را انبوهي اكثريت حقوق و گرفته دست در را ثروت و قدرت و حكومت ناچيز اقليت يك صفات،  آن

 اين روي بر مقتدري دولت و نمود مي استثمار و گرفت مي خود خدمت در را آنها و داد مي اختصاص خود
 انساني،  اخالق نظر از و بشري معيار و مقياس با اما است، تاسف موجب بود،  آورده وجود به اساس
  كمال موجب بلكه نيست، تاسف موجب تنها نه"عامه حكومت"براي راه شدن باز و اشراف طبقه سقوط

  . است خرسندي
 دست در كاملي اطالع است  بوده اساسي چه بر و بوده چگونه كه ساساني دوره پرورش و آموزش نظر از

 اوستا محتويات هيربدها. است گرفته مي صورت ها"هيربد"وسيله به كه بوده همان بوده چه هر نيست،
  . اند نداشته اختيار در ديگري چيز اند، داده مي تعليم  مردم به را
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 نظامات بدهد، نشان را ايران  مردم آنروز اخالقي وضع تواند مي بهتر ديگر آيينه هر از كه اي آيينه آن
 نبوده متعادلي اجتماع آنروز خانوادگي اجتماع هم و  مدني اجتماع تاس آنروز خانوادگي و اجتماعي

  . ايم كرده بحث موضوع دو هر در  تفصيل به قبال ما است،
 و برخوردار، و متنعم اقليت: اكثريت و اقليت طبقه دو به شوند مي تقسيم مردم نامتعادل اجتماع در

  . نيازمند و محروم اكثريت
 داراي و محروم طبقه و گردد مي  اخالق نوعي داراي خود، حال و وضع موجب به متنعم و برخوردار طبقه
 اين در برخوردار طبقه. داشت نخواهند انساني و متعادل اخالق هيچكدام و اخالق از ديگر نوعي

 كم ترسو، بيكاره، و بيكار ننر، و لوس خودپسند، مغرور، راضي، خود از است  اي طبقه معموال اجتماعات
 بيان در بيش و كم را اوصاف اين. عياش كن، تبذير و اسراف رنج، زود پرورده، ناز مقاومت، مك حوصله،
 است اي طبقه  اجتماعات اينگونه در محروم طبقه اما. بينيم مي ايران نجباي درباره  مارسلينوس اميانوس
  . جهان در عدل و منظ منكر تصادف، و شانس  به معتقد جو، انتقام بدخواه، ناراضي، توز، كينه بدبين،

 طبقاتي اجتماع چنان در قاعدتا اما است، نكرده توصيف عصر آن در را ايران مردم توده مورخي چند هر
  . باشد است توانسته نمي اين جز
 قانون مشمول بايست مي  ديگران از بيش كه طبقاتي همان ولي شد مي گرفته سرانه ماليات ايران در

 باز نمود اصالحاتي و كرد نظر تجديد مالياتها  وضع در كه انوشيروان. بودند مستثني باشند ماليات
 بديهي ).1("كرد مستثني را دولت خدمتگزاران ساير و دبيران روحانيون، سربازان، نجبا، بزرگان،"هم

  . گردانيد مي عاصي و ناراضي را پرداز ماليات طبقه روح استثناها و تبعيضها اين كه است
  . برد  پي مردم عامه اخالق به توان مي بيش و كم عصر آن يخيتار جريانات برخي از

  : نويسد مي اثير ابن كامل
. كرد برخورد عربي با رفت مي  اسالم سپاه مقابله به النهرين بين سرزمين در زاد فرخ رستم كه هنگامي

  اظهار رستم با شنود و گفت ضمن عرب
  : پاورقي

  . 390 صفحه ساسانيان، زمان در ايران) 1(
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 در اكنون هم از كه  بدانيم بايد ما پس: گفت طنز به رستم. خورند مي شكست ايرانيان كه كرد  يقين 
 كرده معين شما براي سرنوشتي چنين كه  شماست فاسد اعمال اين: گفت عرب. هستيم شما اختيار
 سپاهيانش اب رستم. بزنند را او گردن داد دستور و شد ناراحت  عرب با شنود و گفت از رستم است،

 به كردند، تاراج را شان اموال و مردم ميان ريختند رستم سپاهيان كردند، منزل و رسيدند"  برس"به
 شد، بلند مردم فرياد و ناله كشيدند، عربده و كردند مست و خوردند شراب كردند، درازي دست زنان

    اكنون !ايران مردم: گفت هيانسپا به كرده، القا اي خطابه رستم. بردند  رستم پيش را سربازان شكايت
 من. است كرده تعيين ما براي شومي سرنوشت ما زشت اعمال كه گفت راست عرب آن كه فهمم مي

 همانا. است بهتر بسي ما از آنها روش و اخالق زيرا شد، خواهد پيروز ما بر عرب كه كردم يقين اكنون
 ظلم رفع  مردم از بوديد، رفتار نيك اينكه حكم به گردانيد مي پيروز دشمن بر را شما  گذشته در خداوند
 خواهد گرفته شما از الهي نعمتهاي قطعا ايد يافته تغيير شما كه اكنون كرديد مي نيكي آنها به كرده
   ).1(شد
  

  : پاورقي
  .317صفحه دوم، جلد اثير، ابن كامل) 1(
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   مصر و ايران آتابسوزي
  
 وسيله ايران در كتابسوزي  مسئله شود مطرح ايران و اسالم ابطرو در است الزم كه مسائلي جمله از

 آنجا تا شود مي تبليغ مسئله اين روي جدي بطور كه  است قرن نيم حدود در. است ايران فاتح مسلمين
    درسي كتب در باالخره و دانشگاهي و دبيرستاني و دبستاني كتب در كه ميشود  فرض مسلم آنچنان كه
 دانش ساده اذهان در  مشكوك مسائل كردن وارد از و گردد مطرح نبايد آنها در قطعي مسائل جز كه

 تاريخي واقعيت حادثه، اين اگر. ميشود ياد آن از مرتب نيز شود، خودداري بايد دانشجويان و آموزان
    اين جاي باشند كشيده آتش به را مصر يا ايران هاي كتابخانه يا كتابخانه  مسلمين و باشد داشته

 چند هر اسالم كه شود  گفته بايد حداقل سازنده، نه داشته ويرانگر ماهيتي اسالم شود گفته كه سته
 خدماتي برابر در پس. است بوده هم فرهنگهايي و تمدنها ويرانگر اما است بوده فرهنگي و تمدن سازنده

    فاجعه"ديگر ظرن از بوده"موهبت"نظري از اگر و است كرده وارد هم  زيانهائي كرده ايران به كه
  . است بوده"
 و دبيرستان و دبستان قبيل از علمي  تاسيسات و بوده ها كتابخانه ايران در واقعا كه مسئله اين اطراف در

    براي كه اند نوشته و گفته اندازه آن است، رفته باد به فاتح مسلمانان  بدست همه و داشته وجود دانشگاه
  خود كه ايراني افراد از برخي
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  . است آمده در مسلم اصل يك  صورت به كم كم ندارند باب اين در جتهاديا 
 آنجا در. رسيد دستم به است  پزشكي مجله يك صرفا كه"تندرست"مجله از شماره يك پيش سال چند

 سخنراني، آن در. بود شده درج غرب دانشگاههاي از يكي در ايران بنام پزشكان از يكي سخنراني خالصه
 بود داشته اظهار و كرده  اشاره"پيكرند يك اعضاي آدم بني"سعدي معروف اشعار مضمون به آنكه از پس
 ادامه اينچنين خود سخنان به است پرورانده را ملل جامعه  انديشه ايراني شاعر اين مرتبه اولين براي كه

  : بود داده
 به بتوان آنچه ولي اشتهد... سقراط مانند بزرگ دانشمندان و فالسفه است، بوده تمدن مهد قديم يونان

 شوش در و. كرد تاسيس ساساني پادشاه خسرو كه است همان  واقع در كرد تشبيه امروز دانشگاه
 در اينكه تا داشت دوام سالها دانشگاه اين... "شاپور گندي"نام به بزرگي دارالعلم آنروز  ايران پايتخت

 صراحتا اسالم مقدس دين آنكه با و. رفت نميا از ما مؤسسات ساير مانند ايران به اعراب حمله زمان
   دستور خالف بر عرب فاتحين آورد، بدست بايد باشد، چين در اگر حتي را،  علم كه است كرده تاكيد
 از و دادند باد بر را ما علمي  تاسيسات تمام و زدند آتش را ايران ملي كتابخانه حتي اسالم پيامبر صريح

   ).1("ماند باقي اعراب نفوذ تحت ايران قرن دو مدت تا تاريخ آن
 نوشته و گفته اينچنين  مطالبي مدركي و سند هيچگونه ذكر بدون كه دست اين از و نمونه اين از

 كه را افرادي سخن و بپردازيم مطلب اين درباره تاريخي  تحقيق به آنكه از پيش ما. است فراوان ميشود
    كه محترم پزشك اين پاسخ در نمائيم، علمي قدن اند كرده رديف نيز ادله  سلسله يك اصطالح به

 بيشتر ايشان از هم آنها  تاريخي اطالعات القاعده علي كه جهاني پزشكي مجمع يك در قاطعانه چنين
  : ميكنيم عرض است داشته اظهار نبوده،

 كه بوده يهاسكندر عظيم دانشگاه ايران، در شاپور جندي دانشگاه تاسيس از قبل و يونان دوره از بعد اوال
 در هم اندكي بلكه و هجري دوم قرن از كه مسلمين است  نبوده قياس طرف شاپور جندي دانشگاه با

    علوم نقل به هجري اول قرن
  

  : پاورقي
  .2 شماره 24 سال تندرست، مجله) 1(
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 كتب از آنرا تفصيل كردند،  استفاده اسكندراني آثار از زيادي مقياس به پرداختند عربي زبان به خارجي
  . آورد دست به ميتوان مربوط
 فاتح اعراب ناحيه از  آسيبي كوچكترين بوده پزشكي مركز يك بيشتر كه شاپور جندي دانشگاه ثانيا
 شد تاسيس بغداد عظيم حوزه آنكه از پس داد،  ادامه هجري چهارم و سوم قرن تا خود حيات به و نديد

   بغداد آنكه از پيش عباسي خلفاي رفت، بين از تدريجا و گشت واقع الشعاع  تحت شاپور جندي دانشگاه
 ابن ميكردند، استفاده خود دربار در شاپور جندي همين پزشكان و منجمين وجود از بشود، دارالعلم
 ادعاي پس. بودند دانشگاه همين التحصيل  فارغ هجري سوم و دوم قرن در ها بختيشوع و ها ماسويه
  . است اطالعي بي كمال از رفت ميان از فاتح اعراب  تبدس شاپور جندي دانشگاه اينكه
 وابستگي) انطاكيه(روم حوزه  به نژاد و مذهب لحاظ از كه مسيحي علماي را شاپور جندي دانشگاه ثالثا

 نظر از دانشگاه اين البته ايراني، زردشتي نه بود رومي مسيحي  دانشگاه اين روح ميكردند، اداره داشتند
 به را دانشگاه  اين كه روحي ولي بود ايران به وابسته و ايران جزء مدني و سياسي ظرن از و جغرافيايي

 از خارج و زردشتي غير هاي حوزه به دانشگاه  اين اولياء وابستگي از كه بود ديگري روح بود آورده وجود
 نفوذ و اثيرت تحت كه بوده النهر ماوراء در ديگر علمي مراكز برخي همچنانكه گرفت، مي سرچشمه ايران

 ايران بر حاكم موبدي رژيم ولي. است  بوده علمي روح يك ايران ملت روح البته. بود شده ايجاد بودائيان
 به. است بوده علوم رشد مانع بوده حاكم روح اين كه جا هر تا و بوده  علمي ضد رژيمي ساساني، دوره در

 و مدرسه بوده، دور به موبدي مذهبي روح نفوذ از كه ايران شرقي شمال و غربي جنوب در دليل  همين
  . است نداشته رشدي علم درخت بوده حاكم  روح اين كه جاها ساير در و است داشته وجود علوم انواع
 وار بخشنامه غالبا كه دبيرستانها براي درسي جغرافيائي و تاريخي و ادبي كتب نويسندگان ميان در

 نبود بدور انصاف از هم و بود عالم مردي هم كه شفق زاده رضا دكتر مرحوم كنند مي تكرار را باال مطالب
 چنين زمينه اين در ادبي چهارم سال ادبيات تاريخ در مشاراليه. است كرده انصاف رعايت  حدي تا

  : نويسد مي
 كه اخباري از نيز بوده، بسيار ترجمه و تاليفات از تاريخي و علمي و ادبي و ديني آثار ساساني دوره در"

 وجود) شعر(منظوم كالم كه ميشود استنباط است رسيده ما به  درباري خوانهاي آواز و شعرا به عراج
   با. است داشته
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 تا بلكه نداشته وسيع بسيار دامنه  قديم ادوار در ادبي آثار كه فهميد ميتوان تاريخ فحواي از اين وجود
 دو اين زندگاني و اخالق ساساني دوره اواخر در چون و است،  بوده روحانيان و درباريان مخصوص حدي
 شده فاسد دين در گوناگون مذاهب ظهور و دربار فساد و فتنه وفور با روحانيان و درباريان  يعني طبقه
 دو اين فساد بواسطه و نبوده درخشان اسالم ظهور هنگام در نيز ايران ادبي اوضاع گفت ميتوان لهذا بود،

  . "است ميرفته طاطانح  سوي به رو نيز ادبيات طبقه،
 آتش را ما ملي كتابخانه عرب  فاتحين"ميگويند وار طوطي ديگر اي عده مانند كه محترم پزشك اين رابعا
 كجا در ملي كتابخانه آن كه ميفرمودند تعيين بود بهتر"دادند باد بر را ما علمي تاسيسات تمام و زدند
 در بوده؟ نيشابور در بوده؟ آذربايجان در ه؟بود شيراز در بوده؟ اصفهان در بوده؟ همدان در بوده؟

 كساني و ايشان كه است چگونه است؟ بوده كجا در بوده؟ زمين زير در بوده؟ آسمان در بوده تيسفون
    اطالع شد كشيده آتش به كه ملي اي كتابخانه از ميفرمايند تكرار را ها جمله  اين كه ايشان مانند ديگر
   ؟دارندن اطالع آن محل از اما دارند

 در اسالمي فتوحات حوادث  جزئيات اينكه وجود با و نشده ذكر مطلبي چنين مدركي هيچ در تنها نه
 آتش به يا و باشد شده كشيده آتش به اينكه از اعم ايران در اي كتابخانه از نامي شده ضبط روم و ايران

 مدارك كند، مي ثابت آنرا خالف مدارك بلكه ندارد، وجود تاريخي مدركي هيچ در باشد نشده كشيده
 ولي است، عرب چند هر جاحظ،. است نبوده كتابت و علم به اي عالقه زردشتي  حوزه در كه ميگويند
 وي كرد خواهيم نقل او از قريب  عن ما و است نوشته زياد عرب عليه اينكه دليل به ندارد عربي تعصب

 به بيشتر نداشتند، كتاب نوشتن به زيادي هعالق ايرانيان": گويد مي) 1(االضداد و المحاسن كتاب در
 عدم به ميكند تصريح) 2(خاورشناسان از جمعي قلم به ايراني تمدن"كتاب در"بودند عالقمند  ساختمان

  . ساساني عهد در زردشت مذهب در نوشتن رواج
   ظاهرا. بود محدود و ممنوع اوستا نسخ تكثير حتي دارند نظر اتفاق محققان
  : پاورقي

  .4 حهصف) 1(
  .187 صفحه) 2(
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 و بوده استخر در يكي كه  است نداشته وجود بيشتر نسخه دو اوستا از كرد حمله ايران به اسكندر وقتي
  . است شده سوزانيده اسكندر وسيله
 و بود روحانيان و درباريان  به منحصر موبدي آيين در معلومات و سواد و مدرسه و درس اينكه به نظر
 طبقات از دانشمندان معموال زيرا كرد، نمي رشد كتاب و  علم طبعا بودند، ممنوع اصناف و طبقات ساير

 و ابوريحان و بوعلي كه هستند ها گرزاده كوزه و ها گرزاده موزه. مرفه طبقات از  نه برميخيزند محروم
 كه همانطور عالوه به و. زادگان اشراف و زادگان اعيان نه ميشوند رازي زكرياي بن محمد و فارابي
 شده فاسد اي گونه به يك هر ساساني عهد در هم طبقه دو اين  است شده آور ياد شفق دكتر مرحوم
  . رود نمي فرهنگي و علمي آثار انتظار فاسد  طبقه از و بودند
 به اسالمي دوره در آنها از بسياري است، بوده بيش كما ادبي و علمي آثار ساساني ايران در شك بدون
 نه ولي است رفته بين از ادبي و علمي آثار آن از بسياري  شك بدون و ماند، باقي و شد ترجمه عربي
 و فكر در تحولي هرگاه كه عادي و طبيعي علت اين به بلكه قبيل اين از اي حادثه يا كتابسوزي بعلت

 به سازد، خود متوجه را اذهان و افكار و آورد هجوم ديگر فرهنگ به فرهنگي و آيد پديد مردم  انديشه
 به متعلق ادبي و علمي آثار و ميگردد واقع توجهي  بي و مهري بي مورد كهن فرهنگ زيانبار و افراط نحو
  . رود مي بين از تدريجا مردم عالقگي بي و توجهي  بي اثر در فرهنگ آن

 مردم ميان در غربي فرهنگ. بينيم مي اسالمي فرهنگ به غربي فرهنگ هجوم در امروز را اين نمونه
 اهتمام آنها نگهداري و حفظ در دليل همين به و است، افتاده"مد"از اسالمي فرهنگ و شده"مد"اناير

 تا خصوصي هاي كتابخانه در ديني فلسفي، ادبي، رياضي، طبيعي، علوم در ارزشي با هاي نسخه نميشود
 مورد ليبقا دكان در قاعدتا است؟ كجا و شده  چه نيست معلوم اكنون و بوده موجود پيش سال چند

  هاي نسخه همائي الدين جالل استاد نقل مطابق. است شده سپرده باد تاراج  به يا و گرفته قرار استفاده
 اكناف و اطراف از  داشت خود زمان در كه امكاناتي حكم به مجلسي مرحوم كه خطي كتب از نفيسي
 مردم به من و كش و رازوت با پيش سال چند در بود آورده گرد خود شخصي كتابخانه در اسالمي جهان

 هاي كتابخانه در بوده نفيس آنهااز بعضي كه كتابهائي ايران فتح  هنگام القاعده علي. شد فروخته
    خصوصي
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 از بعد ولي است، ميشده  نگهداري هم ايران فتح از بعد قرن سه دو تا شايد و است داشته وجود افراد
 بوده خط آن به كتابها آن كه پهلوي خط شدن فراموش و عربي خط رواج و ايرانيان اسالم و ايران فتح

 اينكه اما. است رفته بين از تدريجا و بوده بالاستفاده مردم اتفاق به قريب اكثريت  براي كتابها آن است،
 را آنها ايران فتح هنگام فاتح اعراب و است  داشته وجود علمي تاسيسات و بوده هائي كتابخانه يا كتابخانه

  . نيست بيش اي افسانه باشند برده بين از عمد به
 ناحيه از چه هر و عرب با  قزويني مرحوم قول به و است روشن نيتش حسن درجه كه داود، پور ابراهيم
 نام حتي كه را قرائن آن و بيابد قرائني تاريخ كنار و گوشه از كرده پا و دست است،"دشمن"است عرب
 در فاتح اعراب كتابسوزي بر"دليل"عنوان به) نقل در تحريف با احيانا(گذاشت آنها روي  نميتوان قرينه
 از بعضي از الاقل كه افرادي او تاثير تحت و او از بعد. ببرد كار به علمي تاسيسات دادن دبا بر و ايران
  . اند كرده پيروي او از گيرند قرار موهوم اين تاثير تحت كه نميرود انتظار آنها

 كه آنجا فارسي ادب و مزديسنا  كتاب در معين دكتر مرحوم) 1(است هجمل آن از معين دكتر مرحوم
. است پورداود از آورده آنچه بيشتر و شده مطلب اين متعرض ميكند ذكر را ايران به عرب حمله نتايج
  : از است عبارت كرده ذكر دليل عنوان  به آنچه

  . است كرده ذكر را قضيه اين تاريخش در انگليسي ملكم سرجان -  1
 مقارن مكه در واقدي نقل مطابق بودند، امي و بيسواد مردم اسالم ظهور مقارن عرب، جاهليت در -  2

 بودن باسواد"ذوالرمه"عرب بدوي شاعر آخرين بودند، سواد با قريش از تن 17 فقط رسول حضرت بعثت
  ). 2(ميشود شمرده ادبي بي ما ميان در نوشتن قدرت ميگفت و ميكرد پنهان را خود

 به كه ديد را كودكي قريش قبيله امراء از يكي روزي كه كرده نقل التبيين و البيان كتاب در جاحظ -  3
 گدايان و آموزگاران شغل اين باد، تو بر شرم"كه برآورد فرياد است، مشغول سيبويه كتاب مطالعه
    قوقح زيرا بود خوار بسيار عرب ميان در اطفال تعليم يعني آموزگاري روزگار  آن در"است

  
  : پاورقي

 قيد در و سكته حال به) 1349(ميشد تاليف متقابل خدمات كتاب كه هنگامي معين دكتر مرحوم) 1(
 در كه است سال 7) 1357(شود مي الحاق كتابسوزي  فصل يعني فصل اين كه اكنون و بود حيات
    له غفراهللا. است گذشته

.37 و 36 ص ،يرانيا اتيتجل از نقل) 2(
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   ).1(بود ناچيز ايشان نظر در مزد اين و نبود، بيش همدر شصت آنان
 شد فتح ايران كشور وقتي: گويد) تاريخش  مقدمه از("اصنافها و العقليه العلوم"فصل در خلدون ابن -  4

 خصوص در الخطاب بن عمر به وقاص ابي بن سعد افتاد، تازيان دست  به سرزمين آن در بسياري كتب
 آن كه نوشت بدو عمر خواست، رخصت مسلمانان براي آنها كردن رجمهت در و نوشت نامه كتب  آن

 كرده هدايت آن از رهنماتر به را ما خدا است راهنمائي  است آنها در آنچه اگر چه افكند آب در را كتابها
 آتش در يا آب در را كتابها آن بنابراين. داشته محفوظ آن شر از را ما خدا است گمراهي اگر و است،
 بن ابوالفرج) 2(نرسيد ما دست به و رفت ميان از بود مدون كتب آن در كه ايرانيان علوم و. دافكندن
 در الحكماء تاريخ در قفطي و االعتبار و االفاده  كتاب در بغدادي عبداللطيف و الدول مختصر در العبري
  كتب سوختن از عقلي علوم تاريخ در صفا دكتر و الظنون كشف در خليفه  حاج و نحوي يحيي حال شرح

 را اسكندريه كتابخانه  فاتح اعراب كه شود ثابت اگر يعني"اند رانده سخن عرب توسط اسكندريه
 هم ايران در نيست بعيد پس. اند ميسوخته اند يافته مي  اي كتابخانه جا هر در كه است قرينه اند، سوخته
 داعي، فخر ترجمه"اسكندريه كتابخانه"عنوان به اي رساله در نعمان شبلي ولي) باشند  كرده كاري چنين

 رد) را اسكندريه كتابسوزي(را قول اين 584 صفحه 74 سخن مجله در مينوي) مجتبي(آقاي همچنين و
  . اند كرده

 خوارزم دوباره مسلم بن قتيبه چون": كه نويسد مي خوارزم درباره"الباقيه االثار"در بيروني ابوريحان - 5
 خط كه كس هر قتيبه و. گردانيد والي برايشان را اسكجموك ،كرد تحف اهالي شدن مرتد از پس را

 االثر معدوم و فاني كلي به مطلع، ايشان علوم از و بود آگاه ايشان اوضاع و اخبار از و دانست مي  خوارزمي
 مستور و مخفي اي درجه به ايشان اوضاع و اخبار لذا و ساخت متفرق  ارض اقطار در را ايشان و كرد

  در اسالم ظهور از بعد كشور آن در امور حقايق شناختن براي اي وسيله وجه هيچ به كه است  مانده
  

  : پاورقي
  .10ص خطابه، و وعظ موسسه انتشارات از صورتگر دكتر اتيادب خيتار از نقل) 1(
   20 صفحه 2 ج ريشتها، داود پور از نقل) 2(
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 نويسندگان مسلم بن قتيبه چون و": نويسد كتاب همان در ابوريحان ايضا) 1("نيست دست 
 خوارزم اهل بسوخت، آنانرا هاي نوشته و كتب و بكشت ايشانرا هربدان و كرد هالك را) خوارزميان(ايشان
 مدت چون و كردند، اتكا خود محفوظات به فقط بود ايشان اليه محتاج كه اموري در و ماندند  امي

 مطالب فقط و كردند فراموش را اختالف مورد جزئي مورا بگذشت ايشان بر دراز روزگار و گرديد متمادي
   ).2(باقيماند آنان  حافظه در اتفاق مورد كلي

  . است آورده الشعرا  تذكره در سمرقندي دولتشاه كه طاهر بن عبداهللا كتابسوزي داستان -  6
 در است، كرده اقامه ايران در كتابسوزي بر معين دكتر مرحوم كه است دالئلي اصطالح به مجموع اينها
 اسكندريه كتابسوزي داستان با عالوه به شده نقل خلدون ابن  زبان از كه چهارم دليل تنها ادله اين ميان
 مورد آورده  الظنون كشف در خليفه حاجي آنچه با و اند كرده نقل آنرا قفطي و بغدادي و العبري ابن كه

  . است بررسي قابل است گرفته قرار تاييد
 نويسندگان بعضي و  زيدان جرجي ولي نشده آن متعرض معين دكتر مرحوم كه هست هم هفتمي دليل
 آن و. ميشود گرفته علم و كتابت و كتاب با عرب  ضديت بر دليل و ميكنند آوري ياد آنرا فراوان ايراني
 را ما("اهللا  كتاب حسبنا"شعار طرح با و گرفته را كتاب تاليف و كتابت جلو شدت  به دوم خليفه اينكه
   بس قرآن

  
 جرم زد، يم يكار نيچن به دست كس هر و بود كرده اعالم ممنوع را فيتصن و فيتأل شدت به )است

  .شد يم شناخته
  .شد شكسته زمان جبر حكم به دوم قر در و اتي ادامه دوم قرن تا تيممنوع نيا

 به كه است محال ندهند فيتصن و فيتأل اجازة سال صد تا الاقل خودشان به كه يمردم است يهيبد
  .باشند داده مدت آن در وجود ادامة اجازة مغلوبه اقوام فاتيتصن و فاتيتأل

  : پاورقي
  . است  قزويني محمد از عبارت 23 -  21 صفحه 2 ج ،دريشتها داود پور از نقل) 1(
   30 صفحه ليدن چاپ الباقيه، االثار از نقل) 2(
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 ميكن يم يبررس و نقد شان،يا چهارم ليدل ياستثنا به اند آورده نيمع دكتر مرحوم كه يا ادلّه ستخن ما
  .ميشو يم نيمع دكتر ليدل نيچهارم وارد ليتفص به آنگاه. ميپرداز يم ليدل نيهفتم به سپس و

 و »اظهارنظرها« عنوان تحت ماقبالً كه همانهاست نهايا. ملكم سرجان يها گفته يعني اول، ليدل اما
 ظاهراً ملكم سرجان مينمود روشن را آنها ياعتبار يب و ميكرد نقل »يرسپا ادب و سنايمزد« عنوان تحت

   13 قرن در
  

 دارد تاريخي فاصله او با  قرن سيزده حدود در كه اي حادثه درباره هايش گفته ناچار و زيسته مي هجري
 شكارآ را خود اسالمي ضد تعصب آنچنان او عالوه  به نيست، و باشد مستند تاريخي سند يك به بايد

  . ماند نمي باقي اش گفته به اعتباري  كوچكترين كه است ساخته
 هيچ قوطي در كه دروغي(كردند  يكسان خاك با را ايران شهرهاي عربي پيامبر پيروان كه است مدعي او

 بعنوان را ملكم سرجان نامربوط سراسر گفتار معين دكتر  مرحوم كه است عجب) شود نمي پيدا عطاري
  . ينمايدم ذكر دليل يك

  
 اين ولي است، كرده تائيد آنرا هم  قرآن خود كه است مطلبي جاهلي، عرب بيسوادي و"اميت"مسئله اما
 سوزانيده را كتابها اسالمي عرب كه است دليل بوده بيسواد جاهلي  عرب اينكه آيا! است؟ دليلي چه

 يك كشيد  طول تقريبا نقر ربع كه اسالمي فتوحات دوره و جاهلي دوره فاصله در عالوه  به است؟
  . است آور حيرت كه آمد بوجود مدينه در اكرم پيغمبر شخص وسيله قلم نهضت

 نوشتن و خواندن كه را اسيران  برخي"فديه"دين آن پيامبر كه آورد رو ديني به جاهلي عرب اين
 غير زبانهاي تعليم به را خود اصحاب برخي دين آن پيامبر. داد قرار مسلمين اطفال"تعليم"ميدانستند

 هر و داشت"دبير"نفر بيست حدود در گروهي خود، كرد تشويق فارسي و عبري و سرياني قبيل از عربي
 كتاب كه آورد رو ديني به جاهلي عرب اين) 1(داد قرار كاري و دفتر مسؤول را نفر چند يا يك

   آغاز"عليمت"و"قرائت"با آسمانيش وحي و) 2(است كرده ياد سوگند نوشتن و قلم به آسمانيش
   و نوشتن و خواندن از قرآن تجليل و پيغمبر روش آيا) 3(است گشته
  : پاورقي

  . مطهري مرتضي نوشته"امي پيامبر"رساله به رجوع) 1(
  ). قلم سوره(» يسطرون ما و القلم و ن) 2(
  
 علم 0 مبالقل علم الذي 0 االكرم  ربك و اقرا 0 علق من االنسان خلق 0 خلق الذي ربك باسم اقرا) 3(

 لم ما االنسان
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 به نسبت بيني خوش  حس ايجاد در تاثيري بود پيغمبر و قرآن مجذوب كه جاهلي عرب در دانستن
  ! است؟ نداشته فرهنگ و علم و كتابت و كتاب

 را اطفال تعليم عرب و قريش: ميگويند را معلمي و آموزگاري عربان ساير و قريش تحقير داستان اما
  . ميدانستند ننگ را داشتن سواد اساسا بلكه ميشمردند  پست را معلمي ارك و ميشمردند خوار
 يعني است، شده شمرده خوار آمد در كمي علت به معلمي كار كه شده تصريح بيان آن خود در اوال

 طبقات جزء روحانيان و دبيران و آموزگاران . هستيم آن شاهد خودمان ايران در امروز كه چيزي همان
  . ميدهند مسؤليت و شغل تغيير جهت همين به افراد بعضي احيانا و اند عهجام درآمد كم
 از هم خواستگاري دختر،  آن و برود دختري خواستگاري به جوان روحاني يا دبير يا آموزگار يك اگر

   بفروش، و بساز و كار مقاطعه طبقه يا و كسبه،
  
 كار مقاطعه يا كاسب آن  به را خود دختر كه ميدهند ترجيح دختر خانواده باشد داشته بيسواد، چند هر

. نه البته ميشمرند؟ خوار را معنويت و علم اينكه علت به آيا چرا؟. روحاني يا دبير يا آموزگار آن تا بدهند
 اين آماده  همه و ميخواهد فداكاري قدري دادن اي طبقه بچنين دختر ندارد، علم تحقير  به ربطي

  . نيستند فداكاري
 دشمن مطلقا عرب پس كرده تحقير را كودكي كتابخواني قريش از فردي اينكه دليل به ندميگوي عجبا،
 كه اينست مثل درست اين است زده آتش را كتابها  رسيده پايش جا هر به پس بوده، كتابت و علم

  : است گفته ايراني شاعر و اديب زاكاني عبيد  اينكه دليل به بگويند
   بماني روزه يك تب را طلب كاندر   لمع طلب بتواني تا مكن خواجه اي
   بستاني كهتر و مهتر از خود داد تا   آموز مطربي و كن پيشه مسخرگي رو

 بدستشان كتابخانه و كتاب جا هر و هستند آموزي سواد مخالف و علم دشمن عموما ايران مردم پس
 ابوحيان اينكه ليلبد بگويند يا ميباشند مسخرگي و مطربي طرفدار عكس بر و ميزنند، آتش بيفتد

   و علم دشمن كشورش مردم پس سوزانيد، را خود كتابهاي تمام تنگدستي و فقر اثر در توحيدي
  . سوادند

    سندي به مستند چند هر است، كرده نقل خوارزم درباره ابوريحان آنچه اما
  :يپاورق

  ). 5-1 / علق سوره(» يعلم<
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 ساير بر عالوه كه است مردي  ابوريحان اينكه به ظرن ولي است، نداده نشان مدرك ابوريحان و نيست
 دوم نيمه در او زيرا. ندارد زيادي زماني فاصله و گويد نمي  سخن گزاف به و است تاريخ در محقق فضايل،

 سال حدود در عبدالملك بن وليد زمان در خوارزم و است ميزيسته پنجم قرن اول نيمه و چهارم قرن
  . باشد درست كه  نيست بعيد است بوده خوارزم اهل خود هعالو به و است شده فتح 93
 زبان كه ايراني كتب به نه ، است خوارزمي زبان و خوارزم به مربوط اوال. كرده نقل ابوريحان آنچه اما

  . است بوده اوستائي يا پهلوي
 آنها استعداد و زبانها درباره نشده چاپ هنوز  كه"صيدنه"يا"صيدله"كتاب مقدمه در ابوريحان خود ثانيا و

 مخصوصا و ميدهد، ترجيح خوارزمي و فارسي بر را عربي زبان و ميكند  بحث علمي مفاهيم بيان براي
 انسان اگر نيست،  علمي مفاهيم بيان براي قادر هيچوجه به زبان اين: ميگويد خوارزمي زبان  درباره
   ).1(شود آشكار ناودان بر شتري كه  اينست مثل كند، بيان زبان اين با علمي مطلبي بخواهد
 كه نداشت امكان داشت، وجود  خوارزمي زبان به توجه قابل علمي كتب سلسله يك واقعا اگر بنابراين

 كتب عده يك كرده اشاره ابوريحان كه كتابهائي. كند معرفي وافيريغ را زبان نيا اندازه نيا حانتايابور
 نه گرفته صورت عبدالملك  بن وليد دوره در كه خوارزم مردم با مسلم بن قتيبه رفتار. بس و بود تاريخي

 و انساني ضد رفتاري) 2(باشد مبالغه از خالي و باشد  داشته اصل داستان اگر راشدين، خلفاي دوره در
    رسول صحابه غالبا و كردند فتح را روم و ايران كه اسالمي فاتحان ساير رفتار با و بوده اسالمي ضد
 خالفت هاي دوره بدترين در كه را او كار عليهذا دارد تباين بودند حضرت آن يماتتعل تاثير تحت و خدا

 كردند فتح را ايران كه اسالم صدر در مسلمين رفتار مقياس  نميتوان گرفته صورت) امويان دوره(اسالمي
  . داد قرار
 يا تيسفون است، تهداش وجود  كتابخانه و علمي تاسيسات ايران در كه ميرود احتمال كه آنجا حال هر به

 كه زباني. خوارزم نه است، آذربايجان يا نيشابور، يا ري، يا استخر، يا اصفهان، يا نهاوند، يا همدان،
  علمي كتابهائي آنزبان به ميرود  احتمال

  
  : پاورقي

 مقاله اسالمي، معارف و الهيات دانشكده  نشريه"بيروني ابوريحان درباره بررسيهائي"كتاب به رجوع) 1(
  . مينوي مجتبي آقاي

  . اند دانسته مشكوك را قصه اصل) 36("اسالم كارنامه"در كوب زرين دكتر آقاي) 2(
  
 شد ترجمه عربي به كه ايراني كتابهاي اسالم  دوره در خوارزمي، زبان نه است پهلوي زبان داشته وجود 
 بوده پهلوي زبان از پسرش يا او وسيله ارسطو منطق از قسمتي و مقفع  ابن وسيله دمنه و كليله قبيل از
  . ديگر محلي زبان يا خوارزمي زبان  نه

  :مينويسد سن كريستن
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   ).1("كردند ترجمه عربي به  پهلوي از كتابي داد دستور مروان بن عبدالملك"
 و"اميت"حالت به يكسره  مردم و برود ميان از بكلي زباني علمي آثار يورشگر، يك حمله با اينكه

 كه است بديهي است، محلي محدود زبانهاي ويژه آيند بر شان گذشته تاريخ از خبري بي و بيسوادي
    انواع حاوي اي كتابخانه و آيد در علمي زبان يك صورت به نميتواند محلي محدود زبان يك هرگز
  . شود تشكيل زبان آن با مذهبي ادبي، نجومي، طبيعي، رياضي، پزشكي، كتب
 مردمش يورش يك با دهد، تشكيل  علوم انواع از كتابخانه بتواند كه برسد وسعت از حد آن به زباني اگر

 به عام قتل است، نبوده وحشتناكتر مغول حمله از اي حمله. نميگردند امي مردمي به تبديل يكباره
 حمله  اين هرگز ولي گرديد، آتش طعمه ها كتابخانه و كتابها نمود، رخ مغول حمله در حقيقي معني

 مغول از بعد نسل رابطه و ببرد ميان از كلي به را فارسي و عربي زبان به علمي آثار انستنتو وحشتناك
 از تر گسترده فارسي زبان به حتي و عربي زبان به علمي آثار زيرا نمايد قطع مغول از قبل فرهنگ با را

 جز رفته ميان زا  خوارزم در آنچه كه است معلوم پس برود بين از مغول عام قتل چندين با كه بود اين
 و است، نبوده داريم آگاهي مذهبي كتب نوع  اين محتواي از كه زردشتي مذهبي و ادبي آثار سلسله يك

   و تاريخي كتب به نظرش كه ميرساند ابوريحان سخن در دقت. است نگفته  اين از بيش هم ابوريحان
  . است مذهبي

 معين دكتر مرحوم كه است  عجيب و است يدنيشن داستان اين. طاهر بن عبداهللا كتابسوزي داستان اما
 عبداهللا است آورده ايران فاتح اعراب وسيله ايران كتابسوزي بر اي قرينه يا دليل بعنوان را داستان اين
 جنگ در را خراسان لشكر فرماندهي كه است مامون زمان ايراني معروف سردار ذواليمينين طاهر پسر
  عيسي بن  علي بر و داشت عهده بر مامون حمايت به الرشيد هارون پسران مامون و امين  ميان

  
  : پاورقي

   86 صفحه ساسانيان زمان در ايران) 1(
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 را امين و كرد فتح را بغداد و شد پيروز  داشت امين از حمايت به را عرب سپاه فرماندهي و بود عرب كه 
  . كرد مسلم  مامون براي را هاروني ملك و كشت
 كتابي و ميكرد كار  هارون الحكمه بيت در كه شعوبي عالن به بود، عرب دض شخصا طاهر، خود
 جايزه درهم هزار سي يا دينار هزار سي نوشت، عرب  عيبهاي و زشتيها ذكر در يعني"عرب مثالب"در
 بار اولين براي  يعني است، طاهريان سلسله سر است، او به مستند كتابسوزي كه عبداهللا  پسرش) 1(داد

  . گرديد تشكيل ايراني  مستقل دولت يك و كرد استقالل اعالم خراسان او وسيله
. ببينيد را اسالم شگفتي و تاريخ  شگفتي حال عين در داشت، عرب ضد روحيه طبعا پدرش مانند عبداهللا
 اعالم بغداد خليفه مقابل در كه رسيده حدي به قدرت و قوت نظر از كه عرب ضد ايراني عبداهللا همين

 است بيهوده اينها  همه قرآن، وجود با اينكه عنوان به را، اسالم از قبل ايراني كتابهاي يكند،م استقالل
  . سوزاند مي

. داشت تقديم كهن عهد از  فارسي كتابي و آمد نيشابور در طاهر بن عبداهللا دربار به شخصي روزي"
 رشته به حكماء را شيرين هقص آن و است عذرا و وامق  داستان داد پاسخ است؟ كتابي چه پرسيدند چون
. نداريم كتب  اين به نيازي و خوانيم مي قرآن ما گفت امير. اند نموده اهداء انوشيروان  به و آورده تحرير
 ما نظر در و اند كرده تاليف مجوسان را  كتاب اين عالوه به كند مي كفايت را ما احاديث و خدا كالم

    به كتابي او قلمرو در جا هر داد دستور و انداختند آب به ار كتاب تا فرمود سپس. است مردود و مطرود
   ).2("گردد نابود شود كشف مجوس خامه به فارسي زبان
. داشتند مجوس از ايرانيان كه  است نفرتي العمل عكس فراوان احتمال به دانم، نمي من كرد؟ چنين چرا
 همه حساب به را عبداهللا كار ميتوان آيا. عرب نه كرد ايراني طاهر بن عبداهللا را كار اين حال هر به

 مي افتاد مي  دستشان به قرآن از غير كتابي هر كه داشتند تفكري چنين اساسا كه گذاشت  ايرانيان
  . نه هم باز سوختند؟

 هجوم مورد فرهنگي هرگاه  گفتيم كه است ما مدعاي دليل اما است، بوده ناپسندي كار عبداهللا كار
  فرهنگ  به مندان عالقه و پيروان يرد،ميگ قرار ديگر فرهنگ

  
  : پاورقي

   64. صفحه اول جلد االسالم، ضحي امين، احمد) 1(
  . سمرقندي دولتشاه از نقل 510  صفحه صالح، پاشا علي ترجمه اول، جلد براون مستر ادبيات تاريخ) 2(
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 فرهنگ از كه ايرانيان ميدهند قرار  اعتنائي بي مورد را كهن فرهنگ آثار زيانباري و افراط نحو به جديد 
 در بلكه ندادند نشان كهن فرهنگ به نسبت اي عالقه بودند آمده وجد به سخت اسالمي جديد

  . بردند كار  به عمد آن فراموشانيدن
 را خود ميخواهد كه عربي تعصب از تنفر عين در كه طاهر بن عبداهللا رفتار نظير رفتارهائي ايرانيان از

 عليه را تعصب اين و اند ورزيده تعصب اسالم به نسبت كند،  تحميل مردم بر خون يك و نژاد يك بعنوان
  . ميشود ديده فراوان اند برده كار به  مجوسيت آثار
 دارد، سابقه جهان در كارهائي  چنين كه اينست طاهر بن عبداهللا كتابسوزي به استدالل از مقصود اگر و

 كسروي احمد ما عصر در. هست و بوده كتابسوزيها اهدش جهان. نيست استداللي چنين به احتياجي
    آتش به را كتاب هزار هشتاد مسلمانان عام قتل و اندلس فاجعه در مسيحيان. داشت كتابسوزان جشن

 سه فلسطين و شام  به حمله در مسيحي صليبيان كه دارد اعتراف مسيحي زيدان جرجي) 1(كشيدند
 ري در غزنوي محمود سلطان) 3(كردند  كتابسوزي مصر رد تركان) 2(زدند آتش را كتاب ميليون

 را مزدكيه كتابهاي ساساني دوره در زردشتيان) 5(زدند آتش را مرو  كتابخانه مغول) 4(كرد كتابسوزي
 آتش طعمه را معروف رياضيدان  ارشميدس آثار روم) 7(زد آتش را ايراني كتب اسكندر) 6(زدند  آتش

  . كرد خواهيم بحث مسيحيان وسيله اسكندريه كتابخانه  زيسو آتش درباره بعدا) 8(ساخت
  :ميگويد علم تاريخ در سارتون جرج

 اما و: گفت و كرد بحث حقيقت و حق درباره خود كتابهاي از  يكي در يوناني سوفسطائي گوراس پروتا 
   توانم  نمي خدايان
  : پاورقي

 ترجمه زيدان جرجي اسالم  تمدن تاريخ و آيتي ابراهيم محمد دكتر مرحوم تاليف اندلس تاريخ) 1(
   65. صفحه 3 جلد فارسي

   65. صفحه 3 ج اسالم تمدن تاريخ) 2(
   224. صفحه 11 جلد دورانت ويل تمدن تاريخ) 3(
   66. صفحه 3 جلد اسالم تمدن تاريخ زيدان، جرجي) 4(
   315. صفحه 11 جلد تمدن تاريخ دورانت ويل) 5(
  . خاورشناسان از جمعي بقلم  ايراني تمدن ايضا 385 صفحه ساسانيان، انزم در ايران سن، كريستن) 6(
   351. صفحه قاهره چاپ النديم، ابن الفهرست) 7(
   386. صفحه همان) 8(
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. ميشود مانع مطلب اين فهم از را ما كه است چيزها بسيار. نيستند بگويم توانم نمي و هستند بگويم
   ).1("است كوتاه آدمي عمر اينكه ديگر و است، موضوع خود تاريكي آنها اولين

  :ميگويد سارتون
 شهر ميدان وسط در ميالد از پيش يازده و صد چهار سال در را او كتابهاي كه شد باعث مطلب همين"

   ).2("است تاريخ در كتابسوزي شده ثبت  نمونه نخستين اين و سوزاندند
 تا و شد اعالم دوم خليفه وسيله آغاز در كه ماسال جهان در تصنيف و تاليف بودن ممنوع داستان اما و

 بيان به كه كتاب اين سوم بخش در ما چند هر. است شنيدني نيز داستان اين. يافت ادامه سال صد
 شروع كي از تاليف و تدوين"عنوان تحت فرهنگي خدمات بخش در ميپردازيم اسالم به ايرانيان  خدمات

 دوم خليفه به آنچه كه كنيم اشاره اينجا در ناچاريم ولي. ددا خواهيم توضيح مطلب اين درباره"شد؟
  . نبوي احاديث كتابت به است مربوط است، منسوب

 از ديگر صحابه بعضي و السالم  عليه علي و طرف، يك از ديگر صحابه بعضي و عمر ميان اسالم صدر از
  . داشت وجود نظر اختالف  نبوي احاديث كتابت و تدوين در ديگر طرف
 و كتابت اما ميدانستند، مانع بال را احاديث نقل و ضبط و استماع بود آنها راس در عمر كه اول هگرو

 به اهتمام جاي حديث به اهتمام يا و نشود مشتبه قرآن با اينكه عذر به شمردند مي مكروه را آنها تدوين
 احاديث تدوين و كتابت  به آغاز از بود آنها راس در السالم عليه علي كه دوم گروه ولي نگيرد را قرآن
   اما نپرداخت، حديث تدوين به قرن يك تا دوم خليفه از پيروي به عامه. كردند ترغيب و تشويق نبوي
 همين به و. گشت منسوخ عمر نظر و كرد پيروي السالم عليه علي نظر از نيز عامه قرن، يك از پس

  . شد حديث تدوين و جمع به موفق عامه از پيش قرن يك شيعه جهت
 و است، بوده ممنوع موضوع هر  درباره و مطلقا عرب ميان در تاليف و تصنيف كه نيست اين مطلب پس

  دادند نمي  تصنيف و تاليف اجازه خودشان به كه مردمي
  : پاورقي

  .271 صفحه آرام احمد ترجمه علم، تاريخ) 1 (
.همان) 2(
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 مربوط اوال مكروهيت يا ممنوعيت اين. اند ردهميك معدوم را ديگران تصنيفات و تاليفات اولي طريق به 
 حديث درباره روشي چنين هرگز شيعه و بوده عامه ميان در ثانيا ديگر چيز نه بوده نبوي احاديث به

  . ندارد نوشته و كتاب با مخالفت مسئله به ربطي حال هر به و . است نداشته
 اين در سخني اسالم، در عقلي  علوم تاريخ رد صفا اهللا ذبيح دكتر و اسالم تمدن تاريخ در زيدان جرجي
  : نويسد مي صفا دكتر نشود، نقد و نقل است دريغ كه دارند زمينه

 را خود قبل ما اسالم("قبله ما يهدم  االسالم ان"كه بود آن مسلمانان همه اعتقاد مانند عرب، اعتقاد"
 چيزي به قرآن به جز كه ودب كرده رسوخ چنين مسلمين اذهان در سبب همين به و) ميسازد منهدم

 هر مطالعه  هم مبين شرع پيشوايان است، اديان همه ناسخ اسالم و كتب همه ناسخ قرآن زيرا نكنند نظر
  . بودند داشته ممنوع قرآن از غير را ديني كتاب هر حتي و كتابي
 چنان و كرد مشاهده تورات از اي ورقه عمر دست در سلم و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر روزي گويند

 لو اهللا و نقيه بيضاء بها آتكم الم «: گفت آنگاه و گرديد، آشكار او چهره بر غضب آثار كه شد غضبناك
 سوگند خدا به ؟ نياوردم شما براي پاكيزه و خشاندر شريعتي آيا(» اتباعي اال وسعه ما حيا  موسي كان
  : فرمود پيغمبر كه بود سبب همين به يزن و ).نداشت من از پيروي جز راهي ميبود زنده خود موسي اگر
. " واحد الهكم و الهنا و اليكم انزل و علينا انزل بالذي آمنا قولوا و تكذبوهم ال و الكتاب اهل تصدقوا ال"
 و آمده فرود ما بر آنچه به بگوئيد تكذيب، نه و كنيد تصديق نه ميگويند دين نام به آنچه در كتابرا اهل(

   ).است يكي شما و ما معبود داريم ايمان) ايد ساخته خود پيش از آنچه نه(هآمد شما سوي به آنچه
 ما حكم و بعدكم ما نبا و قبلكم ما خبر فيه اهللا كتاب « كه بود عهد اين در معروف احاديث جمله از

) هست شما ميان حاكم قانون و شما آينده پيشگوئي و پيش  گذشتگان حكايت خدا كتاب در(» بينكم
    نيست خشكي يا و تر(» مبين كتاب في اال يابس ال و رطب ال « كه حقيقت اين  به كريم قرآن نطق
 اكتفاء اعتقاد اين نتيجه و شد مي عقيدتي چنين تحكيم مايه طبعا) دارد وجود روشن كتابي در آنكه مگر

   و احاديث و قرآن هب
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   ).1("..بود آثار و كتب همه از انصراف
 به ناظر » قبله ما يهدم االسالم «  جمله كه نميدانند اينان آيا. شگفتم در فاضل مردان اين از حقيقتا من
 از مسلمانان همه است؟ ملغي گذشته عادات و رسوم و قوانين  تمام اسالم آمدن با كه هست و بوده اين
 ديني مراسم بودن اعتبار بي اعالم جمله  اين اند نفهميده اين جز ها جمله اين از تاكنون اسالم صدر

  . ندارد مذهبي سنن و مراسم غير به ربطي و است كتاب اهل جاهليت يا شرك جاهليت از اعم جاهليت،
 به عطف و ميپوشاند را گذشته  روي اسالم كه اينست"» قبله ما يجب االسالم"جمله مفهوم همچنانكه

 اسالم از قبل اگر د،دار خاص ديه يا قصاص شود، واقع  اسالم در اگر كه جنايتي مثال كند، نمي ماسبق
    سبق ما به عطف اسالم باشد شده مسلمان بعد او و باشد گرفته صورت او شرك  زمان در و شخصي
 در من معاني و كجا اينها فهمند، مي و فهميده را معاني اين ها جمله اين از مسلمانان همه. نميكند
  ! كجا؟ نويسندگان اين آوردي

 شريعت و قرآن آمدن با است فرموده خدا رسول كه ميكند دفريا روشني به عمر حديث همچنانكه
 منع را ديني كتب حتي كتاب هر مطالعه پيغمبر  پس است، منسوخ موسي شريعت و تورات ختميه،
    مسلمانان اينكه براي حضرت آن كرد، منع را گذشته منسوخ آسماني كتابهاي  خصوص مطالعه نفرمود،
 پيغمبر اينكه. فرمود منع تورات  مطالعه از را آنها نياميزند اسالم شريعت با را گذشتگان منسوخ شرايع
 احكام احيانا و ديني. قصص به ناظر نيز تكذيب نه و كنيد تصديق  نه ميشنويد كتاب اهل از آنچه فرمود
 آميخته هم به دروغ و راست كتاب اهل دست در كه فهمانيد آنها به ها جمله اين با حضرت. است  ديني
 نه و باشيد كرده تصديق را دروغي كه مباد كنيد، تصديق نه نيستيد، تشخيص اهل شما ونچ است،

 گذشتگان، حكايت قرآن، در":جمله اينكه كما باشيد، كرده تكذيب را راستي كه مباد كنيد تكذيب
 ديني، حكايات به ناظر است آمده نيز البالغه  نهج در كه"است شما ميان حاكم قانون آينده، پيشگوئي

 نياز ديگري آسماني كتاب به شما قرآن آمدن با اينست مقصود و است  مذهبي قوانين و اخروي آينده
  . نداريد

  
  : پاورقي

 تاريخ سوم جلد در بيان همين تقريبا 32 صفحه اسالم، در عقلي علوم تاريخ صفا، اهللا ذبيح دكتر) 1(
  . است مدهآ 55 و 54 صفحه  فارسي ترجمه زيدان جرجي تاليف اسالم تمدن
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 اطالع من كه آنجا تا كه است مبين كتاب في اال يابس ال و رطب ال و « آيه به تمسك تر مضحك همه از
 تفسير محفوظ لوح به آنرا همه. است ندانسته قرآن به مربوط را آيه اين هم مفسرين از نفر يك دارم
  . اند كرده
 نتيجه و كرده فرض آقايان  اين كه بودهن آنچيزي هرگز احاديث آن از و آيه اين از مسلمين تصور
 فني هر در را كتابي هر قرآن غير كه ميداده مسلمين به  فكري زمينه احاديث آن و آيه اين كه اند گرفته

  . ببرند  بين از علمي هر و
 كه كردند نقل شكلي به ايشان. بپردازيم معين دكتر مرحوم چهارم دليل نقد به كه است آن نوبت اكنون
 و العبري ابن ابوالفرج نقل در گوئي و است داده نظر ايران  كتابسوزي درباره قاطعانه خلدون ابن گوئي

 قطعا  ايشان كه صورتي در نيست، خللي هيچگونه هم خليفه حاجي و قفطي و بغدادي  عبداللطيف
 به مسلمين وسيله را اسكندريه  كتابسوزي اساسي بي و پايگي بي اخيرا اروپا محققين كه اند ميدانسته

. اند شده رد و كرده قناعت مينوي و نعمان شبلي انكار نقل به تنها ايشان ولي اند رسانيده اثبات به وضوح
  . كنند توجه آنها قاطع دليلهاي به  اينكه بدون
 خود نظر به كه نكاتي اضافه  به اسكندريه كتابسوزي درباره را محققين نظريات خالصه طور به ما اكنون

 نسبت ايران كتابسوزي درباره خليفه حاجي و خلدون ابن  به آنچه نقد به سپس كنيم، مي نقل رسيده ما
  . پردازيم مي شده داده
 بيسوادي اگر كه است بديهي. ميكنند استناد اسكندريه كتابسوزي به ايران در كتابسوزي مدعيان غالبا
 كتابسوزي ايراني، طاهر بن اهللاعبد كتابسوزي قريش، از فردي وسيله آموزگاري تحقير جاهلي، عرب
 فاتح  اعراب سوزي كتابخانه دليل اسالمي، اوليه فتوحات از بعد سال صد خوارزم در مسلم بن قتيبه
 نقل طبق كه العاص بن و عمر نظير باهوشي و عاقل شخصيت وسيله اسكندريه سوزي كتاب باشد، ايران

 از خليفه مستقيم فرمان به آنهم داشته، معاشرت او با و  ميبرده بهره اسكندريه آنروز فيلسوف محضر از
 كتابخانه  دليل اولي طريق به كرد، خوارزم در مسلم بن قتيبه كه آنچنان خود، پيش  نه مدينه، مركز

 فراوان تاب و آب با اسكندريه كتابسوزي  اينگروه طرف از هميشه لهذا. شود شمرده بايد ايران در سوزي
  . ميشود نقل

   چه و عموم، طور به چه اسالمي فتوحات و اسالم تاريخ كه بگوئيم بايد مقدمتا
  

  :يپاورق
  .59 / انعام.1
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 ما اختيار در كتب آن و شده  تدوين دوم قرن اواخر از) خاص منطقه يك فتوحات يعني(خصوص بطور
 را رشه اين فتح نيز مسيحي نفر چند اسالمي، مورخين بر عالوه باالخص اسكندريه فتح به راجع است،

   و يهودي يا مسيحي يا اسالمي كتب از هيچيك در. اند كرده نقل فراوان تفصيل با اعراب دست به
. نيست ميان در ايران يا  اسكندريه كتابسوزي از نامي شده تاليف صليبي جنگهاي از قبل كه اينها غير
 مردي كه بغدادي للطيفعبدا بار اولين براي كه است  هفتم قرن اوايل و هجري ششم قرن اواخر در تنها

 كه"مصر  بارض المعاينه الحوادث و المشاهده االمور في االعتبار و االفاده"بنام  كتابي در است مسيحي
 كه آنجا است سفرنامه حقيقت در و است كرده مشاهده شخصا كه است حوادثي و امور آن موضوع
  : است گفته كرده مي توصيف هاسكندري كتابخانه سابق  محل در"السوادي عمود"نام به را عمودي

 اين در ارسطو و بوده استوار رواقي آنها روي بر كه است عمودهايي از يكي عمود اين كه ميشود گفته و"
 آنرا خليفه اشاره به عاص عمرو كه بوده اي كتابخانه اينجا در و بوده دارالعلم و ميكرده تدريس رواق

  . "  است سوخته
 چنين) او كيش هم مسيحيان البد و(مردم افواه در كه بگويد واستهخ نمي اين از بيش عبداللطيف

 گفته چنين("يذكر و"با را خود سخن زيرا كند، تاييد آنرا بخواهد آنكه بدون است زبانها سر بر اي شايعه
 حديثي، يا تاريخي روايت نقل در كه ميدانيم همه. است كرده آغاز) است زبانها سر بر چنين ميشود،

 همچنين و مورخين از  طبري آنچنانكه ميكند، نقل سند ذكر با را مطلب باشد داشته نديس اگر ناقل
 و صحت در كه دهد مي امكان را خواننده است،  نوع همين نقل نوع بهترين. ميدهند انجام محدثين غالب
 ند،ك نقل ماخذ و سند ذكر بدون ناقل اگر و. بپذيرد يافت صحيح را سند اگر و كند تحقيق نقل سقم

 شد، واقع حادثه  فالن سال فالن در ميگويد مثال ميكند نقل مسلم ارسال صورت به گاهي: است  دوگونه
 واقع حادثه فالن سال فالن در كه ميگويند  چنين يا است، شده گفته يا ميشود، گفته: گويد مي گاه و

  البته ولي دارد اعتماد ردهك نقل آنچه به گوينده خود كه اينست نشانه شود بيان اول صورت به اگر. شد
 چنين حديث علماي ،نميكنند اعتماد نشده نقل سند و ماخذ و مدرك كه نقلها اينگونه به ديگران
 اعتنائي ماخذ و مدرك بدون تاريخي نقلهاي  به نيز اروپائي محققين شمارند، نمي معتبر را احاديثي

  . شمارند مي معتبر غير آنرا و كنند نمي
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 نداده، نشان مدرك و ماخذ اما كرده خود كتاب در نقلي چنين فالنشخص ميگويند كه اينست حداكثر
  . ندارد تاريخي اعتبار يعني

 و"است شده گفته"يا"ميگويند چنين"يا"گويند"صورت به ناقل خود كه شود بيان دوم صورت به اگر اما
  اعتباري نيز گوينده خود يحت كه اينست نشان شود بيان) مجهول فعل صيغه با اصطالح به(اينها امثال
 عدم نشانه تنها نقلها در) است  شده گفته("قيل"كلمه كه معتقدند اي عده. نيست قائل نقل اين براي

  . است نيز آن  اعتباري بي به اشاره نيست، ناقل اعتماد
 نداشته اعتماد آن به او خود  است آن نشانه الاقل كه كرده نقل سوم صورت به را داستان اين عبداللطيف

 به پايش ارسطو است دانسته نمي كه بوده اطالع بي قدر  اين عبداللطيف كه است بعيد عالوه به. است
   از بعد اسكندريه اساسا بلكه باشد كرده تدريس رواق آن در كه رسد چه تا ده،ينرس هياسكندر و مصر

 زمان در شهر اين طرح .شد تاسيس مصر به اسكندر حمله از بعد اسكندريه زيرا شده، تاسيس ارسطو
 ارسطو. آمد در شهر صورت به تدريجا و شد ساختمان  به آغاز او زمان در هم شايد و شد ريخته اسكندر
  . است اسكندر معاصر
 دارد مضموني ضعف نقل اين  است نداشته خواه و داشته اعتماد نقل اين به شخصا عبداللطيف خواه پس
 اگر. است رواق در ارسطو تدريس آن و است دروغ قطعا  تاريخي نظر از كه است مطلبي بر مشتمل يعني
 كه اينست  نشانه باشد دروغ قطعا آنها از برخي كه باشد مطلب چند بر مشتمل روايت  يك و نقل يك
 نظير اعتبار نظر از مسلمين وسيله  اسكندريه كتابخانه شدن سوخته است، قبيل همين از هم باقي

  . تاس محل آن در ارسطو تدريس
 زيرا دارد مضموني ضعف هم و است، مدرك و سند فاقد زيرا دارد، سند ضعف هم عبداللطيف نقل پس

 خود ميدهد نشان كه شده بيان اي گونه به زيرا دارد،  بياني ضعف هم و است، واضح دروغ يك بر مشتمل
  . ندارد اعتماد آن به هم او

 در الاقل يا و) هجري اول قرن(زيست، مي كندريهاس فتح عصر در عبداللطيف اگر اينها، همه بر عالوه
 در ديگران از روايت بطريق را اسكندريه فتح جمله از اسالمي فتوحات كه زيست مي مورخيني عصر
   با عبداللطيف اتفاقا كه رفت مي احتمال اين) هجري چهارم تا دوم قرن(اند آورده گرد خود كتب

   و اند، كرده نقل عبداللطيف  براي و اند بوده جريان شاهد هالواسط مع يا واسطه بي كه برخورده افرادي



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 287

 قرن اوايل و ششم قرن اواخر در را خود كتاب عبداللطيف  ولي اند برنخورده افرادي چنين به ديگران
    هجري 18 و 17 سالهاي حدود در كه اسكندريه فتح حادثه با يعني) 1(است  كرده تاليف هفتم
 از و تاريخي كتاب هيچ در سال ششصد اين همه در و. دارد فاصله سال ششصد به نزديك شده واقع
 اين از بعد مرتبه  يك نشده، شنيده و ديده غيره و يهودي و مسيحي و مسلمان از اعم مورخي  هيچ زبان
 و(سند بي نقل يك حد از را عبداللطيف نقل  جهت اين. ميشود ديده عبداللطيف كتاب در طوالني مدت

 بودن دروغ بر خارجي قرائن كه مياورد در نقلي صورت به و ميبرد تر پائين  هم) مرسل برخ: اصطالح به
  . هست  آن
 آنكه از قبل بار چندين اسكندريه  كتابخانه اساسا كه دهند مي شهادت تواريخ اينكه باالتر اينها همه از

 مسلمين كه نگاميه و شده واقع حريق و يغما و تاراج مورد شود فتح مسلمانان بدست اسكندريه
    دست در كتابهائي تنها و نداشت وجود سابق صورت به اي كتابخانه اساسا كردند فتح را اسكندريه

  . كردند  استفاده كتابها آن از هجري چهارم تا دوم قرنهاي در مسلمين كه بوده افرادي
 مناره روي بر گرگ ار يعقوب امامزاده":گفت شخصي كه ميكند پيدا مصداق معروف مثل ديگر بار اينجا
   و نبود مناره باالي بود، يوسف و نبود يعقوب بود، زاده پيغمبر و نبود  امامزاده: گفت ديگري"دريد

 دورانت، ويل به را سخن زمام اينجا من. ندريد را يوسف گرگ است، دروغ مطلب اصل تازه بود، چاه ته
  : ميگويد دورانت  ويل: ميدهم تمدن تاريخ جهاني معروف مورخ

  . كه اينست) عبداللطيف روايت(روايت اين ضعف دالئل جمله از(
 392 سال به"توفينس"اسقف بدوران متعصب مسيحيان را اسكندريه كتابخانه مهم قسمت - 1

  . بودند سوزانيده) مسلمين دست  به اسكندريه فتح از قبل سال 250 حدود در(ميالدي
 از هيچيك بود، فاصله عبداللطيف  كتاب در مفروض دثهحا ثبت تا وقوع از كه) 2(قرن پنج مدت در -  2

 933 هجري 322 بسال كه مسيحي"اوتكيوس"كه صورتي در اند نياورده سخن آن درباره مورخان
  ميالدي

  
  : پاورقي

   28. صفحه"اسكندريه فتح"رساله نعمان، شبلي است شده فارغ آن تاليف از 603 سال در) 1(
  . قرن شش به قريب بلكه) 2 (
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 همين به است، كرده نقل فراوان تفصيل با عربان دست به را شهر اين فتح بود، اسكندريه  بزرگ سقفا
 كه  اسكندريه كتابخانه نابودي پندارند، مي افسانه آنرا و پذيرند نمي را قضيه  اين مورخان غالب جهت

   ).1("بود جهان تاريخ انگيز غم حوادث از شد انجام بتدريج
 است، كرده ذكر تمدن تاريخ در مسيحيان وسيله را كتابخانه اين نابودي تدريجي مراحل دورانت ويل

  . كنند مراجعه تمدن تاريخ فارسي ترجمه يازدهم و نهم و ششم بمجلدات توانند مي مندان عالقه
  : گويد مي عرب و اسالم تمدن در گوستاولوبون،

 يك كه است تعجب بسي  جاي اند داده نسبت اسالم بفاتحين آنرا كه اسكندريه كتابخانه سوزانيدن"
 بقبول تلقي آنرا و است مانده باقي خود شهرت  به متمادي مدت اين در چگونه موهومي افسانه چنين
 نصاري خود كه است گرديده محقق و معلوم و پيوسته بثبوت عقيده اين  بطالن امروز ولي. اند نموده
 كتابخانه اند نموده  منهدم اهتمام كمال با را اسكندريه خدايان و معابد همه همچنانكه اسالم، از  پيش
 بود نمانده باقي چيزي مزبور كتابهاي از اسالم فتح زمان در چنانكه. دادند باد بر سوزانيده نيز، را مزبور

  . سازند  حريق طعمه آنرا تا
 يعني مسلمين فتح زمان تا  گرفته صورت ميالد از پيش 332 سال در كه آن بناء زمان از اسكندريه شهر

  . رفت مي شمار به دنيا مهم و معظم شهرهاي از يكي سال هزار مدت تا
 مهمي هاي كتابخانه و  مدارس شده جمع شهر اين در دنيا فالسفه و حكما تمام بطالسه ملوك عصر در

 حمسي از قبل 48 سال در چندانكه نكرد، پيدا  دوام آنقدر علمي ترقيات آن ولي. بودند كرده تاسيس
 اگر. ساختند وارد آن علمي حيات به زيادي لطمه برده حمله اسكندريه به" سزار"سرداري تحت روميان

 بوده موقتي ترقي اين لكن نمود، پيدا سزا به اهميتي كرده ترقي شهر اين دوباره روميان سلطنت در چه
   انهفاكس جلوگيريهاي وجود با  شده پيدا مذهبي مناقشات جنون اهالي در زيرا است،

  
  : پاورقي

   219. صفحه 11 جلد فارسي، ترجمه تمدن، تاريخ) 1(
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 قرار مملكت رسمي مذهب مسيح، ديانت كه زماني تا افزود، مي  آن شدت بر روزانه روم، امپراطوران
 با را) 1(پرستان  بت هاي كتابخانه و خدايان هاي مجسمه و معابد تمام كرد حكم تئودور آنوقت گرفت،
   ).2("ودندنم يكسان خاك
 از قبل قرن چهار در رومي اسكندر وسيله به است مصر معتبر شهرهاي از اكنون هم كه اسكندريه شهر
  . يافت اسكندريه نام جهت  همين به و شد ريزي طرح يا و ساخته مسيح ميالد

 "ادميآك "حقيقت در و كتابخانهو  موزه شهر آن در خوانند مي"بطالسه"را آنها كه مصردر اسكندر خلفاي
 يونان اكابر با اسكندريه دانشمندان از بسياري. آمد در عظيم علمي  حوزه يك بصورت كه كردند تاسيس
  . جهانند علمي مشاهير از و ميكنند  برابري
 مصر. يافت ادامه ميالد از بعد  چهارم قرن تا و شده آغاز ميالد از قبل دوم و سوم قرن از اسكندريه حوزه
 و گراييد افول به يوناني تمدن كه بعد بود، يونان سياسي نفوذ زير خلفايش و سكندرا دوره در كلي، بطور
 و مصر و كرد غلبه  يونان بر روم و گرفت در جنگ يونان با بود ايطاليا در فعلي رم مركزش  كه روم ميان

 شد قسممن ميالد از بعد قرن چهار حدود در  روم دولت شد، واقع روم سياسي نفوذ تحت نيز اسكندريه
 بوده ايطاليا در رم مركزش كه غربي روم و بوده) فعلي استانبول(قسطنطنيه مركزش كه شرقي روم به

 منفي اثر روم  تمدن روي هم و يونان تمدن روي هم مسيحيت و گراييد مسيحيت به شرقي روم. است
 شرقي به روم  امانقس از(وقت همين از تقريبا است غرب انحطاط دوره كه غربي وسطاي قرون و گذاشت،

  . شود مي آغاز) غربي و
 دين اصول خالف بر را فلسفه و علوم تدريس كه مسيحيت سايه مسيحيت به شرقي روم گرايش از پس

 سنگيني اسكندريه حوزه بر شمرد مي كننده گمراه و  گمراه و كافر را فالسفه و علما و دانست مي مسيح
 48(در سزار حمله از بعد ديگر بار كتابخانه اين متناوب سوزانيدنهاي و تاراجها و بردها دست و كرد

   آغاز) ميالدي
  : پاورقي

  . شد تاسيس دانند مي پرست  بت و مشرك را آنها كه مردمي وسيله اسكندريه، معروف كتابخانه) 1(
  ).  خالصه(265 -  263 صفحات چهارم، چاپ عرب، و اسالم تمدن تاريخ) 2(
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  . گشت
 از نين ژوستي. گراييد  مسيحيت به كه است امپراطوري اولين شرقي روم رامپراطو اول، قسطنطين

 حوزه چهارم قرن در قبال و كرد تعطيل رسما را آتن حوزه ميالدي ششم قرن در قسطنطين اخالف
 گرفت صورت ميالدي 529 سال در آتن حوزه تعطيل. بود  شده كامل تضعيف يا و تعطيل اسكندريه

   چهار و نود و ايشان بعثت از قبل سال يك و هشتاد و اكرم رسول تولد از  قبل يكسال و چهل يعني
 فتح از قبل سال اند و بيست و صد و ايشان رحلت از قبل سال پنج و صد و هجرت از قبل سال

  . مسلمين بدست اسكندريه
 يحيانمس و كردند تاسيس  مشركان و پرستان بت را كتابخانه اين كه شد معلوم گفتيم آنچه مجموع از

 سال دويست حدود در كه مسلمين و مسيحيان ميان  صليبي جنگهاي از بعد ولي بردند، بين از آنرا
 و شدند آشنا اسالمي فرهنگ و تمدن با طرف يك از مسيحيان) هجري  ششم و پنجم قرن(كشيد طول
 را مسلمين كينه  سخت مسلمين از نهائي شكست از پس ديگر طرف از و داد، آگاهي آنها به  تمدن اين
 رسول و قرآن و اسالم عليه اندازه آن. زدند  دست مسلمين عليه اعصاب جنگ به و پختند خود دلهاي در

 بينيم مي و است جديده قرون مسيحي متمدنهاي شرمساري موجب  كه ساختند شايعه مسلمانان و اكرم
 وسيله كتابسوزيها  شايعه. نويسند مي) 1("قرآن و محمد پيشگاه به تقصير عذر"مافات  جبران به كه

 شايعه اينكه  بدون بعد به هفتم قرن از نيز مسلمين از برخي احيانا كه است ايعاتش همين جزء مسلمين
 منعكس خود كتابهاي در"ميشود روايت چنين"يا"شود مي گفته"يا"است شايع"صورت به بدانند را ها

  مسلمين كردن بدنام شان انگيزه و باشند مي صليبي مسيحيان شايعه سازنده آنكه از غافل اند، كرده
 اول صدر مسلمين و اسالم عليه را مسلمين ملي احساسات برانگيختن استعمار كه اخير، قرن در و. است
 به و آوردند، در تاريخي حادثه يك صورت به را افسانه اين داود پور امثال داده قرار خود برنامه صدر در

 و آموزان  دانش خورد به تاريخي نقل يك صورت به و دادند بال و پر عبداللطيف نقل نظير نقلهائي
  . دادند خبر بي دانشجويان

  : پاورقي
 به سعيدي غالمرضا سيد حاج آقاي  وسيله كه كرد تاليف"پورت ديون جان"نام همين به كتابي) 1(

 به و طرح، را اسكندريه كتابسوزي موضوع) 22 صفحه(كتاب آن در پورت، ديون جان. شد ترجمه فارسي
  . كند مي تكذيب شدت
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  . بپردازيم العبري بن ابوالفرج  سخن نقد به اكنون كرديم بررسي و نقل را عبداللطيف سخن اينجا تا

 پدرش و يافته تولد) صغير  آسياي(ملطيه در هجري 623 سال در كه است يهودي طبيب يك ابوالفرج
 گرفتن فرا به را خود تحصيالت آغاز نيز ابوالفرج ت،اس  گرائيده نصرانيت به و كرده ترك را يهود دين

 به مبسوط تاريخي. است داشته كامل آشنائي عربي و سرياني زبان به او. است گذرانيده  نصرانيت اصول
 كتابسوزي از ذكري كتاب آن در. است بوده يوناني عربي، سرياني، كتب آن ماخذ كه نوشته سرياني زبان

 گويند مي  كه نوشت"الدول مختصر"نام به عربي به آن از اي خالصه و ندارد دوجو  اسكندريه در مسلمين
 آن خالصه الدول مختصر اينكه با ميگويند كه اينست عجب و است ناقص و ناتمام آن هاي نسخه همه
 آنها جمله از نيست سرياني مفصل اصل در كه  است مطالبي بر مشتمل است سرياني مفصل تاريخ

  . است مسلمين وسيله  اسكندريه كتابسوزي داستان
 است اشخاصي از و بوده اكسفورد  كالج پروفسور كه"پوكوك دكتر"نام به مردي را الدول مختصر كتاب

 نموده ترجمه هم التين زبان به و كرده نشر و طبع است،  داشته دست مسلمين عليه اكاذيب نشر در كه
 رواج اروپا در اسكندريه در مسلمين كتابسوزي هشايع شخص اين و كتاب اين وسيله به  آنوقت از. است
 اين ديگران و گوستاولوبون و كريل و گيبون  امثال اروپايي محققين وسيله اخيره قرون در آنكه تا يافت
   ).1(شد تكذيب شايعه

  : است آمده شكل اين به الدول مختصر كتاب در كتابسوزي داستان
 عرب ميان در است بوده ملقب  نحوي يعني"غرماطيقوس"به ما زبان به كه نحوي يحيي آنزمان، در"

 بود يعقوبي فرقه جزء و نصراني مذهبا و است بوده اسكندريه  ساكن مشاراليه. گرديد حائز را شهرت مقام
 علماي  تمام و گفته ترك را تنصر مذهب آخر در او. نمود مي تاييد را) ؟(ساوري  عقيده مخصوصا و

 وقتي. ننمود قبول او ولي آيد  بيرون زندقه و كفر از كه نمودند نصيحت شده جمع او نزد مصر نصاراي
  و باقي حال همين به مدتي تا او و انداختند، بود دارا  كه مناصبي از را وي شدند مايوس علماء كه

  : پاورقي
  . شد اقتباس 38 و 15 و 14 صفحات  نعمان شبلي تاليف"اسكندريه كتابخانه"رساله از قسمت اين) 1(
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  . گرديد مصر وارد) مصر فتح در مسلمين فرمانده(عاص بن عمرو  آنكه تا بود زنده 
. نمود احترام او از خيلي و گرديده واقف او فضل و علم مقام از عمرو شد، حاضر وي نزد يحيي روزي
 انسخن. نبودند آشنا آن با ابدا اعراب كه نمود اي حكيمانه  سخنان رشته يك به شروع مشاراليه فاضل
 باهوش اشخاص از عمرو اينكه به نظر. شد وي فريفته گرديده واقع مؤثر العاده فوق عمرو  دماغ در مزبور

  . ساخت نمي جدا خودش از را او هيچوقت و نمود اختيار را وي مصاحبت بود فكور و عاقل و
 آنچه البته باشد، مي شما  تصرف در هست اسكندريه در چه هر كه داشت اظهار عمرو به يحيي روز يك
 نيست شما حاجت محل چندان كه چيزهائي ولي  نيست كاري آن به را ما باشد مي مفيد شما براي

 پرسيد عمرو. باشد مي بيشتر آنها به ما استحقاق كه كنيد واگذار ما خود  به را آنها كه كنم مي خواهش
 شده ذخيره دولتي بخانهكتا در كه باشند مي فلسفه و حكمت كتب: گفت جواب در چيستند؟ آنها  كه
  . اند

 قبال نميتوانم خودم از واال بخواهم دستور) عمر(خليفه از بايد باب اين در من كه داشت اظهار عمرو
 اين اگر: نوشت جواب در نمود، تكليف كسب و داده اطالع خليفه  به را واقعه عين چنانكه. كنم اقدامي
  . ده باد بر را آنها تمام قرآنند با مخالف اگر و نيست آنها به ضرورتي هيچ باشند مي قرآن با موافق كتابها
 اسكندريه حماميهاي بين كه  داشت مقرر نموده كتابخانه انهدام به شروع عمرو جواب اين وصول از بعد

 شده واقع آنچه و. داد باد بر سوزانيده را كتب تمام ماه  شش مدت در رو اين از و كردند تقسيم را كتابها
   ).1("نما قبول  عجاباست بدون

 استدعاي يا و) باشد آورده خود او را  قضيه اين واقعا اگر(ابوالفرج جناب خواهش و توصيه اين با متاسفانه
 از گذشته. نيست قبول قابل استعجاب بدون نه و استعجاب با نه ، افسانه اين پوكوك، پروفسور جناب
   گفتيم عبداللطيف سخن نقد در آنچه

  
  : پاورقي

  . 18 - 16 صفحات اسكندريه، كتابخانه رساله نعمان، شبلي )1(
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 از بعد كه ويژه به. نيست قبول قابل وجه هيچ به مدرك و ماخذ و سند ذكر بدون تاريخي روايت يك كه
    ذكري ماخذ و سند بدون ولو آن از احدي قبال و شود مطرح ماخذ بي و سند بي  نقل اين سال ششصد
 فتح موقع در اساسا  كه رسيده ثبوت به مطلب اين محققان نظر از گفتيم هعالو به و است، نكرده

 است، بوده منتفي اصل از موضوع و بود  نمانده باقي چيزي كتابخانه از مسلمين دست به اسكندريه
  : دارد وجود گزارش  اين عليه ديگري قرائن و داليل
 وي شده تحقيق اخيرا كه اسنادي  طبق. تاس معروف فيلسوف نحوي يحيي قهرمان، داستان، اين در اوال
 عجيب) 1(است افسانه عمرو با وي مالقات و است گذشته در اسكندريه فتح از قبل سال صد حدود در

 فشار اثر در كه است اي هفتگانه حكماي از يكي وي كه نويسد مي اينكه با نعمان  شبلي كه اينست
 را عمرو با يحيي مالقات اصل كرد،  پذيرائي آنها از روانانوشي خسرو و آمدند ايران به روم از نين ژوستي
 و صد از بيش اسكندريه فتح تا ايران به حكما آن مهاجرت از كه كند نمي توجه. دهد مي قرار تائيد مورد

 اسكندريه فتح از قبل سال بيست و صد حدود در كه يحيي ندارد امكان عادتا است، فاصله  سال بيست
 حيات به عمرو نديمان از يكي صورت  به اسكندريه فتح هنگام است، بوده عروفم و نامبردار حكيمي

 كتابخانه از نامي چند هر اند كرده ذكر را عمرو با يحيي مالقات  كه نقلهائي بنابراين. دهد ادامه خود
  . است اساس  بي اند نبرده

 روايت در اسكندريه در رسطوا  تدريس داستان نظير ابوالفرج روايت در عمرو با يحيي مالقات داستان
  . اند نكرده توجه تاريخ با قصه انطباق  به پردازان قصه و ضاعان و. است عبداللطيف

 به را كتابها عمرو رسيد، كتابها  نابودي به خليفه دستور آنكه از پس كه است آمده قصه متن در ثانيا
  خوراك ماه شش  مدت تا و كرد تقسيم اسكندريه حمامهاي

  
   :پاورقي

: ميگويد اسالم در عقلي علوم تاريخ 6 صفحه در اينكه با صفا اهللا ذبيح دكتر آقاي كه اينست عجيب) 1(
 حدود در(ششم قرن اول نيمه و پنجم قرن اواخر در اسكندريه  مدرسه بزرگ شخصيات از نحوي يحيي
   تا گويند مي":كند مي تصريح كتاب آن 18 صفحه در و بوده) نبوي هجرت از قبل قرن يك
 مرد اين آيد برمي تاريخي قرائن  چنانكه اما و بود زنده) ميالدي 641(العاص بن عمرو دست به مصر فتح
 اواسط تا پنجم قرن اواخر از بودنش زنده و است ميالدي  ششم قرن اول نيمه و پنجم قرن اواخر رجال از

 قهرمانش دو كه را انداست همين خالصه حال عين در. "است عقل و عادت از دور بكلي هفتم قرن
   !است آورده اسكندريه كتابسوزي بر دليل عنوان به باشند مي العاص  بن عمرو و نحوي يحيي
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 بزرگترين از يكي و مصر شهر بزرگترين  وقت آن در اسكندريه باينكه توجه با و بود اسكندريه حمامهاي
 شهر اين از خليفه براي فراوان باعجا با كه گزارشي در عمرو خود و است بوده روز آن جهان شهرهاي

 جزيه يهودي هزار چهل عالي، عمارت هزار چهار حمام، هزار چهار شهر اين در": نويسد مي دهد مي
  . "دارد وجود فروشند مي تازه سبزي  كه سبزيفروش هزار دوازده دولتي، تفريحگاه صد چهار پرداز،
 قدر آن يعني اند، شده مي گرم كتابها اين از حمام هزار چهار ششماه مدت در كه كنيم فرض چنين بايد

 يعني روز هزار هفتصد به قريب براي كنند گرم آن با خواستند مي را حمام يك اگر كه است بوده كتاب
 همه آمده ابوالفرج  گزارش متن در آنچه طبق آنكه تر عجيب. بود كافي حمام آن سال هزار دو حدود در
 آغاز از آيا: بينديشيم كمي است خوب اكنون. ديگر موضوع در نه بوده فلسفه و حكمت در كتابها آن

 بيرون نسخه آوري سرسام شكل در و شده پيدا چاپ صنعت است قرنها  كه امروز تا تمدن پيدايش
 باشد كافي ششماه  مدت در حمام هزار چهار سوخت براي كه فلسفه و حكمت كتاب اندازه اين دهد مي

   .است؟ داشته وجود
  
 صورت به كتابها است؟ بوده كرده اشغال را يمساحت چه يا كتابخانه نيچن ميشينديب است بخو باز

 مردم استفادة مورد رايز ،بوده ها قفسه شده دهيچ صورت به بلكه نبوده، گندم كاه انبار مانند شده انبار
 ةيناح از كه دهيرس الديم از بعد چهارم قرن در يحيمس شيكش كي از كه يگزارش در لهذا و است، بوده

   امپراطور
  

    من":كه آمده چنين ببرد، بين از را كتابخانه بود شده مامور وقت
 آنرا هم عبداللطيف آقاي كه رواق  يك ).1("يافتم خالي كلي به كتاب، از آنوقت در آنرا هاي قفسه

   .نباشد كافي اي كتابخانه چنين براي شايد هم شهر  يك مساحت هيچ، كه بوده كرده مشاهده
 بشر، تاريخ در سابقه بي امكانات وجود و چاپ صنعت پيشرفت اثر در بزرگ، بسيار هاي كتابخانه امروز

 تاريخ در سابقه بي و بزرگ بسيار شهرهاي همچنانكه دارد وجود شوروي و آمريكا خصوصا جهان در
 كتابهايش كه باشد داشته وجود اي كتابخانه هم امروز ندارم باور من. دارد وجود امروز  جهان در بشر،
  . كند كفايت  ششماه مدت براي هست آنجا در كتابخانه آن كه شهري حمامهاي كردن گرم  براي

  : پاورقي
   50. صفحه اسكندريه، كتابخانه نعمان، شبلي) 1(
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. يافت توان مي برايش نظيري ها افسانه  دنياي در تنها و است، داستان اين بودن افسانه دليل همه اينها
 سخن داد بوده پرجمعيت و بزرگ العاده فوق روزگاري بود مدعي  كه هرات شهر وصف در مردي ندگوي

 پز كله چشم يك احمد هزار يك و بيست هرات در آنوقت در: گفت كه رسانيد جائي به را كار ميداد،
 و اند دهنبو  چشم يك نامها احمد همه و نبوده، احمد نامشان همه اينكه به توجه با! است داشته وجود
 و بيست به پز كله چشم يك  احمدهاي عدد فقط اگر پس اند نبوده پز كله چشم يك احمدهاي همه

 روي را آخرين و اولين اگر است؟ بوده قدر چه سايرين عدد ببينيد و كنيد حساب رسيده، مي نفر يكهزار
  . نيست كافي هم باز قطعا كنيم جمع زمين

 المعارف دائره نويسندگان لذا. است پز كله چشم يك احمد ،داستان شبيه چيزي ابوالفرج داستان
  . اند آورده حساب به فكاهيات جزء را ابوالفرج قصه نعمان شبلي نقل بنابر انگليسي

 ابدا و بوده پوست از كتابها عصر آن در: اند گفته غربي محققان برخي و نعمان شبلي كه همانطوري ثالثا
 ديگري بيهوده و لغو كار يك بردن كار به سوخت براي را آنها جهت بدين و خوردند نمي سوخت درد به

    حماميان كه داريم يقين ما":گفته كه كند مي نقل پير در مسيو بنام شخصي از نعمان شبلي. بوده
 پوست روي در كه را  كتابهائي هيچوقت داشتند حاضر ديگري مواد سوخت براي كه وقتي تا اسكندريه

 پوست از مزبوره كتب اعظم قسمت كه اينجاست  سخن و رسانيدند نمي سوخت مصرف به يافته تدوين
  ). 1("بودند يافته تشكيل

 در كه خليفه به شهر اين از خود گزارش در عمرو قطعا بود، اسكندريه در اي كتابخانه چنين اگر رابعا
 فروشهاي سبزي و دولتي تفريحگاههاي از گزارش آن در. برد مي آن از هم نامي است مضبوط تواريخ
  . نيست سخني كتابخانه از اما آمده ميان به سخن شهر

 اهل"آنجا مردم و بست  مسلمين با صلح داد قرار عاص، عمرو وسيله فتح از پس اسكندريه خامسا
 حتي و ناموس و مال و جان يعني. شد مي اجرا آنها درباره"ذمه اهل"مقررات و رفتند مي شمار به"ذمه

  . دانست مي آنها مسؤول و ضامن را خود اسالمي حكومت و بود محترم ادتشانعب  آزادي و معابد
   در عاص بن عمرو

  : پاورقي
   56. - 53 صفحه همان،) 1(
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 كه دهد مي مصر مردم به عمرو كه است امنيتي  پيمان اين":نوشت چنين مصر مردم با خود نامه عهد
 شده، نقل البلدان معجم از آنچه طبق و)1("است امان در امورشان ساير و مساكن و اموال و خون و جان

 و است خودشان به متعلق  همه مردم آن هاي سرمايه و اموال مصر، مردم زمين".كه است شده تصريح
   ).2("ندارد تعرض حق كسي

    بوده اينچنين همواره كتاب، اهل با مسلمين سيره كه ميدانيم كلي طور به
  
 هيجز نيا مقابل ودر گرفتند يم هيجز آنها از و دادند يم قرار ودخ »ذمة« در فتح از پس را آنها كه

 نقل در اگر. شد نيچن زين هياسكندر در. شدند يم آنها معابد و تيثيح و مال و جان تيامن دار عهده
 يكار نيچن آنجا مردم با صلح مانيپ عقد از قبل هياسكندر فتح هنگام مسلمانان كه بود آمده ابوالفرج

 ه،ياسكندر فتح از بعد مدتها انيجر نيا ديگو يم ابوالفرج گزارش اما بود، قبول قابل يحد تا بودند كرده
 دست صلح قرارداد از بعد نيمسلم نكهيا. است داده رخ شد داده ينبو ييحي طرف از كه يتذكر اثر در
  .آنهاست سنت و رهيس مخالف بزنند يكار نيچن به

 ريمد يمرد شخصاً عمرو اما كند ينم دييتأ را انيجر نيا ميدار عاطال عمر و عمرو احوال از آنچه سادساً
   يخاص نظر اگر و بوده الفكر مستقل و باهوش و

 فتح به رغبتي چندان عمر كه نويسد مي تواريخ. كرد مي تحميل عمر بر بود اي شيوه هر به داشت كه
 اجازه كسب عمر از گويند مي كه آنجا تا كرد،  تحميل او بر را خود نظر عاص عمرو و داد نمي نشان مصر
  يحيي كه آمده قصه متن در كه بود مي چنين اگر. كرد شروع را حمله برسد  اجازه آنكه از پيش اما كرد

 حكيمانه سخنان از ذاتي  هوش و عقل حكم به عمرو و بود آمده در عمرو معاشر و نديم صورت به نحوي
 مورد كتابخانه كه ميداد گزارش طوري عمر به خود  امهن در عمرو ميكرد، استفاده و برد مي لذت يحيي
  رسيدن محض به و كند قناعت اي ساده اجازه كسب به اينكه نه بماند، محفوظ  دانشمندش دوست عالقه
 از كه را كتابهائي دانشمندش  دوست چشم جلو در فورا بنويسد اي نامه ديگر بار آنكه بدون خليفه نامه
 فاتح يك سيره اسكندريه در عمرو سيره عالوه به .نمايد آتش طعمه بود عزيزتر دوستش براي جان
. مسلم بن قتيبه قبيل از ستمگر و جبار يك سيره نه است بوده آبادي و  عمران و اصالح به مند عالقه
  : نويسد مي دورانت  ويل

  
  :يپاورق

.همان. 2و1
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 و پلها تعمير و كانالها ردنك  پاك به را گزاف مالياتهاي از قسمتي كرد، مي حكومت عدالت با عمرو"

 از كشتيها و داد اختصاص) 1(بود پيوسته مي احمر بحر  به را نيل سلف روزگار به كه آبي معبر تجديد
 از) ميالدي 732(هجري 114 سال به ديگر بار آبي معبر اين يافت توانستند  راه هند اقيانوس به مديترانه

  ) 2("ماند متروك و شد پر شن
  . بزند آتش را اي كتابخانه كه كرد باور توان نمي است بوده  سطح اين در اجتماعيش فكر كه رديف از 
 براي عمر ندارد، ترديد او  دورانديشي و هوش در احدي ولي است، بوده خشن مردي چند هر عمر اما و

 معموال جويد،تمداداس ديگران انديشه و فكر از عالوه به و نگيرد عهدهبر شخصا را ها مسئوليت همه اينكه
 در كه پرداخت مي مشورت به و ميداد تشكيلشورا حكومتش خارجي درسياست خصوصا مهم مسائلدر

 تاريخي هيچ در. است شده  اشاره البالغه نهج در تناسب به اش نمونه دو به و است مسطور تاريخ كتب
. باشد كرده مشورت كسي با و باشد داده تشكيل شورائي  اسكندريه كتابخانه درباره عمر كه نشده ديده
 اي انديشه  چنين عمر اگر عالوه به. باشد كرده اتخاذ مشورت بي را تصميمي چنين  كه است بعيد بسيار
 كه داشت هم را ديگر انديشه اين قطعا نداريم، احتياج ديگر كتاب هيچ به قرآن وجود با ما كه داشت مي
  حتي و ها كنيسه و كليساها خود قراردادهاي در چرا پس .نداريم ديگر معبد به احتياج مساجد، وجود با

 ذمه شرائط ازاء در آنها نگهداري و حفظ متعهد را اسالمي دولت بلكه و كند مي تحمل را ها آتشكده
  . داند مي

 يهودي و مسيحي مردم  كه است باوري آيا باشد داده دستوري چنين العاص بن عمرو فرضا سابعا
 مانند بوده تاريخشان و فرهنگ محصول كه را كتابها آن مخالفي، العمل كسع هيچ بدون اسكندريه،

  ! نسازند؟ مخفي و نبرند در را كتابها آن مخفيانه حتي و بسوزانند و بگيرند تحويل هيزم انبار
 است وارد ابوالفرج نقل بر كه ايرادهائي  همه است، كرده نقل ابوالفرج كه است همان عينا: قفطي نقل اما
   تاريخ كتاب در ابوالفرج همچنانكه و. است وارد نيز ينا بر
  

  : پاورقي
 به اكنون و شد باز جديد قرون در ديگر بار كه است همان آبي معبر اين ظاهرا دانم، نمي درست من) 1(

  . است معروف سوئز كانال نام
   220. صفحه 11 جلد فارسي، ترجمه تمدن، تاريخ) 2(
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 خالصه و است عربي به كه مختصرالدول در اما و نياورده را  قصه اين هنوشت سرياني به كه خود مفصل
 اين از ذكري) 1(نوشته مصر تاريخ در كه كتابي در نيز قفطي. است شگفتي مايه اين و آورده است آن

 احوال ذيل در است فالسفه تاريخ كه الحكماء باخبار العلما اخبار كتاب در اما است نكرده عجيب قصه
 يكي نحوي يحيي نيز قفطي نقل در بنابراين است آورده مدركي هيچ ذكر بدون را قصه اين نحوي يحيي

 هزار چهار كه  بوده قدري به بوده فلسفه و حكمت در كه كتابها آن همه و است قضيه قهرمان دو از
  . است كرده گرم ششماه مدت در را حمام
 به تحصيل عشق پنجسالگي و  چهل سن رد بوده،"كشتيران"ابتدا در نحوي يحيي كه است مدعي قفطي
  . است رسيده اسكندريه اسقفي مقام به هم و اديب  هم و پزشك هم و شده فيلسوف هم بعد و زده سرش

 دوره در اسقف و فيلسوف  مردي است مسلم آنچه هست، تاريخ در ابهام نوعي نحوي، يحيي موضوع در
 از دفاع در و ارسطو و ابرقلس رد بر كه است همان و است داشته وجود نحوي يحيي نام به اسالم از قبل

 و ميكند ياد زشتي به او از بيروني ابوريحان به معروفش نامه در بوعلي و نوشته  كتاب مسيحيت اصول
 طرف از. است نوشته را كتابها آن نصاري  مردم فريبي عوام بخاطر بلكه عقيده روياز اونه كه است مدعي
 بدون است داشته مالقات العاص بن عمرو با كه برد مي نام نحوي يحيي از رستالفه در النديم ابن ديگر
 عثمان زمان درنويسداو مي  منطقي ابوسليمان الحكمه صوان معتبر كتابدر اسكندريه، كتابخانه از  ذكري

 انزم در كه آنكس يا و است، اساس بي ابوسليمان و النديم  ابن نقل يا عليهذا. است شده ديده معاويه و
 شروح و شود مي محسوب شخصيتي آنكه غير بوده ديگري نام  يحيي است بوده معاويه و العاص بن عمرو
 كتابخانه  داستان كه كساني نيست بعيد. است بوده اسكندريه اسقفو نوشته وغيره ارسطو كتب بر زيادي

 داستان و كرده استفاده مانابوسلي و النديم  ابن كالم در نحوي يحيي نام ذكر از اند، ساخته را اسكندريه
 و ارسطو شارح و پزشك و فيلسوف اسكندراني نحوي يحيي است مسلم آنچه  حال هر به. اند پرداخته را

  . است نكرده درك را معاويه و عاص عمرو دوره اسكندريه معروف اسقف
    زيسته مي هجري يازدهم قرن در و است متاخرين از مرد اين خليفه، حاج اما

  : پاورقي
  . 64 صفحه فارسي، ترجمه ،3 جلد تمدن، تاريخ زيدان، جرجي) 1(
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 كه است"الظنون كشف"او معروف كتاب. مورخ نه است نويسي فهرست و كتابشناس يك او است

. است قسمت دو در شده نقل او از كه اي جمله. باشد مي ارزش با خود فن در و است كتب فهرست
 زبان بود قسمت سه داد مي قرار توجه مورد كه را علومي الماس صدر در  عرب"كه اينست اول قسمت
 ولي بود، نيازش مورد  عالوه به و داشت بهره آن از هم قبال اندكي كه پزشكي سوم شريعت، احكام ديگر

 ميان در بيگانه علوم شود استوار اسالم هاي پايه آنكه از پيش خواست نمي زيرا پرداخت نمي ديگر علوم به
  . "رددگ رايج مردم
 و نشو كيفيت و آغاز اسالم،  به ايران خدمات بخش در ما است، درستي سخن اينجا تا خليفه حاج سخن
 ابتدا در. گشت آغاز زبان دستور فقه، قرائت، از اسالمي علوم كرد، خواهيم بررسي اسالم در را علوم نماي

 حاج سخن دوم  قسمت. شد توجه علوم اين به تدريجا. نبود رياضييا طبيعي يا فلسفي علوم  به توجهي
  . "سوخت يم آورد مي دست به كه كتابهائيشهرها فتح هنگام عرب شودكه مي گفته حتي":اينست خليفه

 كنند مي رعايت روايت و  نقل هلا كه را اي نكته نيست، مورخ اينكه با نيز خليفه حاجي كه بينيم مي
 در تاييد و نظر اظهار كه سوزانيد مي را كتابها اشهره  فتح هنگام عرب كه است نگفته. است كرده رعايت
  قرن در كه خليفه حاج زمان در كه ندارد شك. "...چنين شود مي گفته": گويد مي. شود محسوب قضيه

 قرن طبعا و شده مي  گفته سخن اين كه بوده قرن چهار است، شده مي گفته سخني چنين بوده يازدهم
 گفته هم بسيار و شود مي گفته بگوئيم امروز ما  كه اينست مثل است هآمد مي زبانها سر بر بيشتر قرن به
 بگوئيم سخن چنين امروز ما اگر. سوختند مي يافتند مي كتابي كجا هر  اول صدر مسلمانان كه شود مي

  . شد شروع قفطي و ابوالفرج و عبداللطيف زمان از ديديم چنانكه ايم، نگفته  دروغ
 چيز است، نكرده ذكر  ماخذي و سندي ديگران و عبداللطيف مانند كهاين بر عالوه خليفه حاج پس
 نشانه به) يروي و(مجهول فعل صيغه با شده، مي گفته  زمانش در افواه در كه را آنچه است، نگفته اي تازه
  . است كرده منعكس بودن اعتماد قابل غير
 چون كه اند كرده منعكس خود  ايكتابه در را عبداللطيف عبارت عين ديگري افراد عبداللطيف از بعد

  و  بحث قابل است عبداللطيف سخن نقل است معلوم
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 وي. است معروف"مقريزي خطط"نام به كه نوشته مصر تاريخ در كتابي مقريزي مثال. نيست بررسي 
 به كه آنجا اما است، نبرده كتابسوزي از نامي كرده ذكر را اسكندريه فتح مورخ يك مانند كه آنجا

 است،  گفته آن توصيف ذيل در را خود معروف عبارت هم عبداللطيف كه"السواري عمود"توصيف
 مقريزي كه رساند مي خود  اين. كند مي تكرار حرف به حرف را عبداللطيف عبارت عين رسد، مي

 و"لفظ يا و آورد مي اسكندريه فتح ضمن در اينرا  الاقل واال است نداشته نقل اين به اعتمادي كوچكترين
  . انداخت مي را) شود مي  گفته چنين("ذكري

 گفته سخن ايران در  كتابسوزي خصوص درباره كه خلدون ابن سخن نقد به كه است آن نوبت اكنون
 دكتر آقاي كه دريشتها پورداود نقل به و نكنيم  مراجعه خلدون ابن عبارت اصل به اگر. بپردازيم است
   با را او و است مورخ يك خود كه خلدون ابن بگوئيم ايدب كنيم اعتماد اند كرده نقل آنجا از معين

    طبيب نيز او كه ابوالفرج يا بنويسد نامه سفر خواسته مي و است طبيب يك صرفا كه عبداللطيف
 خود او كرد، مقايسه نبايد ، نويس الحكما تاريخ قفطي با حتي و نويس، فهرست خليفه حاج يا و است،
 ندهد نشان مدرك ولو كند نظر اظهار قاطع ضرس به اگر بنابراين است، عمومي تاريخ مؤلف و مورخ يك
  . است بوده كار در ماخذي و سند  گفت بايد
 سخن هم او است كرده  بيان مجهول فعل صورت به و نكرده نظر اظهار نيز خلدون ابن متاسفانه ولي
 صدر در خلدون ابن عالوه به ).شود مي گفته چنين همانا(است كرده آغاز"يقال لقد و"جمله با را خود

    اجتماعي اصل طبق آنكه از بعد او. ميشود قضيه ضعف موجب بيشتر كه كرده  اضافه اي جمله سخنش
 باشد يافته گسترش عمران و ملك كه جا هر اينكه آن و) نيست ديگران قبول مورد كه(خودش خاص
 عظيم گسترش عمران و ملك كه ايران در كه ميگيرد  نتيجه يابد، مي گسترش ناخواه خواه عقلي علوم
 علوم اين كه شود مي گفته همانا و":گويد مي باشد، نيافته گسترش عقلي علوم تواند نمي  است بوده يافته

 و كتابها بر و يافت تسلط كياني ملك بر و  كشت را دارا اسكندر كه آنگاه رسيد يونانيان به ايرانيان از
 سعد ديدند فراوان كتب آنجا در و شد فتح ايران سرزمين چون و فتيا استيال آنها حصر و حد بي علوم

  . "...نوشت نامه عمر به  وقاص
 اسكندر، دست به ايران فتح از بعد و باشد برده يونان به كتابهائي ايران از اسكندر اينكه دانيم مي چنانكه
  است يمطلب باشند،  يافته دست اي تازه علوم به يونانيان
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 قسمت فرموده، يدغل نجايا در پورداود يآقا. ندارد ياساس چيوه است نكرده ادي را آن يخيتار چيه كه
 و كتب حمل مجعول داستان بر مشتمل وهم است »قالي ولقد« مجهولِ فعل بر مشتمل هم كه را اول
  .است پرداخته يريگ جهينت به و است كرده حذف است وناني به رانيا علوم
. تاست دو الظاهر يعل اسكندر يكتابسوز عةيشا مأخذ با كرده اشاره خلدون ابن كه يا عهيشا مأخذ

 عامل كه خودشان گردن از را تيجنا نيا آنكه يبرا اند ساخته انيحيمس را هياسكندر يكتابسوز عةيشا
   ندازند،يب نيمسلم گردن به و بردارند هستند ياصل
  
 خود. اند"شعوبيه"الظاهر  علي است، كرده اشاره خلدون ابن كه اي شايعه ماخذ ولي. بيندازند مسلمين"

   نيست، عربي ضد و شعوبي تمايل از خالي نيز خلدون ابن
 بشود شايد خلدون ابن عبارت ظاهر از"بس و است ايرانيان نزد هنر":بود اين شعارشان ايراني شعوبيان
 دانيم مي كه تيصور در است، ايران از يونان علوم همه شوند  مدعي اند خواسته مي كه كرد استفاده
  . بود شكوفائي  اوج در وقت آن در يونان، فرهنگ و تمدن و كرد حمله ايران به ارسطو  زمان در اسكندر
 و فلسفي است كتابي كه است او مقدمه از شده نقل خلدون ابن از تاكنون آنچه كه اينست ديگر مطلب

 و المبتدا ديوان و العبر"نام به كه او تاريخ خود از كسي را مطلب اين كه ايم نديده تاكنون. اجتماعي
 آنجا در بايد بود قائل تاريخي ارزش قصه اين براي اگر خلدون ابن. باشد كرده نقل كسي  است"الخبر
  . باشد كرده نقل

 رندان كه است بعيد بسيار بود مي آنجا در چيزي اگر ولي نيست، اختيارم در خلدون ابن تاريخ متاسفانه
 مقدمه، از نه و شد مي نقل آنجا از بود خلدون ابن تاريخ خود در مطلبي چنين اگر. باشند مانده غافل
  . شود مراجعه خلدون ابن تاريخ خود به بايد
 كه مجهول فعل صورت به ناقلها  اينكه بر عالوه و ماخذ نبودن بر عالوه: اسكندريه كتابخانه مورد در

 جمله آن از بود قضيه بودن دروغ بر هم خارجي ائنقر سلسله  يك اند، كرده نقل است اعتمادي بي نشانه
  . است رفته باد به اسالم از قبل قرنها كتابخانه اين گويد مي  تاريخ اينكه

 اي كتابخانه وجود تاريخ اساسا  اينكه يكي. است كار در خارجي قرائن برخي نيز ايران كتابسوزي مورد در
 سه ميان سالهاي در كتابخانه چنين وجود كه اسكندريه كتابخانه  برخالف. است نكرده ضبط ايران در را

   حدود تا ميالد از قبل قرن
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 آنها سوختن فرضا داشت، مي وجود هائي كتابخانه  ايران در اگر. است تاريخ قطعي ميالد از بعد قرن چهار
 و راناي اخبار دانيم مي اينكه به توجه با خصوصا شد، مي ضبط كتابخانه وجود اصل بود، نشده ضبط
  . است  شده ضبط اعراب يا ايرانيان خود وسيله اسالمي تواريخ در ديگر جاي هر از  بيش ايران تاريخ
 رخ ايران در كتابسوزي اگر ميكرد ايجاب كه آمد پديد خاص جريان يك ايرانيان ميان در اينكه ديگر
. است عوبيگريش جريان آن و شود ضبط هم  فراوان تاب و آب با و شود ضبط حتما باشد داده

 بعدها ولي بود، تبعيض ضد و عدالتخواهانه اسالمي مقدس نهضت  يك ابتدا در چند هر شعوبيگري
 معايب و مثالب در كتابها مسلك شعوبي ايرانيان عرب، ضد و پرستانه نژاد حركت يك  به شد تبديل
 پخش و نوشتند مي فراوان تاب و آب با داشتند سراغ عرب از ضعفي نقطه جا هر و نوشتند مي عرب
  . كردند نمي فروگذار پياز تا سير از و ميكردند پيدا تاريخ البالي از جزئياتي كردند، مي
 را، ايران كتابخانه خصوصا بود زده آتش را ها كتابخانه كه داشت بزرگي ضعف نقطه چنين عرب اگر

 سياست حكم به العباس بني و بودند گرفته اوج هجري  دوم قرن در كه شعوبيه كه بود ممتنع و محال
   را كالغ يك بلكه كنند، سكوت اش درباره دادند مي بال و پر آنها به داشتند  كه عربي ضد و اموي ضد
 اين و اند نكرده مطلب اين  به تفوه شعوبيه آنكه حال و انداختند، مي راه جنجال و جار و كرده كالغ صد
  . ايران يكتابسوز  قصه بودن افسانه بر است قاطعي دليل خود

  
 هفتم قرن تا كه شد  اين سخن خالصه رسيد، پايان به اسكندريه و ايران كتابسوزي درباره ما سخن
 غير چه و اسالمي چه مدركي، هيچ در مصر، و ايران فتح از بعد سال ششصد حدود يعني هجري

. شود مي رحمط مسئله اين هفتم قرن در بار اولين براي. نيست مسلمين كتابسوزي از سخن اسالمي،
   اعتبار نقلشان جهت اين از طبعا و اند نداده نشان ماخذي و مدرك هيچ اوال اند كرده طرح كه كساني
  ؟تاريخي

  
  .بود يكاف آنها نقل ياعتبار يب يبرا نبود، ضعف كي نيا جز يضعف چيه اگر و ندارد،
 و را، حادثه وقوع نه اند كرده تيروا زبانها بر را يا عهيشا وجود يقفط و ابوالفرج ياستثنا به آنها همة تازه
 آن »بودن زبانها سر بر« ،يا حادثه نقل يجا به مورخ گاه هر ،يخيتار نقل قانون و تيروا عتيشر در

 كه آن يجا به يعني كند، نقل را حادثه
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 كه است نيا نشانة »شده واقع يا حادثه نيچن شود يم گفته« ديبگو شده واقع يا حادثه نيچن ديبگو
  .ندارد حادثه آن وقوع به ياعتماد ندهيگو خود يحت
  
 قفطي و ابوالفرج و عبداللطيف  نقل يعني است نقلها ساير منبع و ريشه كه هفتم قرن نقلهاي عالوه به و

  . است آنها اعتبار بي سند  كه است قطعي دروغهاي بر مشتمل خود متن در
 اين فرضا كه دارد وجود خارجي  قرائن اسكندريه دمور در چه و ايران مورد در چه اينها، همه بر عالوه و

  . انداخت مي اعتبار از را آنها داشت نمي مضموني و سندي ضعف نقلها
 و رانديم سخن اطناب به مطلب  اين درباره ما كه آيد پديد تصور اين محترم خواننده براي است ممكن

 بيشتر اندكي حداكثر و بود كافي شد گفته اينجا در كه مختصر همين كشانديم، اسراف به را نقد كار
  . شد مي داده تفصيل
 بخواهد تحقيق محيط در تاريخي حادثه يك عنوان به صرفا كتابسوزي قصه اگر كه كنم مي تصديق
 را داستان اين كه باشد داشته توجه بايد محترم  خواننده اما. ندارد تفصيل اينهمه به نيازي شود بررسي

    براي اند ساخته"تبليغ"براي"سوژه"يك آن از و كرده خارج علمي  يبررس جو و تحقيق محيط از
 ولي است قطعي و مسلم  امري داستان اين اساسي بي مسلمان غير و مسلمان از اعم طرف بي محققين

 از دارند كوشش نيستند، بردار دست دانند مي نفع  ذي قصه اين تبليغ در را خود نوعي به كه گروههائي
 تدريجا اسكندريه در و ايران در كتابسوزي تبليغ. دهند قرار  تبليغ وسيله را داستان ينا مختلف راههاي

  . است آمده در"حمله شيوه"يك و"دستور"  يك صورت به
  : گويد مي"اسكندريه كتابخانه"رساله در نعمان شبلي

 روايات غالب اينها غير و سيدلو رنان، هكتور، گدفري، كارليل، گيبون، مانند اروپا نامي محققين"
 صراحتا و دانسته اساس بي و غلط بودند، يافته انتشار مسلمين و اسالم به راجع اروپا در كه را اي بيهوده

 بايد و است، نشده كاسته آنها شهرت از هنوز عامه روايات و تاليفات در ولي اند، كرده انكار و رد را آنها
 را قضيه اين اروپا است اسكندريه كتابخانه زانيدنسو  شايعه هم يكي گفتيم كه شايعاتي ميان از دانست

   رمان، تاريخ، كتب. باشد مي انگيز حيرت واقعا كه است داده انتشار مهيبي آهنگ و غريب صداي يك با
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 رسوخ اذهان در قصه اين اينكه براي ( نيست خالي آن اثر از هيچكدام آن امثال و فلسفه و منطق مذهب،
 در سال يك حتي) منطق و فلسفه كتب در حتي اند، گنجانيده آنرا  اي بهانه به كتاب نوع هر در كند پيدا

 كه منطق به متعلق سؤاليه  اوراق در) بود انگليسيها نظر تحت كه(هند كلكته نيورسيته او ساليانه  امتحان
 ستا قرآن با موافق كتابها اگر بودند؟ نموده سؤال را ذيل مغالطه حل شده، چاپ نسخه هزار چندين
   ).1("بسوزان را همه نيست موافق اگر و  نيست آنها به ضرورتي
 و همدردي نوعي اين آيا است، كار در سياستي چه كه كند مي طرح را سؤال اين بعد نعمان شبلي

 چرا است دلسوزي اگر است؟ كار در ديگري  مطلب يا شده سوخته كه است كتابهايي درباره دلسوزي
 مسيحيان خود وسيله صليبي جنگهاي و اندلس فتح در كه مهيبتر بسي و مسلم كتابسوزيهاي به نسبت
  ! شود؟ نمي دلسوزي هيچوقت گرفته  صورت
 از قبل مسيحيان خود را  كتابخانه اين كه اينست اصلي علت كه ميگويد پاسخ اينچنين خودش شبلي،
 بين از مسلمين را كتابخانه ينا كه كنند مي وانمود  طوري فراوان تبليغ با اكنون و بردند بين از اسالم
  . است خودشان جرم روي پوشانيدن اصلي  هدف. آنها نه بردند
 كند، مي صدق اسكندريه  كتابخانه مورد در تنها و است قضيه علل از يكي كند مي ذكر شبلي كه علتي
 توفيق آنگاه اقتصادي و سياسي استعمار. است استعمار اصلي مسئله است، كار در ديگر علل يا علت

 فرهنگ به مردم كردن اعتقاد بي باشد، آورده دست به توفيق فرهنگي استعمار در كه كند مي حاصل
 كرده تجربه و داده تشخيص دقيقا استعمار است موفقيت اين اصلي شرط خودشان تاريخ و  خودشان

 و فرهنگ نازند مي آن به كه  ايدئولوژي و كنند مي تكيه آن به مسلمان مردم كه فرهنگي كه است
 و ها كنگره و ها جشنواره و كنفرانسها ديوار چهار از و است حرف همه باقي است اسالمي ايدئولوژي
 از و ايمان  آن از و اعتقاد آن از مردم پس يابد، نمي نفوذ توده متن به و رود نمي  بيرون هرگز سمينارها

  . گردند غربي الگوهاي  طبق شدن ساخته آماده تا شوند تخليه بايد ظن حسن و اعتماد آن
  

  : پاورقي
   6 صفحه اسكندريه كتابخانه نعمان، شبلي) 1(
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 نسل به كه بهتر اين از چه آنها آوران پيام و ايدئولوژي آن و فرهنگ آن به مردم كردن بدبين براي
 به بشريت رهبري و رهائي و نجات رسالت پنداريد مي شما كه مردمي كه شود وانمود چنين جديد

   كردند، مي سرنگون را رژيمهائي و بردند مي حمله ديگر كشورهاي به نام اين  به و داشتند را سعادت
  . اش نمونه اينهم و اند زده دست كارها ترين وحشيانه به خود

 به كه هند كلكته اونيورسيته  ساليانه امتحانيه سئواالت كه كرد نخواهد تعجب محترم خواننده بنابراين
 فرمان متن جز شده نمي پيدا سئوالي منطقي مغالطه  حل براي است، شده مي اداره انگليسها دست

   دبيرستانها ششم سال براي"فلسفه مباني"كه هم ايراني نويسنده يك  براي و كتابسوزي، مجعول
 دل ساده و خبر بي آموزان  دانش اختيار در و شود مي چاپ آن از نسخه هزار ها ده سالي هر و نويسد مي

 كه فشارهائي  رغم علي شود، مي بحث منطق در استثنائي قياس درباره كه آنجا ميگيرد ارقر ايراني
 طراحان كه سئوالي همان جز رسد نمي ذهن به ديگري سئوال هيچ آورد مي خود مغز بر نويسنده
  .كند طرح صورت اين به را مسئله ميشود ناچار و كردند طرح كلكته انيورسيته در انگليسي

 قول قياس اينگونه مثال: باشد مركب يعني متصله و منفصله حال عين در استثنائي اسقي است ممكن"
 موجه و مدلل را ساسانيان كتابخانه سوزاندن خواست چون كه است عرب پيشواي به منسوب  معروف

 زائد وجودشان قرآنند موافق اگر آن، مخالف يا و قرآنند موافق يا كتابها اين: كرد استدالل چنين كند
 شود برده بين از بايد مضر و زائد چيز هر و است مضر و زائد وجودشان نيز هستند آن مخالف اگر ستا

   ).1("شوند سوخته بايد كتابها اين صورت هر در  پس
 كتابسوزي"عنوانش  كه كردم ايراد سخنراني دو ارشاد حسينيه اسالمي مؤسسه در پيش سال چند

 مقدسي مؤمن از سخنرانيها آن پايان از بعد كه هست  يادم كردم روشن آنرا پايگي بي و بود،"اسكندريه
   بگذار ؟!كني اثبات را قصه اين بودن دروغ كه داري داعي چه تو كه مضمون  اين به دريافتم اي نامه
 و الخطاب بن عمر عليه  است تبليغي و مصلحت به است دروغي زيرا بگويند، مردم هست هم دروغ اگر

  عمرو
  : پاورقي

   254 صفحه فلسفه، مباني سياسي، اكبر علي دكتر) 1(
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  . العاص بن 
 اطرافش در كتابها كرده، پر را هند تا اروپا از كه كرنا و بوق اينهمه كه بود كرده گمان مقدس مؤمن اين
 و فلسفه و منطق كتب در شود تلقي قطعي و مسلم آنكه براي و سازند، مي برايش رمانها و نويسند مي

   يا و است العاصي بن عمرو ضد يا عمري ضد احساسات خاطر به گنجانند مي آنرا  انيهامتح سئواالت
 است السالم عليه علي اميرالمؤمنين  مخالفان كردن آبرو بي و تشيع عالم به خدمت براي و اهللا الي قربه
 و بس و است مطرح اسالم مسئله ميشود مطرح مسائل  اين كه جوي در كه دانند نمي اشخاص اين

    منطقي استداللهاي و كالمي بحثهاي آئين يك و كيش يك عليه مؤثر سالح امروز  جهان در كه نميدانند
 و فرهنگ مظاهر با تاريخ  جريان در كيش يك پيروان برخورد طرز طرح امروز جهان در. نيست ذهني
  . است آيين  آن و كيش آن عليه يا له سالح مؤثرترين تمدن،
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   راناي در اسالم آارنامه 
  

 در ما كشور گذاشت، قدم ما محبوب كشور به عزيز اسالم كه آنگاه: داد نشان گذشته صفحات مطالعه
  داد؟ چه ايران به و گرفت چه ايران از  اسالم برد؟ مي سر به احوال و شرائط چه و وضع چه

 ايران از اسالم كه چيزي اولين بينيد مي بكنيد، مروري ايد سپرده حافظه به گذشته مطالب از آنچه به 
 اولين براي كار اين. گرديد قرار بر عقيده وحدت آن جاي  به و بود مذهبي عقائد و افكار تشتت گرفت،

 كه كشور اين جنوب و شمال و غرب و شرق مردم. گرفت صورت بوم و مرز اين در  اسالم بوسيله بار
 زور فقط آنها ميان رابط وقت آن تا و داشتند گوناگون عقايد و زبانها و بودند آريايي برخي و سامي برخي

   كردند، پيدا واحد آل ايده واحد، آرمان واحد، فكر. گرويدند فلسفه  يك به بار اولين براي بود، حكومت و
 ولي گرفت، انجام قرن چهار  طول در تدريج به كار اين چند هر شد، پيدا آنها ميان برادري احساسات
 اينكه با موبدي رژيم. چنينند مردم اين درصد 98 حدود در كنونتا آنوقت از و گرفت صورت سرانجام
    زردشتي اساس بر عقيده وحدت كوشيد مي همواره و كرد حكومت ايران بر مدت  همين مساوي تقريبا
 اين از قرن دو از پس  عرب سياسي سيطره و حكومت آنكه با اسالم ولي. نشد موفق كند، ايجاد گري
  و معنوي جاذبه حكم به بربست، رخت كشور
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 حاصل را توفيق  اين ديگر كشور چندين و ايران در است دين اين خود محتواي در كه اقناعي  نيروي 
  .كرد

 به توانيم نمي ما. گرفت  عموم طور به زمين مشرق در و ايران در را مسيحيت توسعه و نفوذ جلو اسالم 
 به نزديك حدس توانيم مي ولي شد، مي چه بود  شده مسيحي زمين مشرق و ايران اگر بگوييم قطع طور
 آمد، گرويدند مسيحيت به كه كشورهايي ساير سر بر كه آمد مي همان كشور اين سر بر كه بزنيم يقين
 به گرونده  كشورهاي كه وقت همان در اسالم به گرايش پرتو در ايران وسطي، قرون  تاريكي يعني

 آنها همه پيشاپيش و اسالمي ملل ساير با همدوش بودند رفته فرو وسطي قرون تاريكي در مسيحيت
  . شد اسالمي تمدن  نام به شكوهمند و عظيم تمدن يك مشعلدار

 چرا پس اين، اسالم  خاصيت و است آن مسيحيت خاصيت اگر كه آيد مي ذهن به پرسش اين اينجا
 و كردند رها را مسيحيت پيش، قرن هشت هفت از آنها: است روشن جوابش است؟ عكس بر كار امروز

  . را اسالم. وقت همان از ما
 استعداد ايراني گذاشت نمي و بود شده كشيده ايران گرد گردا كه سياسي حصار و مذهبي حصار اسالم

 ملل ساير انديشه محصول از ملت اين گذاشت نمي  هم و دهد بروز ديگر ملتهاي ميان در را خويش
    دروازه و ايراني بروي را ديگر سرزمينهاي هاي دروازه .شكست درهم كند،  استفاده دست دور يا مجاور
: شد حاصل ايرانيان براي نتيجه دو باز هاي دروازه اين از. كرد باز ديگر تمدنهاي و فرهنگها بروي را ايران
 ديگران كه طوري به كنند ثابت عمال ديگران به را خويش استعداد و لياقت و هوش توانستند اينكه يكي
 توانستند ديگر تمدنهاي و فرهنگها به شدن آشنا با اينكه ديگر. بپذيرند مقتدايي و پيشوايي  به را آنها
  . دهند اختصاص خود به  جهاني عظيم تمدن يك توسعه و تكميل در عظيمي سهم
 غير ديني مرجع و مقتدا و پيشوا  ايراني ملت، اين تاريخ در بار اولين براي بينيم مي طرف يك از لهذا

 با ايراني حنيفه ابو و. شود مي مصر مردم فقهي پيشواي ايراني، سعد بن ليث المثل في شود، مي ايراني
 ميان در. كند نمي پيدا زيادي پيروان بيت اهل مكتب با مردم اين آشنايي واسطه به ايران خود در اينكه

 ابوعبيده. آيد مي در رقيب بي پيشواي يك  صورت به نيستند آشنا مقدس مكتب آن با كه ديگر مردمي
 و صرف امام كسائي و سيبويه. شوند مي كالمي پيشواي آنها امثال و عطا بن واصل و المثني بن معمر
  . غيره و لغت مرجع ديگري و گردند مي نحو
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  : كنيم نقل را ذيل داستان نيست مناسبت بي اينجا در
 و علما آيا پرسيد بود رفته  كوفه رصافه در وي مالقات به كه علماء از يكي از روزي عبدالملك بن هشام

  . آري گفت شناسي؟ مي دارند فتوايي و علمي مرجعيت  اسالمي شهرهاي در اكنون كه را دانشمنداني
   كيست؟ مدينه فقيه اكنون گفت هشام
  . نافع: داد جواب

   ).1(عربي يا است مولي نافع -
  . است مولي -
   كيست؟ مكه فقيه -
   رباح ابي بن عطاء -
   عربي؟ يا است يمول -
  . است مولي -
   كيست؟ يمن اهل فقيه -
  . كيسان بن طاووس -
   عربي؟ يا است مولي -
  . است مولي -
   كيست؟ يمامه فقيه -
  . كثير بن يحيي -
   عربي؟ يا است مولي -

  : پاورقي
 مولي آقا و مطاع و سرور به هم مثال دارد، متضادي احيانا و متعدد معاني عرب زبان در مولي كلمه) 1(

 هم و ،» مواله علي فهذا مواله كنت من":فرمود السالم عليه  علي درباره اكرم پيغمبر آنچنانكه گويند، مي
 متعددي استعمال موارد لهذا و است قرابت و پيوند"والء"معني كلي بطور مطيع، و برده و بنده مورد در

 آنها به شدند مي آزاد و بودند برده قبال كه افرادي است،  عتق والء كلمه اين استعمال موارد از يكي دارد
  : گويد مي مولوي. گفتند مي مولي نيز كننده آزاد به همچنانكه گفتند، مي مولي  فرزندانشان به و

   كند بر پايت ز رقيت بند     كند آزادت آنكه مولي كيست
 بستند مي پيمان اعراب با هك  عرب غير افراد مخصوصا بستند، مي پيمان اي قبيله با كه افرادي به احيانا

  . گفتند مي  مولي نيز باشند برخوردار آنها حمايت از كه
 اينها عده البته كه بودند شده آزاد سپس و برده اجدادشان يا كه گفتند مي موالي جهت آن از ايرانيان به

 .گفتند مي موالي نايرا مردم همه به تدريجا. بودند بسته حمايت  پيمان عرب قبائل برخي با ياو نبود زياد
 خود برده را آنها كه گفتند مي موالي جهت بدان را ايرانيان اعراب كه اند شده مدعي برخي  اينكه اما
  . است اشتباه قطعا دانستند، مي
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  . است مولي -
   كيست؟ شام فقيه -
  . مكحول -
   عربي؟ يا است مولي -
  . است مولي -
   كيست؟ جزيره فقيه -
  . مهان بن ميمون -
   عربي؟ يا است مولي -
  . است مولي -
   كيست؟ خراسان فقيه -
  . مزاحم بن ضحاك -
   عربي؟ يا است مولي -
  . است مولي -
   كيست؟ بصره فقيه -
  . سيرين ابن و حسن -
   عربي؟ يا هستند مولي -
  . هستند مولي -
   كيست؟ كوفه فقيه -
  . نخعي ابراهيم -
   عربي؟ يا است مولي -
  . است عرب -

 يك اين الاقل شد خوب. است  مولي گفتي تو پرسيدم را كه هر كنم، تهي قالب بود نزديك: گفت هشام
   ).1(است عرب
 مردم ديني پيشوايي افتخار  كه است شده پيدا ايراني براي فرصت چنين اين زماني چه و عصر چه در

 در. كند پيدا را غيره و مصر و جزيره و شام و يمن و عراق و حجاز از مختلف كشورهاي و مختلف نقاط
  توسعه پيشوايي  اين بعد زمانهاي

  
  : پاورقي

   15صفحه زهره، ابو محمد تاليف. آرائه و فقهه عصره، و حياته ابوحنيفه) 1(
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 دوره كه را اسالمي دوم و اول قرن انگليسي، ملكم سرجان كه است اين عجيب كرد پيدا بيشتري 
 سكوت قرنهاي است، طوالني ركورد يك از پس ايرانيان  يمعنو و علمي استعدادهاي شكفتن و رنسانس

    تعصبات عينك با و سياسي زاويه از را قضايا خواهد مي عمدا ملكم سرجان. نامد مي  ايراني خمود و
 ملكم سرجان نظر از دهد  ارائه و بنگرد كرد مي تبليغ شدت به نوزدهم قرن استعمار مخصوصا كه نژادي
 است، رانده مي حكم مردم بر نژادي چه از و كسي  چه كه است اين آورد حساب هب را آن بايد فقط آنچه

 سرجان امثال. آيد بحساب نبايد اند، باخته چه و برده چه و اند بوده وضعي و  حال چه در مردم توده اما و
 در و تاسفشان كرد؟ مي ستم و كشت مي  آدم يوسف بن حجاج چرا مثال كه ندارند تاسفي هرگز ملكم

 كارهاي يوسف بن حجاج جاي به ايراني نفر يك چرا كه است  عنوان اين تحت شان تاسف اظهار حقيقت
  . معترضه جمله اين از بگذريم نكرد؟ را او

 پديد فرهنگي و علمي لحاظ از  ايرانيان در كه هيجاني و شور نظر از اسالم، از بعد ايران تاريخ مطالعه
 خود استعدادهاي توانستند نتيجه در و شمردند مي غنيمت را صتفر محرومي تشنه مانند كه بود آمده

 هم هنوز  پذيرش اين و پذيرفتند مقتدايي و پيشوايي به را آنها ديگر ملل بار اولين  براي و دهند بروز را
  . است جالب العاده فوق دارد، ادامه اسالمي هفتم و ششم تا اول قرون ايرانيان به نسبت

 راه اسالمي، علوم و فرهنگ بر  عالوه كه شد سبب باز هاي دروازه اين ديگر طرف از و طرف، يك از اين
 فرهنگي عظيم بناي يك ساختن ماده و شود باز غيره و مصري هندي، يوناني، فرهنگهاي ورود براي

   و رياضي خيام و ابوريحان و فارابي و بوعلي نظير استعدادهايي شكفتن زمينه گردد، فراهم اسالمي
 و دان جغرافي و مورخ و رياضي و طبيعي عالم صدها و صدرالمتالهين و طوسي نصيرالدين خواجه
  . گردد فراهم عارف و فيلسوف و اديب و پزشك
  : گويد مي پورداود كه است اين مضحك

 يا و روزنامه نو شيوه به  خيام و بوعلي چون ما دانشمندان و نبود سامي فرهنگ و تازيان حمله اگر
   ).1(بود بازتر و تر غني پارسي زبان امروز نوشتند مي را ديگرشان كتابهاي ئيعال دانشنامه
  : پاورقي

   47آبان 29 مورخه ،12745 شماره اطالعات، نقل به) 1(



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 312

 محبوس آنجا در را ايراني  استعدادهاي و بودند كشيده موبدها كه حصاري و نبود تازيان حمله اگر آيا
 به را ديگر كتاب هزاران و نوروزنامه و دانشنامه تا بود  خيامي و عليبو بود، باقي همچنان بودند كرده
 كردند، عرضه جهان  به هوشمند ايرانيان كه فارسي يا عربي زبان به آثار همه اين بنويسند؟  پارسي زبان
 كه بود غني مذهبي فرهنگ يك با ايرانيان  شدن آشنا و آنها شكني حصار و تازيان حمله همان مولود
  . شمارد مي  فريضه مسلماني هر بر را علم

 تر راحت ما تافت نمي ما سر بر  حرارتش و بود نمي خورشيد روز در اگر بگوييم كه است اين مثل درست
  . نبود هم روز نبود خورشيد اگر كه صورتي در !كرديم مي كار
 عامل نبود، زبا هاي  دروازه آمدن وجود به و خارجي حصارهاي شكستن محصول تنها جريان دو اين

 به موبدي رژيم و طبقاتي اجتماع قبال كه بود ايران  مردم توده راه سر از تحصيلي مانع برداشتن ديگر،
   ديگر طبقات يا و روحاني طبقه به را علم و شناخت نمي را اشراف و اعيان  اسالم. بود آورده وجود

 فالن كه دارد آموزش و تحصيل حق هانداز همان گر كوزه و گر موزه اسالم نظر از داده نمي اختصاص
 مانع اين برداشتن. كنند مي ظهور گرها كوزه بچه و گرها موزه بچه همين ميان از نوابغ قضا از. شاهزاده
   و ملل ساير پيشوايي نظر از چه را خويش شايسته مقام ايرانيان كه شد سبب  خارجي مانع آن و داخلي

  . كنند احراز اسالم نيجها تمدن عظيم بناي در شركت نظر از چه
 كه شد گفته ايراني درباره  آنچه كه شد معلوم جهان، به هم و شناساند خودش به هم را ايراني اسالم،
 در ايراني افتادن عقب است، غلط ندارد علمي دماغ و است نظامي هاي جنبه در فقط استعدادش و نبوغ
 ولهذا است بوده موبدي رژيم زنجير در تاريگرف بواسطه بلكه نبوده استعدادش  نقص از ها دوره برخي
  . داد  نشان درجه اعلي در را خويش علمي نبوغ اسالمي دوره در ايراني همين
 اساسا كرده اشتباه  خارجيان برخي كه است شده سبب اسالم از پيش كش استعداد موبدي رژيم

  : گويد مي  گوستاولوبون مثال. كنند تحقير را ايرانيان استعداد
 خرد خيلي تمدن تاريخ در عكس بر ولي است بوده بزرگ خيلي دنيا سياست تاريخ در ايرانيان تاهمي
 فوق شاهنشاهي داشتند سلطنت دنيا از مهمي قسمت بر قديم  ايرانيان كه قرن دو مدت در. است بوده
  العاده
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 گنجينه به و نكردند جاداي چيزي ابدا ادبيات و صنايع و فنون و علوم در ولي آوردند، وجود به  عظمتي با 
 ايرانيان... نيفزودند چيزي بودند گرفته را آنها جاي  ايرانيان كه ديگري اقوام طرف از كه معرفتي و علوم
 كم بسيار آنها اهميت تمدن ايجاد لحاظ از قرار اين از و بودند تمدن دهنده رواج تنها بلكه نبودند خالق
   ).1(است بوده

  : گويد مي"ايران  تمدن و باستاني ايران"كتاب مولف ي،فرانسو مورخ هوار، كلمان
 پزشك و نمايد نمو و نشو آنجا در بود محال فنون و صنايع چه و علوم چه كه نظامي بود مملكتي ايران
 هنرمندان همچنانكه بود، ايران در علوم نماينده تنها شد مي تربيت مديترانه مناطق مدارسدر كه يوناني
 و بودند بوم و مرز آن در هنر و صنعت نمايندگان تنها مصريها و ليدي اهالي و نانيانيو  قبيل از بيگانه
  . )2(بودند نژاد سامي آراميهاي و كلداني نيز مستوفيها هكذا

  : است گفته"زمين مشرق عالم بزرگ پنجگانه سلطنتهاي"كتاب در راولينسون. ژ
 كه تحقيقاتي با وقت هيچ قوم اين  قريحه و روح .ننمودند دانش و علم ترقي به كمكي ابدا قديم ايرانيان
 است علمي ترقيات مايه كه زحمتي پر كاوشهاي و تتبعات و تجسسات با باشد، حوصله و صبر مستلزم

 نداشته علمي تحصيالت  به التفاتي ابدا عظمتشان و سلطنت پايان تا آغاز از ايرانيان.. . است نداشته ميانه
 تخت قصرهاي و شوش كاخ نشاندادن همانا خود معنوي اقتدار ثبوت براي كه نمودند مي تصور و

   ).3(بود خواهد كافي آنها جهانداري و سلطنت عظيم دستگاه و جمشيد
 از گذشته است، ايراني قوم  به نسبت بيجا سوءظن و بدبيني يك نظرها اظهار اينگونه كه نيست شك
 بخش در ما(رسد مي نظر به آميز مبالغه) اسالم از لقب ايران(قديم ايران توصيف و معرفي اينگونه اينكه
 ايرانيان استعداد  نقص از را كار نقص بايست نمي ،)كرد خواهيم بحث ايراني تمدن اصالت  درباره بعد

 در قوم همين كه اينست مطلب دليل. بيندازند  ايراني استعداد گردن به را موبدي رژيم گناه و بدانند
  . داد ارائه اعلي حد به تمدن و فرهنگ به  كمك در را شخوي استعداد اسالم دوره

  : پاورقي
 "قديمي تمدنات"كتاب از  نقل زاده جمال علي محمد سيد اثر ،93 صفحه ايرانيان، ما خلقيات) 1(

  . گوستاولوبون
   108 صفحه كتاب همان) 2(
   81 - 82 صفحه كتاب، همان) 3(
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 تحت را آن غلط به آنكه گو دارند قبول را مطلب اين نراولينسو و هوار كلمات و گوستاولوبون آقاي
 نيست هندي يا ايراني تمدن همچنانكه اسالمي تمدن  آنكه حال و كنند مي ياد"عرب تمدن"عنوان
  . نيست هم عرب تمدن
 به هم را ايرانيان نبوغ و استعداد  اسالم. است غلط ايرانيان درباره الذكر سابق تصور كه داد نشان اسالم
 آن سپس و كرد كشف را خود اسالم بوسيله ايراني: ديگر تعبير  به و جهانيان به هم و داد نشان شانخود

  . شناسانيد جهانيان  به را
 و مكحول و يحيي و طاووس و عطا و نافع و سعد بن ليث مانند الاقل افرادي اسالم از قبل دوران در چرا

 و تونس و الجزاير و مراكش و حجاز و يمن و شام و عراق و مصر مردم معنوي پيشواي ديگر نفر صدها
    شخصيتهايي ها دوره آن در چرا نشدند؟ اروپا از قسمتي و اسپانيا حتي و  اندونزي و پاكستان و هند
   نكردند؟ ظهور بوعلي و فارابي و رازي زكرياي بن محمد مانند
 يك ايران ملت و توده نظر از اما .بود تهاجم يك ايران بر حاكم مذهبي و سياسي قدرتهاي نظر از اسالم
 ساخت، دگرگون را ايراني بيني جهان اسالم. خصائصش  همه با و كلمه معني تمام به بود، انقالب
 خصوصيات از"كه ثنويتي ريخت، بيرون ايراني دماغ از آن از ناشي بدبينيهاي  همه با را ثنوي خرافات

 مبارزه آن با زردشت كه ثنويتي داشت،  سابقه سال هزار چند كه ثنويتي شد، مي شناخته"ايراني تفكر
 خارج ايراني دماغ از را ثنويتي چنين اسالم آري.  گشت آلوده بدان او خود آيين و دخور شكست و كرد

  . داد شستشو آن از را ايراني مغز و ساخت
 و هبرنام و هدف كند، مي  عوض جهان به نسبت را"ديد"كه است اين جز كند، مي چه انقالب يك

 خافضه كند، مي رو و زير را اجتماعي تشكيالت سازد، مي  دگرگون را معتقدات و افكار دهد، مي ايدئولوژي
 و خوي و خلق برد، مي باال را پايين ظلم به پايين و كشد مي پايين را باال ناحق به  باالي. است رافعه
 وجود به زورگويان برابر در عصيان و طغيان روح آورد، مي در است مؤثر و زنده كه ديگر شكل به را منش
 خصائص آيا اندازد، مي جريان به رگها در تازه خون كند مي خلق  ايمان و شور و خروش و جوش آورد، مي

   نيامد؟ پديد ايران در اسالم اثر در اينها همه آيا و! است؟ اين جز انقالب
 اهريمني اصطالح به قدرتهاي  الماس شمشير كرد؟ چه اسالم شمشير اما شمشير، آري شمشير، ميگويند

   ،كرد كوتاه را موبدها شوم سايه شكست، هم در را
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. داد آزادي و حريت محروم،  توده به كرد، باز ميليون چهل و صد قريب پاي و دست از را زنجيرها
 را زورگويان تطاول دست و است آمده فرود ستمكشان سود به ستمگران فرق بر همواره اسالم شمشير

 لكم ما و«. است شده كشيده مستضعفين و مظلومين خدمت در همواره اسالم شمشير. است كرده قطع
   ).1(»الولدان و النساء و الرجال من المستضعفين و اهللا سبيل في تقاتلون ال

 خدا و توحيد آن جاي به و گرفت را پرستي آفتاب و پرستي هوم و پرستي آتش و ثنويت ايران از اسالم
 جاهليت زيرا. است عربستان به دين اين خدمت از بيش لحاظ  اين از ايران به اسالم خدمت. داد پرستي
  . بود خالقيت در  شرك گرفتار اين، بر عالوه ايران جاهليت اما. بود عبادت در شرك دچار تنها عرب

 داراي و موي مجعد دوش، بر ردا دست، به عصا سبيلدار، و ريش بالدار، و شاخدار خداي انديشه اسالم،
 از متعالي وهم، و گمان و قياس و خيال از برتر) 2(قيوم خداي  انديشه به كرد تبديل را دار كنگره تاج

 هم آخر، هم و است  اول هم) 5(نيست او با چيز هيچ و هست چيز همه با و جا همه كه) 3(توصيف
   ).6(بينند نمي را او چشمها اما بيند مي را چشمها او) 5(باطن هم و است ظاهر
 ايراني غير و ايراني  به شكلش ترين اوج پر در افعالي چه و صفاتي چه و ذاتي چه را توحيد اسالم

 فكر محرك خود دارد، فلسفي مبناي اينكه بر عالوه  كه داد قرار اصلي پايه را توحيد اصل اسالم. آموخت
  . است انديشه و

 فرزنددار براي زروان ساله هزار  قرباني اهريمن، و اهورامزدا ساله هزار نه مصاف قبيل از خرافاتي اسالم
 دعاهاي همچنين نذر، افتادن بجا و قرباني قبولي در  شك واسطه به اهريمن شدن زاييده و شدن،

 و وحشي  حيوانات راندن بامها، بر مردگان براي مشروب و غذا پرستي، آتش عجيب  تشريفات ديوبند،
   دفن منع آتش، بر نور تابش از جلوگيري نوبت، چهار در اهم و آفتاب ستايش آتش، ميان در مرغان
  : پاورقي

  75آيه النساء سوره) 1(
  . 255 آيه البقره، سوره» القيوم الحي هو اال اله ال اهللا) 1(
  . 180 آيه الصافات، سوره» يصفون عما العزه رب ربك سبحان) 2(
   4. آيه الحديد، سوره» كنتم اينما معكم هو و) 3(
  . 3 آيه الحديد، سوره» الباطن و الظاهر و االخر و االول هو) 4(
  . 103 آيه االنعام، سوره» االبصار يدرك هو و االبصار تدركه ال) 5(
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 گرم، آب در استحمام منع حائض، زن بدن يا ميت جسد به زدن  دست كمرشكن تشريفات مردگان،
  . ساخت  خارج ايراني عملي و فكري زندگي از را اينها امثال صدها و گاو ادرار با شستشو تقدس
 هم بر را آتش جاي به و كردن  زمزمه بيهوده و ايستادن آتش يا آفتاب مقابل جاي به عبادت در اسالم
 سوراخه، نه طشت شمردن مقدس و آتش مقابل در زدن زانو جاي به و بستن، دهان به پناه و زدن

 نماز اسالم، اذان. كرد برقرار انديشه لطافت مالك در و معنويت اوج در و معقوليت  نهايت در عباداتي
 مملو و مترقي اوراد و اذكار اسالم، معبد و مسجد اسالم، جمعه و جماعت اسالم، حج اسالم، روزه اسالم،

  . مدعا اين بر است گويايي شاهد  اسالم معرفت و حكمت از پر ادعيه اسالم، معارف از
 سعادت جدايي اصل) زردشت  تعليمات وفاق بر و(مزدكي آيين و مانويت و مسيحيت خالف بر اسالم
 تناسل پليدي شاقه، اعمال تحمل و رياضت بر مبني هاي فلسفه و آخرت، و دنيا كار تضاد و بدن، و روح

) سيحيم كيشدر(پاپها و دينالها كارتجرد و) مزدكي كيش و مانوي كيشدر(برگزيدگان تجرد تقدس و
 تزكيه به توصيه عين در و ساخت  منسوخ بود پيشروي حال در ايران در و است تمدن دشمن كه

   ).2(كرد نكوهش را  زمين پاكيزه نعمتهاي از پرهيز) 1(نفس
 همه بود قائم مالكيت و  خون ركن دو بر و داشت كهن بسيار ريشه كه را آنروز طبقاتي اجتماع اسالم
 منهاي ساخت اجتماعي و ريخت درهم گشت مي  ركن دو اين محور بر سنن و آداب و رسوم و قوانين

  . تقوا عمل، و سعي علم، فضيلت، محور بر ركن، دو اين
 بر آورد، بيرون اختصاصي حالت از آنرا ساخت، منسوخ را اي حرفه و طبقاتي و موروثي روحانيت اسالم
  . باش گو اي طبقه و صنف هر از داد، قرار پاكي و دانش مبناي و اصل
  : گويد مي سن كريستن  ساخت كن ريشه هميشه براي نژادند، آسماني هانپادشا كه را فكر اين اسالم

  )مزديسن( مزداه پرستندگان هميشه ها كتيبه در را خود ساساني سالطين
  : پاورقي

  . الشمس سوره » دسيها من خاب قد و زكيها من افلح قد) 1(
   32 آيه االعراف رهسو. » الرزق من الطيبات و لعباده اخرج التي اهللا زينه حرم من قل) 2(
  

   ).1(اند ناميده) يزدان(خدايان نژاد از و) بغ(رباني شخص را خود حال عين در اما اند، خوانده
  : گويد مي او هم و

 در جليل بسيار خدايي و خدايان ميان از ناپذير فنا آدمي: است خوانده چنين را خود) پرويز(دوم خسرو
  ). 2(مردمان ميان
  : گويد مي براون ادوارد

 حق اصل اين موجب  به كه اصلي ساسانيان زمان در ايران مانند مملكتي هيچ در رود مي احتمال
 گويد مي كه نولد. است نداشته) كذا(ايرانيان از تر العقيده راسخ پيرواني شوند قائل پادشاه براي آسماني
   مانند يا نمود چيسرپي و بود نجبا از كه چوبين بهرام مانند نباشد، سلطنت  خاندان از كه كسي
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 ديگر چيز به شرمي بي و شرارت  به جز و نكردني باور تقريبا او عمل كند غصب را سلطنت و برار، شهر
  . نشود حمل

 براون ادوارد. بس و دارد را  صالحيت اين نژاد يك تنها كنند فكر كه بودند كرده عادت مردم اينرو از
 كه را او پيرزن و كند مي محاوره و مالقات پيرزني با فرار  حال در كه كه را چوبين بهرام معروف داستان

    صناعي محمود دكتر آقاي. آورد مي شاهد كند مي تخطئه است شاهي مدعي و نيست  شاهي تخمه از
 مبني كه سياست در را اروپا جديد  فالسفه از برخي عقيده كه آنجا"دولت قدرت و فرد آزادي"كتاب در
  ":گويد مي دآور مي است الهي حقوق بر

 ايرانيان كه ايزدي فره كرد، جستجو ما خود تاريخ در بايد را آن اصل شايد و نبود تازه البته نظريه اين
   ).3(است  معني همين بيان بودند معتقد بدان باستان
 و رويگر، بچه نيست، شاهي  تخمه از سخن ديگر اسالم دوره در زد، هم بر شديدا نيز را اصل اين اسالم
 بلند همت بيند، مي صالحيتي چنين خود در احيانا هم) 4(درويش بچه و برده بچه و اهيگيرم بچه
    نه است خودشان لياقت به بيشتر سالطين اتكاء اسالم دوره در رسد، مي مقام  عاليترين به و دارد مي
  . نژادشان به

  : پاورقي
   284 صفحه ساسانيان زمان در ايران) 2 و 1(
   5. صفحه دولت، رتقد و فرد آزادي) 3(
  . بودند زاده درويش صفويان و زاده برده غزنويان زاده، ماهيگير ديلميان رويگرزاده، صفاريان) 4(
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 اين كرد، خارج ايراني دماغ از است خاص طبقه يك مختصات از روحانيت اينكه فكر كه همانطور اسالم
 برد ميان از را كراسي اريستو اصطالح به و افاشر حكومت فكر  اسالم نمود، بيرون آنها دماغ از نيز را فكر
  . آورد وجود به است عامه حكومت و دموكراسي ريشه، لحاظ از كه  ديگري فكر و

 را حد و شرط و قيد بدون و حرمسراداري شكل به را زوجات تعدد داد، حقوقي شخصيت زن به اسالم
 كه معيني حدود در و مرد امكانات و زنان حقوق  تساوي اساس بر شرائطي تحت را آن ساخت، منسوخ
  . دانست مجاز است  اجتماعي ضرورت يك از ناشي
  . ساخت منسوخ را زن بر شوهر واليت محارم، با ازدواج نيابي، ازدواج استلحاقي، فرزند زن، دادن عاريه
 به و شتگذا اثر نيز زرتشتي  آيين در بود، بركت و خير شدند مسلمان كه ايرانياني براي تنها نه اسالم
  : كه كرديم نقل سن كريستن از قبال گشت  آن در عميقي اصالحات موجب مستقيم غير طور

 كه دريافتند روحانيون كرد،  واژگون بود روحانيون پشتيبان كه را ساساني دولت اسالم غلبه كه هنگامي
 عقيده گرفت صورت كوشش اين بنمايند، تام انحالل از خود شريعت حفظ براي العاده فوق كوشش بايد
 ساختند، ملغي را خورشيد پرستش انداختند دور داشت تعلق آن به كه را كودكانه اساطير و زروان به

 آن تفاسير و ساساني اوستاي از بخشهايي و دادند، تغيير يا كردند  حذف بكلي يا را دين روايات از بسي
  .. .بردند ميان از اي نهادند نسيان طاق در بود شده زروانيه افكار به آلوده  كه را

 اين بر اسالم سايه كه زماني از نيست، اسالمي اول قرون به منحصر ايراني و ايران به اسالم خدمات
. است شده دفع اسالم وسيله به آمده پيش مملكت  اين براي كه خطري هر است، شده گسترده مملكت
   پرور دانش و دوست دانش انسانهايي آدمخوار آدمكشاني از و ساخت هضم خود در را مغول كه بود اسالم
 به بايقرا حسين امير و بايسنقر تيمور، نسل از و داد تحويل خدابنده محمد چنگيزي، دوره از ساخت
  . آورد وجود
 عزت و شرف احساس مايه و  كرده ايستادگي بيگانه مخرب هاي فلسفه مقابل در كه است اسالم نيز امروز

   ايران  ملت امروز آنچه. است مردم اين استقالل و
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  . زند و اوستا نه است  البالغه نهج و قرآن بكشد ديگران رخ به و كند افتخار آن به تواند مي
 بعد بخش در كه است آن نوبت رسانيم، مي پايان به ايران به اسالم خدمات درباره را خود سخن اينجا در

  . دهيم توضيح اسالم به را ايران خدمات
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   اسالم به راناي خدمات :سوم بخش
  

  . خدمات جانبگي همه و گستردگي
  . ايراني كهن تمدن

  . اسالم به نسبت ايرانيان صميميت
  . ها انگيزه

  . ايرانيان اسالمي فعاليتهاي
  . العملها عكس
  . اسالم تبليغ و نشر

  . فداكاري و سربازي
  . فرهنگ و علم

  . علمي حوزه نخستين
  . موضوع نخستين

  . تأليف و تدوين آغاز
  . سرعت عوامل و علل

  . تفسير و قرائت
  . روايت و حديث

  . فقاهت و فقه
  . ادبيات
  . كالم

  . حكمت و فلسفه
  . تصوف و عرفان
  . صنعت و ذوق
  . سكوت قرن دو
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   جانبگي همه و گستردگي
  
 اند داده انجام اسالمي تمدن يا و اسالم به نسبت ايرانيان و ايران متقابال كه خدماتي به بخش اين در
 مادي نيروهاي كه است اين دين يك به قوم يك خدمت  كه داديم تذكر دوم بخش آغاز در. پردازيم مي
 نيت  خلوص كار اين در و دهد قرار آن اختيار در را خود ابتكار و فكر و استعداد و ذوق خود، معنوي و

  . باشد داشته
 در ديگر ملت هر از بيش و دادند قرار اسالم اختيار در را خود نيروهاي ديگر ملت هر از بيش ايرانيان

 خود حتي. رسد نمي ايرانيان پاي به ملتي هيچ جهت دو اين در. دادند نشان اخالص و صميميت راه اين
 خصوصا است جهت دو اين اثبات بخش ايندر ما هدف. كرد ظهور آنها مياندر اسالم دين  كه عرب ملت
  . دوم جهت
 شود مي توجه نكته اين به كمتر  ولي. شود مي گفته سخن زياد اسالم به ايرانيان فراوان خدمات به راجع
 ايمان و عشق نيروي جز و آوردند، وجود به اسالم به  خدمت راه در را خود شاهكارهاي ايرانيان كه

    تحريك را ايراني استعداد كه بود اسالم اين حقيقت در و. كند خلق شاهكار  نيست قادر ديگري نيروي
 راه در را همت اين يك صد ايرانيان چرا نه اگر آورد، هيجان به را او و دميد اي تازه روح وا در و كرد

  . ندادند بروز خويش پيشين كيش
   حيات  مختلف هاي جنبه بر و است جانبه همه دين يك اسالم كه نسبت همان به
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 و ها صحنه در و است جانبه همه و گسترده و وسيع نيز اسالم به ايرانيان خدمات دارد، سيطره بشري
 و امكانات حدود در اجمال، طور به ولو مختصر اين در ما. است گرفته صورت گوناگون هاي جبهه

  . كنيم مي اشاره ها جبهه و جوانب همه به خودمان اطالعات
 تمدن اين. است اسالمي جوان  تمدن به ايراني كهن تمدن خدمت برد، نام آن از بايد كه خدمتي اولين
 مقصود از مطلب اين چند هر. نمود فراوان خدمت و كمك اسالمي عظمت با و جوان تمدن به كهن
 گرفتن قرار استفاده مورد زيرا است، بيرون است اسالم به ايرانيان صادقانه  خدمات تشريح كه ما اصلي
 اين ولي است، قهري و طبيعي  است گرفتن پا و رشد حال در كه جديد تمدن يك براي كهن تمدن يك
. رسد مي نظر به ناقص مطلب ديگري بدون يك هر ذكر با كه است، پيوسته هم به آنچنان مطلب دو

 نيز است ايران  به مربوط آنچه به ناچاريم لهذا است،"ايران و اسالم متقابل خدمات"كتاب عنوان بعالوه
 كتاب اين خواننده .نشود شمرده يا شود شمرده  مسلمان ايرانيان خدمات جزء آنكه از اعم كنيم، اشاره
  . گردد آگاه هم مطلب اين از است مايل طبعا رسد مي اينجا به وقتي

 هاي جبهه در مسلمان ايرانيان  خدمات. رسيم مي اسالم به مسلمان ايرانيان خدمات به بگذريم اينكه از
    ههجب نظامي، و سربازي جبهه ديگر، ملتهاي دعوت و تبليغ و نشر جبهه: است گرفته صورت مختلف

 تمدن به ايراني كهن تمدن  خدمات از را خود سخن اكنون. هنر و صنعت و ذوق جبهه فرهنگ، و علم
  . نماييم مي آغاز اسالمي جوان

  

   ايران تمدن
  
 از آن در كه تحوالتي و آن  واقعي ارزش و ايراني تمدن ماهيت بحث وارد تفصيل به كه نخواهيد ما از

 يك مانند كه نداريم را بحث اين صالحيت اوال زيرا بشويم، داد خر ساساني دوره تا هخامنشي دوره
    مسلمات از استفاده با اينجا در ما. است خارج ما بحث موضوع از ثانيا و  كنيم نظر اظهار متخصص

 دهيم مي  ادامه را خود بحث نظر، اهل از نقل و اتكاء با و است نظران صاحب قبول مورد كه تاريخ
   بنابراين
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  . است آن و اين از منقوالت همه گوييم مي آنچه
 اين و بوده باسابقه و درخشان تمدني داراي خود از اسالم از قبل ايران اينكه يكي است قطعي  مطلب دو

 به و شده واقع استفاده مورد اسالمي دوره در  تمدن اين اينكه ديگر است، داشته طوالني سابقه تمدن
  : مناشه ژ. پ قول

 در مذهب اين كه حياتي اثر بر كه دادند تحويل اسالم به اي پرورده و شده تلطيف تمدن يبقايا ايرانيان
   ).1(گرفت تازه جان دميد آن
 توضيح و بيان به نيازي چه اگر  است بوده برخوردار كهن تمدن يك از ايران اينكه يعني: اول قسمت اما

  . بود نخواهد بيفايده آن مختصر شرح اما ندارد،
 استانب روزگار"كتاب از  نقل شفق رضازاده دكتر آقاي ترجمه خاورشناسان، نظر از يرانا كتاب در
  : گويد مي هخامنشي ايران  اداري نظم درباره ،"مستد بر"تأليف"

 كار يافت مي امتداد خزر تا هند  اقيانوس از و سند رود تا الجزاير بحر از كه ايران شاهنشاهي كشور اداره
 آن كورش كه بود نشده واقع سنگين وظيفه چنان مقابل در حكمداري هيچگاه تهگذش در و نبود آساني

 خاور در كه را داري كشور سازمان اينگونه داد ادامه) م. ق521 585(بزرگ  داريوش و كرد شروع را
 توان بشر تاريخ توجه قابل  مراحل از يكي: آمد وجود به بار اولين متمدن جهان تمام در بلكه زمين
   ...شمرد
   :نويسد مي هخامنشي ايران دريايي نيروي درباره كتاب همان در ايضا
 نيرومندترين و داشت  مديترانه درياي در كشتي صد چندين ايران داريوش پسر خشايارشا زمان در

  . بود عهد دريايي دولت
  : نويسد مي كتاب آن در هم و

 و برود ساختند مأمور بود  ايران در مصري اسراي جزء كه را مصري معروف روحاني يك داريوش زمان در
  ... دارد برپا جراحي و پزشكي آموزشگاه مصر در

  : نويسد مي ساساني عهد صنايع درباره
 هنوز و بود كرده ترقي دوره  آن در معماري فن. است مهم ايران هنر تاريخ لحاظ از ساساني عهد صنايع

   و معابد و مساكن و كاخها انقاض و بقايا از
  

  : پاورقي
 247 صفحه بهنام،  عيسي دكتر ترجمه خاورشناسان، از جمعي قلم به ايراني، تمدن) 1(
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 و فارس سروستان و شاپور و آباد فيروز در. برد پي آن عظمت به توان مي پلها و سدها و قالع
  : )1(است مشهود ساساني  ويران قصرهاي بقاياي شيرين قصر و) مدائن(يسفونت

  : كه كند مي ادعا"واالضداد المحاسن"كتاب در جاحظ
 آن از كه هايي نبشته سنگ از امر اين و داشت توجه ساختمان به ديگر چيز هر از بيش ساساني ايران
 توجه ساختمان به هم كه اسالمي دوره برعكس. نداشت  توجه كتاب به اما پيداست، مانده باقي دوره
  ) : 2(كتاب  به هم و است شده
 به دهد مي اختصاص صفحه  شصت حدود در) فارسي ترجمه از دهم، جلد(نتمد تاريخ در دورانت ويل

  : گويد مي دوره،  آن در علوم درباره. ساساني تمدن تشريح و توضيح
 ادبيات از بود، معمول نيز ساسانيان  زمان در - اشكانيان سلطنت در ايران اروپايي و هند زبان -  پهلوي

 آن كه دانيم مي ما. دين به است مربوط همه كه است دهمان  باقي كلمه هزار ششصد فقط زمان آن
 تا گذاشتند مي را ديني غير آثار بيشتر بودند آن ناقل و حافظ موبدان چون اما است، بوده  وسيع ادبيات

 از برتر كار اين در انوشيروان خسرو. بودند  فلسفه و ادبيات روشنگر حاميان ساساني شاهان. برود ميان از
 شاپور جندي دانشگاه در و ترجمه پهلوي زبان به ارسطو و افالطون آثار او فرمان به. بود آنان همه

   ).3(شد  تدريس
 اداره ايراني مسيحيان را  دانشگاه اين شد، تأسيس عهد آن در شاپور جندي دانشگاه دانيم مي چنانكه

 و يافت ادامه الماس دوره در بزرگ مركز اين. شد جهان فرهنگي بزرگ مراكز از كيي و كردند، مي
 قبيل از شود مي برده اننامش عباسي خلفاي دوران در كه مسيحي اطباي. نشد حاصل كارش در اي وقفه

 مركز صورت به بغداد كه بعدها. بودند دانشگاه همين التحصيل فارغ هم غير و ماسويه ابن ، بختيشوع
  . شد منقرض اتدريج و گرفت قرار الشعاع تحت شاپور جندي درآمد جهان دانش ثقل

  
  : پاورقي

   20 ص همان،) 1(
   4 صفحه واالضداد، المحاسن) 2(
  . 234 صفحه ،)فارسي ترجمه(1 ج تمدن، تاريخ دورانت، ويل) 3(
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  . نمود خدمت آن به و كرد كمك اسالمي  تمدن به كه بود مراكزي از يكي شاپور جندي دانشگاه

  : گويد مي ساساني هنر درباره دورانت ويل
 اما. است نمانده جا به ساساني  دوران هنر بقاياي جز چيزي خسروها و قبادها شاپورها، جالل و وتثر از

 پرسپوليس و كبير داريوش زمان از ايران هنر انعطاف قابليت و دوام از را ما كه است كافي مقدار همين
   ).1(آورد شگفت به اصفهان و كبير عباس شاه  دوران تا

  : گويد يم عهد آن نساجي درباره
 مند بهره تزبيني اشكال ساير و سفالسازي سازي، مجسمه نقاشي، طرحهاي از ساسانيان نساجي صنعت

 با فرشها و چادرها سايبانها، صندلي، روپوشهاي گستردنيها، دمشقي، و ديبا مطرز، حرير، هاي پارچه. شد
   ).2(شدند مي  آميزي رنگ سبز، و آبي زرد، رنگهاي گونه به آنگاه و بافته مهارت و بسيار حوصله
  : گويد مي سفالسازي صنعت درباره

 نمانده جا به چيزي بود شده  ساخته روزمره استفاده براي كه قطعاتي جز ساسانيان زمان هاي سفالينه از
 سلطنت در ظاهرا و بود رفته پيش بسيار هخامنشيان  دوران در سازي سفالينه صنعت معهذا است،

   ).3(شد تكميل اعراب غلبه از بعد و يافت ادامه  حدي تا نيز ساسانيان
  : كه است مدعي دورانت ويل
 قيد به ما اگر است، اشكانيان  دوران انحطاط قرن چهار از بازخيزي نماياننده ساسانيان هنر هم روي بر

 هخامنشي دوران هنر پاي به عظمت و كمال در كه بگوييم بايد كنيم قضاوت آن بقاياي از احتياط
  . كرد نتواند برابري اسالم از بعد ايران هنر با ذوق و كاري ريزه ابداع، حيث از همچنين. سدر نمي
  : گويد مي فصل اين خاتمه در دورانت ويل

  : پاورقي
   251صفحه مدرك، همان) 1 (
   254. صفحه مدرك، همان) 2(
   255. صفحه مدرك همان) 3(
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 سوريه، و مشرق، در چين و تركستان هندوستان، در خود هنري دواعي و شكلها اشاعه با ساساني هنر
 هنر به آن نفوذ شايد. كرد ادا را خود دين مغرب در اسپانيا و مصر بالكان، قسطنطنيه، صغير، آسياي
. گرايد بيزانتي تزييني روش به و بردارد دست كالسيك تصويرهاي نمايش در ابرام از تا كرد ياري يوناني

 و سنگي يا آجري گنبدهاي و طارمها به چوبي سقفهاي از تا نمود دتمعاض التين مسيحيت هنر به و
 ساساني معماري خاص كه بزرگ گنبدهاي و ها دروازه ساختن هنر كند توجه  عطف اي دعامه ديوارهاي

 هر زود يا دير شود، نمي گم تاريخ در چيز هيچ. شد منتقل معابد و قصرها و اسالمي مسجدهاي به بود
   ).1(افزايد مي زندگي  به را خود شراره و رنگ و يابد مي تحول و فرصت خالق فكر
 هنر در دستي"كتاب از"اسالمي هنر  منابع"عنوان تحت سوم فصل ،"خاورشناسان نظر از ايران"كتاب در

  : كند مي نقل چنين متروپل، موزه در نزديك خاور هنر قسمت  رئيس ديمند، تأليف"اسالمي
 ناچيز داشت اگر يا نداشت،  صنعتي خودش از عرب وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد حضرت زمان در

 منابع از كردند اقتباس را ممالك اين هنرهاي كه بود ايران و مصر و النهرين بين و سوريه فتح از بعد بود،
 جلب را استاداني و مصالح مفتوحه واليات تمام از اموي خلفاي كه آيد مي دست به  چيني صحف

 سازهاي معرق دادند، مي قرار استفاده مورد جديد مساجد و قصرها و شهرها بناي در و كردند مي
 به ايراني استاد يك رياست تحت و شدند مي استخدام  دمشق مساجد تزيينات براي اي سوريه و بيزانسي

 اين و شدند آورده دمشق و قدس و مصر از صنعتگراني مكه در ابنيه براي همچنين. پرداختند مي كار
 بغداد بناي براي كه گويد خود تاريخ در نيز طبري. يافت ادامه عباسيان عصر تا عمله و مصالح از ادهاستف

 اسالمي اسلوب يك تدريج به ترتيب اين با. گشتند استخدام كوفه و موصل و ايران و سوريه از استاداني
   ساساني و شرقي عيسوي يعني منبع دو از كه

  : پاورقي
   256صفحه مدرك همان) 1(
  

   ).1(آمد وجود به گرفت مي سرچشمه
  : نويسد مي مقاله همان در ايضا
 اهميت ولي بودند، برده  پي اسالمي هنر در ساساني هنر تأثير به محققين بعضي هم گذشته در چه گر
 و النهرين، بين در كيش و بغداد، نزديكي در تيسفون در اخير حفريات سايه در اخيرا بيشتر مطلب اين

    سرمشق آنها در كه آمده دست به تزييني گچبريهاي بخصوص مصالح زيادي مقدار  ايران در دامغان
   ).2(شود مي ديده اسالمي اوليه صنايع
  : نويسد مي ايضا
 نقش را آن عين گاهي  هنرمندان كه شده منتهي اسالمي هنر به و يافته ادامه مستقيما ساساني هنر

   ).3(آوردند وجود به خاصي سبك و دادند تغيير را آن گاهي و كردند
 است كرده باز"ايران قديمي سنن مداومت"عنوان تحت فصلي ،2 جلد ،"جهان تاريخ به نگاهي"در نهرو
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  وي. است يافته ادامه تاكنون پيش سال هزار دو از ايران هنر و فرهنگ  روح كه كند ثابت خواهد مي و
  : گويد مي
 آشوريها زمان از بعد(سال هزار دو از بيش مدت در سنتها ناي. دارد نماياني و درخشان سنن ايران هنر

 روي تغييراتي مذهب در و پادشاهان هاي سلسله در حكومتها، در ايران، در. است يافته ادامه) تاكنون
 آن به اسالم  است گرفته قرار بيگانه و خودي پادشاهان و حكمرانان تسلط زير كشور سرزمين. است داده

   مداومت همچنان ايران هنري سنن معهذا و است ساخته منقلب را چيزها بسيار و يافته راه كشور
   ).4(است داشته

  : گويد مي او هم
 نه يافت مي گسترش و رفت مي  پيش آفريقا شمال و مركزي آسياي سوي به كه حالي در اعراب، ارتش
 سوريه. داشت خود با نيز را رشد حال در و جوان تمدن يك  بلكه برد، مي خود همراه را تازه مذهب فقط
   و النهرين بين

  : پاورقي
   196 -  195 صفحه شفق، رضازاده دكتر ترجمه خاورشناسان، نظر از ايران) 1(
   21 صفحه مدرك، همان) 2(
   202صفحه مدرك، همان) 3(
. 1038 صفحه 2 جلد تفضلي، محمود ترجمه جهان، تاريخ به نگاهي) 4(
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 آنها رسمي و عادي زبان  عربي زبان رفتند، تحليل و شدند جذب )اسالمي(عربي فرهنگ در همه مصر
 بزرگ مراكز قاهره دمشق، بغداد،. شدند يكديگر شبيه و آميختند هم به اعراب با نيز نژادي نظر از و شد،

 اختمانهايس بود  آمده وجود به جديد تمدن از كه نيروييپر جهش براثر و شدند،) اسالمي(عربي فرهنگ
 نرفت، تحليل عربي مليت در و نشد اعراب شبيه  ايران چند هر... گرديد پا به آنها در يبسيار زيباي
  براي تازه حيات يك هند مانند هم ايران در اسالم و داشت آن در العاده فوق تأثير) اسالم(عرب تمدن
   ).1(شد واقع ايران تاثير و نفوذ تحت هم) اسالمي(عربي فرهنگ و هنر. كرد ايجاد هنري فعاليت
 با كتب اين چند هر شد،  ترجمه عباسي و اموي خلفاي دوره در ايراني كتب برخي دانيم، مي چنانكه
 تمدن كمك نوع از را آن توان مي حال عين در نبود،  مقايسه قابل شد ترجمه منابع ساير از كه كتبي
    خواهيم مختصري بحث ايراني هاي ترجمه درباب آينده در ما. آورد شمار به  اسالمي تمدن به ايراني
  . كرد

 و دفاتر سبك به خالفت دستگاه  دواوين و دفاتر كردند، اقتباس ايران از را خود اداري نظامات مسلمين
 ايرانيان خود بعدها. بود فارسي زبان دفتري و اداري زبان احيانا و شد مي تنظيم ايران قديمي دواوين
  . انندبرگرد  عربي زبان به كه دادند ترجيح مسلمان

  : نويسد مي الفهرست در النديم ابن
 و بود دوست علم وي گرفت، صورت  معاويه يزيدبن خالدبن امر به عربي زبان به ديگر زبان از نقل اولين

 آشنا عربي زبان با و زيستند مي مصر در كه يوناني فالسفه از جماعتي داشت، عالقه كيميا صنعت به
 ترجمه  عربي زبان به قبطي و يوناني زبان از را فن آن كتب از اي عده داد فرمان و كرد احضار بودند
  . است عربي زبان به ترجمه اولين اين و كنند،
  : گويد مي سپس
 بن صالح وسيله به حجاج  زمان در كه است دولتي دفاتر و ديوان نقل عربي زبان به ترجمه دومين

    فارسي زبان از بود، ايراني نژاد از كه عبدالرحمن
  : ورقيپا
   1042 صفحه مدرك، همان) 1 (



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 331

 چون صالح بود، حجاج دبير زادانفرخ و كرد مي كار انفرخ زاد زيردست صالح. شد برگردانده عربي زبان به
 كه دارم آن بيم گفت زادانفرخ به صالح خود روزي. شد واقع  حجاج توجه مورد نوشت مي زبان دو هر به

 هرگز نترس،: گفت زادانفرخ. بيفتي نظرش از تو و بدارد مقدم هستي من نعم ولي كه تو بر مرا حجاج
 اداره نيست قادر كسي من جز را محاسبات دفتر است، نيازمند تو از بيش من به او شد، نخواهد چنين
 نيازي اساسا كه برگردانم عربي به را محاسبات دفتر توانم مي بخواهم اگر  قسم خدا به: گفت صالح. كند
 تمارض چندي كه كرد تقاضا گويد مي راست ديد كرد، امتحان را صالح زادانفرخ،. نباشد فارسي زبان  به

 من گفت. طبيب فرستاد وي نزد را خويش مخصوص  طبيب حجاج. كرد چنين نشود، حاضر و كند
    صالح خود به خود و شد كشته اشعث محمدبن فتنه در زادانفرخ بين اين در بينم، نمي او در كسالتي
 حجاج. گفت حجاج به بود  گذشته وزادانفرخ او بين كه ماجرايي روز يك صالح. گشت ادانفرخز جانشين
  . كند عملي را تصميم اين كه شد خواستار

 روزي. گرديد شدند، مي مند بهره امتياز اين از آنانكه مخصوصا زبانان، فارسي ناراحتي باعث جريان اين
 چه اصطالحات اين با گفت و پرسيد را حساب به مربوط  اصطالح چند صالح از زادانفرخ پسر مردانشاه

 قطع را  ات ريشه خدا گفت و شد ناراحت مردانشاه. كرد بيان عربي زبان از را آنها  معادل صالح كني؟ مي
 صالح به درهم صدهزار شدند حاضر زبانان فارسي از گروهي. كردي قطع را فارسي زبان ريشه كه كند

  . نشد منصرف او اما شود، منصرف  خويش تصميم از مكانا عدم بهانه به كه بدهند
  : گويد مي النديم ابن
 را آن عبدالملك بن هشام زمان در و فارسي زبان نه نوشتند مي رومي زبان به را شام دولتي دواوين ولي
  ) 1(.برگرداندند عربي زبان به نيز
 دواوين و دفاتر استقالل از پس  ايراني سالطين. است بوده مربوط آنها حكام و خلفا دربار به جريان اين
   غزنويان زمان در ديگر بار اند، نوشته مي فارسي زبان به را

  : پاورقي
   353 - 352 ء صفحه) مقالةالفالسفة(هفتم ء مقاله النديم، ابن الفهرست) 1(
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  .دارد اي تاريخچه نيز آن كه شد برگردانده عربي زبان به
 و هستيم اسالم جوان  تمدن به ايراني كهن تمدن خدمات تشريح صدد رد نه ما گفتيم قبال همچنانكه 
 كه است اين است تاريخ مسلمات از كه گذشته  مطالب نقل از ما هدف. ماست صالحيت در كار اين نه
  : كنيم تأكيد را نكته دو

 اسالمي تمدن يها مايه از يكي  تمدن اين و است بوده برخوردار تمدني از اسالم از قبل ايران اينكه يكي
  . است
 تازه جاني اسالم واسطه به  ايران انحطاط حال در تمدن و بخشيد تازه حياتي ايران به اسالم اينكه ديگر
 فراواني مدارك و منابع به توانند مي خود طالبان. نيست انكار  قابل نكته دو اين. يافت تازه شكلي و گرفت

  . كنند مراجعه هست زمينه دو هر در كه
  

   اخالص و يتصميم
  

 آن و اند كرده اسالم به شاياني بسيار خدمات ايرانيان اينكه آن و شويم، مي مطلب اصل وارد اكنون
 بحث ايرانيان اخالص و صميميت درباره اول ما است  بوده ايمان و اخالص و صميميت روي از خدمات

  . پردازيم مي آنان خدمات  شرح به سپس. كنيم مي
 اسالم به نسبت ايرانيان همه  كه نيستيم مدعي ما كنيم، مبالغه خواهيم نمي يانايران صميميت درباره
 نسبت صميميت و صفا كمال روي از است گرفته  صورت كه خدماتي همه و اند بوده صميمي و مخلص

    اسالم به نسبت ايرانيان اتفاق به قريب اكثريت كه است اين هستيم مدعي ما آنچه. است بوده اسالم به
 اعم اسالمي ملل از هيچيك  جهت اين در و اند نداشته اسالم به خدمت جز اي انگيزه و اند بوده ميصمي

 ملتي هيچ يعني باشند، نداشته نظير دنيا در ايرانيان شايد و رسد نمي ايرانيان به عرب، غير و عرب از
  . تاس نداده خرج به صميميت و نكرده خدمت اندازه اين آييني و ديني هيچ به نسبت
 وجود به او در ايمان و عشق و  جنبش و جهش بازور، توان نمي اما كرد، بازورمطيع توان مي را ملت يك

  . است ايمان و عشق معلول تنها و تنها بشري شاهكارهاي است، محدود زر و زور قلمرو آورد،
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 فرهنگي ه دالعا فوق  جنبش و جوشش در ايرانيان محرك و انگيزه كه كنند مي وانمود چنين برخي
 عرب از نهاوند و حلوان و جلوال و قادسيه  ميدانهاي در نظامي جنبه از كه بود شكستي جبران اسالمي،
 و ملي شكست نهايي شكست نيست، نهايي شكست نظامي شكست كه دانستند ايرانيان. بودند خورده

 عرب، ملت خصوصا ديگر، اقوام مقابل در اينكه براي ملي احساسات تاثير تحت ايرانيان.  است فرهنگي
 فعاليت به دست كنند، حفظ اسالمي صبغه با را خويش آداب و افكار ضمنا و بدهند نشان خودي

 آن افتادند فكر به. نپذيرند نتوانستند واقعيت يك عنوان به را اسالم  چون ديگر عبارت به. زدند فرهنگي
  . نبود  اسالمي علمي شؤون كردن قبضه از بهتر راهي مقصود اين براي و كنند ايراني را
 سابقه كرديم بيان قبال همچنانكه اوال زيرا است، واقعيت از دور صددرصد تفسير، اينگونه معتقديم ما

 انجام نظامي شكست از بعد ايرانيان آنچه رسد، مي نظامي شكستهاي از قبل به اسالم، به ايراني خدمات
 حركتها. يافت نمي ادامه  قرن چهارده بود آن انگيزه اگر ثانيا. است شكست از قبل فعاليتهاي مانند دادند

  . يابد مي ادامه قرنها كه جنبشهايي برخالف كرد، توجيه ها انگيزه اينگونه با توان مي را موقت جنبشهاي و
 آينده فصلهاي در نيست توجيه  قابل ها انگيزه آن با هم كار كيفيت و شكل زماني، امتداد از گذشته
  . دهد مي نشان را آنها اخالص و ايمان اسالمي هاي زمينه در ايرانيان كار كيفيت و شكل هك ديد خواهيم
 مروج و مبلغ خود آنان چرا بود، نظامي شكستهاي جبران اسالم به خدمت از ايرانيان هدف اگر بعالوه
 كه آنجا چرا آوردند؟ وجود به ديگر مسلمان خود، برابر  چندين و گرديدند ديگر ملتهاي ميان در اسالم
 سربازي و جانفشاني ايراني ندارد، وجود خطري ايراني مليت نظر از آنكه با افتد مي خطر به اسالم
   دهند؟ مي نشان مخالف  العمل عكس ديگر اقوام از بيش مناهي و منكرات شيوع مقابل در چرا كند؟ مي
 ملل كه عواملي و علل ربارهد  كلي بحثي اينك. دهيم مي توضيح را نكات اين همه آينده بحثهاي در

  . كرد وادار  فرهنگي و علمي جنبش و جوشش به را اسالمي
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   ها انگيزه
  

 حركتي اسالم جهان در. بيفكنيم محركها و ها انگيزه نظر از اسالم جهان به كلي نظر يك است الزم
 مراكشي، تونسي، الجزائري، مصري، هندي، ايراني، عرب، آن در كه آمد وجود به فرهنگي و علمي

   تا اسالمي مشرق نقاط دورترين از حركت اين و داشت شركت اسپانيايي اروپايي، حتي و سوري،
 حركت اين در بود  پيوسته هم به اسالمي جنوب تا شمال از همچنين و اسالمي مغرب نقاط دورترين

 اين محرك. لسياند رشد ابن و مالك ابن  هم و داشت شركت ايراني سيناي ابن و سيبويه هم المثل في
  . داشت ابراز توان مي فرضيه نوع چند اينجا در بود؟ چه عظيم واحد

 "عربيت" عنوان و نام تحت ملتها اين همه و بود شده پيدا ملتها اين همه در عربي ملي روح يك -  1
  . بودند آورده وجود به هماهنگ حركت يك
  . كنند تحريف صورت اين  به را تاريخ خواهند مي معاصر اعراب از بعضي چند هر نيست، چنين قطعا
 اعراب غرور بر طرف يك از تا كنند مي ياد عربي تمدن عنوان تحت را اسالمي تمدن اروپائيان، برخي

 طرف از و سازند، جدا اسالم جهان از را خود و كنند تكيه خود عربي مليت بر پيش از بيش كه بيفزايند
  . سازند خاطر رنجيده دارند مي باور را دروغي چنين كه اعرابي از را مسلمان  ملل ساير ديگر

 انگيزه كردند، مي فعاليت  خويش خاص قوميت و مليت تأثير تحت كدام هر اسالمي ملتهاي اينكه - 2
  . بود آنها خود ملي خاص احساسات ملتي هر

 كافي قدر به رهبا اين در كتاب  اين اول بخش در ما. ندارد توضيح به نيازي و است روشن نظر اين بطالن
 يا هندي مسلمان يك دليل همين به و بودند زده پل خود  مليتهاي روي اسالمي ملتهاي. كرديم بحث
  . كرد مي برادري و اخوت احساس اسپانيايي يا افريقايي مسلمان  يك با ايراني

 ملي مافوق و انساني و جهاني  تعليمات و طرف، يك از علم جهانوطني خاصيت روي ملتها اين اينكه -  3
 هاي انگيزه و محركات كردند مي زندگي فكري و عقيدتي  مرزهاي داخل در ديگر، طرف از اسالم نژادي و

  . بس و گرفت مي  سرچشمه اسالم از آنها
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  . كند مي تاييد را نظر اين تاريخي، قرائن و شواهد
 او كار نحوه بررسي تاريخي  حركت يك در ملت يك يا شخص يك هاي انگيزه و محركات شناختن راه

  . بشناساند ما به را ايرانيان محرك و انگيزه كه است  كافي آورد خواهيم بعد فصلهاي در آنچه. است
 ما براي"ايرانيان اسالمي فعاليت"عنوان تحت كه را عطاردي آقاي نوشته از ديگر قسمتي نيز اينجا در

  . كرديم نقل كتاب اين دوم بخش در قبال را ايشان  نوشته اول قسمت. آوريم مي اند نگاشته
  

   ايرانيان اسالمي فعاليتهاي
  
 باز آغوش با ملت اين كه است  بزرگي شاهد خود سرزمين آن مسلمان ايرانيان فداكاري و يمن حوادث"

 كه كساني. است نكرده خودداري فداكاري گونه هيچ از آن نشر راه در و كرد قبول را مقدس دين اين
 به وادار را آنها قومي احساسات و نژادي تعصب يا شده تحميل ملت اين بر شمشير با اسالم نويسند مي
 دين كه نويسند مي مورخين همه. ندارند اطالع ايراني نژاد ميان رد اسالم سير از يا كند مي حرف اين

 در و كرد، استقبال آن از جدال و جنگ بدون ملت اين و ، پيشرفت ايران در انگيز شگفت عتيسر با اسالم
 درياچه كرانه تا سند هاي كناره از و جيحون رود تا فرات ساحل از را ايران فالت تمام  سال بيست مدت

 طبقات از اي دسته به مربوط جنگ آن شد  جنگ مسلمان اعراب با مورد چند در اگر. گرفت فرا خوارزم
  . كنند حفظ را خود منافع اسالم نفوذ از جلوگيري با داشتند نظر در كه بود موبدان و ممتازه

 اين مردم اكثريت كه نكشيد  طولي درآمد، مسلمين تصرف به ايران پهناور كشور تمام اينكه از پس
 براي مردم اين كوشش و فعاليت و پذيرفتند را اسالم  دين ديلمان و مازندران كوههاي استثناي به كشور
    تحت ايران كه اسالم اول قرن سه در. گرديد شروع مقدس شرع قواعد و مباني  تحكيم و اسالم تبليغ
 و سياسي، قضائي، ادبي، ، ديني احكام تشريح در ايران ملت شد، مي اداره عباس بني و اموي خلفاي نفوذ

   بليغ سعي اسالم اجتماعي
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  . نمود مبوب و روشن را آنها و ساخت مطرح را مسائل امهات و كرد 
 رانيا ملت و شد يزير يپ ياسالم نينخست قرن در وفتص فلسفه، كالم، ر،يتفس ث،يحد رفته، هم يرو
 و اصفهان و ير سمرقند، بخارا، مرو، بلخ، هرات، شابور،ين يمكتبها. دارد قرار اول درجه در مورد نيا در
 نيا در اسالم بزرگ رجال از نفر صدها. بود جوش و جنب و تيفعال مركز بزرگ رانيا يشهرها ريسا

  .ساختند استوار و محكم را اسالم درخشن تمدن عالم غرب و شرق در و شدند تيترب شهرها
. بود ثيحد علم موضوع گرفت قرار توجه مورد خراسان مخصوصاً رانيا در كه يمهم موضوعات از يكي

 مؤسس را آنان ديبا بلكه دارند يمؤثر سهم ثيحد نيتدو در انيرانيا كه داد انصاف ديبا مورد نيا در
 از را اتيروا و اخبار تا كردند يم ياديز يمسافرتها ثيحد اهل از يگروه. دينام ثيالحد علم مكتب
 يثيحد مكتب. كنند نيتدو خود »صحاح« و »ديمسان« در را آنها وبشنوند خود گوش با ثيحد خيمشا

 يبرا شام و عراق و حجاز و قايآفر و مصر از كه افتي تياهم يا اندازه به روز آن جهان در خراسان
  .كردند اقامت بخارا و بلخ هرات، مرو، شابور،ين در سالها خراسان خيشام از استفاده

 همه كه دانند يم دارند ييآشنا تيروا خيمشا حاالت و ديمسان و صحاح و ثيحد كتب با كه يكسان
 مسلم ،يطوس خيش آنهاع از نفر شش. هستند يرانيا عهيش اربعه كتب نيمؤلف و سنت اهل ستّة اصحاب

 ،يهقيب و يترمذ ،يسجستان ابوداود ،يبخار لياسماع بن محمد ،ينسائ الرحمنابوعبد ،يشابورين
 زين ريمشاه از نهايا از ريغ و باشند يم نيقزو از ماجه ابن و قم از صدوق خيش نفر دو و هستند يخراسان
  . باشند يم يرانيا گريد نفر صدها

 اند، سروده شعر يعرب زبان به كه يبزرگ يشعرا سان،ينو لغت ن،يمورخ ن،يمتكلم اسالم، بزرگ فالسفه
 مگر بودند رانيا از همه مسلمان انيجهانگشا و بزرگ پادشاهان و ياسيس رجال قدر،يعال نيمفسر
 ،يطوس خيش ،يطوس الملك نظام خواجه ،يسمعان خاندان ان،يصاعد ان،يقشر ان،ينوبخت ان،يبرمك

   ان،يسامان ان،يطاهر ملوك نيهمچن و ،يطوس نيرالدينص خواجه
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 كوشش آن تمدن نشر اسالم، غيتبل در كه گريد خاندان دهها و سربداران ان،يغور ان،يغزنو ه،يبو آل
  .نبودند خاك و آب نيا از همه اند كرده

 كه فهيابوحن نخست. اند برخاسته خراسان از دو هر كه اند بوده يرانيا نفر دو زين تسنن اربعه ائمه از
 مرو در كه حنبل بن احمد دوم. دانند يم) درگز (»نسا« اهل از را يو يا دسته و كابل اهل را يو يگروه

  .افتي نما و نشو بغداد در و شد متولّد خراسان
 كردند يگذار هيپا قواعد و اصول يرو را ياسالم ادب و فرهنگ نخست قرن چند در انيرانيا يكل طور به
  .شود يم يخوددار ليتفص از است نروش اريبس چون موضوع نيا. نمودند باز ندگانيآ يبرا را راه و
  
 ايران مردم قرن اين در و درآمد، مسلمين تصرف به نيز گيالن و طبرستان هجري، چهارم قرن طلوع با

 طور به كرده قطع بغداد خالفت با را خود عالقه  رشته سامانيان و رسانيدند، هم به سياسي استقالل
   نيز ديني مباني درك و فهم نظر از و داشتند، مستقل سلطنت ايران شرقي  نواحي و خراسان در استقالل
  . نبود خالفت مركز به احتياج

  

   هند در ايرانيان اسالمي فعاليت
  

 در. بردند هندوستان به سند طريق از را اسالم مقدس دين كه هستند ايراني افراد نخستين غزنويان
 باشد مي ناحيه اين بزرگ شهرهاي از يكي كه الهور و بود آنها تصرف در پنجاب ناحيه غزنويها زمان
   رفتند هند به ايراني دانشمندان از جماعتي پادشاهان اين زمان در گرفت، قرار غزنويان حكومت مركز
 جنبه بيشتر غزنويان حمالت  چه اگر. است خراساني معروف حكيم و دانشمند بيروني آنها جمله از كه
 سدهاي شكستن براي ليكن دادند، نمي اهميت چندان  اسالم تبليغ و حقيقت به و داشت غارت و قتل

  . كردند باز آيندگان براي را راه و بودند مؤثر بسيار قاره  شبه در نظامي و سياسي
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   غوريان
  

 زمان در شنسب اين. رسد مي نامي شنسب به آنان نسب و هستند هرات غور از اصال غور سالطين
 تفويض وي به حضرت آن طرف از غور ناحيه  فرمانداري و شد مسلمان السالم عليه علي اميرالمؤمنين

 حكام و كردند مي سب منابر در را اميرالمؤمنين كه اميه بني زمان در نويسند مي مورخين. گرديد
 و غور حكام و نرفتند عمل اين بار غورزير مردمان. نمودند مي عمل اين به وادار را مردم  اميه بني

  . نكردند ادب سائها جناب آن به نسبت غرجستان
 قرار پايتخت را آنجا و كرد فتح را دهلي و كشيد لشكر هندوستان به كه غوري مسلمان پادشاه اولين
 و شد اسالمي پايتخت دهلي كه) هفتم قرن آغاز(سلطان  اين زمان از. بود غوري سام محمد سلطان. داد
 خدمات مصدر هند در غوريان. بود مسلمان سالطين پايتخت يافت تسلط آن بر انگليس  كه هنگامي تا

 در. شدند متوطن آنجا در و رفتند هند به ايران از زيادي دانشمندان و علما آنان عصر در و شدند مهمي
  . كرد پيدا رونق مساجد و مدارس و گرديد شروع غوريان  زمان از هند در اسالمي تبليغات حقيقت

 هند در وي. است چشتي الدين معين  خواجه رفت، دهن به زمان اين در كه ايران بزرگ علماي از يكي
 و ديني رياست منطقه آن در وي از پس كدام هر كه دارد  زيادي شاگردان و است كرده خدمت بسيار

   در قبرش و پابرجاست سال صدها گذشته از پس هنوز الدين معين خواجه مكتب. يافتند مذهبي
  . است تجليل و احترام مورد بسيار"اجمير"
  

   موريانتي
  

 قرار خود مركز را دهلي و كشيد لشكر هندوستان به بود تيمور احفادامير از كه"محمدبابر"ظهيرالدين
 تيموريان روابط. راندند حكومت هندوستان بر قرن چهار مدت تا فرزندانش از گروهي وي از پس. داد
  هند  به راناي از زيادي جماعت زمان اين در و بود حسنه بسيار صفويه پادشاهان و هند
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 عارف، شاعر، هزاران بود ايرانيان  دست در مذهبي و حكومتي مناصب تمام تيموريان عصر در. رفتند 
  . پرداختند اسالمي تبليغات به آنجا در و شدند، رهسپار  هندوستان به ايران از مجتهد، فقيه
 غياث ميرزا"تمادالدولهاع شد زيادي خدمات مصدر هند در جهانگير زمان در كه بزرگي افراد از يكي
 طهماسب شاه. بود مرو فرمانرواي طهماسب شاه طرف از و كرد مي زندگي خراسان در وي. است"بك

   دربار به آگره در و گرفت پيش را هندوستان راه ناگزير او كرد، مصادره را او اموال و گرفت خشم بروي
 هندوستان ملكه و درآمد جهانگير  زوجيت به جهان نور دخترش مدتي از پس. يافت راه اكبر الدين جالل
  . شد

 شد هند مقتدر ملكه و درآمد  جهان شاه عقد به است بك غياث ميرزا زاده فرزند كه محل ممتاز بانوبگم
 باشد نظير بي جهان در خصوصيت آن به شايد و است  جهان مجلل بناهاي از يكي امروز كه محل تاج

    گروهي بودند، شيعه دو هر كه محل ممتاز و جهان نور زمان در. است ايراني  محل ممتاز همين مقبره
  . دادند انجام مذهبي خدمات آنجا در و رفتند هند به ايران از
  

   دآن قطبشاهيان
  

 مالزمت به دكن در و رفت هند به ايران از جواني عنفوان در و شد متولد همدان در قطبشاه محمدعلي
 از پس و گشت، افزوده وي مقام و عزت بر بروز روز بود استعداد داراي چون و. آمد در حدود آن حاكم
 از  قطبشاه. شد دكن منطقه زمامدار رسما هجري 918 سال در او. شد الملك قطب  به ملقب چندي
 داد، رواج ايران در را شيعه  مذهب اسماعيل شاه شنيد كه هنگامي. بود اردبيلي الدين صفي شيخ مريدان

  . كرد اعالم رسمي مذهب و داد  رواج را تشيع مذهب ،دكن منطقه در نيز وي
 اين سلطنت ايام در و كردند كوشش و سعي تشيع مذهب و اسالم دين تبليغ در دكن در قطبشاهيان

 در كه ايراني بزرگ شخصيتهاي از يكي. رفتند دكن  ناحيه به ديني تبليغات براي ايران از جماعتي طبقه
   رجال و دانشمندان از يكي وي است استرابادي مؤمن محمد مير رفت هند به عصر اين
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 و متبحر  منقول و معقول از متداول علوم جميع در او. بود السلطنه وكيل سال 25 مدت  كه است عاليقدر
 تاريخ و كردند حكومت منطقه اين بر قرن دو مدت قطبشاهيان. رفت مي شمار به خود عصر علماي اعلم
  . است مشروح بسيار آنان

  

   بيجاپور ادلشاهيانع
  

 از جواني آغاز در وي. است  شده بزرگ ساوه در كه است، ايراني عادلشاه يوسف خاندان اين سرسلسله
 از بعد و شد وارد بيجاپور سالطين و حكام خدمت در هند به ورود از پس و رفت هندوستان به ايران
   نيز عادلشاهيان. بود معروف اي هساو عادلشاه يوسف به و گرفت دست در را ناحيه اين سلطنت مدتي
 مركزي مناطق از بسياري و كردند كوشش بسيار ديني امور تبليغ و ترويج در و داشتند تشيع مذهب

  . درآمد مسلمين تصرف به عادلشاه  علي زمان در بود پرستان بت دست در كه هندوستان
 و معلي، كربالي اشرف، نجف  سادات و ايران دانشمندان و علما از گروهي پيوسته عادلشاهيان اردوي در

 حكومتي و سياسي كارهاي بيشتر و گرفتند مي خود نظر زير را ديني امور و داشتند شركت منوره مدينه
 در و است مشروح بسيار نيز هند اسالمي ملوك از دسته اين تاريخ. داشتند دست در ايرانيان نيز را

  . است آمده آن شرح هند اسالمي تاريخ
  

   احمدنگر هياننظامشا
  

 دست به بهمني شاه احمد  سلطان عصر در كه بود تيمابهت نام به هندو يكنفر ملوك، اين سرسلسله
 و بخشيد شاه محمد فرزندش به و يافت استعداد و باهوش بسيار را وي سلطان شد اسير مسلمانان

 بحري حسن ملك به ملقب و آموخت فارسي سواد و خط زماني اندك در و فرستاد، مكتب به او همراه
 براريكه استقرار از پس و رسيد سلطنت به نيست آن ذكر جاي اينك كه تفصيلي با سرانجام .گرديد

   را تشيع مذهب سلطنت
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  . كرد كوشش بسيار  جعفري مذهب ترويج در و پذيرفت
 رامو و بودند، ايراني اكثرا نيز نظامشاهيان مملكت مذهبي شخصيتهاي و حكومتي و درباري رجال

 به پادشاهان اين عصر در دكني به معروف  همداني طاهر شاه. كردند مي اداره را مذهبي و سياسي
 نزديك و كرد مخالفت وي با بود اسماعيل شاه طرفداران از ابتداء  كه طاهر شاه شد رهسپار هندوستان

 زندگي محترم و  عظمم بسيار نظامشاهيان دربار در و شد هند وارد مخفيانه طور به وي گردد،  كشته بود
 اسالمي مختلف  موضوعات در را زيادي علماء دارد، اهميت بسيار هند در طاهر شاه خدمت. كرد مي

 محترم بسيار طاهر شاه. بود هندوستان  علمي هاي حوزه بزرگترين از يكي وي درسي حوزه و كرد تربيت
 تاريخ. شود نوشته مستقلي ابكت مجاهد مرد اين درباره كه  است الزم. ارزنده وي خدمات و بود

  . باشد مي قطور كتاب يك نوشتن به نيازمند آنان ديني خدمات و است مشروح نيز نظامشاهيان
  

   اود نيشابوري ملوك
  
 دهلي در و رفت هندوستان  به نيشابور علماي از نامي محمد سيد صفوي، حسين سلطان شاه زمان در

 سيد احفاد از يكي كردند پيدا اهميت كم كم و درآمدند  دولتي مناصب در وي فرزندان. گزيد اقامت
 و رسانيد  هم به استقالل آنجا در چندي از بعد وي. شد اود صوبه فرماندار الملك  برهان نام به محمد
  . كردند مي سلطنت ناحيه  اين در فرزندانش وي از پس. كرد قطع دهلي با را خود ارتباط

 به خراسان شهرهاي ساير و مقدس مشهد و نيشابور از زيادي جماعت نيشابوري پادشاهان زمان در
 و مذهبي رجال تمام تقريبا و. شدند ساكن بود آنان  حكومت مركز كه لكهنو شهر در و رفتند هندوستان

 پادشاهان  زمان در هستند، نيشابوري كه نقوي سادات. بودند خراساني هند ملوك از دسته اين سياسي
 اين حمايت تحت در"االنوار عبقات"صاحب نيشابوري حسين حامد مير مرحوم .اند رفته هند به اود

   جمله از كه شده نوشته هند در كتاب چند نيشابوري پادشاهان  به راجع كرد مي فعاليت پادشاهان
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  . است"نيشابوريه  شاهيه"تاريخ
 پنجاب و برار، ات،گجر بهار، بنگاله، در نيز ديگري طبقات شد ذكر كه سالطين از طبقه چند از غير

 هندوستان اسالمي تاريخ اند كرده كوشش اسالم ترويج در خود منطقه در كدام هر و اند، كرده سلطنت
 پاكستان و هند هاي كتابخانه خوشبختانه. كند كار موضوع اين در هيئتي بايد و است مشروح بسيار
   !است فراوان كار اين مأخذ و منابع و است غني بسيار

  

   آشمير در اسالم
  

 اين در نبودند اسالم  دين به متدين كشمير مردم هجري 715 سال تا كه اند نوشته مسلمان مورخين
. كرد فعاليت به شروع ناحيه اين در و شد كشمير وارد بود پوشيده قلندران لباس كه ايراني نفر يك قرن
 هر و گرفتند را او دور دارند خاصي عالقه درويشان و قلندران به كشمير و  هندوستان مردم كه آنجا از

  . شد مي افزوده او اعتبار بر روز
 حاكم كه ديو سيه زمان در مرد اين. است بوده ميرزا شاه شخص اين نام: كه آمده"فرشته"تاريخ در

 نفوذ مرد اين در اندك اندك ميرزا شاه پذيرفت را راجه اين نوكري و شد،"نگر سري"وارد بود كشمير
 شاه و شد زمامدار  رنجن فرزندش و كرد ديوفوت سيه چندي از پس. نمود باز دخو براي راهي و كرد
 استقالل ادعاي فرزندانش و زد هم به قدرتي ميرزا هنگام اين در داد قرار خود مشاور و وزير را ميرزا
  . كردند

 بناي وي با فرزندانش و ميرزا  شاه گرفت دست به را حكومت زنش و كرد فوت نيز راجه اين مدتي از بعد
. دهد دخالت كارهايش در را او و كند قبول شوهري به را ميرزا  شاه شد ناگزير او. گذاشتند ناسازگاري

 وي نام  به داد دستور و خواند كشمير سلطان را خود ميرزا شاه و شد مسلمان زن قضيه  اين از بعد
  . كرد خطاب الدين شمس را خود و بخوانند خطبه

 سكنه اكثر مدتي از بعد و كوشيد مردم ارشاد و تبليغ در و داد رواج كشمير در را اسالم دين مرد اين
 همداني سيدعلي مير است، كرده خدمت اسالم به كشمير در كه كساني از يكي. شدند مسلمان كشمير

  از كه بزرگ مرد اين. بوده
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 مقام. شدند ستادا خود براي كدام هر كه كرد تربيت كشمير در شاگرد هزارها است اسالمي مفاخر 
 عاشورا روزهاي در و كنند مي زيارت را آنجا مردم و است محترم كشمير در هنوز همداني سيدعلي
  . آورند مي فرود احترام حال به را خود پرچمهاي كنند مي عبور آنجا از عزاداران دستجات كه هنگامي

  

   چين در اسالم
  
 مسلم آنچه است يافته  راه چين خاك داخل به تاريخي چه در اسالم كه نيست معلوم تحقيق طور به

 بدانجا اسالمي نخستين قرنهاي در بخارا و سمرقند تجار و خوارزمي بازرگانان از گروهي وسيله به است
    دست به واترا تركستان كه خوارزمشاه محمد لدين عالءا مخصوصا و خوارزمشاه عصر در. است رفته
 ايران، بر آنها سلطنت و مغول  حمله از پس. گرديد زياد چين كخا به ايرانيان آمد و رفت افتاد، وي

 كرد، خراب را خراسان شهرهاي اينكه از پس چنگيزخان شدند، ساكن چين در ايران از زيادي جماعت
 مردم آنجا در تا بردند مغولستان و چين به را صنايع و حرف اصحاب و معارف و علوم  ارباب داد دستور
 بر عالوه ايران مردم. سازند آشنا بود معمول  ايران در كه هنرهايي به را آنها و ند،بياموز دانش را چين

 چين در اسالم مقدس دين صورت اين به و دادند تعليم آنها به نيز را خود آيين و دين معمولي هنرهاي
 تاليف يفارس زبان به نيز چين مسلمين ديني كتب كليه و يافت راه ارشاد طريق از ايرانيان توسط نيز

  . است گرديده
  

   شرقي آفريقاي و آسيا شرقي جنوب در اسالم
  

 شرقي جنوب كشورهاي  به عمان درياي و فارس خليج بنادر و هندوستان طريق از اسالم مقدس دين
 و بازرگان گروهي نيز مناطق اين مسلماني در و كرد پيدا راه هند اقيانوس جزائر و شرقي افريقاي و آسيا

  و آوردند حمله ايران بر مغوالن اينكه از پس. دارند بسياري  سهم انياير دريانورد
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 مهاجرت اينجا از بازرگانان و دانشمندان از گروهي ساختند، ويران را بوم و مرز اين آباد شهرهاي 
 ايران مركز و جنوب در كسانيكه كردند،  مهاجرت هندوستان به بودند ايران مشرق در كه آنها نمودند،

  . گفتند ترك را كشور  اين دريا طريق از شتنددا قرار
 اثر در داشتند آشنايي دريايي  راههاي با كه عمان درياي و فارس خليج سواحل و ايران جنوب مردمان
 زندگي دست دور نقاط از يكي در خود هاي سرمايه با شدند ناگزير تيمور، آن از پس و مغول حمله
 كه ايرانياني. بروند آسيا جنوب كشورهاي به شدند ناگزير سرمايه دادن دست از و خرابي اثر در يا كنند،

 مقدس دين رفته هم روي. اند بوده فارس اهالي از بيشتر اند، كرده اقامت اندونزي يا شرقي افريقاي در
    حقايق با را مردم ارشاد و خطابه طريق از اينان و شد نشر مزبور ممالك  مهاجران همين توسط اسالم

 افريقاي و آسيا شرقي  جنوب در قرن چند گذشتن با اكنون هم ايرانيان آثار. ساختند شناآ اسالمي
  . باشد مي كتاب يك پرداختن  به نيازمند موضوع اين در تحقيق است محفوظ شرقي

  

   افريقا شمال و مغرب در ايرانيان اسالمي خدمات
  

 امويان بساط مردانه قيام يك با ايران قمشر و خراسان اهالي شد، گفته مقال اين آغاز در كه طور همان
 مناصب از را عرب نژاد كلي طور به شدند، مستقر خالفت  براريكه كه عباسيان. نورديدند هم در را

    دولت چون. دادند مشاركت دولتي امور در كه را خود خواص از نفر چند مگر ساختند دور حكومتي
 واگذار خراسان مردمان  به را بالد اكثر استانداري جهت همين براي كرد، ظهور خراسان طرف از آنان

  . دادند حكومت و  امارت را آنها اسالم عالم غرب و شرق در و نمودند،
 وي با خراسان رجال و اشراف از گروهي برگشت، عراق به خراسان از وي اينكه از پس مأمون زمان در

 حكومت به بود نظرش مورد كه شهرهايي در و داد مناصبي  آنان از يك هر به مأمون. كردند همراهي
  متوجه خطري آنجا از كه داشتند بيم و بود عباسيان توجه مورد كه مناطقي از يكي رسانيد
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 بود امويان دست به اندلس  حكومتهنوز زيرا بود، آفريقا شمال و اقصي مغرب سرزمينهاي گردد، ايشان 
  . گردد آنان متوجه خطري ناحيه آن از ترسيدند يم و
 سرسخت دشمنان كه خراسان،  مردم ميان از را افريقا و مصر حكام عباسي، مهدي عهد از رو، اين از

 مناطق و مصر در ايران مشرق مردمان و خراسانيان نفوذ  زمان اين در. كردند مي انتخاب بودند اميه بني
 صلح و جنگ فرمان و .گرفت قرار اينان دست به اسالمي ثغور و حدود حفظ و شد، زياد شمالي افريقاي

  . گرفتند عهده به را اسالم دشمنان با جهاد و
 دين تبليغ و ترويج در صغير  آسياي و مديترانه درياي جزاير و اقصي مغرب در ايراني، خاندانهاي اين

 در فاطميان ظهور تا عباسي مهدي زمان از كه را آنها نام  اينك ما اند، كرده كوشش بسيار اسالم مقدس
  : كنيم مي ذكر ذيال اند كرده حكومت فريقاا و مصر

  

   شمالي افريقاي و مصر در خراساني حكام
  
  . نيشابوري داود بن يحيي -  1
  . خراساني يحيي بن مسلمة -  2
  . بلخي محمد عبادبن -  3
  . بلخي حكم بن سري -  4
  . بلخي سري محمدبن -  5
  . بلخي سري بن عبداهللا -  6
  . بوشنجي طاهر بن عبداهللا -  7
  . هروي بادغيسي عمير -  8
  . سمرقندي يحيي بن اسحاق -  9

  . بوشنجي عبدالواحد - 10
  . هروي اسحاق بن عنبسة - 11
  . عبداهللا يزيدبن - 12
  . خاقان بن مزاحم - 13
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  . مزاحم احمدبن - 14
  . اولغ ارخوزبن - 15
  . فرغاني طولون احمدبن - 16
  . فرغاني احمد بن خماروية - 17
  . فرغاني خمارويه بن جيش - 18
  . فرغاني خمارويه بن هارون - 19
  . بلخي نوشهري عيسي - 20
  . فرغاني احمد بن شيبان - 21
  . خلنجي علي محمدبن - 22
  . فرغاني طغبج محمدبن - 23
  . فرغاني اخشيد انوجوربن - 24
  . اخشيد بن علي - 25
  . اخشيد بن علي احمدبن - 26
  . اخشيدي شعله - 27
  . اخشيدي عبيداهللا بن حسن - 28
  . اميرشام اخشيدي، فاتك - 29
  . رستم احمدبن بن حسين - 30
 مغرب افريقا، شمال مصر، بر سال دويست مدت و هستند خراساني شد ذكر باال در كه نفر سي اين

 فرمانروايي اطلس اقيانوس هاي كرانه و غرب نواحي در اسالمي متصرفات ساير و مديترانه، سواحل اقصي،
  .اند اشتهد
 انجام اينان بدست اروپا و اندلس نواحي از بعضي در فتوحات و ثغور و حدود از دفاع و شريعت  ترويج 

 از سياستمدار و دبير امير، قاضي، محدث، مفسر، مجتهد، فقيه، هزاران حكام اين زمان در. پذيرفت
  آن در را اسالمي قواعد و مباني و كردند مهاجرت غربي مناطق به ايران  شهرهاي ساير و خراسان

  . ساختند محكم سرزمينها
 ما و. شود مي ديده ايرانيان از بسياري  نام اندلس، و افريقا شمال اسالمي تاريخي و ادبي، علمي، كتب در

   و تونس هاي كتابخانه در اينك كه مستند منابع از را مطالب اين تمام خراسان، بزرگ تاريخ در انشاءاهللا
   موجود مراكش
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  ) 1(انشاءاهللا كرد، خواهيم ذكر تفصيل طور به است، رسيده نگارنده براي آنها خطي فهرست و است
  

   العملها عكس
  

 دست در خوب وسيله يك  كنيم كشف اسالم به نسبت را ايرانيان صميميت و خلوص درجه اينكه براي
 و اصول زمينه در هجري مدو قرن اوايل از كه مخالفي  جريانهاي در ببينيم كه است اين آن و داريم
 به يا كردند،  تقويت و تأييد را آنها آيا دادند؟ نشان العملي عكس نوع چه ايرانيان داد، رخ اسالمي مسائل
   برخاستند؟ آنها عليه مبارزه

  : خورد مي چشم به عصر آن در مخالف جريان سه
 با ريشه از و كردند ظهور  دوم قرن اوايل كه بودند اي طبقه زنادقه. است زنادقه و زندقه جريان يكي

 سخت اسالمي اعتقادي مباني تخريب در و ورزيدند مي مخالفت اسالمي اصول ساير و توحيد
  . كوشيدند مي

 اجتماعي اصل مهمترين و بودند آن جنبان سلسله امويان كه است عربي پرستي عنصر جريان ديگر
  . گذاشتند پا زير عمال را اسالمي

 بيشتر عباسيان زمان در و شد رائج امويان وسيله به نيز آن كه است عياشي و غنا و لهو شيوع سوم
 و اخالقي اصول و اجتماعي اصول و اعتقادي اصول به بود مربوط ترتيب به جريان سه اين. يافت توسعه
  . است ميان در ايرانيان پاي جريان سه هر در اتفاقا و اسالم عملي
  : پاورقي

  . عطاردي يزاهللاعز آقاي نوشته پايان) 1(
   مصادر، و منابع

  . اصفهاني حمزه - االنبياء و االرض ملوك سني -  1
  . جزري اثير ابن - التواريخ كامل -  2
  . استرآبادي فرشته قاسم محمد - فرشته تاريخ -  3
  . بردي تغري ابن - الزاهره النجوم -  4
  . كندي - مصر واله -  5
  . مخطوط. يهمدان علي قاسم - نيشابوريه شاهيه -  6
  . مخطوط -  صادق محمد -  شاهجهاني طبقات -  7
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 گرفته قرار اجتماعي مورخين  توجه مورد مختلف هاي جنبه از هجري دوم قرن در زندقه پيدايش مسئله
  . است
 يا است؟"زنديك"كلمه معرب"زنديق"كلمه آيا دارد؟ اي ريشه چه و است اي كلمه چه كلمه اين اوال

 يا باشند؟ مي ماني اتباع مقصود آيا ند؟ ا گفته مي زنديق اشخاصي  چه به حال هر به و دارد؟ ديگر ريشه
 يا و مزدكي؟ و مانوي و زردشتي از اعم بودند مانده باقي خويش قديم بدين كه هستند ايرانياني مقصود
 اعتقاد نيز مانويت به و اند بوده اديان همه منكر قهرا و طبيعت ماوراء منكر كه اند بوده اي طبقه مقصود
  . اند نداشته

 عمال كه مسلمانان از گروهي  به حتي است شده اطالق زنديق كلمه اينها همه به كه است اين مسلم قدر
 به كجي دهن باب از احيانا و اند گرفته مي تمسخر باد به را متدينين و اند بوده فجور و فسق اهل و الابالي
 زنديق نيز شده، تلقي اسالم به توهين كه شده صادر آنها از رنث به يا و نظم به سخناني  متدينين و زهاد
  . است شده گفته
 خصوصا ديگر، ملل با اختالط اثر در اسالم از بعد عرب آيا است؟ ازكي عرب ميان در زندقه سابق

   ؟است بوده آشنا بازندقه نيز  اسالم از قبل يا شده آشنا بازندقه ايرانيان،
 به مانويان مورد در فقط ابتداء در كه است اين محققين عقيده كلمه، ينا اصلي مفهوم و بمعني راجع
  . است رفته كار به مرتدي هر درباره بعد و مجوس يا و دهريين مورد در بعد و رفته مي كار
 "المعارف "كتاب از. است داشته  سابقه عرب ميان در اسالم از قبل از كه شود مي گفته نيز سابقه نظر از
   و كم حيره، اعراب وسيله به جاهليت در قريش كه شده نقل رسته، ابن"النفيسة االعالق"و قتيبه ابن"

  . است بوده آشنا آن با بيش،
 به متهم و عربند برخي و ايراني برخي كه شوند مي برده نام اسالمي اوليه قرون در گروهي حال هر به

 الراوندي، ابن ابوشاكرديصاني، عبدالقدوس، نب صالح العوجاء، ابي بن عبدالكريم: قبيل از اند بوده زندقه
 بن يحيي زبرقان،  حمادبن حمادراوية، عجرد، حماد فروه، ابي بن يونس مقفع، بن عبداهللا برد، بشاربن
 مناذر، ابن الخليل، بن علي ابونواس، افشين، ، الفيض يزيدبن باذان، بن يزدان اياس، بن مطيع زياد،

 بن فضل  بن يعقوب علي، داودبن جعفر، بن عبداهللا بن معاوية بن داهللاعب عباس،  بن عبداهللا بن حسين
   عبدالملك، يزيدبن وليدبن مطلبي، عبدالرحمان
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  . برامكه خراساني، ابومسلم
 احاديث نظر از. اند نبوده معتقد طبيعت و ماده ماوراء به قطعا العوجاء ابي ابن قبيل از نامبردگان از بعضي
 است كرده مي ائمه اصحاب و اطهار ائمه با مرد اين كه است احتجاجاتي و ثاتمباح از حاكي كه شيعه
 كه نيز ديگر افراد از بعضي  بودن زنديق. است بوده طبيعت و ماده ماوراء منكر وي كه نيست ترديد  جاي

  . است ترديد مورد سخت آنان از ديگر برخي بودن  زنديق ولي نيست، ترديد جاي شد برده نامشان
 نور اصل دو به معتقد و خدائي دو و مانوي معني به زنديق گروهي پيدايش كه آيد مي دست به ائنقر از
 برخي و سياست رجال براي دستاويزي ماده، و طبيعت ماوراء منكر و دهري معني به يا و ظلمت، و

 توان نمي  وجه هيچ به لهذا. ببرند بين از بهانه اين و نام اين با را شان دشمنان  كه شد ديگر متنفذين
 ميان در اينكه خصوصا. اند بوده زنديق واقعا اند شده واقع اتهام اين مورد كه كساني همه كه كرد اعتماد

 شيعيان از آنها از برخي معروفند، اسالم به وفاداري و نيكي و زهد  به كه شوند مي ديده افرادي متهمان
 طبعا كساني چنين كه است بديهي. خلفا سرسخت دشمن و باشند مي البيت اهل عنايت مورد و مخلص

  . گيرند مي قرار اتهام مورد خالفت دستگاه طرف از
  . شدند واقع اتهام اين مورد عقلي علوم به اشتغال خاطر به صرفا برخي
  : گويد مي بلخي سهل احمدبن ابوزيد حال شرح ضمن درالفهرست، النديم ابن

  : كه كند مي نقل نزديكش دوستان از يكي از و"بود زندقه به متهم وي"
 بزرگ هم با شناسم، مي را او  ديگران از بهتر من خداپرست، و موحد بود مردي بود، مظلوم مرد اين"

 به تمايلي هيچكدام و خوانديم منطق هم با ما بود،  منطق به اشتغال زندقه به شهرتش علت شديم،
  ) 1("نداشتيم الحاد
  : كه كند مي نقل االغاني از) 2(امين احمد

 معروف القضاه قاضي دواد، ابي  ابن با مسائل از برخي در بود، معتزله نمايان هاي چهره از سعيد حميدبن
 زنديق و شعوبي او كه كرد خراب او درباره را معتصم ذهن دواد ابي ابن. كرد مخالفت معتصم، دوره
  . است

  : پاورقي
   204 صفحه الفهرست،) 1(
   163 صفحه 1 جلد االسالم، ضحي) 2(

 زنادقه رديف در را او رسما  فروه ابي بن يونس مجلس در كند مي نقل شخصي از نيز مناذر ابن درباره
 نماز مشغول اي گوشه در تنها مناذر ابن بيند مي و رود مي مسجد به شخص آن تصادفا كردند، مي معرفي
  . است

 رقباي كه بود پاپوشي زندقه  كه است اين مورخين از بعضي عقيده ولي كردند، متهم زندق به را افشين
  . ساختند او براي افشين سياسي
 دشمن خاصي علت به كدام هر بصره حاكم مهلبي معاويه بن سفيان و عباسي، خليفه دوانيقي منصور
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 مقفع ابن اسالم گفتند بعد و كشت را او منصور  محرمانه دستور با سفيان و شدند مقفع بن عبداهللا
    ترجمه عربي به را ماني كتب و بوده دانشمند مردي مقفع ابن. است بوده  نديقز باطنا و بوده ظاهري
 تنها كه است بديهي. است بوده وفادار اسالم به نسبت كه آيد برمي هايش نوشته برخي از است، كرده

  . نيست بودن زنديق دليل زنادقه حلقات در شركت يا و ماني كتب  ترجمه
 از پس گفت، مي ثنا و مدح را آنان و چرخيد مي آنها گرد بودند عزت اوج در برامكه تا اصمعي گويند مي
  . خواند زنديق و كرد هجو را آنها كرد غروب برامكه اقبال ستاره آنكه

 بود مدعي و كشت را آنها از  زيادي عده كه بود او. شود مي شمرده زنادقه با مبارزه قهرمان عباسي مهدي
 برد بشاربن ولي. است داده او به را آنها بردن بين از دستور رؤيا المع در عبدالمطلب بن عباس جدش كه
 را خود ساله هشتاد عمر و بود معروف سمت اين به اينكه با بود، او عالقه مورد و مهدي دستگاه در كه
 فقيهان نزد را بشار سخنان كه كرد مي كوشش  مهدي. شد نمي واقع تعرض مورد بود، گذرانده زندقه به

 اميه بني به خطاب رباعي يك در و شد وارد سياست حريم به بشار  كه وقتي تا. كند تأويل و توجيه
 را او دارد فرمان و آمد جوش به مهدي زندقه ضد احساسات كه بود وقت اين در. كرد هجو را مهدي
  . شد هالك تا زدند تازيانه
   است؟ بوده  چه قهزناد و زندقه برابر در مسلمان ايرانيان العمل عكس ببينيم اكنون

 خود طرف از و نكرد رشد ايران محيط در زندقه بود، ايرانيان از اقليتي ميان در زندقه ريشه آنكه با
 ايراني مسلمان متكلمين طرف از كالمي وجهه از هم مبارزه  اين. شد مبارزه آن با سخت ايرانيان
  . ايراني مسلمان فقهاي وسيله به و فقهي وجهه از وهم پيداست
  ساير از عراق فقهاي. بود ايراني فقهاي و ايرانيان مركز عراق دانيم مي چنانكه
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  . دادند مي نشان زنادقه و زندقه به نسبت شديدتري العمل عكس) 1(فقها
 حنفيها فتواي از شافعي فتواي. اتباعش و شافعي برخالف بودند، عراق مقيم و ايراني اتباعش و ابوحنيفه

 ميان فرقي فقها، از برخي. مرتد توبه بول ق درباب فقه در  است اي مسئله. است ماليمتر زنادقه درباره
 توبه ديگر برخي اما. است دسته اين از شافعي دانند، مي مقبول را دو هر توبه گذارند، نمي  زنديق و مرتد

  . است كرده انتخاب را رأي اين  قولش دو از يكي در ابوحنيفه شمارند، مي نامقبول را زنديق
 توبه قبول عدم به ابوحنيفه خود از بيشتري جزم با زيستند مي عراق در كه ابوحنيفه اتباع گويند مي

  . است شده شناخته زنادقه به نسبت ايرانيان شديد العمل عكس  عنوان به فتوا اين و دادند مي فتوا زنادقه
  
 اين بود، اسالمي مساوات سلمم  اصل ضد بر كه قومي تفاخرات و نژادي تبعيضات يعني دوم، جريان اما

. شد گذاري پايه عرب غير بر عرب تفوق براصل امويها سياست. آمد وجود به اعراب وسيله به انحراف
  . شوند  قائل تقدم حق عرب براي كه داد اطالع خويش عمال همه به بخشنامه صورت  به معاويه

 صورت به اسالمي، حكومت  شدن يهتجز اصلي منشأ. كرد وارد اسالم پيكر بر مهلكي ضربه عمل اين
 ديگر ملت قيمومت و تفوق نيست حاضر ملتي هيچ  كه است بديهي. بود كار همين كوچك حكومتهاي

 عالوه  كه بود ملتها همه مقبول جهت آن از اسالم را عرب نه بودند پذيرفته را  اسالم ايرانيان. بپذيرد را
 مسلمانان ساير همچنين و ايرانيان. بود انساني و هانيج نداشت، نژادي و قومي رنگ مزايايش، ساير بر

  . بپذيرند را عرب سيادت نبودند حاضر وجه هيچ به عرب غير
 آنها. بود انساني و منطقي بسيار دادند نشان تبعيضات اين مقابل در ايرانيان كه ابتدايي العمل عكس
 عجم كار آخر قسم خدا به":فرمود كه آمد راست خدا  رسول گفته. كردند دعوت خدا كتاب به را عرب
  خواهد دعوت خدا كتاب و  اسالم دين به را شما

  
  : پاورقي

 شيخ الطائفه شيخ. بود شديد شان العمل عكس نيز شيعه فقهاي است، تسنن اهل فقهاي مقصود) 1(
 و قزندي ميان و كند مي عنوان را مسئله اين المرتد،  كتاب الخالف، كتاب دوم جلد در طوسي ابوجعفر

 توبه و است اسالم خالف به متظاهر مرتد كه كند مي ذكر جهت اين را فرق وجه. گذارد مي فرق مرتد
   در آنكه با زنادقه اما شود، تلقي اسالم به رجوع او براي تواند مي

 تلقي چهرگي دو اين از رجوع تواند نمي آنها توبه اظهار اند، اسالم به متظاهر همواره منكرند و كافر باطن
  .شود
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 طرف از اسالم صدر در كه قيامهايي در) 1(كرديد دعوت خدا كتاب به را آنها كار اول در آنچنانكه كرد 
  . عرب بر عجم فضيلت نه انسانهاست تساوي از سخن گرفت صورت  ايراني مسلمانان

 به نه گشت آغاز اسالمي عدل و اسالم نام به اموي تبعيضات و مظالم عليه خراسان جامگان سياه نهضت
 و زدند مي اسالمي عدل از دم پرداختند مي دعوت به مخفيانه  كه عباسيان نقيبان و داعيان. ديگر نام

 كه(دعوت صاحب طرف از خراسان مردم براي كه رايتي. خواندند مي"محمد آل من الرضي"به را مردم
 اهللا ان و ظلموا  بانهم تلونيقا للذين اذن « مباركه آيه و بود سياه رسيد) شد مي داشته  نگه مخفي نامش
  . بود ثبت آن بر) 2(»لقدير نصرهم علي
 تنها ديگر، نام نه و ايراني قوميت نام  نه و ابومسلم نام نه و بود ميان در عباس آل نام نه نهضت، آغاز در
 جز نبود بين در شعاري هيچ و بود مطرح اسالمي مساوات و عدل و بيت اهل و قرآن و اسالم نام

 داعيان كه سفرها از يكي در. شد معرفي امام ابراهيم طرف از بعدها ابومسلم اسالمي،  مقدس يشعارها
 كي نيست معلوم هيچ كه را ابومسلم او كردند، مالقات امام ابراهيم با و آمدند مكه به مخفيانه عباسي
 نام به دكر ظهور خراسان در ابومسلم چون و كرد معرفي ايراني؟ يا است عرب كجاست؟ اهل است؟

   !شد معروف خراساني  ابومسلم
 مرهون را جامگان سياه  قيام موفقيتهاي همه كه دارند كوشش اخيرا ايراني نويسان تاريخ برخي

 كه چيزي آن ولي است، بوده اليقي سردار  ابومسلم كه نيست شك. كنند معرفي ابومسلم شخصيت
 از گرفت، قرار عتاب مورد كه آنگاه منصور مجلس در ابومسلم گويند. بود ديگر چيز كرد فراهم را زمينه

 منصور خود خدمات يادآوري با كرد كوشش و راند سخن عباسي خالفت استقرار راه در خويش خدمات
 نيروي به تو اگر و شد، مي موفق كرد مي دعوت امر اين بر كنيزي اگر كه داد پاسخ منصور كند، رام را

  . آمدي برنمي هم نفر كي عهده از كني  قيام خواستي مي خودت
  دليل  همين به و است حقيقت اما است، مبالغه اندكي منصور بيان در چند هر

  : پاورقي
  . كتاب اين 129 صفحه به شود رجوع"ولي"ماده البحار، سفينة) 1(
39 / حج) 2(
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  . نخورد تكان آب از هم آب و بكشد قدرتش و عزت اوج در را ابومسلم توانست منصور 
 اذن"آيه قرائت با كه هم آنجا و كردند رهبري را قيام ايرانيان اسالمي احساسات تحريك اب عباسيان

 سخن محمد آل مظلوميت از بيشتر شمردند مي بر را امويان  مظالم » ظلموا بانهم يقاتلون للذين
  . ايرانيان خود مظلوميتهاي تا گفتند مي
 ضمن را خويش قيام كردند،  قيام ماوراءالنهر دبال در علنا جامگان سياه كه فطر عيد روز 129 سال در

 از ظاهرا و است عرب خود كه كثير بن سليمان نام به  مردي را عيد نماز و كردند اعالم عيد نماز خطبه
 انا الناس ايها يا": كريمه آيه كرد مي مشخص را آنها هدف كه قوم اين شعار. خواند  است عباسيان دعاه

 به و. بود )1(»اتقاكم عنداهللا اكرمكم ان لتعارفوا قبائل و شعوبا جعلناكم و انثي و ذكر من خلقناكم
 كه است مردمي به  اشاره مفسرين گفته به بنا و است آمده كريمه آيه اين در كه"شعوبا" كلمه مناسبت

 ناميده"شعوبيه"بودند تبعيض مخالف و تسويه طرفدار كه ايرانيان ندارد، اي قبيله رنگ شان  اجتماعات
  . شدند
 به نسبت ايرانيان صميميت  نشانه و اسالمي درصد صد عربي، انحراف آن مقابل در العمل عكس نوع اين

 مليت بر اعراب مانند هم آنها كه بود كافي داشتند نمي صميميت  اسالم به نسبت ايرانيان اگر. بود اسالم
 زيرا ربودند، مي را قتسب گوي مسلما جهت اين در و كنند تكيه خويش تاريخ و خويش قوميت و

 نه بردند پناه اسالم به عرب از و نكردند را كار اين اما. بود اعراب از بيشتر بسي ايرانيان نژادي افتخارات
  . ديگر چيز به

 عربي قوميت نهضت كه افتاد  مسيري در. كرد پيدا انحرافي مسير يك تدريجا شعوبيگري نهضت البته
 عرب نژاد بر خصوصا نژادها ساير بر ايراني نژاد نفوق و نژادي و قومي اتتفاخر مسير در يعني بود، افتاده
  . شد كشيده زندقه تا و كرد تجاوز نژادپرستي حدود از احيانا و افتاد
 را شعوبيگري ايراني باتقواي  علماي و ايران مردم توده رسيد، مرحله اين به شعوبيگري كه همين ولي

 ايرانيان طرف از اسالمي العمل عكس يك با ديگر بار  يعني تند،جس تبري آن از و كردند محكوم سخت
  ميان از كه  انحراف يك مقابل در

  يپاورق
13 / حجرات. 1
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 اگر. بود همين هم شعوبيگري  شكست علت. شويم مي مواجه بود كرده رشد و برخاسته خودشان 
 خصوصا خودشان و موما،ع اسالم جهان به بزرگي  خدمت كردند، مي حفظ را اولي مسير ايرانيان

  . كردند مي
 تلقي اسالم براي خطري را آن و بودند متأسف و ناراحت شعوبيگري نوع اين از آنچنان ايرانيان از برخي
 شگفتيهاي از يكي اين و. ورزيدند مي تعصب اعراب  له خودشان قوميت و نژاد رغم علي كه كردند مي

  . است ايراني روح در اسالم عميق نفوذ  هاي نشانه از و تاريخ
 خوارزم اهل اصال وي ، است روزگار نوابغ از و ايران ايعلم اكابر از كشاف كتاب صاحب زمخشري
 بود كعبه مجاور و گذراند اهللا بيت مجاورت در را خويش عمر اينكه مناسبت به و است خراسان

    چنين ستا صرف و نحو در كه را خويش"المفصل"كتاب مقدمه مرد اين يافت،"جاراهللا"لقب
  : كند مي آغاز

 عن اتفرد ان لي وابي العصبية، و للعرب الغضب علي وجبلني العربية علماء من جعلني ان احمدعلي اهللا"
    عليهم يجد لم الذي مذهبهم من عصمني و وانحاز، الشعوبية لفيف الي وانضوي وامتاز انصارهم صميم

  . "ينالطاعن بالسنة المشق و الالعنين بالسنة الرشق اال
 از طرفداري من سرشت در و داد قرار عربي ادب فن دانشمندان از مرا كه گزارم مي سپاس را خداي تنها
 دام در و انمبم بركنار و جدا آنها جدي ياران از من كه  نخواست خودش بلطف نهاد، وديعت به را عرب

 زبان با  شدن باران تير جز شيدنبخ آنها به سودي كه شعوبيه مذهب از كرد حفظ مرا.  آيم گرفتار شعوبيه
  . زنندگان طعن نيزه با شدن پاره پاره و كنندگان لعنت

 بوده مردود و محكوم اندازه  آن ايراني توده نظر از شعوبيگري كه شود مي معلوم زمخشري اخير جمله از
  . است نبوده مالمت و نفرين و لعنت جز طرفدارش نصيب كه است

 مفاخر و اكابر از نيز او كه  قمري هجري 429 سال در متوفي يتيمةالدهر، كتاب صاحب نيشابوري ثعالبي
 في سراالدب"كتاب مقدمه در افراط، حد به و بيشتر بلكه زمخشري، مانند است، ايران مسلمان علماي
    عرب يك مانند و دهد مي شعار اعراب نفع به و شعوبيه عليه"العرب  كالم مجاري
  . زند مي دم عرب غير بر عرب تقدم و فضيلت از متعصب
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  : گويد مي چنين گرامي، پيامبر بر درود و الهي وثناي حمد از پس
 هر و دارد، مي دوست نيز را  وآله عليه اهللا صلي مصطفي محمد پيامبرش بدارد، دوست را خدا كس هر

 كه را بيعر زبان بدارد دوست را عرب كه هر و دارد مي  دوست را عرب بدارد دوست را پيامبر كه كس
 را عربي  زبان كه هر و دارد، مي دوست است شده نازل زبان آن به انسانها بهترين بر كتابها بهترين
 كه شود مي معتقد كند هدايت  اسالم به را او خداوند كه كس هر ورزد مي اهتمام آن به بدارد دوست
 زبان و ملتها، بهترين عرب و ها، طريقه بهترين اسالم ، پيامبران بهترين وسلم وآله عليه اهللا صلي محمد
  . است زبانها  بهترين عربي
 اينكه ميان نيست اي مالزمه هيچ ، است نادرستي نظر"ملتهاست بهترين عرب"اينكه درباره ثعالبي نظر

 طرز اين برعكس است، قوم بهترين رب ع شود معتقد اينكه  ميان و باشد داشته ايمان اسالم به كسي
 و اسالم به  ايمان ميان است مالزمه يعني است، طرف آن از مالزمه. است اسالم و ايمان ضد بر تفكر
 به يا قرآن صريح حكم به برتري نيست، برتر قوميت موجب به ديگر قوم از قومي هيچ اينكه به ايمان
  : است علم

  )1(»يعلمون ال الذين و يعلمون الذين يستوي هل"
  : است تقوا به يا و
  )2(» اتقيكم اهللا عند اكرمكم ان"
  : است مجاهدت و عمل به يا و
  )3(» عظيما اجرا القاعدين علي المجاهدين اهللا فضل"

 قوم به عالقه مولود است داده  ترتيب كه كبرايي و صغرا و ثعالبي ادعاي برخالف نيز عربي زبان به عالقه
 كه انحرافي مسير اين ولي. است اكرم رسول و كريم قرآن  به عالقه مولود مستقيما بلكه نيست، عرب
  . است شعوبيه افراطهاي العمل عكس است شده پيدا  ثعالبي امثال براي

 و دارد عربي تعصب نيز است  ايراني و است دوم قرن معروف متكلمين از كه مثني بن معمر ابوعبيده
   فرسان مقاتل"نام به شود مي ياد او از كتابي. كند مي تحقير را عجم

  
  يپاورق

  9 / زمر. 1
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  . العرب
 از كه واالشراف، التنبيه كتاب و الذهب مروج كتاب صاحب عرب، معروف مورخ مسعودي طرف، آن از

 به است، يافته وفات چهارم قرن اول نيمه در و است معروف بزرگوار صحابي مسعود بن عبداهللا نوادگان
    كتاب در مسعودي كند، مي تأليف"العجم فرسان مقاتل"نام به كتابي و خيزد برمي ابوعبيده با معارضه
  . گويد مي ساساني ملوك ذكر در) 1(واالشراف التنبيه
 كشته و شدنش كشته علت و او داستان ما و كرد، سلطنت روز چهل كه است براز شهر چهارم و بيست
 پرافتخارشان هاي اريخچهت و شجاعت و فضيلت كه كساني از را، ايراني دالوران و شجاعان از او غير شدن
 "العرب فرسان  مقاتل"كتاب ضد بر كه"العجم فرسان مقاتل"نام به خويش كتاب در است، اتفاق مورد

  . ايم نوشته ايم، كرده تاليف مثني معمربن ابوعبيده
 به است گرفته صورت ايرانيان  عليه و اعراب له انصافي بي بيند مي اينكه حكم به مسلمان، عرب مسعودي

  . است اسالم شگفتيهاي از نيز اين. كند مي تاليف كتاب ايرانيان عنف
 آورد وجود به كه مخالفي و موافق العملهاي عكس و شعوبيگري ماهيت درباره كامل تحقيق ما هدف فعال

 كه است اين ما هدف. خواهد مي بيشتري فرصت و وقت كار اين نيست، شد، منقرض امر نهايت در و
 عربي،  نژادي تبعيضات عليه ايرانيان طرف از بود مقدسي العمل عكس و نهضت يك ابتدا در شعوبيگري

 قومي تعصب رنگ و شد منحرف اصلي مسير از ايرانيان از معدودي اقليت يك واسطه به خودش كه بعد
 ايراني متقي علماي و ايران مردم توده طرف از يافت، اسالمي ضد و زندقه رنگ احيانا و گرفت خود به

 هزار از پس امروز گرچه شد بريده اش دنباله پيش سال هزار حدود در و شد شناخته مردود و محكوم
  . شد نخواهد موفق هرگز  ولي كند، زنده را ساله هزار مرده اين خواهد مي استعمار سال،

  
 دادند نشان مخالف العمل عكس ديگر، اقوام ساير از بيش ايرانيان كه اول صدر ضداسالمي سوم جريان

  . بود عياشي و غنا و لهو فراوان يوعش
  : پاورقي

   49 ص) 1(
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 ايران تاريخ كتاب در بودند مأنوس  آن با بوم و مرز اين مردم دارد، طوالني سابقه ايران در موسيقي و غنا
  : نويسد مي) 1(مشيرالدولة

  . آورد مشگر را هزار دوازده هند از گور بهرام
  : كند مي نقل اصفهاني حمزه تاريخ از فجراالسالم

 و بنوشند باده بگذرانند، عشرت و عيش به را ديگر نيمي و كنند كار روز نصف مردم داد دستور بهرام
 نوشيدند مي كه كرد عبور گروهي بر روزي. يافت اوج خوانان آوازه  مقام اينرو از بنوازند، موسيقي نواي
 اما كنيم، استفاده  وجودشان از استيمخو مي دادند جواب خوان؟ آوازه كو پرسيد نيوشيدند، نمي  ولي

 دوازده خواست، رامشگر و نوشت هند پادشاه به  اي نامه بهرام است، زياد كميابي واسطه به شان هزينه
  . نمود تقسيم ايران شهرهاي به را آنها بهرام و آمدند هند از رامشگر هزار
 به غنا و لهو ايرانيان، با امتزاج از پس نبود، آشنا اش ساده و بسيط صورت به جز غنا و موسيقي با عرب

 اصلي مركز كه شام و عراق سرزمينهاي خود از حجاز سرزمين كه  است اين عجب. يافت انتشار سرعت
 لهو مركز  هم و بود حديث و فقه مركز هم هجري اول قرن دوم نيمه از حجاز. افتاد جلو بود صنعت اين
. بودند سرگرم آنها به و كردند مي  ترويج لهويات از ختس اموي متمكنين و حكام و امرا. موسيقي و

  . است منعكس شيعه حديث و فقه در كه كردند مخالفت شديدا  السالم عليه البيت اهل ائمه برعكس،
 و ايراني مسلمان توده بينيم مي  كنيم بررسي مردم عامه سطح در را مطلب اگر بگذريم، كه اطهار ائمه از

 نژاد، عربي علماي و عرب توده از بيش كار، اين در ملي  سوابق آنهمه با نژاد، ايراني علماي همچنين
  . دادند نشان مخالف  العمل عكس
 خواست مي كار آغاز در كه اند نوشته دارد، عرب نژاد كه سنت، اهل معروف امام انس، بن مالك درباره
 است بهتر نداري زيبا اي قيافه و چهره چون گفت و كرد منع را او مادرش كند، تعقيب را موسيقي رشته
   ).2(كرد را كار همين كني، دنبال را فقه رشته

  : پاورقي
   201 ص) 1(
   177 ص فجراالسالم،) 2(
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 گويد مي و غنا، و لهو مركز  هم و بود حديث و فقه مركز هم حجاز،: نويسد مي اينكه از پس امين احمد
  : گويد مي شد؟ غنا و لهو مركز كه دش چطور اما باشد حديث و فقه مركز كه است طبيعي
 اين در) 1(حجاز فقهاي  حتي است بوده حجاز اهل احساسات ورقت طبعي خوش جريان اين علت شايد

 ختگيريهاي و تعصبها و تشددها همه عراق در كه ايم گفته قبال ما بودند آسانگيرتر عراق فقهاي از مسئله
  . دادند مي  نشان بيشتري حساسيت دين حريم به نسبت كه بودند آنان بود، ايرانيان مولود ديني مسائل
  : كند مي نقل اصفهاني ابوالفرج اغاني كتاب از را ذيل داستان آنگاه

 حال در اسالم، دستور برخالف  كه ديدم زيبا زني بودم، رفته حج سفر به: گفت عمري عمر بن عبيداهللا
 فراموش آيا !خدا كنيز: گفتم و شدم نزديك من آورد، مي  زبان بر زشت سخنان و كرد مي لودگي احرام
 آوري؟ مي زبان به زشت سخنان چنين احرام درحال كه ترسي نمي ازخدا اي؟ آمده  حج به كه اي كرده
 عزيزم عموي گفت آنگاه برافكند، گرفت مي سخره به را خورشيد كه خويش زيباي چهره از نقاب زن

  : شاعرم گفته مصداق كه هستم كساني از من ببين، و كن تماشا درست
   المغفال ء البري ليقتلن لكن و   حسبة يبغين يحججن الالءلم من

  . بكشند را خبران بي و گناهان بي اند آمده بلكه اند، نيامده حج به خدا خاطر به كه است زنان آن از يعني
 اين در من اما":گفت دبر مي الخطاب  عمربن به نسب و رفت، مي شمار به عباد و فقها از خود كه عبيداهللا

  . "نسازد معذب را زيبايي بدين  چهره خداوند كه ميكنم دعا سفر
 اهل از يكي با زن اين اگر  قسم خدا به گفت وي شد نقل مدينه فقهاي از مسيب سعيدبن براي خبر اين

 زشت را تو خداوند دورشو،":گفت مي پاسخش در. داد نمي جواب چنين اين بود، شده مواجه عراق
   چه اما"رداندگ

  : پاورقي
  . كردند مي مخالفت سخت گفتيم  چنانكه) ع(بيت اهل تبع به شيعه فقهاي اما سني، فقهاي البته) 1 (
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   ).1(است حجاز مردم طبعي خوش كرد، بايد
  :كه كند مي نقل اغاني از هم و
 ماعتيج و مبارك بن عبداهللا ميان آن در كه گروهيو بود نشسته مدينه، فقهاي از ديگر يكي جريح ابن 
 از جريح ابن رسيد،  مغنيان از يكي بين اين در گفت، مي سخن او و بودند نشسته نزدش بودند عراقيها از
 كرد احساس اما كرد، تغني مقداري كرد اصرار جريح  ابن آورد، عذر او كند، تغني برايش كه خواست او
 به را تو و ماندم مي بيشتر گرانجانان اين حضور دنبو اگر: گفت و كرد كوتاه آمد،  ناخوش را مستمعين كه

 بن عبداهللا. دانستيد زشت مرا كار شما اينكه مثل: گفت و حضار به كرد رو جريح ابن. آوردم مي طرب
  .. ).2(مخالفيم اينها با عراق در ما آري،: گفت  است نژاد ايراني فقهاي از كه مبارك
 سابقه كار آن در و بودند  موسيقي و غنا فن اهل ايرانيان الاو كه است اين انگيزد برمي را تامل آنچه

 خرج به تسامح الاقل و بروند تأويلي و توجيه دنبال  شرعي نظر از بايست مي آنها عادتا و داشتند زيادي
   بيشتر عصر آن معروف مغنيان گرفت، صورت ايرانيان وسيله به حجاز در غنا و لهو شيوع ثانيا دهند،
 نشان پرهيزگاري و تورع ملتها ساير از بيش ايرانيان آنروز، مذهبي جو در حال عين در اند بوده ايراني
  . اند داده

 دربار مانند غيرمذهبي  محيطهاي اما است، مذهبي محيط و جو بحث محل كرديم، اشاره همچنانكه
  . بود ديگر شكل برامكه دستگاه و هارون

  

   اسالم تبليغ و نشر
  

 است بديهي. است توجه  قابل و مهم اي مسئله خود آن، علل و كيفيت و جهان در اسالم انتشار مسئله
  . است آن انتشار اساسي عامل زندگي نواميس با آن هماهنگي و دين اين بودن منطقي و فطري كه

  : پاورقي
   178. صفحه فجراالسالم،) 2 - 1(
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 جبر و زور را اسالم  توسعه و رنش عامل داده، قرار دستاويز را اسالم صدر جنگهاي مسيحي مبلغان
 كه است محال باشد نداشته وجود وجدانها اقناع  قدرت ديني دعوت يك جوهر در اگر. كنند مي معرفي

    جنگهايي اسالم صدر در آري. آورد وجود به احساسات و شور و عالقه و ايمان  مردم در بتواند جبر و زور
 عهده بر را بشر فردي سعادت  مسؤوليت تنها و اجتماعي است ديني اينكه حكم به اسالم و گرفت صورت
 از فردي سعادت تفكيك بعالوه است، كرده تعهد نيز را بشر جمعي سعادت مسئوليت بلكه است، نگرفته
 قانون داند، مي  نادرست را"وابگذار خدا به را خدا كار و قيصر به را قيصر كار":اصل و جمعي، سعادت
 با اول صدر مسلمين و چيست جهاد از اسالم  هدف ديد بايد اما كرد، عملي و داد قرار دين جزء را جهاد
  كرد؟ آزاد را اي طبقه چه و گرفت؟ اي طبقه چه از را قدرت جنگها آن جنگيدند؟ اي طبقه چه

 هست امروز نشين مسلمان  مناطق چه و رفتند؟ مناطقي چه به اسالم مجاهدين اينها، همه از گذشته 
 كه سرزمينهايي همچنين و اسالمي سرزمينهاي اكثر و نگرفته، صورت آنجا در جهادي و جنگ كه

 و نشر. است نرسيده آنجا به اسالمي سربازان پاي كنند، مي زندگي آنجا در اقليت صورت به مسلمين
 شرح ايران خود درباره كتاب  اول بخش در است گرفته صورت عادي و طبيعي طور به اسالم توسعه
 و پذيرفتند را اسالم اعراب سياسي سيادت افول دوره در خصوصا تدريجا ايرانيان هچگون كه داديم

 و بود بازيافته را خويش سياسي استقالل ايران كه خورد قطعي شكست اسالم از قروني در زردشتيگري
  . كند خود دين ترك به مجبور را ايران توانست نمي نيرويي  هيچ

 وسيع انتشار كه دعوتهايي ساير و مانويت و مسيحيت از را سالما كه اسالمي دعوت نشر در مهم مسئله
 دستگاه يك نه اند بوده مردم توده اسالم تبليغ عوامل  كه است اين كند، مي ممتاز اند داشته سريع يا

   بخواهند آنكه بدون وجداني، هاي انگيزه تأثير تحت صرفا مردم هاي توده . تبليغاتي عريض و طويل
 و نشر به دهند انجام  شده محول آنها به روحاني غير يا روحاني سازمان يك طرف از كه را اي وظيفه
 جهت اين در دهد مي اسالم انتشار به اي العاده فوق  ارزش كه است جهت اين و. اند پرداخته اسالم تبليغ
  . است رقيب بي اسالم

  و  فيتكي و كنيم مطرح را اسالمي سرزمينهاي يك يك اينجا در توانيم نمي ما
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 و فرصت و وقت ثانيا است،  بيرون كتاب اين هدف از اوال كار اين. نماييم بررسي را اسالم نشر عوامل 
 بررسي اسالم تبليغ و نشر در است عمده نقش كه را ايرانيان  نقش اينجا در ما. خواهد مي بيشتري تتبع
  . باشد انجه در اسالم نشر كيفيت از خوبي نمونه تواند مي  همين و كنيم مي

 شود، مي زده تخمين ميليون نهصد حدوددر مسلمين جمعيت اخير، مستند بررسيهاي و آمار طبق امروز
 كمتر حاضر حال در خودشان كه مردمي همين. است )1(ميليون پنج و سي حدود در ايران جمعيت و
   و مبادي از يكي اقلال يعني دارند مهمي سهم جهان مسلمانان از نيمي اسالم در نفرند، ميليون چهل از

  . است برخاسته ايران از كه است تبليغاتي و دعوتها آنها اسالم مقدمات
 كه شد چگونه كنند، مي  زندگي هندوستان و پاكستان و اندونزي در جهان مسلمانان سوم يك نزديك
 آغاز ندونزيا از اند؟ داشته سهمي مناطق اين اسالم در ايرانيان آيا شدند؟ مسلمان سرزمينها اين مردم
  : كنيم مي
  : نويسد مي"اندونزي در دين"به مربوط فصل اندونزي، رستاخيز كتاب در

 صورت شد بيان) بودايي ،هندو(مذاهب ساير براي كه طريقي همان به نيز اسالم مذهب نفوذ و طلوع
 شاگردوي، لدينا برهان و عريف عبداهللا نام به نژاد ايراني  عرب تاجر دو وسيله به بار اين منتهي گرفت،

 شرقي جنوب به كه مزبور  بازرگانان بودند) هندوستان غربي جنوب در واقع(كجرات مقيم بازرگانان از كه
 توسعه و منتشر خود عمل منطقه در را اسالمي  برجسته فرهنگ و معارف كردند مي آمد و رفت آسيا
  ) 2(دادند
  : نويسد مي ايضا

 به منجر بود شده كشيده كاليمنتان و جاوه به آن فعاليت دامنه كه سوماترا در مسلمين علني فعاليتهاي
 كه) 3(شد ميالدي 14 و 13 قرون در بوداييها مذهبي  حكومت و مسلمان مردم بين شديد اختالفات
 تبليغات مركز قرن يك مدت براي اندونزي و گرديد"موچوپاهت"امپراطوري سقوط به منجر باالخره
  بيشتر اين و شد، ناختهش آسيا شرقي جنوب در اسالمي

  
  :پاورقي

  .]است كتاب نگارش زمان به مربوط شده داده آمار) [1 (
   30. صفحه اندونزي، رستاخيز) 2(
 حكومت حكومتشان و بودند،  بودايي اندونزي، مردم اكثريت ميالدي، 14 قرن تا هفتم قرن از) 3(

  . بود بودايي مذهبي
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 و برابري و اخوت و عدالت و امانت و محبت پايه بر كه بود اسالم دين روحاني و اخالقي اصول  واسطه به 
 نياكان عادات و بومي مردم قبول و طبع موافق خصائص  اين و بود، استوار فاضله ملكات ساير و مساوات

 استقبال جديد دين از زماني اندك در بودا، دين از پيروي سال صدها از پس اندونزي  مردم لذا بود، آنان
 مشرق افتاده دور دهات و كوهستاني مناطق  به برهمايي، فرهنگ و مذاهب اسالم، پيشرفت با.. .نمودند
    بومي اهالي قديمي معتقدات و شيوايي و بودايي عقايد هم اماكن قبيل  اين در. شد رانده عقب جاوه

 هر و بود پيشرفت در همچنان  اسالم مذهب ولي گرديد، تركيب و ممزوج هم با پيش از بيش اندونزي
   ).1(داد مي قرار خود الشعاع تحت را مذاهب ساير شد مي عرضه كجا
  :گفت خود نطق در نو سوكار دكتر كه نويسد مي كتاب همان در
   ).2(آورد ارمغان  به اندونزي مردم براي اسالم آنچه است اين. درستي برابري، صداقت، شرافت،"
 يافته تأليف اسالمي مختلف كشورهاي  دانشمندان زا جمعي قلم به كه"مستقيم صراط اسالم،"كتاب در
 و جاجا حسين - ا -  ب"قلم به"اندونزي در اسالم"مقاله است، شده ترجمه فارسي به مجموعا و

  : نويسد مي چنين اندونزي ادبيات دانشكده اسالمي علوم استاد"نينگرات
 و خاطرات همانا است  شده نزياندو در اسالم رواج از ذكري آن در كه موجود تاريخي سند قديميترين

 به مراجعت موقع چنين در قاآن قوبالي دربار در  خدمت سالها از بعد كه است ماركوپولو سفرهاي شرح
    آن مردم كه كرد مشاهده و توقف سوماترا، شمالي ساحل پارالك، ناحيه در هجري 692 سال به ونيز

  ... اند يدهگرو اسالم به ساراسين سوداگران تبليغ اثر در نواحي
 از چين به مسافرت  موقع هجري 746 سال در مراكشي معروف جهانگرد هجري 779 متوفي بطوطه ابن

  سلطان هنگام آن در و نمود ديدن سامودرا
  

  : پاورقي
   31. - 32 صفحه مدرك، همان) 1(
   28. صفحه مدرك، همان) 2(
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 تقريبا زمان آن در اسالم دين استقرار از دگوي مي وي بود، ناحيه آن پادشاه صالح، ملك نوه ظهير، ملك 
 بود شافعي مذهب پيرو آنجا مردم مانند  كه سلطان دينداري و زهد و تواضع از و گذشت، مي قرن يك

 و ديني مطالب درباره جدال و بحث مجالس ظهير ملك. است نوشته خود ارج پر سفرنامه در مطالبي
 كفار با بيگاه گاه و رفت مي  جمعه نماز به پياده و بود داده ترتيب متكلمين و علما حضور با قرآن  قرائت
  . جنگيد مي داخلي نواحي

 كردند ترويج اندونزي در را اسالم و معروفند گانه نه مقدسين به كه نفر نه درباره سپس نامبرده مقاله در
 حالج عقائد نظير اي صوفيانه عقايد"جنار سيتي سه"نام به آنها از يكي گويد مي آنگاه راند، مي سخن
  . دهد مي ادامه خود سخن به اينچنين سپس و است بوده ديگران انكار مورد و داشته

 از اسالم كه شود نمي دليل امر  اين ولي دارد، شباهت كامال ايراني حالج عقائد با سيتي سه عقائد چه اگر
 به ايران از دارد رواج جاوه در كه اسالمي گفت توان مي مسلم طور به اما. باشد آمده جاوه به ايران طريق
 اين از آورد،  توان مي نيز ديگري مثال فوق مطلب تأييد براي است آمده سوماترا به سپس و غربي هند
 و كنند مي عزاداري السالم عليه علي بن حسين  شهادت روز خاطر به شيعيان محرم، ماه دهم روز كه قرار

   از شايد كه"سورا بوبود"نام به كنند مي تهيه غذايي نيز اندونزي در. دهند مي ترتيب سوگواري مجالس
 نفوذ. نامند سورا را محرم نيز  جاوه در. اند گرفته باشد مي محرم ماه دهم همانا كه ايراني عاشوراي لغت
 حسن ماه را محرم آنجا در و كرد مشاهده توان مي سوماترا  شمال در قع وا اتجه ناحيه در را شيعه بارز

 كرد، ذكر  توان مي اندونزي به ايران راه از اسالم نفوذ اثبات در كه ديگري دالئل از... ويندگ مي حسين
 الفباي مصوت حروف دادن نشان براي قرآن قرائت صحيح طرز آموختن هنگام اندونزي در كه است اين

 ضمن در يرانيا فرهنگ تاثير از نيز ديگري هاي نشانه. عربي نه برند مي كار به فارسي اصطالحات عربي،
   ).1(يافت توان مي اندونزي آثار مطالعات

   در كه اندونزي سوراباياي دانشگاه رئيس يعقوب، اسماعيل پرفسور آقاي
  

  : پاورقي
 467. - 466 صفحات مستقيم، صراط اسالم،) 1(
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 جانب اين و بود كرده  شركت 49 فروردين اول و 48 اسفند آخر روزهاي در طوسي شيخ هزاره كنگره
 در ايراني دانشمندان نقش"عنوان تحت خود سخنراني در داشت، را كنگره آن در شركت افتخار نيز

  : داشت اظهار چنين"جهان علمي ميراث و اسالمي  معارف و فرهنگ
 اندونزي مسلمانان ما ميان در شود، مي خوانده ايران امروز و آمده نبوي شريف حديث در كه فارس نام

 ايران، جمله از و خارج از كه مبلغاني وسيله به اسالم دين  كه دانيم مي مابخوبي ازير. است مشهور كامال
 نشر كشور اين سراسر در را اسالم آيين و آمدند اندونزي به ايراني مبلغين. شد اندونزي جزائر وارد آمدند
 مسلمان آن درصد 90 است، نفوس ميليون ده صدو داراي كه اندونزي كشور امروز كه جايي تا. دادند

  ) 1(هستند
 آقاي مقاله است بوده  ايرانيان مساعي مرهون زيادي حد تا نيز پاكستان و هندوستان در اسالم نفوذ

 شد گفته آنجا در آنچه از كرديم، نقل"ايرانيان اسالمي  فعاليت"عنوان تحت قبال را عطاردي عزيزاهللا
 متصوفه وسيله  به بيشتر اسالم. برد پي پاكستان و هند در اسالم نفوذ در ايرانيان تأثير  ميزان به توان مي

  . كرد پيدا نفوذ پاكستان و هند در ايراني غير و ايراني
 مظهرالدين آقاي قلم به "پاكستان و هند در اسالمي فرهنگ "مقاله ،"مستقيم صراط اسالم،"كتاب در

  : نويسد مي چنين كستانپا در حيدرآباد سند  دانشگاه اسالمي تاريخ دائره رئيس و دانشيار صديقي
 نيز اكرم پيامبر ظهور از پس و داشتند، تجارتي روابط جنوبي هند با اسالم ظهور از قبل مدتها عربها

 اواخر تا پنجاه سال فاصله در. داشت ادامه همچنان تبليغاتي  فعاليتهاي با توأم دريا طريق از آنها تجارت
 را فرصت  مسلمان تازه عربهاي بود، مذهبي منازعات و سياسي آشوبهاي دچار هند كه  هجري اول قرن

 و آيين سادگي. افكندند اقامت  رحل ماالبار سواحل در و كردند مهاجرت سرزمين بدان شمرده غنيمت
   مدت همان در يعني زماني، اندك در و كرد، هندوان افكار در عميقي تاثير اسالمي عقائد وضوح
  :يپاورق

   159. صفحه ،1 لدج طوسي، شيخ هزاره كتاب) 1(
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    چه اگر گرويدند جديد دين به نيز ماالبار سلطان حتي آنان از كثيري گروه اول، سال پنج و بيست
 ممالك يعني خشكي راه از بيشتر اسالم ديانت ولي گرفت مي انجام دريا طريق از هند با عربها تجارت
  . يافت راه خطه بدان مركزي آسياي و ايران
  : نويسد مي ايضا
 و نمودند مي اجتناب سياسي امور در دخالت از زيرا داشتند محبوبيت مذهبي علماي از بيش وفيانص

 و مريد عموما دهلي فرمانروايان. كردند مي ايجاد سالطين كار در محدوديتهايي گاهي گاه علما آنكه حال
  به هجري پنجم نقر در كه مشهوري صوفي دو اسماعيل شيخ و غازي مسعود ساالر .بودند صوفيه هوادار

 صوفي. كردند مسلمان را هندوان از نفر هزاران عصر آن مسلمان غير حكام رغم علي آمدند هندوستان
 بود، آمده هند به غوري سلسله از قبل كمي و يافته تولد سمرقند در كه الدين معين نام به ديگري بزرگ
  هاي طريقه بزرگترين از يكي طريقه اين نيز امروز كه نهاد بنيان سامان آن در را چشتيه صوفيان طريقه
 و مسلمان هزار صدها زيارتگاه ساله همه اجمير در قبروي. رود مي شمار به هند و پاكستان در تصوف

 در زياد تأكيد و مالحظه جهت از آمد، وجود به هند در چشتيه متعاقب كه سهرورديه طريقه. هندواست
 كه مخصوص سماع و رقص انواع با سهرورديه زيرا داشت،  قهسلي اختالف چشتيه با ديني دستورات انجام

 نامهاي  به نيز ديگر مشهور طريقه دو اينها بر عالوه. كردند مي مخالفت بود متداول  صوفيه فرق ساير در
  ) 1(آوردند دست به  كامل نفوذ و آمده هند به مغول از پيش دوره در نقشبنديه و قادريه

  . بودند  ايراني غالبا يا و عموما دادند نشر منطقه آن در را اسالم كه صوفيان اين
 مرد اين كه اي ده العا فوق تاثير به نظر است، آمده باال گفته در نامش كه چشتي الدين معين به راجع
 آقاي جناب محقق متتبع دانشمند نوشته عين ما  است داشته هند قاره اسالم در مشرب عارف ايراني

   له، معظم از سپاسگزاري اظهار ضمن اند، كرده تهيه كتاب اين براي مخصوصا  كه را عطاردي عزيزاهللا
  .كنيم مي نقل اينجا در
  

  : پاورقي
   365. صفحه مدرك، همان) 1(
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 در عظيمي تاثير نيز او كه اوليا الدين نظام نام به ديگر معروف االصل ايراني عارف يك از ضمنا له معظم 
  : شود مي آورده عينا كه اند كرده ديا است  داشته هند قاره اسالم
 فرا به همانجا در و شد متولد) 1(سيستان در هجري ششم قرن در هروي چشتي الدين معين خواجه
 خوانديم صديقي مظهرالدين آقاي مقاله در قبال هرات چشت به سپس و پرداخت دانش و علم گرفتن

   و دانند نمي صحيح را آن عطاردي آقاي ولي است، بوده سمرقند در چشتي  الدين معين تولد كه
 ايراني و ايراني خودش و بوده  ايران در تولدش حال هر به. است بوده سيستان در مشاراليه تولد معتقدند

 وي. شده معروف  چشتي به رو اين از و گرديد مشغول رياضت به شهر اين در و كرد مهاجرت. است نژاد
 يكي كه هاروني، عثمان خواجه خانقاه در ، طابران در و گرديد طوس عازم چشت در اقامت مدتي از پس
  مقامات تكميل به عثمان خواجه نزد در آنجا در و افكند، اقامت رحل بود، خراسان بزرگ مشايخ از

 قرار وي خلفاي زمره در و داد عثمان خواجه به ارادت دست سرانجام و. شد مشغول روحاني و عرفاني
  . گرفت
 مهم مراكز از روزگار  آن در كه شهر اين در مدتي و گرديد بغداد رهسپار طوساز الدين معين خواجه
 و تدريس مجلس نيز خود و كرد استفاده بسيار نيز آنها مشايخ از و كرد توقف بود اسالمي معارف و علوم
 گردش مصر و شام و شريفين حرمين در نيز چندي و كردند استفاده او از گروهي. داد تشكيل ارشاد
  . بردند استفاده او  عرفاني و علمي مجلس از و گرفتند اجازه او از بسياري خاليق و نمود
 ميان در كه فيروزكوه در خود اصلي موطن از غوري الدين شهاب سلطان هجري هفتم قرن آغاز در

 از پس وي. كشيد لشكر هندوستان به دارد قرار  هرات مشرق در غور كشيده آسمان بر سر كوهستانهاي
    چندي از پس و كرد حركت دهلي طرف به گرفت غزنوي سالطين و بازماندگان از را الهور هاينك

 درآمد مسلمين تصرف به پنجاب  ناحيه اينكه از پس. داد قرار خود پايتخت را آنجا و نمود فتح را دهلي
 تبليغ و ترويج براي مسلمانان رهبران و دانشمندان از گروهي گرديد، برقرار مناطق آن در اسالم نفوذ و

. شدند  مشغول مذهبي و ديني فعاليتهاي به و كردند مهاجرت راجستان و پنجاب به  اسالم مقدس دين
  و سالطين همراه هنگام اين در الدين معين خواجه

  
  :يپاورق

 است، بوده سمرقند در يچشت نيالد نيمع تولد كه ميخواند يقيصد نيمظهرالد يآقا مقاله در قبالً. 1
 حال هر به است؛ بوده ستانيس در هيال مشار تولد معتقدند و دانند يم حيصح را آن يعطارد يآقا يول

.است نژاد يرانيا و يرانيا خودش و بوده رانيا در تولدش
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 اجمير در خواجه گرديد ساكن راجستان منطقه در اجمير شهر در و رفت هندوستان  به غوري امراي 
 اسالمي مباني تبليغ و  تدريس به و نهاد بنياد مساجدي و مدارس و كرد درست اسالمي مؤسسات
  . گرديد مشغول
 را ديني موضوعات بود سازگار هند مردم فكر و روح با كه عرفان و تصوف طريق از الدين معين خواجه

 از و گرفتند را وي پيرامون اكناف و اطراف از مردم و يافت  عظيم شهرت مدتي اندك در و كرد مي القاء
  . كردند استفاده  وي وجود

 وسائل الدين معين خواجه  براي. كردند مي احترام وي به العاده فوق هند اسالمي امراي و پادشاهان
 راهنمايي توحيد به را هند پرستان بت از نفر ميليونها  توانست او و گرديد فراهم جهت هر از پيشرفت

    زيادي شاگردان الدين معين. رود شپي هند مغرب و شمال در اسالم مقدس دين  وي بركت از و كند
 و كاكي بختيار الدين قطب. شدند اي ارزنده خدمات مصدر خود منطقه در كدام هر آنان و كرد تربيت

  . شدند اسالمي خدمات و آثار منشأ كه هستند او شدگان تربيت و شاگردان از شكر گنج فريدالدين
 از ديده اجمير شهر در مذهبي و فرهنگي مانهايساز تأسيس و فعاليت مدتي از پس الدين معين خواجه
 هشت از پس كه ساختند باشكوهي و مجلل مقبره برايش او درگذشت از پس مسلمين. بست فرو جهان
 مسلمان سالطين. رود مي شمار به هند در مسلمين اول درجه مزارات از يكي و پابرجاست هنوز قرن
 در. اند گذاشته يادگاري خود از آنجا در كدام هر درآباد،حي نظام زمان تا خلجي ناصرالدين عصر از هند،
 شده نوشته بود هند مسلمانان رسمي زبان كه فارسي  زبان به زيادي اشعار مقبره داخل و رواقها و ايوان
  : رسد مي محترم خوانندگان نظر به  ذيل در بيت چند اينك كه

   زمين روي اولياء اشرف   الدين معين خواجگان خواجه
   حصين حصن به بود مبين اين   سخن چه او كمال و جمال در

   ثمين در چو بود عبارت در   گفتم او صفات در مطلعي
   جبين سوده وماه، مهر درت بر   يقين اهل گاه قبله درت اي

   چين خسرو چو ملك صدهزاران   سايند همي گهت بردر روي
   خلدبرين چو ات روضه صفا در   رضوان همه درت خادمان
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   معين ماء چو او آب قطره   سرشت عبير او اكخ ذره
 آگره از يكبار اكبر الدين جالل. داشتند ارادت بسيار الدين معين خواجه به هندوستان تيموري سالطين
 وي به تسنن و تشيع اهل از هند مسلمانان و رفت، اجمير  به الدين معين زيارت براي پياده خود پايتخت
 اطراف از نفر هزار صدها و شود مي برگزار وي ياد به عظيمي مجلس رجب ماه در ساله هر و دارند عالقه

 تكريم و تجليل وي اسالمي زحمات و خدمات از و كنند مي اجتماع اجمير در هند پهناور كشور اكناف و
  . است شده ذكر مشروحا ها تذكره در وي آثار و حال شرح. نمايند مي
  

   اوليا الدين نظام
  

 مهاجرت هند به خود اصلي  موطن بخارا از وي پدر شده، متولد هند در اولياء لدينا نظام احمد محمدبن
 در الدين نظام. شد ساكن آنجا در و رفت بدايون به الهور از چندي از پس و گزيد اقامت الهور در و كرد
 به را او تربيت مادرش و داد دست از را پدر سالگي پنج سن در الدين نظام. گشود  جهان به چشم اينجا
 ولياء ا الدين نظام. كرد كوشش بسيار  فرزندش تربيت در و بود زاهد و پارسا زني وي مادر. گرفت عهده

    دهلي به مادر همراه چندي از پس و گرفت فرا آنجا در را علوم مقدمات و پرداخت تحصيل به بدايون در
 تكميل به مسعود فريدالدين و اصولي عالءالدين و دامغاني الدين شمس نزد در شهر آن در و رفت

  . يافت ارشاد اجازه شكر گنج فريدالدين از و شد مشغول معلومات
 پس. كرد نمي قبول چيزي كسي از و بود حال پريشان و تنگدست بسيار حال بدايت در اولياء الدين نظام

 و ردند،آو روي او طرف به سو هر از مسلمان امراي و بزرگان پيچيد، هند در وي شهرت كه چندي از
    دهلوي خسرو امير. كردند مي مالقات تقاضاي او از خلجي الدين جالل سلطان  جمله از اسالمي پادشاهان
  . سرود وي مدح در اشعاري و درآمد او مريدان زمره در بود ايام آن معروف شعراي از يكي كه سمرقندي

  و كرد زيادي مجاهدتهاي اسالمي معارف نشر و بسط در الدين نظام
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 خواجه نام به  وي شاگردان از يكي پرداختند فعاليت به هندوستان از اي منطقه در كدام هر او شاگردان 
 ديگرش شاگرد. گذارد يادگار به خود از روحاني و مذهبي اثرات پنجاب و گجرات دراودو نصيرالدين

 در الدين برهان نام هب ديگري و ساخت منتشر را اسالمي تعليمات  آسام و بهار و بنگاله در الدين سراج
 در  اسالمي معارف نشر كلي طور به. كرد مي ارشاد را مردم هندوستان مركزي نواحي و دكن منطقه
  . باشد مي وي خلفاي و شاگردان و اولياء الدين نظام توجه و عنايت حسن از هند مختلف مناطق
 دهلي در اكنون او قبر. شد  دفن اهمانج در و فروبست جهان از ديده دهلي در 527 در اولياء الدين نظام
 آنجا در مسلمان هزاران و شود مي تشكيل يادبود مجلس  وي براي يكروز سال هر و است مسلمانان مزار

  . شود مي خوانده ها خطبه خطباء طرف از و كنند مي اجتماع
 هندوشاه ليفتأ فرشته تاريخ به اولياء الدين نظام و چشتي الدين معين خواجه حاالت در تحقيق براي

   ).1("شود مراجعه استرآبادي
 اين. نيست سخن جاي  است داشته هند قاره شدن مسلمان در عظيمي تاثير اسالمي ايران اينكه در

 اسالم از قبل كه خوانديم دوم بخش در. وجودداشت  اسالم از قبل كه است جرياني عكس درست جريان
 هند  دين تاثير تحت ايران از قسمتي و بود گسترش حال در شرق طرف به بودايي  يعني هند قاره دين
 ظهور اسالم اگر قطعا و يافت پذيرش  ايران از قسمتي در و آمد ايران به هند از بودا دين گرفت، قرار

 مردم اين معنوي حيات رگهاي در اي تازه خون كه اسالم از پس اما. يافت مي بيشتري پذيرش بود نكرده
 از حتي را بودايي  دين و داد قرار خويش دين تأثير تحت را هند ايران د،ش برعكس كار يافت  جريان
  . راند عقب هند خود
 تاريخ از قسمتي در است، اسالم  مديون هند در را خود رواج زبان اين برد، هند به اسالم را فارسي زبان
 رسميت زبان اين هند در اسالم رسميت و رواج موازات به است، بوده هند رسمي زبان زبان اين هند

  . است داشته
 را فارسي زبان اسالمي، احساسات تاثير تحت پاكستاني محمداقبال عالمه قبيل از شعرايي اخير عصر در
   حاضر حال در. كردند تقويت هند قاره در
  

  : پاورقي
  . عطاردي آقاي نوشته پايان) 1(
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 و اند شده ممكن غير امر  يك خواهان هستند پرستي وطن مدعي دروغ يا راست به كه ايرانيان از كساني
 موفق دليل همين به و دهند اشاعه ايران مجاور  كشورهاي در اسالم منهاي را فارسي زبان اينكه آن

  . شد نخواهند و اند نشده
  

   چين در اسالم توسعه و نفوذ
  

 اسالم نفوذ دارد وجود  چين در مسلمان ميليون پنجاه حدود در حاضر حال در كه دهد مي نشان آمارها
 صورت اند گزيده سكونت احيانا و رفته چين به  كه مسلماناني وسيله به تبليغ و دعوت راه از چين در

  . است بوده عظيمي سهم نيز چين در اسالم نفوذ در  ايرانيان سهم. است گرفته
 و چين در اسالم نفوذ آغاز از) 1("چين در اسالمي فرهنگ مقاله ،"مستقيم صراط اسالم،"كتاب در

 اين محتواي از چين در اسالم ترويج و تبليغ در ايرانيان  نقش. كند مي بحث آن ضعف دوره و آن توسعه
  . گردد مي مشهود كامال مقاله
 چيني منابع به منحصر  كه كند مي نقل چيني منابع از اي تاريخچه چين در اسالم ورود آغاز به راجع
  : گويد مي. ستا نشده ياد آن از اسالمي منابع در و است
 هجري 31 سال حدود در"وي يونگ"سلطنت دوم سال به كه كند مي اشاره"تانگ"دودمان كهن تاريخ

 ايشان دولت كه گفت فرستاده اين آورد خود با هدايايي و آمد  خاقان دربار به عربستان از اي فرستاده
    مقدس دين از چند اطالعاتي كسب از پس خاقان... است يافته تاسيس قبل  سال يك و سي

 مانند مقرراتي ولي كند مي  تصديق و تأييد را اسالم و بيند مي موافق كنفوسيون تعاليم با را آن اسالم،
 و) 2(سعد به ولي گرود نمي بدان و آيد مي گران  وي طبع به روزه ماه يك و يوميه نماز مرتبه پنج

  همراهان
  : پاورقي

 مقدمه در چنانكه آن تينگ سي داود  آقاي. است يافته نگارش تينگ سي داود آقاي قلم به مقاله اين) 1(
. باشد مي"بيروت در چين جمهوري كنسولگري عضو":است  شده معرفي مستقيم، صراط اسالم، كتاب
 پايان به االزهر دانشگاه در را خود تحصيالت. بود چين مسلمين جامعه پيشواي تيوان به  عزيمت از قبل

 چين مسلمانان نامي سخنوران از و بود چين دولت جانب از مهمي سياسي يپستها دار عهده و رسانيد
  . "شود مي محسوب

 نقل اين ولي است، معروف سردار و صحابي وقاص سعد سعد، اين كه شده تصريح تاريخچه اين در) 2(
 كنمم. گردد نمي منطبق دهد مي نشان مدينه در را وقاص سعد قبر و وفات كه اسالمي موجود تواريح با

  . است بوده سعد نام به ديگري شخص شخص اين باشد معتبر و باالصحيح  تاريخچه اگر است
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 شهر در مسجد اولين تأسيس با را خود موافقت و دهد مي چين در را اسالم دين  تبليغ اجازه وي 
   مسجد ناي بناي. نمايد مي ابراز اسالم مقدس بدين را خود عالقه وسيله بدين و دارد مي اعالم چانگان
 صورت به بنا، تجديد و تعمير قرنها از پس هم هنوز كه رود مي شمار به اسالم تاريخ در مهمي واقعه

  . )1("ماند مي باقي"جديد سيان"در آبرومندي
  . است بوده مسلمان اعراب خود وسيله به چين در اسالم نفوذ آغاز باشد داشته واقعيت جريان اين اگر
 چين در اند، بوده ايراني آنها از بسياري كه مسلمان سوداگران وسيله به اسالم بگذريم، كه جريان اين از

  : نويسد مي نامبرده كتاب در. يافت نفوذ
 و يافت افزايش چين  به مسلمان مبلغين و سوداگران مسافرت عباس بني و اميه بني خالفت عصر در

 دوره در. بودند معروف"سفيدپوش انتازي"به بودند شده وارد چين به اميه بني خالفت در كه عربهايي
    هاي دسته يافت، بيشتري توسعه چين و اسالم امپراطورهاي بين دوستانه روابط كه عباسيان خالفت
  . گفتند مي"پوش سياه تازيان"را عربها اين و رفته ديار بدان تازيان از فراواني

 و عرب بازرگانان از توجهي  ابلق عده هجري، 184 تا 31 سال فاصله در يعني نيم، و قرن يك در... 
. بعد به تاريخ آن از و گزينند مي اقامت"چو كوانگ"بندر در و شوند مي وارد چين به دريا راه از ايراني
 و كنند مي نفوذ آنجا مهم شهرهاي به و دهند مي ادامه خود پيشروي به ساحل راسته در  رفته رفته

 سوداگران تعداد عصر اين در... رسند مي نيز"چو انگه"شهر تا و چين شمالي نقاط اقصي به باالخره
 و كرده اختيار وصلت چيني زنان با رفته رفته و گذاشت مي افزايش به رو جنوبي نواحي در ايراني و عرب
 زندگي جداگانه چين مردمساير از و بودند مخصوصي جوامع داراي مسلمين اين. شدند مي ساكن آنجادر
 آنها حتي. كنند رعايت را اسالم مقدس احكام خود روزانه اعمال و عروسي  اسممر در بتوانند تا كردند مي

   و ارث و طالق و ازدواج به مربوط مسائل در كه داشتند مخصوصي شرعي محاكم
  : پاورقي

   420 -  423 صفحه مستقيم، صراط اسالم) 1(
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 نفوذ بر ديگري دليل عصر نآ در مسلمين جامعه استقالل اين. كردند مي رفتار اسالمي فقه مطابق غيره
   ).1(باشد مي روزي آن چين در اسالمي قدرت و

  : نويسد مي ايضا
 شرق به چين از تجارتي  امتعه ساير و چيني ظروف و صنعتي كاالهاي و ابريشم عرب، و ايراني تجار
 به نواحي آن هاي فرآورده ساير و مرواريد و ادويه و طبي  نباتات از بازگشت در و. بردند مي اروپا و ميانه
   را مسلمين ساير خود پرسود تجارت بوسيله كه بودند اي واسطه حقيقت در تجار  اين. آوردند مي چين
 چين به مسلمين از  اي تازه هاي دسته وقتي و كردند مي جلب چين طرف به دين تبليغ و تجارت براي
  ) 2(شدند مي كشور قيشر جنوب و غربي شمال در مسلمان جوامع افزايش باعث شدند مي وارد

  : گويد مي نيز و
 بود آنان اختيار در شتر و اسب و االغ كاروانهاي وسيله به نقل و حمل انحصار اغلب شمال، قسمتهاي در
 و داد نيز رودخانه از منشعب نهرهاي اطراف برنجزارهاي و"هوايهو"و"تسه يانگ"رودخانه امتداد در و

 ارقام و اصطالحات  استعمال امروز همين و گرفت مي انجام انمسلمان وسيله به نقل و حمل و غله ستد
   ).3(است نواحي اين در مسلمين  گذشته تفوق بر بارزي دليل غالت ستد و داد در فارسي

  : گويد مي باز و
 ناميده"دار عمامه"مسلمانان  اصطالح به كه سيكانيگ مسلمانان: شوند مي قسمت دو به چين مسلمانان

 معموال ديني امور در"هان"مسلمانان... موسومند"هان"مسلمانان  به كه خاص چين انمسلمان شوند، مي
   ).4(برند مي كار به خاص تركيب يك در را فارسي مخصوصا فارسي، و عربي عبارات
  : پاورقي

  423 -  422 ص همان،) 1(
   424ص همان،) 2(
   432 ص همان،) 3(
  437ص همان،) 4(
  
  : گويد مي و

 ديني احكام دهنده تعليم يا عالم معني به كه شود مي ناميده آخونك يا آخوند جدمس روحانيان رئيس
 تبعيت به چين سابق تربيت و تعليم شيوه.. ).1(است آخوند دستيار و كمك منزله به جماعت امام. است

   ).2(بود عرب و ايران معمول  درسهاي از
 تهران، دانشگاه استاد  شهيدي جعفر دسي دكتر آقاي مقاله در اول جلد طوسي، شيخ هزاره كتاب در

 در شيخ هزاره كنگره در له معظم مقاله متن كه"جهان در اسالم نشر در ايراني عنصر تأثير"عنوان تحت
    شده نقل چنين جويني عطاملك جهانگشاي كتاب از چين در اسالم نفوذ به راجع است، گذشته سال
  : است
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 اول: است محصور قسم دو در است دور نه فهم و وهم از و) 3(رسيد توان مي بدان عقل راه از آنچه اما
 تحقيق سال ششصدواند از بعد كه بود تواند قويتر اين از معجزه و. كالم دوم است، نبوت ظهور
 خروج ضمن در" منها لي زوي ما امتي ملك سيبلغ و مغاربها و مشارقها فاريت االرض  لي زويت":حديث
 آفتاب و. تر افروخته دين شمع و شود تر افراخته  اسالم لواي سبب بدان تا ...شود مي ميسر بيگانه لشكر
 اذان تكبير آواز و بود نگردانيده معطر را ايشان مشام اسالم بوي كه افكند دياري بر سايه محمدي دين
 چندان اكنون و نسوده را ايشان خاك"والعزي  الالت عبده"ناپاك پاي جز و نداده ذوق را ايشان سمع

 از كه گشته متوطن و ساكن و رسيده مشرق ديار اقصاي تا و است نهاده  جانب بدان روي موحد منمؤ
  . است نموده متجاوز احصاء و حصر و حد

 جماعتي داري جانور و  وري پيشه اسم به خراسان و ماوراءالنهر استخالص وقت به كه است آن بعضي
 از آن غير و شام و عراقين و مغرب منتهاي از كه نندآ بسيار  طايفه و رانده حدود بدان را) 4("حشر"به

   بر اسالم بالد
  

  : پاورقي
  442 ص مدرك همان) 1(
   456 - صفحه مدرك، همان) 2(
  . نبوت اثبات درباب) 3(

 معني به مغولي زبان به حشر،":دهند مي توضيح پاورقي در كلمه اين درباره كتاب محترم ناشر) 4 (
 به مفتوحه بالد در و نموده انتخاب مغلوبه ملل كارگران يا صنعتگران ميان از جنگها در كه بود افرادي

  . "داشتند وامي كار
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 بيوت مقابل در و يافته  شهرتي و رسيده شهري و طرف هر به و اند كرده طوفي سياحت و تجارت سبيل
 استفادت به ومعل مكتسبان و افادت و علم به علما و افراخته مدارس و ساخته اسالم صوامع اصنام،
   ).1(است  زمان اين ابناي به" بالصين لو و العلم اطلبوا":حديث از اشارت  گويي نموده اشتغال

 چين به غيرايراني و ايراني  مسلمان مبلغان نبوي، هجرت از سال ششصد از پس اينكه جويني، عطاملك
 وآله عليه اهللا صلي االنبياء اتمخ معجزات از يكي ،خوانند مي اسالم بدين را سامان آن مردم و روند مي
  . داند مي
  

   فداآاري و سربازي
  

 مجاهدات و تالشها رغم علي يا است، رسيده مثبتي نتيجه به آنچه از اعم اسالم، راه در ايرانيان سربازي
 و اسالم روابط درخشان صفحات از يكي است نيامده بار  به آن از درخشاني نتيجه قوم، اين خالصانه

  . تاس ايران
 كه اموي حكومت عليه ايرانيان  نهضت. خوانديد قبال را يمن مقيم مسلمان ايرانيان فداكارانه فعاليتهاي

 پيش در چنانكه نظامي قيام اين. است خدمات نوع اين از نيز گشت عباسيان آمدن كار روي به منتهي
 در گواينكه بود، اسالم هراهشا به عرب بازگرداندن و اسالمي شعائر اقامه براي صرفا  رفت اشارت بدان
 از درخشاني نتيجه نبودند، امويان از بهتر آمدند كار روي كه دودماني اينكه اثر در نظامي، موفقيت عين
  . نيامد دست به آن
 سركوب و داشت ضداسالمي  جنبه كه گرفت صورت نهضتها برخي سوم و دوم قرن در ايران خود در
 مردم نه كردند سركوب را قيامها آن كه بودند مسلمان  ايرانيان اين كه دهد مي نشان تاريخ در دقت. شد

  . عرب
 در آذربايجان در كه قيامي بتواند  عرب قوم كه بود محال نبودند ايراني مسلمان سربازان و سرداران اگر
  با شد مي  رهبري دين خرم بابك وسيله به سوم قرن

  
  :يپاورق

   179. صفحه ،1 جلد طوسي، شيخ هزاره) 1(
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 وسيله به كه قيامهايي ساير  است همچنين. كند سركوب نفر هزار پنجاه و دويست حدود در تلفاتي
  . شد مي رهبري استادسيس يا سنباد يا المقنع
 با را هند فتوحات ايراني  سربازان. بود داده اسالمي رنگ هند در خود جنگهاي به غزنوي محمود سلطان

 و اسالم نام به ايران سالطين صليبي جنگهاي در  همچنين و. ندداد مي انجام اسالمي جهاد يك شور
  . گرفتند را غربي هاي صليبي هجوم جلو  اسالمي احساسات تأثير تحت

 دكتر آقاي مقاله از نيز اينجا در. ديگر قوم يا عرب نه بردند صغير آسياي به را اسالم ايراني، سربازان
  . كنيم مي استفاده"طوسي  شيخ هزاره"كتاب در شهيدي جعفر سيد

  : نويسد مي له معظم
 "بحرالروم"را مديترانه درياي  چنانكه است، شرقي روم ممالك از عبارت روم، بالد مسلمانان، عرف در
 را شام سراسر مسلمانان كه هنگامي... اند گفته روم را صغير  آسياي سرزمين اساس همين بر. نامند مي

 بتازد بدانجا  خواست مي عمر خالفت در معاويه. نمود مي وريضر امري صغير آسياي به حمله گشودند،
 تا توانست و يافت تحقق وي براي آرزو  اين عثمان خالفت در اما. شد مواجه خليفه بامخالفت ولي

 و تاخت مورد سرزمين اين عباسي، و اموي خالفت سالها طول در بعد  به تاريخ آن از برود پيش عموريه
 تاريخ شهادت به لكن. گشت مي دست به دست منطقه آن شهرهاي و دژها و بود نروميا و مسلمانان تاز

.. .سازند، مستقر منطقه اين سراسر در را اسالم نفوذ كه نشد ممكن عباسي و اموي خلفاي براي هيچگاه
 صغير آسياي سراسر شود، مي دگرگون منطقه اين اوضاع بينيم مي كه است  سالجقه حكومت در تنها
 و بازبان منطقه  اين در دين معارف نشر و اسالمي تبليغ رسالت و آمد در خاندان اين تصرف  تحت

 چون درخشاني آفتاب اسالمي عرفان آسمان در  كه رسيد بدانجا و شد، آغاز نثر و نظم به فارسي ادبيات
 انزب فارسي قلمرو تمام در سپس و شد منطقه آن بخش روشني نخست و كرد طلوع الدين جالل موالنا
 در مفيد كتابهاي جمله از كه آقسرائي تأليف"االخبار مسامره"از را عبارت اين. كرد افشاني نور اسالم
 به نسبت ايران مردم و مسلمان زمامداران تفكر طرز  نماينده زيرا كنيم، مي نقل است صغير آسياي تاريخ

   اشغال در اگر. است گشوده سرزمينهاي
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 بوده المال بيت عمران و درآمد ازدياد و جزيه تحصيل اسالم لفايخ قصد غربي سرزمينهاي يا عراق
: نويسد مي چنين آقسرائي. نداشتند نظري اسالم  گسترش و دين ترويج جز شرقي فاتحان است،

  ملك كه"دانشمند"به روي اول و كرد اسالم بالد قصد مرد هزار صدوبيست با الروم ملك ارميانوس
 و فرستاد كس اسالم ملوك نزد دانشمند ملك. نهاد داشت غيره و تانوابلس توقات و روسيواس نكيسا
 هزار صد داد دست پيروزي اگر كه داد وعده را"ارسالن قلج"و كرد تشويق كفر بالشكر مقابله  به را آنان
 و دين اهميت جهت جوانب آن ملوك ديگر با ارسالن قلج .گذارد بدووا"ابلستان"و رساند او به دينار

 داشت  ارزاني نصرت تعالي باري. نمودند كفار غزاي عزم و كرده جمعيت اتفاق  به ماسال حمايت
 ملك يافتند خالص قومي اندك كفار از و شد منهزم بسيار مقاتلت و محاربت از بعد"ارميانوس"و

 اين ارسالن قلج چون و شد متوقف"ابلستان"تسليم در و فرستاد  ارسالن قلج به درم صدهزار دانشمند
  : گفت و فرستاد پس باز را درم صدهزار كرد استماع  خنس نوع
   ).1(نيست  احتياجي او دينار و درم به مرا حرب، با آمدم اسالم حمايت براي من
  : نويسد مي هند در مسلمين نظامي فعاليتهاي به راجع كتاب همان در
 مامور كريز عامربن بن عبداهللا  جانب از كه عبدي سوار بن عبداهللا بار اولين براي هجري 43 سال در
 در و برد حمله بدانجا صفره ابي بن مهلب 44 سال در. برد حمله  ناحيه آن سرزمينهاي به بود"سند"مرز
    به هند سرزمين او شدن كشته با و بكشت را سند پادشاه جنگي در قاسم محمدبن  هجري 89 سال

  . بود ايرانيان وسيله  به نيز هند قاره شبه معظم در اسالم انتشار اما. درآمد مسلمانان تصرف
  : نويسد سبكتكين ناصرالدين كار آغاز در جرفادقاني. كنيم مي مراجعه تاريخي سندي به باز اينجا در
    كه هندوستان ناحيت و آورد دين اعداي قمع و كفار جهاد به روي پس"

  : پاورقي
   178. -  176 صفحه طوسي، شيخ هزاره) 1(
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  . "ساخت و دارالغز بود اصنام و اوثان معبد و اسالم دشمنان مسكن

  : نويسد مي غزنوي محمود حال شرح در و
 هرگز كه رسيد جايي به واليت  آن اقاصي در بگرفت، هند نواحي چون الملة امين و الدولة يمين سلطان
 آيتي و معجزه طرف بدان عهد هيچ به محمدي دعوت از و بود نكرده طلوع حدود آن بر اسالم رايت

   بر امصار و ديار آن در شريعت مشاعل و كرد پاك شرك و كفر ظلمت از بقاع  آن عرصه و بود نرسيده
 ظاهر ايمان شعار و اذان دعوت و مجيد قرآن دراست و عزيز كتاب تالوت و نهاد بنياد مساجد و افروخت
  ... گردانيد

 در اسالمي فاتح اسپانيا  انحكمر اول عبدالرحمن به شباهت بي مشرق جانب در غزنوي محمود رفتار
 خورد مي چشم به بزرگ تفاوتي غرب و شرق در اسالمي  فتوحات بين كه نماند ناگفته ولي. نيست مغرب

 طول در اما ببرند، پيش اروپا قلب تا را خود فتوحات دامنه توانستند غربي  جانب در عرب مسلمانان
 رها را مسلماني سرزمين آن  مردم و شد، خارج اسالمي متصرفات حوزه از مناطق آن از بسياري تاريخ

 و ثابت آنچنان شد، گذاري پايه شرقي نواحي در ايراني عنصر وسيله به كه اسالمي تمدن ولي كردند،
 را كريم  كتاب و خوانند مي نماز مسلمانان قبله به مردم آن هنوز قرنها گذشت از  پس كه ماند استوار
 شبه شمالي ناحيه در مسلمانان  خاك از قسمتي كه سال همان در اينكه شگفت و. كنند مي تالوت
 نام به تن ميليون 90 با دولتي ايران شرق جانب در گرديد،  اشغال و واقع تجاوز مورد عربستان جزيره

   ).1(نمود اعالن اسالمي ممالك به را خود الحاق و آمد بوجود پاكستان
 ترك كه شود مي برده آنها  امثال و غزنوي محمود ن،سبكتكي ارسالن، قلج نام فتوحات اين در چند هر

 مظهر و نماينده وقت آن در نژادان ترك آن اند داده تذكر شهيدي دكتر آقاي كه طور همان اما نژادند،
 اين و اند داشته حكمراني ملت، اين بر مسلمان پادشاهاني نام به و اند بوده ايران  سرزمين مردم قدرت
  . ديگر مردم نه كرد مي دجها كه بود ايران ملت

  
  : پاورقي

   182. - 180 صفحات كتاب همان) 1(
  

   فرهنگ و علم
  

  . است اسالم به  ايرانيان خدمات ميدانهاي پورشورترين و وسيعترين فرهنگ، و علم صحنه
 اشتراك اجتماع، مختلف  طبقات شركت جانبگي، همه و شمول و كليت توسعه، و پيشرفت سرعت
. است برانگيخته سخت اسالمي تمدن مورد در را اعجابها كه است چيزهايي ون،گوناگ ملل مساعي
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  : گويد مي زيدان جرجي
 روميان كه كردند ترجمه) عربي(خود زبان به علومي و مطالب واندي قرن يك مدت در) مسلمانان(عربها

 غالب در خود آور شگفت تمدن ايجاد در مسلمانان آري ،بودند عاجز آن انجام از قرن چندين مدت در
   ).1(اند رفته پيش  سرعت همين به موارد

 كالم، تفسير، قرائت، علم قبيل از داشتند نياز بدانها سنت و قرآن درك و فهم در كه را علومي مسلمين
    اقتباس اگر و كردند اختراع و ابداع اينها غير و نبوي سيره بديع، بيان، معاني، صرف، نحو، حديث، فقه،

 ملل زحمات و مساعي نتيجه و آنروز تمدن محصول كه را علومي و. است بوده ناچيز اناقتباسش كردند
 آنها بر و كردند نقل و ترجمه خود براي غيره و فلسفه و طب و نجوم و رياضي و طبيعي از بود ديگر

  : گويد مي زيدان جرجي. افزودند
 كرد نقل يعرب به را كلده هندو و راناي و يونان پراكنده علوم كه است اين اسالمي تمدن مزاياي از يكي

  ).2(كرد كامل داده ترقي را آن و افزود آن بر چيزهايي و
  : گويد مي او هم و

 عربي زبان به را متمدن  ملل ادبيات و طب و هيئت و رياضي و فلسفي علوم عمده قسمت مسلمانان
 كتابهايي فارسي و هندي و نييونا از بيشتر و روز آن مشهور زبانهاي تمام از و كردند نقل و ترجمه
  فلسفه قسمت در مثال گرفتند ملت آن از را ملتي هر معلومات  بهترين واقع در و كردند ترجمه

  
  : پاورقي

   247. صفحه فارسي، ترجمه اسالم، تمدن و تاريخ) 1(
   178. صفحه همان،) 2(
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 و  موسيقي و تاريخ يانايران از و نمودند، استفاده يونان از هيئت و منطق و  هندسه و طب و 
) هندي(طب هنديان از و ،كردند اقتباس را بزرگان حال شرح و اندرز و پند و ادبيات و شناسي ستاره
 و باغباني و كشاورزي نبطيها و كلدانيان از آموختند،  گياهشناسي و داستان و موسيقي و نجوم و حساب
 عربها  واقع در و. رسيد آنان به مصريان از تشريح و شيمي و گرفتند فرا طلسم و شناسي ستاره و سحر

 چيزهايي خود از و گرفته را يونانيان و هنديان و ايرانيان و مصريان و بابليان و آشوريان علوم) مسلمين(
   ).1(آوردند پديد را اسالم تمدن آداب، و صنايع و علوم آن مجموع از و افزودند آن بر
  

   علمي حوزه نخستين
  

 هر مانند. شد بارور و باليد و كرد رشد تدريجا اسالمي، تمدن كلي بطور و مي،اسال فرهنگ و علوم
 آن در كه حياتي مايه و استعداد اثر در تدريجا و آيد مي پديد سلول يك صورت به اول كه زنده موجود
 شكل و شود مي شاخه شاخه و قسمت قسمت خود رشد با همراه و كند مي رشد است نهفته سلول
  . آيد درمي متشكل دستگاه يك صورت به  الخرهبا و گيرد مي

. شد آغاز معين شخص  وسيله به و معين موضوع از و معين نقطه در مسلمين علمي جنبش و جوشش
 تشكيل كجا در مسلمين علمي حوزه نخستين و گشت؟ آغاز كار اين مكاني و نقطه چه در ببينيم اكنون
   شد؟

 جلب خود به را مسلمين  انديشه كه كتابي اولين. شد آغاز مدينه از مسلمين علمي جنبش و جوشش
 اولين كه بود اين. بود احاديث قرآن از پس و قرآن بودند آن تحصيل و درس پي در مسلمين و كرد
   و شاگردي و استادي مسئله با مدينه در حجاز عرب بار اولين براي. شد  تأسيس مدينه در علمي حوزه

 فراواني ولع و حرص با  مسلمين. شد آشنا شنود مي استاد از آنچه ضبط و حفظ و درس حلقه در نشستن
   آنچه و سپردند مي حافظه به و گرفتند مي فرا گشت مي نازل تدريجا كه را قرآن آيات

  : پاورقي
   247. - 246 صفحه مدرك، همان) 1 (
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 وحي كتاب به و بود كرده قرآن آيات كتابت مامور را آنها خدا رسول كه افرادي از دانستند نمي كه را
 سنت  به كهرا آنحضرت سخنان خدا مكرررسول يها توصيه به بنا بعالوه. پرسيدند مي بودند معروف
 در و شد مي تشكيل درس هاي حلقه رسما پيغمبر مسجد در گرفتند مي فرا يكديگر از بود معروف رسول

 وارد خدا رسول روزي. شد مي داختهپر تعلم و تعليم و اسالمي  مسائل درباره گفتگو و بحث به حلقه آن
 مشغولند  عبادت و ذكر به افراد آنها از يكي در است، شده تشكيل مسجد در حلقه دو ديد و شد مسجد

 لكن و خير علي كالهما"فرمود گذراند نظر از را دو هر آنكه از پس. تعلم و تعليم به ديگر يكي در و
 خدا رسول. ام شده فرستاده تعليم براي من اما كنند يم نيك كار جمعيت دو هر يعني" ارسلت بالتعليم

  ). 1(نشست بود تعليم و تعليم آنجا كه اي حلقه در و رفت آنگاه
 علم مركز كوفه و بصره شهر دو ابتدا عراق در. گشت علمي جوش و جنب محيط عراق مدينه، از بعد

 جهان به ديگر ملتهاي علوم كه بود شهر آن در و شد علمي مركز شهر آن بغداد، بناي از پس اما. بودند
  صورت به كدام هر غيره و اندلس و شام و مصر و ماوراءالنهر و خراسان و ري بعدها  گشت منتقل اسالم
 يك عنوان به را مسلمان  حكام و امرا تشويق و همت آنكه از پس زيدان جرجي. درآمدند علمي مهد يك

  : گويد مي كند، مي ياد مؤثر بسيار عامل
 فزوني اسالم قلمرو در كتاب و مؤلف روز به روز كه شد سبب اسالم بزرگان دوستي علم و پروري شدان

 هندي و رومي و ايراني و عرب و نادار و دارا و امير و وزير و پادشاه كند، پيدا وسعت تحقيق دائره و يابد
 و  خراسان و رسفا و عراق و مصر و شام در سرياني، و ديلمي و مسيحي و مصري و يهود و ترك و

 هر آنكه خالصه و شدند مشغول تأليف  به روز شبانه تمام در غيره و اندلس و افريقا و سند و ماوراءالنهر
 از اي خالصه گرانبها تأليفات اين در نمود مي پيشرفت سرعت  به ادب و علم كرد مي حكومت اسالم جا

 الهي، طبيعي، علوم از مهمي مباحث و شد مي هديد زمان آن تا پيشين روزگار از انسان  نوع بني تحقيقات
 داراي مزبور علوم اسالم، علماي تحقيقات  نتيجه در و بود شده جمع كتب در عقلي و ادبي رياضي، نقلي،
  شعب
  : پاورقي

   5. صفحه ثاني، شهيد المريد منية) 1(
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   ).1(گشت متعدد 
 مسيحيان باالخص مسيحي، علماي را شمنداندان اكثريت شد، مي نقل و ترجمه بيگانه علوم كه كار اوائل

  : گويد مي زيدان جرجي. گرفتند را آنها جاي  مسلمين تدريجا ولي دادند، مي تشكيل سرياني
 در تدريج به آن محصول و ميوه و افشاندند بغداد در را ادب و علم تخم نهضت، دوره در عباسي خلفاي
 بغداد حال عين در و آمد دست به غيره و اندلس و شام و مصر و ماوراءالنهر و آذربايجان و ري و خراسان

 پزشكان از گذشته و ماند دانشمندان مركز سابق مثل مدتي تا بود اسالمي ثروت و  خالفت مركز كه
 بغداد از نيز مسلمان دانشمندان از اي عده بودند، مشغول طبابت و ترجمه به خلفا خدمت در كه مسيحي

 وساير عراق از كه بودند مسيحيان بيشتر بغداد مقيم عاليقدر دانشمندان كلي طور به ولي برخاستند،
 بغداد از خارج در غالبا مسلمان  دانشمندان. آمدند مي بغداد به خلفا دستگاه در استخدام براي نقاط
 به ممالك آن فرمانروايان و آمد پديد اسالمي كوچك  مملكتهاي كه موقعي خصوص به. كردند ظهور
 غزنين، قاهره،: خود فرماندهي مراكز به را دانشمندان و نمودند كوشش ادب و علم  ترويج در خلفا تقليد

) تركستان(بخارا از سينا ابن ازري،  رازي كه شد اين نتيجه كردند دعوت غيره و استخر نيشابور، دمشق،
 ابن و وي انخاند و پزشك زهره ابن فيلسوف، باجه ابن گياهشناس،  جليل ابن) سند(بيرون از بيروني
   ).2(برخاستند اندلس از گياهشناس روميه ابن و فيلسوف رشد
 آنجا در بذر اين كه اي نقطه  نخستين و آمد وجود به مدينه در اسالمي فرهنگ و علوم اول سلول پس

  . بود مدينه شهر شد پاشيده
  

   موضوع نخستين
  
    علمي حركت و كرد جلب را مسلمين توجه كه موضوعي نخستين اينكه اما
  

  : پاورقي
   264 ص ،يفارس ترجمه اسالم، تمدن خيتار) 1(
   257. صفحه مدرك همان) 2(
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   بود؟ چه شد شروع آن از مسلمين
 و قرآن آيات مفاهيم و  معاني در جستجو و تحقيق از را خويش علوم مسلمانان است قرآن آغاز نقطه
 و بود، مدينه شد پيدا آن در علمي وجوش  جنب كه شهري نخستين لهذا و كردند آغاز حديث سپس

 و قرآن به مربوط مسائل آنان علمي موضوعات نخستين و بود مساجد مسلمين علمي مراكز نخستين
 نحو، لغت، رجال، حديث، كالم، تفسير، قرائت، علم است اكرم رسول شخص معلم  نخستين و سنت،
 آمد وجود به سنت و قرآن خاطر به  است اسالمي علوم نخستين جزء كه سيره و تاريخ و بالغت صرف،
  : گويد مي براون ادوارد

 23 جلد يبرا عرب ميقد  مورخين و طبري موضوع در كه اي مقاله در بزرگ، دان عربي دخويه، پروفسور
 تاريخ مخصوصا مختلفه علوم مسير چگونه داد نشان شيستا قابل طرز به نوشت، كايتانيبر المعارف دائره
 مركزي هسته اطراف در علوم اين چگونه و كرد؟ پيشرفت شريف قرآن  مناسبت به اسالمي جامعه در

 كه همين. داشت قرار  اول درجه در طبعا لغت و شناسي زبان به مربوط علوم. يافت تمركز الهي  حكمت
 زيرا. شد احساس عرب لغت و نحو و صرف  به فوري احتياج آوردند هجوم اسالم قبول براي خارجيان

 بود آمده قرآن در كه غريب و نادر كلمات معاني شرح براي. بود شده  نازل عربي زبان به مجيد اهللا كالم
 االنساب علم ضرورت اشعار اين  معاني درك براي... آورند گرد امكانقدر به را) عرب(قديم اشعار شد  الزم

 نازل زندگاني امور ايبر قرآن كه احكام تكميل در. گرديد  محسوس عموما عرب اخبار و ايام از اطالع و
 سؤاالتي  مختلف احوال و اوضاع در نبي افعال و اقوال به راجع تابعين و اصحاب از شد الزم بود شده
 حديث اسناد و متن به بود الزم احاديث اعتبار تشخيص براي. آمد پديد الحديث علم نتيجه در و بشود
 اشخاص اين احوال و اوصاف و سير و ريختوا به علم اسناد، حقيقت  تحقيق براي... شود حاصل وقوف

 و تقاويم و رجال مشاهير زندگاني شرح مطالعه به منجر ديگري طريق به باز امر اين و داشت  ضرورت
 علي عرب همسايگان تواريخ نبود، كافي  هم عرب تاريخ. گرديد اعصار و ازمنه علم و وقايع ترتيب

   حدي تا غيره و انوحبشي حميريان و يونانيان و ايرانيان الخصوص
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 به نيز جغرافي علم. بود لزوم مورد قديم اشعار و قرآن در  مندرجه اشارات از بسياري معاني فهم براي
 شمرده  واجب داشت ارتباط اسالم امپراطوري سريع توسعه با كه ديگري علمي جهات  به و منظور همان
   ).1(شد مي
  

 گشت، آغاز قرآن از علوم  به مسلمين توجه گويد مي نيز وا دهد مي نظر اساس همين بر نيز زيدان جرجي
 تأمين را آنان دنياي و دين قرآن دادند، مي اهميت آن  صحيح تالوت به. داشتند اعجاب قرآن به مسلمين

    درك به مسلمين نياز احساس داشتند مي مصروف قرآن احكام فهميدن در را خود  سعي تمام. كرد مي
 در كه اي زنده حياتي سلول  آن خالصه آورد وجود به را اسالمي مختلف علوم قرآن معاني و الفاظ فهم و

 عشق و اعجاب شد، اسالمي عظيم تمدن به منجر تا  يافت تكامل و كرد رشد و آمد پديد اسالمي جامعه
 منشأ كه قرآن به مسلمين عظيم اعجاب درباره زيدان جرجي. بود قرآن  به مسلمين حد بي عالقه و

  : گويد مي گشت علوم هاي دروازه فتح به مسلمين  تهاجم
 كه قسم اين به. ندارد سابقه  آن نظير كه كردند اهتمامي و دقت قرآن نگاهداري و نوشتن در مسلمانان

 انتخاب عالي بسيار ابريشم و حرير ي ها پارچه يا و نگاشتند  عاج و نقره و طال هاي صفحه روي را قرآن
 ديوار و آراستند  آن با را خود محفل و منزل و نوشتند آن بر نقره و طال آب با را قرآن  آيات كرده

 نوشتن در زيبا بسيار خطوط و نمودند نزيين  قرآن آيات با را عمومي مجلسهاي و ها كتابخانه و مسجدها
 و هلول طور به را آن و شد مي استعمال قرآن تحرير در كاغذها چرمها، ،پوستها انواع. بردند كار به آن

 مسلمانان... كردند مي  تذهيب را خطها ميان نوشته رنگارنگ مركبهاي با غيره و رقعه و جزوه و دفتر
 جدا را حروف شماره حتي و اند كرده ضبط يكايك را قرآن كلمات قرآن، آيات قرآن، هاي سوره شماره
   ).2(شود مي يافت غيره و"ت"چند ،"ب"چند ،"الف"چند قرآن در كه اند كرده ضبط جدا
  :گويد مي
  

  : پاورقي
   392. -  391 صفحه مدرك، همان) 1(
   95. - 94 صفحه فارسي، ترجمه 3 جلد همان) 1( 
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 خويش تأليفات در قرآن آيات به و دادند، قرار سرمشق خويش كتابهاي و ها خطبه در را قرآن اسلوب... 
 صورتي در. آمد پديد مسلمانان انهروز زندگاني و اطوار و اخالق در قرآن تعليم و آداب و جستند تمثل

 بود دور قرآن از كه زيستند مي كشورهايي در و داشتند قرآن زبان جز زباني اسالمي ملل از  بسياري كه
 و استشهاد قرآن معاني و آيات به )نحو و صرف(لساني علوم در شرعي، علوم از گذشته مسلمانان
 نويسندگان و اديبان. است شده ذكر قرآن از آيه يصدس سيبويه  كتاب در تنها مثال. كردند مي استدالل

   ).1(جستند مي استمداد قرآن آيات از حتما بودند خود هاي نوشته و ها گفته تزيين درصدد كه
  :گويد مي زيدان جرجي

 تأسيس فاطمي خليفه دومين باهللا العزيز كه  اي خانه كتاب در برمصر ايوبي الدين صالح استيالي موقع 
 كه بود موجود قرآن صد چهار و هزار سه كرد، مي تشويق كار اين به را او  كلس بن يعقوب او روزي و كرد
  ) 2(بودند نگاشته زيبا، خط به طال، آب با را  همه

 نقاشيهاي و تذهيبهاو  عالي خطوط آن با هست رضوي قدس آستان موزه در اكنون هم كه قرآن گنجينه
  . است مقدس كتاب اين  به بوم و مرز اين مردم عالقه از اي نشانه انگيز حيرت
 آن در كه مردمي درباره  اكنون. شد آغاز گفتيم كه ترتيبي همين به اسالمي فرهنگي و علمي حركت
  . كنيم بحث داشتند شركت حركت

 آثار اكثريت ولي بود، ايران غير از شد ترجمه و نقل اسالم دنياي خارج از كه علمي آثار اكثر چند هر
 وجود به ايراني مسلمان دانشمندان وسيله به ديگر هاي رشته در چه و ديني علوم رشته در چه اسالمي،

  : گويد مي براون ادوارد است، همين در اسالم دوره در ايرانيان امتياز و افتخار. آمد
 لغت و طب و فلسفه و الهيات و حديث و تفسير از اعم است معروف عرب اسم به عموما كه علومي از اگر
  زبان نحو و صرف حتي و احوال تراجم و

  : پاورقي
  . - 93 صفحه مدرك، همان) 1(
 314ص همان) 2(
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 ميان از علوم  آن قسمت بهترين كنيد مجزي اند نوشته مباحث اين در ايرانيان كه را آنچه  عربي 
   ).1(رود مي
 اسالمي فرهنگو اسالمي دنتم. بگيريم ناديده را ايراني غير مسلمانان حقوق و كنيم مبالغه خواهيم نمي

 حق غيره و ايرانيو ازعرب اعم ملتي هيچ. است عمومطور  به مسلمينو ازاسالم نيست، خاص قوم هيچ از
 مشخص را خود سهم دارد حق ملتي هر گفتيم قبال همچنانكه ولي. كند قلمداد خود نام  به را آن ندارد
  . دهد توضيح و كند

  فيتأل و نيتدو آغاز
 نيراشد يخلفا زمان در يعني اسالم صدر در كه شوند يم يمدع اذنابشان و اتباع و نيقمستشر غالباً
 بر يمبن شد يم تيروا خدا رسول از ييها جمله يحت و بود ممنوع بلكه نبود جيرا كتاب فيتأل و نيتدو
 بر يمبن يثياحاد و گشت جيرا نيتدو و فيتأل افتي توسعه اسالم كه جاًيتدر يول ف،يتأل و كتابت از منع
  .كردند تيروا اكرم غمبريپ از فيتصن و فيتأل قيتشو و هيتوص
  :ديگو يم دانيز يجرج

 شدن، يشهر از پس آنان دةيعق به كه رو آن از داشتند، ميب عربها شدن يشهر از نيراشد يخلفا«
 كم كم اما... .داشتند يم باز كتب فيتأل و نيتدو از را عربها لهذا و ماند نخواهد يباق آنان يسادگ نشاط،
 آشوب و فتنه و گشتند متفرق اطراف در صحابه و شد عيوس ياسالم ممالك و افتي انتشار اسالم

 ثيحد نيتدو به مسلمانان ناچار. افتي يفزون استفتا و مراجعه و گشت مختلف د،يعقا و آراء و برخاست
   فقه و
 را كتابت تنها نه آنرو از و... ستندج تمسك استنباط و اجتهاد و استدالل به و پرداختند قرآن علوم و

 كرد روايت پيغمبر از مالك بن انس كه زيرا احاديث به و دانستند مستحب را آن بلكه نشمردند، مكروه
   ).1(نمودند رجوع

  
  : پاورقي

 75. صفحه فارسي، ترجمه ،3 جلد اسالم، تمدن تاريخ) 2(
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 مطرح شدن شهري مسأله  نه است، حضم دروغ دهد مي نسبت راشدين خلفاي به زيدان جرجي آنچه
 بوده كه اي مسأله. است دانسته آن بر فرع زيدان  جرجي كه تأليف و تدوين از منع مسأله نه و است بوده
   از خروج از پيغمبر صحابه ممنوعيت يكي. اند داده برگ و شاخ آن به ديگران و زيدان جرجي و است
 است مربوط دو هر اين و ، است نبوي احاديث كتابت از منع رديگ و است ديگر نقطه در توطن و مدينه

 اسالمي تاريخ كتب قديمترين در دانيم مي چنانكه. راشدين باصطالح خلفاي همه به نه دوم خليفه به
 طرف از ديگر صحابه بعضي و رعم و طرف يك از صحابه از ديگر بعضي و السالم عليه علي نظر اختالف
 مسأله خود. گفت  خواهيم سخن موضوع اين درباره بعدا ما و است شده ذكر حديث كتابت مسألهديگردر
 قرار الخالفه دار را كوفه كه السالم عليه علي وسيله  دانيم مي چنانكهديگر درنقطه وتوطن مدينه از خروج

  . است اساس بي " فرعا "و "اصال"يدانز جرجي سخن عليهذا. شد نقض ديگر صحابه برخي و داد
 بود، زياد العاده فوق مسلمانان  علمي شور اينكه با هجري اول قرن در كه است مدعي يزن براون ادوارد
 تقريبا قرآن و گشت مي منتقل شفاها نسل به نسل و سينه  به سينه معلومات كليه نشد، تدوين كتابي
  : گويد مي. بود باقي عربي نثر  به كه بود اثري تنها

 علم طلب در كه سفرهايي و شد مي ميسر مسافرت هوسيل به فقط) هجري اول قرن در(علم كسب
 به لكن داشت اي موجبه جهات سفر هر احوال و اوضاع مقتضاي به نخست اول وهله در و كردند مي

 ذيل  حديث قبيل از احاديثي و گرديد مبدل جنون نوع يك به تقريبا سرانجام و شد رسم سفر تدريج
 به كه راهي به را او خدا كند  طي علم طلب در را راهي كه هر فرمود پيغمبر: شد علمي سفرهاي مؤيد

 آن از نشد حاضر گشت آزاد چون كه مصر در بود اي بنده اصال مكحول... برد مي گردد مي منتهي بهشت
   كار اين به آنكه از پس و نمود كسب را مصر در متداول علوم جميع كه وقتي مگر شود خارج مملكت
  .. ).1(آورد دست به غنائم  تقسيم درباره معتبري حديث تا رفت شام و عراق و حجاز به يافت توفيق
  : پاورقي

. 397 - 396 صفحه فارسي، ترجمه اول، جلد ادبيات، تاريخ) 1(
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 يادداشت و كتابت كه گردد مي  معلوم اسالم صدر آثار در دقيقتر مطالعه از. است اساس بي نظر اين ولي
 پاورقي در. دارد وجود مدعا اين اثبات براي فراوان مدارك يافت، دامها و شد معمول اكرم پيغمبر زمان از

 العلوم في االمامية الشيعة مصنفات"كتاب از قسمتي. براون ادبيات تاريخ اول جلد  فارسي ترجمه
 را آن خالف و كرده نقل براون امثال  نظريه رد بر زنجاني االسالم شيخ فقيد عالمه تأليف"االسالميه

 كتاب در مقامه اهللا علي صدر حسن سيد آيةاهللا مرحوم جليل،  عالمه همچنين ).1(است كرده اثبات
 ضمن ما و اند كرده  اثبات را نظريه اين بطالن و كذب"االسالم لعلوم الشيعة تأسيس"  نفيس بسيار

 خودداري آنها نقل از سخن اطاله از پرهيز براي ما فعال. كرد خواهيم نقل را آنها از قسمتي آتيه مباحث
   ).2(كنيم مي
  

   سرعت عوامل و علل
  

 هنرها و صنايع و فنون و  علوم اخذ در كه است بوده اين علوم در مسلمين پيشرفت سرعت علل از يكي
  . است بوده حكمفرما آنها كس هر  دست در و نقطه هر در را علم و ورزيدند نمي تعصب
 در و كجا هر را حكمت و  علم كه است شده داده توجه نكته اين به نبوي احاديث در دانيم مي چنانكه
 وجدها فحيث المؤمن ضالة الحكمة كلمة":فرمود اكرم  رسول. گيريد فرا را آن كرديد پيدا كس هر دست
    به خودش بيابد را آن جا هر است مؤمن گمشده راستين دانش همانا ).3(" بها احق فهو
  . است سزاوارتر آن
 راستين دانش ).4("» النفاق اهل من لو و الحكمة فخذ المؤمن، ضالة مةالحك": است البالغه نهج در

 خذوا":ستا حضرت آن كلمات از هم و. منافق  مردم از ولو بياموز و فراگير آنرا پس است مؤمن گمشده
  از ولو بياموزيد را حكمت) 5("» المشركين  من لو و الحكمة

  
  :يپاورق

   396. -  392 صفحات) پاورقي(، براون ادوارد تأليف ايران اتادبي و تاريخ اول جلد به شود رجوع) 1(
  . نگارنده ديگر اثر"امي پيامبر"رساله به شود رجوع ايضا) 2(
   99. صفحه دوم، جلد آخوندي، چاپ بحاراالنوار،) 3(
   80. حكمت البالغه نهج) 4(
   97. صفحه 2 بحارج) 5(
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  : كه اند كرده نقل مسيح حضرت از اطهار ائمه اسالمي، روايات در. مشركان 
 حق يعني ).1("» الكالم نقاد كونوا و الحق اهل من الباطل تأخذوا ال و الباطل اهل من الحق خذوا"
 حقيقت و سنج سخن نگيريد، فرا حق اهل از) هرچند(را باطل اما و گيريد فرا باطل اهل از) چند هر(را

  . باشيد شناس
 از معارف و علوم گرفتن فرا در را مسلمين نداشتن تعصب و ينظر بلند و ديد وسعت زمينه روايتها اين
 مقام در تعصب عدم و"تسامح"و"تساهل روح"  مسلمين در اصطالح به و كرد فراهم مسلمانان غير

  . آورد وجود به  آموزي علم و فراگيري
 اشخاصي هچ وسيله به و گيرند مي كسي چه دست از را علوم كه دادند نمي اهميت مسلمين رو اين از و

 آموخته خود الشأن عظيم پيشواي از آنچه براساس  بلكه. رسد مي آنها دست به و شود مي نقل و ترجمه
   را حكمت دانستند، مي جهان حكمتهاي اصلي وارث و صاحب ايمانند اهل اينكه  دليل به را خود بودند،

  : مولوي قول به كردند، مي تصور"عاريت"امري ديگران نزد
   است جاريه نخاسي نزد در همچو   است عاريه حكمت تو بر برادر اي

 محيط در حكمت كه بودند معتقد. كنند زيست جدا يكديگر از نبايد ايمان و علم كه بودند شده معتقد
 الحكمة كلمة": جمله كه است بديهي است ايمان اهل قلب  حكمت وطن است، بيگانه و غريب ايماني بي

 مسلمين كه بود اين. دربردارد را مفاهيم و معاني  اين همه" بها قاح فهو وجدها فحيث المؤمن ضالة
  . يابند دست جهان معارف و علوم بر كه بود  اين سعيشان و همت تمام

  :گويد مي اسالمي تمدن پيشرفت سرعت عوامل و علل درباره زيدان جرجي
 عباسيان نهضت در  ادبيات و علوم تعالي و ترقي و اسالم تمدن پيشرفت سرعت در مؤثر عوامل از  يكي 

 به توجه بدون و نداشتند، دريغ ارزان و گران چيز هر بذل از علوم نقل و ترجمه راه در خلفا كه بود اين
 كردند مي  مساعدت آنان با نوع همهو گزاردند مي احترام را مترجمين و دانشمندان نژاد، و مذهب و مليت

 خلفا و آمدند مي گرد خلفا دربارگاه  سامري صابي، زردشتي، يهودي، مسيحي، دانشمندان آنرو از و
  ملت هر فرمانروايان براي آنان رفتار طرز بايد كه كردند مي رفتار مهرباني به آنان با طوري

  
  : پاورقي

   96. صفحه 4 بحارج ايضا) 1 (
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   ).1(باشد گستري عدالت و آزاديخواهي  سرمشق مذهبي و 
 يك كه كند مي ذكر صابي  ابواسحاق براي را رضي شريف سيد ييگو مرثيه معروف داستان زيدان جرجي

 با مماشاه و عقيده و فكر آزادي: گويد مي سپس گويد مي شعر كافر دانشمند يك مرثيه در روحاني مرد
  . گفت مرثيه را صابي دانشمند آن آزادگي كمال با روحاني بزرگ مرد  آن كه بود چنان دانشمندان

) سالطين خلفا، ( بزرگان از تعصب عدم و تعصب در مردم كه گيرد مي نتيجه چنين زيدان جرجي
 و دارند تبعيت آنان از نيز سايرين باشند، آزادمنش  فرمانروايان و بزرگان اگر و كنند مي پيروي خويش
   خلفا رو دنباله رضي شريف سيد امثال. نيست صحيح گيري نتيجه اين ولي.  است عكس هم عكسش
 را علم كه بودند آموخته اسالم  مقدس شارع از بودند، نياموخته خلفا از را نظري بلند و صدر سعه نبودند،

 را علم حقيقت در من كه داد پاسخ شد، اعتراض سيد به  كه وقتي لهذا و شمارد، مي محترم حال هر به
  . را  شخص نه گفتم مرثيه
 در مهمي عامل را مسلمين تعصبي بي و تسامح روح"اسالم كارنامه"كتاب در نيز كوب زرين دكتر آقاي

   ).2(شمارند مي مسلمين پيشرفت سرعت
 گاهي و است نمودار كامال تعصب اين مسائل بعضي در و دارد مسيحي تعصب اينكه با زيدان جرجي

 كه كند مي اعتراف ذلك مع بودند، مخالف قرآن جز كتابي هر با اوليه مسلمين كه بورزد اصرار خواهد مي
  : گويد مي. است بوده مؤثري  عامل علم هب اسالم تشويق
 علوم فكر به كم كم. شدند  فارغ اسالمي علوم انشاي از مسلمانان و يافت توسعه اسالم مملكت كه همين

 و علم تحصيل صدد در طبعا و ساختند فراهم  تمدن وسايل نوع همه خود براي و افتادند صنايع و
 فلسفه به علوم ساير از بيش بودند، شنيده فلسفه از لبيمطا مسيحي  كشيشان از چون و برآمدند صنعت
 را آنان وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول) حضرت(از وارده احاديث كه خصوص به گشتند مند عالقه

   نمود مي تشويق فلسفه  خصوص به و علم تحصيل به
  : پاورقي

   247 ص ،يفارس ترجمه ،3 ج اسالم، تمدن خيتار) 1(
   16 -13 صفحات اسالم، كارنامه) 2(
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 هر از است مؤمن گمشده حكمت"."باشد چين در  چه اگر بياموزيد علم":است فرموده جمله آن از كه
   مرد و زن هر بر علم آموختن"."است گفته را آن كي كه دهد نمي اهميت و گيرد مي فرا بشنود كه

  . )1(بياموزيد دانش گور تا گهواره از". "است واجب مسلمان
  : نويسد مي كوب زرين دكتر آقاي

 آشنايي در بود عمده  اسباب از كرد مي علما و علم به توجه در اسالم كه مؤكدي تشويق و توصيه
 در تامل به و كائنات احوال در تدبر و تفكر به را مردم مكرر قرآن انساني، دانش و فرهنگ با مسلمين

 هادتش يكجاو بود، نموده اشاره آنها رجاتد و علم اهل برتري به مكرر بود،  كرده دعوت آياتاسرار
 و فضيلت در غزالي امام قول به خود  اين كه بود خوانده مالئكه و خدا شهادت تالي را"علم صاحبان"

 از حاكي شد، مي نقل مختلف اسناد به كه رسول احاديث  بعضي بعالوه. داشت كفايت علم نبالت
 علم ماهيت و احاديث اصل درباب كه اختالفي و بحث دوجو با همه اين و. بود علماء و علم بزرگداشت

 و شد مي فرهنگ و علم به مسلمين  رغبت مزيد موجب كه بود اموري از آمد، مي ميان در توصيه مورد
 پيغمبر گذشته اينها از. انگيخت برمي كائنات اسرار در تفكر و  تفحص و احوال در تدبر و تأمل به را آنها
 از كس هر بدر جنگ از بعد چنانكه. كرد مي بسيار تشويق آموختن به را نمسلمي عمل، در نيز خود

 آموخت مي سواد و خط مدينه اطفال از تن ده به كه صورتي در بپردازد، توانست نمي فديه كه اسيران
 فرا را زبان دو هر يا سرياني يا عبري زبان ثابت زيدبن كه بود وي تشويق به همچنين. يافت مي آزادي
 بن عبداهللا چنانكه آورند، رو علم جستجوي به صحابه كه شد مي سبب  ترغيب و تشويق اين و گرفت
 و تورات به نيز عاص بن عمرو بن عبداهللا و كرد پيدا آشنايي انجيل و تورات كتب به مشهور بنابر  عباس

 به را مسلمين هعالق هم پيغمبر تشويق و تاكيد اين. بود  كرده پيدا قوت و سرياني زبان به نيز قولي به
   ).2(كرد بزرگ آنان نظر در را علم اهل و علما  هم و افزود علم

  
  : پاورقي

   207 صفحه تمدن، تاريخ ترجمه) 1(
 18 و 17 صفحات اسالم، كارنامه) 2(
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  . بشويم  اسالمي فرهنگ و علوم در ايرانيان مؤثر و مهم نقش در بحث وارد اكنون
 آنچه است اسالمي فرهنگ و  علوم تكوين و تدوين در ايرانيان ثرمؤ نقش توضيح كتاب اين در ما هدف
  . دانستيم مي  ضروري را آن ذكر و بود مقدمه باب از گفتيم
 اسالم آن از بلكه نيست، خصوص  به قوم هيچ از اسالمي تمدن: كه كنيم مي تأكيد ديگر بار و كرده تكرار

 غير چه و ايراني چه و عرب چه كند، قلمداد ودخ نام به را آن ندارد حق ملتي هيچ است مسلمانان و
  . كند مشخص را خود سهم دارد حق  ملتي هر. اينها

  

   تفسير و قرائت
  
 قرائت علم. بود تفسير علم آن از پس و قرائت علم. يافت تكون كه علمي اولين اسالمي، علوم ميان در

 مجيد اهللا كالم معاني و مفاهيم به بوطمر تفسير علم و شود،  خوانده چگونه كه است قرآن لفظ به مربوط
  . است
 از بعضي بعالوه شود، مي بيان  غيره و ادغام و تشديد و مد و وصل و وقف قواعد و اصول قرائت، علم در

  . شود مي بيان آنها قرائت مختلف شكلهاي است، شده  قرائت مختلف شكلهاي به كه كريم قرآن كلمات
 و دادند مي تعليم مستقيما را صحابه از بعضي اكرم رسول. آموختند يم اكرم پيغمبر از را قرآن صحابه
 درك را اكرم رسول عصر كه تابعين. كردند مي ديگر برخي  تعليم مأمور بودند آموخته را قرآن كه را آنان

 صحيح  تعليم و قرائت متخصص گروهي كه بود وقت همين در. آموختند صحابه از را  قرآن بودند نكرده
 تعلم به شديد ولع و حرص با و بودند شده زياد هنگام اين در كه مسلمانان عامه و آمد وجود به قرآن
 از يا ائمه، از را خود قرائت كيفيت متخصصان اين. آوردند مي رو متخصصان اين به بودند كرده رو قرآن

 كتب در كه كردند مي تربيت متخصصاني و شاگردان خود نوبه به كدام هر و كردند مي روايت  صحابه
  . است شده ضبط تراجم و تواريخ
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 به و نه؟ يا داشته وجود مختلف  قرائات هم اكرم رسول زمان در آيا چيست؟ قرائات اختالف علت اينكه
 عبارت به و شود قرائت مختلف وجوه به كلمات برخي كه بودند  داده اجازه حضرت آن خود آيا اول فرض
 اختالف علت  آنكه يا و است شده وحي حضرت آن به مختلف وجوه با قرآن كلمات برخي اول از آيا ديگر

 كه است مطلبي ميشود؟ پيدا راويان نقل  اختالف واسطه به كتابها ساير در كه است چيزي همان قرائات
 بردند مي كار به را كوشش نهايت مسلمين كه است اين است مسلم  آنچه. شود بحث بايد ديگر جاي در
 كساني نزد را قرآن لهذا اند، كرده مي قرائت اكرم رسول شخص كه كنند قرائت چنان آن را كريم  قرآن تا

  . بودند آموخته  اكرم رسول از ه الواسط يامع بالواسطه كه آموختند مي
 به و گرفتند مي فرا خويش معلمان و اساتيد از را قرائت فن سينه به سينه و شفاها قاريان ابتداء در

 در كه كسي اول شدند مدعي بعضي. شد تاليف كتابهايي  علم اين در سپس ادند،د مي تعليم شاگردان
 مردود نظر اين ولي. بود هجري 224 متوفادر سالم، بن قاسم ابوعبيد كرد تأليف كتاب قرائت علم

    قاسم از قبل قرن يك حدود در و است سبعه قراء از و شيعه كه حبيب بن حمزه.  است شده شناخته
  .  پرداخت قرائت فن در كتاب تاليف به او از پيش است، زيسته مي سالم بن

 الفهرست در النديم ابن كالم از و اند كرده تحقيق صدر حسن سيد مرحوم آيةاهللا بزرگوار عالمه همچنانكه
 الحسين بن علي امام شيعيان و اصحاب از كه تغلب بن ابان. اند آورده شاهد او فهرست در نجاشي كالم و

  . پرداخت قرائت علم تدوين به اينان همه از پيش است السالم عليه  دينالعاب زين
 علي اميرالمؤمنين  نوشت و كرد آوري جمع را قرآن كه كسي اول كه كنند مي اثبات صدر مرحوم
) نبود معمول خط در گذاري نقطه آنوقت تا(كرد گذاري نقطه را قرآن كه كسي اول. بود السالم عليه

 تغلب بن ابان كرد تصنيف كتاب قرائت علم در كه كسي اول. بود اميرالمؤمنين اصحاب از دئلي ابواالسود
 كه كسي اولين. نوشت كتاب قرآن مشكله لغات توضيح و قرآن معاني در كه است كسي اول او هم و بود
 در كه كسي اول. است شيعي كه  است معروف صحابي كعب بن ابي نوشت، كتاب قرآن فضائل در

 قرآن احكام در كه كسي اول. است ايراني و شيعي كه است معروف  نحوي فراء كرد، تاليف نقرآ مجازات
   اول. است كلبي سائب محمدبن نوشت  كتاب
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  .)1("بود جبير  سعيدبن كرد تصنيف تفسير در كه كسي
 عنوان به كه نفرند ده اند زيسته مي  دوم و اول قرن در كه تابعين شاگردان و تابعين ميان در حال هر به

 قراء"به و معتبرترند و مشهورتر و معروفتر نفر ده آن از نفر  هفت. اند شده شناخته قرائت فن متخصص
 عامر، بن عبداهللا العالء، بن ابوعمرو كثير، بن عبداهللا عبدالرحمن، بن نافع: از عبارتند آنان. معروفند"سبعه
  . كسائي علي حيبب،  بن حمزه النجود، ابي بن عاصم
 غير نفر سه از و اند شيعه تن دو ايراني نفر چهار از. ايراني غير نفر سه و ايرانيند نفر هفت اين از نفر چهار
  . اند شيعه تن دو نيز ايراني
 الجليل عبد شيخ از ،)2(االسالم لعلوم الشيعة تأسيس كتاب در صدر، حسن سيد مرحوم جليل، عالمه
 از هم غير و بصري و كوفي، مدني، مكي، از اعم  ائتقر علم پيشوايان اكثر كه كنند مي نقل رازي
  : اند بوده ايراني معروف قاري هفت از نفر چهار حال هر به. اند بوده) معتزله يا شيعه(عدليه

 شاگرد او و است سلمي ابوعبدالرحمن شاگرد قرائت علم در. است موالي از اصطالح به عاصم. عاصم -  1
 االدب ريحانة در. دانند مي قرائات بهترين را عاصم قرائت.  است ودهب السالم عليه علي ؤمنيناميرالم

 هر قرائات و نوشته  عاصم قرائت موافق است كتابت در معمولي اصل نوعا كه را مصاحف اصل: نويسد مي
 كوفه در عاصم ).3("نوشتند مي حواشي در  سرخ خط با آن قاري اسم تعيين با را ديگر قراء از يك
 عالمه جمله آن از و ديگر بعضي و المؤمنين مجالس صاحب. است  گذشته در همانجا در و زيسته مي
  . است  شده واقع هجري 130 سال حدود در وفاتش. اند كرده تصريح او تشيع به) 4 (صدر حسن سيد

. است بوده مدينه ساكن و است  االصل اصفهاني نافع كه كند مي تصريح الفهرست در النديم ابن. نافع -  2
 و رأي و بود مدينه اهل امام قرائت فن در و بود سياهرنگ بسيار نافع كه نويسد مي ريحانةاالدب رد

 كرد اخذ است دهگانه قراء از يكي كه قعقاع يزيدبن از را خود قرائت او. بود ايشان اعتماد مورد او قرائت
  و 159 سال در نافع

  
  : پاورقي

   322- 316 صفحات االسالم، لعلوم الشيعة تأسيس) 1(
  .346 ص) 2(
          .426 ص دوم، ،چاپ4 ج االدب، حانهير) 3(
   346 ص االسالم، لعلوم الشيعة تأسيس) 4(
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  . است گذشته در 169 يا 
 انوشيروان كه است ايرانياني اوالد از كثير ابن كه است شده گفته":گويد مي النديم ابن. كثير ابن -  3

   حبشيان از را حكومت تا فرستاد يمن به را آنها
  

  .»سپردند بود آمده روانيانوش دربار به تظلم به كه زني يذ بن فيس به و گرفتند
  .ميا كرده انيب منطقه آن در اسالم توسعة و جيترو در را انيرانيا نيا مهم نقش قبالً ما
 اخذ سالمال هيعل يعل از عباس، ابن از ازمجاهد، را قرائت اصول ريكث ابن«: سدينو يم االدب حانةير در

  . »است شده واقع يهجر 120 سال در ريكث ابن وفات. نمود
 عبداهللا بن حمزة پدرش و است يعل يو نام است آمده ميالند ابن الفهرست در آنچه مطابق. يكسائ ـ4
 هارون فرزندان معلم او. است نيينحو اكابر از و يعرب ادب ريمشاه از يكسان. است روزيف بن بهمن بن
 هيفق يبانيش حسن بن محمد قضا از و درگذشت ير در و بود يو همراه خراسان به ارونه سفر در. بود
 هارون. شد دفن ير در و درگذشت روز همان در بود، هارون همراه زين او كه معروف القضاة يقاض و

. است شده واقع يهجر دوم قرن اواخر در يكسائ وفات. ميكرد دفن ير در را تيعرب و فقه امروز گفت
  .است بوده عهيش زين يئكسا
 آن از قرآن اتيآ ميومفاه يمعان درباره را خود مشكالت مسلمانان طبعاً اكرم رسول زمان در. ريتفس اما

 همان از لهذا داشتند، رتيبص قرآن يمعان فهم در گرانيد از شيب صحابه از يبرخ. دنديپرس يم حضرت
 نيا از مسعود بن وعبداهللا عباس بن عبداهللا. دشدن شناخته قرآن اتيآ ريتفس در »مرجع« عنوان به اول

 ابن. شود يم نقل اديز ريتفس كتب در او آراء. دارد يشتريب شهرت جهت نيا در عباس ابن. افرادند
 ابن. ديبال يم خود به و كرد يم افتخار يشاگرد نيا به و بود السالم هيعل يعل نيرالمؤمنيام شاگرد عباس
 عباس ابن فيتأل ريتفس كتاب كي از فهرست كتب در. است السالم هيعل يعل شاگرد و عهيش زين مسعود

 موجود مصر يسلطنت كتابخانة در اكنون هم ريتفس نيا از يا نسخه كه هستند يمدع يبرخ. شود يم ادي
  ). 1 (است

  
 دريا مقابل در اي قطره  همچون علي مقابل در: گفت مي داشت تفسير در كه تبحري همه با عباس ابن
  . مهست

   زبان به زبان قرآن تفسير هجري اول قرن آخر تا كه است مدعي زيدان جرجي



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 395

 104 در متوفا (بود مجاهد درآورد كتاب صورت به را قرآن تفسير كه كسي نخستين و شد مي نقل 
   ).1(نوشتند تفسيرهايي  سوم و دوم قرن در طبري و واقدي امثال سپس) هجري

 قيام تفسير نگارش به مجاهد از پيش جيبر سعيدبن حتي و عباس ابن. نيست صحيح نظر اين البته ولي
 اول قرن تمام در مسلمين است مدعي كه است تري كلي نظر يك تابع زيدان جرجي نظر اين. اند كرده
    فصول ضمن در ما. است شده شناخته مردود قطعي دالئل با زيدان جرجي نظر. اند نداشته تأليفي هيچ
  . كرد خواهيم اشاره او رنظ بطالن به آينده

  . ورزيدند اهتمام نيز تفسير فن به ورزيدند اهتمام قرآن قرائت فن به كه طور همان ايرانيان
 ديگر مورد هر از است بوده مربوط اسالم متن با مستقيما كه حديث و فقه و تفسير به ايرانيان اهتمام
 معرفي حاضر عصر تا اسالم صدر از را رانياي مفسران  همه نيست ممكن فعال ما براي. است بوده بيشتر
   مفسر هزارها و صدها قرني هر در"شود كاغذ من هفتاد مثنوي"باشد كاري  چنين بناي اگر. كنيم
 غير از ايرانيان كردن جدا و آنها همه درباره تحقيق. است شده نگاشته تفسير صدها و است داشته وجود

 شود داده ارائه تفسير در ايرانيان خدمات از اي نمونه اينكه  براي ولي. خواهد مي وقت عمر يك ايرانيان
 خواهيم. بيندازيم مسلمين ميان معروف و مشهور مفسران و برجسته تفاسير به نظري  كه است كافي
  . اند بوده ايراني مفسران اين اكثر ديد
    مفسران از چون يا كه كنيم مي انتخاب كساني ميان از را افراد اين ما
  
 از توجه قابل و برجسته يريتفس اي و شود يم ذكر ريتفاس در اديز نظرشان و يرأ و اسمشان اند، هياول

  .است مانده ادگاري به آنها
 يبعض و يصحاب يبعض شود، يم نقل اديز ريتفس كتب در آرائشان كه هياول مفسران يعني اول دستة
 بن ياب مسعود، ابن عباس، ابن ليقب از اند دهبو نيتابع شاگردان شاگردانِ اي و شاگردان از يبعض و يتابع

  .نهايا ريغ و فراء عكرمه، عطاء، ،يزهر ،يثور اعمش، ،يعيسب ،يكلب مقاتل، قتاده، مجاهد، ،يسد كعب،
   يبعض و اند يرانيا يبعض نيهمچن و عهيش ريغ يبعض و اند عهيش نهايا از يبعض

  
  : پاورقي

   95. حهصف ،3 جلد فارسي، ترجمه تمدن، تاريخ) 1(
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 و مقاتل يعني نهايا از نفر چند تنها. است انيرانيا ريغ با غلبه طبقه نيا در كه است يهيبد ران،يا ريغ
  . يرانيا ريغ يباق و اند يرانيا فراء و اعمش
 درگذشته 150 سال ودر ستهيز يم دوم قرن در. است ير اهل از اي و خراسان اهل از مانيسل بن مقاتل
 مردم«: ديگو يم دارد، زيآم مبالغه يريتعب اش درباره يشافع. رود يم شمار به تسنن اهل از مقاتل. است
   اليع ر،يتفس در
  

  . "باشند مي مقاتل
 در و شده متولد كوفه در و  است دماوند اهل اصال) 1(ريحانةاالدب نقل به اعمش، مهران بن سليمان
 لطيفه به اعمش. اند ستوده را او نيز سننت اهل علماي و است، شيعه سليمان. است گزيده سكني همانجا
 گذشته در هجري 150 سال حدوددر اعمش شود، مي نقل او لطائف از داستانهايي. است معروف گويي
  . است
 برده زياد عربي ادب كتب در  نامش. است نحويين و لغويين معاريف از اقطع، زياد بن يحيي فراء،
 صاحب همچنين و العلماء رياض صاحب. است بوده مأمون  نفرزندا مربي و كسائي شاگرد فراء. شود مي

 فخ، معروف  وقعه در اقطع زياد پدرش است، ايراني فراء. اند كرده تصريح وي تشيع  به الشيعة تأسيس
. شد معروف"اقطع"  به اينرو از و بريدند مجازات به را دستش. بود حسن بن حسين فخ، شهيد همراه
  . درگذشت ريهج 208 يا 207 سال در فراء
 اشاره قبال همچنانكه. اند كرده  تأليف كتاب تفسير در كه اي طبقه به رسيم مي بگذريم كه طبقه اين از

 ذكر به تنها است، خارج احصاء حد از است شده  نوشته سني و شيعه در كه تفسيري كتب شد،
   از را خود بحث. نمائيم يم اكتفاء است رايج سني و شيعه ميانه در اكنون  هم كه تفاسيري معروفترين

  . كنيم مي آغاز شيعه تفاسير
 كه ائمه اصحاب از بسياري. غيبت عصر مفسرين و ائمه عصر مفسرين به شوند مي تقسيم شيعه مفسرين
 عبد بن يونس اسدي، ابوبصير ثمالي، ابوحمزه قبيل از. اند نوشته تفسير هستند ايراني آنها از بعضي

    شاذان بن فضل قمي، برقي خالد محمدبن اهوازي، مهزيار بن علي ازي،اهو سعيد بن حسين الرحمن،
  . نيشابوري
 شيعه ميان معروف تفسير كتب نام ذكر به تنها نمونه عنوان به اينجا در ما. فراوانند غيبت عصر مفسرين

   تفاسير يشتر شود مي معلوم نمونه همين از پردازيم مي
  

  : پاورقي
   154هصفح سوم، چاپ اول، جلد) 1(
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  . اند كرده تأليف ايراني شيعيان را شيعي 
 و است موجود اكنون. است  شيعه تفاسير معروفترين از تفسير اين قمي، ابراهيم بن علي تفسير - 1

 يك ابراهيم بن علي كه نيست بعيد. شد منتقل قم به  كوفه از ابراهيم بن علي پدر. است شده چاپ
  . است بوده  حيات قيد در هفت و سيصد سال تا و است كليني شيخ خمشاي از وي. باشد نژاد عرب ايراني

 و داشت تسنن اهل مذهب  اول. است سمرقندي مسعود بن محمد تفسير اين مؤلف عياشي تفسير - 2
 صرف را همه رسيد ارث او به دينار هزار سيصد پدرش از. است كليني شيخ معاصر. گراييد تشيع به بعد
 يك به  كس هر: بود درآمده مدرسه يك شكل به ش ا خانه كرد كتاب جمع و خاستنسا و مقابله و نسخ
 عياشي. كرد مي  تأمين عياشي را همه هزينه و داد مي انجام را خود كار و بود شده گماشته علمي كار

 كرده ياد او از درالفهرست النديم ابن. است  داشته دستي نجوم و طب در فقه، و حديث و تفسير بر عالوه
    عياشي. دارد زيادي رواج خراسان در عياشي كتب كه شده مدعي و برده نام او از فراواني كتابهاي و

 از عياشي. است االصل تميمي  كه شده گفته: گويد مي النديم ابن است نژاد عرب ظاهرا ولي است ايراني
  . شود مي محسوب هجري سوم قرن علماي

 خوانده زينب ابي ابن نام به احيانا.  است ابراهيم محمدبن داهللابوعب تفسير، اين مؤلف. نعماني تفسير - 3
 در نعماني تفسيراز اي نسخه: گويد مي الشيعه تأسيس صاحب. است كليني شيخ شاگرد. شود مي
 از نعماني مصر، اهل يا است) واسط حدود(عراق اهل كه نيست معلوم نعماني. هست  ايشان تابخانهك

  . شود مي محسوب چهارم قرن علماي
 به مرد اين ).1(مغربي وزير و  المرزبان ابن به معروف حسين ابوالقاسم نام به دارد اي زاده دختر نعماني
 معروف"مغربي وزير"به است رسيده وزارت به نوبت چند اينكه  به نظر و. برد مي نسبت ساساني يزدجرد

 هندسه و جبر و حساب و لغت و ونح در. كرد حفظ را مجيد قرآن سالگي چهارده در المرزبان ابن. است
  . بود توانا اي نويسنده و اديب بود، ماهر ديگر فنون برخي و منطق و

  درگذشته 428 يا و 418 سال در"القرآن خصائص"نام به دارد كتابي المرزبان ابن
  : پاورقي

   202 و 201 صفحه ،8 جلد االدب، ريحانة و 336 صفحه الشيعة تأسيس به شود رجوع) 1(
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 اميرالمؤمنين مرقد جوار در و كردند  منتقل نجف به بغداد از را اش جنازه خودش وصيت طبق و است 
  .نمودند دفن السالم عليه علي

 در. است الطوسي علي بن  الحسن محمدبن ابوجعفر الطائفه شيخ تفسير اين مؤلف. تبيان تفسير -  4 
 در اكنون بنابراين و يافت تولد 358 سال در است بوده پيشوا و امام حديث تفسير، فقه، كالم، ادبيات،
    هزاره كنگره مناسبت همين به گذشته سال. گذرد مي اسالم درخشان ستاره اين تولد از سال هزار حدود
 و شيعه از اعم و مسلمان غير و مسلمان از اعم دانشمندان از زيادي گروه و شد تأسيس مشهد در وي

 23 در بزرگ مرد اين. است گذشته در هجري 460 سال رد طوسي شيخ. داشتند شركت آن در سني
 سپس و كرد استفاده الهدي علم مرتضي سيد و مفيد شيخ محضر از و آمد عراق به خراسان از سالگي
 قرار  شيعه علماي مقدم صف در همواره نيز بعد اعصار در. گشت خود عصر در تشيع  پيشواي خودش
 نجف به آنجا از داد رخ بغداد در  كه ناگواري حوادث واسطه به ار خود عمر آخر سال دوازده. است داشته
 حيات به سال هزار از پس اكنون هم كه كرد تأسيس بزرگوار مرد اين را نجف علميه حوزه. شد منتقل
  . دهد مي ادامه خود  ديني و علمي

 العقده ذي در. است تفرش  اهل اصال است، طبرسي حسن بن فضل تفسير، اين مؤلف. البيان مجمع - 5
. است تفسير بهترين تأليف حسن و ادبي نظر از البيان مجمع. است يافته فراغت تفسير اين تأليف از 536
. است شده چاپ  بيروت و مصر و ايران در مكرر. قائلند فراوان اهميت تفسير اين براي  سني و شيعه

 كشاف تفسير به البيان مجمع از راغف از پس  طبرسي. الجامع جوامع نام به دارد مختصري تفسير طبرسي
 از نكاتي آن در و پسنديد و يافت وقوف بود يافته تأليف زمخشري جاراهللا  نامدارش معاصر توسط كه

 به توجه با را الجامع جوامع تفسير. بود شده فوت البيان مجمع در خودش از كه يافت ادبي هاي جنبه
  . نگاشت كشاف لطائف
 در كه هست كشاف در  بالغت فن جنبه از خصوصا نكات برخي چند هر انندد مي تفسير فن اهل البته

  . ندارد وجود كشاف در كه شود مي يافت البيان مجمع در تفسيري و ادبي زياد نكات نيست، البيان مجمع
 و معروفترين از و است فارسي  زبان به تفسير اين. رازي ابوالفتوح تفسير به معروف الجنان، روض - 6

 استفاده زياد تفسير اين از نيز، طبرسي بعضي ادعاي به و رازي فخرالدين است شيعه تفاسير ينتر غني
   اخير سال  چهل در تفسير اين. اند كرده
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 از ابوالفتوح. است زيسته مي ري در ولي  است االصل نيشابوري ابوالفتوح. است شده چاپ ايران در مكرر
 اميرالمؤمنين صحابه از كه رسد مي ورقاء بن بديل بن بداهللاع جناب  به نسبش است نژاد عرب ايرانيان

  . داشت را حضرت آن ركاب حضور افتخار صفين در و بود السالم عليه  علي
 دقيق تاريخ. است كرده  تحصيل طوسي شيخ شاگردان نزد و است زمخشري و طبرسي معاصر ابوالفتوح
 قبرش است زيسته مي هجري ششم رنق اواسط در كه است اين مسلم قدر نيست دست در وفاتش

  . است معروف ري شهر در اكنون هم
 كاشاني فيض مالمحسن معروف مفسر و محدث و عارف و حكيم تفسير، اين مؤلف. صافي تفسير - 7

 پر عمر بزرگ مرد اين. است زيسته مي هجري يازدهم  قرن در و است شيعه علماي مشاهير از. است
  . است معروف تاليف دوجو  كثرت به و داشته بركتي
 شيراز به قم از. شد معروف او نام به فيضيه مدرسه. داشت اقامت قم در عمر آغاز در فيض مرحوم

 قدر بلند عارف و حكيم نزد را عرفان و فلسفه و بحراني، ماجد سيد نزد را حديث علم و كرد مسافرت
 شده واقع  كاشان در 1091 سال در فيض وفات. گرفت زني به را صدرا دختر و آموخت  صدرالمتألهين

  . است
 فلسفه اين در خود و است  عرفان و فلسفه به شهرتش مالصدرا يا صدرالمتألهين. مالصدرا تفسير - 8

 شرح را كافي اصول. است داشته بسزا تبحري هم  احاديث شرح و تفسير در ولي. است مكتب صاحب
 همچنين و»... السبت في منكم اعتدوا الذين علمتم لقد و":65 آيه تا را بقره سوره و است كرده
 و نور آيه آيةالكرسي،: هاي آيه و زلزلت، اذا اعلي، طارق، جمعه، حديد، واقعه، يس، سجده، الم هاي سوره
 ولي نيست،  تمام چند هر مالصدرا تفسير است كرده تفسير را ...)1(» جامده تحسبها  الجبال تري و"آيه

 در مالصدرا وفات. است شده چاپ ايران در بار چندين است صافي تفسير زهاندا به تقريبا و است مفصل
  . افتاد اتفاق است رفته مي پياده همواره كه حج به وي سفر  هفتمين در 1050 سال در بصره
   بنمايد حرير مغيالن خارهاي كه   نشاط به كشاندم مي چنان كعبه هواي

  تبريز در بزرگ جلد سه در و است فارسي زبان به تفسير اين. الصادقين منهج -  9
  

  يپاورق
88 / نمل. 1
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 تفسير اين مؤلف. بود متداول  فارسي تفسير يگانه اخير سال چهل سي تا. است شده چاپ سنگي بچاپ 
 اين تاليفات غالب. است زيسته مي هجري دهم قرن در  كه است كاشاني شكراهللا بن اهللا مالفتح مرحوم

 شرحي با فارسي است اي ترجمه البته كه البالغه نهج شرح آنهاست جمله از. است  فارسي زبان به مرد
  . مختصر

 و الغطاء كاشف معاصر شريف مرد اين. است شبر عبداهللا سيد تفسير اين مؤلف. شبر تفسير -  10
 اصول و فقه در زيادي تأليفات. است بوده متعبد و متبحر و متتبع بسيار مردي. است بوده قمي ميرزاي

   جوار در و يافت وفات هجري 1242 سال در وي. است داشته تفسير و رجال و حديث و كالم و
  . شد دفن السالم عليه كاظمين

 معروف متتبعين و محدثين از كه است بحريني هاشم سيد مرحوم تفسير اين مؤلف. برهان تفسير -  11
 تفسير قابل حديث با تنها را قرآن كه است اخباريين  مذاق طبق تفسير اين. رود مي شمار به شيعه
   و احاديث همان درباره توضيحي كوچكترين اينكه بدون حتي و ديگري، توضيح  هيچ بدون دانند، مي

 به و گردد نقل مربوطه  احاديث كه صورت اين به صرفا بلكه شود، داده احاديث آن تفسيري كيفيت
  . است گذشته رد 1109 يا 1107 سال در بحريني هاشم سيد. شود اكتفا نقل همان

. است داشته مسكن شيراز در كه است حويزي علماي از يكي تفسير اين نويسنده. نورالثقلين - 12
 نام. است احاديث و اخبار نقل به عنايت نيز تفسير  اين در است حرعاملي شيخ و مجلسي مرحوم معاصر
  . نيست معلوم وفاتش دقيق تاريخ. است جمعه ابن  عبدالعلي شيخ مؤلف

 شده چاپ كه است هجري 13 قرن تا شيعه تفاسير مشهورترين و معروفترين. شد برده نام كه اسيريتف
 شيعي غير افراد اگر و است موجود مندند عالقه  شيعي تفاسير به كه كساني همه دست در تقريبا و

 و زياد اسيرتف نيز چهاردهم قرن در. كنند مي مراجعه تفاسير  اين به كنند مراجعه تفاسير به بخواهند
  . كرديم خودداري آنها ذكر از ما است، تأليف حال در يا و است يافته  تأليف پرارجي

 "پرارج بسيار كتاب به بايد آورد، دست به شيعي تفاسير از امكان حدود تا آماري بخواهد كسي اگر
 مقامه اهللا لياع تهراني بزرگ آقا شيخ حاج مرحوم جليل  عالمه تأليف "الشيعة تصانيف الي الذريعة
  . كند مراجعه

 نژاد ايراني ايرانيان از يا شيعه امروز معروف تفاسير همه تقريبا شد معلوم داديم دست به كه اي نمونه از
   شيعيان از يا و بودند شده  ايراني كه نژاداني عرب از يا و است
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  . اند زيسته مي ايران در كه فارس خليج سواحل ساكن
  

   تسنن اهل تفاسير
  
 و محدث و مورخ طبري تفسير،  اين مؤلف. طبري تفسير به معروف القرآن، تفسير في البيان جامع -  1

 خود زمان علوم از بسياري در. رود مي شمار به تسنن اهل  اول طراز علماي از طبري. است معروف فقيه
 مكتب خود بعدها ماا. بود شافعي تابع فقهي روش نظر از ابتدا در طبري. شود مي  شمرده پيشوا و امام

 تا طبري فقهي مذهب. نكرد پيروي  تسنن اهل فقه پيشوايان از هيچيك از و كرد تأسيس مستقلي فقهي
 پيرو كه برد مي نام را فقهاء از اي عده الفهرست، در النديم ابن. رفت بين از تدريجا و داشت پيرو مدتي
  . اند بوده طبري  فقهي مذهب
 بغداد در 310 سال در و شد متولد آمل در هجري 224 سال در. است مازندران آمل اهل طبري

 وسيله به او امر به ساماني منصور بن نوح  زمان در و است شده چاپ قاهره در طبري تفسير. درگذشت
 تهران در اخيرا طبري تفسير ترجمه. شد ترجمه فارسي به بلعمي وزير به معروف نژادش عرب وزير
  . است  شده چاپ

 بالخصوص ادبي، نكات نظر از. است تسنن اهل تفاسير ترين متقن و معروفترين كتاب اين .كشاف -  2
 زمخشري عمر محمودبن ابوالقاسم تفسير اين مؤلف . است ممتاز تفاسير همه ميان در بالغتي، نكات

   ادب، در زياد كتابهاي. رود مي شمار به اسالم علماي اكابر از زمخشري. است جاراهللا به ملقب خوارزمي
 بود سردسير سرزمينهاي و ايران شمالي بالد از مرد اين اينكه با. است كرده تأليف موعظه و حديث
 بود معتقد زيرا كرد، تحمل را آنجا هواي  فرساي طاقت گرماي و شد مجاور معظمه مكه در سالها

 و گشت  معروف"اراهللاج"به بود اهللا بيت مجاور سالها چون. دارد فراواني  معنوي آثار اهللا بيت مجاورت
  . نوشت را كشاف تفسير وقت همان در ظاهرا

 الذين عبادي يا": فرمايد مي  كه عنكبوت سوره از 56 آيه تفسير ذيل كشاف، سوم جلد در زمخشري
 مرا تنها پس است، فراخ من زمين من، مؤمن بندگان اي » فاعبدون فاياي واسعة ارضي ان آمنوا

 و دين حفظ نظر از را سرزمينها مناسبترين بايد مؤمن كه كند مي ريحتش آنكه از پس. كنيد پرستش
  پروردگار عبادت
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  : گويد مي كند، انتخاب سكونت براي 
 نيز ما پيشينيان كرديم، آزمايش ما. دارند فراوان تفاوت نظر اين از سرزمينها كه سوگند خودم جان به

 نظر از دل و روح بر دارد فراواني تأثير الحرام اهللا بيت مجاورت و خدا حرم سرزمين: اند كرده آزمايش
  ... و قناعت روح پيدايش و خيال و فكر تمركز و اماره نفس ساختن مقهور

 از پس داد دست از را خود پاي يك خوارزم، در خود زمستاني علمي مسافرتهاي از يكي در زمخشري
 اهللا بيت مجاور سال چند و كرد والنيط مسافرتهاي  حال همان با گرفت مي كمك چوبي پاي از واقعه اين
  . است شده واقع 538 سال در وفاتش و هجري 467  سال در زمخشري تولد. بود
 فخر امام به معروف علي  بن حسن بن حسين عمربن محمدبن تأليف كبير، تفسير يا الغيب مفاتيح -  3

  . رازي
 كالم و فلسفه در آرائش و افكار  رخيب و تفسيرش و خودش. است اسالم علماي مشاهير از نيز رازي فخر
 مازندران در رازي فخر. دارد مختلف هاي رشته در فراوان تأليفات. است معروف سني و شيعه ميان در

 و شهرت كمال  به خود زمان در و كرد مسافرت خوارزم و هرات به و گزيد سكني ري در و شد متولد
  . درگذشت هرات در 606  سال در و متولد 543 سال در رازي فخر. گرديد نائل اعتبار

 به تسنن اهل اول درجه تفاسير رديف در نيز تفسير اين. نيشابوري تفسير به معروف القرآن، غرائب - 4
. است اعرج نظام يا نيشابوري نظام به معروف حسين محمدبن بن  حسن تفسير، اين مؤلف. رود مي شمار
 تأليفاتي ادبيات و رياضيات در. است بوده جامع مردي وي. است بوده نيشابور ساكن و  قم اهل نظام

  . است شده واقع 730 سال حدود در او وفات. است داشته
 اين. شد چاپ تهران در پيش  سال چند. است جلد ده و است فارسي به تفسير اين. االسرار كشف -  5

 ششم قرن اوايل و پنجم قرن اواخر در كه است  يزدي ميبدي رشيدالدين ابوالفضل تأليف تفسير
 كرده باز فضل اهل ميان را دخو جاي بيش و كم و است شده چاپ اخيرا االسرار كشف. است زيسته مي

  .  است
 احمد عمربن بن عبداهللا تفسير،  اين مؤلف. بيضاوي تفسير به معروف التأويل اسرار و انوارالتنزيل -  6

 و كشاف از است اي زبده و خالصه يرشتفس. است فارس  بيضاوي اهل. است بيضاوي قاضي به معروف
  مرحوم استفاده مورد تفسير  اين. الغيب مفاتيح
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 محقق معاصر بيضاوي. است نوشته حاشيه آن بر بهائي شيخ و بوده صافي تفسير در كاشاني فيض 
  . است درگذشته هفتم قرن اواخر در و است حلي عالمه و طوسي

 به تاريخش كتاب به بيشتر كه  است مورخ معروف كثير ابن نهما تفسير اين مؤلف. كثير ابن تفسير - 7
 شاگرد و شام ساكن است، قرشي اصال كثير ابن. است ابوالفداء اش كنيه. است معروف والنهاية البداية نام
  . است درگذشته 774 سال در خودش و شده چاپ قاهره در تفسيرش. است بوده تيميه  ابن
 برخي: است اسالم علماي  ترين پرتأليف و متبحرترين از كه سيوطي دينال جالل تأليف الدرالمنثور - 8

 است مأثور به تفسير المنثور در. شود مي شمرده نفيس كتب از القرآن علوم في االتقان قبيل از او تأليفات
 احاديث جامع  كه جهت اين از و است كرده تفسير آمده احاديث در كه رواياتي و اخبار با را آيات يعني

 احاديث گردآوري نظر از تسنن اهل تفاسير در المنثور در. است نظير بي است تسنن اهل تفسيري
  . شيعه در است برهان تفسير نظير كريمه آيات ذيل در مربوطه
 تأليف نه و هفتاد االدب ريحانة در) 1(كرد حفظ را قرآن سالگي هفت در گويند. است مصر اهل سيوطي

  . است شده واقع 911 يا 910 در وطيسي وفات. برد مي نام او از
 است قرآن نصف حدود در كه را  كهف سوره حمدتا از: است نفر دو تأليف تفسير اين. جاللين تفسير - 9

 است شافعيه علماي اكابر از و است يمن اهل اصال  كه محلي ابراهيم بن احمد محمدبن الدين جالل
   آخر تا كهف سوره از. نشد آن اتمام به موفق و شتدرگذ 864 سال در محلي  الدين جالل نمود تأليف
 به رو همين از و كرد  تكميل محلي الدين جالل سبك همان به الذكر سابق سيوطي الدين جالل را قرآن

  . شد معروف جاللين تفسير
  . است شده چاپ هند و مصر و ايران در بارها) 2(ريحانةاالدب نقل به بنا - جاللين تفسير

 در گويند كه است اندلسي  سعدون بن يحيي الدين، صائن ابوبكر تفسير اين مؤلف. رطبيق تفسير -  10
   اكابر از تفسير و قرائت و تجويد و لغت و نحو و حديث

  
  : پاورقي

   148. صفحه سوم، چاپ سوم، جلد االدب، ريحانة) 1(
   250. صفحه سوم چاپ پنجم، جلد االدب ريحانه) 2(
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  . است بوده خود عصر يخمشا استفاضه مرجع و وقت
  . است درگذشته 567 سال در. است) اسپانيا(اندلس قرطبه اهل قرطبي

 تفسير اين مؤلف ابوالسعود. ابوالسعود تفسير به معروف الكريم، القرآن مزايا الي السليم العقل ارشاد -  11
 و قدرداني تفسير اين ليفتأ واسطه به او از دوم بايزيد سلطان. است  دهم قرن در عثماني علماي اكابر از

 و مفتي 952 سال در القضاتي  قاضي مسند به جلوس و قضا مقام به اشتغال از پس. كرد فراوان تجليل
 ام نديده را تفسير اين من. است شده چاپ قاهره در مكرر تفسيرابوالسعود. شد عثماني بالد االسالم شيخ
 ابوالسعود. قائلند فراواني ارزش تفسير اين براي ما عصر تفسير اول درجه اساتيد و محققين از بعضي ولي
  . است گذشته در 982 سال در
 گنجانيده آن در زيادي عرفاني  فارسي اشعار. است مخلوط عربي و فارسي به تفسير اين. البيان روح - 12
 ادارش و وعظ به استانبول در. است عثماني علماي از  حقي اسماعيل شيخ تفسير اين مؤلف. است شده

 ذوقي نيز تفسيرش است، منش صوفي مرد اين. رفت تركيه شهرهاي از بروسه شهر  به بعد و بود مشغول
 در حقي اسماعيل شيخ. شد واقع  معاصرينش آزار مورد مابانه صوفي عقايد واسطه به. است عرفاني و

  . است درگذشته 1127 سال
 آلوسي به معروف حسيني  حسني بغدادي عبداهللا بن محمود سيد تاليف تفسير اين. المعاني روح - 13

 قصيده آلوسي است كرده مي پيروي حنفي فقه از مسائل  بسياري در اما بوده مذهب شافعي آلوسي. است
    اين. است كرده شرح را السالم عليه علي اميرالمؤمنين مدح در عمري موصلي  عبدالباقي معروف عينيه
 معروف القصيده شرح  به كتابش و كرده شرح آنرا نيز فمعرو رشتي كاظم سيد كه است همان قصيده
 نام آلوس و مشهورند كه نام اين به عراق در هستند اي طائفه: گويند. است عراق اهل آلوسي. است
  . است درگذشته 1270 سال در آلوسي) 1(فرات ساحل در است اي نقطه

 در شوكاني. است يمني شوكاني  هللاعبدا محمدبن بن علي محمدبن تأليف تفسير اين القدير، فتح -  14
 نيل"نام به دارد كتابي شوكاني رسيد وافتا تدريس مقام  به همانجا در و شد بزرگ يمن صنعاي شهر

 سال در شوكاني. است كتاب اين واسطه به شوكاني شهرت بيشتر"االخبار منتقي اسرار من االوطار
  . است گذشته در 1250
  : پاورقي

   59. صفحه اول، جلد سوم، چاپ ريحانةاالدب،) 1(
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 قرن تا تسنن اهل تفاسير  رائجترين و مشهورترين و معروفترين ظاهرا برديم نام كه تفسيري چهارده
 اسالمي بالد ساير و مصر در مهمي تفاسير نيز  تسنن اهل ميان در چهاردهم قرن در. است سيزدهم
    ايراني ديديم چنانكه نفر شش نامبرده مفسر هچهارد از. كرديم خودداري آنها ذكر از ما كه يافته نگارش

 هفتم قرن از قبل آنها غالب و دارد قرار اول درجه در اند نوشته ايرانيان كه تفاسيري از بعضي. باشند مي
 يك) اسپانيايي(اندلسي نفر يك عثماني، بالد از نفر دو يمني، نفر، چهارده از نفر دو. است شده نوشته

  . است عراقي نفر يك و ،مصري نفر يك شامي نفر
 است ايرانيان با غلبه تفسير و قرائت يعني اسالم به گرانبها خدمت اين در شود مي مالحظه چنانكه
  . اند داده نشان اخالص و ايمان و نشاط و شور بيشتر ديگر مسلمانان همه از مسلمان ايرانيان

  

   روايت و حديث
  

 يعني حديث فن است حديث  فن فرهنگ، و علم صحنه در اسالم به ايرانيان خدمت ميدانهاي از يكي
  . اطهار ائمه يا اكرم رسول  سخنان نقل و جمع و ضبط و قرائت و استماع فن
  . گردد مي منقسم سني و شيعي شاخه دو به تفسير مانند نيز حديث فن

 امور در ثاحادي به مسلمين نياز اوال احاديث و اخبار نقل و جمع و فراگيري به مسلمين اصلي محرك
 تشويق را مردم مكرر سني و شيعه قطعي و مسلم روايت بر بنا اكرم رسول شخص ثانيا. بود ديني
 مسلمين اسالم صدر از لهذا نمايند نقل آيندگان براي و كنند ضبط شنوند مي او از آنچه كه كرد مي

 به ديگر  ملل ورود و اسالم انتشار از پس دادند، مي نشان نبوي احاديث نقل و ضبط  به شديدي عالقه
 زياد يا كم حضرت آن از و بودند  دريافته را حضرت آن محضر شرف كه خدا رسول صحابه اسالم، جهان

 استماع براي نبوي احاديث به مندان عالقه. يافتند فراوان اهميت و ارج داشتند ياد به قضايايي و سخنان
 به اي منطقه از و شهري  به شهري از) بودند دهكر درك را صحابه كه كساني(تابعين يا و صحابه از حديث
 يك از استماع براي و حديث يك سقم و صحت در تحقيق براي نفر يك كه بسا. رفتند مي اي منطقه
   و يافت مي راه محدث آن محضر به تا كرد مي طي  راه فرسنگ ها ده معتبر راوي
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  . شنيد مي او از را خود نظر مورد حديث
  : دگوي مي زيدان جرجي
) ص(رسول حضرت هاي گفته  معاني درك به طبعا برآمدند، قرآن معاني فهم صدد در مسلمين همينكه
 از نبوي احاديث البته و. كنند درك بهتر را قرآن معاني  نبوي احاديث معاني فهم با تا يافته احتياج
 فهم براي مسلمانان و ندبود كرده حفظ و شنيده را آن اكرم پيغمبر از آنان كه چه شد، مي  روايت صحابه
 پيغمبر صحابه شدند، مشغول گشايي كشور  به مسلمانان چون ولي كردند، مي رجوع صحابه به احاديث

   يا حديث خواست مي كه كس هر آنروز از. گشتند متفرق مختلف ممالك در بودند مهاجرين سران از كه
 بسا چه و رفت مي مختلف نقاط و مختلف لكمما به صحابه دنبال به ناچار بداند اكرم پيغمبر از احاديثي

 پس. دانستند نمي را آن ديگران و بود شنيده رسول حضرت از صحابه آن از يكي فقط را حديثي يك كه
 و مصر و  كوفه و بصره و مدينه و مكه به ناچار آمد برمي احاديث فراگرفتن و آوري جمع  دنبال كه كسي
 آن مسلمانان كه است همان اين. آموخت مي حديثي و علم اي نقطه هر در رفت، مي شهرها ساير و ري
   ).1(نامند مي علم طلب در"رحله"را

 به و گشت، آغاز حضرت آن خود زمان از نبوي احاديث استماع و ضبط و نقل به مسلمانان شور و عالقه
 ضعيف از گروهي آيد مي بازار به هم تقلبي كاالهاي شود زياد كاال يك تقاضاي وقت هر اينكه حكم

 خود و نداشت اساسي كه كردند روايت و نقل حضرت آن از احاديثي حضرت  آن خود زمان در االيمانان
 اعالم را وضاعين و كذابين پيدايش عمومي خطابه يك در. برآمد تكذيب صدد در مبارك وجود  آن

 و منقوله احاديث سقم و صحت معيار را  كريم قرآن كند معرفي اصيل معياري اينكه براي آنگاه فرمود
  . داد قرار خودش به منسوبه

 پيروان ميان در هم و داشت وجود عامه ميان در هم احاديث نقل و ضبط و استماع به اهتمام اينكه با
 اينكه آن و بود، البيت اهل پيروان ميان و عامه ميان هجري  اول قرن در اساسي تفاوت يك البيت، اهل
  از پيروي به قرن يك  مدت در عامه

  : پاورقي
   284. صفحه الشيعة، تأسيس) 1(
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 اينكه عذر به شمردند مي مكروه را حديث كتابت و نوشتن ديگر، صحابه برخي نظر و دوم خليفه دستور
  البيت اهل پيروان ولي. نگيرد را قرآن به اهتمام جاي حديث به اهتمام يا و نشود مشتبه قرآن با حديث

 به نسبت ورزيدند مي  اهتمام احاديث نقل و ضبط و استماع به تنسب همچنانكه اول، صدر همان از
  . داشتند اهتمام نيز آنها كتابت
 در بود، آمده وجود به دوم  خليفه وسيله كه سد اين و شدند خود اشتباه متوجه دوم قرن اول در عامه
 بود دوم خليفه احفاد از مادر طرف از خود كه زاهد  اموي خليفه عبدالعزيز عمربن دست به دوم قرن

  ؟ كه بود اين. شد شكسته
  
  .افتاد جلو تسنن اهل از ثيحد كتابت و نيتدو در قرن كي حداقل عهيش

 از عهيالش سيتأس سينف كتاب در صدر حسن ديس مرحوم قدر،يعال متتبع و محقق و ليجل عالمة
  :اند گفته كه كند يم نقل حجر ابن يالبار فتح و مسلم حيصح

   مسعود بن عبداهللا الخطاب، بن عمر. داشتند نظر اختالف ثيدح نوشتن در صحابه«
 و مالك بن انس و السالم عليه  طالب ابي بن علي اما شمردند، مي مكروه ديگر جمعي و خدري ابوسعيد و 

 برخالف پرداختند احاديث نوشتن به اسالم صدر از علي  پيروان لهذا دادند، مي نظر برخالف ديگر برخي
   ).1(عمر نظر ضد بر شد اجتماع دوم قرن در  آنكه ات. عمر پيروان
 اطهار ائمه نزد در  كه السالم عليه علي خط به است كتابي يكي شيعه حديثي كتاب دومين و اولين
 علي كتاب در كه اند كرده مي نقل آن از يا و اند داده مي  ارائه ديگران به آنرا گاهي ائمه و بوده السالم عليه

  . عليهاالسالم فاطمه مصحف نام به است كتابي ديگر است، آمده چنين
 در كه است خدا رسول شده آزاد  غالم رافع ابو كتاب حديثي، كتاب اولين بگذريم، كه كتاب دو اين از

 دو و او. كرد آزاد را او خدا رسول كه است قبطي غالم يك  ابورافع. است نوشته قضايا و احكام و سنن
 ابي بن عبيداهللا نام. روند مي شمار به السالم عليه علي اميرالمؤمنين شيعيان از وعلي عبيداهللا  فرزندش

  . شود مي ياد كتب در زياد حضرت آن خالفت زمان در اميرالمؤمنين دار خزانه يا كاتب عنوان به رافع
  

  يپاورق
   280 صفحه الشيعه، تأسيس) 1(
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   ).1(اند دانسته شيعه مصنف اول را او درالفهرست  نجاشي مانند شيعه علماي
 حديث توضيح و شرح درباره  فارسي سلمان اثر. است كرده حديث كتاب فارسي سلمان ابورافع، از بعد

   ).2(آمد تحقيق براي مدينه به اكرم  رسول وفات از بعد كه است بوده رومي جاثليق
 قيس بن سليم. شود مي برده ديگران و نباته بن اصبغ و غفاري ابوذر قبيل از ديگر عده نام سلمان از پس
   ).3(است رسيده طبع به اخيرا  كه دارد تاليفي اميرالمؤمنين صحابه از
 است،"سجاديه صحيفه"است  شده روايت طبقه به طبقه و مانده باقي شيعه از كه كتابي بعد طبقه در

 از است شده معروف محمد آل زبور نام به كه جاويد اثر اين و است اول قرن اواخر در سجاد امام وفات
  . است شده روايت و نقل دست به دست مكتوب صورت به اول  قرن دوم نيمه
 بوده آزادي شيعه براي حدودي تا كه عليهماالسالم صادق امام و باقر امام زمان يعني دوم قرن اول نيمه
 حضرم از كه شود مي برده نفر هزار چهار نام است حديث  كتاب و ضبط و روايت و نقل اوج دوره است
 تأليف  حديثي كتاب چهارصد عليهماالسالم كاظم امام و صادق امام اصحاب اند كرده  استفاده صادق امام
  . مختلفند مليتهاي از كتابها  اين مؤلفان است، معروف"اربعماه اصول"به كه اند كرده
 كه حديثي تبك. شد رائج حديث  جوامع تأليف چهارم، قرن اوائل و سوم قرن اواخر يعني بعد، دوره در

 و خود نبوغ ايرانيان كه است دوره اين در و است جوامع  همان است موجود سني و شيعه ميان در امروز
  . اند داده نشان زمينه اين در اسالم به نسبت را خود صميميت و اخالص هم

 اين زيرا. يمكن ياد اند بوده حديث  اهل مختلف طبقات در كه ايرانياني همه توانيم نمي ما كه است بديهي
 شيعه حديث كتب معتبرترين و معروفترين اينجا در است، كتاب جلد چند تأليف مستلزم تنهائي به كار
 سني و شيعه  حديث جوامع نويسندگان اتفاق به قريب اكثريت گردد معلوم تا بريم مي نام را سني و

  بحث. اند بوده ايراني
  يپاورق

  .280 ص همان،) 1(
   كتاب، آن به شود رجوع. شده ذكر متفرق طور به صدوق توحيد كتاب در حديث ناي از هائي قسمت) 2(

   316و 286 و 282 صفحات 1387 سال در مكتبةالصدوق چاپ
  .280 ص عه،يالش سيتاس) 3(
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  . كنيم مي آغاز شيعه حديث جوامع از را خود 
  . رازي نيكلي  يعقوب محمدبن ابوجعفر المحدثين، شيخ ثقةاالسالم، تأليف -  كافي -  1

 در وي خاندان است، تهران اطراف در ري شهر نزديك دهات از"كلين"نام به ده يك از بزرگ مرد اين
 از كليني كردند مي زندگي ده همين در عالن دائيش و يعقوب  پدرش اند، بوده شيعه محدثان از ده آن

  . آموخت  حديث كودكي
  

 است؛ داشته يثيحد »رحلة« كه است يسانك از ينيكل. رفت ير شهر به ليتحص ادامة يبرا سپس
 عمر آخر سال ستيب. است كرده مسافرتها فن دياسات خدمت درك و ثياحاد جمع و اخذ يبرا يعني

  .كرد فيتأل را يكاف كتاب سال ستيب همان در و درگذشت جا همان ودر ديگذران بغداد در را خود
 حدود در. فروع و اتياخالق تا رفتهگ ديعقا اصول از كه است عهيش ثيحد دوره كي يكاف كتاب

 ينيكل. است عهيش ثيحد كتاب نيمعتبرتر كتاب نيا. است گردآورده كتاب نيا در ثيحد هزار شانزده
   .است درگذشته 329 سال در
  
 صدوق، به معروف قمي بابويه  بن علي محمدبن ابوجعفر المحدثين رئيس تأليف الفقيه اليحضره من - 2

. شيعه در است معروف خاندان يك صدوق خاندان و اند شيعه علماء اول طراز گانبزر از پدرش و خودش
 خودآموز"معني  به كه را"الفقيه اليحضره من"نام. است داشته تصنيف و تأليف سيصد حدود در صدوق

 خود" معني به كه است كرده اقتباس رازي زكرياي  محمدبن"الطبيب اليحضره من"كتاب از است"فقه
  . است حديث بيست و نهصد و هزار پنج بر مشتمل الفقيه اليحضره من كتاب. است"طب آموز
 محضرش از بزرگ مشايخ. كرد مسافرت بغداد به جواني در. است داشته حديثي رحله نيز صدوق شيخ

 رجال ساير با مالقات براي صدوق شيخ نگريستند مي  وي به تحسين و اعجاب با و كردند مي استفاده
 مسافرت  فرغانه بخارا، مرو، سرخس، طوس، نيشابور، شهرهاي به اند زيسته مي  سانخرا در كه حديث

  . كند مي اشاره مسافرت اين به الفقيه اليحضره من مقدمه در. كرد
 نام به اكنون هم  كه محلي در عبدالعظيم حضرت نزديكي در و شد واقع 381 در صدوق شيخ وفات

  . شد دفن است معروف خودش
  در قبالً  الطوسي الحسن محمدبن ابوجعفر الطائفه شيخ تأليف حكام،اال تهذيب -  3
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 تفسير، كالم،. ادبيات مانند اسالمي  علوم اكثر در مرد اين. شد عظيم نابغه اين از ذكري مفسرين عداد 
 مبسوط كتاب تأليف با را فقه كه است كسي اول. است بوده  اول درجه در و متبحر رجال، حديث، فقه،
 االحكام تهذيب  كتاب در حديث نود و پانصد و هزار سيزده تعداد طوسي شيخ. كرد جديدي  رحلهم وارد
  . است آورده گرد است فروع در همه كه
 و پنجهزار بر مشتمل كتاب اين. است طوسي ابوجعفر الطائفه شيخ تأليف نيز كتاب اين. استبصار - 4

  . است گذشتهدر 460 سال در طوسي شيخ. است حديث يازده و پانصد
 شمار به شيعه حديث كتب معتبرترين و است معروف"اربعه كتب"نام به شيعه در نامبرده كتاب چهار
 ثلثه محمدين به است ابوجعفر شان هرسه كنيه و دارند محمد  نام سه هر كه كتب اين مولفين رود مي

  . معروفند متقدم
  : است جوامع  معروفترين كه هست شيعه در ديگر حديثي جامع سه كتاب چهار اين از پس

 جامع كتاب اين. مجلسي  محمدتقي محمدباقربن المحدثين عالمة االسالم، شيخ تاليف بحاراالنوار -  1
 جمع يكجا كتاب اين در بوده موجود متفرق طور به  حديث كتب ساير در آنچه است، حديث كتب ترين
 يكجا سقيم و صحيح لهذا. است بوده ثحدي كتب شدن تلف از جلوگيري بيشتر  مؤلف هدف. است آمده
  . است درگذشته 1111 سال در مجلسي. است شده ذكر

  . كاشاني فيض مالمحسن به  معروف المرتضي محمدبن مشهور محدث و عارف و حكيم تأليف وافي، -  2
 هاي رشته در تاليف دويست حدود در فيض مرحوم است مكررات حذف با اربعه كتب جامع كتاب اين

  . است شده واقع 1191 سال در شد گفته قبال همچنانكه وي وفات دارد، مختلف
 اين در. عاملي حر شيخ  به معروف الشامي الحسن محمدبن متبحر محدث تأليف. الشيعه وسائل -  3

 با متناسب ابواب تكثير و ترتيب  است شده سعي. است شده رعايت بيشتر فقهي مراجعه جنبه كتاب
 محل در را قطعه هر و كرده قطعه قطعه را احاديث لهذا و شود، مي عنوان فقه در كه باشد مسائلي
   يكديگر از بزرگ محدث دو اين. است مجلسي معاصر حرعاملي شيخ. است  آورده خود به مربوط
   در اكنون هم قبرش و است شده واقع مقدس مشهد در 1104 سال در حر شيخ وفات كنند مي روايت
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  . است معروف السالم هعلي رضا حضرت شمالي صحن
 متأخر ثلثه محمدين به دارند محمد خودنام پيشينيان مانند نيز آنها كه كتاب سه اين نويسندگان

  . معروفند
 عوالم قبيل از اهميتند، واجد و ارزش با كه برميخوريم ديگر جامع چند به بگذريم كه جامع هفت اين از

 ميرزا حاج مرحوم الوسائل مستدركو شبر عبداهللا سيد  االحكام جامع و بحريني، نوراهللا بن عبداهللا
 براي  اي شايسته جاي گذرد مي آن تأليف از قرن يك از كمتر كه مخصوصا، اخير،  كتاب. نوري حسين

  . است كرده باز خود
) شامي(عاملي جبل نفر  يك و ايراني پنجنفر شيعه بزرگ محدث نفر شش از گشت معلوم همچنانكه

  . است ايراني يكي نيز ديگر محدث نفر سه از و است
  
 است جريح بن عبدالملك كرد حديث تدوين كه كسي اول تسنن اهل ميان در: تسنن اهل احاديث اما
 در مرد اين. نيست نيز ايراني ظاهرا و نيست عرب  جريح بن عبدالملك. است زيسته مي دوم قرن در كه

  .  است درگذشته 144 سال
 نژاد عرب و عرب مالك،.  است موجود االن كه است انس بن كمال موطا تسنن اهل حديثي جامع اولين
  . است  تسنن اهل چهارگانه امامهاي از يكي و است
 معياري اينكه براي ما است  معروف سته صحاح به كه است كتاب شش تسنن اهل حديث كتب ميان در
 با را كتابها همان باشيم ادهد دست به تسنن اهل حديث  كتب تدوين در مسلمانان ايرانيان شركت از

  . كنيم مي معرفي آنها مؤلفين
 اهل ميان در حديث كتاب  معتبرترين كتاب اين. بخاري اسماعيل محمدبن تأليف بخاري، صحيح - 1

 خلكان ابن نقل بنابر. است كرده تأليف را كتاب  اين سال 16 مدت در بخاري رود، مي شمار به تسنن
 كتابم وارد را حديثي هيچ است گفته بخاري وااللقاب، درالكني قمي حدثم و) 1("االعيان وفيات"در

 سخناني بخاري نيرومند حافظه  درباره. آوردم جا به نماز ركعت دو و كردم غسل قبال آنكه مگر نكردم
 و عجم، عراق و خراسان شهرهاي به حديث طلب در و است بخارا اهل اصال بخاري. است شده گفته
   قرار فضل اهل توجه مورد و آمده بغداد به عاقبت و است كرده سفر مصر و  شام و زحجا و عرب، عراق
  از يكي در 256 سال در وي وفات. است گرفته
  : پاورقي

   330 صفحه 3 جلد) 1(
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  . است شده واقع"خرتنگ"نام به سمرقند قراء 
 معتبرترين اريبخ صحيح از پس است، نيشابوري حجاج بن مسلم كتاب اين مؤلف. مسلم صحيح - 2

 دهند مي ترجيح بخاري صحيح بر را آن برخي. است مسلم صحيح تسنن، اهل نزد در حديث كتاب
 بوده بخاري مالزم نيشابور در مدتي و كرد مسافرت حديث طلب در  شام و مصر و حجاز و عراق به مسلم
  . است درگذشته نيشابور نصرآباد در 261 سال در مسلم. است

 سيستان اهل است، سجستاني ابوداود به معروف اشعث بن سليمان كتاب اين مؤلف .ابوداود سنن - 3
. است بوده حنبل احمدبن معاصر و كرده مسافرت حديث اخذ براي مختلف شهرهاي به نيز او است،
  . است شده واقع 275 سال در وفاتش. است نژاد عرب ايراني  يك ظاهرا ابوداود

 در 279 درسال است  بخاري شاگردان از ترمذي، عيسي بن حمدم كتاب نويسنده ترمذي، جامع - 4
  . است ماوراءالنهر بالد از است ترمذي موطن كه ترمذ است گذشته

 در نيز مرد اين. است  نسأي شعيب بن علي احمدبن ابوعبدالرحمن كتاب اين مؤلف نسأي سنن - 5
 السالم عليه علي از را آنجا مردم رسيد شام به  كه مسافرت خالل در است كرده مسافرتها حديث طلب

   بيشتر كتاب اين در نوشت بيت اهل و السالم عليه علي فضائل در را خصائص  كتاب لهذا ديد، منحرف
 خلكان ابن. گرفت مي روزه  ميان در روز يك كه بود اين عادتش. است كرده روايت حنبل بن احمد از

 فضيلت در اين جز: داد جواب روايتي، بر بنا شد پرسش  معاويه فضائل به راجع او از دمشق در: نويسد مي
 مشغول گفت و آمد فرستاده و فرستاد معاويه دنبال مكرر كه آنجا(پيغمبر كه دانم نمي  حديثي معاويه
 مردم نسائي، اموي ضد و شيعي تمايل به نظر"نكند سير را شكمش خدا":فرمود اش درباره) است خوردن

 مكه به بميرد خواهد مي كرد احساس چون گويند مرد، كتكها همان اثر رد زدند، كتك سخت را او شام
  . است شده  واقع 303 سال در نسائي وفات و است خراسان توابع از نساء مرد آنجا در و  رفت

 و مصر و حجاز و عراق به  است قزويني ماجه يزيدبن محمدبن كتاب اين نويسنده ماجه، ابن سنن - 6
  . است گذشته در 273  سال در و است كرده سافرتم حديث طلب براي شام
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 ايراني است شيعه حديث كتب  معتبرترين كه شيعه"اربعه كتب"مؤلفان همچنانكه ديديم، چنانكه
 از اعم هستند، ايراني است تسنن اهل كتب معتبرترين كه نيز  تسنن اهل"سته صحاح"مؤلفان اند، بوده

  . ادنژ عرب ايراني يا نژاد ايراني  ايراني
 يا و"حافظ"عنوان به كه تسنن  اهل محدثين مشاهير و معاريف ميان در"سته صحاح"مؤلفان بر عالوه
 تأليف سنت اهل احاديث نظر از قيمتي ذي و مهم حديثي  كتب و معروفند حديثي عناوين ساير
  . كنيم مي خودداري آنها نام ذكر از تطويل از احتراز براي ما فراوانند ايراني  علماي اند، كرده

  

   فقاهت و فقه
  
 از احكام استنباط و استخراج  فن از است عبارت فقه فن. است فقه فن اسالمي، علمي فنون مهمترين از

 و نقلي صرفا كه حديث برخالف است، نظري علم يك فقه  علم. عقل اجماع، سنت، كتاب،: مدارك
  . است حفظي

 از كه است اسالم مانند ديني لوازم از صحيح مفهوم هب اجتهاد پرداختند"اجتهاد"به اول قرن از مسلمين
 و است زماني همه ديگر طرف از و ندارد، اختصاص اي منطقه و نژاد و قوم به است، همگاني دين طرفي
  . است حاكم است بشري تمدن الزمه كه روزگار متغير شرايط همه در و است  خاتم دين

. سوم قرن در شيعه ميان در و شد پيدا اول قرن در نتسن اهل ميان در اجتهاد كه پندارند مي برخي
 اما. كنند مي معرفي اطهار، ائمه حضور واسطه به اجتهاد از شيعه نيازي بي فقه در را شيعه تاخر علت

 نظر اين ايم كرده  اثبات) 2("الطائفه شيخ از الهامي و) 1("اسالم در اجتهاد"  هاي مقاله در ما همچنانكه
  . است اشتباه

 شيعه ميان در هم اول صدر از جزئيات بر كليات و اصول تطبيق و استخراج و استنباط فن بمعني فقه
 اعتماد عدم يا اعتماد و فقه منابع نظر از كه اساسي  اختالفات با سنت، اهل ميان در هم و داشته وجود

  اسالمي فرقه دو اين  ميان قياس و رأي به
  : پاورقي

  .گفتار ده كتاب و 3 شماره تشيع، مكتب ساالنه نشريه) 1(
  . سوم جلد طوسي شيخ يادنامه و دوم جلد طوسي شيخ هزاره كتاب) 2(
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 اصحاب از جبل معاذبن كرد، اجتهاد كه مسلماني فرد اول هستند مدعي تسنن اهل. است داشته وجود 
  . است معروف داستانش و رفت يمن به اسالم تبليغ براي سفري حضرت آن امر به كه است خدا رسول
 عصر در شيعه فقهي كتاب اولين": نويسد مي الشيعه تأسيس كتاب در صدر، حسن سيد فقيد، عالمه

 تأليف بود حضرت آن دار خزانه و كاتب كه رافع، ابي بن عبيداهللا  وسيله السالم عليه علي اميرالمؤمنين
  . كرديم ياد حديث كتب مؤلفان شمار در پدرش و عبيداهللا از قبال ما"شد
 تحت السالم عليهم ائمه عصر در را آنها مؤلفان و شيعه فقهي كتابهاي از اي عده الفهرست در النديم ابن

 غير فقهاء به نسبت البته ولي اند، بوده ايراني ائمه عصر فقهاء از اي عده. برد مي نام"الشيعه فقهاء"عنوان
  . اقليتند در عصر  آن ايراني
 اكثريت هفتم قرن حدود تا بعد اعصار در چه و السالم عليهم ئمها عصر در چه شيعه فقهاء در كلي بطور

 و است دست در شان كتب حاضر حال در كه شيعه فقهاء  قدماي اند داده مي تشكيل ايراني غير فقهاء را
  . باشند مي ايراني غير غالبا شود مي نقل نظرياتشان و آراء فقهي كتب در
 الحسين، بن علي بن محمد دوم صدوق و قمي، بابويه بن حسين بن علي اول صدوق قدما، طبقه در

 است، قمي بابويه ابن علي بن حسين احفاد از  كه رازي الدين منتجب شيخ قبيل از بابويه آل همه بلكه
   شاگرد و مراسم كتاب صاحب ديلمي عبدالعزيز بن سالر شيخ و طوسي ابوجعفر  الطائفه شيخ همچنين و

 در قبال كه سمرقندي  عياشي و وسيله، كتاب صاحب طوسي حمزه ناب و مرتضي، سيد و مفيد شيخ
 كه است مدعي و برد مي نام او از زيادي فقهي  كتب النديم ابن گفتيم و شد برده نامش مفسرين عداد

  . هستند ايراني همه دارد  فراواني رواج خراسان در كتبش
 ابن قبيل از هستند، ايراني غير  كه بينيم يم هفتم قرن تا را شيعه فقهاء از بيشتري عده مقابل، در ولي

 حلبي، ابوالصالح براج، بن عبدالعزيز قاضي الهدي، علم مرتضي سيد مفيد، شيخ عقيل، ابي ابن جنيد،
  . كرد خواهيم ذكر كه اينها غير و حلي عالمه حلي، محقق حلي، ادريس ابن. زهره ابن ابوالمكارم سيد
 حلب، لبنان، شيعيان. است  بوده اقليت در ايران در ها دوره آن در شيعه است، واضح مطلب اين علت
  . اند داشته مساعدتري شرائط هم و اند بوده بيشتر هم ايران شيعيان از ظاهرا عراق
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 و داده تشكيل ايرانيان ار  شيعه فقهاء اكثريت اخير قرن چهار سه در مخصوصا بعد، به هفتم قرن از
 كه اند برخاسته عرب ميان از شيعه فقهاي  برخي اخير هاي ورهد همين در حال عين در. ميدهند

 جواهر صاحب محمدحسن شيخ و الغطاء كاشف جعفر شيخ قبيل از دارند شامخي مقام العاده فوق
  . اجمعين عليهم اهللا  رضوان) 1(الكالم

  
 كنيم ذكر رحاض عصر تا صغرا  غيبت زمان از شيعه فقهاء و فقه از مختصري تاريخچه نيست مناسبت بي
 در اسالمي فرهنگي رشته اين تداوم و تسلسل شود، مي  روشن شيعه فقه در ايرانيان سهم اينكه ضمن تا

  . شود روشن نيز است يافته ادامه وقفه بدون كه سال صد و هزار تقريبا طول
 جودمو نيز اكنون هم كتب  آن و است شده تأليف و تدوين كتاب آن در كه مدون فقه يعني فقه، علم

 فقهي تدريسي هاي حوزه وقفه بدون تاكنون پيش قرن 11 از يعني. دارد ساله صد و هزار سابقه است،
 تربيت  ديگري شاگردان خود نوبه به شاگردان آن و اند كرده تربيت شاگرداني استادان است، بوده برقرار
  .  است نشده قطع شاگردي و استاد طهراب اين و. حاضر عصر تا اند كرده

 دورتر زمانهاي از كتابهائي و دارند  بيشتري سابقه طب رياضيات، منطق، فلسفه، مانند ديگر علوم تهالب
 و متسلسل حيات چنين اين نتوان شايد علوم آن از هيچيك در ولي است، دست در علوم اين در

    هم افرض داد، نشان باشد محفوظ آن در شاگردي و استاد رابطه والينقطع وقفه  بدون كه متداومي
 علوم كه است اسالم جهان در تنها يعني است، اسالم جهان به منحصر باشد داشته وجود ديگري علم در

 بعدا ما. است نشده حاصل بين در اي وقفه كه دارند بيشتر و ساله هزار منظم و متسلسل حياتي سابقه
  . كرد خواهيم بحث هم عرفان و فلسفه  تداوم و تسلسل به راجع

 ارباب متسلسل طبقات كه  اينست است بوده مسلمين علماي توجه مورد كه مسائلي از كيي خوشبختانه
 بعدي درجاتودر است يافته انجام حديث علماي به  نسبت اول درجه در كار اين. سازند مشخص را علوم
 رازي،شي  ابواسحاق لفقهاءا طبقات مانند داريم عنوان اين به زيادي كتابهاي ما ديگر علوم علماي براي

  . سلمي الرحمن ابوعبد الصوفيه  طبقات و النحويين طبقات اصيبعه، ابي ابن االطباء طبقات
  

  : پاورقي
  . باشند مي االصل  اصفهاني ايشان كه) 5 جلد االثار مكارم(هستند مدعي بعضي چند هر) 1(
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 و تسنن اهل از شده نوشته فقهاء  طبقات درباره آنچه دارد، اطالع بنده اين كه آنجا تا تأسف كمال با ولي
 طبقات كشف براي لهذا است نشده نوشته كتابي تاكنون شيعه فقهاء طبقات درباره است، آنها به مربوط
 بايد  حديث راويان طبقات به است مربوط كه اجازات كتب يا و تراجم كتب البالي از شيعه فقهاء

  . كرد استفاده
 شخصيتهاي خواهيم مي  بلكه كنيم، بيان تفصيل به را شيعه فقهاء طبقات خواهيم نمي اينجا در ما

 طبقات ضمنا كنيم، ذكر فقه كتابهاي ذكر با  است توجه مورد آراءشان كه را فقهاء نام به و برجسته
  . شوند مي شناخته نيز فقهاء
 از قبل عصر: اينكه يكي: دليل بدو كنيم مي آغاز) 320 -  260(صغرا غيبت زمان از را شيعه فقهاء تاريخ
 كلمه صحيح معني به و فقهاء چند هر حضور، عصر در و است اطهار ائمه حضور عصر صغري غيبت

 ناخواه  خواه ولي اند، بوده اند كرده مي تشويق دادن فتوا به را آنها اطهار ائمه  كه فتوا ارباب و مجتهدين
 زمينه در آنها مرجعيت يعني ،ندا بوده الشعاع تحت السالم عليهم اطهار ائمه حضور علت به فقهاء،

 آن خود و يابند دست اصلي منبع به كردند مي سعي االمكان  حتي مردم و است بوده ائمه به دستنارسي
 اطهار  ائمه با مشكالت ساير و مسافتها بعد به توجه با ممكن و مقدور حد تا را خود  مشكالت نيز فقهاء

 يعني صغرا، غيبت زمان به شود مي  منتهي ما دونم فقه الظاهر علي اينكه ديگر. گذاشتند مي ميان در
  . ندارد اطالع بنده اين يا نداريم دست در فعال شيعه فقهاء از دوره آن از قبل فقهي اثري و تأليف
 فقهاء به مقايسه با كه است  داشته وجود اطهار ائمه عصر در بزرگي فقهاء نيز شيعه در حال هر به ولي

 ششم مقاله از پنجم فن النديم ابن. شود مي مشخص و  معلوم آنها ارزش مذاهب ساير از آنها معاصر
    داده اختصاص دارد جهاني اعتبار و شهرت النديم ابن فهرست نام به كه را خود نفيس بسيار كتاب

 بن حسين درباره. كند مي ياد فقه يا حديث در آنها كتابهاي از آنها نامهاي ذيل در و"فقهاءالشيعه"به
 بن علي درباره يا"والمناقب واالثار بالفقه علما زمانهما اهل  اوسع"گويد مي برادرش و زياهوا سعيد

 وله: گويد مي قمي الوليد  احمدبن بن حسن محمدبن درباره و"الفقهاء العلماء من":گويد مي قمي  ابراهيم
 بابي هر در كه است بوده شكل اين به آنها فقهيه  كتب ظاهرا ولي الفقه في الجامع كتاب الكتب من

    هم كتابها آن اند، كرده مي ذكر اند كرده مي عمل آنها طبق بر و اند دانسته مي معتبر را آنها كه احاديثي
  . كتاب مؤلف نظر هم و بود حديث
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  گويد مي معتبر مقدمه در حلي محقق
   مقدور غير آنها همه قوالا نقل و دارند فراوان تأليفات و زيادند عليهم  اهللا رضوان ما فقهاء اينكه به نظر"

 به فضال اين كتب از و ام كرده اكتفا انتخاب حسن و تحقيق و فضل به مشهورين سخن به من است،
 كساني جمله از. ام كرده اكتفا است بوده خودشان اعتماد مورد و است هويدا كتابها در آنها اجتهاد آنچه
   سعيد بن حسين بزنطي، نصر ابي احمدبن محبوب، بن حسن) ائمه زمان  قدماي از(كنم مي نقل كه

 شيخ(قمي بابويه محمدبن  متأخران از و عبدالرحمان بن يونس) نيشابوري(شاذان بن فضل) اهوازي(
 شيخ عقيل، ابي ابن اسكافي، قمي، بابويه بن علي فتوا  اصحاب از و. كليني يعقوب محمدبن و) صدوق
  "...است طوسي شيخ الهدي، علم  مرتضي سيد مفيد

 كند، نمي ياد فتوا اصحاب نام به را آنها داند، مي انتخاب و اجتهاد و نظر اهل را اول گروه آنكه با محقق
 به نه است بوده نقل و حديث كتاب صورت به است بوده اجتهادشان  خالصه اينكه عين در آنها كتب زيرا

  . ميكن مي آغاز اند بوده صغرا غيبت زمان در كه اولي مفتيان از را خود بحث ما اينكه. فتوا  صورت
 به معروف بابويه بن علي محمدبن  شيخ پدر. قم در مدفون ،329 سال در متوفا قمي بابويه بن علي - 1

. فتوا صاحب و فقيه پدر، و است محدث پسر. است  مدفون ري شهر نزديكي در كه است صدوق شيخ
  . شوند مي ياد"صدوقين"عنوان به پسر و پدر اين معموال

 او بر اندكي بلكه است، قمي بابويه  بن علي با معاصر كه زمان آن معروف و نام به فقهاء از ديگر يكي - 2
 گرچه است، بوده جامع مردي او. است معروف تفسير صاحب  سمرقندي عياشي دارد، زماني تقدم

 فقه در جمله نآ از و مختلف علوم در زيادي كتب. اند شمرده فقهاء از را او است، تفسير  به شهرتش
 تاكنون ما حال عين در. دارد فراوان رواج  خراسان در او كتب: گويد مي الفهرست در النديم ابن. دارد

  . است رفته بين از او فقهي كتب شايد باشد، شده  نقل او آراء فقه در كه ايم نديده
 خرج را آنها همه او و درسي ارث او به پدر از فراواني ثروت شد، شيعه بعد و بود سني ابتداء عياشي،

  . كرد شاگرد تربيت و تعلم و تعليم و كتب برداري نسخه و آوري جمع
    همدوره) فقه در(است بوده مفيد شيخ استاد كه را قولويه بن جعفر بعضي
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 بن سعد شاگرد قولويه جعفربن  كه اند گفته و اند شمرده صغرا غيبت دوره فقهاي از قهرا و بابويه بن علي
 367 سال در و است بوده مفيد شيخ استاد او اينكه به توجه با ولي) 1(است بوده معروف اشعري عبداهللا

 از آنكه شمرد، صغرا غيبت علماي از و بابويه بن علي معاصر را او توان نمي است درگذشته 368 يا و
  . است قولويه بن محمد پدرش است صغرا غيبت علماي

 معلوم وفاتش تاريخ است، يمن  درياي سواحل از عمان است، يمني: اند گفته عماني، عقيل ابي ابن - 3
  .  است زيسته مي كبرا غيبت آغاز در نيست،

 بوده مفيد شيخ استاد قولويه  جعفربن و است بوده قولويه جعفربن استاد او كه است گفته بحرالعلوم
 به اقرب است كرده معرفي هبابوي بن علي همدوره را  قولويه جعفربن كه باال قول از قول اين. است

   او نام به مكرر كه است هائي چهره از او شود، مي نقل زياد فقه در عقيل ابي  ابن آراء. است تحقيق
  . خوريم برمي فقه در
 كه اند گفته. است درگذشته 381 سال در كه گويند است مفيد شيخ اساتيد از اسكافي، جنيد ابن - 4

 "القديمين" عنوان به الذكر سابق عقيل ابي ابن و الجنيد ابن از فقهاء. درس مي پنجاه به آثارشو تأليفات
  . هست و بوده مطرح فقه در همواره الجنيد ابن آراء كنند، مي ياد
 دوم فن در النديم ابن. فقيه  هم و است متكلم هم. است نعمان محمدبن محمدبن نامش مفيد، شيخ -  5
 و كند مي ياد"المعلم ابن"بعنوان او از كند مي بحث شيعه  مينمتكل درباره كه الفهرست پنجم مقاله از

 نام به فقه در او معروف كتاب است درگذشته 413 در و شده متولد 336 سال در. نمايد مي  ستايش
 اسالم جهان در شيعه درخشان بسيار  هاي چهره از مفيد شيخ. است موجود و شده چاپ و است مقنعه
 را باقي خوابيد، مي مختصري شبها مفيد كه است گفته است  بوده مفيد ماددا كه جعفري ابويعلي. است

 عقيل ابي ابن شاگرد شاگرد مفيد شيخ. گذرانيد مي مجيد قرآن تالوت يا تدريس يا مطالعه يا نماز به
  . است

 اماميه شيعه معلم را او  حلي عالمه 436 متوفا و 355 متولد الهدي، علم به معروف مرتضي سيد - 6
 توجه مورد او فقهي آراء. فقيه هم و متكلم هم و بوده  اديب هم است، بوده جامع مردي. است واندهخ

   يكي فقه در او معروف  كتاب. است فقهاء
  : پاورقي

 االلقاب و الكني) 1(
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 شيخ نزد البالغه نهج جامع رضي سيد برادرش و او.  العمل و العلم جمل كتاب ديگر و است انتصار كتاب
  . اند كرده  تحصيل الذكر سابق مفيد

 فقه در. است اسالم جهان درخشان بسيار ستارگان از الطائفه، شيخ به معروف طوسي، ابوجعفر شيخ -  7
   دارد فراوان تاليفات  رجال و كالم و تفسير و حديث و اصول و

 كه دبغدا به سالگي 23 سال در يعني 408 سال در و شده متولد 385 سال در است، خراسان اهل
 از پس و ماند عراق در عمر پايان تا و كرد  مهاجرت بود اسالمي فرهنگ و علوم بزرگ مركز آنوقت

 مفيد شيخ پيش سال پنج مدت. شد منتقل او به شيعه فتوائي و  علمي رياست مرتضي سيد استادش
. است شده مند بهره مرتضي سيد يعني مفيد شيخ مبرز شاگرد خدمت از دراز ساليان است  خوانده درس

. بود حيات قيد در استادش از بعد ديگر سال 24 او و درگذشت 436 سال در مرتضي سيد استادش
 به اش كتابخانه و خانه كه آشوبها سلسله يك علت به بعد  ولي ماند بغداد در سيد از بعد سال دوازده
 همانجا در 460 لسا در و كرد تأسيس آنجا در را علميه حوزه و كرد مهاجرت نجف  به رفت تاراج

  . است معروف نجف در قبرش. درگذشت
 كتاب است، بوده طالب  درسي كتاب االيام قديم در كه النهايه نام به دارد فقه در كتابي طوسي شيخ

 مشروحترين خودش عصر در و است كرده جديدي  مرحله وارد را فقه كه مبسوط نام به دارد ديگري
   ذكر را سنت اهل فقهاء آراء هم آنجا در كه خالف نام به دارد گريدي كتاب. است بوده شيعه فقهي كتاب
 اگر پيش قرن يك حدود تا قدما. دارد فقه در نيز ديگر كتابهاي طوسي شيخ. را شيعه رأي هم و كرده
 شيخ مقصود گفتند مي شيخان اگر و بود طوسي شيخ مقصود گفتند مي مطلق طور به"شيخ"فقه در

 برده نامشان فقه سراسر در كه است معروفي چهره چند از يكي طوسي  يخش. بود طوسي شيخ و مفيد
 به ملقب ابوعلي  شيخ پسرش اند، بوده فقها و علما از همه نسل چند تا طوسي شيخ خاندان. شود مي

  كتاب و امالي نام به دارد كتابي او )1(الوسائل مستدرك  نقل بنابر و. است القدري جليل فقيه ثاني مفيد
  . است كرده شرح نيز را پدرش يهالنها

  . اند بوده  فاضله و فقيهه نيز طوسي شيخ دختران لؤلؤالبحرين كتاب نقل مطابق
  

  يپاورق
497 ص 3 ج. 1
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 حوزه رياست و مرجعيت ابوعلي  پدرش از بعد محمد، ابوالحسن شيخ نام به دارد فرزندي ابوعلي شيخ 
 در )1(ذهب من اخبار في الذهب شذرات كتاب در حنبلي دعما  ابن نقل بر بنا و شد منتقل او به علميه
 مردي خود او و اند، شتافته مي او سوي به اكناف و اطراف از شيعه ديني علوم طالب  بزرگ مرد اين زمان
 مرد اين بر من بود روا انبيا غير بر صلوات اگر است گفته طبري عماد. است بوده عالم و زاهد و پارسا

   ).2(است درگذشته 540  سال در او فرستادم مي صلوات
 شيخ طرف از است، طوسي  شيخ و مرتضي سيد شاگرد البراج، ابن به معروف حلبي عبدالعزيز قاضي -  8

 481 سال در بود، قاضي شام طرابلس در سال بيست شد، فرستاده بود وطنش كه شام بالد به طوسي
    نام به ديگري و است مهذب نام به يكي شود يم برده نام بيشتر كه او فقهي  كتابهاي. است گذشته در

  . جواهر
 سال صد و بوده طوسي شيخ و مرتضي سيد شاگرد است، شامات اهل نيز او حلبي، ابوالصالح شيخ -  9

 اگر. است بوده نيز الذكر آتي عبدالعزيز سالربن شاگرد او كه نويسد مي ريحانةاالدب در. است كرده عمر
 فقه در او  معروف كتاب !باشد كرده شاگردي را طبقه سه ابوالصالح، بايست مي باشد،  درست نسبت اين
 وفات هم 447 در و است بوده سال صد او عمر اگر. است درگذشته 447 سال در. است كافي نام به

   البالد في المرتضي خليفة"را او ثاني شهيد. است بوده تر بزرگسال  استادش دو هر از او باشد كرده
  . است اندهخو"الحلبية

 است، درگذشته 463 تا 448 سال حدود در"سالرديلمي"به معروف ديلمي عبدالعزيز بن حمزه -10
 كتاب. است درگذشته تبريز خسروشاه در و  است ايران اهل است، مرتضي سيد و مفيد شيخ شاگرد
 در او، انشاگرد از نه است طوسي شيخ طبقه هم چند هر سالر. است"مراسم"نام به فقه در او معروف

 اتباع"  عنوان به حلبي ابوالصالح و البراج ابن و او از المعتبر كتاب مقدمه در حلي محقق حال عين
 و تابع نفر سه اين اينست مقصودش الظاهر  علي كه شمارد مي پيروان از را او يعني برد مي نام"الثالثة
  . ند ا بوده) طوسي شيخ مرتضي، سيد ،مفيد شيخ(ديگر نفر سه پيروان
  : پاورقي

  ) 127 - 126 ص 4 ج) 1(
 عاليقدر، دوست كه است  يادداشتي از ابوعلي، شيخ فرزند ابوالحسن شيخ به مربوط قسمتهاي) 2(

 محمد سيد عالمه از آنرا ايشان و اند، فرموده مرقوم  تبريزي شبستري نصراهللا شيخ آقاي محترم دانشمند
. اند كرده نقل اند نوشته طوسي شيخ رجال بر كه اي مقدمه در بحرالعلوم آل صادق
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 در و كند مي روايت الطائفه شيخ پسر ابوعلي از واسطه يك به حديث در. زهره بن ابوالمكارم سيد - 11
 كتاب است، درگذشته 585 سال در و. است حلب  اهل است طوسي شيخ شاگرد واسطه چند با فقه

 گفته) تثنيه  صيغه به("حلبيان"فقهاء اصطالح رد هرگاه. است معروف"غنيه"  نام به فقه در او معروف
 شود، گفته) جمع صيغه به("حلبيون"  هرگاه و. است حلبي زهره ابن و حلبي ابوالصالح مقصود شود،

) 1(ستدركم در آنچه بنابر. است بوده حلب اهل هم او كه است البراج  ابن عالوه به نفر دو آن مقصود
    شيخ النهاية كتاب زهره ابن است، آمده طوسي شيخ احوال ضمن

 نزد را كتاب آن او و است،  خوانده حلبي الحاجب ابن به معروف الحسين بن حسن ابوعلي نزد را طوسي
 و حسيني هاشم ابي سيد و قمي زيرك بن علي الدين رشيد  شيخ نزد او و نجف در بادي زينو عبداهللا ابو
 است  بوده طوسي شيخ شاگرد عبدالجبار شيخ و ند ا بوده كرده تحصيل رازي عبدالجبار  شيخ نزد دو آن

  . است بوده طوسي شيخ شاگرد واسطه چهار با زهره ابن نقل، بنابراين
 را او بعضي است، طوسي  شيخ شاگردان طبقه هم طوسي، عمادالدين به معروف طوسي، حمزه ابن -  12
 به نياز. اند دانسته متاخرتر هم اين از را او  دوره بعضي و دانسته شيخ شاگردان شاگردان طبقه هم

  . است بيشتري تحقيق
 خراسان اهل و است، گذشته در ششم قرن دوم نيمه حدود در شايد نيست، معلوم دقيقا وفاتش سال
  . است"  وسيله"نام به فقه در معروفش كتاب. است
 مادري جد طوسي شيخ و است عرب خودش. است شيعه علماي فحول از. حلي ادريس ابن -  13
 را طوسي شيخ جدش هيبت و صولت است، معروف فكر حريت به رود، مي شمار به) الواسطه مع البته(او

 سالگي 55 سن در 598 سال در كرد مي انتقاد اهانت حد سر تا فقهاء و علماء به نسبت شكست،
 تالمذه از ادريس ابن كه اند گفته. است"سرائر"نام به فقه در او معروف و نفيس كتاب. است  درگذشته

 السرائر كتاب از الوديعه كتاب در ادريس ابن كه تعبيراتي بنابر  ولي است، بوده زهره بن سيدابوالمكارم
 مسائل برخي در و است كرده مالقات را او و است بوده وي معاصر صرفا كه آيد برمي چنين كند مي

  . است شده بدل و رد مكاتباتي آنها ميان فقهي
    محقق به معروف حلي، سعيد بن يحيي بن حسن بن فرجع ابوالقاسم شيخ - 14

  يپاورق
  .506 صفحه 3 ج) 1(
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 محقق. است غيره و النافع المختصر، معتبر، معارج، شرايع،: جمله آن از فقه در زياد كتابهاي صاحب
 احوال ذيل وااللقاب درالكني. است الذكر سابق حلي ادريس  ابن و زهره ابن شاگرد واسطه يك با حلي

    اهل فقه در محقق اساتيد اعلم است گفته حلي محقق وصف در كركي محقق" :نويسد مي نما بنا
  . "است حلي ادريس ابن او اساتيد اجل و حلي نماي محمدبن بيت،
 598 در ادريس ابن زيرا. است ادريس ابن نما ابن اساتيد اجل كه اينست كركي محقق مقصود ظاهرا

 نكرده درك را ادريس ابن درس حوزه محقق قطعا. است گذشتهدر 676 در محقق و است درگذشته
 ابن و موسوي معد بن فخار سيد و خودش پدر و جد شاگرد حلي محقق نويسد مي ريحانةاالدب در است
 نكرده درك است  درگذشته 585 در كه را زهره ابن محقق زيرا است، اشتباه نيز اين. است  بوده زهره
  .  است بوده زهره ابن شاگرد قمحق پدر كه نيست بعيد. است

 فقهاء اصطالح در. شمارند نمي  مقدم او بر را كسي فقه در. آمد خواهد بعدا كه است حلي عالمه استاد او
 بزرگ دان رياضي و فيلسوف. است بزرگوار شخص  همين مقصود شود گفته مطلق طور به محقق هرگاه
    كتابهاي. است يافته حضور فقهش درس جلسه در و كرده مالقات حله در او با طوسي نصيرالدين خواجه
 محقق كتب زيادي فقهاء و هست و بوده درسي كتاب يك طالب ميان در شرايع كتاب مخصوصا محقق

  . اند نوشته آنها بر حاشيه يا كرده شرح را
 است روزگار هاي اعجوبه از يكي حلي، عالمه به معروف حلي، مطهر بن علي بن يوسف بن حسن - 15
 آثار از كتاب صد حدود در است، نوشته كتاب  غيره و رجال و فلسفه و منطق و كالم و اصول و فقه رد

   او نبوغ كه است كافي) الفقهاء تذكره مانند(تنهائي به آنها از بعضي كه  شده شناخته او چاپي يا خطي
 از بعد زمانهاي در حلي ققمح  كتابهاي مانند آنها غالب كه دارد فقه در زيادي كتب عالمه. دهد نشان را
 تبصره ارشاد، از است عبارت عالمه فقهي معروف  كتب. است شده حاشيه و شرح فقهاء طرف او

 در. است داشته  زيادي اساتيد عالمه. منتهي الشيعه، مختلف الفقهاء، تذكره تحرير، قواعد، المتعلمين،
 فقه است، بوده طوسي نصيرالدين اجهخو شاگرد منطق و فلسفه در و حلي محقق خود دائي شاگرد فقه

 در 726 سال در و شده متولد 648 سال در عالمه. است كرده  تحصيل تسنن اهل علماي نزد را تسنن
  . است گذشته

  771 سال در و شده متولد 682 در حلي، عالمه پسر فخرالمحققين، - 16
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 تجليل به فرزندش از قواعد بكتا مقدمه در و الفقهاء تذكره مقدمه در حلي عالمه است درگذشته 
 فخرالمحققين. كند تمام را او ناتمام كارهاي پدر از بعد پسر كه كرده آرزو قواعد آخر در و است يادكرده
 كتب در ايضاح كتاب در المحققين فخر آراء. القواعد مشكالت شرح في الفوائد  ايضاح نام به دارد كتابي
  . است توجه مورد فقهيه

 رديف در است، شيعه فقهاي  اعاظم از و فخرالمحققين شاگرد اول شهيد به معروف ،مكي محمدبن -  17
 قديمترين از و لبنان جنوب در است اي منطقه كه است  عامل جبل اهل است، حلي عالمه و حلي محقق
 786 در و شده متولد 734 سال در اول شهيد است شيعي مركز يك نيز اكنون  هم و است تشيع مراكز

 شاگردان شاگرد او.  است شده شهيد مذهب شافعي فقيه يك تأييد و مذهب مالكي فقيه يك ايفتو  به
 از است عبارت فقه در اول شهيد معروف كتابهاي. است بوده فخرالمحققين جمله آن از و حلي عالمه
  عجيب و) 1(است كرده تأليف شد شهادتش به منجر كه زنداني همان در  كوتاهي مدت در كه اللمعه
 پيدا مؤلف مانند سرنوشتي او كه كرد شرح بزرگ فقيهي بعد قرن دو در را شريف كتاب اين كه اينست
 كتب از رههموا كه است ثاني شهيد تأليف لمعه شرح گرفت، لقب ثاني شهيد و شد شهيد يعني كرد،

   ه،الفي بيان، ذكري، دروس،: از است عبارت اول شهيد ديگر كتابهاي.  هست و بوده طالب درسي
 در حلي عالمه و محقق كتب مانند نيز اول شهيد كتب. است فقهي آثار نفائس از او كتب همه. قواعد

  . است خورده زياد  هاي حاشيه و شرحها فقهاء طرف از بعد، عصرهاي
 در كه اول شهيد حلي، عالمه حلي، محقق يعني الذكر، فوق شخصيت سه كتابهاي شيعه، فقهاء ميان در

 اند نوشته حاشيه و شرح آنها بر ديگران و درآمده فقهي  متون صورت به اند، زيسته مي تمهش و هفتم قرن
   از كتاب دو گذشته قرن يك در فقط. باشد شده او آثار به عنايتي چنين كه  بينيم نمي ديگر كسي و

 خود به وضعي چنين گذرد مي وفاتش از سال سيزده صدو حدود در كه انصاري مرتضي شيخ كتابهاي
  . است گرفته
    اين متوالي نسلهاي و اند بوده فقه و فضل و علم خاندان اول شهيد خاندان
  : پاورقي

  . خراسان سربداريان امير مؤيد، بن اميرعلي براي گويند) 1(
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 همچنانكه اند بوده فقها و علما از سه هر كه دارد پسر سه شهيد. اند كرده نگهداري خود براي را شرافت
 اين به فقهي مسائل از اي پاره در زنانرا شهيد و اند بوده  فقيهه نيز الحسن ام دخترش و علي ام همسرش

 دختر فاطمه  بزرگان از بعضي":نويسد مي ريحانةاالدب كتاب در. است كرده مي ارجاع  فاضله بانوي دو
  . اند داده لقب المشايخ، سيده يعني"المشايخ ست"و"شيخة"را شهيد

 معروف كتاب است، اول شهيد مبرز  شاگردان از است، حله قراء از كه است سيور اهل. مقداد فاضل -  18
 كتاب اين. است"كنزالعرفان"كتاب شود مي نقل او از و  است دست در و شده چاپ كه فقه در او

 استنباط فقهيه  مسائل آنها از كه قرآن كريمه آيات از سلسله آن كتاب اين در يعني است،  االحكام آيات
 و شيعه در. است شده استدالل آنها  به فقهي سبك به و شده تفسير گردد مي مطرح فقه در و دشو مي

 بهترين از يا و بهترين مقداد فاضل كنزالعرفان و است شده نوشته  االحكام آيات در زيادي كتابهاي سني
 محسوب ريهج  نهم قرن علماء از او عليهذا. است كرده وفات 826 سال در مقداد فاضل  است آنها
  . شود مي
 841 سال در و شده متولد 757 سال در اسدي حلي فهد احمدبن ابوالعباس السالكين جمال -  19

 مقداد فاضل او حديث مشايخ است، فخرالمحققين و اول شهيد شاگردان طبقه در است، يافته وفات
 اساتيد الظاهر علي) 1(است عبدالكريم بن لي ع بهاءالدين شيخ و فقيه الخازن  بن علي شيخ و الذكر سابق
 شرح كه البارع المهذب قبيل از دارد معتبري فقهي تأليفات فهد ابن. هستند ها همين نيز، او فقهي

 شهرت اول، شهيد الفيه شرح و المقتصر نام به عالمه ارشاد شرح و است، حلي محقق النافع مختصر
  . است الداعي عده زمينه اين در او مشهور كتاب است، سلوك و سير و  اخالق در فهد ابن بيشتر

 روايتش استاد است، بوده  المنقول و المعقول جامع و متقي و زاهد. جزائري هالل بن علي شيخ -  20
 شيخ خودش عصر در گويند مي. باشد او هم نيز وي  فقه استاد كه نيست بعيد و است حلي فهد ابن

 االسالمي شيخ و فقاهت صفت به را او و بوده وا شاگرد كركي محقق است  بوده شيعه رئيس و االسالم
  . است كرده تحصيل او نزد را فقه نيز احسائي جمهور ابي ابن است،  ستوده
  : پاورقي

  . االلقاب و الكني) 1(
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 و است عامل جبل فقهاء از ثاني،  محقق يا كركي محقق به معروف كركي، عبدالعالي بن علي شيخ -  21
 شاه زمان در(ايران به سپس و كرده تكميل را خود تحصيالت عراق و شام در ،است شيعه فقهاء اكابر از

 شيخ منصب. شد تفويض او به ايران در بار اولين براي االسالمي شيخ منصب و آمده) اول  تهماسب
 اين او از بعد و رسيد، بهائي  شيخ پدرزن منشار، علي شيخ شاگردش به كركي محقق از بعد االسالمي 

 در و داده تام اختيارات او به و نوشته او نام به تهماسب شاه  كه فرماني. شد واگذار بهائي يخش به منصب
 در كه او معروف كتاب. است معروف است دانسته او نماينده را خود و واقعي اختيار صاحب را او حقيقت

 مختصر اين، بر الوهع او. است حلي عالمه قواعد شرح كه  است"المقاصد جامع"شود مي برده نام زياد فقه
    حاشيه را اول شهيد از كتاب چند و عالمه از ديگر كتاب چند و محقق شرايع و محقق النافع
  . است كرده شرح يا و زده

 در مبرز شاگرداني پرورش و اصفهان در سپس و قزوين در حوزه تشكيل و ايران به ثاني محقق آمدن
 ميان كركي محقق. بشود شيعه فقه مركز ايران صدوقين  دوره از پس بار، اولين براي كه شد سبب فقه

   فهد ابن شاگرد او و جزايري هالل بن علي شاگرد كركي محقق. است درگذشته 941 و 937 سالهاي
 دو به او عليهذا بوده، مقداد فاضل قبيل از اول شهيد شاگردان شاگرد حلي فهد ابن است، بوده حلي

 از نيز عبدالعالي بن علي بن عبدالعالي شيخ نام  به كركي قمحق پسر. است اول شهيد شاگرد واسطه
  . است كرده شرح را شهيد والفيه عالمه ارشاد است، شيعه فقهاء

 علوم در و بوده جامع مردي است، شيعه فقهاء اعاظم از ثاني، شهيد به معروف الدين زين شيخ - 22
 حلي عالمه شاگرد كه است نامي صالح او ششم جد است، عامل جبل اهل است، داشته دست مختلف

   امضاء"الشامي الطوسي"گاهي ثاني شهيد اينرو از است بوده طوس  اهل اصال ظاهرا است، بوده
 و كرده زياد مسافرت. است شده شهيد 966 در و شده متولد 911 درسال ثاني شهيد. است كرده مي

 از و كرده مسافرت استانبول و عراق و المقدس بيت و حجاز و دمشق و مصر به. است ديده زياد اساتيد
 مردي جهت همين به و. اند نوشته تن دوازده را او سني اساتيد تنها. است چيده هائي خوشه خرمني هر

 وقف. است داشته آگاهي هم نجوم و طب و عرفان و فلسفه از اصول و فقه بر عالوه است، بوده جامع
 كشي  هيزم به شبها تدريس، ايام در كه اند نوشته والشاح در شاگردانش است  بوده متقي و زاهد العاده 

  براي
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 حنفي، جعفري،(مذهب پنج به بعلبك در مدتي نشست، مي تدريس به صبح و رفت مي خاندانش اعاشه 
    فقه در او تأليف معروفترين دارد، زيادي تأليفات شهيد. است كرده مي  تدريس) حنبلي مالكي، شافعي،

 نزد ثاني شهيد.  است حلي محقق شرايع شرح كه است االفهام مسالك ديگر و اول شهيد لمعه شرح
 صاحب. نيامد ايران به ثاني شهيد. است كرده  تحصيل) بيايد ايران به محقق آنكه از قبل(كركي محقق
  . است ثاني شهيد فرزند است شيعه علماء معاريف از كه معالم

 از حال عين در و است تقوا و زهد المثل ضرب بيلي،ارد مقدس به معروف اردبيلي، محمد بن احمد -  23
 عباس شاه گويند است صفويه معاصر گزيد، سكني نجف در اردبيلي محقق است، شيعه فقهاء محققان

 به خدمتي  اردبيلي مقدس كه بود مايل خيلي عباس شاه. نشد حاضر بيايد، اصفهان  به كه داشت اصرار
 مقدس از نجف در و كرد فرار ايران از تقصيري علت به شخصي كه افتاد اتفاق اينكه تا كند ارجاع او
  : مضمون اين به نوشت عباس شاه به اي نامه مقدس. كند شفاعت  عباس شاه نزد كه خواست ردبيليا

 تقصير از چنانچه نمايد، مي مظلوم اكنون بود، ظالم اول مرد اين چه اگر: بداند عباس عاريت ملك باني"
 شاه. "اردبيلي احمد واليت، شاه بنده بگذرد تو تقصيرات"اي پاره"از  سبحانه حق كه"شايد"بگذري او

  : نوشت عباس
 اين كه اميد رسانيد، تقديم به  داشته منت جان به بوديد فرموده كه خدماتي عباس: رساند مي عرض به"

   ).1("عباس علي آستان كلب نفرمائيد فراموش خير دعاي از را محب
 حوزه مقابل در ديگر مركزي عنوان  به نجف حوزه كه شد سبب ايران، به آمدن از يلياردب مقدس امتناع

 سيد اش زاده دختر و معالم صاحب حسن شيخ پسرش و ثاني شهيد امتناع همچنانكه شود، احيا اصفهان
    همچنان عامل جبل و شام حوزه كه شد سبب ايران به عامل جبل از مهاجرت از  مدارك صاحب محمد
  و محظور دچار اينكه براي مدارك صاحب و معالم صاحب. نگردد منقرض و يابد ادامه

  
  : پاورقي

 جلوس و اردبيلي محقق فوت  سال به توجه با ولي شده نقل معتبر ماخذ در چند هر داستان اين) 1(
  .  است تحقيق به نيازمند و خدشه قابل عباس شاه
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 آن مشتاق العاده فوق كه السالم عليه رضا حضرت ارتزي از نشوند، ايران در توقف براي رودربايستي 
  . كردند نظر صرف بودند
 قدر همين. است كرده تحصيل  كسي چه نزد و كجا را فقه اردبيلي، مقدس كه داند نمي فعال بنده اين
 نواده و) معالم صاحب(ثاني شهيد پسر. است كرده تحصيل  ثاني شهيد شاگردان نزد را فقه كه دانيم مي

  : كه نويسد مي دواني  الدين جالل زندگي كتاب در. اند بوده او شاگرد نجف در) مدارك صاحب(يشدختر
 فخرالدين مير كه، تر الدين افضل خواجه يزدي، عبداهللا موالنا شوشتري، عبداهللا موالنا اردبيلي، مالاحمد"

 الدين جمال خواجه شاگردان شيرازي، ميرفتح و جان ميرزا موالنا شيرازي، محمد ابو شاه هماكي،
   ).1("است بوده دواني الدين جالل محقق شاگرد او و اند بوده حمودم
  . منقول نه بوده معقول  هاي رشته در محمود الدين جمال خواجه نزد اردبيلي مقدس تحصيل ظاهرا و

 و است ارشاد شرح يكي او معروف فقهي كتاب است، گذشته در نجف در 993 سال در اردبيلي مقدس
  . است فقها  توجه مورد او دقيق نظريات. االحكام آيات رديگ
 همراه كودكي در است، عامل  جبل اهل نيز او بهائي، شيخ به معروف عاملي، محمد بهاءالدين شيخ - 24

 به كه اينرو از بهائي شيخ. آمد ايران به بود ثاني شهيد  شاگردان از كه عبدالصمد ابن حسين شيخ پدرش
 عالوه  به و كرده درك را مختلف هاي رشته در مختلف اساتيد محضر و كرده سافرتم  مختلف كشورهاي

 هم و بوده اديب هم. دارد متنوعي  تأليفات و بوده جامع مردي است، بوده سرشار ذوقي و استعداد داراي
 .است نبوده بهره بي نيز طب از. مفسر هم و فقيه هم و مهندس و دان رياضي هم و فيلسوف هم و شاعر
    زبان به عمليه رساله صورت به استداللي غير فقه احكام دوره يك كه است  كسي اولين

  . است  معروف"عباسي جامع"نام به كه است همان كتاب آن نوشت، فارسي
 ولي رود، نمي شمار  به اول طراز فقهاء از نبوده تخصصيش و اختصاصي رشته فقه چون بهائي شيخ

 دوم مجلسي پدر اول مجلسي تقي مالمحمد و شيرازي مالصدراي ت،اس كرده تربيت زيادي شاگردان
  محقق بحاراالنوار كتاب صاحب

   
  يپاورق

. دواني علي آقاي محترم فاضل تأليف دواني الدين جالل زندگي) 1 (
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 شيخ منصب كرديم،  اشاره قبال همچنانكه. اويند شاگردان از االحكام آيات صاحب جواد فاضل ، سبزواري 
 شيخ به او از پس و رسيد بهائي شيخ  پدرزن منشار علي شيخ به كركي محقق از پس ايران ياالسالم
 شيخ است، بوده فقيهه و فاضله زني است بوده منشار علي شيخ دختر كه بهائي شيخ همسر. رسيد بهائي
 مردي ضمنا بهائي شيخ. است درگذشته 1031 يا 1030 سال در و آمده بدنيا 953  سال در بهائي

  . است كرده مسافرت هرات و آذربايجان و فلسطين و عراق و حجاز و شام و مصر به: است بوده هانگردج
 هم كه اصفهان مكتب در و  بوده سبزوار اهل. سبزواري محقق به معروف سبزواري، باقر مالمحمد -  25

 كتب در او نام. است بوده والمنقول المعقول جامع اينرو از و يافته پرورش فلسفي هم و بود فقهي مكتبي
 و است"كفايه"  نام به ديگري و"ذخيره"نام به يكي فقه در او معروف كتاب. شود مي  برده زياد فقهيه
. است درگذشته 1090 سال در. نوشته حاشيه سينا  ابوعلي شفاي الهيات بر است بوده هم فيلسوف چون

  . است كرده تحصيل اول مجلسي و بهائي  شيخ نزد سبزواري محقق
 و يافته پرورش اصفهان  مكتب در نيز او خوانساري، محقق به معروف خوانساري، حسين آقا - 26

 "نام به فقه در او معروف كتاب است سبزواري  محقق خواهر شوهر است، المنقول و المعقول جامع
  . است اول شهيد"دروس"كتاب شرح  كه است"الشموس مشارق
 با همچنين و است معاصر سبزواري محقق با او. است درگذشته 1098 سال در خوانساري محقق

  . روند مي شمار به محدثين اكابر از دو هر كه مجلسي باقر مالمحمد و كاشاني فيض مالمحسن
. است الذكر سابق خوانساري  حسين آقا فرزند خوانساري جمال آقا به معروف المحققين جمال - 27

 بر دارد مختصري حاشيه و لمعه شرح بر دارد معروفي شيهحا است، المنقول و المعقول جامع پدر مانند
 واسطه دو با جمال آقا. است شده چاپ تهران سنگي چاپ شفاي حاشيه در كه بوعلي  شفاي طبيعيات

 حسين سيد پسرش استاد او و است  قزويني ابراهيم سيد استاد او زيرا. است بحرالعلوم مهدي سيد استاد
  . است بحرالعلوم اساتيد از يكي نيقزوي حسين سيد و است قزويني

 نام و است كرده شرح را عالمه قواعد مرد اين"هندي فاضل"به معروف اصفهاني بهاءالدين شيخ -  28
  كاشف"را او خود مناسبت  همين به و است"اللثام كشف"كتابش
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 در 1137 سال در يهند فاضل. فقهاست توجه مورد كامال او اتينظر و ديوعقا آراء. خوانند مي"اللثام 
  .است بوده المنقول و المعقول جامع زين يهند فاضل. گذشت در افغان فتنه دار و ريگ

 صدرالدين سيد شاگرد مرد  اين"بهبهاني وحيد"به معروف بهبهاني، اكمل محمد محمدباقربن -  29
  . است الذكر سابق خوانساري  جمال آقا شاگرد او و وافيه شارح قمي رضوي
. افتاد مركزيت از صفويه انقراض از بعد اصفهان حوزه. دارد قرار صفويه از بعد دوره در بهبهاني وحيد
 به افغان فتنه اثر در بهبهاني وحيد استاد قمي رضوي صدرالدين سيد جمله آن از فقها و علماء از برخي
  . كردند مهاجرت  عتبات
 مهدي سيد است جمله آن از. كرد تتربي مبرز بسيار شاگردان و داد قرار مركز را كربال بهبهاني وحيد

 نراقي، مالمهدي حاج قوانين، كتاب صاحب قمي ابوالقاسم ميرزا الغطاء، كاشف جعفر شيخ بحرالعلوم،
  حجت  به معروف اصفهاني شفتي باقر سيدمحمد شهرستاني، مهدي ميرزا رياض،  صاحب سيدعلي
  . اعرجي محسن سيد كرامة،ال مفتاح صاحب جواد سيد مشهدي، شهيد مهدي ميرزا االسالم،

 رواج سخت آنوقت در كه اخباريگري با مبارزه و اجتهاد از دفاع در كرد گيري پي مبارزه او اين بر عالوه
 خواندند، الكل استاد را او كه شد سبب مبرز مجتهد گروهي تربيت و اخباريان دادن شكست بود، يافته

 نسبت بهبهاني وحيد. بودند قائل عميقي بسيار احترام وا براي شاگردانش داشت، كمال حد در را تقوا او
 مجلسي دختر. است) واسطه چند به البته(اول  مجلسي دختري نوادهاي از يعني ميبرد اول مجلسي به

 و بوده  مازندراني مالصالح همسر بيگم آمنه است،"بيگم آمنه"نام به است  بهبهاني وحيد جده كه اول
 آمنه گاهي است بوده فاضل و عالم بسيار مردي مالصالح همسرش آنكه با است، بوده فقيهه و فاضله زني
  . است كرده مي  حل را خود فاضل شوهر علمي مشكالت بيگم
. است بزرگ فقهاي از و است بهبهاني وحيد بزرگوار و بزرگ شاگرد بحرالعلوم مهدي سيد -30

 به بحرالعلوم. است فقها توجه و اعتنا مورد او نظريات و آراء است، معروف كه دارد فقه در اي منظومه
 وتالي است شيعه علماء احترام مورد العاده فوق كرده طي كه سلوكي و سير و معنوي  مقامات علت

 عمامة الحنك تحت با الذكر آتي الغطاء كاشف. است شده نقل او از زياد كرامات. رود مي شمار به معصوم
  خود
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 درگذشته 1212 سال در و شده متولد 1155 يا 1154  سال در العلومبحر. كرد مي پاك را او نعلين غبار 
  . است
 او. است بوده بحرالعلوم  مهدي سيد او شاگرد و بهبهاني وحيد شاگرد الغطاء كاشف جعفر شيخ - 31

 نجف در. است"الغطاء كشف"نام به فقه در او معروف  كتاب. است ماهري العاده فوق فقيه و است عرب
 حسن محمد  شيخ و الكرامه مفتاح صاحب جواد سيد. است كرده تربيت زيادي اگردانش و زيسته مي

 الغطاء كاشف. اند بوده فقهاء از چهار هر كه داشته پسر چهار. اويند شاگردان جمله از جواهرالكالم صاحب
. است درگذشته 1228 سال در و كرده مدح را او الغطاء كشف  مقدمه در است، شاه فتحعلي معاصر

  . شود مي ياد عظمت به او از و داشته عميق و دقيق نظريات فقه در الغطاء  اشفك
 ائرهد آنرا توان مي و است محقق شرايع شرح كه جواهرالكالم كتاب صاحب حسن محمد شيخ -  32

 چاپ مكرر كتاب اين. داند نمي نياز بي جواهر از را خود فقيهي هيچ اكنون. خواند شيعه فقه المعارف 
 جلد پنجاه حدود در و هستند چاپش مشغول وزيري قطع در حروفي چاپ با اخيرا و است هشد سنگي
 فقهي كتاب  عظيمترين جواهر كتاب. شد خواهد صفحه هزار بيست حدود در يعني اي صفحه 400

 و وقت آن صفحه يك مطالعه و است  علمي مطلب كتاب اين سطر هر اينكه به توجه با و است مسلمين
. است برده نيرو قدر چه صفحه هزار بيست كتاب اين تاليف  كه زد حدس توان مي خواهد مي زياد دقت
 و همت و نبوغ مظهر كتاب اين. آورد وجود به عظيمي اثر چنين تا كرد كار سره يك  تمام سال سي

 شاگرد و الغطاء كاشف شاگرد جواهر  صاحب. است خويشتن كار به انسان يك ايمان و عشق و استقامت
 زيادي شاگردان و داشته عظيمي حوزه نجف در خود و است  الكرامه مفتاح صاحب جواد سيد او ردشاگ

 كه 1266 سال در و يافت عامه مرجعيت خود زمان در است، عرب جواهر صاحب. است كرده تربيت
  . درگذشت بود ايران در شاه ناصرالدين جلوس  اوايل

 در. رسد مي خدا رسول بزرگوار  صحابه از انصاري اهللاعبد جابربن به نسبش. انصاري مرتضي شيخ - 33
. است رفته عتبات به پدر همراه آنگاه و كرده تحصيل خود پدر نزد سالگي بيست تا و شده متولد دزفول
 سال چهار عراق در او نبرد، را او كه خواستند پدر از كردند مشاهده را او العاده خارق نبوغ  كه وقت علماء
   وطن به ناگوار حوادث سلسله يك اثر در آنگاه كرد استفاده بزرگ اساتيد محضر از و كرد توقف
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. نمود مراجعت ايران به و كرد تحصيل سال دو و رفت عراق به ديگر بار سال دو از بعد. بازگشت خويش
 الم حاج با كاشان در و شد مشهد زيارت عازم كند استفاده ايران بالد علماء محضر از گرفت  تصميم

 نراقي مالمهدي حاج فرزند السعاده جامع  معروف كتاب صاحب و مستندالشيعه كتاب صاحب نراقي مداح
 محضر از كاشان در سال سه و كرد اقامت به مبدل را او رحيل عزم  نراقي ديدار كرد، مالقات الذكر سابق

 به سفري و اصفهان  به سفري انصاري شيخ. نمود توقف ماه پنج و رفت مشهد به آنگاه و. كرد  استفاده او
 الهايس حدوددر. است بوده آنها محضر از استفاده و اساتيد مالقات هدفش سفرها همه درو رفته بروجرد
 مرجعيت جواهر صاحباز بعد. پرداخت تدريس كار به و رفت عتبات به بار آخرين  براي 1253 و 1252
  . يافت عامه
 بسيار نظر عمق و دقت در كه  است كساني از او. اند ادهد لقب والمجتهدين الفقهاء خاتم را انصاري شيخ
 كه دارد ابتكاراتي اصول و فقه در او كرد جديدي مرحله وارد را فقه بالتبع و اصول علم. است نظير كم
 او از بعد علماء . است شده طالب درسي كتاب"مكاسب"و"رسائل"او معروف كتاب دو. است سابقه بي

 محقق از بعد. شده زده او كتابهاي بر او از بعد علماء طرف از متعدد حواشي اويند مكتب پيرو و شاگرد
 خودش از بعد علما طرف از كتابهايش كه است كسي تنها انصاري شيخ اول شهيد و حلي عالمه و حلي
  . است شده شرح و است خورده حاشيه مرتب
 در 1281 سال در انصاري  شيخ .شود مي گفته آن از داستانها و است المثل ضرب نيز او تقواي و زهد
  . است شده دفن همانجا و درگذشته نجف

 و كرد تحصيل اصفهان در ابتدا بزرگ شيرازي ميرزاي به معروف شيرازي، حسن محمد ميرزا حاج -  34
 و رفت انصاري شيخ درس به او از بعد و كرد شركت جواهر صاحب درس حوزه در و رفت نجف به سپس

    سال 23 حدود در. يافت عامه مرجعيت انصاري شيخ از بعد شد، شيخ اول ازطر و مبرز شاگردان از
 لغو را رژي استعماري معروف قرارداد تنباكو، تحريم با كه بود او هم و. بود شيعه االطالق علي مرجع
 سيد خراساني، كاظم محمد مال آخوند قبيل از شدند  تربيت او درس حوزه در زيادي شاگردان. كرد

    فشاركي محمد سيد سبزواري، حسين ميرزا حاج همداني، رضا آقا حاج ، يزدي طباطبائي مكاظ محمد
 برخي احيانا ولي است نمانده  باقي كتبي اثري او از. اينها غير و شيرازي، تقي محمد ميرزا اصفهاني،

  . است توجه مورد آرائش
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  . درگذشت 1312 سال در
 و شد متولد معروف غير  خانواده يك در مشهد در 1255 سال در خراساني كاظم مالمحمد آخوند - 35
 سال دو. رفت نجف به سپس و كرد فلسفه تحصيل  كوتاهي مدت و كرد مهاجرت تهران به سالگي 22در

  يرزايم. است بوده شيرازي ميرزاي نزد تحصيالتش بيشتر اما است كرده  درك را انصاري شيخ درس
 و نشد دور نجف از  خراساني آخوند ولي داد قرار خود قامتا محل را سامرا 1291 سال در شيرازي
 دويست و هزار حدود در. است موفق بسيار مدرسين از او. داد تشكيل درس حوزه مستقال خودش
  . اند بوده مجتهد خود آنها نفر دويست حدود در و اند كرده مي استفاده محضرش از شاگرد
 اصفهاني، حسين محمد  شيخ حاج مرحوم اصفهاني، حسنابوال سيد آقا مرحوم نظير اخير عصر فقهاء

 از همه عراقي ضياءالدين آقا مرحوم و قمي حسين آقا حاج مرحوم بروجردي، حسين آقا حاج مرحوم
  كتاب يك او كفايةاالصول كتاب. است اصول علم در خراساني آخوند بيشتر  شهرت. اند ودهب او شاگردان
 در همواره خراساني آخوند اصولي آراء. است شده نوشته آن بر زيادي حواشي و است مهم درسي
 ضرورت به فتوا كه است كسي همان خراساني آخوند. است توجه مورد و شود مي نقل علميه هاي حوزه

  . درگذشت قمري هجري 1329 سال در او. است او رهين  ايران مشروطيت و داد مشروطيت
 شيرازي ميرزاي نزد است هجري  چهاردهم قرن اصوليون و اءفقه اكابر از. نائيني حسين ميرزا حاج -  36

. شد عاليمقام مدرسي خود و است كرده تحصيل الذكر سابق  اصفهاني فشاركي محمد سيد و الذكر سابق
 خود از و برخاست خراساني آخوند مرحوم با علمي معارضه به. است اصول علم در او بيشتر شهرت
 به نفيس كتابي او. اويند  شاگردان از ما زمان فقهاء از بسياري. آورد اصول علم در جديدي نظريات
 نوشته آن اسالمي مباني و ازمشروطيت دفاع در كه اسالم در حكومت يا االمه تنزيه نام به دارد فارسي
  . يافت وفات نجف در قمري هجري 1355  سال در او. است

  

  : بررسي و خالصه
  
  غيبت زمان از را فقهاء مشخص يها چهره از چهره شش و سي مجموعا ما
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 شويم مي  نزديك قمري هجري چهاردهم قرن پايان به كه تاكنون هجري سوم قرن از يعني يصغر 
 همواره يعني دارند، زيادي شهرت و اصول و فقه دنياي در كه برديم نام را هايي چهره ما كرديم، معرفي

 شخصيتهاي نام ضمنا البته شود مي برده تابهاك در و درسها در نامشان حاضر عصر تا خودشان زمان از
  : گردد مي معلوم نكته چند گفتيم آنچه مجموع از. شد برده نيز چهره شش و سي اين غير ديگر
 بدون فقهي هاي حوزه است،  نشده قطع هرگز و داشته مستمر حيات يك فقه تاكنون سوم قرن از -  الف
 نشده قطع هرگز مدت اين همه در شاگردي و استاد رابطه. است بوده دائر نيم و قرن يازده اين در وقفه
 اساتيد  سلسله توانيم مي كنيم شروع بروجردي آيةاهللا مرحوم خود بزرگوار استاد از المثل في اگر. است
 قرن يازده متداوم و متسلسل حيات  چنين. نمائيم بيان مسلسل طور به اطهار ائمه عصر تا ايشانرا فقهي

 به فرهنگي استمرار. ندارد وجود اسالمي فرهنگ و تمدن از غير فرهنگ و تمدن هيچ در ظاهرا نيمي و
 در را متوالي و مرتب و منظم طبقات انقطاع، و وقفه هيچ بدون حيات، يك و روح يك  كه واقعي، معني
 فرهنگ و تمدن در جز باشد حاكم همه بر روح يك و دهد پيوند يكديگر به درازمدت چنين اين قروني

 با ولي ريم خو برمي احيانا تري طوالني سوابق به ما ديگر فرهنگهاي و تمدن در. يافت نتوان المياس
  . انقطاعها و بريدگيها و ها وقفه

 نه داديم قرار مبدأ است صغرا غيبت با مقارن كه را سوم قرن اينكه كرديم، يادآوري، نيز قبال همچنانكه
 آن از قبل كه است جهت بدان بلكه شود، مي آغاز ومس قرن از شيعه فقه حيات كه است جهت بدان
 و اجتهاد آغاز واال ندارند استقاللي و اند ائمه الشعاع تحت شيعه فقهاء و است اطهار ائمه حضور عصر عصر،

 را كتاب اولين گفتيم چنانكه. رسد مي صحابه عهد به فقهي كتاب تأليف آغاز و شيعه ميان در فقاهت
 زمان در السالم عليه علي منين اميرالمؤ دار خزانه و كاتب رافع ابي بن عبيداهللا ربراد(رافع ابي بن علي

  . است نوشته) حضرت آن خالفت
 و تدوين ايراني فقهاء وسيله به تنها شيعه، فقه جمله آن از و شيعه معارف ها، بعضي تصور برخالف - ب

 صفويه، ظهور و هجري دهم قرن از قبل تا اند بوده سهيم آن در غيرايراني و ايراني. است نشده تنظيم
  . گردد مي  ايرانيان با غلبه كه است صفويه دوره اواسط از تنها و است ايراني غير عناصر با غلبه

  فقه مركز بغداد ابتدا در. است نبوده ايران صفويه از قبل نيز فقاهت و فقه مركز - ج
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 لبنان جنوبي نواحي از(عامل جبل  هك نكشيد طولي شد، مركز طوسي شيخ وسيله نجف سپس بود، 
. بود فقاهت و فقه مركز عراق، در است كوچكي شهر كه حله، آن با مقارن قسمتي و آن از پس و ،)فعلي
 به مركزيت  كه بود صفويه دوران در. است بوده بزرگ فقهاء مركز مدتي نيز) سوريه  نواحي از(حلب

 تا كه شد احيا اكابر ديگر و اردبيلي  مقدس وسيله نجف حوزه زمان همان در و يافت انتقال اصفهان
 بغداد كه زمان همان در اسالمي، اول قرون در كه است قم شهر تنها ، ايران شهرهاي از. دارد ادامه امروز
 مراكز از يكي صورت  به قولويه محمدبن و بابويه بن علي نظير فقهائي وسيله بود، اسالمي فقاهت مركز
 بار و شد احيا نيز قوانين صاحب قمي ابوالقاسم ميرزا وسيله قاجار دوره در هك همچنان درآمد فقهي
 عبدالكريم شيخ حاج مرحوم وسيله پيش سال 56 حدود در يعني قمري  هجري 1340 سال در ديگر

  . است شيعه فقهي بزرگ مركز دو از يكي اكنون و شد احيا ديگر بار  يزدي حائري
) عراق(حله، مدتي) سوريه(حلب، اي برهه) لبنان(عامل، جبل اي دوره ،نجف زماني بغداد، گاهي عليهذا،
 بعد مخصوصا تاريخ طول در. است بوده بزرگ فقهاء و فقهي نشاط مركز  قم دورانهائي و اصفهان عهدي

 و قزوين، زنجان، تبريز، ، كاشان يزد، شيراز، همدان، مشهد، قبيل از ايران ديگر شهرهاي در صفويه از
 به ايران شهرهاي از هيچيك ولي است بوده معتبري و عظيم علميه هاي حوزه) فعلي فردوس(تون

 رديف در يا و ترين عالي و نبوده اول طراز فقهاء مركز كاشان، كوتاهي مدت در و اصفهان، و قم استثناي
 وجود شهرها اين فقهي و علمي نشاط بر دليل بهترين. است رفته نمي شمار به فقهي هاي حوزه عاليترين
 و جوش يادگار و است موجود نامبرده شهرستانهاي  همه در كه است تاريخي و عالي بسيار مدارس

  . است گذشته  دورانهاي علمي خروشهاي
 درويش صفويه دانيم، مي  چنانكه. اند داشته صفويه ايران مشي خط در مهمي نقش عامل جبل فقهاء - د

 ميقع فقهي روش با اگر كردند مي طي خود درويشي  خاص سنت براساس آنها ابتدا كه راهي بودند،
 شد، نمي گذاري پايه ايران در عميقي فقهي حوزه فقهاء آن وسيله اگر و ،شد نمي تعديل عامل جبل فقهاء

 در داشت زيادي تأثير جهت اين هست، شام يا و تركيه علويهاي در آنچه نظير شد مي منتهي  چيزي به
 تصوف و عرفان ثانيا و بماند مصون انحرافات  گونه آن از ايراني ملت و دولت عمومي روش اوال اينكه
   از عامل جبل فقهاء اينرو از. كند  طي تري معتدل راه نيز شيعي
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 اين مردم گردن به بزرگي حق اصفهان فقهي حوزه تأسيس با  ديگران و بهائي شيخ و كركي محقق قبيل
  . دارند بوم و مرز
 و ايران، در تشيع بر است مقدم زمانا عامل جبل در تشيع) 1(است گفته سالنار شكيب كه همانطور -  ه

 معتقدند بعضي. دانند مي ايرانيان ساخته را تشيع كه است  كساني نظريه رد بر قطعي دالئل از يكي اين
 در اقامت  مدت در ابوذر. گرفت صورت بزرگ مجاهد صحابي غفاري ابوذر وسيله لبنان در تشيع نفوذ

 اندوزيهاي ثروت با مبارزه همدوش بود نيز فعلي لبنان از قسمتي يا همه شامل كه قديم شام منطقه
   ).2(كرد مي تبليغ نيز را  تشيع پاك مرام امويان، ساير و معاويه

  

   تسنن اهل فقهاي
  
  : كنم ذكر اي مقدمه است الزم: تسنن اهل فقهاء اما
 غير فقهاء عباسي خلفاي  زمان در و شدند مي قويتت شيعه غير نژاد عرب فقهاء اموي خلفاي دوره در

  : گويد مي اموي خلفاي درباره زيدان جرجي. شيعه غير ايرانيان مخصوصا شيعه، غير و عرب
 چون حال اين با. شمردند مي حقير را عرب غير ملل و داشتند اعراب به نسبت زيادي تعصب امويان
 خلفاي لذا شمردند، مي غاصب را اميه بني و دانستند مي  رسالت بيت اهل حق را خالفت مدينه فقهاي

 آنها كردن  راضي در شمرده گرامي را آنها ناچاري روي از ولي بودند متنفر مدينه فقهاي از قلبا اميه بني
 به مدينه فقهاي نظر بدون كه عبدالعزيز  عمربن مانند اموي پرهيزكار خلفاي خصوص به كوشيدند، مي
 صدد در عباسي منصور و افتاد عباسيان دست به كار اميه بني از  پس. زدند نمي دست مهمي كار هيچ

 عباسي دولت  آنان كمك با و ايرانيان بدست چه برآمد، ايرانيان ساختن بزرگ و عربها  كردن كوچك
  اقدامات از يكي و بود يافته تشكيل
  : پاورقي

 نقل عربي، اسالمي كشور چند از بازديد  عنوان تحت زاده واعظ آقاي مشهد، الهيات دانشكده نشريه) 1(
  . "التاريخ في عامل جبل"كتاب از
  همان) 2(
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 نام به  بنائي لذا. برگرداند مدينه و مكه از را مسلمانان نظر كه بود اين خودش  نقشه اجراي براي منصور 
. كرد قطع را همدين اهل معمول مقرري و آورند جا به حج اعمال رفته بدانجا مردم تا ساخت قبةالخضراء

 بيعت خلع در مدينه مردم استفتاي از پس بود انس بن مالك كه)  تسنن اهل ميان در(مدينه آنروز فقيه
 عليه علي خاندان از عبداهللا محمدبن با كشيده دست منصور از مدينه اهل داد، فتوا او خلع  به منصور

 غلبه وي بر بسيار زحمت با جنگيده يو با منصور و گرفت باال محمد كار كم كم. كردند بيعت السالم 
 و دانست نمي خليفه را عباسي خلفاي مالك اينهمه، با. كردند بيعت منصور با دوباره مدينه اهل و كرد
 احضار را  مالك و گشت خشمگين فهميد را اين منصور عموي سليمان بن جعفر مدينه حاكم  چون
   ).1(زد تازيانه آن بر كرده برهنه را او شانه و نموده
 الثلجي، ابن به معروف شجاع  محمدبن احوال ذيل در فقهاء به مربوط مقاله در الفهرست در النديم ابن

) شيعه غير ايرانيان البته(ايرانيان مورد در عباسي خلفاي  سياست دهنده نشان كه كند مي نقل داستاني
  : گفت كه كند مي نقل مصعبي ابراهيم بن اسحاق از. است

 قياس، اهل هم و باشد حديث اهل هم كه كن انتخاب من براي را فقيهي گفت و كرد ضاراح مرا خليفه
 طرفدار كه. اند يافته پرورش ما دولت در كه باشد آنها از باشد،  االصل خراساني و تيب خوش و باال بلند

 چنين با مردي گفتم خليفه  به گفت اسحاق. بسپارم او به را"قضاء"منصب خواهم مي باشد، ما  دولت
 وقتي خوب، بسيار گفت. كنم مذاكره او با بدهيد اجازه. ندارم سراغ ثلجي شجاع محمدبن جز اوصاف،

 احتياج ثروت و مال به نه بپذيرم؟ چرا گفت نپذيرفت، شجاع محمدبن اما. آر من نزد را او پذيرفت كه
  .. ).2(شهرت به نه و مقام به نه و دارم

 خوانده مكتب صاحب و مذهب  صاحب عنوان به نفر چهار تسنن، هلا فقهاء ميان در دانيم مي چنانكه
  باشد مي پيشوا چهار اين از يكي تابع تسنن توده و شوند مي

  : پاورقي
   105-  104 صفحه 3 جلد تمدن، تاريخ ترجمه) 1(
   305صفحه الفهرست،) 2(
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 در نفر چهار اين به كتبم و مذهب انحصار  ولي. حنبل احمدبن انس، بن مالك شافعي، ابوحنيفه، يعني 
  . بود موجود تسنن اهل ميان در مذهب و مكتب ده حدود در قبال داد رخ هجري هفتم قرن
 مذاهب، پيشوايان از پيش  دوره: كنيم مي تقسيم بخش سه به تسنن اهل فقهاء درباره را خود بحث ما

  . پيشوايان از بعد دوره پيشوايان، دوره
 صحابه اما اند، نكرده درك را اكرم  رسول كه است كساني دوره است، تابعين دوره، پيشوايان از قبل دوره،

 آنها و معروفند سبعه فقهاء به كه بودند مدينه در نفر هفت دوره  اين در. اند كرده درك را حضرت آن
  : از عبارتند

 از ييك به نسبت و است  قريش از مرد اين. مخزومي هشام بن حارث بن عبدالرحمن ابوبكربن -  1
  . است درگذشته 94 سال در. برد مي ابوجهل برادران

 پنجاه گويند است، معروف عبادت و زهد به است، قريش از نيز مرد اين مخزومي، مسيب سعيدبن - 2
 تاسيس در صدر حسن سيد عالمه. خواند را صبح نماز عشا نماز وضوي با و كرد داري زنده شب سال

 91 سال حدود در مسيب سعيدبن. دانند مي شيعه را او شيعه بزرگ علماي از ديگر  بعضي و) 1(الشيعه
  . است  درگذشته

 تأسيس صاحب. است السالم عليه  صادق امام مادري جد و ابوبكر نواده بكر ابي محمدبن بن قاسم -  3
 ساساني يزدجرد دختران از يكي است معروف چنانكه قاسم مادر) 1(كند مي تصريح او تشيع به الشيعه 

 و صد سالهاي  فاصله در وي. است ايراني مادر طرف از و قرشي پدر طرف از قاسم نقل،  بنابراين. تاس
  . است درگذشته ده صدو

 معروف انصاري ثابت زيدبن پسر مرد اين 99. سال حدود در متوفا. انصاري ثابت زيدبن بن خارجة - 4
  . است

  . است گذشته در 94 سال حدود در است، رانياي احتماال و موالي از مرد اين. يسار بن سليمان -  5
 بن عبداهللا برادرزاده مرد اين. 98 سال حدود در متوفا مسعود، بن عتبة بن عبداهللا بن عبيداهللا -  6

  . است معروف صحابي مسعود
    عوام بن زبير پسر شخص اين 94. سال حدود در متوفا زبير، بن عروه -  7
  

  : پاورقي
   298. صفحه الشيعه تأسيس) 1 (
همان) 2(
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  . است معروف صحابي
 بن قاسم(ديگر يكنفر است، ايراني احتماال) يسار بن سليمان(يكنفر نفر، هفت اين از شد، معلوم چنانكه
 يا مكي خالص عرب همه باقي. است ايراني مادر طرف از نيست معتبر چندان كه نقل بريك بنا) محمد
 جمله از. ميباشند  ايراني آنها از بعضي كه هستند ديگري برجسته افراد دوره اين در. ميباشند  مدني

 او را قياس به عمل. است بوده مالكيان پيشواي انس  بن مالك استاد وي. است مشهور فقيه ربيعةالرأي،
  . است درگذشته 136 سال در ربيعه. كرد ابتكار و ابداع

 يا 104 در او است سبعه فقهاء اصرمع و ايراني موالي از طاووس. است كيسان بن طاووس جمله آن از و
  . است درگذشته 106
  .كرديم ياد او از قبال شود مي شمرده اول قرن فقهاء از است، ايراني كه است اعمش سليمان ديگر
 و فقاهت مقام به عكرمه. نيست  ايراني و است بربري غالم يك عكرمه. است عباس ابن غالم عكرمه ديگر

  . شود مي برده نام او از تفسير و فقه كتب در. شد نائل تفسير
  : پيشوايان طبقه اما
 150. سال در متوفا المرزبان  بن نعمان بن ثابت بن نعمان يا زوطي بن ثابت بن نعمان ابوحنيفه -  1

 پيغمبر از بعد تسنن، جامعه در. رود مي شمار به سنت اهل  اعظم امام كه است ايراني نفر يك ابوحنيفه
 بسياراند ايران در پيروانش. نيست محترم ابوحنيفه باندازه هيچكس) ع(حسنين و ينراشد  خلفاي و اكرم

  . دارد پيرو مليون صد از بيش ايران غير در كنداما
 پيروان كثرت نظر از شافعي  است قرشي عرب شافعي، 204. سال در متوفا شافعي ادريس محمدبن - 2

  . باشد داشته پيرو او از بيش شايد و است ابوحنيفه مانند
 انس بن مالك پيرو غالبا مغرب بالد است قحطاني عرب مالك، 179. سال در متوفا انس بن مالك -  3

  . ميباشند
 در خاندانش ظاهرا ولي است  عرب نژاد لحاظ از احمد 241. سال در متوفا شيباني، حنبل احمدبن -  4

 و شد خارج مرو از داشت رحم در را او وقتيكه در مادرش: مينويسد  خلكان ابن. اند ميزيسته) مرو(ايران
  . كرد حمل وضع بغداد در

   از عليهذا داشت محسوب نژاد عرب ايرانيان جزء ميتوان را حنبل احمدبن
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 نژاد عرب ايراني چهارمي قحطاني، عرب ديگري عدناني، عرب ديگري ايراني، يكي تسنن اهل امام چهار
  . است

 منسوخ مذهبشان عمال اكنون  كه اند بوده نيز ديگر عده وايانپيش طبقه در شد، اشاره قبال همچنانكه
 ،270 متوفا اصفهاني ظاهري علي بن داود و 310  سال در متوفا طبري جرير بن محمد قبيل از است

 جمود و اخباريگري نوعي مكتب اين. آورد بوجود فقه در را ظاهري مكتب  كه است همان علي داودبن
 باهل نسبت عداوت  نوع يك از خالي و است امويها طرفدار اما دارد ايراني نژاد كه اندلسي  حزم ابن. است
  . است  ظاهري بن علي داودبن تابع فقهي نظر از. نيست البيت

 نه، بعضي و ند ا بوده مذهب و مكتب صاحب بعضي كه ميباشند تسنن اهل بزرگ فقهاي از ديگر گروهي
 باشيم داده بدست تسنن اهل فقه در ايرانيان سهم از معياري  اينكه براي ما نه برخي و ايرانيند برخي
  : ميبريم  نام را اي عده

 مرد اين 189. سال در متوفا و الرشيد هارون مالزمين از ابوحنيفه، شاگرد شيباني، حسن محمدبن - 1
 و درگذشت ري در آمد مي بايران هارون با كه سفري در و شد متولد عراق درواسط است، دمشقي اصال

  . شد دفن همانجا
 اين 192. سال در متوفا و  هارون و هادي و مهدي القضاه قاضي و ابوحنيفه ديگر شاگرد ابويوسف، -  2

  . ميبرد مدينه انصار به نسب ظاهرا مرد
  . ميرود شمار به ابوحنيفه پيروان از و است عدناني زفرعرب 158. سال در متوفا الهذيل، زفربن -  3
 ميرود، بشمار مكاتب صاحبان از ليث ،175 سال در متوفا مصر، فقيه هاني،اصف سعد بن ليث - 4

  . است  بوده ابوحنيفه پيرو كه ميشود گفته گواينكه
 در 181 سال در و بوده ثوري و  مالك و ابوحنيفه شاگرد است، مرو اهل مروزي، مبارك بن عبداهللا - 5

  . است گذشته
 ساكن بوده، رباح ابي عطاءبن و زهري شاگرد ،157 متوفا و،عمر بن عبدالرحمن و ابوعمر اوزاعي، - 6

 عرب نيست معلوم است، مكتب صاحب فقهاء از اوزاعي ميشد، شمرده شاميان مطلق پيشواي و بود شام
  . است يمن اسراي از يا و است يمني اصيل
 در معاريف ميان در. است  خارج احصا حد از معاريف غير ميباشند، تسنن اهل فقهاي معاريف اينها

  . فراوانند  ايراني غير و ايراني افراد مختلف طبقات
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 و اصطخري ابوسعيد و شافعي سريج  ابن از بگذريم، كه تسنن اهل فقهاء معاريف و ائمه از بعد، قرون در
 امام و شيرازي ابواسحاق و اسفرائني ق ابواسحا و اسفرائني حامد ابو و. چهارم قرن در مروزي ابواسحاق

 عراقي ابواسحاق و پنجم، قرن در كياالهراسي و خوافي ابوالمظفر و غزالي محمد امام و جويني ينالحرم
 نام بايد هشتم قرن در اندلسي شاطبي  امام و هفتم قرن در موصلي ابواسحاق و ششم قرن در موصلي

  . برد
  . اند بوده شيعه ايران فقهاء  همه تشيع به تسنن از ايران مردم گرايش مناسبت به اخير قرن چهار سه در
  

   ادبيات
  

 فراواني خدمات ايرانيان  قسمت اين در است، تاريخ و شعر و بالغت و لغت و صرف و نحو مقصود،
 اين خدمت از بيش خيلي و بوده زبان اين به اعراب خود از بيش عربي زبان به ايرانيان خدمات اند، كرده
 همت عربي  زبان خدمت به ديني مقدس انگيزه يك كمح به ايرانيان. است بوده فارسي  زبان به مردم

 زبان آنرا دانستند، نمي عرب قوم زبان را  عربي زبان ديگر پاكنهاد مسلمانان همه مانند ايرانيان. گماشتند
  فوق عالقه و نشاط و شور با و تعصب هيچگونه بدون لهذا. دانستند مي  اسالمي المللي بين زبان و قرآن
  . پرداختند زبان اين تدوين و ضبط و راگيريف به  اي العاده
 كه دارند اتفاق و اجماع  اسالمي مورخين. ميشود آغاز نحو يعني عربي زبان دستور از عربي ادبي علوم

 كتاب در صدر حسن سيد مرحوم جليل عالمه. است السالم عليه علي اميرالمؤمنين نحو علم مبتكر
 السالم عليه علي ،)1(است كرده ذكر را مطلب اين انكار ابلق غير شواهد و دالئل الشيعة تأسيس نفيس

   دستور و آموخت را نحو اصول است بوده استعداد با العاده فوق و شيعي مردي كه دئلي ابواالسود  به
   آنچه و افزود چيزهائي و كرد  عمل دستور طبق ابواالسود بيفزايد، آن بر و كند تأمل اساس اين بر كه داد
  

  : پاورقي
  . 61 - 40 صفحات االسالم لعلوم الشيعة تأسيس به شود رجوع) 1(
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 بن يحيي و االسود ابي بن اباحرب و االسود ابي بن عطاء  پسرش دو جمله آن از و اي عده به ميدانست
 دو ايراني  ابوعبيده و عرب اصمعي گويند. آموخت الفيل، عنبسةو نعمان بن يحيي و اقرن نميموو يعمر
  . اند بوده ابواالسود پسر عطاء شاگردان المي،اس معروف اديب

 كه العالء بن ابوعمرو و ثقفي  عيسي و حضرمي ابواسحاق قبيل از ديگر افرادي طبقه اين از بعد طبقه در
  . اند گرفته قرار است القدر جليل بسيار و است سبعه قراء از و شيعي مردي

 ماه در تقوا كمال از بود، عرب اشعار مخصوصا و ياتادب و زبان به عارف و لغوي مردي العالء بن ابوعمرو
 عرب اشعار متضمن كه رو آن از را خود هاي نوشته حج سفر در خواند، نمي شعر هرگز رمضان مبارك
    شاگردي تزدوي مبارك بن سعدان ابوعبيده، نحوي، حبيب بن يونس اصمعي،. برد بين از بود جاهلي
   ).1(اند كرده
 از و است شيعي مردي و است نحو اول درجه نظران صاحب و مجتهدان از كه عروضي احمد بن خليل
 شاگرد"الكتاب"صاحب معروف سيبويه است گرفته قرار طبقه اين بعد طبقه در و ميرود شمار به نوابغ
  . است كرده تحصيل خليل و سيبويه نزد معروف اخفش و است بوده خليل

 و فراء شاگردش و معروف،  كسائي. ميشوند تقسيم صريينب و كوفيين نحله دو به نحويين ببعد اين از
 و سيبويه اما و اند بوده كوفي نحله از ثعلب ابوالعباس شاگرد  االنباري ابن و فراء، شاگرد ثعلب ابوالعباس

 و استاد ترتيب  به كه جرجاني عبدالقادر و جني ابن و فارسي ابوعلي و زجاج و مبرد و مازني و اخفش
  . ميروند شمار به بصري نحله از دان بوده شاگرد

  : ندا ايراني اي عده برشمرديم كه اينها از
 بنام كتابي ).1(است  االصل اعجمي گويد مي النديم ابن 183. سال در متوفا حبيب، بن يونس - 1

 و علم وقف را خود ساله هفت و هشتاد عمر و نكرد ازدواج گويند است، كرده تأليف الكريم القرآن معاني
  . كرد نشدا
   نيز  ابوعبيده النديم ابن بگفته 210. در متوفا المثني معمربن ابوعبيده -  2
  

  : پاورقي
   213. صفحه سوم، چاپ دوم جلد االدب، ريحانة) 1(
 69 صفحه الفهرست) 2(
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   ).1(است ايراني
 است ارستانطخ اهل اصال ريحانةاالدب  نوشته به بنا. نيامد بدست وفاتش تاريخ مبارك، بن سعدان - 3
   ).2(است بوده نابينا و
 فارس اهل سيبويه 180. سال حدود در متوفا سيبويه به معروف قنبر، بن عثمان عمروبن ابوبشر، - 4

 بغداد به هم سفري و كرد طي بصره علميه حوزه در را  خويش علمي حيات و شد متولد بيضا در است،
  . رفت

 پس. است معروف زنبوريه قصه  به كه دارد كسائي با عروفيم داستان رفت بغداد به كه سفري در سيبويه
 خويش مولد در و گذشت در همانجا در كه نداشت بيشتر  سال چهل و برگشت فارس به بغداد سفر از

 خود فن در جهان  كتب بهترين از و است معروف"الكتاب"بنام نحو در سيبويه معروف  كتاب. شد دفن
 در بارها است، شده تلقي صوري منطق در ارسطو منطق و هيئت در بطلميوس مجسطي قبيل از يعني

 نحو در علما همه اند گفته ديگران و بحرالعلوم سيد است، شده  چاپ مصر و كلكته و برلين و پاريس
 مازني است، شده استشهاد مجيد قرآن از آيه چند و سيصد به كتاب اين در ميباشند،  سيبويه عيال
 بعنوان زيادي پول آنكه با كند تدريس  ذمه اهل از يكي به را كتاب اين دنش حاضر عرب، معروف نحوي
  . نكند لمس را قرآن آيات مسلمان غير دست كه دليل باين تنها ميشد، داده باو التدريس حق

 است، نحويين اول درجه اكابر از مرد اين. اوسط اخفش يا اخفش به معروف مسعده سعيدبن - 5
 افزوده بود كرده وضع احمد بن خليل سابقا آنچه بر عروضي بحر يك و دهكر تأليف زيادي كتابهاي

    مسلم اند خوانده نيز مجاشعي را او حال عين در. است خوارزمي النديم، ابن  بگفته بنا مرد اين. است
 عرب، قبيله بيك انتسابش يا و است نژاد عرب ايرانيان از بنابراين و باشد مجاشعي عرب اصال نيست
 گذشته در 221 يا 215 سال در اخفش است، بوده مرسوم عهد آن در آنچنانكه است الحاقي و پيماني
  . است

 جداعاليش نام است، ايراني قطعا كسائي. گذشت ذكرش قراء عداد در قبال كه كسائي حمزه بن علي - 6
   به الرشيد هارون با كه دويست سال حدود در. است فيروز

  
  : پاورقي

  75 ص همان،) 1(
   189. صفحه 8 جلد ريحانةاالدب،) 2(
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  . درگذشت ري در ميرفت خراسان
  . كرديم معرفي را او مفسرين و قراء عداد در قبال و است ايراني نيز مرد اين فراء، -  7
. است بوده ساسانيان غالت مخزن  كه است انبار اهل االنباري، ابن به معروف انباري قاسم محمدبن - 8

  . است درگذشته 327 سال حدود در و بوده ثعلب ابوالعباس شاگرد
 است، بوده ثعلب و مبرد شاگرد. زجاج به معروف سهل، بن سري محمدبن بن ابراهيم ابواسحاق، - 9

 همه گويند. گشت معروف"زجاج"به رو اين از و ميكرد  بلورتراشي تحصيل اوان در خود معاش امرار براي
 310 سال حدود در. ميپرداخت خود دستمزد از التعليم حق بابت مبرد خود استاد به  درهم يك روزه

  . است درگذشته
 377 در و شد متولد 288 سال در است، ديالمه معاصر و فارس فساي اهل فارسي، ابوعلي - 10

 بن سالمة"المصباح"كتاب از) 1(الشيعه تأسيس در. اند دانسته نحويين خاتم را او برخي. درگذشت
 بوسيله فارس از نحو يعني"بفارس ختم و بفارس النحو فتح":اند گفته كه ميكند  نقل شامي عياض
  . يافت پايان فارسي ابوعلي رفتن با فارس در و  گشت آغاز سيبويه
  . است رفته كار به باالمبالغه بيان در كه است بديهي

 بالغت فن در عبدالقاهر شهرت بيشتر معروف، بياني معاني لغوي نحوي اديب جرجاني، عبدالقاهر - 11
 علم در نفيسي كتابهاي عبدالقاهر از. ميرود بشمار نيز نحويين از حال عين در است، بيان و معاني يعني
 االعجاز، دالئل اسرارالبالغه،: قبيل از اند كرده حفظ هم هنوز را خود ارزش كه است دست در بالغت

  . است گذشته در 474 يا 471 سال در وي غيره و اعجازالقرآن
 مختصر و اشاره بطور و ميباشند  ايراني نحويين، اكابر از ديگري گروه برديم نام كه افراد اين بر عالوه

 و شيعي اهوازي سكيت ابن و سجستاني ابوحاتم و. دوم قرن در احمر خلف: قبيل از ميبريم، را نامشان
 ابوحنيفه و ها،غير و االخبار عيون المعارف، الكاتب، ادب: نفيس كتابهاي  صاحب دينوري قتيبه ابن

   الخياط بن ابوبكر و است  بوده مورخ و دان رياضي و حكيم مردي ادبي جنبه بر عالوه كه دينوري
  

  : پاورقي
   51صفحه) 1(
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   بود مجوسي خانواده يك از كه شيرازي سيرافي مرزبان بن عبداهللا بن حسن و. سوم قرن در سمرقندي
 خوارزمي ابوبكر و  سيرافي مرزبان به عبداهللا نب حسن بن يوسف و. شد مسلمان عبداهللا پدرش و

 االئمه نجم و. پنجم قرن در اصفهاني ابومسلم و. چهارم قرن در همداني خالويه ابن و االصل طبرستاني
  . هفتم قرن در رضي به معروف استرابادي

 و الذكر، سابق جرجاني عبدالقاهر  قبيل از ايرانيند اسالمي، بالغت و فصاحت علماي از گروهي همچنين و
 نه بوده او بيان علم اولي واضع ميشود گفته كه 371 متوفا شيعي خراساني مرزباني عمران محمدبن
    سكاكي و ،385 در متوفا طالقاني عباد بن صاحب و الذكر، سابق زمخشري و جرجاني، عبدالقاهر
 تفتازاني و ،710 در متوفا سكاكي مفتاح شارح شيرازي الدين قطب و هفتم، قرن در متوفا خوارزمي

  . 816 در متوفا جرجاني فشري ميرسيد و 791 در متوفا سرخسي يا نسأي
 حدود در متوفا اللغة، صحاح  صاحب نيشابوري جوهري قبيل از ايرانيند زيادي عده نيز لغويين ميان در

 اللغة سقامو صاحب زآباديوفير مجدالدين و ،565 در متوفا اصفهاني راغب و چهارم، قرن دوم نيمه
   و ،518 در متوفا االمثال مجمع و االسامي في السامي صاحب نيشابوري ميداني و 816 در متوفا
  . اينها غير

 قتيبه ابن و الذكر سابق  دينوري ابوحنيفه قبيل از ايرانيند نيز اسالمي مورخين از گروهي همچنانكه
 متوفا االصل اموي اصفهاني ابوالفرج ،279 در متوفا  بالذري و الذكر سابق طبري و الذكر سابق دينوري

   350. در متوفا  اصفهاني حمزه و 356 در
  . باشد شده تأليف  تاريخ رشته مانند اي رشته كمتر در شايد زيادند، خيلي اسالمي مورخين
  : ميگويد زيدان جرجي

 به نوشتند، بكتا و كرده پيشرفت  تاريخ در) جديد عصر ملل باستثناي(ديگر ملت هر از بيش مسلمانان
 در كه است كتابهائي جز عدد اين و. است شده ذكر تاريخي  كتاب 1300 نام الظنون كشف در كه قسمي
 تاريخ در  كه كتبي يا و شده تأليف تواريخ آن تلخيص در كه كتابهائي يا و شده نوشته  تواريخ آن شرح

   در آنها از هيچيك نام كه رفته دست از و بود شده تدوين
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 در كه برده را تاريخي كتب ها ده نام خود الذهب مروج كتاب مقدمه در مسعودي... نيست ظنونال كشف
  ... بوده موجود او زمان
 بشكوال ابن و عبدالبر ابن مانند(گرفته اندلسي از اند كرده شركت گوناگون ملل اسالمي تاريخ تدوين در
 و) صفدي و عساكر، ابن مانند(دمشقي و) قفطي الدين جمالي و مقريزي مانند(مصري تا) آبار ابن و

 و الجوزي ابوالمظفربن  الدين شمس: وي سبط و الجوزي بن عبدالرحمان و بغدادي خطيب مانند(عراقي
   ).خلدون  ابن مانند(تونسي و) االصل ايراني اربلي خلكان ابن
 مانند(گرفته ينمع شخص  تاريخ و سيره از است داشته وجود اسالم در نويسي تاريخ انواعي عالوه به

 تاريخ و) قم تاريخ مانند(شهرها تواريخ تا) پادشاهان برخي مخصوص تواريخ و نبوي، هاي سيره
   الحكماء طبقات مانند(فن يك اهل تاريخ يعني علوم تاريخ و) دمشق تاريخ و مصر تاريخ مانند(كشورها

 همه بر عالوه) طبري تاريخ و  ييعقوب تاريخ مانند(عمومي تواريخ و) الحفاظ طبقات و االطباء طبقات و
 صاحب فارسي اصطخري و التقاسيم احسن صاحب المقدسي مانند اند بوده نويس جغرافي برخي اينها

  . الممالك  مسالك و صوراالقاليم
  : يكديگر همزمان اند بوده نفر دو اسالم دوره مورخان اولين سيوطي، از پيروي به زيدان، جرجي عقيده به

 كه الزبير بن عروه ديگر و است شيعي و است التمر عين موالي از كه مطلبي حاقاس محمدابن يكي
 تاريخ اولين كه اند كرده ثابت صدر حسن سيد عالمه  ولي. ميبرد معروف صحابي العوام زبيربن به نسبت

   بطق به نسبت كه است نوشته السالم عليه اميرالمؤمنين كاتب رافع ابي بن  عبيداهللا اسالم دوره در را
 السالم عليه علي كه است صحابه از افرادي نام درباره است كرده تأليف او كه كتابي. است مصري و ميبرد

  . اند كرده همراهي خالفت دوره در را
 اسحاق ابن سيره همان  هشام ابن سيره و است نبوي سيره نويسنده كه(مطلبي اسحاق محمدبن اگر

 رافع ابي ابن از بعد بگوئيم بايد آيد، برمي"مولي"كلمه از  نچنانكهآ باشد، ايراني) هشام ابن روايت به است
 اين با. است  بوده قرشي عرب ديگر و ايراني يكي اند بوده تاريخ در پيشقدم كه نفري دو ، مصري قبطي
 دست در ظاهرا ديگر نفر دو آن كتاب  ولي است دست در اسحاق ابن محمد كتاب عين كه تفاوت
  . نيست
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 كه كند مي ذكر را اسالمي اوليه قرون مورخين از گروهي نام الفهرست در مالندي ابن
  . اند بوده"مولي"اصطالح
 و ميشد اطالق ايرانيان بر تنها  كلمه اين كه نميدانم قطع بطور اكنون من اند، بوده عرب غير ظاهرا موالي

. است ميشده اطالق نيز اند اشتهد عرب قبائل از يكي با پيمان  نوعي كه عرب يا و عرب غير ملل بساير يا
. اند  بوده ايران بالد از  كه كند مي تصريح را بعضي و ميبرد نام"مولي"قيد با را اي عده النديم  ابن حال بهر
 واصل بوجنادبنا،156در متوفا  ديلمي سابور حمادبن ابوالقاسم ،207 متوفا معروف مورخ واقدي: جملهاز

  . اينها غير و رازي كليني شعوبي عالن الكاتب، عبدالحميد  ناحمدب محمدبن ابوالفضل الكوفي،
 غيره و تاريخ و بالغت و صرف و نحو و لغت از عرب ادبيات كه پنداشت و كرد غفلت يا مبالغه نبايد البته

 العاده فوق تبرز كه نيز ديگر اقوام از عربي ادباي ميان در. است  يافته تدوين ايرانيان بدست يكسره
 يا كرد برخي و شامي برخي و مصري، برخي و اندلسي، برخي و عرب برخي كه ميشود يافت اند داشته
 ذكر از بيشتر تطويل از احتراز براي و كرده  مطلب اين به اي اشاره گذشته در ما اند بوده رومي يا ترك
  . ميكنيم خودداري آنها
 قتيبه ابن الكاتب ادب: ميرود بشمار  عرب ادبيات اركان از كه است كتاب چهار عربي ادبي كتب ميان در

  . قالي ابوعلي نوادر جاحظ والتبيين  البيان مبرد، الكامل دينوري،
 عرب جاحظ و. است ازدي عرب ،مبرد. است ايراني قتيبه ابن تنها كتاب چهار اين چهارگانه مؤلفان از

  . است  بكري ديار قالي، ابوعلي و. است كناني
 كه آمدند پديد نفر سه  هجري دوم قرن در كه كند مي نقل المزهر كتاب زا االسالم درضحي امين احمد

 مانندي آنها از بعد نه و آنها از پيش. ميروند شمار  به عرب علوم و عرب لغت و شعر در ديگران پيشواي
  : دارند نفر سه اين از دارند چه هر همه است،  نيامده ايشان براي

   215. متوفا خزرجي انصاري ابوزيد -  1
   215. حدود در متوفا معروف لغوي اديب اصمعي -  2
   210. حدود در متوفا المثني معمربن ابوعبيده -  3
  خزرجي مدني  عرب اماابوزيد،. است االصل ايراني ابوعبيده، تنها نفر سه اين از
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   است، باهلي عرب واصمعي، است 
  

   آالم
  

 و اسالمي عقائد اصول در  تحقيق به است بوطمر كالم. است اسالمي درصد صد علم يك نيز كالم، علم
  از اعتقاد مورد امر آنكه از اعم آنها، از دفاع

  
 عدم و اعتقاد كه باشد ياتيتقل از اي و خداوند صفات و ديتوح به مربوط مسائل مانند باشد محض اتيعقل

 نيهم به و عه،يش رنظ از امامت مسألة مانند باشد مؤثر انسان سرنوشت در آن به اعتقاد عدم و اعتقاد
  .ينقل كالم و يعقل كالم به شود يم منشعب كالم جهت

 كرده طرح جهان و انسان و معاد و مبدأ دربارة ياديز مسائل كه اسالم مانند ينيد در كالم علم شيدايپ
 آن بر رومندين يعلم نشاط كي كه ياسالم ةياول قرون ياسالم اجتماع مانند ياجتماع در و است،

  .است يضرور و يعيطب ردك يم حكومت
 اقامه برهان و استدالل نبوت و معاد و ديتوح ليقب از ياعتقاد مسائل از يبرخ بر رسماً ميكر قرآن

  .»نيصادق كنتم ان برهانكم هاتوا قل«: كند يم مطالبه برهان و حجت مخالفان از و دينما يم
 و قدم مانند يمسائل و پرداخت ليحلت و هيتجز به ياسالم يعقل مسائل در كه يكس اول مسلماً و قطعاً

 ساخت مطرح را آنها امثال و بيترك و بساطت و ارياخت و جبر و يمتناه ريغ و يمتناه و حدوث
 ريغ بر يعقل علوم در عهيش همواره ليدل نيهم به و است السالم هيعل طالبياب بن يعل نيرالمؤمنيام
  .است داشته تقدم عهيش
  :ميكن آغاز عهيش انيرانيا از ،ياسالم يها نهيزم در اسالم به انيرانيا خدمات دربارة را خود بحث ما
. است تمار ثميم بن لياسماع بن يعل است كرده فيتأل يكالم مسائل در كتاب كه عهيش متكلم نياول. 1

 شده يم السالم هيعل يعل نيرالمؤمنيام سرّ صاحبان از و عهيش سخنور و بيخط عنوان به ثميم خود
   است ينيبحر و است هجر اهل ثميم. است

  
 عالف ابوالهذيل عمرو ضراربن معاصر ميثم بن اسماعيل بن علي اش نواده. رود مي بشمار ايراني فرد يك و
    دوم قرن معروف متكلمان از عبيد عمروبن و
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  . است داشته اعتقادي مسائل در مباحثاتي آنها با و است هجري
 در. است السالم عليه صادق  امام اصحاب معاريف و مشاهير از مرد اين. جوزجاني سالم بن هشام -  2

 و است خوانده"متكلم"بعنوان را آنها صادق امام كه هستند گروهي السالم عليه صادق امام اصحاب ميان
 هشام و الماصر  بن قيس الطاق، مؤمن اعين، بن حمران قبيل از) 1(است مسطور كافي الحجة كتاب در
  . هم غير و الحكم بن

   ).2(آموخت السالم عليه  الحسين ابن علي از را كالم گويند كه است كسي همان ماصر بن قيس
 به است گفته النديم ابن كه همانطور نوبخت آل است، نوبخت آل از. نوبخت بن ابوسهل بن فضل - 3

. نيست آن توضيح مجال اكنون كه است برخاسته آنها از قرن سه طول در زيادي فضالء و معروفند تشيع
 جانشيني  به كه برد منصور بدربار را ابوسهل پسرش روزي بود، منصور دربار در و منجم خودش نوبخت
 منصور"شاه نه خسرو باد بازارد ما طيماذاه  ماه خورشيد":گفت پرسيد را نامش منصور. كند معرفي خود
   مختصر را اسمت! رده؟ك چه پدرت: گفت و كرد تبسم منصور آري، گفت ؟ است تو اسم اينها همه گفت
 كنيه عنوان به را"ابوسهل"كلمه برايت  من يا و كن انتخاب اسمت جزء از را"طيماذ"كلمه همان يا. كن

  . است ابوسهل شان كنيه نوبختيان از بسياري) 3(شد راضي كنيه همين  به ابوسهل ميكنيم انتخاب
    بن سهل بيا بن فضل: قبيل از نوبخت خاندان از شيعه متكلمين از بسياري
 عصر در يعرب به يفارس نيمترجم از و الحكمه تيب معروف كتابخانة رأس در هارون زمان در كه نوبخت
 اسحاق بن لياسماع پسرش و نوبخت سهل ياب بن اسحاق نيهمچن و رود، يم شمار به يمأمون و يهارون
 اسحاق بن يعل بن لياعاسم ابوسهل اش نواده و اسحاق بن يعل گرشيد پسر و نوبخت بن سهل ياب بن
 بن ابوسهل زادة خواهر ينوبخت يموس بن حسن گريد و اند داده لقب عهيش در نيالمتكلم خيش را او كه
  )4.(يرانيا خاندان نيا از گريد يا عده و يعل

  ،]ستهيز يم [سوم قرن لياوا و دوم قرن اواخر در يشابورين شاذان بن فضل .4
  

  : پاورقي
   171صفحه اول دجل آخوندي، چاپ كافي،) 1(
   358 صفحه الشيعة، تأسيس) 2(
  .364 و 363 ص همان،) 3(
  .يانيآشت اقبال عباس مرحوم فيتأل ينوبخت خاندان كتاب و 375 ـ 362 ص همان،) 4(
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 يهاد حضرت و جواد حضرت و رضا حضرت اصحاب از شاذان بن فضل .گذشت رشيخ ذكر قبالً كه
  .است نوشته كالم رد ياديز كتب و است بوده السالم هميعل

  ).1 (سوم قرن در يجبائ يابوعل معاصر ،ياصفهان يجرجان مملك بن عبداهللا بن محمد .5
 مناظرات و مباحثات يبلخ يكعب ابوالقاسم و او انيم يهجر سوم قرن در يراز قبة ابن ابوجعفر، .6

 .است بوده امامت مسائل در يكتب
 ينوبخت يعل بن لياسماع ابوسهل المانغ از نديگو يراز قبة ابن معاصر يسوسنگرد ابوالحسن .7

 .است رفته حج به ادهيپ سفر پنجاه و بوده
. است ياسالم ياطبا و حكما و نيمتكلم اعاظم از كه ياصفهان يراز هيمسكو ابن يابوعل .8

 در يو االعراق طهارة كتاب. است دست در و شده چاپ او االصفر الفوز و االكبر الفوز يكتابها
 بيطب و ميحك نايس ابن يابوعل معاصر. است ياسالم ياخالق كتب نيمهمتر از اخالق علم

 .است گذشته در 431 سال در. است ياسالم معروف
 نمونه عنوان به ما. فراوانند نيز ايراني  شيعه متكلمين. بسيارند ايراني غير و ايراني از اعم شيعه متكلمين

 متكلمين را اسالمي كالم علم اركان متأخر قرون در كرديم ياد چهارم  قرن تا دوم قرن از را باال افراد
  . اند ميداده تشكيل  شيعه
 و اسالم جهان معروف سياستمدار و دان رياضي و متكلم و حكيم طوسي نصيرالدين خواجه ظهور از پس

 از بيش تجريد كتاب پس آن از كه بطوري يافت  بيشتري اهميت شيعه كالم تجريد، كتاب يافتن نگارش
  . گرفت قرار سني و شيعه در كالمي  بحثهاي محور يگرد كتاب هر
 آنها متكلم قديميترين ايرانيند،  بيشترشان شايد و تسنن اهل متكلمان از بسياري: عامه متكلمين اما

 در بصري حسن. ميباشند موالي از دو هر كه است غزال عطاء بن اصل و شاگردش سپس و بصري حسن
 واصل و) 2(است شده واقع 110 سال در وفاتش. است ميزيسته دوم نقر اول نيمه و اول قرن دوم نيمه
 معتزله مكتب آنجا از و گرفت  اي جداگانه راه و شد مستقل و كرد انشعاب او از و است او شاگرد كه
   ).3(است درگذشته 181 سال در شد، گذاري پايه

  : پاورقي
   376صفحه الشيعه تأسيس و 266 صفحه الفهرست،) 1(
   269. صفحه 1 جلد نةاالدب،ريحا) 2(
 صحيح اين ظاهرا و درگذشته 131 سال در وي گويد مي درالفهرست 60 صفحه 5 جلد خلكان ابن) 3(

  . است
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 زبردست العاده فوق ميشمارند، عقلي  كالم گذار پايه را او. است موالي از نيز مرد اين عالف، ابوالهذيل - 3
 روزي نويسنده اين. داشت ميالس بنام مجوسي اي نويسنده. است  داشته آشنائي فلسفي كتب با و بوده
 ابو. كردند بحث  ثنويت و توحيد درباره و كرد جمع مجلس يك در ابوالهذيل با را مجوسيان از اي عده

 هزار چندين كه اند نوشته ديگران و) 1(نعمان  شبلي. شد مسلمان ميالس و كرد محكوم را آنها الهذيل
  . شدند مسلمان ابوالهذيل  ستبد مجوسي ايراني نفر
 بن صالح با دارد معروفي مناظره بود، قوي العاده فوق زيرا ميكردند، اجتناب همه ابوالهذيل با مناظره از

 بوالهذيلا ).2(است كرده نقل آنرا النديم ابن كه معروف،) عصر  آن باصطالح(زنديقو شكاك عبدالقدوس،
 از عرب، شيعي معروف متكلم الحكم، بن هشام بود متوحش او اب مناظره از و داشت بيم كه كسي تنها از

   ).3(بود السالم عليه صادق امام اصحاب
 كتاب سوم جلد در خلكان ابن  آنچه مطابق مرد اين 221. در متوفا نظام به معروف سيار بن ابراهيم - 4

 و كالم در نظام تنظريا. است بوده بلخي است گفته  شهرستاني عبدالكريم محمدبن احوال ذيل خود
  . است بوده الحكم بن هشام شاگرد نظام است معروف  فلسفه در احيانا

 بن عمرو. است ميكرده خدمت  بصره پليس در و است كابل اسيران از پدرش. باب بن عبيد بن عمرو -  5
  . است درگذشته 150 سال از پيش و شده متولد 80 سال در عبيد
 خالفت دوره از قبل عباسي منصور با. است معروف مناعت به و رددا خارجيگري تمايل عبيد بن عمرو

 تقاضاي او از و داشت گرامي را او منصور و شد وارد او بر روزي منصور، خالفت ايام در. بود دوست
    اكنون كه سلطنت و ملك: بود اين گفت منصور به عمرو كه سخناني جمله از. كرد اندرز و موعظه
 كه است روزي آبستن كه بترس  شب آن از نميرسيد، بتو ميماند پايدار كسي ايبر اگر افتاده تو بدست
 درهم هزار ده داد دستور منصور برود خواست عمرو كه وقتي. نيست) قيامت(روز آن از بعد شبي ديگر
  كه خورد قسم منصور. نپذيرفت بدهند باو
  

  : پاورقي
   29. صفحه داعي فخر ترجمه كالم، علم تاريخ) 1 (
   252 صفحه الفهرست) 2(
 31 صفحه نعمان شبلي كالم علم تاريخ) 3(
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 بود مجلس حاضر منصور وليعهد و پسر مهدي. پذيرفت نخواهم  كه كرد ياد سوگند عمرو. بپذيري بايد 
 از عمرو! ؟كني مي ياد سوگند خليفه سوگند مقابل در تو چه؟ يعني: گفت و شد ناراحت جريان اين از و

 نيكان لباس كه قسم خدا به گفت. است مهدي وليعهد و پسرم گفت كيست؟ وانج اين پرسيد منصور
 آماده او براي منصبي و نيست نام آن شايسته كه) مهدي(اي گذاشته او روي نامي و اي پوشيده او بر

 برادر بلي: گفت و مهدي به كرد رو عمرو آنگاه. آن از غفلت با است مساوي آن از برداري بهره  كه اي كرده
   اگر. آورد فراهم را قسمش شكستن موجبات عموميت و بخورد قسم پدرت كه ندارد مانعي جان، ادهز

 داري حاجتي هر: گفت منصور. كار اين بر است تواناتر پدرت پدرت، يا بدهم قسم كفاره من بشود بنا
 عمر آخر تا مرا بنابراين: گفت منصور. نفرستي من پي ديگر  اينكه آن و دارم حاجت يك فقط گفت. بگو

 راه وقار با توأم محكم هايقدم با و گفت را اين. است همين هم من  حاجت گفت. كرد نخواهي مالقات
 حقارت احساس عمرو  به نسبت خود در كه حالي در و كرد مي سرنگاه پشت از خيره خيره منصور. افتاد

  : سرود را معروف مصراع سه ميكرد
   رويد يمشي كلكم
   صيد يطلب كلكم       

  ) 1(عبيد بن عمرو غير            
 او از و شد درسش مجلس وارد ناشناس بطور الحكم بن هشام كه است كسي همان عبيد بن عمرو اين

 ناشناس كننده پرسش بيان قوت از عبيد عمروبن ساخت  مجاب سخت را او و كرد سؤاالتي امامت درباب
   ).2(آورد  بعمل باو نسبت را احترام نهايت ئيشناسا از بعد است، الحكم بن هشام او كه زد حدس
 بعد قرون و طبقات در باشند مي تسنن اهل ايراني متكلمين دوم و اول طبقه برشمرديم كه اينها

 قرون ترتيب به را اي عده نام اختصار بطور ما و اند برخاسته ايران از زيادي مذهب سني متكلمين
  : قبيل از. ميبريم

 ابوالقاسم و است، بوده ساساني يزدجرد هاي نواده از خود كه باهللا والمكتفي وفقالم نديم المنجم ابن
  كعبي

  
  : پاورقي

   132 و صفحه 3 جلد خلكان، ابن تاريخ) 1(
   170. صفحه 1 جلد آخوندي، چاپ كافي،) 2(
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 ديسمرقن ماتريدي ابومنصور. سوم قرن در جبائي ابوهاشم پسرش و خوزستاني، جبائي ابوعلي و بلخي، 
  . چهارم قرن در اسفرائني  ابواسحاق و نيشابوري اصفهاني فورك ابن و

 ابوالفضل و رازي فخرالدين. پنجم قرن در غزالي محمد امام و جويني الحرمين امام و شيرازي ابواسحاق
  . اينها غير و ششم قرن در شهرستاني محمد و العراقي بن
  

   حكمت و فلسفه
  
 آغاز هنديان احيانا و يونانيان يعني  ديگران كتب ترجمه از بار اولين رف،متعا بمفهوم فلسفه: فلسفه اما

 و طب از اعم بيگانه علوم نقل و ترجمه باينكه راجع شد شروع  هجري دوم قرن در كار اين و گشت،
 كار اين بار اولين كه هستند مدعي برخي. هست زيادي سخنان شد؟ آغاز كي از غيره و  فلسفه و رياضي
  . شد شروع اول قرن در معاويه يزيدبن خالدبن بوسيله
 و كرد استخدام ميدانستند  يوناني زبان كه را اسكندريه علماء از اي عده كه بود كسي اول خالد گويند
   ).1(برگرداندند عربي به قبطي و يوناني از را كيميا فن به مربوط طبيعي كتب از برخي آنها

 فنون و علوم از بسياري  ترجمه مانند است، شده شروع اسعب بني زمان در قطعا فلسفه كتب ترجمه
   .اخالق و آداب از بسياري و ديگر

 تاريخي، ادبي، است شده  ترجمه ايران از كه كتبي است، نشده ترجمه فلسفي كتاب هيچ ايران از
 كه را نيايرا مختلف كتابهاي متعدد جاهاي در الفهرست در النديم ابن. است بوده طبيعي احيانا و نجومي

 كتب نوع از كتاب تنها. است نبوده فلسفي آنها از هيچكدام ميبرد، نام است شده برگردانده عربي  به
 پهلوي بزبان قبال كه بوده ارسطو منطق از قسمتي  است شده برگردانده پهلوي زبان از كه فلسفي

 بن محمد پسرش وسيله يا و مقفع بن عبداهللا وسيله به اسالم دوره در و است بوده شده برگردانده
  . شد برگردانده عربي به پهلوي از مقفع بن  بداهللاع

  : ميگويد الفهرست) الفالسفة مقاله(هفتم مقاله از اول فن در النديم ابن
   در گراييد، مسيحيت به روم كه وقتي تا بود رايج روم و يونان در فلسفه
  : پاورقي

 352. صفحه الفهرست،) 1(
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 بحث از مردم و كردند  مخفي را ديگر بعضي و سوختند را فلسفي كتب از ضيبع شد، غدغن وقت اين
 به و روگرداند مسيحيت از روم سپس. ميدانستند  شرايع برضد را فلسفه زيرا شدند، ممنوع فلسفي
    حوزه در(ارسطو كتب معروف شارح و مفسر و حكيم ثامسطيوس كه بود وقتي در اين و روآورد، فلسفه

  . رسيد روم امپراتور وزارت به) اسكندريه
 و ميشود اسير شاپور كه ميكند ذكر را روم امپراطور با ذواالكتاف شاپور جنگ داستان آنگاه النديم ابن
 سپس و ميكند اخراج ايران از را روميان و ميكشد را روم امپراتور و كند مي فرار زندان از مدتي از پس

 فلسفه و گرايد مي مسيحيت به روم ديگر بار وقت اين در. دميشو روم امپراطور شاپور تأييد با قسطنطين
  : گويد مي آنگاه شود، مي غدغن
 او غير و مقفع بن عبداهللا و بودند كرده ترجمه فارسي زبان به طب و منطق از چيزي قديم در ايرانيان
   ).1(برگردانيدند عربي به را همانها

 فلسفه و منطق مترجمين از هيچكدام است نشده هترجم ايران از فلسفي كتاب هيچ همچنانكه ظاهرا و
 به ايرانيان خدمات مظاهر از يكي كتب ترجمه باينكه نظر ولي. اند نبوده ايراني نيز يوناني و سرياني از

 در النديم ابن آنچه مطابق اند كرده ترجمه عربي به فارسي از كه مترجميني نام ما است اسالمي تمدن
. اند نبوده ايراني نيز عربي  به فارسي از مترجمين همه باز چند هر ميكنيم ذكر است كرده نقل الفهرست
  : اند ذيل افراد است كرده ذكر را آنها النديم ابن كه كساني
 كليله مترجم و است شاهنامه  اصلي منبع و ريشه كه خداينامه و ارسطو منطق مترجم مقفع بن عبداهللا

 عربي به آنرا مقفع ابن و بود شده برگردانده پهلوي به نوشيروانا  زمان در و است هند كتب از كه دمنه و
 ).3(مأمون و هارون  زمان در الحكمة بيت متصدي نوبخت بن فضل ابوسهل) 2(برگرداند فصيح بسيار
 بن موسي البلدان، فتوح كتاب صاحب و معروف  مورخ بالذري يحيي بن احمد. نوبختي موسي بن حسن
   زياد بن علي) اند بوده قحطبه حميدبن بن عبداهللا بن داود مستخدم نفر دو  اين(خالد بن يوسف خالد،

   كاتب سالم بن جبلة جابر، يحيي احمدبن سهل، بن حسن تميمي،
  

  : پاورقي
   351 ص همان،) 1(
   178 ص همان،) 2(
  396 ص همان،) 3(
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 موسي القاسم، بن  هشام برمكي، جهم بن محمد نامه، اختيار ناقل يزيد بن اسحق. عبدالملك  ابن هشام
 مردانشاه، بن بهرام اصفهاني، مطيار بن بهرام  محمدبن اصفهاني، شاهويه بن زادوية الكردي، عيسي بن

   دفاتر ناقل و حجاج نويسنده عبدالرحمان بن صالح) 2(الحكمة بيت متصدي  سلم) 1(الفرخان عمروبن
 شده ترجمه فارسي به قبال  كه(هندي كتب برخي ناقل علي بن عبداهللا) 3(فارسي به عربي از دولتي

   ).4(عربي به فارسي از ،)بود
  

 بيشتر ديگر رشته هر از اسالمي فلسفه در ايرانيان سهم. كنيم بحث اسالمي ايراني فالسفه درباره اكنون
  . است

 طبقات" اينكه آن و دهيم انجام باشد داده انجام كسي ايم نديده تاكنون كهرا كاري دانيم مي دراينجاالزم
 انجام شيعه فقهاء درباره تقريبا كه كاري همان يعني سازيم،  مشخص تاكنون آغاز را "اسالمي فالسفه
  . داديم
 روي دارد اسالم در فلسفه سير  به كه اي عالقه به نظر بنده اين ولي نيست، آساني كار چند هر كار اين
 بدون اسالم در فلسفه سير در تحقيق. داند يم ناتمام آنرا هنوز چند هر است، كرده كارهائي موضوع اين

 بر كه را طبقات اين مختصر طور به اينجا در ما. نيست مسير زماني نظر از فالسفه  طبقات شناخت
 اساتيد از واقعا يا گيرند، مي قرار  طبقه يك در آنانكه يعني. كنيم مي ذكر است شاگردي و استاد حسب
  . باشند مي آنها همزمان يا و دهستن قبل طبقه شاگردان و بعدي طبقه

 محيط و اسالمي جو در  كه است اسالمي دوره فالسفه اسالمي، فالسفه از بندي طبقه اين در ما مقصود
 مسلمان كه شوند مي يافت احيانا اوليه هاي دوره در مخصوصا افرادي البته و اند، داشته فعاليت اسالمي
    همه ذكر از پس ما. باشند مي ملحد بعضي عقيده به الاقل يا و باشند مي  مسيحي يا و يهودي نيستند،
  . پردازيم مي گيريها نتيجه برخي به خودمان زمان تا آغاز از طبقات
  : پاورقي

  .356ص همان،) 1 (
  .كند مي ياد الحكمة بيت صاحب بعنوان شخص اين از النديم ابن 180 صفحه همان،)2(

   352. صفحه همان،)3 (
   435. صفحه همان،) 4(
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   اول طبقه
  

 عرب الكندي. شود ميآغاز"العرب  فيلسوف"به معروف كندي اسحاق بن يعقوب ابويوسفبا اسالمي فلسفه
 مترجمان حمصي ناعمه بن عبدالمسيحو اسحاق بن حنين با معتصم،و مأمون با معاصراست است، خالص
 كندي ابويعقوب و كرد جمهتر  عبدالمسيح آنرا":نويسد مي"اثولوجيا"كتاب مقدمهدر است، معاصر  معروف
 شاگرد بلخي ابومعشر از ولي اند، كردهترديد است بوده هم اوخودمترجم آيا دراينكه"كرد اصالح و تهذيب
 ترجمه دوره كندي ورهد. است اسالمي دوره اول درجه مترجم چهار از يكي كندي كه شده  نقل كندي
 كندي به رساله و كتاب هفتاد و دويستحدوددر. استنظروبلندقدر صاحب فيلسوفي  كنديخود ولي است

 ساب،حنجوم، فلسفه، منطق،: مختلف هاي رشتهاورادر كتابهاي رستفه النديم ابن. است شده داده نسبت
 آمده  دست به اخيرا كندي كتب هاي نسخه از برخي است، كرده فهرست دينيعقائد  اصول طب، هندسه،

 قطعا كندي. شد مي تصور قبال كه  است آن از بيش بسيار فيلسوف اين ارزش شود مي معلوم شده، چاپو
 چهره دوازده از يكي را او اروپائياناز برخي. است اسالمي دوره  اول قدر ستارگان از و جهان نوابغ از يكي
   ).1(اند شمرده اند داشته فراوان تأثير كهبشر تاريخ  عقلي
 او خود طبقه در يا و او بر مقدم طبقه در كه دهد نمي نشان تاريخ. است بوده خودساخته مردي كندي

  . است داشته وجود  مسلمان غير يا مسلمان از اعم نظر صاحب فيلسوفي
 نه وقت آن در كه دانيم مي و پرداخت تحصيل به بغداد و بصره در كه اند نوشته قدر همين كندي درباره

 اسالمي فالسفه حلقات سرسلسله يكند كه اينست. است  نداشته وجود فيلسوفي بغداد در نه و بصره در
  . باشد وابسته ديگر اي طبقه و اي حلقه  به خود آنكه بدون است
 در كندي كه اند نوشته اسالمي  فلسفه تاريخ در كربن پرفسور و اسالم، در علوم تاريخ در زاده تقي آقاي
  كرده بيني پيش را) خالفت(عرب امپراطوري مدت اي رساله
  : پاورقي

 آقاي 16. صفحه مسلمان  حكيم سه نصر، دكتر و 199 صفحه اسالمي فلسفه تاريخ ربنك هانري) 1(
 ارسطو، ارشميدس، نامهاي همرديف را كندي نام  كاردانوس: نويسد مي 166 صفحه حواشي در نصر دكتر

  . است آورده اقليدس
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  : آوريم مي را كربن پرفسور عبارت اينجا در ما. است درآمده) واقع به نزديك والاقل(مطابق كه است 
 من يوناني، علوم از هم كه محاسباتي  طريق از را عرب امپراطوري مدت اي، رساله در"فيلسوف اين"

 پيش سال 693 مساوي نموده استفاده قرآني متون تفسير از هم و كرده اقتباس شماري، اختر جمله
   ).1(كرد بيني
 واسكندريه يونان حكمايآثار ترجمه با يوناني فلسفهبا مسلمين آشنائي و تمايل":اند نوشته برخي كه اين
 لمروزيا ابويحيي و حيالن يوحنابن قويري، مانند گروهي تعليمات با همچنين و آنها شروح و تفاسير و
 تمايل نيست، صحيح) 2("شد آغاز عدي بن يحيي زكريا وابو يونس بن متي بشر ابوو) سرياني  مرورودي(
 وقوع به نامبرده افراد دوره از قبل آنها ميان در نظر صاحب فيلسوف دايشپي بلكه و مسلمين آشنائي و

  . يابد مي ادامه او شاگردان وسيله به و شود مي آغاز كندي يعقوب ابويوسف با اسالمي فلسفه پيوست
 شاگردان با) كرنيب ابن حيالن، يوحنابن مروزي، ابراهيم قويري، ابراهيم(برخي نامبرده شخصيتهاي

 در گفت خواهيم بعدا چنانكه) عدي بن يحيي و متي  ابوبشربن(برخي و اند طبقه هم و دوره هم كندي
   تأثير مقدار و داد خواهيم بيشتري توضيح مطلب اين درباره بعدا. شوند مي  محسوب چهارم و سوم طبقه
  . نمود خواهيم بيان را نامبرده افراد

 كتب است، بوده مدافع و اعتقاد پاك و تصلبم مسلماني بوده، عاليقدر فيلسوفي همچنانكه كندي،
 از كندي) 3(اند دانسته شيعه را او قرائن برخي اتكاء  به بعضي است، نوشته اسالم دين حمايت در زيادي
 اسالم  جانب است يافته تعارض فلسفه، اصول و اسالمي اصول ميان كه اي مساله هر در كه است افرادي

 از كندي. پيداست اجساد حشر و عالم يزمان حدوث درباره او خاص دهيعق از چنانكه است، گرفته را
 اين. دهد توفيق يكديگر با را فلسفي اصول و اسالمي معارف  كه است بوده كوشا هميشه كه است افرادي
  نامش اينكه علت به را او برخي كه اينست عجيب. يافت ادامه و شد شروع كندي با كه  است كاري همان
   و اسحاق، رشپد نام و يعقوب

  
  : پاورقي

   199. صفحه اسالمي فلسفه تاريخ) 1(
  . 161 صفحه اسالم در عقلي علوم تاريخ صفا، اهللا ذبيح دكتر) 2(
  . شيعه فالسفه. نعمه عبداهللا شيخ) 3(
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 او از است مجعول قطعا كه روايات بعضي در اينكه تر عجيب و اند پنداشته يهودي است ابويوسف اش كنيه
  . بنويسد مجيد قرآن بر ردي داشته نظر در كه اند كرده ياد  كسي عنوان به

 آن از بيش كندي فلسفي و علمي ارزش اوال كه شده روشن آمده عمل به كه تحقيقاتي اثر در امروز
 واسطه به ثالثا است، بوده شيعه احتماال و مدافع و اعتقاد  پاك مسلماني ثانيا شد، مي تصور قبال كه است

  . است حسادتها آن مولود او به ناروا هاي نسبت و است بوده محسود اجتماعي و علمي موقعيت
 از اعم ديگر، شخصيتي. است خودش طبقه فرد به منحصر شخصيت كندي شد، اشاره قبال كه همانطور
 حدود در كندي. ندارد وجود او دوره و طبقه در باشد نظر صاحب فيلسوفي كه مسلمان غير و مسلمان

  . است گذشته در 258 سال
  

   دوم طبقه
  

. اند نبوده كندي شاگرد كه  گروهي و كندي شاگردان گروه: شود مي تشكيل مختلف گروه دو از طبقه اين
  : اول گروه اما
 در و متولد 218 سال در.  است بوده كندي شاگرد بزرگترين سرخسي، الطيب احمدبن ابوالعباس، - 1

 چهار و پنجاه اصيبعه ابي ابن. است رسيده قتل  به معتضد وزير عبيداهللا بن قاسم دست به 286 سال
 الممالك و المسالك كتاب جمله از. نيست دست در هيچكدام ظاهرا كه برد مي  نام او از رساله و كتاب

 منطق، و نحو بين فرق در كتابي ديگر باشد، او اسالم جهان نويس جغرافي اولين شايد و جغرافيا در
 قوانين در كتابي ديگر و است، ديگر بعض بر مبتني بعضي  فلسفه اركان و صولا اينكه در كتابي ديگر
   ).جدل ( ديالكتيك فن عام

 او هم و"شد تكميل اصفهاني  حمزه وسيله كه كرد اختراع صداداري الفباي او":نويسد مي كربن هانري
 گرانبهائي اطالعات ميرود، كار به رواقيون تعيين براي عربي  زبان در كه هائي تسميه مورد در":نويسد مي
  . داشت قرار ابهام پرده در اندكي اسالمي روايات در رواقيون خاطره آنها  بدون كه داد دست به
 لسان از الشيعة اعيان از االرب ريحانة نقل طبق سرخسي. است نمانده نصيب بي تكفير از نيز مرد اين"

  . است بوده شيعه الميزان
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 و ادبا رديف در را او حال شرح النديم  ابن فيلسوف، هم و بوده اديب هم. لخيب سهل احمدبن ابوزيد، -  2
 محمدبن احوال ضمن در ولي) 1(است كرده بيان همانجا نيز را او  فلسفي كتب و است آورده نويسندگان

    مختصري است، خوانده بلخي نزد را فلسفه كه) اطبا رديف در(رازي  زكرياي
  

 است گريد شخص اي است يبلخ ديابوز همان نيا كند معلوم آنكه بدون دهد يم حيتوض يبلخ ابن دربارة
 ناتمام و مسوده همة كه ام دهيد ياريبس علوم در يبلخ ابن خط به ياديز يكتابها من: ديگو يم و

  ).2(بود
 جاحظ با را او. است رفته شمال به ياسالم يادبا اول طراز از ادب در ،يفلسف مقام بر عالوه يبلخ
  .دهند يم حيترج جاحظ بر را او يبرخ و شمارند يم فيردهم
 و القرآن قوارع و القرآن نظم و انياالد شرائع ينامها به او از ييكتابها كتب، ريسا بر عالوه ميالند ابن
  .است درگذشته 322 سال در يو. است برده نام را مكه فضائل و القرآن بيغر
 انيم به بوده يكند شاگرد يبلخ نكهيا از يذكر يقفط ناب الحكماء خيتار و ميالند ابن فهرست در
 االدباء معجم آنها همة مدرك ظاهراً. اند دانسته يكند شاگرد را او باالجماع متأخران يول. است امدهين
 ديبع اريبس يكند نزد او يشاگرد باشد، 322 يبلخ وفات سال واقعاً اگر اما) 3 (است يحمو اقوتي

 فاصله خيتار دو نيا انيم سال چهار و شصت و است گذشته در 258 سال حدود در يكند رايز است،
  .است

  
 كه كند مي تصريح االدباء  معجم ولي. است كرده عمر سال صد حدود الاقل بلخي كنيم فرض اينكه گرم

 14 يا 13 كندي فوت وقت در باشد گذشته در 322 سال در او اگر پس كرد، عمر سال 88 يا 87 وي
  . است بوده كندي الواسطه مع شاگرد  بلخي شايد. تاس داشته سال
 عامري، ابوالحسن گويند مي) 4(است شده والحاد كفر به رمي هم و است شيعه احتماال نيز بلخي

 خواهيم بعدا چنانكه ولي. است بوده بلخي شاگرد گفت  خواهيم سخن اش درباره بعد كه معروف فيلسوف
  . رسد مي بنظر بعيد گفت

  
  يپاورق

  .204 ص الفهرست، )1(
  .230 ص همان، )2(
  .145 ص/ 1 ج م، 1923 مصر، چاپ االدباء، معجم )3(
   124- 113 صفحات شيعه فالسفه) 4(
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 با كندي بود، او مسلك و كندي  دشمن و حديث، اصحاب از ابتدا در. بلخي محمد جعفربن ابومعشر، - 3

 در الفهرست نقل بنابر و شد راحت آزارش از و ساخت مند عالقه  رياضي و نجوم به را او تدبير و حيله
 است، درگذشته 272  سال در و كرده عمر سال صد از بيش ابومعشر) 1(آمد در الكندي شاگردان  حلقه

  . است منجم و مورخ باشد، فيلسوف آنكه از پيش او
 شاگرد كه كند يم ياد وزن بهمين ديگر نفر يك و سلمويه و نفطويه و حسنويه بنام نفر چند النديم ابن

 نفر يك كه دانيم مي قدر اين. نداريم اطالعي آنها از كرده ذكر  النديم ابن آنچه از بيش ما. اند بوده كندي
 ابي ابن و  النديم ابن و بوده معتصم مخصوص طبيب كه است كندي معاصر بنان بن سلموية  بنام طبيب
 سلمويه اين اينكه اما) 2(است بوده  سرياني و نصراني او و اند كرده بحث اش درباره تفصيل به اصيبعه
  . دانيم نمي است؟ شمرده كندي شاگردان از را او النديم ابن كه است همان

 كرده ياد او از باالجمال النديم  ابن و"يزيد محمدبن دبيس"بنام بوده مردي كندي شاگردان جمله از
   اصيبعه ابي ابن كه"  زرنب"نام به ديگري شخص و) 3(است

  
  .»النجوم اسرار يف ذهيتلم زرنب يال رسالة«: ديگو يم يكند يها رساله شمارش ضمن

  :از عبارتند آنها اند؛ نبوده يالكند شاگرد كه دوم طبقة از يافراد يعني دوم گروه اما
 يريقو ميابراه از ،يسرخس ابوالعباس ذكر از بعد الفهرست در ميالند ابن ،يريقو ميابراه ابواسحاق ـ1
 او از منطق كه است يكسان از يعني »مفسراً كان و المنطق عنه اخذ ممن«: ديگو يم و كند يم ادي

 فعل كه هست نيا احتمال البته. است بوده انينيشيپ كلمات شارح و مفسر خود و است شده آموخته
 مانند زين يريقو كه بود خواهد نيا عبارت يمعن مجهول نه شود خوانده معلوم صورت به »اخذ«
 نيا يكس ام دهيند تاكنون يول. است آموخته او از را منطق و بوده يكند شاگرد يسرخس العباسابو

  .باشد داده ميالند ابن عبارت در را احتمال
   يفاراب زبان از يانيجر ،يفاراب حال شرح ضمن اءياالنب ونيع در بعهياص ياب ابن

  : پاورقي
   179. صفحه الفهرست،) 1( 
   114 -  105 صفحات 2 االنباءج عيون و 426 صفحه الفهرست) 2(
   520. صفحه الفهرست) 3(
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 انيجر آن در يريقو نام و كند يم نقل هياسكندر در سپس و وناني در فلسفه ظهور تيفيك به راجع
  .است آمده
  :ديگو يم ه،ياسكندر در سپس و وناني در فلسفه نشر و ظهور دربارة يبحث از بعد يفاراب

 يكساد كار و گذشت يمدت و شد منتقل هيانطاك به مصر ةياسكندر از ميتعل اسالم، ظهور مقارن«
 اهل يگريد و مرو اهل يكي نفر دو. نداشت وجود معلم كي جز هيانطاك در كه ديكش آنجا به حكمت
 از بعد بردند خود با كتاب عده كي كه يحال در رفتند رونيب هيانطاك از و آموختند حكمت او از حران

 شخص نزد يريقو ميابراه و اسقف لياسرائ و ،يمرو شخص نزد النيح بن وحناي و يروزم ميابراه آن
  . پرداختند تعلم به يحران

  
 كار به قويري و پرداخت  ديني امور به اسرائيل شدند، رهسپار بغداد سوي به دو هر قويري و اسرائيل
 ابوبشر و آمد بغداد به مروزي هيمابرا و پرداخت ديني  كارهاي به نيز حيالن يوحنابن. شد مشغول تعليم
   ).1("كرد تحصيل او نزد متي

 به بوده منحصر بوده نصراني  حوزه كه انطاكيه حوزه در تعلم و تعليم كه است پيدا فارابي سخن از
 آموخته حيالن يوحنابن نزد را منطق خودش گفته طبق  فارابي. وجوديه اشكال اواخر تا آنهم منطق،
 تحريم كليسا قبال كه(منطق بقيه تحريم افتاد مسلمين بدست تعليم كار  كه همين گويد مي و است
  . شد لغو) بود  كرده

 الدهور ماجرافي و المعارف  فنون كتاب در ما":گويد مي واالشراف التنبيه معروف كتاب در مسعودي
 و شد منتقل نطاكيها به اسكندريه از تعليم العزيز، عبد عمربن  زمان مقارن سبب، بچه ايم گفته"السوالف
 بدست تعليم امور) 279 289(معتضد زمان در و گشت، منتقل حران به انطاكيه از متوكل  ايام مقارن
 آنها از بعد و افتاد مروزي ابراهيم و) بغداد در مقتدر ايام در متوفا(حيالن يوحنابن و قويري ابراهيم
  . رسيد فارابي ابونصر به نهاآ از بعد و متي بشر ابو و كرنيب  ابواحمدبن به شد منتهي
  . است بوده متي ابوبشر استاد النديم، ابن بگفته بنا قويري،

  . است  بوده متي ابوبشر استاد نيز او. الذكر سابق مروزي ابراهيم ابويحيي، -  2
  

  :يپاورق
  .225 ص/ 3 ج ،اءياالنب ونيع) 1(
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 سرياني لغت به نوشته كتاب  منطق رد چه هر و بود سرياني ولكن فاضل مردي گويد مي النديم ابن
   ).1(است

 استاد كه گفتيم و. شد برده  قويري ابراهيم نام ذيل در قبال نامش كه است همان حيالن، يوحنابن - 3
 بعضي است، كرده تحصيل يوحنا نزد كجا در را منطق فارابي  كه نيست معلوم است، بوده فارابي منطق
 در كه كند مي  تصريح قفطي ابن) 2(رفت حران به يوحنا نزد منطق تحصيل براي فارابي  كه اند نوشته
 بغداد  به يوحنا كه آيد برمي كرديم نقل االنباء عيون از قبال كه فارابي سخن ظاهر از) 3(است بوده بغداد
  . است نيامده

 نيست، دست در صحيحي  اطالع شخص اين از. نيشابوري ايرانشهري محمد بن محمد ابوالعباس - 4
 عقائد برخي گويند اند، كرده ياد او از المسافرين زاد در خسرو ناصر و الباقيه دراالثار بيروني ابوريحان
   و نبوت مدعي گويند مي هم و است او از متخذ هيوال و مكان قدم درباره رازي  زكرياي محمدبن فلسفي

 گروه از يا است كندي ردانشاگ و پيروان گروه از نيست معلوم ايرانشهري) 4(است بوده عجم پيامبري
  . است وابسته سومي بگروه و است اينها همه از  مستقل خود يا و مروزي، و حيالن ابن و قويري

. است داشته وجود فلسفي  نحله دو چهارم قرن اوائل حدود تا شد معلوم شد گفته تاكنون آنچه از
 غيره و موسيقي و نجوم و طب و هفلسف و منطق  تعليم شامل كه است شده آغاز كندي از كه اي نحله
  . است كرده نمي تجاوز منطق از ابتدا در ظاهرا  كه حرانيها نحله و است بوده

  

   سوم طبقه
  
  : ذكرند قابل نفر پنج طبقه اين در
 هم و شهرت بيشتر. است يافته اشتهار"العرب جالينوس"به كه رازي زكرياي محمدبن ابوبكر -  1

   شمرده تاريخ اول طراز از فن اين در. است طب در وي تخصص
  

  يپاورق
  435 صفحه قفطي الحكماء تاريخ و 382 صفحه الفهرست) 1(
  االعيان فيات و خلكان، ابن) 2(
  277 صفحه الحكماء تاريخ) 3(
  .محقق مهدي دكتر قلم به رازي الفلسفية السيره ترجمه مقدمه) 4(
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 سال در و شده متولد 251 سال در. اند داده  يحترج بوعلي بر تجربي و عملي طب در را او برخي شود، مي
 بلخي اين احتماال و است شمرده بلخي شاگرد را او النديم ابن كه  گفتيم قبال است، گذشته در 313
 بدست  ديگري قرائن. است كندي شاگرد شاگرد رازي عليهذا است، كندي شاگرد بلخي ابوزيد همان
   ).1(است بلخي ابوزيد همان رازي استاد كند مي تأييد كه آمده
 سال 8 يا 7 است شده متولد 251 در كه رازي خود شاگرد از و شد متولد 244 يا 243 سال در ابوزيد
 تحصيل به بزرگسالي در رازي اينكه به توجه با خصوصا نيست، بعيد اين البته و است بوده بزرگتر
 ابو  رازي ديگر استاد. است بوده دهزن خود شاگرد از بعد هم سال 9 ابوزيد . است كرده پيدا اشتغال
  . نيست  دست در او از درستي اطالع و برديم نام قبال كه است ايرانشهري العباس
 جسم تركيب درباب است،  نبوده تسليم خويش زمان ارسطوئي فلسفه به دارد، خاص فلسفي عقايد رازي
 كم و است معروف كه است داشته خمسه قدماي درباب خاصي  عقيده. است بوده"اي ذره اجزاء"به قائل

 ابوالحسين فارابي، خمسه، قدماي درباب را رازي فلسفي عقايد. است مطرح فلسفه  كتب در بيش و
  . اند كرده رد بصري الهيثم ابن مصري، رضوان بن علي بلخي، شهيد

 نقض"را او نام استهزاء و  طعن به ديگران كه آمده"النبوات في"كتابي رازي، كتب فهرست در
 مخاريق"را او نام طعن به ديگران و"المتنبئين حيل في"بنام ديگري كتاب و اند نهاده"االديان
 ناصر و رازي ابوحاتم  قبيل از اسماعيلي متكلمين ولي نيست، دست در كتابها اين. اند گذاشته"االنبياء
 منكر او اينكه بر مبني آورده مطالبي رازي از قول نقل  به خود كتب در) ابوحاتم از منقول شايد و(خسرو
 مسلم ولي است كرده ياد"ملحد"كلمه با او از و است نبرده را رازي نام ابوحاتم چند هر. است بوده نبوات
  . است رازي زكرياي محمدبن او منظور كه است
 توان مي قرائن مجموع از  ولي كرد، قطعي نظر اظهار توان نمي نيست، دست در كتب آن باينكه نظر

 است، بوده ستيزه در) نبوت دروغي مدعيان("متنبئين"با و نبوده نبوات منكر رازي كه آورد بدست
  علي و شهر بزرگان و اكابر حضور در ري بزرگان از يكي منزل در اسماعيلي ابوحاتم با  رازي مباحثات

  االشهاد رؤس
  

  : پاورقي
 رازي الفلسفية السيره ترجمه  مقدمه در محقق مهدي دكتر قلم به رازي، افكار و آثار و حال شرح) 1(

   7ص
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 همه و كند تكذيب را نبوات همه علنا و صريحا رازي و باشد نبوات ابطال زمينه در كه است محال 
  بيروني ابوريحان كه كنند مي ادعا برخي اينكه. نمايد زيست هم احترام  نهايت در و بداند باطل را مذاهب
 صحيح وجه بهيچ) 1(است داده نسبت  رازي به"االنبياء مخاريق"بنام كتابي و"االديان نقض"بنام كتابي
 نام  بدنبال و خواند مي"المتنبئين حيل في"را ديگري"النبوات في"را كتابها آن از يكي ابوريحان. نيست

 ضمن اصيبعه ابي ابن. اند داده ديگران را نام اين كه رساند مي و ميكند اضافه را"يدعي"كلمه كدام هر
 ساخته را كتاب اين"اشرار"برخي كه دهد مي احتمال كند مي انكار  رازي به را كتابي چنين نسبت اينكه

 رازي دشمنان را"االنبياء  مخاريق"نام كه كند مي تصريح و باشند داده نسبت رازي به دشمني روي از و
 كه است داپي اصيبعه ابي ابن سخن از. رازي خود نه اند داده كتاب اين به مصري رضوان بن علي نظير
 دو  آن و است، شده داده او به نام اين كه است كتابي اين غير المتنبئين حيل  كتاب و نبوات كتاب
  . دارد روشني وضع كتاب

 خالقا لالنسان ان في"دارد كتابي  است روح بقاء و اصالت و معاد و توحيد به پابند سخت رازي عالوه به
 شهيد بن علي الي"اي رسالهو) مانويت بر رد()3(ثنوي ردسيسن در دارد كتابيو) 2("حكيما متقنا

 منكران نظريه نقد گويد مي اصيبعه ابي ابن همچنانكه كتاب درآن نظرش و) 4("المعاد تثبيت في البلخي
 و معاد و مبدأ اصول همه كسي است ممكن چگونه) 5("بجسم ليس  النفس ان في"كتابي و است، معاد
 الفاضل االمام آثار في"دارد كتابي او عالوه به! ؟باشد شرايع و نبوات نكرم و باشد پذيرفته را نفس و روح

 النقض"  نام به دارد كتابيو. است نوشته امامت در شيعه مذاق طبق بر قوي احتمال  به كه) 6("المعصوم
 كه رساند مي همه و) 8("المحقين والمأموم  االمام كتاب"نام به كتابي و) 7("االمامة في الكيال علي

  بديهي است، داشته مي مشغول را او فكر امامت انديشه
  

  : پاورقي
   56صفحه فلسفية سيره ترجمه مقدمه محقق دكتر) 1(
   352 صفحه 2 االنباءج عيون) 2(
   352 صفحه 3 االنباءج عيون) 3(
   359صفحه 2 االنباءج عيون) 4(
   358 صفحه 3 االنباءج عيون) 5(
   359. صفحه 2 االنباءج عيون) 6(
   358 صفحه همان،) 7(
 359 ص همان،) 8(
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  . ندارد حساسيتي امامت  درباره باشد نبوات و شرايع منكر كه كسي است 
 همه و است داشته امامي  شيعي تفكر طرز حدودي تا رازي) 1(اند گفته بعضي همچنانكه نيست بعيد

  . شدند مي وزندقه كفر به تهمم اماميه شيعه دشمنان  طرف از اند داشته تفكر طرز اينگونه كه مفكراني
 از كه است ضعيف و سست آنقدر شده نقل نبوت انكار در رازي از كه استداللي اينها همه از گذشته
 مردم همه چرا شوند هدايت مردم بايست مي اگر اينكه  قبيل از. است بعيد بسيار رازي مانند مفكري
  ! نيستند؟ پيامبر
 و نبوات انكار حد در نه ولي. است داشته انحرافاتي و تباهاتاش رازي كه اينست گفت توان مي آنچه

 كه هم رازي سخن اصل و اند داده اي چهره چنين او به اند كرده  نقل را او سخنان كه او دشمنان شرايع،
 ولي نيستند، انحرافاتي و اشتباهات از خالي كه ايم ديده كتابهائي خود عصر در ما. نيست دست در

 باور باشد نديده را كتابها آن اصل  كسي اگر كه اند داده كتابها آن به اي چهره چنان هاكتاب آن مخالفان
  . باشد كتابي چنان رد در مقاالت و رساالت اين كه كند نمي
 شهيد و فارابي مانند اند نوشته رد او فلسفي آراء بر كه مخالفاني: است داشته مخالف دسته دو رازي
 همان كه اينگروه تنها اند، نوشته رد او مذهبي آراء بر كه  مخالفاني و ر،ديگ بعضي و هيثم ابن و بلخي

 را ديگران و اند داده تاريخ در رازي به"الحاد"چهره خواند مي"مالحده"را آنها خود تاريخ و اسماعيليانند
 عيلياسما مالحده تأييد در ديگر  نحوي به ما عصر"مالحده"اخيرا اند داده قرار تأثير تحت حدي تا هم

 كردن توجيه بمنظور بلكه رازي ساختن بالتوجيه بمنظور  نه ولي دهند، مي رازي به الحادي چهره
  . خودشان
 هاي انديشه در طب، در  تخصص و نبوغ عليرغم رازي كه اينست نماند ناگفته بايد كه ديگر مطلبي
 رازي بيروني، ابوريحان شهايپرس به پاسخ در كه داد  حق سينا ابن به توان مي. است نبوده توانا فلسفي

  . خواند مي يعنيه بماال المتكلم  الفضولي المتكلف را
 و سروده مي شعر فارسي و عربي  به شاعر، هم و بود حكيم هم. البلخي الحسين بن شهيد ابوالحسين -  2
  . آيد مي شمار به فارسي زبان شاعران قديمترين از
  

  : پاورقي
. شيعه فالسفه) 1 (
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 بشهيدبن يعرف رجل"عنوان  تحت را او زيرا. است شناخته نمي درست را بلخي شهيد گوئي النديم ابن
 وي بگويد خواهد مي اينست ظاهر كه دارد اي جمله بعد. كند مي ياد) 1("اباالحسن يكني و الحسين
 داده  النديم ابن گفته در را احتمال اين كسي ايم نديده تاكنون چه اگر است،  بوده بلخي ابوزيد شاگرد
  . است بوده مناظراتي رازي و او بين و كرده تصنيف كتابها) شهيد(مرد اين گويد مي النديم ابن. باشد
 كرده رد است مطرح غيره و اسفار مثل فلسفه كتب در كه"لذت"مسأله در را رازي نظريه هم شهيد
  . ستا درگذشته 325 سال در شهيد. خمسه  قدماي درباب را او معروف نظريه هم و است

 فضالي از"كرنيب ابن"به  معروف كاتب زيدبن بن ابراهيم بن اسحاق ابوالحسين بن حسين ابواحمد -  3
 ابوالحسين برادرش برعكس است، بوده) رياضي حكماء  مقابل در(طبيعي حكماي از و اسالمي متكلمين

 در را آنها نام النديم  ابن و اند بوده رياضيات اهل كه الحسين ابي بن ابوالعالء اش برادرزاده و كرنيب بن
 مطابق طبيب، هم و فيلسوف، هم و بوده متكلم هم كرنيب ابواحمدبن. است آورده رياضيدانان رديف
 اي تالمذه و شاگردان و كرده مي تدريس) فلسفه و كالم(قسمت دو هر در آمده دانشوران نامه در آنچه

 ورود و معرفت و فضل نهايت در":گويد مي ديمالن ابن. است رفته مي شمار  به ممتازي شخصيت و داشته
 ابي ابن االنباء عيون و قفطي ابن الحكماء  تاريخ در النديم ابن عبارت عين) 2("بود قديم طبيعي علوم در

 از بعد طبقه در و متي، ابوبشر طبقه هم را او ديديم چنانكه مسعودي  ولي است، شده تكرار اصيبعه
 ابوبشر شود مي گفته چند هر باشد، كرده تحصيل آنها نزد كه نيست عيدب است، شمرده مروزي و  قويري
 و او اساتيد همچنين و كرنيب ابن وفات و والدت تاريخ است، كرده تحصيل كرنيب ابن نزد متي

  . آيد شمار به دوم طبقه از كه است محتمل لهذا  نيست معلوم دقيقا او شاگردان
 در نيز اكنون هم كه معروف فلسفي  مسأله در قره بن ثابت رد در است كتابي ميشود، ياد او از كه كتابي
 تاريخ در. است"متضاد حركت دو ميان سكون تخلل لزوم عدم يا لزوم"آن و شود مي طرح فلسفه كتب

  ابن االنباء عيون و قفطي  ابن الحكماء
  

  : پاورقي
   430 صفحه الفهرست) 1(
   381 صفحه الفهرست،) 2(
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 است، غلط البته كه اند كرده ضبط "متساويتين حركتين"دانشوران نامه در آنها تبع به و اصيبعه ابي 
   ).متضادتين حركتين(:است آمده الفهرست در  كه است همان صحيح

 "يوناني "گويد مي درالفهرست النديم  ابن. بغدادي منطقي نصراني) يونان(يونس ابن متي ابوبشر، - 4
 است مرماري دير همان نويسد مي دانشوران نامه در آنچه قمطاب  ديرقني) ديرقني(اهل و است"

: گويد مي النديم  ابن. است بغداد نزديك در و شود مي خوانده هم) مرماري مدرسه()مرماري  اسكول(كه
 ابي و قويري ابراهيم نزد ابوبشر كه گويد مي او هم و شد منتهي او به خودش عصر در منطقيين رياست
 نقل قبال. است كرده تحصيل بنيامين و) روبيل - روفيل(فيل دو بنام ديگر فرن دو و كرنيب بن احمد
 فارابي حال شرح ضمن در اصيبعه  ابي ابن. است كرده تحصيل نيز مروزي يحيي نزد وي كه كرديم

 و) است برده نام الفهرست كه بنيامين همان ظاهرا(نصراني  نزديك را ايساغوجي متي ابوبشر(گويد مي
  ) .آموخت مروزي يحيي ابو نزد را قياس و) روبيل(نزد را) مقوالت ( قاطيغورياس

 كتب ما، عصر اصطالح به  فيلسوف نه بوده منطقي حقيقت در ولي فيلسوف هم و بود مترجم هم ابوبشر
  ) 1(است بوده محصلين تعلم و تعليم و تدريس مدار ارسطو منطقي كتب بر او شروح و او منطقي
 ابي ابن. است بوده زنده 330 و 320 ميان سالهاي در است نوشته القفطي ابن هآنچ مطابق متي ابوبشر
 در ابوبشر وفات نويسد مي دانشوران نامه در اينكه. است درگذشته 328 سال در كه نويسد مي اصيبعه

  . است نسخه غلط الظاهر  علي است بوده 308 سال
) ثاني معلم(را او حق به ، است معرفي از ازني بي. فارابي طرخان محمدبن محمدبن محمدبن ابونصر -  5
 نژاد ايراني كه نيست معلوم است، تركستان اهل) 2(اند داده  لقب) مدافع غير من المسلمين فيلسوف(و

 تركان وزي جامه در آخر تا ولي فارسي، زبان هم و انسته د مي تركي زبان هم نژاد، ترك يا است
   و گلزارها يا و جويبارها و نهرها كنار غالبا منش، آزاد و انعق العاده فوق بوده مردي. است زيسته مي

  : پاورقي
 و 323 صفحه الحكماء تاريخ و 105 صفحه واالشراف والتنبيه 382 صفحه الفهرست به شود رجوع) 1(

   227 صفحه 2 االنباءج عيون
   277 صفحه قفطي ابن الحكماء تاريخ) 2(
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 در را كندي كار نواقص. كردند مي استفاده محضرش از انجاهم شاگردان و. گزيد مي سكني باغستانها
  . كرد تكميل  منطق
 بود، نشده ترجمه يا و نبود  كسي اختيار در آنوقت تا كه را منطق تعليميه انحاء و تحليل فن گويند
 مشخص او را صنعت هر از استفاده موارد و خمس  صناعات همچنين و افزود خود ابتكار به فارابي
 اند كرده ادعا كه آنجا تا است ساخته اي افسانه شخصيتي او از عظمتش  كه است افرادي از ارابيف. ساخت

  . است ساخته خود افراد از او. ميدانسته زبان هفتاد او
 متاخران. است آموخته او نزد را منطق بوده، حيالن يوحنابن او استاد است، نديده توجهي قابل استاد
 يوحنابن نزد و رفت حران به سپس و كرد تحصيل ابوبشرمتي نزد بغداد در تدااب او كه نويسند مي عموما

 چنين  كه است او است، خلكان ابن سخن نسبت اين مدرك ظاهرا) 1(پرداخت  منطق تحصيل به
 شود مي معلوم اصيبعه ابي ابن و القفطي ابن گفته از ولي. دهد نشان مدركي اينكه بدون كرده تصريحي

  . است داشته او خود زمان در او  مافوق شخصيتي و بوده ابوبشر معاصر فارابي كه
 في وفوقه السن في دونه كان  االانه يونس بن متي بشر البي معاصرا ابونصر كان و: گويد مي القفطي ابن

 است همين به قريب) بود باالتر علم به و پائينتر، سال به او از بود، عصر هم ابوبشر با فارابي(:يعني العلم
 او از استفاده و متي ابوبشر حوزه درك از پس فارابي كه است بعيد بسيار بعالوه. اصيبعه ابي  ابن خنس
 به النحي يوحنابن از فقط فارابي خود. برود منطق  تحصيل براي حيالن يوحنابن نزد حران به بغداد، در

  . است كرده تحصيل يوحنا نزد بغداد در فارابي كه است مدعي القفطي ابن.  است كرده ياد معلم عنوان
 سال در و شد متولد) كندي  درگذشت از قبل سال يك و رازي تولد از بعد سال 6(257 سال در فارابي
  . كرد عمر سال دو و هشتاد درگذشت، 339
 الحكم فصوص كتاب چنانكه نيست، اشراقي مشرب از خالي حال عين در و مشائي است فيلسوفي فارابي

 نظريات و سياسي آراء است، اول درجه دان موسيقي و دان رياضييكنفر حال درعيناو. كند مي حكايت او
   فاضله مدينه  درباره خاص

  
  : پاورقي

  . 182 صفحه اسالم در عقلي علوم تاريخ ؛19 صفحه ،مسلمان حكيم سه) 1(
  

 و شد شمرده ارسطو تلو تالي داد، قرار الشعاع تحت را خود از قبل فالسفه فارابي. است معروف كه دارد
  . يافت لقب ثاني معلم

  

   چهارم طبقه
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 كرنيب ابن و متي ابوبشر و فارابي  كه اينست آيد برمي نقلها از آنچه شناسيم نمي زيادي افراد طبقه اين از
  : طبقه اين شخصيتهاي از. نداريم آنها از درستي اطالع ولي اند، داشته شاگردها

 به نسبت النديم ابن و است  بوده معاصر النديم ابن با مرد ناي است، نصراني منطقي عدي بن يحيي - 1
 ابو شاگرد وي كه اند نوشته باالتفاق اصيبعه ابي ابن و القفطي  ابن و النديم ابن. دارد اعجاب او پركاري

 كه اند كرده نقل او از زيادي كتابهاي) القفطي ابن مخصوصا(همه. است بوده متي ابوبشر و فارابي نصر
 در خصوصا فارابي از قبل دوره در كه(اولي  فلسفه مسائل از مسائلي احيانا ولي است، نطقيم بيشتر

 اصيبعه ابي ابن و القفطي ابن او تبع به و النديم ابن. است كرده  طرح) شود مي ديده كمتر مسيحيان
 درگذشته 364 يا و 363 سال در وي بود شده منتهي او به او زمان در منطقيين رياست كه اند نوشته
  . است كرده عمر سال 81 اند گفته و است

 گروهي برد، نام بايد را الوفا  خالن و الصفا اخوان جمعيت چهارم طبقه در عدي، بن يحيي از غير - 2
 هم و فيلسوف هم هستند گروهي كه اند داده نشان اما باشند، گمنام اند خواسته خود و گمنام هستند
 توأما  دين و فلسفه بردن كار به اند داشته كه اي ايده براساس جامعه حاصال منظور  به متعهد، و متدين
 مجموع و اند داشته آدابيو شروط و  پذيرفته مي اعضاء) مانند حزب(داده تشكيل انجمني شده، بكار دست

 المعارف  دائره يك نظر يك از و است آنها ئولوژي ايده و بيني  جهان كننده بيان حقيقت در كه رساله 52
 اخوان. اند آفريده  اسالم جهان شاهكارهاي از و جاوداني است اثري و شود مي محسوب آنها عصر براي

 قسمت دو هر اند، گذاشته اثر خود اخالف در هم و اند بوده متأثر فارابي مخصوصا خود اسالف از هم الصفا 
  . است خارج ما بحث حدود از و است طوالني بحث به نيازمند

 كرده فاش بوده آنها معاصر تقريبا  كه توحيدي ابوحيان كه است همانها است آشكار ما بر نهاآ نام از آنچه
   علي ابوالحسن بستي، معشر محمدبن ابوسليمان: است
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 ابن قبيل از ديگري افراد نام ديگر بعضي. رفاعة زيدبن عوفي، مهرجاني ابواحمد زنجاني، هارون بن
    نابغه(بوزجاني ابوالوفاء و) فيلسوف و مترجم(398 متوفا رعةز  بن عيسي ،421 متوفا رازي مسكويه

 دارند تعلق پنجم قرن اوايل  به اينها از بعضي ولي برند مي را ديگر بعضي و) 387 متوفا معروف رياضيدان
 توحيدي ابوحيان. است بوده شناخته حدودي الصفاتا  اخوان كار چهارم قرن دوم نيمه در كه صورتي در
    عضدالدوله بن الدوله صمصام وزير براي را اخوان روش و مسلك و عقيده و مرام 373 سال در

 او و كردم عرضه سجستاني  منطقي ابوسليمان استادم به را رسائل اين من گفته و است كرده بازگو
 هب و باشد شده تأليف چهارم قرن نيمه حدود در رسائل  اين بايست مي عليهذا. كرد اظهارنظر آنها درباره
 با  طبقه هم يعني چهارم طبقه از را آنها بايد نيست، دست در اخوان تاريخچه  اينكه با جهت همين

  . آوريم شمار به فارابي شاگردان
 در دانند، مي يكديگر مكمل را دو آن و اند كرده جمع شريعت، و فلسفه دين، و عقل ميان كه الصفا اخوان
 شديد تمايل اسالمي، جنبه در و. كنند مي تكيه زياد اعداد رب دارند، فيثاغورسي تمايل خود فلسفي روش
  . دارند  علوي و شيعي

  

   پنجم طبقه
  
 بن يحيي شاگرد. منطقي  ابوسليمان به معروف سجستاني، بهرام بن طاهر بن محمد ابوسليمان، -  1

 كرده حصيلت نيز متي ابوبشر نزد الحكماء تاريخ در القفطي ابن نقل بنابر و است بوده منطقي عدي
  . است داده ادامه عدي بن يحيي نزد در بعد و بوده ابوبشر نزد در تحصيلش آغاز الظاهر علي است،

 اسالم جهان نام به نويسندگان و ادباء و فضال از كه توحيدي ابوحيان نام به دارد شاگردي ابوسليمان
 در ابوحيان. والصداقة الصديق والموانستة، االمتاع المقابسات،: بنامهاي دارد نفيسي كتابهاي و است

  . است كرده بازگو را او افاضات و كرده ياد استادش از فراوان خود  كتابهاي
 ابن البته و مختصر، بطور ولي ،اند كرده ياد ابوسليمان از همه هاصيبع ابي ابن و القفطي ابن و النديم ابن

 محمد مرحوم كه است همان انابوسليم درباره بحث  جامعترين. است كرده بحث مفصلتر القفطي
   صفحات(مقاله  بيست دوم جلد در قزويني
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  . است داده انجام) 166 -  128
 محفل در. است آمده مي بشمار قوم رئيس خود و بوده عصر فضالء و حكماء ميعادگاه ابوسليمان خانه

 و شده مي رحمط فلسفي و علمي مسائل همواره  است بوده فلسفي انجمن يك حقيقت در كه ابوسليمان
 106 در را آنها ابوحيان. اند نموده مي) مقابسه(ابوحيان تعبير به و اند كرده مي  استفاده يكديگر از حكما

  . است گذاشته) مقابسات(را آنها نام و كرده جمع مجلس
 چهارم قرن دوم نيمه در  كه اينست مسلم قدر نيست، معلوم دقيقا ابوسليمان وفات و والدت تاريخ

 و 307 سال حدود در ابوسليمان والدت كه زند مي حدس قزويني مرحوم. است داشته ممتازي شخصيت
  . است بوده زنده 390 حدود تا احتماال و باشد 380 سال حدود در  وفاتش
 شاگردان هم و عدي بن  يحيي شاگرد غالبا اند، كرده مي شركت ابوسليمان محفل در كه فضالئي و حكما
  : زرعة بن عيسي قومسي، ابوبكر عروضي، ابومحمد: قبيل از ندا بوده ابوسليمان خود

 القفطي ابن و النديم ابن. نيست  دست در زيادي اطالع نيز شخص اين از نيشابوري، عامري ابوالحسن -  2
  . است كرده ياد او از االدباء معجم در ياقوت. اند نياورده  ميان به ذكري او از اصيبعه ابي ابن و

 و) واالسعاد السعاده ( نام به اخالق در يكي: دارد كتاب دو عامري: نويسد مي لمانمس حكيم سه در
 است نوشته اديان ساير بر آن تفوق و اسالم از دفاع در هم كتابي) االبد االمدالي(بنام فلسفه در ديگري

   ).االسالم  بمناقب االعالم(بنام
 بود مند عالقه نيز ساسانيان  سياسي فلسفه به بود عالقمند يوناني فلسفه به همچنانكه كه مينويسد وهم

  . بود بلخي ابوزيد شاگرد خود و
 زيرا رسد، نمي نظر به  محتمل ولي شده مبادله ها نامه سينا ابن و عامري ميان كه اند شده مدعي بعضي

  .  است بوده ساله يازده عامري وفات وقت در سينا ابن
 باشد، بلخي بالواسطه شاگرد  عامري كه است بعيد ولي است، بوده بلخي ابوزيد شاگرد عامري اند گفته
 59 شاگرد و استاد وفات ميان عليهذا و 381 سال در عامري و است درگذشته 322 سال در بلخي زيرا
  . است فاصله سال

 سرياني از مترجم هم و طبيب هم و است حكيم هم الخمار، ابن به معروف سوار، بن حسن ابوالخير، -  3
   شاگرد. مترجم يا فيلسوف تا است طبيب بيشتر ولي ،عربي به
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 داشت نصراني مذهب ابتدا. است كرده تربيت زيادي  شاگردان و بوده الذكر سابق منطقي عدي بن يحيي
  . شد مسلمان) دانشوران نامه نقل  مطابق(عمر آخر در و

 نامه است، خوانده فطن و هوش با ادهالع فوق را او القفطي، ابن او تبع به و بوده، وي معاصر كه النديم ابن
 در قزويني محمد مرحوم. نويسد نمي را او وفات تاريخ ولي كرده طوالني عمر كه است مدعي دانشوران

 در ابوالخير وفات  كه است مدعي) 141 صفحه 2 ج(الحكمه صوان تتمه به مربوط مقاله مقاله،  بيست
  . است بوده 408 سال

 ":گفته و كرده ياد نيكي  به ابوالخير از گرفت نمي چيزي به را خود اصرانمع معموال كه بوعلي گويند
   ).1("كند روزي را او مالقات خداوند شمرد، نبايد ديگران رديف در را ابوالخير

 از قسمتي و منطق از قسمتي  تحصيل آغاز در سينا ابن كه است همان مرد اين. ناتلي ابوعبداهللا - 4
 كسب نامدارش شاگرد ناحيه از را شهرتش همه ندارد،  ممتازي شخصيت. تآموخ او نزد را رياضيات

  . است كرده
 طبيبان رديف در را او الطيب،  بن ابوالفرج احوال ضمن در اصيبعه ابي ابن است بوده هم طبيب ناتلي

 به و. است بوده الطيب بن ابوالفرج شاگرد ناتلي كه اند شده  مدعي بعضي. است شمرده ابوالفرج معاصر
 معاصران رديف در را ناتلي اصيبعه ابي ابن است اشتباه ولي) 2(اند كرده استناد اصيبعه  ابي ابن گفته

 بوده ناتلي شاگرد كه بوعلي معاصران از را ابوالفرج اصيبعه، ابي ابن. او شاگردان نه است آورده ابوالفرج
  . ناتلي به رسد  چه تا شمارد مي است

  

   ششم طبقه
  

 نداشته برجسته افراد طبقه اين مانند  فالسفه طبقات از طبقه هيچ نهاد، نام بايد نوابغ طبقه را طبقه اين
  . است

 ابوريحان اتفاق به مدتي و بوده ري اهل اصال. رازي مسكويه يعقوب بن محمد احمدبن ابوعلي -  1
  در عراقي ابونصر و مسيحي ابوسهل و ابوالخير و سينا ابن و بيروني

  
  : پاورقي

   84صفحه 1 ج دانشوران، نامه )1(
   204 ص اسالمي تمدن در عقلي علوم تاريخ) 2(
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 معلوم تولدش تاريخ است شده واقع 420  سال در اصفهان در وفاتش. است زيسته مي خوارزمشاه دربار 
   ).1(است يافته  طويل عمر گويند مي ولي. نيست

 گويندمي بعضي) 2(است كرده  شاگردي والخيراب نزد مدتي مسكويه ابن كه شده نقل توحيدي ابوحيان از
 در كه شده نقل االدبا معجم از آنچه با نقل اين ولي) 3(است كرده تحصيل نيز عامري ابوالحسن نزد

 منافي بود، سدي آنها ميان گوئي و نرفت عامري نزد به ري در عامري ابوالحسن  اقامت پنجسال مدت
  ) 4(است

 را گردو اين مساحت  كه او پيش گردوئي افكندن و مسكويه ابن مجلس به سينا ابن حضور داستان
 توبه اينكه گفتن و سينا ابن نزد را خود االعراق  طهاره اخالقي كتاب مسكويه ابن گذاشتن و كن تعيين
   كمتر اينكه حكم به بوعلي. است معروف محتاجتري، گردو اين مساحت تعيين  به من از اخالقت اصالح
 با اي مسأله گفته نيز مسكويه  ابن درباره نهاده، مي وقعي و داشته مي گرامي را ويشخ معاصران از كسي

  . بفهمد نتوانست  كردم كوشش چه هر و گذاشتم ميان در او
 شيعه بعضي عقيده به و  شده مسلمان و بوده زردشتي) االختالف علي(پدرش يا خودش مسكويه، ابن
 در االمم تجارب او كتابهاي معروفترين از است  داشته شيعي تمايل كه اينست مسلم قدر. است بوده
  . است اخالق در االعراق طهاره و فلسفه در االصغر الفوز و تاريخ

 است، اسالمي تمدن و فرهنگ  اول درجه شخصيتهاي از خوارزمي، بيروني احمد محمدبن ابوريحان، -  2
 تاريخ، نجوم، رياضيات، تخصصيش هرشت ندارد، نظير اسالم جهان تمام در مستشرقين برخي نظر از

 نفيس  تحقيقي كتاب چندين. بوده آنها امثال و ملل و اقوام واديان عقايد بررسي داروشناسي، هيئت،
 و مسعودي قانون الباقية، االثار ماللهند،  تحقيق قبيل از نگرد مي آنها در اعجاب به هنوز جهان كه آفريده
   بر عالوه سرياني، و يوناني زبانهاي او. است درگذشته 442 در و شده متولد 362 سال در بيروني. غيره
 بهترين را عربي زبان. است دانسته مي) بوده او مادري زبان كه(خوارزمي زبان و عربي زبان و فارسي زبان
   و. داند مي علمي مسائل براي زبانها

  : پاورقي
   83. صفحه 1 ج دانشوران نامه) 1 (
   145. ص 2 ج قزويني مقاله بيست) 2(
   27. صفحه مسلمان حكيم سه) 3(
 مراجعه كه نيست حاضر  من نزد االدباء معجم از جلد اين حاضر حال در 182 صفحه ايراني فالسفه) 4(

  . كنم
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 از دارم دوست بيشتر گويند ناسزا عربي به مرا اگر گويد مي. دهد مي نشان زبان اين به خاصي عالقه
  . بستايند مرا ديگر زبانهاي برخي به اينكه

  
 است يعراق ابونصر همان ظاهراً كه يعراق بن يعل بن ابونصر نام به نفر كي جز ستين معلوم او استادان

  .است نداشته اي داشته يشاگردان حانيابور كه ستين معلوم و است بوده خوارزمشاه دربار در كه
  

 ست،ا بوده علم وقف وقتش تمام و يافته) سال هشتاد قريب(طويل نسبة عمر كه است كسانياز ابوريحان
  . است داشته تعطيل روز دو فقط سال در او. است نپرداخته ) غيره و وزارت(ديگر كار به علم به جز

 از سالي چند ابوريحان اند، داشته  مالقات يكديگر با خوارزم در 400 سال حدود در سينا ابن و ابوريحان
 به اعتراض آنها از برخي كه غيره و فلسفي مسائل در والسئ  هيجده حدود در و بوده بزرگسالتر بوعلي
 ستا كشيده  خشونت به اندكيكار تدريجا و گفته آنهاپاسخ به بوعلي است، كرده بوعلي از استارسطو

 ابوريحان. است بوده خوارزم از بوعلي  رفتن از بعد سئواالت اين كه هستند مدعي تحقيق اهل ولي) 1(
 )الفاضل  الفتي(عنوان به اواز كند، مي بوعلي ازخود سؤاالت برخي به اشاره  كه نجاآ االثارالباقية كتاب در
  . نمايد مي ياد) فاضل جوان(

 مؤمن يك مانند عموما خود  هاي نوشته در است، بوده پابند و معتقد سخت اسالمي مباني به ابوريحان
 احساسات صوصامخ او. آورد مي را آنقر كريمه آيات  تناسب به و كند مي ياد اسالم مقدس دين از واقعي
  بوريحانا ).2(نمايد مي تنفر اظهار شعوبيگرياز سخت خود هاي نوشته برخي درو داشت شعوبيگري ضد
  . است بوده شيعه زياد احتمال به
 شناساندنش و عمر يك شناختنش. روزگار نادره و دهر اعجوبه سينا، ابن عبدهللا بن حسين ابوعلي - 3

   خود زندگي گزارش خودش. خواهد مي طورق بسيار كتابي
  : پاورقي

 از هم آنها احتماال كه ديگر پرسشهاي برخي عالوه به را پرسشها اين فلسفي قسمتهاي بنده اين) 1(
 طرف از بيروني ابوريحان درباره بررسيهائي نام به  اي نشريه در و داده قرار بررسي مورد است ابوريحان
  . است شده چاپ المياس معارف و الهيات دانشكده

 درباره بررسيهائي كتاب به شود رجوع ابوريحان كارهاي از اجمالي ولو اطالعي آوردن بدست براي) 2(
 متفكران نظر كتاب به و مينوي مجتبي آقاي مقاله خصوصا  الهيات دانشكده نشريه بيروني، ابوريحان
  . نصر حسين سيد دكتر تأليف طبيعت  درباره اسالمي
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 شاگرد و است كرده امالء  شاگردان از يكي تقاضاي به آمده گرگان به كه پنجسالگي و سي ودحد تا را
 گزارشها اين از. است كرده گزارش زندگيش روز آخرين تا و تكميل آنرا بعد جوزجاني، ابوعبيد معروفش

 و داشته رائيپرماج و ناآرام زندگي. آورد دست به را او سياسي و علمي و عادي زندگي  حدي تا توان مي
 آثار همه اين خلق و معلومات همه اين پرماجرا  زندگي اين و كوتاه عمر اين با كوتاه، نسبتا عمري
  . است انگيز حيرت حقيقتا
 اختالف بدون را گزارش دو  اين متن دو هر القفطي ابن و اصيبعه ابي ابن اينكه با كه اينست عجيب
 اصيبعه ابي ابن نقل بنابر. اند كرده ضبط اختالف به است  يخش عمر مدت كه را آخر جمله اند، كرده ضبط
 بعض روي از) دانشوران نامه(ديگر بعضي. است بوده سال 58 القفطي ابن نقل بنابر و سال 54 شيخ عمر

  . است بوده سال 63 شيخ عمر كه دهند مي  احتمال قرائن
 را او از پيش  اسالمي مايحك همه بوعلي شخصيت كه اينست شود گوشزد است الزم كه اي نكته
 تحشيه و تدفيق و بحث محور او كتابهاي فلسفه در چه و طب در چه بوعلي از بعد داد، قرار الشعاع تحت

  . بود شرح و
 و بلخي پدرش نرفت، بغداد  به بوعلي بود، فلسفه و طب مركز بغداد بوعلي، از قبل اينكه ديگر نكته

 گرگان و خراسان سوي به عللي به. است گذشته حدود  آن در عمرش اول نيمه است، بخارائي مادرش
 رحل همدان در بيشتر و همدان و اصفهان در عاقبت. كرد كوتاهي توقفهاي شهر چند در و شد رهسپار
    زيادي شاگردان كشيد، مي او سوي به سو هر از را حكمت و علم طالبان شهرتش  صيت افكند، اقامت
 ميان بحث محور كه خودش از بعد كتابهايش شهرت و حياتش انزم در بوعلي شخصيت. كرد تربيت
 و فلسفه ثقل مركز كه شد سبب شدند مي  يافت ايران در بيشتر كتب آن متخصصان و بود فضل اهل
  . گشت منتقل ايران به بغداد از طب

 ولي وف،فيلس هم و بوده طبيب هم. است) بغدادي الظاهر وعلي(عراقي مرد اين الطيب، بن ابوالفرج - 4
 از كه حكمت و فلسفه برخالف ستايد مي را طبابتش اوست معاصر كه بوعلي. چربد مي طبابتش جنبه
 در ندارد نظر در فلسفه در را معاصرين از احدي بوعلي كلي بطور) 1(گيرد نمي چيزي  به را او جهت اين

  تتمه(ترجمه
  

  : پاورقي
   235. ص 2 االنباءج عيون) 1(
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 را او تصانيف اينست، سزاوار(:گفته ابوالفرج فلسفي  كتابهاي درباره بوعلي نويسد يم) 1()الحكمه صوان 
 ابوريحان و بوعلي  ميان كار كه وقتي: نويسد مي او هم و بگذارند، وي بر نيز ثمنشو كنند رد فروشنده بر
 هر: گفت ،رسيد ابوالفرج به خبر و برد بكار خود ء نامه در تندي سخنان ابوريحان و كشيد خشونت به

  . كنند چنين نيز او با كند چنان ديگران با كس
 جز گوئيم نمي منصفي هر و من اما(گويد مي ابوالفرج، درباره بوعلي سخن به اشاره از پس القفطي ابن
   ).نمود آشكار را آنها مخفيات و كرد، احياء را گذشته علوم ابوالفرج كه اين

 القفطي ابن اند كرده استفاده  درسش محضر از گروهي است، بوده ابوالخير شاگرد و مسيحي ابوالفرج،
  . است گذشته در 435 سال در كه شده  گفته و بوده زنده 420 سال از بعد تا گويد مي
 شاگردان فاضلترين و بزرگترين از و است، بوده ابوالخير شاگرد حكمت و طب در هندو، بن ابوالفرج -  5
  . است بوده سخنور و شاعر و اديب مردي ضمنا است، رفته بشمار او
 هم و طبيب هم و است  فيلسوف هم. بصري الهيثم بن) الحسين يا(الحسن بن حسن ابوعلي، - 6

 رياضيات پيشرفت در مؤثر عوامل از و دارد جهاني  شهرت رياضيات و فيزيك در. رياضيدان و فيزيكدان
  تتمه در) 2(است گذشته در 430 سال حدود در و شده متولد 354 سال در. رود مي بشمار جهاني
 بقاهره خود با و كرد تهيه  آب كاهش هنگام نيل آب از استفاده براي طرحي كه نويسد مي الحكمة صوان
 هم و. كرد فرار دمشق به آنجا از و گشت وي مغضوب  بلكه نشد واقع باهللا الحاكم توجه مورد ولي برد
 مرگ حين در را او توجه حالت گذاشت، مي احترام شريعت به و بود متشرع و متعبد  العاده فوق نويسد مي
 در زاده تقي حسن سيد مرحوم) 3 ( است گذشته مغرب در او ايام از قسمتي گويند. شود مي يادآور نيز

  : گويد مي اسالم در علوم تاريخ
  . است داشته اشتغال تأليف به عمر همه گوئي دارد، زيادي  مؤلفات وي
  

  يپاورق
  24. صفحه) 1(
   293. صفحه اسالمي تمدن در علوم تاريخ) 2(
  . الذكر سابق مدرك) 3(
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 ارباب بزرگترين از يكي و) فيزيك(طبيعي حكمت در مسلمين عالم بزرگترين سارتون قول  به الهيثم ابن
 و مشرق در علم ترقي در عظيمي تأثير مناظر  علم در او معروف كتاب است، بوده تاريخ كل در فن اين

    كتاب تأثير از دو هر نجوم علم جديد قوانين مؤسس كپلر و بزرگ فيلسوف  بيكن روجر و دهنمو مغرب
 اول ظاهرا و كرده آن قوانين و نور  درباب عالي بسيار و دقيق تحقيقات الهيثم ابن... اند شده مند بهره او

 چهار معادالت دانشمند اين... است كرده استعمال را) نوري  امتحانات(تاريك اطاق كه است كسي
   ).1(...)كند تعيين را هوا كره عمق كرده سعي و كرده حل را اي درجه

 عبدالرحمن. نيشابوري بوزجاني ابوالوفاء قبيل از اند كرده ظهور اول درجه رياضيون. طبقه اين با همزمان
  . شود بحث بايد اي جداگانه فصل در كه هم غير و طبرستاني كوهستاني ابوسهل رازي، ضوفي

  

   هفتم طبقه
  

  : اول گروه اما اند نكرده  شاگردي او نزد كه گروهي و سينا ابن شاگردان گروه: گروهند دو طبقه اين
 افالطون، براي است ارسطو مانند  من براي او: است گفته اش درباره شيخ معصومي، فقيه ابوعبداهللا -  1

 پاسخهاي و پرسش واسطه كه تاوس هم و است نوشته او بنام و او خواهش به را عشق رساله شيخ
   نشد حاضر شيخ و برد بكار شيخ به نسبت تندي كلمات ابوريحان آنكه از بعد و بود بوعلي و ابوريحان

 او به و داد قرار مالمت مورد را ابوريحان او كرد، كار اين مأمور را معصومي فقيه و بنويسد چيزي ديگر
 شايسته علم و عقل نظر از بودي كرده انتخاب كلمات ناي جز  كلماتي) حكيم(با مخاطبه در اگر(:نوشت

   مفارقات درباره كتابي وي كه است مدعي بيهقي. )2()بود تر 
  

  : پاورقي
. است نشده چاپ مستقال ظاهرا و است ناتمام متأسفانه زاده تقي مرحوم اسالم در علوم تاريخ كتاب) 1 (
 و هفتم دفتر از فوق قسمتهاي. است شده چاپ هشتم تا دوم شماره از ها بررسي و مقاالت نشريه در

  . شد نقل 164 صفحه نشريه آن هشتم
60ص الحكمه، صوان تتمه ترجمه) 2(
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  تاريخ است رفته دست از ولي بوده حكما معشوق كه نوشته مبدعات ترتيب و افالك و عقول اعداد و
  ) 1(است بوده 450 حدود در احتماال نيست، معلوم دقيقا وفاتش

 بوعلي شاگردان معروفترين شد مسلمان و بود، مجوسي. آذربايجاني مرزبان بهمنياربن والحسناب - 2
 است، داده جواب بوعلي و كرده بوعلي از كه است فراواني  سئواالت بواسطه يكي بهمنيار شهرت است،
 است لالتحصي معروف  كتاب بواسطه ديگر. است بهمنيار سئواالت به پاسخ شيخ مباحثات  كتاب بيشتر

 دو و كتاب آن از مطالبي بار چندين اسفار در صدرالمتالهين. شود مي ياد او از فلسفه كتب در مكرر كه
 دانشكده نشريات جزءدر اخيرا حصيلالت كتاب. است كرده نقل) والسعاده البهجة(بنام او از  كتابي از نوبت

  . است درگذشته 458 سال در نياربهم. شد چاپ جانب اين تعليق و تصحيح با اسالمي معارف و الهيات
 همان. بوعلي پنجساله و بيست يا ساله بيست مالزم و مريد و شاگرد جوزجاني، عبدالواحد ابوعبيد، -  3

  . كرد  تكميل را بوعلي زندگي گزارش كه است كسي
 يا مختصر هاي رساله مختلف  آمدهاي پيش در. گماشت نمي همت خود آثار نگهداري و حفظ به بوعلي

 ماندن محفوظ شايد كند، نگهداري آن از  اي نسخه آنكه بدون داد مي كسي به و نوشت مي والنيط
 عالئي دانشنامه كتاب و نجات كتاب رياضي بخش. است ابوعبيد  همت مرهون شيخ آثار از قسمتي
  . نداريم اطالعي اين از بيش ابوعبيد زندگاني از) 2(است گرديده تكميل او وسيله

 مختصر را شيخ شفاي الحكمة  صوان تتمه نقل بنابر. اصفهاني زيله بن طاهر بن حسين ،ابومنصور - 4
 نظير بي موسيقي فن در و نمود تأليف موسيقي در  كتابي و كرد شرح را او يقظان بن حي رساله و كرد
    زيله ابن. درگذشت) 450 سال در يعني(گذشت مي استادش وفات از كه سال دو و بيست از بعد و بود
 كتاب(:گويند. است داده  جواب شيخ و كرده سئواالتي شيخ از بهمنيار مانند احيانا كه است كساني از

   ).3()ديگران از كمتري و زيله ابن از كمي و بهمنيار از بوده سئواالتي اصل در) مباحثات
  : كنيم مي خودداري آنها ذكر از ما كه است، داشته نيز ديگر شاگردان بوعلي

  : اند نبوده شيخ شاگرد كه طبقه اين ديگر افراد اما
  : پاورقي

   8. صفحه سينا ابن تعليقات بر بدوي عبدالرحمن مقدمه) 1 (
  . الهيات دانشكده دكتراي  دوره اول سال در آبادي علون احمدي حسن سيد آقاي تكليفي جزوه) 2(
  . عندالعرب ارسطو بدوي، عبدالرحمن) 3(
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 زكرياي محمدبن نظريه بر  كه است كساني از حكيم، هم و بوده بيبط هم مصري، رضوان بن علي -  1
 دانشوران نامه در آنچه مطابق است، بوده المنظر - كريه و قيافه بد اما كريم مردي. است نوشته رد رازي
 453  سال در و نوشته فلسفي قواعد و انجيل و تورات روي از االنبيا خاتم نبوت  اثبات در كتابي آمده

  . نداريم اطالعي او شاگردان و اساتيد از. است هدرگذشت
 شاگرد بطالن بابن معروف  نصراني بغدادي بطالن بن سعدان بن عبدان بن حسن مختاربن ابوالحسن - 2

 بيشتر ولي فيلسوف، هم و است طبيب هم استادش مانند. است الذكر سابق نصراني الطيب بن ابوالفرج
 منظر قباحت  به را او و داشته تنافس و تعارض الذكر سابق ضوانر بن علي با فيلسوف، تا است طبيب

 و كرده مالقات وي با و رفته مصر به هم نوبت  يك) 1(است خوانده مي) الجن تمساح(و كرده مي سرزنش
 مجرد عمر آخر تا و كرده مسافرت نيز قسطنطينيه و حلب به است شده جدا او از ناراحتي با عاقبةاالمر

  . است شده واقع 444 سال در وفاتش است زيسته مي
 تتمه در آنچه مطابق كه ميدانيم قدر همين. نداريم زيادي اطالع او احوال از فعال. انباري ابوالحسن - 3

 خيام و است داشته غلبه رياضيات ولي رياضيدان هم و بوده  فيلسوف هم است آمده) 2(الحكمة صوان
  . ستا كرده مي استفاده او محضر از را رياضيات

  

   هشتم طبقه
  

 با يا و اند بوده بوعلي شاگردان شاگرد واقعا آنكه از اعم است، بوعلي شاگردان شاگردان طبقه طبقه، اين
  . اند بوده همزمان آنها

 اديب به او از احيانا اديب، هم و است فيلسوف هم مروي لوكري محمد بن فضل ابوالعباس، -  1
 بضمان الحق بيان(بنام دارد معروفي كتاب. است بوده بهمنيار دشاگر. شود مي تعبير لوكري ابوالعباس

   هايش نسخه ولي نشده چاپ هنوز كه) الصدق
  : پاورقي

   240 ص 2 االنباءج عيون) 1(
   80 ص الحكمة صوان تتمه ترجمه) 2(
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 داشتن هب او. است برده نام او از اسفار الهيات در. است  خودش از بعد فالسفه اعتناء مورد و است موجود
 در لوكري بوسيله فلسفه(:گويد مي الحكمة صوان  تتمه در بيهقي. است معروف شاگردان تربيت و حوزه

   ).يافت انتشار خراسان
 كتابي در) بغداد در سينا  ابن هزاره(بمناسبت كه اي مقاله در االزهر جامع استاد خضيري محمد محمود

 يافت طويل عمر ابوالعباس گويد مي) 55 ص(شده چاپ) اسين البن االلفي للمهرجان لذهبيا الكتاب(بنام
    شده واقع هجري پنجم قرن اواخر در كنم مي گمان اما نياوردم دست به را او  وفات تاريخ من و

  . باشد
 در لوكري وفات كه كند مي  نقل كلمن بر از) 8 صفحه(سينا ابن تعليقات مقدمه در بدوي عبدالرحمن

 نقل مأخذي چه از كلمن بر دانم نمي من گويد مي بدوي خود و. است بوده) ششم قرن اوائل(517 سال
  . است كرده

 علوم در و بود ممتاز طب در گويد مي اصيبعه ابي ابن. حسين بن هبةاهللا بن سعيد ابوالحسن، -  2
 الطيب ابن ابوالفرج شاگرد آنها و) 1(بوده كاتب عبدان و كتيفات ابوالفضل شاگرد وي. بافضل حكميه

 نصراني يا يهودي محضرش از است داده نمي اجازه كه است كسي همان شخص اين) 2(الذكر ابقس
 در نيرنگ با بود يهودي ابتداء در كه) المعتبر(معروف كتاب صاحب بغدادي ابوالبركات و كند استفاده
 از استاد كه يكسال از بعد. داد ادامه وضع بهمين سال يك تا و كرد مي استفاده و نشست مي در كرياس
  . نمايد شركت رسما داد اجازه و آورد رحمت او بر شد آگاه شاگردي  چنين وجود
 او نزد را هبةاهللا سعيدبن خود تأليف) النظامي) التلخيص(كتاب ابوالبركات: نويسد مي اصيبعه ابي ابن

  . خواند
  . ستا گذشته در 495 در هبةاهللا سعيدبن. فلسفه يا بوده طب در كتاب آن دانم نمي من
 و رياضيدان و فيلسوف. خيام  به معروف نيشابوري، خيامي ابراهيم عمربن ابوالفتح، حجةالحق، -  3

 به نه اوست به منسوب اشعار به خيام شهرت متأسفانه اما دارد، جهاني شهرت و است بوده شاعر احتماال
   مخصوصا. رياضيات و فلسفه

  
  : پاورقي

   259. صفحه 2 االنباءج عيون) 1(
   236. صفحه 2 االنباءج عيون )2(
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 قريب اكثريت كه خيام به منسوب اشعار. است  داشته فنون اين در ناشدني فراموش ارزش كه رياضيات
 انسان  يك چهره يعني او، واقعي چهره با مغاير كامال داده اي چهره او به نيست او خود از آنها اتفاق به

 و(را او رباعيات كه جرالد فيتز  بنام انگليسي اعريش. مسئول غير شمار غنيمت دم پوچيگراي شكاك
 هر از بيش كرده، ترجمه شعر به فصيح زباني به) معني تغيير و تحريف با گاهي زاده تقي آقاي گفته بنابر
  . است شده كاذب شهرت اين موجب ديگر  كس

 بنام است اي سالهر يكي سازد مي روشن را او تفكر طرز كه مانده باقي فلسفي رساالت برخي خيام از
 از وي. است فارس نواحي قاضي نسوي، عبدالرحيم  محمدبن ابونصر سؤال پاسخ در كه) تكليف و كون(

    ابياتي ضمنا و است كرده سؤال عبادات فلسفه درباره هم و آفرينش غرض و  خلقت حكمت درباره خيام
   :است مانده باقي آنها از بيت چند اين كه است سروده خيام مدح در
   الخيم العالمة علي السالم فاقري   ممي الصباذ ياريح ترعين كنت ان

   الحكم من جدوي يجتدي من خضوع   خاضعة االرض تراب لديه بوسي
   الرمم االعظم رفات ماءالحيوه   سحائبه تسقي الذي الحكيم فهو
   لم؟ يقال ان عن براهينه تغني   بما يأت والتكليف الكون حكمة عن

 مباني بر كس هر است، گفته  پاسخ) استادش استاد يا(بوعلي استادش مباني مطابق حكيمانه، خيام،
 بوعلي از رساله آن در خيام. است بوده وارد اندازه چه تا خيام  كه داند مي باشد وارد مسائل اين در بوعلي
 مطرح هم شرور مسأله و) عالم در تضاد(سر ضمنا كه سؤال مورد مسائل در و كند مي ياد) معلم(بعنوان
 كرده تحقيق باره اين در بوعلي آموزگارم و من: گويد مي و كند مي نظر اظهار جزمي فيلسوفي مانند شده

 كامال ما خود نظر از اما نمايند، ما نفس ضعف بر حمل آنرا ديگران است ممكن ايم، شده اقناع كامال و
  . است كننده قانع
 در هم قبال و ند ا كرده منتشر و كرده چاپ شوروي هيرجما اتحاد در ديگر رساله چند با را رساله اين
 ناشران كه است مدعي روسي ناشر است، بوده شده  چاپ البدايع جامع نام به اي مجموعه ضمن در مصر

 و  كون رساله متمم كه صورتي در است مستقلي رساله) تضاد(رساله اند پنداشته  كرده اشتباه مصري
  . است آن از جزئي و تكليف

  در  كه است همانها است كرده اظهار قاطعانه رساله اين در خيام آنچه اقااتف
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 محققان از برخي كه است  جهت همين به و. است شده تحير اظهار آنها درباره او به منسوب اشعار 
 تاريخي قرائن سلسله يك براساس برخي و كنند مي نفي  خيام به را اشعار اين انتساب ايراني و اروپائي
 بوده  خيام نام به شاعر. فيلسوف و حكيم ديگري و شاعر يكي. اند بوده نام اين  به نفر دو كه ندمعتقد
 و حكيم و است بوده خيام  علي شاعر) 1(بعضي بعقيده و خيامي بنام رياضيدان و حكيم و است

  . خيامي عمر رياضيدان
 مقدمه در خود او زيرا است، مردود) 2(است خيام عربي تلفظ) خيامي(كه اند شده مدعي بعضي اينكه
   ).3()الخيامي ابراهيم عمر ابوالفتح گويد چنين(:گويد مي است، نوشته) وجود(در كه فارسي رساله
 و ايمان كمال عين در دانشمندان  اينگونه اكثر مانند وي كه دانست مسلم بتوان را اندازه اين شايد
 متعبدان با او به منسوب نامه نوروز حتي است والئح ظاهر او كتب همه از كه ديني مباني به اعتقاد
  . است كرده مي فراهم دردسر و زحمت او براي همين و گذاشته مي سربسر قشري
  :نويسد مي بيهقي

 شهاب حضرت به روزي... ضنتي تصنيف و تعليم در و داشت ضيقي خلق در اما بود بوعلي اوتالي 
   قراء اختالف در بود، حاضر الغزالي ابوالحسين القراء ماموا درآمد الفقيه  بن عبدالرزاق الوزير االسالم،
 وجوه او... سقطنا الخبير  علي گفت االسالم شهاب شد حاضر) خيام(امام چون رفت بحث آيتي درباره

   ).4()العلماء في مثلك كثراهللا گفت ابوالفخر امام پس بگفت،  علتي) را(وجهي هر و كرد بيان قراء اختالف
 طويل عمر كه اينست مسلم قدر. اند گفته 526 و 517 را وفاتش تاريخ نيست، لوممع تولدش تاريخ
 او اگر. است بعيد بسيار باشد، كرده درك را بوعلي درس محضر اينكه اما) 5()سال نود حدود در(كرده
   آن از خواند مي خود) معلم(را بوعلي
  : پاورقي

   6. شماره اول  سال گوهر مجله در طباطبائي محيط آقاي محققانه بحث به شود رجوع) 1(
   408. صفحه ايراني فالسفه حلبي، اصغر علي) 2(
  . شوروي چاپ خيام، رسائل مجموعه) 3(
   72 -71 صفحه الحكمة صوان تتمه ترجمه) 4(
 242. صفحه ششم و پنجم دفتر بررسيها و مقاالت) 5(
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 تحصيل بوعلي شاگردان نزد ظاهرال علي و. او شخص شاگرد  نه است، بوعلي مكتب شاگرد كه است جهت
  . است كرده

 معني به فالسفه رديف در را او چه اگر. طوسي غزالي احمد محمدبن محمدبن محمدبن ابوحامد، - 4
 مخصوصا فالسفه و فلسفه مخالف بلكه شمارد نمي  فيلسوف را خود او نيست، صحيح شمردن مصطلح

   مقاصد كتاب سپس پرداخته فلسفه بمطالعه سال سه هبلك نخوانده استاد نزد را فلسفه و است سينا ابن
  . است  اسالمي دوره مهم كتب از كه را الفالسفه تهافت بعد و نوشته را الفالسفه

 كمي فاصله به اگر است،  نبوده غزالي بقدرت هيچكس اما اند، بوده زياد اسالم جهان در فلسفه ضد
   ).1(بود برچيده را فلسفه بساط غزالي بودند ردهنك ظهور نصيرالدين خواجه و سهروردي نظير افرادي

 داشته فلسفه تحول در نقشي او مثبت نظريات بندرت و غزالي منفي نظريات اينكه به نظر حال عين در
  . آورديم فالسفه رديف در را او ما است،

 اثر كتاب ناي اندازه به مسلمين  ميان در كتابي كمتر است، الدين علوم احياء غزالي كتاب معروفترين
  . است گذاشته
 طبقه اين در. است گذشته در 505 در و متولد 450 سال در او دارد جالبي و معروف سرگذشت غزالي

 بيشتر اولي ولي برد، نام بايد واسطي  نجيب بن ميمون و اسفرازي مظفر ابوحاتم و شهرستاني محمد از
  . فيلسوف تا رياضيدانند بيشتر ديگر نفر دو و فيلسوف تا است متكلم

  

   نهم طبقه
  
 هم و بوده فيلسوف هم است،  بوده خيام عمر و لوكري ابوالعباس شاگرد ايالقي، محمد الدين شرف -  1

  بعضي) 2(شد كشته 536 سال در قطوان جنگ در گويند پزشك،
  

  : پاورقي
 فرار كتاب و ئيهما جالل آقاي  نامه غزالي كتاب به شود رجوع غزالي انديشه و تاريخ از اطالع براي) 1(
   تهران دانشگاه استادان  كوب زرين عبدالحسين دكتر آقاي مدرسه از
 فاقد است من نزد كه متن اين  فارسي ترجمه. الحكمة صوان عربي متن از نقل احمدي، آقاي جزوه) 2 (

 است تلخيص حقيقت در كرده، حذف را قسمتها از بسياري  كلي بطور ترجمه اين ولي است، قسمت اين
  . كامل ترجمه هن
  . است روشن نظريه اين نادرستي دو، آن فوت  تاريخ به توجه با ولي اند دانسته بهمنيار شاگرد را او

 سال در ايالقي. است النصيرية البصائر كتاب صاحب ساوجي سهالن عمربن الدين زين قاضي استاد وي
  . است درگذشته 536
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 اسالمش علت در شد، مسلمان و بود  يهودي. بغدادي كايمل) يعلي يا(علي بن هبةاهللا ابوالبركات، - 2
) المعتبر(كتاب او معروف كتاب كرديم، ذكر سعيد بن هبةاهللا نزد را او شاگردي قبال ما است اختالف

 صدر مانند اي فالسفه است، نظر صاحب فيلسوفي ابوالبركات است، فلسفه معتبر كتب از واقعا و است
 فارابي به مستقيما  اساتيدش سلسله است، بوده سينا ابن مخالف وي. ارندد نظر او كتاب به المتألهين

 شاگردان آنها و كاتب، عبدان و كتيفات ابوالفضل شاگرد او و هبةاهللا سعيدبن شاگرد وي زيرا رسد، مي
   شاگرد او و منطقي عدي بن يحيي اوشاگرد و سوار، بن حسن ابوالخير شاگرد او و الطيب، بن ابوالفرج

 عمر حكيم به كه هنگامي گويند. مسلمانند غير اساتيدش سلسله آحاد غالبا است بوده فارابي صرابون
 تا فهمد نمي را سينا ابن سخنان او گفت كند، مي رد را سينا ابن بغدادي، ابوالبركات كه شد گفته خيام
   ).1(كند رد اينكه به رسد چه
 ابن و مسلمين وسيله اسكندريه  كتابخانه وختنس معروف ساز شايعه بغدادي عبداللطيف پدر استاد او

 اين به و بود شده كور عمر آخر در و است بوده نقاش  الدين مهذب و منجم الدهان ابن و الفضالن
   ).2(كرد امالمي شاگردان

 حكمرانان از پدرش و  خوارزم اهل مادرش بوده، لوكري شاگرد. مروزي طبسي طاهر ابي محمدبن - 3
   ).3(است درگذشته سرخس در فلج بيماري از پس 539 سال در. است شده مي سوبمح مرو هاي بخش

 نيست، دست در او از صحيحي  تاريخ است، لوكري شاگردان از. غيالن عمربن غيالني الدين افضل - 4
 محمد محمود نقل بنابر است، سرخسي صدرالدين استاد و لوكري شاگرد كه است معلوم قدر اين

   606 متوفا  رازي لدينفخرا امام خضيري،
  

  : پاورقي
   111 -  110  صفحه الحكمة صوان تتمه عربي متن از نقل اسالم، در عقلي علوم تاريخ) 1(
   299 - 298 صفحه 2 االنباءج عيون) 2(
  . الحكمة صوان تتمه عربي متن از نقل احمدي، آقاي جزوه) 3(
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 بوده سينا ابن مخالف افكارش گويند مي ).1(است فرستاده رحمت او بر و كرده ياد او از المحصل در
  . است داشته اشتغال تحصيل به مرو نظاميه در 523 سال در و نوشته  عالم حدوث در اي رساله است،

. است رفته شمار به فالسفه اعاظم از ).باجه ابن(به معروف اندلسي الصائغ بن يحيي محمدبن ابوبكر - 5
 معصومي حسن صفير محمد دكتر كوشش به او) نفس(رساله اخيرا. است كرده تأليف زياد كتابهاي

 رشد، ابن استاد  وي. است درگذشته 533 سال در است، شده چاپ) شرقي پاكستان(داكا  دانشگاه استاد
   ).2(است بوده اندلسي معروف فيلسوف

 حاكم وا بر بيشتر شعر روح  ولي. طبيب هم و حكيم هم و است شاعر هم. اندلسي مغربي ابوالحكم - 6
 در و آمد مشرق بالد به مغرب از و. است باهلي عرب اصال جد، به تا داشته توجه بيشتر هزل به بود،

 شهاب استاد استاد كه است الصالح ابن استاد وي. درگذشت 549 سال در و بزيست  شام و مصر حدود
  . است سهروردي الدين

  

   دهم طبقه
  
 استاد و غيالني الدين  افضل شاگرد وي السرخسي، ثانالحار بن علي محمدبن ابوعلي صدرالدين -  1

 دست در او از صحيحي اطالع. است بوده  طوسي نصيرالدين خواجه استاد استاد و داماد فريدالدين
 صاحب از خضيري محمد محمود. است شده ياد او از مختصر  الحكمه صوان تتمه ترجمه در نيست،
   در مدتي و كرده تأليف حساب و مساحت و فلسفه در ديزيا كتب وي كه كند مي  نقل القصر خريده
 سال در و سرخس به بازگشته و داشته مالقات) 539 متوفا(جواليقي منصور ابو با و بوده مقيم بغداد
   ).3(است كرده فوت) جواني در شايد(545

 ابن گردشا احتماال است،  اندلس معروف حكماء از اندلسي، طفيل بن عبدالملك محمدبن ابوبكر -  2
 بن حي رساله از كه است) يقظان بن حي(معروف كتاب  بواسطه شايد او بيشتر شهرت است، بوده الصائغ
  و جامعتر آناز ولي شده تقليد سينا ابن يقظان
  : پاورقي

   56صفحه سينا ابن لذكري االلفي المهرجان يالذهب الكتاب) 1(
   102صفحه 3 االنباءج عيون)2(
  . 57 صفحه سينا ابن لذكري االلفي هرجانللم الذهبي الكتاب) 3(

 نشر و ترجمه بنگاه و شد ترجمه فروزانفر  الزمان بديع مرحوم وسيله ايران در كتاب اين. است كاملتر
  . است درگذشته 581 سال در و كرده طويل عمر وي. كرد منتشر و چاپ كتاب

 هم و پزشك هم و است  سوففيل هم اندلسي، رشد محمدبن احمدبن محمدبن الوليد ابو قاضي - 3
 ارسطو بعدالطبيعه ما بر كه است شرحي او معروف  كتاب. دارد متعدد كتب ها رشته اين همه در فقيه،
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    رسائل مجموعه. شده چاپ كه است) بدايةالمجتهد(معروفش فقهي كتاب. است شده چاپ و نوشته
 ولي قائلند، سينا ابن حد در  مقامي سفهفل در او براي اروپائيان. اند كرده چاپ بمبئي در را وي فلسفي

  . ندارد ارزش اسالمي فالسفه ميان در او آراء
 ارزشي بي كتاب. است كرده رد را  غزالي الفالسفة تهافت كه است التهافت تهافت او معروف كتب از يكي
 برابر رد تعبدي چنين كه سينا ابن با جهت بهمين و است متعصب ارسطو به نسبت العاده فوق وي. است

 فرانسوي معروف فيلسوف  رنان ارنست. است مخالف است داده دخالت را خود شخص آراء و ندارد ارسطو
 ابن شناخت زمينه در زيادي كارهاي است، معروف  اسدآبادي الدين جمال سيد مرحوم با معارضاتش كه

  . است درگذشته 595 سال در وي. است داده انجام رشد
 تدريس مراغه در دانيم مي قدر همين نداريم، زيادي اطالع مرد اين ارهدرب جيلي، مجدالدين -  4

 آغاز در نيز سهروردي الدين شهاب همچنين و) 1 ( است كرده تحصيل او نزد رازي فخر امام و كرده مي
    فقيه هم و متكلم هم و بوده حكيم هم ظاهرا) 2(است كرده استفاده مراغه در او محضر از تحصيلش

   ).3(ستايد مي متكلم، اصولي، فقيه، عناوين با را او سهروردي شرح ضمن االدبا معجم در قوتيا. اصولي و
 نيشابور در و آمده بدنيا  ساوه در. سهالن ابن به معروف ساوجي سهالن بن عمر زيدالدين قاضي - 5

 وانص ترجمه تعبير به. است كرده مي زندگي  كتب استنساخ راه از خود دست كسب از و زيسته مي
 الذكر سابق ايالقي الدين شرف شاگرد وي) داد نظام واحد عقدي در را حكمت و شريعت(:الحكمة

  بر شرحي گويند و) 4(است
  : پاورقي

   34 صفحه 3 االنباءج عيون) 1(
   269 صفحه 7 االدباءج معجم) 3 و 2(
  . 127 ص الحكمة صوان تتمه عربي متن از نقل احمدي آقاي جزوه) 1(
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 آن منطق قسمت كه است) البصائرالنصيرية(او  معروف كتاب) 1(است نوشته بفارسي بوعلي رسالةالطير 
    همه است آمده الحكمة صوان تتمه در آنچه مطابق. است منطق كتب بهترين از و شده چاپ مصر در

 نام كه است كساني از سهالن  ابن. رفت بين از حريق يك در النصيرية البصائر كتاب جز او كتابهاي
  . دانيم نمي را وفاتش تاريخ) 2(شود مي نقل  آرائش برخي احيانا. دارد فلسفه در اي زنده

 االصل همداني اند گفته بعضي. الصالح ابن به معروف محمدالسري، احمدبن الدين نجم. ابوالفتوح -  6
 بغداد به است بوده) حلوان حدود در فرات نزديك(سميساط اهل و عراقي اند گفته بعضي و است

   از پيش سال يك يعني 548 سال در و كرده تحصيل الذكر سابق مغربي ابوالحكم نزد و كرده مهاجرت
. آورد بشمار نهم طبقه از را او بتوان  هم شايد دانيم، نمي را او والدت تاريخ) 3(است درگذشته خود استاد

 بوعلي شفاي گويند داشت اعتراف برخود او افضليت به داشت را او استادي سابقه كه مغربي ابوالحكم
   ).4(است كرده شرح را مسكويه ابن االصغر والفوز

 وقت عالمه و يگانه حكمي علوم در خويش زمان در ).مارديني(ماردي انصاري عبدالسالم محمدبن -  7
 اند، زيسته مي آنجا در نيز پدرانش و است فلسطين و قدس  منطقه زادگاهش) 5(است آمده مي بشمار
 عينيه قصيده و است الذكر سابق الصالح ابن او فلسفه استاد. است بوده مدينه انصار از  يشاعال جد ظاهرا

 فلسفه مقداري سهروردي الدين شهاب القفطي،  ابن گفته بر بنا و) 6(است كرده شرح را بوعلي معروف
 با 594 سال در است، بوده متعبد و متشرع العاده فوق مردي مارديني فخرالدين) 7(است آموخته او نزد

   ).8(كرد تسليم آفرين  جان به جان سالگي 82 سن در خاصي مذهبي و روحاني اطمينان و آرامش
  : پاورقي

   229. صفحه اسالم در عقلي علوم تاريخ) 1 (
  . اعراض و جواهر مباحث اسفار،) 2(
   260 -  251 صفحات 1 ج دانشوران نامه) 3(
   68. صفحه 8 ج االدب ريحانة) 4(
   328. صفحه 2 االنباءج عيون) 5(
   327. صفحه 2 االنباءج عيون) 6(
   290 ص القفطي ابن الحكماء تاريخ) 7(
  328صفحه 2 االنباءج عيون) 8(
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   يازدهم طبقه
  
 و متكلم هم و بود فقيه هم. رازي فخر امام به معروف الرازي الحسين عمروبن محمدبن فخرالدين، -  1

 علوم در تبحر در و داشت جوال العاده فوق ذهني. خطيب هم و پزشك هم و فيلسوف هم و مفسر هم
   دارد فلسفه در گرانبها تأليفاتي و است، وارد فالسفه افكار در اينكه عين در. است نظير كم مختلف

 تشكيك فلسفه مسلمات در و تازد مي فالسفه بر سخت و فلسفي نه است كالمي تفكر تفكرش طرز ،
 بسيار او از نظر اين از صدرالمتألهين دارد، سليقه  حسن مسائل تقرير و تبويب و تنظيم در. نمايد مي

 تفسير بواسطه  بيشترش شهرت است،) المشرقيه المباحث(او فلسفي كتاب مهمترين. است كرده استفاده
 براي. است كرده باز خود براي تفاسير  ميان در اي شايسته جاي كه مجيد قرآن بر است الغيب مفاتيح

 مسائل بر مطالعه با بيشتر شايد و نداريم سراغ الذكر سابق جيلي  مجدالدين جز استادي سفهفل در وي
 قبيل از اند بوده مبرز آنها از بعضي كه است، داشته زيادي شاگردان ولي. است يافته  دست فلسفي
 الدين شهاب خوئي، الدين شمس كشي، الدين زين مصري، الدين قطب شاهي، خسرو الدين شمس
  . بورينيشا

   ).1(است درگذشته 606 سال در و شده متولد 534 سال در فخررازي
 شك بدون. اشراق شيخ به  معروف زنجاني، سهروردي ميرك بن حبش بن يحيي الدين، شهاب شيخ - 2
 در اشراقي تمايل. است داشته مبتكر و نوجو و جوال و وقاد العاده فوق ذهني. است روزگار هاي اعجوبه از

 اشراق  مكتب بنام مكتبي كه كسي اما. است داشته وجود بوعلي و فارابي در حتي ،او از شپي فلسفه،
. بود بزرگ مرد اين كرد جدا مشاء  مكتب راه از را مكتب آن راه مسائل از بسياري در و كرد تأسيس
 برخي و ميشود، شناخته مشائين مقابل در اشراقيون نظريات  عنوان به اكنون كه مسائلي همه تقريبا

 در كه  است سهروردي شخص فكر نتيجه است، ارسطو و افالطون االختالف به ما مسائل آنها پندارند مي
 و) مراغه در(جيلي مجدالدين نزد وي. است آورده اسالمي مشائيان بالخصوص و مشائين افكار مقابل

   و كرده تحصيل) عراق در(مارديني فخرالدين و) اصفهان در ظاهرا(قاري ظهيرالدين
  

  : پاورقي
   293 -  291 صفحات  القفطي ابن الحكماء تاريخ و 45 - 34 صفحات 3 االنباءج عيون) 1(
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 از و ام نديده را مانندش ذهن وحدت ذكاء و هوش در گفته مي مارديني. است بوده مارديني مالزم مدتي
  . است خوانده قاري  دينال ظهير نزد را سهالن ابن النصيريه البصائر گويند) 1(ترسم مي برجانش رو اين

 درس جلسه در و رفت حلب و شام به. است بوده سرآمد نيز فقه جمله آن از و علوم ساير در سهروردي
 استاد مقرب و گشت روشن برتريش كرد، شركت افتخارالدين شيخ بنام حلب حالويه مدرسه استاد فقه
 با محابا بي او حضور در و كرد ايوبي ينالد صالح پسر الظاهر الملك عالقه مورد را او شهرتش  صيت شد،
 و شد ديگران  حسادت سبب كار همين ساخت، مي مغلوب را آنها و كرد مي مناظره متكلمين و فقها
 36 سن در 586 سال در. برساند بقتل را او كه كرد وادار را فرزندش ايوبي الدين صالح كه كردند كاري
  . شد كشته) 3(يسالگ 38  سن در 587 سال در يا و) 2(سالگي
 او تلويحات كتاب از اي نسخه  كه مرگش از پس سالها است، بوده همدرس رازي فخرالدين با وي گويند

   ).4(ريخت فرو ديده از اشك همشاگردي ايام ياد به و بوسيد آنرا دادند فخرالدين به را
 اسرار اظهار در نگيخت،ا مي  دشمني و بود پروا بي متكلمين و فقهاء با مناظره در تنها نه سهروردي
 رو همين واز كرد مي پروائي بي جواني، علت به شايد ، اشارات آخر در بوعلي توصيه خالف بر حكمت،

 استادش و دوست به مرگش خبر كه وقتي. برد نخواهد سالمي جان كه زدند مي حدس  اول از پخته افراد
 شد مي گفته اش درباره رو همين از يزن و. ميزدم حدس من كه شد همان گفت رسيد مارديني فخرالدين

  .دارد فزوني عقلش بر علمش الدين شهاب كه
 دارد، اي برجسته شخصيت اينكه  رغم علي مرد، اين. افضل بابا به معروف كاشاني، مرقي الدين افضل -  3

 اخيرا و. است كرده تأليف عربي و فارسي به بسياري  كتابهاي نيست، دست در او از روشني تاريخ
  )5(است شده چاپ و  تهيه آنها از هرستيف

  
  : پاورقي

  269 ص 7 االدباءج معجم) 1(
   316ص 5 ج االعيان وفيات) 2(
   274 ص 3 االنباءج عيون) 3(
   76 ص مسلمان حكيم سه) 4(
  . مهدوي يحيي دكتر و مينوي مجتبي آقايان تأليف كاشاني، الدين افضل مصنفات) 5(
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  . است مستبعد بسيار و نشده تأييد ولي  است بوده طوسي صيرالدينن خواجه دائي اند گفته بعضي 
 بن محمد الدين، افضل شهرت افضل، بابا: نويسد مي فرانكلين انتشارات از فارسي المعارف دائره كتاب در

 و شده متولد كاشان مرق قريه در 592 يا 582 حدود در قولي به ايراني، عارف و شاعر كاشاني، حسين
 نصيرالدين خواجه  نزديك اصحاب از... يافت وفات هفتم قرن اوايل در قولي به و 664 اي 654 از پس

 را او وفات بعضي. اند دانسته 707 در را او وفات) 1(نامه غزالي همچنين و دهخدا نامه لغت) .بود طوسي
  . اند دانسته 667 در بعضي و 666 در

 "مغمور فيلسوف الكاشاني الدين افضل"عنوان تتح التقريب دعوه كتابدر كه اي درمقاله خضيري محمود
 كتابخانهدر كه"المليين و اليونانيين الحكاء ذكر في مختصر  بنام كتابي خطي نسخه از است نوشته

   ).2(است بوده 610 سال در افضل بابا وفات كه كرده نقل است اسپانيا  اسكوريال
 آنچه به استناد با خصوصا و  خضيري مقاله و سينفي مرحوم مقدمه از استفاده با ايراني فالسفه كتاب در

 درود او بر) اهللا رحمه(جمله با كه كرده حكايت افضل بابا از خلف قياس باب در اشارات شرح در خواجه
 بابا و) 3(است بوده 624 644 سالهاي مابين اشارات شرح تأليف چون كه كرده استدالل  است فرستاده

 هم 667 از بابا وفات سال پس است بوده منتشر آنوقت در او آراء و است، بوده گذشته در آنوقت در
  . است بوده جلوتر

 خود از زنجاني مدرسي محمد نگارش طوسي، نصيرالدين خواجه فلسفي عقايد و سرگذشت كتاب در
  :كه كرده نقل سلوك سيرو كتاب در خواجه

 كردي، ترغيب مقاالت و مذاهب بابار سخن استماع و علم فنون تحصيل به را كمترين بنده ، بنده پدر(
 حاسب محمد الدين كمال را او كه تعالي اهللا  رحمه كاشي الدين افضل شاگردان از شخصي را اتفاق تا

 سابقه كمترين بنده پدر با و بود كرده حاصل تقدمي  رياضي فن خصوصا حكمت انواع در و گفتندي
  پدر،. افتاد ديار بدان  داشت معرفتي و دوستي

  
  : قيپاور

   106صفحه دوم چاپ نامه، غزالي) 1(
   185صفحه التقريب دعوه) 2(
. يافت پايان 640 سال در اشارات شرح كه نويسد مي روضات در) 3(
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 مشغول رياضي فن تعلم به او پيش در بنده و. كرد اشارت او خدمت به تردد و او از استفادت به را بنده 
  . شدم

 اصحاب از بابا و. است بوده  افضل بابا شاگرد شاگرد نصيرالدين جهخوا كه شود مي روشن گفتار اين از
 خواجه استادان استادان طبقه در بلكه) است آمده فارسي المعارف  دائره در آنچنانكه(است نبوده خواجه
 در آنچه خالف بر(بدانيم سنوات  اين به قريب يا و 610 يا 606 در را بابا وفات اينكه عليهذا. است  بوده
 مقدمه در نفيسي سعيد ادعاي برخالف و است احتماالت اقرب) است آمده نامه غزالي و نامه تلغ

 در بلكه نبوده ششم قرن اواخر در بابا تولد ايران، ادبيات تاريخ صفادر اهللا ذبيح دكتر و باباافضل  رباعيات
  . است بوده قرن آن اواسط

  : است خواجه به منسوب بابا، مدح در رباعي اين
   افضل فضل و فضال فضل   اعلي سپهر دهد عرض گر
   افضل افضل، كه آيد آواز   تسبيح جاي به ملكي هر از
  

   دوازدهم طبقه
  
 دانيم مي قدر همين نداريم،  درستي اطالع نيز مرد اين زندگي تاريخ از نيشابوري، داماد فريدالدين -  1
 او خود و) 1(است كرده تحصيل او زدن را اشارات  خواجه و بوده طوسي نصيرالدين خواجه استاد كه

    به داماد الدين فريد طريق از خواجه اساتيد سلسله. است بوده الذكر سابق  سرخسي صدرالدين شاگرد
 او و سرخسي، صدرالدين شاگرد او و داماد، فريدالدين شاگرد خواجه كه ترتيب اين به. رسد مي بوعلي
 بوده بوعلي شاگرد او و بهمنيار شاگرد او و لوكري لعباسابوا شاگرد او و غيالني، الدين افضل شاگرد
  . نيست  معلوم ما بر وفاتش سال. است

 ابي ابن خسروشاهي،  الدين شمس به معروف خسروشاهي، عيسي عبدالحميدبن الدين، شمس -  2
 فلسفه و طب در) 2(كند مي ياد االسالم شرف االنام قدوه سيدالحكماء العلماء، امام عنوان به او از اصيبعه

   مبرز شرعيه علوم و
  : پاورقي

   582 ص الجنات روضات) 1(
   383 ص 3 االنباءج عيون) 2(
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 به فلسفه محيط در شهرتش  ولي كرده تلخيص را شفا كتاب. بوده رازي فخرالدين مبرز شاگردان از و
 بوده خواجه اساتيد طبقه در كه(او از طوسي نصيرالدين  خواجه كه است فلسفي سؤاالت برخي واسطه
   ).1(است مطرح فلسفي كتب در و است داده جواب او و كرده) است

 شاگردان از نيز مرد اين  مصري الدين قطب به معروف سلمي محمد بن علي بن ابراهيم الدين قطب - 3
 مصر به بعد و بوده مغرب بالد از اصال وي گويد مي  اصيبعه ابي ابن. است بوده رازي فخرالدين مبرز
    تحصيل رازي فخرالدين نزد كرده، مسافرت ايران بالد به سپس كرده اقامت آنجا در مدتي و شده لمنتق
 ابوسهل همچنانكه است  داده مي ترجيح بوعلي بر فلسفه در را فخرالدين خويش استاد. است كرده

 كشته نيشابور در مغول فتنه در مصري الدين قطب. است داده مي ترجيح بوعلي بر طب در را مسيحي
    فخررازي شاگرد شاگرد خواجه عليهذا) 3(است بوده طوسي نصيرالدين خواجه اساتيد از نيز او) 2(شد
  . است بوده

 او با كه اصيبعه ابي ابن"منعه  ابن"به معروف موصلي) يونس بن الدين كمال يا(يونس الدين كمال - 4
 علوم بتدريس موصل مدرسه در) 4(اندخو مي سيدالحكماء و العلماء قدوه نيز را او داشته زمان قرب

 اين نزد خواجه آمده، ريحانةاالدب در آنچه مطابق است كرده تربيت شاگرداني و داشته  اشتغال فلسفي
  :نويسد مي 9 صفحه  پنجم جلد ريحانةاالدب در) 5(است كرده تحصيل نيز مرد

 و تاريخ و طب و تفسير و حديث و فقه و صرف و نحو در كه باشد مي عامه حكماي علماء اكابر از(
 و يافته نهايت بي شهرت زماني اندك در بوده، خود عصر وحيد. ..هيئت و حكمت و هندسه و موسيقي

 واقع 639 سال در او وفات... اند شده مي او درسي حوزه حاضر بعيده بالد از. گرديد افاضل استفاده  مرجع
  ) .است شده

  
  : پاورقي

 كه صدرالمتألهين 170. ص شفا بر صدرالمتألهين تعليقه و 95 ص) سنگي چاپ(4 ج اسفار،) 1 (
 حاشيه در و نوشته سؤاالت اين جواب در مستقلي  رساله خود داند نمي كافي را خسروشاهي جوابهاي

  . است شده چاپ هداية شرح و معاد و مبداء
   46 و 45 ص 3 االنباءج عيون) 2(
   177. صفحه 2 ج ريحانةاالدب) 3(
   337. صفحه 2 نباءجاال عيون) 4(
   177. صفحه 2 ج ريحانةاالدب) 5(
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   سيزدهم طبقه
  
 ندارد، معرفي به نيازي و اند داده  لقب البشر استاد را او. الطوسي الحسن محمدبن نصيرالدين خواجه -  1

 رياضيات در. است كتاب بيك نيازمند است داشته فلسفه تحول در كه نقشي و او فلسفي كارهاي ارزش
 كرده تشكيك بطلميوس  هيئت اساس در كه است كساني از رود، مي بشمار جهان معدود صيتهايشخ از
 كتاب در خواجه ايرادات كه است مدعي زاده تقي  آقاي. است كرده فراهم جديد هيئت براي را زمينه و

    هيئت براي را نويني طرح لهستاني كوپرنيك پيشنهاد به بطلميوس، هيئت  براساس خويش تذكره
   ).1(است كرده كمك عالم

 دهد، مي سر ناله دردناكي شكل  به اشارات آخر در. است داشته پرماجرا زندگي يك بوعلي، مانند خواجه
 شده متولد 597 سال در خواجه. است كرده تربيت بسيار  شاگردان و آفريده آثار اينهمه حال عين در و
  . است درگذشته 672 سال در و
 جاي كه الهيات و طبيعيات در  است هداية كتاب او معروف كتاب. ابهري عمر بن مفضل اثيرالدين، -  2

. اند كرده شرح شيرازي صدرالمتألهين و ميبدي حسين قاضي را كتاب اين. است كرده باز اي شايسته
 صفحه جوهرالنضيد كتاب در حلي عالمه. است شده آن مؤلف و كتاب بيشتر شهرت  موجب اخير شرح
 قضيه استثناي به: گويد مي. ندارد  عكس كه است منطقيين اتفاق مورد كه جزئيه سالبه عكس درباب 78

 عمر بن مفضل اثيرالدين كه است مطالبي از مطلب اين: گويد مي بعد خاصه، عرفيه و خاصه مشروطه
  . است بوده رازي فخر امام شاگرد گويند. يافت  وقوف آن بر ابهري

 رياضيدانان و منطقيين و حكما اكابر از. دبيران به معروف قزويني، كاتبي عمر بن علي الدين نجم -  3
 شده نوشته آن بر بسيار شروح كه است العين حكمة كتاب  حكمت در او معروف كتاب. رود مي بشمار
    جويني ديوان صاحب الدين شمس خواجه نام به كه است شمسيه منطق در معروفش  كتاب است،
 است طالب درسي رايج  كتب از شرح و متن مجموع و كرده شرح آنرا يراز الدين قطب و است نوشته
  خواجه مصاحب و همكار و شيرازي الدين قطب و حلي عالمه استاد كاتبي
  : پاورقي

   162 ص هشتم و هفتم دفتر)  تهران اسالمي معارف و الهيات دانشكده نشريه(بررسيها و مقاالت) 1 (
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  . است درگذشته 675 سال در و بوده غهمرا رصد ساختن در طوسي نصيرالدين 
  

   چهاردهم طبقه
  

  . دهند مي تشكيل طوسي نصيرالدين خواجه شاگردان را طبقه اين
 است فقاهت به حلي عالمه  شهرت چند هر. حلي عالمه به معروف. حلي مطهر بن يوسف بن حسن -  1
. است كرده فيتال يارزشمند بكت و داشته كامل مهارت نيز فلسفه و منطق در بوده جامع مردي او اما
 عرب يحل عالمه. ميا كرده ادي است ياسالم خيتار نوابغ از قطعا كه بزرگ مرد نيا از فقها خچهيتار در ما

  . است درگذشته 711 سال در و متولد 648 سال در. است بوده خواجه و كاتبي شاگرد و است
 است، بوده فيلسوف و فقيه و اديب. بحراني مميث ابن به معروف بحراني، ميثم بن ميثم الدين كمال - 2

 او نزد متقابال نيز خواجه كه اند گفته بعضي است، كرده تحصيل  طوسي نصيرالدين خواجه نزد را فلسفه
 شروح بهترين او شرح فلسفي، نظر از است، كرده شرح را البالغه نهج ميثم ابن) 1(است  خوانده فقه
 بنابر يا و 679 يا 678 سال در ميثم  ابن. است شده چاپ جلد پنج در اخيرا و شده شمرده البالغه نهج

  ) 2(است درگذشته 699 سال در الذريعه صاحب تحقيق
 شاگرد منطق در. شيرازي  الدين قطب به معروف شيرازي، مصلح بن مسعود بن محمود الدين قطب -  3

 قانون است بوده طوسي يننصيرالد خواجه شاگرد)  قانون كليات(طب و حكمت در و قزويني، كاتبي
    كه نوشته حكمت اقسام در فارسي به كتابي خود و است كرده شرح را سهروردي  حكمةاالشراق و بوعلي
 او بيشتر شهرت. است ارزش با  نامبرده كتاب سه هر. است شده چاپ اخيرا و است معروف التاج دره بنام
 مراغه صد كار در طوسي نصيرالدين جهخوا با. است  حكمةاالشراق شرح واسطه به فلسفي جو در
   ).3(است درگذشته 716 يا 710 سال در است داشته مكاريه
  . شرفشاه اين به معروف استرآبادي حسيني علوي شرفشاه بن محمد بن حسن -  4
  

  : پاورقي
   582. صفحه الجنات روضات) 1(
   243. صفحه 8 ج االدب ريحانة) 2(
   471ص 4 ج ريحانةاالدب) 3(
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 خواجه وفات از بعد. است بوده مي او مالزم و كرده تحصيل او نزد و كرده درك را خواجه محضر راغهم در
 قواعد و حاشيه را خواجه تجريد. است پرداخته حكمت  بتدريس نوريه مدرسه در و رفته موصل به

   ).4(است درگذشته 718 يا 717 يا 715 سال در و است كرده  شرح را او العقائد
  

   زدهمپان طبقه
  
 نامي علماي از رازي،  الدين قطب به معروف رازي، جعفر ابي محمدبن بن محمد الدين، قطب -  1

 اجازه او به عالمه و خوانده درس حلي عالمه نزد است، بوده فقيه و منطقي و حكيم است، اسالمي
    يافته پايان بي ريائيد را او و گرفته روايت اجازه او از و كرده مالقات را او اول شهيد است، داده حديث
 درسي كتاب اكنون و كرده  شرح را قزويني كاتبي شمسيه گفتيم قبال همچنانكه رازي الدين قطب. است
: اشارات بزرگ شارح دو ميان كتاب آن در و) محاكمات(نام به نوشته كتابي اينكه ديگر است طالب

 الدين سراج  قاضي االنوار مطالع كتاب هاينك ديگر. است كرده داوري طوسي نصيرالدين و رازي فخرالدين
 در احيانا و است معروف مطالع  شرح بنام اكنون هم و شده چاپ كه كرده شرح منطق در را ارموي
 كتابهاي او ولي است كتاب سه اين بواسطه رازي الدين  قطب شهرت شود مي تدريس علميه هاي حوزه
   ).2(است گذشتهدر 776 يا 766 سال در ين الد قطب. دارد هم ديگر

 قزويني كاتبي حكمةالعين  كتاب. بخارائي ميرك به معروف مروي مباركشاه بن محمد الدين شمس - 2
 جرجاني شريف سيد مير و شود مي ياد حكمةالعين شارح  به او از فلسفه كتب در احيانا و كرده شرح را
   .نيست معلوم ما بر وفاتش تاريخ است زده  حاشيه حكمةالعين شرح بر
 در او نظريات. اصولي هم و متكلم هم و بوده حكيم هم. شيرازي ايجي عبدالرحمن عضدالدين قاضي - 3

 هر كه است مواقف او معروف كتاب. است مطرح  كالمي و فلسفي مسائل برخي در همچنين و اصول علم
  ولي فلسفه،  نه دارد كالم عنوان چند
  يپاورق

   54 و 53 ص 8 ج ريحانةاالدب) 1(
.467 – 465 ص / 4 ج همان،) 2(
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 به زيادي نسبت به كالم تجريد،  كتاب تأليف و طوسي نصيرالدين خواجه دوره از بعد كه دانيم مي 
 و شد مي توجيه كالمي، معيارهاي با نه فلسفي، معيارهاي با كالمي هدفهاي يعني شد، نزديك فلسفه

   االعم بالمعني الهيات  مسائل از بسياري
  
 نيا. دارد يا ستهيشا يجا نظر نيا از مواقف لهذا شد، يم طرح يكالم كتب در فلسفه خصاال يبالمعن و

 يشاگردان نيعضدالد يقاض. است شده چاپ متن با مكرر و كرده شرح يجرجان فيشر ديس ريم را كتاب
 701 اي 700 سال در او. يابهر نيالد فيس ،يكرمان نيالد شمس ،يتفتازان ليقب از است كرده تيترب
  .است درگذشته 760 اي 756 سال در و شده تولدم

  شانزدهم طبقة
 كالم به او شتريب شهرت. يتفتازان سعد مال به معروف ،يتفتازان عبداهللا بن عمر بن مسعود نيسعدالد. 1
 منطق، در يمتن. است نبوده اطالع يب هيفلسف ةيعقل علوم از و بوده جامع يمرد يول است، بالغت علوم و

 يها حوزه در كنون تا خودش زمان از كه كرده فيتأل المنطق بيتهذ نام به نيريش و مختصر اريبس
 بعد يتفتازان كه اند يمدع يبعض است كرده فيتأل اديز كتب يتفتازان. شود يم و شده يم سيتدر هيعلم
   حسن يروين با مغول دورة يخراب از
  

 كساني تنها فالسفه طبقات از ما منظور هعالو به. داد جان اسالمي معارف از قسمتي به ديگر بار بيان
 از انتقال واسطه و بوده فن اين حامل كه است كساني  همه مقصود، نظرند، صاحب فلسفه در كه نيستند

 722 يا 712 سال در وي. است داشته را شأن اين منطق در الاقل تفتازاني. اند بوده ديگر دوره به اي دوره
 بعضي درگذشت سرخس در 793 يا 792 يا 791 سال در و شد لدمتو نساء شهر نزديكي در ديهي در

   ).1(شد  منتقل سرخس به اش جنازه و درگذشت سمرقند در اند گفته
 را او حق به شريف، ميرسيد و جرجاني شريف به معروف جرجاني علي بن محمد بن علي سيد -  2

 است، كالم و ادبيات به ترشبيش شهرت است،  معروف تحقيق و نظر دقت به. اند خوانده شريف محقق
   فلسفه  درس حوزه بوده، جامع ولي

  : پاورقي
   340. صفحه 1 ج ريحانةاالدب) 1(
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 نقش بعد نسلهاي به عقلي علوم  انتقال و نگهداري در و كرده تربيت بسيار شاگردان فلسفه در و داشته
 نوراهللا قاضي قول به و است ايدهپرف همه و دارد فراوان تأليفات و آثار شريف محقق. است داشته مؤثري
    صورت به بيشتر مير، تأليفات. اويند افادات عيال و طفيلي شريف سيد مير از بعد اسالمي علماء همه

 منطق، در مطالع شرح  حاشيه فلسفه در حكمةالعين شرح بر حاشيه قبيل از. است شروح و تعليقات
 سكاكي العلوم مفتاح شرح بالغت، و فصاحت  معل در تفتازاني مطول حاشيه منطق، در شمسيه حاشيه

 مواقف شرح و بالغت، علم نكات بر مشتمل است تفسيري كه زمخشري  كشاف بر حاشيه علم، اين در
  . كالم در عضدي

 منطق در كبرا ديگر و است معروف  جرجاني تعريفات بنام كه است تعريفات يكي مير، معروف كتب از
 زمان از كه صرف علم در فارسي به است مير صرف ديگر و نوشته نمبتديا براي كه فارسي به است

  . است بوده طالب مبتديان درسي  كتاب تاكنون خودش
 رحل شيراز در ولي است  جرجان اهل گرچه است، الذكر سابق رازي الدين قطب شاگرد شريف ميرسيد
 و آمد گرگان به مظفر بن عشجا شاه كه آنگاه المؤمنين،  مجالس از روضات نقل مطابق. افكند اقامت
 بود كرده  تأسيس خود كه را دارالشفا مدرسه در تدريس و برد شيراز به خود با را او كرد مالقات باسيد

 با كه بود همانجا در و برد سمرقند به خود با را مير شد شيراز وارد بعد كه تيمور امير. كرد واگذار او به
    پايان تا و آمد شيراز به ديگر بار مير تيمور، امير مرگ زا پس داشت  مناظرات تفتازاني سعدالدين

  . بود شيراز در عمر
 و فلسفه تدريس به مخصوصا بوده، مشغول تحقيق و تدريس كار به سالگي بيست از شريف ميرسد
  . بود داده تشكيل فضال از توجهي قابل درس حوزه و داشت زياد اهتمام حكمت
 هرگاه بود، شيرازي حافظ  الغيب لسان خواجه كرد مي شركت او درس حوزه در كه كساني از يكي گويند

 چون اما بپردازيد حكمت و فلسفه به ترهات اين عوض  به گفت مي ميشد خوانده شعر او مجلس در
   را خود غزل است؟ شده الهام چه شما بر پرسيد مي سيد خود رسيد مي) حافظ(محمد الدين  شمس
 به ولي كني مي منع شعر سرودن از را ما كه است رازي چه اين كه كردند اعتراض او شاگردان. بخوانيد
  همه حافظ شعر گفت مي پاسخ در او دهي؟ مي نشان رغبت حافظ شعر شنيدن
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   ،)1()است قرآني  نكات و حكمي لطائف و قدسي حديث و الهامات 
   ).2(است گذشته در شيراز در 816 سال در و شده متولد گرگان در 740 سال در شريف ميرسيد

  

   هفدهم طبقه
  

  . اند بوده او افكار ناشر او از بعد كه شريفند محقق شاگردان بيشتر طبقه اين
 از. است بوده دواني محقق استاد و جرجاني شريف ميرسيد شاگرد مرد، اين. گوشكناري الدين محيي - 1

  . نداريم اطالعي او وفات و تولد تاريخ
  . است بوده دواني استاد و شريف ميرسيد شاگرد نيز مرد، اين بقال، به معروف حسنشاه خواجه -  2

 كه اند كرده نقل السير حبيب از دواني الدين جالل زندگاني شرح كتاب در دواني علي آقاي معاصر فاضل
 تدريس لوازم به شيراز در بايسنقر محمد ميرزا زمان در بقال حسنشاه خواجه و گوشكناري الدين محيي

  . اند نموده امقي افاده و
  . است بوده شريف محقق شاگردان از نيز او. دواني الدين جالل محقق پدر دواني، اسعد سعدالدين -  3
 بوده جرجاني شريف شاگرد و دواني الدين جالل و دشتكي صدرالدين سيد استاد كربالي، الدين قوام - 4

  . است
 مغول غارت و قتل كه دوره  اين در دانيم نمي الاص و نداريم سراغ را كسي اينها جز طبقه اين در فعال ما

 شده علت بر مزيد هم گوركاني تيمور امير عامهاي قتل و بود ساخته ظاهر شؤون همه در را خود آثار
  ! است؟ نبوده يا بوده داير اي حوزه و روشن چراغي شيراز غير در بود،

  
  : پاورقي

  . معين محمد دكتر  مرحوم تأليف سخن ينشير حافظ از نقل حافظ، ديوان بر انجوي مقدمه) 1(
   476. صفحه الجنات روضات) 2(
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   هجدهم طبقه
  
 از. سند وسيد دشتكي  صدرالدين به معروف شيرازي دشتكي حسيني ابراهيم محمدبن سيدالحكما -  1

 معاصر و او آثار و آراء و افكار ميرداماد زمان تا است، نظر صاحب افراد از و اسالمي دوره حكماء اعاظم
 در هنوز او افكار و آراء از برخي. بود مطرح حكمت طالبان و فضال ميان در دواني،  الدين جالل نامدارش

 صدرا از بعد فالسفه قبول مورد  اكنون كه دارد مقبول افكار برخي و است مطرح اسالمي فالسفه ميان
 سيد بنام مردي نزد را ولمعق است گذشته در 903 سال در و شده متولد 828 سال در مرد اين است،
  . است كرده تحصيل) شريف سيد شاگرد(كربالي الدين قوام و فارسي فاضل

 در. دواني محقق و دواني  عالمه به معروف صديقي، دواني اسعدالدين محمدبن الدين جالل عالمه، -  2
 مطرح فلسفه بكت در هنوز نيز او افكار و آراء برخي است، بوده نظر صاحب رياضيات و فلسفه و منطق
 اسعدالدين  وپدرش بقال به معروف حسنشاه و گوشكناري الدين محيي و كربالي الدين قوام شاگرد. است
  . است بوده) اند بوده شريف سيد شاگردان از همه كه(دواني

 شريف ميرسيد مستقيم شاگرد را دواني عالمه) 2(ريحانةاالدب صاحب همچنين و) 1(روضات صاحب
) دواني الدين جالل زندگاني شرح(خود نفيس كتاب در  دواني علي آقاي معاصر فاضل يول. اند پنداشته
 شاگرد بلكه نكرده، درك را شريف ميرسيد زمان دواني عالمه كه اند كرده ثابت و  روشن را آنها اشتباه

  . است بوده او شاگردان
 حياتش زمان در. است يختهبرانگ  علمي جنجال خود ممات و حيات در كه است كساني از دواني عالمه

 خودش از بعد. است معروف كه داشته فراوان قلمي و زباني مشاجرات دشتكي صدرالدين سيد با
 چاپ(اسفار سوم جلد در صدرالمتألهين. است بوده ابرام و نقض و دفاع و رد و توجه مورد تابهايشك

 آخر در و كند مي رد و نقل دواني عالمه از اي نظريه صفحه سه حدود در) 14 16 صفحات سنگي
   بر گمان را نظر اهل اكثر اكنون كه كرديم طوالني نظر آن از را بحث(گويد مي
  

  : پاورقي
   476 صفحه روضات،) 1(
   214 ص 3 ج) 2(
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 او سخن هاي خلل بوديم ناچار ما است، توحيد  درباب سخن آخرين نحرير عالمه اين نظريه كه است آن
   ).سازيم آشكار را
  . دريافت متأخرانش در را دواني العاده فوق نفوذ ميتوان ها جمله اين از
 و خراسان از بوده،  فلسفي علوم ثقل مركز شيراز وي، شهرت صيت اثر در دواني عالمه زمان در

 عالمه) 1(اند شده مي رهسپار شيراز به دانشجويان تركستان، و روم و بغداد از حتي و كرمان و آذربايجان
  . است درگذشته 908 يا 903 سال در و شده متولد 830 سال در دواني

 تجريد بر معروف  شرح صاحب قوشجي مالعلي به معروف قوشجي، سمرقندي محمد بن علي -  3
    زاده قاضي كه را بيك الغ زيج رياضيدان، هم و بوده متكلم هم قوشجي. طوسي نصيرالدين خواجه
 آن انجام به موفق و بودند  كرده شروع رياضيدان، نابغه كاشاني جمشيد الدين غياث و) استادش(رومي
 قوشجي استاد و ماهر رياضيداني خود كه تيمور امير  بن شاهرخ بن بيك امرالغ به قوشجي بودند، نشده
    سال در همانجا در و كرده اقامت عثماني در و كرده سفر عثماني و تبريز به. رسانيد پايان به بود

 همواره كه است كتبي از طوسي نصيرالدين خواجه تجريد بر شجيقو شرح) 2(است درگذشته 879
 فلسفه تاريخ در قوشجي، شرح. است شده زده آن بر فراوان تعليقات و حواشي و بوده فضال توجه مورد
  . است داشته فعالي نقش الهي

  

   نوزدهم طبقه
  

  . دهند مي تشكيل دواني عالمه و دشتكي صدرالدين سيد شاگردان را طبقه اين
 رود، مي شمار به حكما اعاظم از. دشتكي صدرالدين سيد برومند فرزند دشتكي منصور الدين غياث - 1

 عظمي صدارت مدتي طهماسب شاه زمان در. گشت  فارغ خود زمان علوم از سالگي بيست در گويند
   زا است باقي اكنون هم كه شيراز منصوريه مدرسه. برگشت شيراز به و داد استعفا بعد و داشت

   .است او تأسيسات
  

  : پاورقي
  . دواني  علي آقاي تأليف دواني الدين جالل زندگاني شرح كتاب به شود رجوع) 1(
   496 -  495 صفحه 4 ج ريحانةاالدب) 2(
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 شركت دو آن حضوري مناظرات در احيانا و گرفت  دواني عالمه نظريات رد در را خود پدر كار دنباله
    شرح بر حاشيه ي، النورسهرورد كل هيا شرح الواجب، اثبات قبيل از دارد  فلسفي كتاب چندين كرد، مي

  . تجريد بر دو آن حواشي در دواني و پدرش ميان محاكمات بوعلي، شفاي بر حاشيه خواجه، اشارات
 السماء ملكوت عالم من المؤيد المنصور  المقدس سرابيه(عنوان به او از اسفار الهيات در صدرالمتألهين

 درگذشته 948 يا 940 سال در دشتكي الدين غياث) 1(نمايد مي ياد) العلماء و السادات اعاظم غياث
  . است

 شرح را دواني الدين جالل  كتاب چند گويند. دشتكي صدرالدين سيد ديگر شاگرد نيريزي محمود - 2
   ).2(است  كرده دفاع خويش استاد از و تاخته او بر و كرده

 اثيرالدين هدايه بر  كه است شرحي بواسطه شخص اين شهرت. يزدي ديميب الدين كمال قاضي -  3
 امير حضرت به منسوب ديوان بر شرحي هم و است، معروف ميبدي هدايه شرح به كه نوشته ابهري
) نما گيتي جام(نام به فارسي به كتابي. است گشته شهرتش سبب نيز آن  كه است نوشته السالم عليه

   ).4(است نوشته فلسفه در) 3(
 است، كرده اشغال مرد اين  مرگش از بعد را الدين جالل تدريس كرسي: شيرازي محمود الدين جمال -  4
 مالعبداهللا اردبيلي، مقدس به معروف اردبيلي احمد مال اند، آمده مي درسش حوزه به اكناف و اطراف از

 به معروف  شيرازي جان امالميرز المنطق، تهذيب بر معروف حاشيه صاحب يزدي عبداهللا مال شوشتري،
  ) 5(.اند بوده او شاگردان از غنوي با فاضل

 وامير دواني عالمه شاگردان از. اردبيلي عبدالحق الدين شرف خواجه فرزند اردبيلي الهي مالحسين -  5
 رسائل بعضي صفوي اسماعيل شاه ظهور با است مصادف  زمانش چون و است، شيعه و است الدين غياث
 به فضيلت و فيض كسب براي اما است اردبيلي چه اگر. است كرده اهداء او به و  نوشته او نام به را خود
   فلسفه، كالم، منطق، در مختلف آثار. است كرده مسافرت هرات و شيراز جمله آن از مختلف بالد

  : پاورقي
   18. صفحه 3 ج سنگي چاپ اسفار) 1(
   126. ص دواني الدين جالل زندگاني شرح) 2(
  . است چاپ آماده و اند كرده تصحيح آنرا نوراني عبداهللا قايآ) 3(
   108. ص دواني الدين جالل زندگاني شرح) 4(
   110. صفحه دواني الدين جالل زندگاني شرح) 5(
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 حاشيه بر حاشيه يا و حاشيه صورت به زمان آن معمول  طبق غالبا، كه است نوشته هيئت و هندسه
  عالمه حاشيه و ميبدي هدايه شرح و شمسيه شرح و مطالع شرح و اقفمو شرح بر حاشيه قبيل از است
 و هيئت در خواجه تذكره  شرح و چغميني شرح و كتاب آن بر صدر سيد حاشيه و تجريد شرح بر دواني
   ).1(دانيم نمي را وفاتش تاريخ ، اسطرالب در باب بيست و هندسه در اقليدس تحرير

  

   بيستم طبقه
  
 كتاب و معروف مالعبداهللا  حاشيه به كه التهذيب منطق بر معروف حاشيه صاحب زديي عبداهللا مال - 1

 برعكس، ولي است، بوده اطالع بي شرعيه علوم از  كه اند شده مدعي بعضي. است منطق در طالب درسي
 امير و الذكر سابق محمود الدين جمال نزد شيراز در. منطق خصوصا معقول،  اهل هم و بوده فقيه هم
 سال در همانجا در و شده مجاور و رفته عراق به عمر آخر در است كرده تحصيل دشتكي الدين ثغيا

   ).2(است درگذشته 981
 محمود الدين جمال شاگرد. باغنوي فاضل و مالميرزاجان به معروف شيرازي باغنوي اهللا مالحبيب -  2

 در. است درگذشته 994 الس در است كرده  حاشيه را دواني عالمه از شرح و حاشيه چند و بوده
  . است آمده ميان به ذكري) باغنوي فاضل(عنوان با او از سبزواري منظومه شرح طبيعيات

 درس حوزه ظاهرا و است  بوده منصور الدين غياث امير شاگرد شيرازي، خفري محمد الدين شمس - 3
 حاشيه را حكمةالعين رحش و تجريد شرح است كرده  درك نيز را دشتكي صدرالدين سيد و دواني عالمه
   جلد در صدرالمتألهين است، بوده النظري دقيق مرد. دارد الواجب اثبات  عنوان تحت اي رساله و زده
 به هم نوزدهم طبقه از توان مي را خفري. است داده قرار بحث مورد و كرده نقل او از مطالبي اسفار اول

 يا 957 سال در وي است بوده بيستم طبقه هنساالنك و  نوزدهم طبقه جوانساالن از او يعني آورد شمار
  . است درگذشته 935

  
  : پاورقي

   186. -  185 صفحه الجنات روضات) 1 (
   358. ص همان،) 2(
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 فاضل گويد مي روضات صاحب) 1(است محمود الدين جمال شاگردان از. تركه الدين افضل خواجه - 4

 حكيم كازروني ابوالقاسم شيخ استاد تركه، به  وفمعر اهللا حبيب محمدبن الدين افضل خواجه حكيم
    است حكما تاريخ در آن از بخشي كه السموات سلم كتاب در نصرالبيان است  نصرالبيان به معروف امامي

 و طلوع است گفته خويش استاد درباره) كند مي نقل و برده بهره فراوان كتاب آن از روضات صاحب(
  . است بوده خراسان و عرب عراق بالد در 990 و 970 سالهاي مابين استاد اين شهرت

 اجالء از وي ايم، ديده ذكري مرد اين از دانشوران نامه در تنها. مصري انطاكي عمر داودبن حكيم -  5
 شرح خودش آنچه مطابق است، بوده يازدهم سده اوايلو دهم سده اواخر حكماي ومعتبرين اطباء فضالء
 همان درو است بوده هم فلج سالگي هفت تا شده متولد مادرزاد كور طاكيهاندر  كرده امالء را خود حال
 مسئلت تحصيل توفيق و خود  شفاي خداوند از هميشه و كرده حفظ را قرآن و آموخته را مقدمات حال
 معالجه را او فلج و كند مي برخورد او با شريف محمد  نام به عجم از مسافري اينكه تا است، نموده مي
 او. آموزد مي فلسفه و رياضيات و منطق او به بيند مي را او العاده خارق ذكاوت و  هوش چون و. نمايد مي
 جز و بياموزي يوناني زبان  است بهتر گويد مي استاد ولي شود مي فارسي زبان آموختن به مند عالقه خود
  . داند نمي يوناني زبان ديار اين در كسي من
 مجاور عمر آخر در است،  ديده ميل بي عقلي علوم به را ديار آن ردمم طبع و رفته قاهره به بعد داود
  . است درگذشته 1008 سال در و شده اهللا بيت
 حكمةالمشرقية، نجات، ، اشارات شفا، قانون، قبيل از طبي و فلسفي متون بر داود تسلط و حفظ از

  . اند آورده داستانها بوده كتب ناي مالزم همواره كه الصفا اخوان  رسائل مطارحات، محاكمات، تعليقات،
   ).2(است آورده تفصيل به دانشوران  نامه كه كرده تأليف) عشق(در اي رساله جمله از داشته تأليفاتي داود

  
  : پاورقي

   110. ص دواني الدين جالل زندگاني شرح) 1 (
   204. - 89 صفحات 9 جلد دانشوران نامه به شود رجوع) 2 (
  

   يكم و بيست طبقه
  
 عللي به مغول، حمله از پس ،باشد معرفي به نيازمند كه است آن از معروفتر. داماد محمدباقر مير - 1
 و هرات در البته خورد، نمي چشم به توجهي قابل علمي حوزه  فارس در جز نيست، روشن من بر فعال كه

  . است بوده رازشي به منحصر ظاهرا گرم حوزه ولي اند بوده افرادي احيانا ديگر جاهاي و سمرقند
 صرف كوششها بيشتر نيم و  قرن دو تقريبا طول در دارد، جدلي خصلت العاده فوق شيراز حوزه متأسفانه
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 حواشي نيز ها حاشيه آن بر و اند نوشته مي حاشيه و شرح يكديگر هاي گفته بر است، شده مي مجادالت
  . است بوده آمادگي دوره شيراز دوره حال عين در... حاشيه بر حاشيه همچنين و ديگر
 مركز اصفهان رسكي، فند مير و بهائي شيخ و ميرداماد مانند افرادي طلوع با كبير عباس شاه زمان در

 و كند مي مهاجرت شيراز وطنش از صدرالمتألهين مانند شخصي كه طوري به گشت اسالمي عقلي علوم
 به كركي محقق قبيل از عامل لجب علماي مهاجرت با همچنانكه. آيد مي  اصفهان به فيض كسب براي
 كه اينست  اصفهان فلسفي حوزه مشخصات از. شد تشكيل اصفهان در فقهي عالي بسيار  اي حوزه ايران
 بوي و رنگ ميرداماد وسيله به فلسفه نيست، خبري بود فايده كم غالبا كه جدلها و بحث آن از ديگر

  . نيست  آن بحث جاي اكنون كه گيرد مي ديگري
 اينكه بر عالوه وي. هست  دوم طراز در الاقل نرود شمار به اسالمي اول طراز حكماي از اگر دميرداما
 معلم(را خود و بود، جامع مردي رويهمرفته. بود هم  رجالي و اديب و رياضيدان و فقيه بود، فيلسوف

  . خواند مي) ثالث
 را او شاگردان از بعضي دوم و بيست طبقه در ما داد، تشكيل بركتي پر و گرم و باشكوه درس حوزه وي

 چه نزد و چگونه را خويش فلسفي تحصيالت ميرداماد  كه نيست معلوم درست. كرد خواهيم معرفي
    نورالدين سيد كركي، عبدالعالي شيخ از عبارتند اند شمرده كه را او اساتيد است، داده انجام كساني
 نبوده، معقول اهل  اول نفر سه سماكي دياسترآبا فخرالدين طوسي، صاعد حسين الدين تاج عاملي،
  . است بوده معقول  اهل كه است اخير شخص تنها اند، بوده مير منقول استاد
  نقد و حال شرح و فلسفه(عنوان تحت كه اي مقاله در بهبهاني علي سيد آقاي
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 - 918(سبطهما شاه معاصر  استرابادي حسيني محمد فخرالدين(گويند مي اند نوشته) ميرداماد آثار 
 كه ميشود استفاده وي كالم فحواي از بوده، استراباد  سماك بزرگان از بيك اسكندر نوشته به) 984

 محقق  مقابل در را وي) ؟(نبوده او طراز هم زمان لحاظ از ولي دريافته را او  درس مجلس ميرداماد
   ).1(اند گفته مي فخري محقق خفري
 ريحانة همچنين كند، مي ياد ميرداماد استاد عنوان به شخص اين از نيز االلقاب و الكني در قمي محدث
 ياد عصر همين در) حسيني استرابادي فخرالدين(نام همين  به عينا نيز ديگري فرد از اتفاقا ولي. االدب
   ).2(است كرده  حاشيه را قوشجي تجريد شرح اعراض و جواهر و الهيات بوده، معقول اهل نيز او كه شده

 نظر به ابتداء ).3(است كرده حاشيه نيز را المنطق تهذيب بر دواني حاشيه دواني، علي آقاي قلن بنابر و
 دو ها اين كه كند مي تصريح) 4(الذريعه صاحب ولي است، نفر يك،  نيست نام اين به نفر دو كه رسد مي

  . الحسين محمدبن ديگري آن و است الحسن محمدبن سماكي فخرالدين عالوه به: نفرند
 چه نزد) فخري محقق(سماكي  فخرالدين اينكه نداريم، ميرداماد معقول اساتيد از بيشتري اطالع ام

 درستي چيز است درگذشته سالي چه در و اند بوده  كساني چه ديگرش شاگردان و كرده تحصيل كسي
  ) 5(است بوده دشتكي منصور الدين غياث شاگرد گويند. دانيم نمي

 جامعيت در است، عامل  جبل مهاجرين از. عاملي عبدالصمد بن حسين محمدبن بهاءالدين شيخ -  2
 يزدي مالعبداهللا جز) فلسفه و منطق(عقلي علوم در او استادان از دارد، العادگي فوق فنون و علوم
 نصيرالدين  خواجه به مالعبداهللا طريق از شيخ معقول اساتيد سلسله شناسيم، نمي را كسي الذكر سابق

   و فقيه و اديب آنكه بر عالوه  شيخ كه اينست است مسلم آنچه. رسد مي بوعلي هب سپس و طوسي،
  : پاورقي

   27. صفحه اسالمي معارف و الهيات دانشكده نشريه بررسيها و مقاالت چهارم و سوم دفتر) 1(
   304. صفحه 4 ج ريحانةاالدب) 2(
   165. صفحه دواني الدين جالل حال شرح) 3(
   99. ص 1 ج الذريعه) 4(
 نقل 61 ص"شوشتر فردوس"از و فرستاده معاصر فضالء از نوراني عبداهللا آقاي كه يادداشتي بنابر) 5(

  . است دشتكي صدرالدين شاگرد  واسطه دو با ميرداماد عليهذا. اند كرده
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 او فلسفه درس حوزه از است، بوده هم فيلسوف و حكيم بوده، شاعر و مهندس و رياضيدان و مفسر
 خارق استعداد كه شيخ رفت، مي شيخ درس به ابتدا صدرالمتألهين كه است معروف  اريمند اطالعي

 جز نيست دست در چيزي نيز  شيخ فلسفي آثار از. فرستاد ميرداماد درس به را او ديد را او العاده 
   ).1(است شده چاپ وجود وحدت  درباره او از مصر در اخيرا گويند مي كه اي رساله
  . است درگذشته 1030 سال در شيخ

 مشرب عارف و رياضيدان و  حكيم. است استرآباد توابع از فندرسك اهل. فندرسكي ميرابوالقاسم -  3
 نيست، دست در زندگانيش از زيادي اطالع كرده تربيت  شاگرداني و داشته بزرگي حوزه آنكه با است،
    شده آگاه هند حكماء نظريات از رفته هند به مسافرتي است، بوده ميرداماد و بهائي شيخ معاصر
 اي رساله و است معروف  صناعيه رساله بنام كه نوشته صناعات درباره اي رساله ميرفندرسكي است
  . است گذشته در سالگي هشتاد سن در 1050 در و) 3(نوشته مشائين مسلك طبق بر) حركت(در
  

   دوم و بيست طبقه
  

  . باشند مي فندرسكي رمي و ميرداماد و بهائي شيخ شاگردان طبقه اين
 و بهائي شيخ شاگرد .رفيعا ميرزا به مشهور نائيني طباطبائي حسيني حيدر محمدبن الدين رفيع -  1

 فيلسوف جلوه ميرزاي مرحوم. است اردستان و زواره و نائين طباطبائي سادات از بوده ميرفندرسكي
   مورد كه دارد تشكيك اقسام در اي سالهر. است او احفاد و اوالد از 1314 در متوفا و قاجار عهد معروف
 و. است كرده حاشيه را جرجاني شريف حكمةالعين شرح و خواجه اشارات شرح. است متأخران توجه
 شجره ثمره(نام به اي رساله. است نوشته است  مطرح فلسفه كتب در كه استلزام شبهه حل در اي رساله
    فضالي از نوراني عبداهللا آقاي وسيله او از اخيرا سفيفل مقدمات از اي پاره با عقائد اصول در) الهيه

  . است شده منتشر و چاپ معاصر
  : پاورقي

  . 72 ص 1 شماره ادبيات دانشكده فلسفه نشريه جهانگيري محسن دكتر) 2 (
 آثار از منتخباتي(مجموعه در آشتياني جالل سيد آقاي همت به اخيرا رساله دو اين از منتخباتي) 3(

  . است شده چاپ) ايران ياله حكماي
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  . است درگذشته سالگي 85 سن در 1083  سال در و متولد 999 سال در رفيعا ميرزا
 رباني فيلسوف و الهي  حكيم. صدرالمتألهين و صدرا به معروف شيرازي قوامي ابراهيم محمدبن -  2
 اولي فلسفه يا كلي علم يا اعلي علم آنچه در صدرا. كرد جديدي مرحله وارد را الهي حكمت كه نظير بي
    حقيقي فلسفه و است فلسفه حقيقت، به كه است بخش همين تنها و شود، مي  خوانده الهي حكمت يا

 را پيشين فالسفه تمام  است علوم قلمرو در طبيعي و رياضي از اعم بخشها ساير زيرا شود، مي خوانده
  . كرد استوار ناپذير خلل اصولي بر را آن و داد يرتغي را فن اين اوليه مباني و اصول داد، قرار الشعاع تحت
 و ارسطوئي مشائي حكمت  يعني جريان چهار كه است راهي چهار منزله به نظر يك از صدرا فلسفه

 يكديگر با كالمي مفاهيم و معاني و الديني، محيي  نظري عرفان و سهروردي، اشراقي حكمت و سينائي،
   ديگر نظر از. اند آورده وجود به خروشان اي رودخانه برآورده هم هب سر نهر چهار مانند و كرده تالقي

 آنها به و شود اضافه انفعالها و فعل سلسله يك از پس مختلف عنصر چهار بر كه است) صورتي(منزل به
  . است متغاير صورت  آن مواد از يك هر ماهيت با كه بخشد، نوين واقعيت و ماهيت
 عقلي معارف در تدريجي و مداوم حركتهاي سلسله يك از پس كه است جهش نوع يك صدرا فلسفه
  . است داده رخ اسالمي
 اما است، منشيانه و اديبانه عبارتش است، ساده بسيار ظاهر به است،) ممتنع سهل(نوع از صدرا فلسفه
 بار تا فهمد، نمي آنرا كه بفهمد يعني برسد اول مرحله به تا كند كار بايد سالها مستعد بسيار فرد يك
 به كه حالي در اند بوده صدرا فلسفه تدريس دار عهده سالها افراد بسي. شود وارد ديگري ديد با ديگر
  . نيست اي خوانده  فلسفه هر كار صدرا كار تحليل و توصيف اينرو از اند، نكرده نفوذ آن  عمق
 به بهائي شيخ از هنوشت  كافي اصول بر كه شرحي در است، بوده ميرداماد و بهائي شيخ شاگرد صدرا
 از معروفتر صدرا كتابهاي. كند مي ياد عقلي علوم استاد  عنوان به ميرداماد از و نقلي علوم استاد عنوان

 پياده  كه حج سفر هفتمين ضمن 1050 سال در وي. كنيم معرفي بخواهيم ما اينجا در كه است آن
  . درگذشت بصره در رفت مي
  او ميان. است ميرداماد شاگردان از. الشمسام به معروف گيالني الدين شمس -  3
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 قبيل از فلسفه در مشكل چند  درباره مالشمسا. است گرفته صورت اي مراسله مالصدرا همشاگرديش و 
 صورت به صدرا پاسخ است، گفته پاسخ صدرا و كرده سؤال ذهني وجود و كميه حركت در موضوع
  . است شده چاپ سنگي چاپ با يمعادو و مبدأ حاشيه در و درآمده كوچك اي رساله

 است، بوده ميرداماد و بهائي  شيخ شاگرد. خليفةالسلطان به معروف مازندراني آملي العلماء سلطان - 4
 مردي وي. است داشته را ثاني عباس شاه و صفي شاه وزارت  مدتي و داد او به را دخترش عباس شاه
 چيز زوائد و حشو بدون است، تحقيقي كار كي نمونه لمعه شرح و معالم بر او حواشي محقق، است
 در 1064 سال در وي. است نوشته حاشيه نيز، قوشجي تجريد شرح بر خفري حاشيه بر است، نوشته مي
  . است درگذشته سالگي 64 سن

 و نوشته حاشيه شفا الهيات بر. اوست شاگرد و ميرداماد زاده خاله و داماد عاملي احمد سيد - 5
 از. رساند مي كه آورده قسمتهايي حواشي آن در. است شده چاپ تهران سنگي چاپ در اش حاشيه

 دختري نواده احمد، سيد و ميرداماد. كند مي آن به تصريح يا اشاره خود هم گاهي و است ميرداماد
  . باشند مي كركي  محقق

 بوده دامادمير شاگرد فالسفه،  تاريخ در القلوب، محبوب معروف كتاب صاحب اشكوري الدين قطب - 6
  . است

   ).1(است  بوده ميرداماد شاگرد نيز مرد اين. استرابادي اهللا فضل امير سيد -  7
 از نقل به اردبيلي مقدس احوال  ضمن روضات در آنچه مطابق نداريم، دست در درستي اطالع مرد اين از

 كه هنگامي. است ودهب اردبيلي مقدس شاگردان بزرگان از اهللا  فضل امير) 2(است آمده العلماء رياض
 در داد جواب او كنيم؟ رجوع كسي چه به شما از بعد پرسيدند او از شد نزديك اردبيلي  مقدس وفات

  . اهللا فضل امير به عقليات در و اميرعالم، به شرعيات
  

  : پاورقي
   28. ص چهارم و سوم دفتر بررسيها و مقاالت) 1(
   23. صفحه) 2(
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   سوم و بيست طبقه
  
 را حكمت و بوده مالصدرا داماد و شاگرد. مشهور محدث و عارف و حكيم كاشاني، فيض حسنم مال -  1

 چاپ اخيرا او المعارف اصول كتاب است، باقي فلسفه و حكمت در هائي رساله او از است آموخته وي نزد
   ).1(است شده
 سال در فيض مرحوم. است استاد هاي گفته تلخيص عينا است رسيده ما به فيض از زمينه اين در آنچه

  . كرديم ياد فيض مرحوم از نيز محدثان و مفسران احوال ضمن ما. است درگذشته 1091
 عبدالرزاق، مال. مالصدرا ديگر دامادشاگردو مراد، گوهرو االلهام شوارق صاحب يجياله مالعبدالرزاق -  2

 بوي و رنگ هايش شتهنو است، شده متأثر كمتر خود استاد از كه اينست مثل فيض، مالمحسن برعكس
 مالصدرا، فلسفه  بوي و رنگ نه دارد، را دشتكي الدين غياث و دواني عالمه قبيل از صدرا از قبل حكماي

  . است درگذشته 1072 سال يا 1071 سال در وي
 شاه نزد وي كه كند مي نقل العلماء رياض صاحب از روضات صاحب اصفهاني، تبريزي رجبعلي مال - 3

 شاگرداني رجبعلي مال. اند رفته مي ديدارش به كه بوده  محترم مملكتي، مقامات احبانص و ثاني عباس
   ).2(قمي سعيد قاضي و قمي حسين محمد حكيم و تنكابني محمد مولي  جمله آن از داشته

  ).3(است درگذشته 1080 سال در و بوده ميرفندرسكي شاگرد وي
 شيخ شاگرد فقهاء،  اعاظم از هم و است كيمح هم. سبزواري محقق به معروف باقر مالمحمد - 4

 استفاده مورد كه است نوشته متيني حاشيه شفا الهيات بر و است بوده) 5(ميرفندرسكي و) 4(بهائي
    سراب به معروف تنكابني مالمحمد و) حسين آقا(خوانساري محقق: گويد مي  روضات صاحب است،

   ظاهرا ولي. اند كرده استفاده درسش محضر از
  
  : اورقيپ
  آشتياني جالل سيد آقاي همت به) 1(
 در اي مقدمه با و رجبعلي مال واجب  اثبات رساله اند نوشته نوراني عبداهللا آقاي كه يادداشتي طبق) 2(

 رسيده چاپ به 1344 سال در 6 شماره قدس آستان نامه در  ايشان خود وسيله او آثار ذكر و حال شرح
  . است

   91.. صفحه بيهالربو الشواهد مقدمه) 3(
   116. صفحه الجنات روضات) 4(
   242. صفحه 5 ج ريحانةاالدب) 5(
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   ).1(است درگذشته 1090 سال در وي. معقول نه بوده او شاگرد منقول در خوانساري محقق 
 در او شاگرد و سبزواري  محقق خواهر شوهر خوانساري، محقق به معروف خوانساري حسين آقا - 5

 كه دارد شفا الهيات بر معروفي حاشيه ).2(است  بوده ميرفندرسكي شاگرد معقول در است، بوده منقول
 كرده حاشيه را محاكمات و قوشچي، تجريد شرح و خواجه، اشارات  شرح همچنين و است، دست در

  . است درگذشته 1098 سال در  وي. است
  :نويسد مي تبريزي كلبعلي مال بن مالزمان نام ذيل در روضات صاحب

 شيخ مدرسه در اقامتش ايام در كه) المساجد و المدارس احوال في فرائدالفوائد(نام به دارد كتابي  يو(
 تحصيل پربركت مدرسه اين در كه را گروهي نام و كرده  تأليف اصفهان شاه ميدان مشرق در اهللا لطف
   نيز او(گيالني نيلنبا مالحسن گيالني، مالشمساي خوانساري حسين آقا قبيل از: است برده اند كرده
 در لنباني مالحسن گفته و) است طبقه همين در و كرده شرح را مثنوي و بوده عارف و حكيم مردي

 و تبريزي رجبعلي مال السالكين اسوه و المحققين زبده  است جمله آن از و... نداشت نظير تقوا و فضيلت
   )الحكمة عين كتاب صاحب) رازي(طهراني  الدين ميرقوام شاگردش
  :گويد مي خود آنگاه روضات صاحب

 تعليقات صاحب گلپايگاني، ربيع محمد بن مالابوالقاسم بارع  حكيم محقق فاضل است جمله آن از و 
  ) 3(است بوده اول مجلسي شاگرد گويا كه... منقول و معقول  كتب بر لطيفه

 اين عليهذا. است بوده  مجلسي مرحوم شاگرد كه است لنباني مالحسين پدر الذكر فوق لنباني حسن مال
  . اند طبقه  اين جزء نيز) گلپايگاني و لنباني(نفر دو
 رضا علي محمدبن و تنكابني  حسين شيخ قبيل از هستند گمنام يا كمنام يا ديگر گروه طبقه اين در

 آشتياني، الدين جالل سيد آقاي ستايش قابل همت با اخيرا خوشبختانه. مالصدرا شاگردان آقاجاني
   معارف و الهيات  دانشكده عاليقدر استاد

  : پاورقي
   117.. صفحه الجنات روضات) 1(
   241. ص 5 ج ريحانةاالدب) 2(
   287. صفحه الجنات روضات) 3(
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 و ميرداماد عصر از ايران الهي حكماي آثار از منتخباتي(عنوان تحت آنها آثار و افراد اين مشهد، اسالمي
  . شوند مي و شده معرفي) حاضر عصر تا ميرفندرسكي

  

   چهارم و بيست طبقه
  
 شاگردان از. كوچك  حكيم به ملقب و سعيد قاضي به معروف قمي، مفيد محمد بن سعيد محمد -  1

 رجبعلي مال نزد شاگرديش. است بوده  تبريزي رجبعلي مال و الهيجي عبدالرزاق مال و فيض مالمحسن
 ولي است، بوده محترم عباس شاه نزد ستادشا مانند روضات  صاحب نقل مطابق و بوده اصفهان در

 صاحب. است كرده تحصيل قم در نيز فيض نزد احتماال و بوده قم در مالعبدالرزاق نزد شاگرديش
 روضات حاشيه در ولي اند كرده  اطالعي بي اظهار وي وفات تاريخ به نسبت ريحانةاالدب صاحب و روضات

  . است بوده 1103 سال در وفاتش و 1049 سال در وي تولد كه كرده نقل الذريعه از
  . است بوده) 2(سبزواري  محقق و) 1(تبريزي مالرجبعلي شاگرد. سراب تنكابني محمد مال -  2
 و الذكر، سابق خونساري  حسين آقا فرزند. خونساري جمال آقا به معروف خونساري الدين جمال -  3

 سنگي چاپ با كه زده حاشيه شفا طبيعيات بر وي. بوده سبزواري محقق خود دائي شاگرد و او شاگرد
   و محقق مردي. است كرده حاشيه نيز را اشارات شرح همچنين و است مختصر البته و شده چاپ
   ).3(است درگذشته 1121 سال در و بوده المنقول و المعقول جامع

 مالجعفر عرمشا شرح مقدمه در همائي آقاي. حكيم الدين قوام به معروف رازي محمد الدين قوام -  4
 سيد آقاي. است بوده گيالني اهللا عنايت شيخ استاد و تبريزي مالرجبعلي شاگرد وي: گويد مي لنگرودي

 آثاري) ميرفندرسكي و ميرداماد از بعد ايران حكماي آثار از منتخباتي(دوم جلد در آشتياني الدين جالل
  . اند كرده معرفي را او خود و كرده منتشر و چاپ مرد اين از
  : اورقيپ
   312. ص روضات) 1(
   619. ص روضات) 2(
  . اند كرده آماده  چاپ براي و تصحيح نوراني آقاي را او فارسي كالمي و فلسفي رسائل) 3(
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 شاگرد واسطه يك با و تبريزي مالرجبعلي شاگردان از نيز شخص اين. پيرزاده رفيع محمد -  5
  ) 1(.است شده چاپ ايران حكماي آثار  تخباتمن دوم جلد در او آثار از بعضي. است ميرفندرسكي

 مالشمساي و خوانساري  حسين آقا شاگرد وي. قمي خلجي خان قرچقاي فرزند خان قلي علي -  6
 صفحات طباطبائي مدرسي آقاي تأليف پاكان قربت  كتاب در. است بوده تبريزي علي مالرجب و گيالني

 و شده متولد 1020 سال در خان قلي علي. است برده نام او از بسياري  فلسفي هاي رساله 240 - 235
  . است خان قلي مهدي مرد اين دانشمند فرزند آثار از قم خان مدرسه. است داشته حيات 1097 سال در
  

   پنجم و بيست طبقه
  
 و حكيم مردي دانيم مي قدر همين نداريم، درستي اطالع او احوال از. اردستاني صادق مالمحمد - 1

 1134 سال در و شده تبعيد و گرفته قرار معاصرين  برخي تكفير و مهري بي مورد و بوده ضمرتا و زاهد
  ) 2(است درگذشته

 صادقيه حكمت نام به مانده  باقي اي رساله صادق مالمحمد از آشتياني، آقاي و همائي آقاي گفته طبق
  ) 3(آن معنوي و مادي قواي و نفس درباره

  . است حكيم ميرقوام تالميذ از و مشاء فلسفه مدرس مرد ناي. گيالني اهللا عنايت شيخ -  2
   ).4(است بوده اشراق شيخ  كتب و الدين محيي فصوص شرح مدرس مرد اين. طالقاني حسن ميرسيد -  3
  

   ششم و بيست طبقه
  
  مازندراني اصال است، اخيره قرون حكماي مشاهير از. خواجوئي مالاسماعيل -  1

  : پاورقي
   451. - 449 ص 2 ج  رانيا ياله يحكما آثار از يمنتخبات) 1 (
   104. صفحه 1 ج االدب ريحانة) 2(
  . لنگرودي جعفر مالمحمد مشاعر شرح بر همائي آقاي مقدمه) 4 - 3(
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 و تقوا و منقول و معقول جامعيت و علم  به را او كند، مي فراوان تجليل مرد اين از روضات صاحب. است 
 برابر در نداشت، تواضع احدي به نسبت كه نادرشاه گويد مي ستايد، مي  سخت وقار و متانت و معنويت

 هايش نوشته برخي در خواجوئي  حكيم افغان، فتنه با است مقارن مرد اين زمان. كرد مي فروتني مرد  اين
 چه او اساتيد كه نيست معلوم وجه هيچ به گويد مي روضات  صاحب. است سرداده ها ناله فتنه آن از

 حوزه در مبرزي  شاگردان يافته، ادامه بزرگ مرد اين بوسيله افغان فتنه از بعد فلسفه. اند بوده كساني
 اصفهاني، مدرس ابوالقاسم ميرزا نراقي،  مالمهدي بيدآبادي، محمد آقا قبيل از اند يافته پرورش درسش

   ).1(است درگذشته 1173 سال در وي. گيالني حكيم محراب مال
 نواده پدرش كند، مي ياد  مجلسي مرحوم نواده عنوان به او از روضات. الماسي يتق محمد ميرزا -  2

 هم و) 2(است مدفون اصفهان در مجلسي مرحوم  بقعه در كه است كساني از و است بوده اول مجلسي
   ).3(است بوده بيدآبادي محمد آقا استاد كه كند مي تصريح
  : برند مي نام را خاجوئي  اسماعيل مال معاصران از ديگر نفر دو مشاعر، شرح مقدمه در همائي، آقاي

  . است درگذشته 1134 سال در و بوده اردستاني صادق مالمحمد شاگرد گيالني مالحمزه -  3
   ).4(رود مي شمار به بيدابادي محمد آقا اساتيد از الماسي و خاجوئي مانند نيز او. حكيم مالعبداهللا -  4
  

   هفتم و بيست طبقه
  
 مالصدرا فلسفه كننده احيا و اخيره قرون حكماء اعاظم از. اصفهاني گيالني بيدآبادي حمدم آقا -  1

 سلسله آنانكه خصوصا فضال ميان در او هاي انديشه و افكار چند هر بعد به صدرالمتالهين زمان از. است
  وي خود به شاگرديشان

  : پاورقي
  .624 -  122 - 33 -  31 صفحه روضات) 1-2-3 (
  . 16 صفحه و15صفحه مشاعر شرح بر همائي آقاي مقدمه) 4(
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 غلبه اشراق شيخ و بوعلي  قبيل از پيشينيان افكار موج هنوز ظاهرا ولي است، بوده مطرح رسيده مي 
  . است يافته انشعاب تبريزي مالرجبعلي سپس و ميرفندرسكي از كه اي نحله در خصوصا است، داشته
 نداشته احترامي و شهرت  خودش زمان در مالصدرا كند مي بازگو نيز مالصدرا خود و دانيم مي چنانكه
 تقريبا كه مثال تبريزي مالرجبعلي صورتيكه در) 1(كرده مي زندگي عادي طالب از يكي مانند است،
   صدرا هاي انديشه. اند شتافته مي ديدارش به وزراء و شاه كه بود احترام از اي مرحله در است او معاصر
 ظاهر كامال آنجا از زميني زير جاري آب اين كه فرهنگ دهانه آن ظاهرا روآمد، و دش شناخته تدريجا

  . است بيدآبادي محمد آقا مرحوم گشت پديدار همه بر و شد
 آقاي. است بوده زيست ساده ،ايثارگر گذشت، با متقي، زاهد، العاده فوق مردي روضات نقل مطابق وي

 اخالقي مردي واقعا او كند، مي ياد سالك عارف يك عنوان به او از خود كتب در تهراني بزرگ آقا آقاشيخ
 زبان به) سلوك و سير(در وي از كوچك رساله دو شمسي 1352 سال در است بوده سالك بلكه  مهذب و

 عرفاني و اخالقي  روح. شد چاپ وحيد مجله ضميمه قم افاضل از طباطبائي مدرسي آقاي وسيله  فارسي
  . كرد مي اعراض او و ند آورد مي رو او به آنها ،بود زور و زر صاحبان به توجه از وا اعراض موجب بيدابادي
 1197 سال در و كرد خواهيم ياد آنها از قريب عن كه است داده پرورش بسياري شاگردان بيدابادي
   ).2(درگذشت

 علماء بزرگان از نراقي مالاحمد  پسرش و او است، حكما و فقهاء اعاظم از. كاشاني نراقي مالمهدي - 2
 حاج و اصفهاني شفتي باقر محمد سيد مرحوم. معروفند  جامعيت به دو هر و روند مي شمار به اسالم
    خاجوئي اسماعيل مال شاگرد وي خود و) 3(اند كرده حكمت تحصيل او نزد  كلباسي ابراهيم محمد
   ).4(است بوده

 از و اصفهان در فلسفه مدرسين مشاهير از. سمدر به معروف آبادي خاتون حسيني ابوالقاسم ميرزا - 3
  بوده مجلسي سبط آبادي خاتون حسين محمد مير خانواده
  : پاورقي

   278. صفحه سنگي چاپ مالصدرا معاد و مبدأ) 1 (
   624. صفحه الجنات روضات) 2(
   648 صفحه همان،) 3(

33 ص ،همان) 4 (
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  . است درگذشته 1203 سال در و)2(بوده خاجوئي اسماعيل مال شاگرد) 1(است 
 بيدابادي و خاجوئي شاگردان از را او االدب ريحانة. مشهور عارف و حكيم گيالني، محراب مال - 4

   ).4(است كرده ياد خاجوئي شاگرد عنوان  به فقط او از روضات ولي) 3(است شمرده
 خان عبدالرزاق رزامي مرحوم ،1114 صفحه البشر نقباء در تهراني بزرگ آقا شيخ آقا آقاي نقل بنابر

 مالمحراب دخترزادگان از كرد وفات قمري هجري 1372  سال در كه معرفةالقبله كتاب صاحب بغايري
   ).5(است درگذشته 1197 سال در  مالمحراب. است بوده

  

   هشتم و بيست طبقه
  
 شمار انگشت معدود افراد از و اسالمي الهي حكماء بزرگترين از. اصفهاني مازندراني نوري مالعلي -  1

 و مازندران در تحصيلش ابتداي. اند كرده نفوذ  صدرائي فلسفه عمق تا كه است اخير قرن چهار سه
 مدرس ابوالقاسم سيد و بيدابادي محمد آقا درس محضر از و آمده اصفهان به سپس بوده، قزوين

  . است كرده دائر اصفهان در را حكمت حوزه بزرگترين خود و  كرده استفاده اصفهاني
 تدريس كار مدت بودن طوالني و شاگردان، تربيت و درسي، حوزه تشكيل و تدريس نظر از نوري مالعلي

  . است نظير بي شايد و نظير كم عقلي، علوم ترويج و ) سال هفتاد قريب شده گفته(شاگرد، تربيت و
 كرد تقاضا فتحعليشاه از ساخت تهران در را مروي مدرسه مروي خان حسين محمد مرحوم كه هنگامي
 در او و كرد دعوت وا از شاه كند، دعوت مدرسه  اين در معقول تدريس براي اصفهان از را نوري مالعلي
 شايسته كه متجاوز بلكه آنها نفر صد چهار كه تحصيلند مشغول محصل هزار دو اصفهاندر نوشت جواب
   حضور

  
  : پاورقي

   266. صفحه 5 ج ريحانةاالدب) 1 (
   33. ص الجنات روضات) 2(
   385. ص 5 ج ريحانةاالدب) 3(
   33. صفحه الجنات روضات) 4(

  . الربوبية الشواهد مقدمه) 5 (
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 هم از حوزه اين بيايد تهران  به چنانچه شوند، مي حاضر دعاگو درس حوزه در هستند، دعاگو اين درس
 انتخاب مدرسه اين در ستدري براي را خود شاگردهاي بهترين از يكي خواست او از مجددا شاه. پاشد مي
   ).1(فرستاد و كرد انتخاب را زنوزي عبداهللا مال او و كند
 كه بزرگ مرد اين درس  حوزه به اكناف و اطراف از اند، نبوده اصفهان حومه از شاگردان اين همه
 را حكمت و علم و شده پراكنده اطراف به و اند كرده  شركت كرده تدريس سال هفتاد حدود در گويند مي
  . اند پراكنده خود با

 به سيد مسجد در. ام ديده بود مو سپيد مردي پير كه حالي در را او كودكي در: گويد مي روضات صاحب
 حجةاالسالم سيد. كردند مي جلسه هم با نماز از بعد و آمد مي حجةاالسالم باقر محمد سيد مرحوم نماز
   و داشتند را اصفهان رياست و مرجعيت كه يكلباس حاجي مرحوم و او  است بوده او شاگرد زماني خود
  ). 2(داشتند مي مقدم برخود مجالس در را نوري مالعلي بودند محترم العاده فوق

 بعضي بود، بزرگ مرد اين  طريق از يافت ادامه بعدها آنچه زمان، آن در ديگر بزرگ حكماي وجود با
 بزرگي تفسير گويند. است دقت و متانت ايتنه در كه  است باقي اسفار بر او از كوتاه و مختصر حواشي

   ).3(است درگذشته 1246 سال در وي. است نوشته توحيد سوره بر
 و بوده الفنون جامع خود پدر مانند. الذكر سابق نراقي مالمهدي حاج فرزند نراقي مالاحمد حاج - 2

 سال در است گرفته فرا خود پدر از را معقول. است  بوده فتوي مرجع و مجتهد و مفتي خود پدر مانند
   ).4(است  درگذشته 1245 يا 1244
 اهللا مالحبيب مرحوم االلقاب  لباب كتاب از نقل نقباءالبشر، و البرره الكرام در تهراني عالمه مرحوم
 تا كاشان دهد مي نشان كه برد مي كاشان در 14 و 13 قرن در را معقول اهل از گروهي نام كاشاني،
  .است  بوده معقول مراكز از ما زمان به نزديك

  
  : پاورقي

 خودش حال شرح ضمن زنوزي  مالعبداهللا مرحوم فرزند زنوزي مدرس علي آقا مرحوم را جريان اين) 1(
 دانشگاه اسالمي مطالعات مؤسسه انتشارات از زنوزي  مالعبداهللا جليه انوار مقدمه در و نوشته پدرش و

  .  است شده چاپ گيل مك
   .402 ص الجنات روضات) 2(
  647 ص همان،) 3(
   160. صفحه 6 ج ريحانةاالدب) 4(
  

  . يافت رواج نراقيها وسيله كاشان در معقول علوم ظاهرا
 آن علماي معاريف و فقهاء مشاهير از مرد اين. مشهدي شهيد اهللا هدايت ميرزا بن مهدي ميرزا -  3

 جعفر شيخ و بحرالعلوم مهدي دسي معاصر است، بهبهاني وحيد تالميذ از اصول و فقه در. است عصر
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 حكمت  بيدآبادي محمد آقا درس حوزه در دراصفهان. است االصل اصفهانيظاهرا است، الغطاء كاشف
 همدوره كه نوري العليم. است  كرده مي تدريس معقول و اصول و فقه و كرده اقامت مشهد در و آموخته

 است، مسطور روضات در كه قمي ابوالقاسم اميرزاز استفتا  يك ضمن است بيدآبادي حوزهاودر همدرس و
 زننزدپدر راآنو  دانسته مينيز مردرياضيات اين كند، ميياد مشهدي مهدي ميرزا عنوان ازاوبه مناسبتي به

 ميرزاداودو عبدالجواد وميرزا اهللا هدايت ميرزا  فرزندانش است، آموخته مشهدي عاملي حسين شيخ خود،
. اند رفته مي شمار به خراسان درعصر سرآمد دررياضيات اخير دوفرزند. اند بوده وارد  حكمت فنون در همه
 حبيب ميرزا حاج مرحوم يافت، ادامه  سال پنجاهشهيددرحدودصدو سيدمهدي ندانخادر وحكمت علم

 مرحوم همچنين و است، او نبيره 1327 در متوفي معروف،  مشهدي شاعر عارف حكيم مجتهد رضوي،
 هجري هم چهار قرن نيمه حدود در خراسان فلسفه مسلم استاد مشهدي شهيدي  حكيم بزرگ آقا

  . آمد خواهد ذكرش و است او ديگر نبيره 1355 در متوفي ، قمري
 سال در و متولد 1152  سال در كرده، مي تدريس رياضي كتب از اي پاره و شيخ اشارات مهدي ميرزا

 نوه ميرزا نادر دستبرد با مبارزه و مردم قحقو از دفاع جريان در مشهد، باالخيابان بست در 1218
   ).1(شد شهيد ميرزا نادر دست به رضوي، مقدسه  آستانه اموال به نادرشاه

  

   نهم و بيست طبقه
  
 مرحوم داد، تشكيل توجهي  قابل تدريس حوزه پدر، از بعد. نوري مالعلي فرزند نوري حسن ميرزا -  1
 اين درس محضر از رفته اصفهان به كه مدتي در آمد دخواه ذكرش كه تهراني زنوزي مدرس علي آقا

  نقل بنابر. است كرده استفاده استاد
  : پاورقي

 به 86 ص از رضوي حبيب ميرزا حاج مرحوم ديوان بر حبيب حسن مستند مقدمه به شود رجوع) 1(
  . بعد
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 پدرش بر را او برخي ،)اصفهان بزرگ شاعر سه اشعار از اي برگزيده(مقدمه در همائي الدين جالل استاد 
 شاگردي ولي كرد، داوري اش درباره بشود كه نيست دست در توجهي  قابل اثر او از. اند داده مي ترجيح
 انتقال در كه است  كساني از حال هر به. فضلش مراتب بر است صادقي گواه مدرس آقاعلي نظير  افرادي
  . است بوده ثريمؤ  عامل خودش از بعد نسل به خودش از پيش نسل از فلسفه

 شاگردان اجالء از. واحدالعين به معروف اصفهاني بكوشكي در سميع مالمحمد بن مالاسماعيل -  2
 مشاعر و اسفار داشته، توجهي قابل درس  حوزه است، سبزواري هادي مال حاج استاد و نوري مالعلي
 درگذشته 1277 سال در. است كرده شرح را صدرا عرشيه و  كرده حاشيه را الهيجي شوارق و صدرا
  ) 1(است

 را او نوري حكيم مروي،  خان حسين محمد تقاضاي به كه است همان مرد اين. زنوزي مالعبداهللا - 3
 از اصفهان تدريجا كه اصفهان مقابل در تهران مركزيت. فرستاد تهران به اصفهان از فلسفه تدريس براي
  .شد شروع زمان  اين از افتاد، رونق

 در را مقدمات است داده مدرس  آقاعلي عاليقدرش برومند فرزند كه گزارشي ابقمط مالعبداهللا 
 مدتي آنگاه و شده مند بهره رياض صاحب فقه حوزه از و  رفته كربال به سپس و كرده تحصيل آذربايجان

 حكيم محضر از و رفته اصفهان به بعد شده، مند بهره معروف مجتهد قمي ميرزاي  درس محضر از قم در
 افاضه و تدريس سال بيست از پس. است شده منتقل تهران به 1237 سال در و آموخته حكمت ينور
   ).2(است پيوسته حق رحمت به 1257 سال در مروي مدرسه در
 مدرس ابوالقاسم سيد شاگرد و زنوزي عبداهللا مال معاصر وي. الهيجي لنگرودي جعفر مالمحمد - 4

 است، مالصدرا مشاعر شرح او معروف اثر  است نوري مالعلي مخصوصا و گيالني مالمحراب و اصفهاني
 دكتر آقاي قلم به انگليسي اي مقدمه با مالصدرا والدت سال چهارصدمين  مناسبت به اخيرا شرح اين
 شرح بر عالوه وي. شد چاپ آشتياني الدين جالل سيد استاد قلم به  فارسي يا مقدمه و نصر نيحسسيد

 شرح حاشيه. است كرده حاشيه را قوشجي تجريد شرح بر خفري حاشيه و ،قوشچي تجريد  شرح مشاعر،
  در وي تجريد

  
  : پاورقي

   285. ص 6 ج االدب ريحانة) 1(
 له معظم تأليفات از كه جليه انوار مقدمه در له معظم فرزند زنوزي علي آقا گزارش به شود رجوع) 2 (

  . است شده چاپ) گيل كم دانشگاه  اسالمي مطالعات مؤسسه(وسيله اخيرا و است
  



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 518

  . است  شده تأليف محمدشاه سلطنت ايام مقارن 1255 سال 
   ).است بوده 1294 از پيش التحقيق  علي(:نويسد مي قدر همين همائي آقاي نميدانيم، را او وفات تاريخ

 الثالث القرآن في البرره  الكرام كتابدر بزرگ آقا شيخ آقا مرحوم هرانيت عالمه كه ستا اين عجيب
 اند بوده گيالني و همنام و همزمان، و حكيم سه هر كه را نفر سه 257 صفحه و 239 صفحه بعدالعشره

 كه لنگرودي جعفر محمد شيخ عنوان تحت ديگري و الهيجي جعفر شيخ  عنوان تحت يكي برند مي نام
 الهيات بر و كرده شرح را مشاعر كه الهيجي جعفر محمد شيخ سوم و كرده شرح را مالصدرا  عرشيه
  . است زده حاشيه تجريد شرح
 لهذا باشند، داشته وجود منطقه  يك اهل عصر، يك در نام اين به حكيم نفر سه كه است مستبعد بسيار

  . است بيشتر تحقيق به نيازمند
 اصفهان از مراجعت از پس) 1(است  نوري مالعلي شاگردان افاضل از نيز مرد اين. قزويني آقاي مال - 5
 در زنوزي مدرس آقاعلي مرحوم. اند شتافته مي اش حوزه به فضال و كرده دائر گرمي حوزه ين،قزو به

 است، رفته قزوين  به بزرگ مرد اين محضر از فيض كسب براي مدتي كه نوشته خود زندگاني  گزارش
 هكرد تحصيل نيز است نوري مالعلي بزرگ شاگرد كه اصفهاني مالاسماعيل نزد كه است كساني از وي

 سال در وي شمرد  سبزواري حاجي طبقه هم و ام سي طبقه از را او توان مي اعتباري به لهذا) 2(.است
   ).3(است درگذشته 1282

  

   ام سي طبقه
  
 حاجي است، اخير قرن چهار سه الهي حكماي مشهورترين مالصدرا از بعد. سبزواري مالهادي حاج -  1

 به تحصيل براي سالگي ده در. مرد پدرش كه بود  ساله هفت شد، متولد سبزوار در 1212 در سبزواري
 حدود در كشانيد، اصفهان به را او اصفهان حكماي شهرت. كرد اقامت  سال ده و رفت مقدس مشهد
  محضر از سال  هفت

  : پاورقي
  . 151 صفحه تهراني بزرگ آقا شيخ آقا عالمه البرره الكرام) 1(
   45. ص الهيجي مشاعر شرح بر آشتياني آقاي مقدمه) 2(
  .5 صفحه جليه انوار بر آشتياني آقاي مقدمه) 3(
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 حكيم دوره اواخر سالي سه دو  همانوقت در ضمنا و كرد استفاده اصفهاني بكوشكي در مالاسماعيل 
 عازم آنگاه پرداخت، تدريس به مشهد در سالي چند و كرد مراجعت مشهد به سپس. كرد درك را نوري
 نفس اينكه ايبر  كرمان اقامت مدت در. كرد اقامت كرماندر سالي سه دو اجبارا مراجعت در شد اهللا بيت
 به مدرسه، خادم كمك به مدت همه در و بماند ناشناخته كرد سعي دهد رياضتو كند تربيت را خود

 سال چهل قريب شد، سبزوار رهسپارو گرفت زني رابه خادم همان دختر بعد. كرد مي قيام طالب خدمت
 تدريس و تحقيق و مطالعه كار بهو كرد توقف شهر درآن شود خارج شهر ازآن نوبت يك حتي  آنكه بدون

  . رسيد پايان به عمرش تا پرداخت شاگردان تربيت و نفس رياضت و عبادت و تأليف و
 بالد در آنها پراكندن و آنها، تربيت و اكناف، و اطراف از شاگرد جذب و فلسفي، گرم حوزه تشكيل نظر از

 و ايران همه در شهرتش صيت. رسد نمي سبزواري حكيم پايه  به كسي نوري حكيم از بعد فمختل
 از سبزوار  متروك شهر شتافتند، مي محضرش به سو هر از حكمت طالبان. پيچيد ايران  خارج قسمتهايي

  . شد علمي حوزه يك مركز و گشت الهي حكمت جويندگان قبله عاليقدر حكيم اين وجود پرتو
 شهرت اوج مقارن است، معروف  تاريخ فلسفه در خاصش نظر كه فرانسوي، معروف فيلسوف بينوگو كنت
) ايران در سال سه(نام به هم كتابي و است بوده ايران در فرانسه مختار وزير سال سه سبزواري حكيم
  نويسد مي او ، است كرده منتشر

 براي عربستان و تركيه، هندوستان، كممال از زيادي طالب كه شده عالمگير قدري به او وصيت شهرت(
   ).1()هستند تحصيل مشغول او مدرسه در و آورده رو سبزوار به او محضر از استفاده
 از گذشته او كرد، مي تدريس  جذبه و باشور بود، تقرير خوش و بيان خوش العاده فوق سبزواري حكيم

 مراقبه، اهل انضباط، با مردي عالوه به بود، برخوردار  سرشاري عرفاني ذوق از حكمي، و علمي مقامات
 حد سر تا او  به او شاگردان كه بود شده سبب اينها مجموع. بود اهللا الي سالك باالخره و متشرع متعبد،
  از بعضي. است مانند بي سبزواري  حكيم شاگردي، و استاد جاذبه نظر از. بورزند ارادت عشق

  
  : پاورقي

 از نقل مؤسسه آن چاپ  سبزواري منظومه شرح بر"گيل مك اسالمي مطالعات مؤسسه"مقدمه) 1(
  . گوبينو كنت  تاليف"وسطي قرون در فلسفه و مذاهب"كتاب
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 هيجان به او يادآوري هنگام هم باز بودند گرفته فاصله او از  سال چهل اينكه با او از بعد او شاگردان 
  . ريختند مي اشك و آمدند مي

 هر. است كرده مي تخلص"اسرار"به اشعارش در و سروده مي شعر ربيع به و فارسي به سبزواري حكيم
 اوج در كه دارد اشعار برخي قسمت دو هر در اما دارد، فراوان پائين دست شعر قسمت دو هر در چند

  . است  حال و شور و كمال و زيبائي
 تاريخ در شاگردانش از يكي. درگذشت مانندي جذبه حالت يك در 1289 سال در سبزواري حكيم
  : است سروده چنين وفاتش
   برشد ناله عرش به فرش از   شد بدر جهان از چو اسرار
  "شد تر زنده نمرد، كه":گويم   بجوئي ار وفاتش تاريخ

  : از عبارتند داريم اطالع فعال ما كه آنجا تا حاجي شاگردان
  . دارد حاشيه منطق منظومه بر كه) قوچاني(خبوشاني مالعبدالكريم

   ).1(قم مقيم يزدي اكبر علي ميرزا و هيدجي مالمحمد استاد تهران مقيم سبزواري حسين ميرزا
 شناخته نظير بي خود عصر در تحقيق و جامعيت در كه سبزوار مقيم سبزواري علوي حسين ميرزا حاج
   ).2(شد مي

   ).3(فارس استان در فلسفه معروف استاد دارابي عباس حكيم
   ).4(قاجار الرئيس شيخ استاد سبزواري ابراهيم شيخ
 محمد شيخ نزد را آنها تهراني  عالمه و داشته مراسالت سبزواري حكيم با كه تهراني ابراهيم محمد شيخ
   ).5(است ديده جزائري جواد
   ).6(زنجاني موسوي ابوالقاسم سيد
   ).7(سبزواري عبدالرحيم سيد

  : پاورقي
   502. ص نقباءالبشر و 381 صفحه 6 ج ريحانةاالدب) 1(
   569. صفحه البشر نقباء) 2(
   983. صفحه نقباءالبشر) 3(
   3. صفحه نقباءالبشر) 4(
   6. ص البرره الكرام) 5(
   51 صفحه نقباءالبشر )6(
  727ص همان،) 7(



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 521

  )1(صباغ محمد مال 
   ).2(بيرجندي هادي شيخ آقا استاد بروغني رضا محمد شيخ
   ).3(دارابي عبدالغفور ميرزا

   ).4(مشهدي  شهيدي بزرگ آقا و خراساني فاضل حاج استاد مشهدي السالما شيخ مالغالمحسين
  ). 5(مشهدي شهيدي بزرگ آقا و خراساني فاضل حاج استاد سروقدي محمد ميرزا
   ).6(تبتي فاضل علي شيخ
   ).7(دارابي حكيم آقا ميرزا
   ).8(يزدي محمد ميرزا
   ).9(زنجاني ابوطالب ميرزا حاج
   ).10(بجنوردي عارف اسماعيل مال حاج
   ).11(العراقين شيخ عبدالحسين شيخ
   ).12(الهي حكيم محمد ميرزا

  
 مال آخوند نامدار، فقيه الهي، كامل عارف رباني، حكيم مرحوم سبزواري، حكيم حسنه بزرگترين
 پاك چوپان يك فرزند كه بزرگوار و بزرگ مرد اين. است سره قدس جزيني در همداني حسينقلي

 سبزواري حكيم معنويت جاذبه و شهرت صيت آمد، تهران به همدان از تحصيل ادامه براي بود سرشت
 پس كرد، شركت  حكيم آن حوزه در دانم نمي فعال را مقدارش و تاريخ كه مدتي كشانيد، سبزوار  به را او
 مرتضي شيخ حاج المتاخرين استاد شاگردان جزء منقول علوم تكميل براي و شتافت عتبات به آن از
  .گرفت قرار صاريان

 سير مراحل كامل عارف آن نزد در و يافت را شوشتري علي سيد آقا حضور تشرف توفيق ايام، همان در
  . جست توان مي برايش نظيري كمتر كه رسيد معرفت و كمال از مقامي به خود و كرد طي را سلوك و
  

  :پاورقي
  854ص همان،) 1 (
   727. صفحه نقباءالبشر) 2(
   82 -  67 صفحات سبزواري  حكيم رسائل مجموعه بر آشتياني الدين سيدجالل آقاي مهمقد) 12 تا 3(

 حضور به حكيم حوزه كنند، مي افتخار او حوزه در حضور به سبزواري حكيم حوزه شاگردان همه اگر
  . است مفتخر مردي چنين
 بود، انسانسازي حوزه ،تعليم تا بود تربيت حوزه بيشتر حسينقلي مال آخوند مرحوم تربيت و تعليم حوزه

 وسعت به توان مي البشر نقباء كتاب متفرقه مواضع مطالعه از اند، برخاسته بزرگي مردان حوزه اين از
  . برد پي آن دائره
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 دست به افغاني به معروف  اسدآبادي الدين جمال سيد درباره منتشره اسناد و مدارك از آنچه طبق
 ديگر و نصاريا شيخ يكي: است شده مند بهره نفر دو محضر از نجف در اقامتش مدت در سيد) 1(آيد مي

 داشته  اشتغال عقلي علوم تحصيل به نجف در سيد كه شده تصريح اينكه به نظر.  حسينقلي مال آخوند
 كرده استفاده نفر دو اين محضر از سيد كه شده تصريح هم و است پيدا بيش و كم آثارش از عالوه به

 واسطه يك با جمال سيد عليهذا. است آموخته آخوند نزد را عقلي علوم دسي كه اينست ظاهر است،
  . است سبزواري  حكيم شاگرد
 مرحوم و تهراني كربالئي احمد سيد مرحوم با نجف در اقامت مدت در موجود مدارك طبق جمال سيد
 وفندمعر سلوك و سير مراحل طي و وارستگي  به كه همداني آخوند شاگردان از حبوبي سعيد سيد

 بعد و است العاده خارق مرد اين زندگي شگفتيهاي از ديگر يكي اين و) 2(است داشته صميميت و رفاقت
  . باشد شده او زندگي از نكته اين متوجه كسي ايم نديده تاكنون. دهد مي او شخصيت به اي تازه

 از و الذكر سابق زنوزي مالعبداهللا فرزند. مدرس علي آقا و حكيم علي آقا به معروف زنوزي، علي آقا - 2
 اصفهان از پدرش حركت از قبل سال سه(اصفهان در 1234 سال در. است اخير قرن دونظير كم اساتيد

 رفت عتبات به منقول  علوم تكميل براي. است كرده استفاده منقوال و معقوال پدر از شد، متولد) تهران به
 مند بهره نوري مالعلي فرزند نوري حسنميرزا محضردرس واز رفت اصفهان به تهران هب مراجعت از پس و

 در مجددا و رفت اصفهان به ديگر بار كرد، استفاده قزويني مالآقاي درس از و رفت  قزوين به آنجا از شد،
 مدرسه در سالها و كرد مراجعت تهران  به آنگاه پرداخت، تحصيالت تكميل به نوري حسن ميرزا خدمت

   مدرس قديم سپهساالر
  : پاورقي

 و 31 -  26 صفحات) اسالمي  نهضتهاي گذار پايه حسيني الدين جمال سيد(كتاب به شود رجوع) 2 -  1(
  . افشار ايرج و مهدوي اصغر دكتر گردآورده) جمال سيد درباره مدارك و اسناد مجموع(به



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 523

  . درگذشت تهران در 1307 سال در و) 1(بود رسمي
 آقا. است اخيره قرون  عرفاي اساطين و حكما اعاظم از نيز او اي، قمشه حكيم رضا محمد آقا - 3

 اهل كردند مي تلفظ ،)آمرضا(مخفف،  صورت به را او نام دوستانش و شاگردان كه محمدرضا
 حسن ميرزا محضر از و كرد مهاجرت اصفهان به تحصيل براي جواني در است، اصفهان) شهرضا(قمشه
 حكمت فنون تدريس دار عهده اصفهان در سالها د،ش مند بهره) 3(لنگرودي جعفر محمد ومال) 2(نوري
 فضال و گزيد مسكن صدر مدرسه حجره در و برد سر به تهران در را خود عمر پايان سال ده حدود. بود
  . است آخر سال ده اي قمشه حكيم زندگاني دوره پرشورترين .كردند استفاده پرفيضش محضر از

 حدودي تا جمع از و بود مأنوس  تنهائي و خلوت با بود، مشرب عارف و وارسته معني تمام به مردي وي
 صرف را خود منقول غير و منقول يملك ما تمام 1288 خشكسالي در بود، ثروتمند جواني در. گريزان

  . زيست درويشانه عمر  پايان تا و كرد نيازمندان
 با و آمد تهران به جلوه  ابوالحسن ميرزا و زنوزي مدرس حكيم آقاعلي شهرت اوج در اي قمشه حكيم
 در تخصصش كه را جلوه ميرزاي بازار و كرد تدريس را بوعلي كتب بود، صدرائي اصليش مشرب آنكه

   ).افتاد جلوه از جلوه(:شد معروف كه طوري به. شكست بود بوعلي فلسفه
 انگيرجه مرحوم نيامد، در علما جامه و درزي و نكرد دور تن از را روستائي جامه هرگز اي قمشه حكيم
 هب اي قمشه حكيم محضر از استفاده شوق به كه كرده  نقل است بوده او شاگرد سالها كه قشقائي خان
 فروشهاي كرباس به نبود، علمائياو لباسهاي وضع رساندم، اومحضر به خودرا  اول شب همان رفتم، تهران
 خارج در بود محلي خرابات. درخرابات فردا توو من ميعاد گفت گفتم، بدو راخود حاجت. مانست مي سده

 با را مالصدرا اسفار بعد روز كرد، مي اداره آنرا درويشي كه بود اي خانه قهوه آنجا در و تهران) قديم(خندق
 خواند مي بر از را آن او گشودم را اسفار. بود نشسته حصيري بر كه ديدم خلوتگاهي در را او بردم، خود

  تحقيق هب سپس
  : پاورقي

  . است شده چاپ جليه انوار مقدمه در كه مرحوم آن خود گزارش) 1(
   2. صفحه اي قمشه حكيم واليت رساله مقدمه) 2(
   21 صفحه اصفهان شاعر سه ديوان برگزيده كتاب بر همائي آقاي مقدمه) 3(
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  حكيم. شوم ديوانه خواستم مي شدم، خود بي خود از كه آورد وجد به چنان  آن مرا پرداخت، مطلب 
   ).1()را ابريق بشكند مي قوت(:آري گفت دريافت مرا حالت
 ،1306 سال در او. است كرده مي  تخلص) صهبا(به و بود برخوردار عالي، شعري ذوق از اي قمشه حكيم

 فوت با بود مصادف آنروز را قضا. رفت دنيا از عارفانه سكوتي و خلوت و تنهائي در مدرسه، حجره كنج در
 ساعتها ارادتمندانش و دوستان. بود برپا غوغائي شهر در و كني العليم حاج مرحوم شهر، بزرگ  مفتي
  ) 2(سپردند خاك به آقا قبر سر در را او معدود  گروه آن شدند، آگاه شتش درگذ از او فوت از پس

 كرده آرزو و سروده غزل  يك از بيتي در خود كه زيست آنچنان و زيست كه مرد آنچنان اي قمشه حكيم
  : بود
  ديوانه من كه خوش شهان به نزري كاخ

  ) 3(نيست كم  عالم به ويرانه و خواهم اي گوشه         
 آقا كرمانشاهي، حسن ميرزا آقا اشكوري، هاشم ميرزا آقا. كرد تربيت بسياري شاگردان اي قمشه حكيم
 مقيم يزدي اكبر علي ميرزا اصفهاني، كاشي مالمحمد آخوند قشقائي، جهانگيرخان نيريزي، شهاب ميرزا
 مجتهد و حكيم باقر محمد ميرزا شوارق، علي شيخ به معروف مروي مدرسه مدرس  نوري علي شيخ قم،

 شاعر اصفهاني صفاي حكيم اصطهبانات، در مدفون و مشروطيت در مقتول و نجف مقيم اصطهباناتي
 تهراني، كالنتر ابوالفضل ميرزا قاجار، نهاوندي حيدرخان  شيخ رياضي، رشتي عبداهللا شيخ معروف، عارف
   ).4(اند جمله آن از قمي محمود ميرزا بروجردي، محمود شيخ قمي، رضوي  حسين سيد ميرزا

   سالهاي. است طبقه اين مدرسين و اساتيد مشاهير از جلوه، ابوالحسن ميرزا -  4
  : پاورقي

   14. ص اي قمشه حكيم واليت رساله مقدمه) 1(
  . اصفهان شاعر سه ديوان برگزيده كتاب بر همائي آقاي مقدمه) 2(

  : پاورقي
   :است ابيات اين بيت اين از قبل) 1(
  
  .اصفهان شاعر سه وانيد دةيبرگز كتاب بر ييهما يآقا مقدمة) 2(
  :است اتياب نيا تيب نيا از قبل) 3(

  ستين آدم يبن تو حسن به هست اگر اي    ستين عالم در تو چو بگشتم آفاق همه
  ستين خاتم از كم مهيخ زند كه جا هر حسن    يآر انميسل ملك نينگ ريز از ديشا
  ستين خم اندر خم زلف آن در دست را تو كه    كن يم خود هيس روز به خيش يا يفكر

  
 اي قمشه حكيم مرحوم  رساله مقدمه به و 1185 و 690 و 733 صفحه نقباءالبشر به شود رجوع) 2(

   2. ص است الدين محيي الحكم صوصف  شيئي فص بر اي حاشيه كه كبري خالفت و واليت درباب
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 و شده متولد 1238 سال در  جلوه مرحوم است كرده تربيت بسياري شاگردان و كرده تدريس متمادي
 اعتقاد مالصدرا فلسفه به و بوده بوعلي طرفدار بيشتر جلوه مرحوم است درگذشته 1314 سال در

 حسن ميرزا شاگرد جلوه است، كرده رتمهاج تهران به و  است اصفهان اهل وي. است نداشته چنداني
 قصد  به آمد تهران به كه ابتدا جلوه گويند. است نوري مالعلي شاگردان از چيني  حسن ميرزا و نوري
 منصرف ولي بود) است مقدم او بر طبقه نيم كه(سبزواري حاجي محضر از استفاده و سبزوار به رفتن
 كه بودند نامداري مدرس سه مدرس آقاعلي و اي قمشه حكيم و جلوه. افكند اقامت رحل تهران در و شد

 رقيب دو  ولي. گرديد مي آنها وجود محور بر چهاردهم قرن اوايل و سيزدهم قرن اواخر در تهران حوزه
 اي قمشه حكيم نام ذيل در كه افرادي مانند آنها شاگردان غالبا اند، داشته تقدم علمي نظر از او بر جلوه
  . اند بوده نفر سه هر شاگردان و مشتركند كرديم ياد
  

   يكم و سي طبقه
  
 از بسياري شاگردان و بوده خود زمان عرفان و فلسفه مسلم اساتيد از رشتي اشكوري هاشم ميرزا - 1

 بعدي طبقات به عرفان و فلسفه انتقال واسطه كه است  اركاني از يكي او. اند برخاسته پربركتش حوزه
 را فناري  االنس مصباح. است نظري عرفان در تخصص به هايش طبقه هم از امتيازش و شهرتش. است
 يك كه شده چاپ بد آنقدر متاسفانه. است شده چاپ و كرده حاشيه است قونوي الغيب مفتاح شرح كه

 جلوه ميرزاي و مدرس آقاعلي و اي قمشه حكيم شاگردان از اشكوري حكيم. گيرد مي بها چشم جفت
  . است درگذشته 1332  سال در وي است بوده

 شاگردان نيز او. است الذكر فوق  مسلم استاد سه شاگرد و اشكوري معاصر. كرمانشاهي حسن ميرزا - 2
 درگذشته 1336 سال در وي. است متاخرتر طبقات به فلسفه انتقال  اركان از و است كرده تربيت بسيار
  . است

 نيز اصول و فقه در و بوده  جلوه ميرزاي و يا قمشه حكيم شاگرد شيرازي، نيريزي الدين شهاب ميرزا - 3
  . است داشته مهارت

 قبال كه را تهران صدر مدرسه  نيريزي حكيم. است داشته طوال يد الديني محيي نظري عرفان در نيز او
   داد قرار اقامت محل بود اي قمشه حكيم استادش اقامتگاه
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 آقا مرحوم است نگاشته) وجود حقيقت(در اي رساله. پرداخت شاگرد تربيت و تدريس و تحقيق كار به و
   ).1(است من نزد رساله اين از اي نسخه گويد مي نگاشته را  وي حال شرح كه تهراني بزرگ آقا شيخ

. است فارس استان در فلسفه مسلم اساتيد از. عباس حكيم به معروف دارابي، شيرازي عباس ميرزا - 4
: نويسد مي تهراني عالمه. كرديم ياد سبزواري حكيم نام ذيل در او از قبال و بوده سبزواري حكيم شاگرد

 كميل دعاي است،  زده حواشي آن بر خود از و نوشته خود خط به را اسفار. بود بارع منقول و معقول در
 و ساز شانه به معروف نجفي شيرازي احمد شيخ. است كرده شرح را ميرفندرسكي معروف قصيده و

 عالمه) 2(اند بوده او شاگردان از اند بوده شيراز در حكمت مدرسان از دو هر كه نيريزي ابراهيم ميرزا
 سال در را او وفات  العجم آثار در شيرازي الدوله فرصت ولي دانم نمي را وفاتش تاريخ گويد مي  تهراني
  . است شيراز حافظيه در قبرش. است نوشته 1300

 استاد كه آنجا تا گرفت را  علم دنبال و افتاد سرش به تحصيل عشق بزرگي در قشقائي جهانگيرخان - 5
 انضباط و وقار و متانت در فلسفي، و علمي مقام بر  عالوه خان مرحوم. گرديد اصفهان در فلسفه مسلم

 مورد  العاده فوق و بوده باقي خود اولي عادي لباس همان در عمر آخر تا است بوده  نمونه تقوا و اخالقي
 در احتماال و بوده اي قمشه رضا محمد آقا شاگرد خان مرحوم: است بوده نايانآش و شاگردان ارادت
 درب اصفهاني اسماعيل مال و اصفهان مقيم خراساني  حكيم عبدالجواد ميرزا درس حوزه تحصيل ابتداي

 سال در و شده متولد اصفهان دهاقان در 1243 سال در جهانگيرخان ).3 ( است كرده درك را كوشكي
  . است معروف اصفهان فوالد تخت در قبرش و است  درگذشته اصفهان در 1328

 بوده ي ا قمشه محمدرضا آقا شاگرد و جهانگيرخان معاصر اصفهان مقيم كاشي مالمحمد آخوند - 6
 مردي. سربرد به تجرد با جهانگيرخان مانند عمر پايان تا و زيسته مي اصفهان صدر مدرسه در است،

 مرحوم بزرگ مرجع آنجمله از و اكابر از بسياري است، شده مي ظاهر او از بهعجي حاالت و بوده مرتاض
  حاج  آقاي

  : پاورقي
   845. صفحه نقباءالبشر) 1(
   983. صفحه البشر نقباء) 2(
  . 11 صفحه مالصدرا مشاعر بر لنگرودي شرح بر همائي آقاي مقدمه) 3(
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  . اويند شاگردان از ديگر  گروهي و ابارب رحيم آقا حاج آقاي مرحوم و) 1(بروجردي حسين آقا 
  . شد دفن جهانگيرخان قبر نزديك فوالد تخت در و گذشت در اصفهان در 1332 سال در كاشي آخوند

 جلوه ميرزاي و اي قمشه حكيم و حكيم علي آقا شاگردان از نيز وي. اصطهباناتي محمدباقر ميرزا آقا - 7
 بزرگ محقق جمله آن از آنجا در گروهي رفت، عتبات  هب منقول علوم در تحصيالت ادامه براي است،
 او محضر از يزدي غالمرضا شيخ حاج مرحوم و غروي اصفهاني حسين محمد  شيخ حاج مرحوم معاصر
 قتل به اصطهبانات در 1326 سال در مشروطيت جريان در مشاراليه. كردند استفاده را عقليه  علوم
  ) 2(رسيد

 سبزواري حسين ميرزا آقا و الذكر فوق استاد سه شاگردان از. قمي دييز حكمي اكبر علي ميرزا -  8
 بوده مقيم قم در عمر اواخر) 4(است آموخته رياضيات اخير شخص نزد در شايد و) 3(است تهران مقيم
 اجتماع و حوزه، تشكيل و قم، به حائري عبدالكريم شيخ حاج مرحوم بزرگ، مجتهد ورود از پس است،
 آقاي و ما عصر تقليد مراجع از خونساري تقي محمد سيد حاج آقاي مرحوم جمله آن از و گروهي فضال،
 مدظله، خميني اهللا آيت بنده اين بزرگ استاد و معاصر، تقليد مراجع از يكي خونساري احمد سيد حاج

  . است درگذشته 1345 سال حدود در ظاهرا .اند كرده استفاده له معظم محضر از
 ميرزاي مرحوم شاگرد منقول در. است بوده المنقول و المعقول جامع نوري، عبدالنبي شيخ حاج - 9

 در وي. است بوده جلوه و اي قمشه شاگرد احتماال و مدرس، علي آقا شاگرد معقول در و بزرگ شيرازي
 مرحوم. است شده دفن شاه ناصرالدين مقبره در عبدالعظيم حضرت جوار در و درگذشته 1344 سال
   خويش زمان در ،تقوا در هم و مختلف، علوم مسائل در ذهن حضور و جامعيت در نبيعبدال شيخ  حاج

  : پاورقي
 نزد شاگردي خودشان از كردم مي استفاده محضرشان از بروجرد در كه شمسي 1322 سال در) 1(

  . شنيدم را آخوند عجيب حاالت ظهور همچنين و آخوند
   212. صفحه البشر نقباء) 2(
  . هيدجي مالمحمد احوال ضمن 381 صفحه 6 جلد ريحانةاالدب) 3(
  . است بوده رياضيات در بزرگ مرد اين بيشتر تخصص ظاهرا) 4(
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 چهارده 1391 سال در متوفا معاصر، حكيم و فقيه آملي، تقي محمد شيخ آقا مرحوم. است بوده مشهور
  . است گرفته  بهره بزرگ مرد اين محضر از سال
 در شيرازي ميرزاي شاگرد و معقول در سبزواري حاجي شاگرد بزواري،س علوي حسين ميرزا حاج -  10

 در او از شيرازي ميرزاي كه تجليلي گويند است  معروف حفظ و ذكاء و هوش به است بوده منقول
 قابل استفاده و گذشت سبزوار در عمرش متأسفانه است نكرده احدي از  است كرده اجتهادش تصديق
  ) 1(است گذشته در 1352 سال در و متولد 1268 سال در هل معظم. نشد او از  توجهي

 سال شش مدت. است سبزواري حاجي شاگردان از وي. خراساني االسالم شيخ غالمحسين شيخ - 11
. است بوده عقلي علوم مشعلدار مقدس مشهد در سالها خود و كرده درك سبزوار در را حاجي درس
 در است معروفي داستان كه()سراچه اصحاب(داستان در حبيب ميرزا حاج مرحوم نام همراه نامش
   ).2(شود مي برده) مشهد
 سال در وي است، بوده او شاگردان از فاضل حاجي به معروف خراساني عباسعلي شيخ حاجي مرحوم
   ).3(است درگذشته 1319 سال در و متولد 1246

 در عقلي علوم مدرسان و ريسبزوا حاجي بنام شاگردان از نيز وي مشهدي، سروقدي محمد ميرزا -  12
   ).4(.است كرده  استفاده او محضر از خراساني فاضل حاج و بوده مشهد

 از را رياضيات آمد، تهران  به قزوين و زنجان در مقدمات تحصيل از بعد. زنجاني هيدجي محمد مال -  13
. كرد استفاده جلوه ميرزاي محضر از را فلسفه و حكمت و تهران، مقيم سبزواري حسين ميرزا آقا محضر
 عقلي علوم تكميل به نقلي  علوم تحصيل ضمن نيز آنجا در رفت، معلومات تكميل براي عتبات به سفري

 استفاده محضرش از حكمت طالبان داشت، درس  حوزه خود، تهران، به مراجعت از پس. پرداخت
 و است استفاده مورد كه سبزواري حكيم منظومه شرح بر دارد اي حاشيه  هيدجي مرحوم كردند، مي

  . است شده چاپ مكرر
 مانند هم و داشت كافي  بهره نفس صفاي و تهذيب از خودش، اسالف از برخي مانند هيدجي حكيم
  و ماند  باقي تجرد حال در عمر پايان تا اسالف آن از برخي

  
  : پاورقي

   569. صفحه نقباءالبشر) 1(
 25 صفحات خراساني شهيدي  حبيب ميرزا حاج وممرح ديوان بر حبيب حسن مقدمه به شود رجوع) 2(
- .37   
146 ص ه،يالربوب الشواهد مقدمه) 3-4(
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 و ديدني اي وصيتنامه وي). 1(است گفته مي نيكو شعر تركي و پارسي به. درگذشت 1339 سال در 
  . است شده چاپ ديوانش آخر در كه دارد پندآموز

  

   دوم و سي طبقه
  
 حاجي ه الواسط مع  شاگردان از معقول در گفتيم چنانكه خراساني، فاضل عباسعلي شيخ حاج -  1

 يك جامعيت و فضل هاي نمونه از وي . است شيرازي ميرزاي مرحوم شاگردان از منقول در و سبزواري
  . است اخير قرن
 حاج مشهد، در خراساني  فاضل حاج: اند بوده تحقيق و دقت و جامعيت المثل ضرب عصر آن در نفر سه

 ميرزا حاج گويند مي سبزوار، در سبزواري  علوي حسين ميرزا حاج تهران، در نوري عبدالنبي شيخ
 با حوزه در فلسفه كتب رسمي مدرس خودش زمان در فاضل حاج  مرحوم. است بوده آنها افضل حسين
    درگذشت عبدالنبي شيخ حاج مرحوم تهرانيش همتاي كه سال همان در له معظم .بود مشهد رونق

  . يافت وفات مشهد در) 1344 سال(
 شهيد مهدي ميرزا مرحوم احفاد از حكيم بزرگ آقا به معروف مشهدي، شهيدي عسكري ميرزا - 2

 مشهد، در شهيدي بيت. شد ياد آنها از هشتم و  بيست طبقه در و است نوري مالعلي طبقه هم كه است
   ميرزا مرحوم فرزند بزرگ آقا وممرح. بود روحانيت و حكمت و علم بيت  سال پنجاه و صد حدود در

 شهيد مهدي ميرزا مرحوم شاگرد و فرزند او و اهللا هدايت ميرزا مرحوم شاگرد و فرزند او و است اهللا ذبيح
  . است بوده عاملي حسين شيخ و بيدآبادي محمد آقا مرحوم شاگرد كه است

 مالغالمحسين مرحوم و پدرش شاگرد ابتدا ظاهرا. نداريم درستي اطالع بزرگ آقا مرحوم تحصيالت از
 را جلوه مرحوم زمان اندكي و آمده تهران به بعد و بوده مشهد در سروقدي محمد ميرزا و االسالم شيخ
  . است خوانده درس نيز كرمانشاهي حكيم و اشكوري  حكيم نزد و كرده درك
 سپيد مردي پير كه را او) 1354 - 52 سالهاي(مشهد در عربي مقدمات تحصيل ابتداي در بنده اين
  وي. بودم ديده بود زيست ساده و موي
  :يپاورق

.381 ص / 6 ج االدب، حانهير. 1
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 و فضل نظر از آنوقت در مشهد پررونق و عظيم حوزه همه در كه مهدي ميرزا بنام داشت  فرزندي 
 و سي ميان سنين وقت آن بود، كفايه و اسفار و منظومه شرح استاد ميدرخشيد، ستاره مانند فضيلت،

 مرحوم خود بعد سال ساخت، عزادار را مشهد و درگذشت 1354  سال در جوان آن كرد، مي طي را چهل
    اين در فلسفه و حكمت و روحانيت پرونده نفر دو اين درگذشت با و درگذشت  بزرگ آقا

  . شد بسته خاندان
 فقر نهايت در اينكه با. بود  شهره آزادمنشي و آزادگي و لهجه صراحت و وارستگي به بزرگ آقا مرحوم

 از پس است، داشته دوستي سابقه او با كه مركز علماء از يكي. گرفت نمي چيزي كسي از زيست مي
 صادر او براي توجهي قابل مقرري ابالغ و گيرد مي تماس باال مقامات با تهران در او، فقر از اطالع
 از اطالع از پس بزرگ آقا مرحوم .شود مي داده بزرگ آقا به مركزي عالم آن نامه همراه ابالغ آن شود، مي

 و فقر آبروي ما(:نويسد مي پاكت پشت در تهرانيش، دوست  عمل اين از فراوان ناراحتي ضمن محتوا
  . فرستد مي پس محتوايش با را پاكت و) ...بريم نمي  قناعت

 شد، متولد بادكوبه اتده از دهي در 1293 سال در اي بادكوبه مرحوم. اي بادكوبه حسين سيد آقا -  3
 فلسفه و آموخت) جلوه عمر اواخر(جلوه ميرزاي نزد را  رياضيات و آمد تهران به مقدمات تحصيل از پس
 نقليه علوم  تكميل به و رفت نجف به آنگاه كرد، استفاده كرمانشاهي حكيم و اشكوري  حكيم محضر از را
  . پرداخت نيممقا حسن شيخ و خراساني كاظم مالمحمد آخوند حوزه در

 و يافت شهرت نقلي و عقلي علوم در نجف، در اي بادكوبه مرحوم نقباءالبشر، در تهراني عالمه نقل مطابق
 حضرت شدند مند بهره محضرش از بسياري گروه پرداخت  عقلي و نقلي مختلف هاي رشته تدريس به

 نزد آخر تا اولرااز شفا لهياتوا طبيعيات مدظله، طباطبائي حسينمحمد سيد حاج  آقاي العالمه استادنا
 محمد شيخ حاج مرحوم و مرد اين  تهراني عالمه نقل مطابق. اند كرده تحصيل نجف در بزرگ مرد اين

. شدند مي شناخته عقليه علوم بر اطالع به نجف در  زمان آن در كه بودند اي چهره دو غروي حسين
   ).1(درگذشت اشرف نجف در 1358 سال در مشاراليه

  و المعقول  جامع. االصل اصفهاني تهراني آبادي شاه علي محمد آقاميرزا قايآ -  4
  : پاورقي

   918. و 584 صفحه 2 عشرج الرابع القرن في نقباءالبشر) 1(
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  . است كرده درك نيز اشكوري  ميرزاي و جلوه ميرزاي شاگرد عرفان و فلسفه در بود، المنقول 
 در يرازيش يتق محمد رزايم و يخراسان آخوند و تهران در يانيآشت حسن رزايم حاج شاگرد منقول در

 خيش حاج مرحوم اقامت يسالها در ديرس فتوا و تيمرجع مقام به تهران در. است بوده سامره و نجف
 در. بردند يم را بهره كمال محضرش از فضال و كرد مهاجرت قم به سالها قم، در يحائر ميعبدالكر
 ضيف پر محضر از مدت آن در) مدظله (ينيخم اهللا تيآ ما بزرگ استاد .داشت يبيرق يب ازيامت عرفان

 1369 سال در له معظم. ستود يم تينها يب عرفان، در باالخص را او و بود برده استفاده بزرگ مرد نيا
  ).1(درگذشت تهران در
 1278 در. يكازرون مجتهد عباس ديس حاج مرحوم فرزند ،يرازيش يكازرون مجتهد يعل ديس آقا. 5

 منقول و معقول ليتحص به رازيش در 1304 سال تا و آمد رازيش به كازرون از 1291 در. شد متولد
 محمد خيش و ـ بوده يداراب عباس ميحك شاگرد كه ـ ينجف يرازيش احمد خيش نزد را معقول. پرداخت

 درك زين را) 1300 يمتوفّا (عباس ميحك سيتدر دورة اواخر احتماالً. كرد ليتحص ساز شانه نيحس
  . است كرده

  
 به و شد مند بهره كاظم مالمحمد آخوند درس  حوزه از و كرد اقامت نجف در 1315 تا 1304 سال از

 فلسفه تدريس خصوصا تدريس، به شيراز در) 1343(عمر پايان تا 1319  سال از. آمد نائل عالي مقامات
. اند بوده او شاگرد  منقول و معقول رد شيرازي فضالي و مدرسين از بسياري داشت، اشتغال عرفان و

 صفاي از داستانها شيراز مردم ساير و او شاگردان است، بوده صالح سلف از اي نمونه علي سيد آقا مرحوم
  . دارند او تقواي و نفس

 محمد شيخ آقا و حكيم محمد شيخ آقا به معروف اصفهاني، گنابادي خراساني محمد آقاشيخ -  6
 و(كاشي مالمحمد آخوند و جهانگيرخان مرحوم  شاگردان از بود، اصفهان صدر مدرسه مقيم. خراساني

    حاج مرحوم. بود اصفهان فلسفه مسلم استاد نفر دو آن درگذشت از بعد.  است بوده) جهانگيرخان بيشتر
   حكيم. اويند  شاگردان از تهران دانشگاه استاد همائي الدين جالل آقاي و) 2(شيرازي آقا علي ميرزا

  
  : پاورقي

  . متفرقه اطالعات و 167 صفحه 3 ج االدب ريحانة) 1(
 حكيم با چنداني تفاوت ظاهرا سني نظر از عليه، اهللا رضوان شيرازي آقا علي ميرزا حاج آقاي مرحوم) 2(

 كمال در دوستيي صالح، سلف يادگار يگانه ارباب، رحيم آقا  حاج آقاي و له معظم با و نداشته خراساني
 صميميش دوست محضر از كرده تحصيل بزرگسالي در را فلسفه اينكه به نظر ولي اند، داشته  صميميت

  . است شده مند بهره
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 زيست مجرد عمر آخر تا كاشي آخوند و  جهانگيرخان مانند و بود نظير كم پاكي و وارستگي در خراساني
  . درگذشت 1355 سال در

: داشتند مي نگه روشن را  شمع اين كه بودند ديگر نفر دو اصفهان در خراساني، حكيم درگذشت از پس
 چهارصدساله چراغ اين نفر دو اين درگذشت با. مفيد محمود شيخ مرحوم و كوپائي رصد آقا حاج مرحوم
  . گرائيد خاموشي به تقريبا

 1296 سال در بود، يگانه معقوال و منقوال علم، و تقوا در. اصفهاني غروي حسين محمد شيخ حاج - 7
 بيست به نزديك تا اصفهاني مرحوم كاظمين، مقيم  متدين بود بازرگاني پدرش شد، متولد نجف در

 آخوند مرحوم درس در و شد مشرف نجف به بعد كرد مي تحصيل و بود،  مقيم كاظمين در سالگي
  . داد ادامه) 1329(استاد عمر پايان تا و شد حاضر خراساني كاظم مالمحمد

 تأليفات اصفهاني مرحوم.  است هباناتياصط حكيم باقر محمد ميرزا مرحوم شاگرد معقول، علوم در وي
 و علما ميان در كه است اي زنده هاي انديشه جزء  اكنون هم اش انديشه و دارد اصول و فقه در زيادي
 تحفة نام به عالي بسيار دارد فلسفه در اي منظومه. است مطرح اصول و فقه درس هاي حوزه فضالء

 در العالي مدظله  طباطبائي آقاي ناالعالمه استاد حضرت. است نوشته معاد در هم اي الهرس الحكيم،
 دارند را شاگرديش افتخار و برده  فراوان هاي بهره بزرگ اين محضر از 1344 1354 ميان سالهاي
   ).1(درگذشت  مغزي سكته با 1361 سال در له معظم

 را منقول و معقول دروس از قسمتي شد متولد هرانت در 1304 سال در آملي، محمدتقي شيخ آقا - 8
 كرد، تحصيل رفت مي شمار به فيلسوفان از خود او كه) 1263 1336(آملي محمد شيخ آقا پدرش نزد

 از سال 14 قريب كرمانشاهي فوت از بعد نمود، شركت كرمانشاهي  ميرزاي مرحوم درس در سپس
 اصول و فقه  تكميل به و رفت نجف به پس آن از. شد مند بهره نوري مجتهد عبدالنبي شيخ  حاج محضر

 پرداخت عراقي ضياءالدين آقا و اصفهاني  ابوالحسن سيد آقا و نائيني حسين ميرزا حاج آقايان محضر در
  . گرفت مي فيض قاضي آقا علي ميرزا حاج آقا كامل عارف محضر از  اخالق در. رسيد عالي مقامات به و

  . معقول هم و كرد مي تدريس منقول هم رانته اقامت مدت در له معظم
  

  : پاورقي
 مكاسب بر له معظم تعليقه بر بود له معظم شاگردان از كه مظفر محمدرضا شيخ مرحوم مقدمه) 1 (

  . انصاري شيخ
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 مهمترين و است شده  چاپ مكرر كه سبزواري منظومه شرح بر است او حاشيه او معقولي اثر مهمترين
 تهران در قمري 1391 سال در له معظم. الوثقي عروه بر استداللي ستا شرحي منقوليش اثر

   ).1(درگذشت
 به ملقب جعفر ميرزا پدرش. بود ما قرن متبحر و مسلم اساتيد از. آشتياني مهدي ميرزا آقا آقاي -  9

 آشتياني حسن ميرزا حاج دختر مادرش و بود اي قمشه  حكيم رضا محمد آقا شاگردان از كوچك ميرزا
  . بود تهراني معروف تهدمج

 در سالها. است بوده اشكوري  هاشم ميرزا و كرمانشاهي حسن ميرزا تالميذ از مهدي ميرزا آقا مرحوم
 وقفنامه حسب بر كه را قديم سپهساالر مدرسه رسمي مدرس  عنوان و بود عرفان و فلسفه مدرس تهران
 به قمري  هجري 1365 1366 سالهاي ودحد در. داشت باشد شرعيات در ناظر و عقليات در ماهر بايد

 اين. پرداخت افاضه و تدريس  به و كرد مهاجرت قم به چندي قم علميه حوزه طالب و فضال استدعاي
  . يافت را او محضر از استفاده توفيق قليل مدت آن در بنده

 چاپ دو هر و ددار حاشيه  فلسفه و منطق منظومه شرح بر. گذاشت باقي خود از اي ارزنده آثار له معظم
 شده چاپ نيز آن كه دارد وجود وحدت و) الواحد قاعده  درباره التوحيد اساس نام به كتابي. است شده
  . درگذشت 1372 سال در. دانم نمي من كه باشد داشته هم ديگري آثار شايد. است
 بود، تيانيمجتهدآش حسن ميرزا حاج فرزند كوچكترين له معظم. آشتياني احمد ميرزا آقا آقاي -  10

 و فقه تدريس به تهران در سال چهل از بيش. بود پارسائي و تقوا المثل ضرب و المنقول و المعقول جامع
  . بود اشكوري حكيم و كرمانشاهي حكيم شاگردان از نيز له معظم. پرداخت  معقول و اصول

 در. كرد مي يستدر نيز خود و رفت، نجف به نقلي علوم تكميل براي 1350 -  45 سالهاي حدود در
 كردند مي شركت بودند مسلم مجتهد آنها از بسياري  كه نجف ايام آن اول درجه فضالي او اسفار درس

 را اسفار از قسمتي كرده استفاده بزرگ مرد اين محضر از ايام همان در طباطبائي  عالمه استاد حضرت
 را زندگاني گذشت مي عمرش از  سال صد قريب كه حالي در 1395 سال در له معظم اند خوانده او نزد

  . گفت بدرود
  : پاورقي

 اطالعات و منظومه شرح بر له معظم تعليقه دوم چاپ بر مصطفوي حسن ميرزا حاج آقاي مقدمه) 1(
  . مستقيم
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. بود فلسفه در ممحض و بود اخير  دوران در فلسفه مسلم اساتيد از نيز او. تنكابني طاهر ميرزا آقا -  11
 متولد مازندران كالردشت در 1280 درسال. است بوده انگيز حيرت  فالسفه آراء و تونم به وي احاطه

 درك را مدرس  حكيم و اي قمشه حكيم و جلوه ميرزاي دوره. آمد تهران به تحصيالت تكميل  براي. شد
. مداني نمي چيزي نه يا است كرده استفاده  نيريزي حكيم و كرمانشاهي حكيم درس از اينكه. است كرده
  . يافت وفات 1360 سال در و است رفته شمار به مسلم اساتيد از او حكيم سه اين دوره از پس
 المعقول جامع بود، اخير قرن نيم در اساتيد معاريف و مشاهير از. قزويني رفيعي ابوالحسن سيد آقا - 12
 حوزه تأسيس از پس. بود آموخته اشكوري حكيم و كرمانشاهي  حكيم نزد را فلسفه. بود المنقول و

 كرد مهاجرت قم به له معظم يزدي، حائري عبدالكريم شيخ حاج مرحوم وسيله 1340 سال در قم علميه
 مالصدرا اسفار و سبزواري منظومه شرح تدريس به خود حائري، آقاي محضر از استفاده  ضمن و

 و منظومه شرح لهمدظ خميني  اهللا آيت ما بزرگ استاد كردند مي استفاده درسش از فضال پرداخت،
 رفيعي مرحوم ستودند مي بيان و تقرير حسن نظر از بالخصوص را او. اند خوانده او نزد را اسفار از قسمتي

 از استفاده  براي احيانا حكمت طالبان. كرد مراجعت قزوين به حائري آقاي مرحوم  حيات زمان در
 شمار به تقليد مراجع از و داد قرار  اقامت محل را تهران آخر، سالهاي. رفتند مي قزوين به محضرش

  . گفت  وداع جهانرا 1393 سال در. رفت مي
 در اي رساله. بود اخير عصر در فلسفه مدرسان مشاهير از. توني فاضل حسين محمد شيخ آقا -  13

  . است بوده اشكوري حكيم و جهانگيرخان شاگرد كه نوشته رساله آن مقدمه در دارد، الهيات
 فاضل. ميكرد تدريس منقول و معقول دانشكده و ادبيات دانشكده در سالها انشگاه،د تأسيس از پس
 سال حدود در و) 1(متولد 1309 سال در وي. است  نوشته حاشيه قيصري فصوص شرح مقدمه بر توني

  . درگذشت 1380
 در و دش متولد 1305 سال در. رفت مي بشمار اخير عصر فلسفه اساتيد از. عصار كاظم محمد سيد -  14

    تحصيل به سال سه و رفت اصفهان به سالگي هجده
  : پاورقي

   889 صفحه نقباءالبشر) 1(
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 سال شش و آمد تهران به بعد پرداخت،) كاشي مالمحمد آخوند و جهانگيرخان نزد الظاهر علي(فلسفه
 به گاهآن. كرد تحصيل فلسفه نيريزي حكيم و  كرمانشاهي حكيم و اشكوري حكيم: تهران اساتيد نزد

 1340 سال(سالگي 35 سن در و كرد تكميل فن اساتيد نزد را منقول  علوم سال ده و رفت عتبات
 تأسيس از پس.  پرداخت) معقول بالخصوص(منقول و معقول تدريس به و كرد مراجعت تهران  به) قمري

 علوم نشكدهدا و ادبيات دانشكده در)  قمري 1353 تقريبا(شمسي هجري 1313 سال در تهران دانشگاه
 روحاني دانشگاه نام سپهساالر عالي مدرسه  كه 1365 سال حدود از. پرداخت تدريس به منقول و معقول
  . يافت ادامه عمرش پايان تا تقريبا و شد تدريس مشغول آنجا در يافت

 در آثاري عصار مرحوم از  گرفت نمي جد به را چيز هيچ بود، گو بذله و محضر خوش مردي عصار مرحوم
. است شده چاپ اخيرا آثار آن از بعضي است، مانده  باقي تفسير و الحديث علم و بدا و وجود وحدت
   .)1(درگذشت 1394 سال در له معظم

  

   سوم و سي طبقه
  

 خودداري حاضر حال در طبقه  اين ترجمه از مالحظاتي به ما هستند، ما خود اساتيد طبقه طبقه، اين
  . كنيم مي  موكول مناسبتري فرصت و ديگر وقت به و كنيم مي
  

 اين به ديگر كسي ايم نديده  تاكنون و گيرد مي صورت كه است بار اولين اينكه به نظر بندي، طبقه اين
 افراد. نيست جامع كه اينست نقص اولين. بود نخواهد  نقص از خالي طبعا باشد، كرده بررسي شكل

 دوره مشربان  حكيم يا حكما همه ذكر غرض زيرا. ايم انداخته قلم از خود يا اند افتاده  قلم از بسياري
 روشني تأثير كه است افرادي متوجه تنها ما قصد. نيست آساني كار آنها همه آوري جمع. نيست اسالمي

   و ادامه در و بوده فن اين پرچمدار و داشته بعدي نسل در شاگردان تربيت و تدريس يا تأليف، راه از
 الزم را نكاتي يادآوري پايان، در. اند داشته مثبتي نقش اسالمي هنگيفر عظيم بخش اين استمرار

  : دانيم مي
  : پاورقي

  . مستقيم اطالعات برخي و 170 -  169 صفحه سحاب ابوالقاسم تاليف سپهساالر، مدرسه تاريخ) 1(
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 انجام دي،شاگر و استادي معيار با چند هر. است تقريبي ديگر بندي طبقه هر مانند بندي طبقه اين - 1

 تدريس كار به سالها استاد آن اگر كنند مي استفاده استاد  يك از كه افرادي كه دانيم مي ما. يافته
    به نسبت تقدم نوعي طبقه يك كهنساالن معموال. نيستند دوره هم و همزمان درصد صد باشد، پرداخته

  . دارند طبقه آن جوانساالن
 بوده نوري مالعلي شاگرد او و بوده اصفهاني اسماعيل مال شاگرد اينكه اعتبار به را سبزواري حاجي مثال

 در. شمرديم طبقه هم اند بوده نوري شاگردان شاگرد نيز آنها كه اي قمشه حكيم و جلوه ميرزاي با است،
   1289 سال در و كرده درك را خودنوري مختصري و است طبقه اين كهنساالن از حاجي كه صورتي

 ابتداء در خود و داشته حيات 1314 سال تا و است طبقه اين جوانساالن از جلوه ميرزاي اما درگذشته،
  . كند استفاده سبزوار در سبزواري حكيم محضر از داشته قصد

 ترجمه دوره چهارم قرن پايان تا شود، مي آغاز اسالمي دوره فالسفه تاريخ كه سوم قرن اول نيمه از - 2
. اند بوده فيلسوف خود مترجمان، از بسياري و اند بوده مترجم ان،فيلسوف از بسياري دوره اين در. است
 دوره از ترجمه دوره. اند نبوده  مترجم كه فيلسوفاني يا و اند نبوده فيلسوف كه اند بوده هم مترجماني  البته
 دو يا قرن يك اسالمي دوره در اند كرده گمان بعضي آنچنانكه  نيست چنان نيست، مجزا تحقيق و تأليف
 كرده ظهور  ناميم مي فيلسوف را آنها كه نظر صاحب افراد بعدها اند بوده مشغول ترجمه  به منحصرا قرن

 شد، پيدا كندي اسحاق بن يعقوب نام  به نظير كم نظري صاحب اوليه، هاي ترجمه با همزمان بلكه. باشند
 بن حنين قبيل از رجمانيمت با است همزمان الكندي. يافت ادامه  رشته اين و كرد تربيت فيلسوفاني

 و قره بن ثابت  قبيل از مترجمين از بسياري بر دارد زماني تقدم و حمصي عبدالمسيح و عبادي  اسحاق
  . غيره

 يابيم مي آنها ميان در مسلمان  مترجم كمتر اند، بوده صابئي يا مسيحي يا يهودي غالبا مترجمين، - 3
 احتماال كه است مقفع بن عبداهللا تنها مترجمان يانم از. شود نمي پيدا زردشتي مترجم همچنانكه

. شد مسلمان بعد عالوه به و بوده مانوي نبوده، زردشتي هم او ولي است، بوده  زردشتي گفت توان مي
 يك  حتي ما مسلمانند همه اند داشته اي انديشه خود از كه دوره اين نظران صاحب و فيلسوفان ولي

  و علمي  تحليل نظر از خود اين و. نميكنيم يداپ مسلمان غير نظر صاحب فيلسوف
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  . است مطالعه قابل شناسي جامعه 
 به قريب اكثريت) ترجمه دوره در  اي اندازه تا و(هفتم، و ششم قرن تا ترجمه، دوره از بعد دوره در - 4

 و است فيلسوف هم بوعلي همچنانكه. دارند مهارت پزشكي فن در فيلسوفند، اينكه ضمن فالسفه، اتفاق
  . دارد غلبه فلسفه بر پزشكي آنها از بسياري در پزشك، هم
 اين در صابئيان از. دارند شركت  مسيحي و يهودي و مسلمان است،) پزشكي فيلسوف(دوره كه دوره اين

 زياد يهودي يا مسيحي قدر بلند پزشكان به ما دوره اين در.  نيست خبري ترجمه، دوره برخالف دوره،
  مسيحيان يا يهوديان از قدري بلند فيلسوف به ولي هستند هم فيلسوف ضمنا  كه خوريم برمي
  . خوريم برنمي
 را آن سينا ابن كه است اي مرتبه در پزشكي نظر از است سينا ابن معاصر كه الطيب بن ابوالفرج مثال
 و بغدادي بركاتابوال. است نبوده سينا ابن غير و سينا ابن  توجه مورد بهيچوجه فلسفه در ولي. ستايد مي

 يك ابوالبركات زيرا روند، شمار به جهت اين از استثنائي توانند مي سوار، بن حسن ابوالخير حتي
 بر نيز دو اين دانيم مي چنانكه ولي. مسيحي  فيلسوف يك ابوالخير و بود يهودي نظر صاحب فيلسوف

   نظر از جالبي مطالعه موضوع تواند يم آمارها اين. شدند مسلمان كار آخر دو هر و نماندند باقي اولي دين
 نظر صاحب فيلسوفان) مترجم فيلسوفان و فيلسوف مترجمان(طبقه در مثال كه. باشد شناسي جامعه
 مسلمانند همه نظر صاحب فيلسوفان پزشك،  فيلسوفان و فيلسوف پزشكان طبقه در يا و مسلمانند همه

    كه اينست دليل اين،. ندارند نظر صاحب فيلسوف ارند،د عاليقدر بسيار  پزشكان اينكه با مسلمانان غير و
  . است سازگارتر ديگر مذاهب بر حاكم روحهاي ساير از فلسفي تعقالت با اسالمي روح
 فيلسوف يك به نه اسالمي،  دوره پزشكي و فلسفه قرني 12 تقريبا تاريخ طول در اينكه تر جالب همه از

 بديهي) رياضيدانان جمع است قبيل اين از ظاهرا و (ردشتي،ز پزشك يك به نه و خوريم مي بر زردشتي
 شركت  فلسفي و فرهنگي و علمي نهضت اين در اند توانسته مي مسيحيان و يهوديان  همچنانكه كه است
 دوران در همچنانكه. اند نكرده  شركت ولي كنند، شركت توانستند مي هم زردشتيان باشند سهيم و كنند
 علم مشعلدار كه ايرانياني اسالم از قبل دوران در. اند نداشته  جهاني فرهنگ در يشركت هم اسالم از قبل

   يا و يهودي يا و مسيحي اند، بوده  فرهنگ و
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  . اند كرده مي اداره را جنديشاپور دانشگاه كه هستند همانها و اند بوده صابئي
 هم او ولي بود زردشتي كه  است يآذربايجان مرزبان بن بهمنيار تنها فالسفه ميان در اسالمي دوره در
 كه است المجوسي ابن به معروف اهوازي عباس  بن علي تنها پزشكان ميان در و شد، مسلمان بعد

    عالوه به و اند، گفته ديگران و اسالمي طب در براون ادوارد همچنانكه هم او  ولي است، عاليقدري پزشك
  . خودش هن اند بوده زردشتي نياكانش دهد مي گواهي نامش

 فلسفه و علم با هيچوجه به  كه) بودند آورده ياد(بوده صورتي به گري زردشتي روح كه اينست حقيقت
 را گري زردشتي اند، گراييده مي علوم به و اند كرده مي پاره را زنجير افرادي احيانا اگر و نبوده سازگار
  . اند گفته مي بدرود

 فيلسوفان استثناي به شيعي غير فالسفه است، شيعه السفهف با اكثريت مسلمان، فالسفه ميان در -  5
 نيز اين. دارند شيعي تمايل اتفاق به قريب اكثريت اند، بوده دور تشيع انديشه و محيط از كه اندلس

 سيري كتاب در ما. است بوده فلسفي عقل اول از شيعي عقل اينكه آن و باشد مطلبي بر دليل تواند مي
  . خواهد مي بيشتري فرصت ،بيشتر بحث) 1(ايم كرده بحث مطلب اين درباره البالغه نهج در
 آن در ايراني غير و  ايراني كه اسالمي فرهنگ مجموعه از حكمت و فلسفه قسمت در ايرانيان - 6 

 دوره از يعني متأخرتر، قرون در خصوصا دارند  قاطع اكثريت ايرانيان غير به نسبت اند داشته شركت
    ايران مختص اسالمي فلسفه شود، مي شيعه يكسره ايران كه بعد به دهم قرن از الخصبا و بعد، به مغول
 با آشنائي از پس ولي. است  عرب اسالمي فيلسوف اولين. نكردند آغاز را اسالمي فلسفه ايرانيان. است

 ايراني عقليت اينكه يكي دارد ريشه دو جهت اين ما بعقيده. چسبيدند آن به ديگر قوم هر از بيش فلسفه
 از اگر. است ايران در تشيع نفوذ ديگر. است فلسفي عقليت اسالم، از قبل زردشتي ممانعتهاي  رغم علي

 رازي، فخرالدين قبيل از كنيم نظر صرف ديگرند نژاد يا ترك يا عرب نژاد، نظر از كه ايراني فالسفه
 نسبت به ايراني غير فالسفه ديگر، عده و دشتكي الدين غياث دشتكي،  صدرالدين دواني، الدين جالل
 اندلس و شام و مصر فيلسوف  پزشكان از گروهي آنها و مسلمانند غير يا ايراني غير فالسفه. اندكند بسيار

   بصري هيثم ابن قبيل از ايرانيند غير مسلمانان يا و اند غيره و
  : پاورقي

 44 - 40 صفحات البالغه نهج در سيري) 1(
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 الدين قطب الصائغ، ابن طفيل، ابن رشد، ابن كندي، مصري، رضوان بن علي ،بغدادي ابوالبركات مصري،
  . نيست زياد عددشان كه فارابي احتماال و موصلي يونس  الدين كمال مصري،

 ابن كرد، منتقل ايران به را مركزيت سينا ابن. بود بغداد سينا، ابن از قبل فلسفه، تعلم و تعليم مركز -  7
  . است خوانده استاد پيش منطق اندكي. است نداشته استاد فلسفه در او  بلكه نرفت، بغداد به اساسا سينا
 تابهايشك. كشانيد كتبش مطالعهو او سوي به را حكمت طالبان اكناف،و اطراف از سينا ابن شهرتو نبوغ
 گسترش ايران خارج به ايران ازو شدند مي پيدا درايران اوفقط  كتابهاي اساتيد شد، پيشينيان كتب ناسخ
 متخصصان كه شاگردانش  بودن ايرانيو كتابهايش بودن رقيب بي و سينا ابن هاي انديشه نفوذ با. كرد پيدا
 تدريس سينا ابن كتب جمله آن از و فلسفه كتب بغداد در البته. افتاد مركزيت از بغداد. بودند كتب آن
  . نداشت را پيش مركزيت آن ديگر ولي شد مي

 قسمتهاي سينا، ابن زمان در كه فلسفه حوزه سينا ابن شاگرد شاگرد لوكري اسابوالعب وسيله بعدها
  . يافت گسترش  خراسان تا بود، ايران جنوبي احيانا و مركزي

 و كم ايران غير از فلسفه بساط ديگر، طرف از غزالي امثال حمالت و طرف، يك از مغول، آمدن با - 8
 اين. نهاد قوت به رو ضعيف شعله همين تدريجا ولي بود،  باقي كمي شعله ايران در شد، برچيده بيش
 در  فلسفي و علمي جديد نهضت و صفويه دولت طلوع با گرفت، صورت فارس حوزه در بيشتر كار

  . يافت  جديدي رونق فلسفه صدرالمتألهين و ميرداماد وسيله ديگر بار اصفهان،
 نواحي همه گيرد مي قرار  ايراني شيعيان صارانح در اسالمي فلسفه كه طرف اين به صفويه زمان از -  9

  . نيستند سهيم متساوي نسبت به ايران
 سهم يا و ندارند سهمي يا عقلي  علوم در دارند، توجهي قابل سهم نقلي علوم در اينكه با ها، منطقه بعضي
 حكمت و فلسفه در دارد، مهمي سهم فقاهت و حديث و ادب در اينكه با خوزستان. ندارند توجهي قابل

 بايد را  سجستاني منطقي ابوسليمان. بلوچستان و سيستان استان همچنين ندارد، سهمي  عقلي علوم و
 آذربايجان از. آذربايجان مثل دارند اندكي سهم استانها بعضي شمرد، سيستان منطقه در استثنا يك

  حكيم آقاعلي و اردبيلي مالحسين مالرجبعلي، خسروشاهي، الدين شمس بهمنيار،
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 سهم ايران استانهاي و اياالت از ديگر بعضي ولي برد، نام بايد را طباطبائي عالمه ما عصر در و زنوزي 
  ... فارس اصفهان، خراسان، قبيل از دارند بيشتري

 تا ميرداماد زمان از عقلي  علوم در را سهم بيشترين كه اينست شود تلقي غيرمنتظره است ممكن آنچه
 از فلسفه اساتيد معاريف از نفر سي حدود در. دارد گرگان و مازندران و گيالن نييع ايران، شمال ما، عصر
   اسماعيل مال ميرداماد،  قبيل از دارند وجود نامداري و بزرگ بسيار فيلسوفان آنها ميان در و اند ناحيه اين

 لنگرودي جعفر محمد مال  الهيجي عبدالرزاق. ميرفندرسكي نوري، مالعلي بيدآبادي، محمد آقا خاجوئي،
 شمال از خودشان ولي است، بوده اصفهان  تدريسشان يا تحصيل مركز چه اگر گروه اين. هم غير و

  . ايرانند
 و است وقفه بدون و مرتب و  منظم سلسله يك ايم، آورده بدست ما كه ترتيبي به فالسفه، طبقات -  10

 رياضيات حتي و ادبيات و عرفان و يثحد و فقه در آنرا نظير همچنانكه. است مستمر فرهنگ يك نشانه
  . دهيم  ارائه توانيم مي
 مالاسماعيل در يكي  رسيم مي مجهول نقطه به كه است نقطه دو در فقط شاگردي، و استاد نظر از

 بدست ما كه حدودي در(ديگران نه و  خودش نه است، افغان فتنه با مقارن زمانش كه خاجوئي
   او اساتيد كه است ميرداماد استاد سماكي فخرالدين در ديگر و. اند ردهنك ياد او اساتيد از) ايم آورده

   ).1(شناسيم نمي را
 ما بر فعال بلكه است نخورده  بهم شاگرد و استاد تسلسل است، نشده پيدا اي وقفه نقطه دو اين در البته

 سلسله توانيم مي كنيم، نظر صرف مجهول نقطه دو اين از اگر. آيد بدست بعدها شايد. است مجهول
 دو از  يكي بپذيريم، فلسفه استاد عنوان به را بهايي شيخ اگر و كنيم مشخص بوعلي تا را خود اساتيد
 ميرداماد طريق از نه يزدي مالعبداهللا  استادش و بهايي شيخ طريق از يعني شود مي برطرف ابهام نقطه

  . است  مشخص شاگردي و استاد سلسله بوعلي تا
 ديگران كتب از صرفا اش استفاده  است نداشته فلسفه استاد اساسا او دارد، ديگري وضع شخصا بوعلي
  . است بوده
   ديگران  كتب مطالعه با و است نداشته استاد فلسفه در بوعلي تنها نه - 11
  

  : پاورقي
 است بوده منصور الدين غياث شاگرد كه آمد دست به اخيرا سماكي فخرالدين مورد در خوشبختانه) 1(
. شد معلوم به تبديل مجهول نقطه اين بنابراين،) پاورقي(كتاب همين 585 صفحه به شود جوعر

   از مجهولي نقطه و بيم يا دست نيز خواجوئي اساتيد يا استاد به فضالءمتتبع  همكاري با اميدواريم
  . نماند باقي جهت اين

  . اند نداشته فلسفه استاد ،نيز هستند، ديگر سرسلسله دو كه الكندي و فارابي است، شده فيلسوف
 محيط در فيلسوفي آنوقت در اساسا بلكه كند، نمي ياد الكندي استاد عنوان به فيلسوفي هيچ از تاريخ
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 منطق فقط نيز فارابي. شود مي آغاز خودش شخص از الكندي  فيلسوفي لهذا، است نداشته وجود الكندي
 بوده متي ابوبشر شاگرد فارابي گويند مي اينكه يمگفت قبال است خوانده) حيالن يوحنابن(استاد نزد را

  . ندارد درستي اساس است
  . فلسفه معلم نظر از  نه مسلمانانند، غير رهين و مديون فلسفي كتب نظر از مسلمين، عليهذا
  . بپردازيم  تصوف و عرفان رشته در ايرانيان خدمات به كه است آن نوبت اكنون
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   تصوف و عرفان 
  

  . است عرفان علم كرد پيدا  تكامل و يافت رشد و شد زاده اسالمي فرهنگ دامن در كه علومي از يكي
  . فرهنگي جنبه از ديگر و اجتماعي  جنبه از يكي: كرد تحقيق و بحث توان مي جنبه دو از عرفان درباره
... شعرا ا،ادب فالسفه، متكلمين، فقهاء، محدثين، مفسرين، قبيل از اسالمي فرهنگي طبقات ساير با عرفا
 به عرفان نام به علمي و هستند فرهنگي طبقه يك اينكه بر عالوه  اينكه آن و دارند مهم تفاوت يك

 فرقه يك كردند، تأليف مهمي كتب و كردند ظهور آنها ميان در بزرگي دانشمندان و آوردند وجود
 فرهنگي طبقات ساير برخالف. ودخ به مخصوص مختصاتي با آوردند وجود به اسالم جهان در اجتماعي

 شمار به ديگران از مجزا فرقه يك و هستند فرهنگي طبقه صرفا كه هم غير و حكماء و فقهاء قبيل از
 ياد شان اجتماعي  عنوان با گاه هر و) عرفا عنوان با شوند ياد فرهنگي عنوان با هرگاه  عرفان اهل روند نمي
  . شوند مي ياد) متصوفه(عنوان با غالبا شوند
 انشعابي چنين مدعي نيز خود و شوند، نمي تلقي اسالم در مذهبي انشعاب يك چند هر متصوفه و عرفا

   ،دارند حضور اسالمي مذاهب و فرق همه در و نيستند
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 حتي و ها انديشه و افكار  سلسله يك. هستند اجتماعي پيوسته هم به و وابسته گروه يك حال عين در 
 غيره و خانقاهها در سكونت و صورت و سر آرايش احيانا و شيدنهاپو لباس و معاشرتها در مخصوص آداب

 همواره  البته و. دهد مي و داده مخصوص رنگ اجتماعي و مذهبي مخصوص فرقه يك  عنوان به آنها به
 حال عين در و ندارند ديگران با ظاهري امتياز هيچ كه هستند و بوده عرفائي شيعه ميان در خصوصا
 كه گروههائي نه اند، طبقه اين حقيقي عرفاي حقيقت در و. باشند مي عرفاني كسلو و سير اهل عميقا
  . اند كرده ايجاد بدعتها و كرده اختراع خود از آداب صدها

   به حقيقت در و اي، فرقه و اجتماعي جنبه به تاريخي بحثهاي اين در ما
 

 شاخة نيا يخيتار تسلسل نظر از هم آن ،يفرهنگ جنبة از فقط م؛يندار يكار عرفان »تصوف« جنبة
 فرهنگ يها شاخه از شاخه كي و علم كي عنوان به عرفان به يعني م؛يشو يم بحث وارد يفرهنگ
 روش كي عنوان به نه ميدار نظر است بوده وقفه وبدون متصل يانيجر اسالم خيتار طول در كه ياسالم

  .هستند آن رويپ ياجتماع يا فرقه كه قهيطر و
  .ينظر بخش و يعلم بخش: است بخش دو يدارا يفرهنگ و يعلم دستگاه كي عنوان به عرفان
 انيب خدا با و جهان با و خودش با را انسان فيوظا و روابط كه قسمت آن از است عبارت يعمل بخش

 يتفاوت با است يعمل »علم« كي يعني. است اخالق مانند بخش نيا در عرفان. دهد يم حيتوض و كند يم
 از بخش نيا در. شود يم دهينام »سلوك و ريس« علم عرفان از بخش نيا. كرد ميهخوا اشاره بعداً كه

 كجا از برسد، »ديتوح« يعني تيانسان عيمن قلة به نكهيا يبرا »سالك« كه شود يم داده حيتوض عرفان
 وا يبرا ياحوال چه راه نيب منازل در و كند يط بيترت به ديبا را يمراحل و منازل چه و كند آغاز ديبا

 مراقبت و اشراف با ديبا مراحل و منازل نيا همة البته و. شود يم وارد او بر يواردات چه و دهد يم رخ
 و رد،يگ صورت است آگاه »منزلها راه و رسم« از و كرده يط را راه نيا قبالً كه پخته و كامل انسان كي

 همراه ديبا ضرورتاً كه يكامل نانسا از عرفا. است يگمراه خطر نباشد راه بدرقه يكامل انسان همت اگر
  :كنند يم ريتعب »خضر« به يگاه و »قدس ريطا« به يگاه باشد، »سفران نو«

  »قدس ريطا« يا كن راه بدرقة همتم
 »سفرم نو« من و مقصد ره است دراز كه            
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  مكن خضر يهمره يب مرحله نيا ترك
  يگمراه خطر از بترس است ظلمات         

 عارف سلوك و سير مقصد آخرين و رود مي شمار به انسانيت منيع قله عارف، نظر از كه توحيدي البته 
 از بيشتر، نه است يكي الوجود واجب اينكه يعني فيلسوف، توحيد با حتي و عامي، مردم توحيد با است،

 چه هر خدا جز است، خدا به منحصر حقيقي موجود يعني عارف، توحيد. است متفاوت  آسمان تا
 كردن طريق طي يعني عارف، توحيد. نيست  هيچ خدا جز يعني عارف توحيد) بود(نه است) دنمو(هست

 احيانا و كنند نمي تأييد عرفا مخالفان را توحيد از مرحله اين نديدن  هيچ خدا جز مرحله به رسيدن و
 خالي وحيدت مراتب ساير و است همين حقيقي توحيد كه معتقدند عرفا ولي. خوانند مي الحاد و كفر آنرا
 و سير و مجاهده و دل كار نيست، انديشه و عقل كار  مرحله اين به رسيدن عرفا نظر از. نيست شرك از

  . است نفس تهذيب و تصفيه و سلوك
 درباره كه است اخالق علم مانند نظر اين از است، عرفان عملي بخش عرفان، از بخش اين حال هر به
  : كه  وتتفا اين با كند مي بحث ها) بايد چه(

 روابط درباره نظرش عمده و كند مي بحث خدا با و جهان با و خودش با انسان روابط درباره عرفان اوال
 با انسان روابط درباره كه بينند نمي ضرورتي اخالقي  سيستمهاي همه آنكه حال و است خدا با انسان
  . دهند مي قرار توجه و عنايت مورد را جهت اين مذهبي اخالقي سيستمهاي فقط كنند، بحث خدا
 برخالف است، متحرك و پويا  است پيدا كلمه دو اين مفهوم از همچنانكه عرفاني، سلوك و سير ثانيا

 كه مراحلي و منازل از و مقصدي از و است آغاز نقطه از سخن عرفان در يعني. است ساكن كه اخالق
 براي مجاز، شائبه هيچ بدون و واقعا عارف نظر از. برسد نهائي سرمنزل به تا كند  طي بايد سالك بترتيب
 نمايد، طي منزل به منزل و مرحله  به مرحله و پيمايد به بايد را صراط آن و دارد وجود صراط انسان

  . است ناممكن قبلي منزل از كردن گذر بدون بعدي منزل به رسيدن
 كه است رشدي و نمو رد كمالش و است كودك يك يا و گياه يك مانند بشر روح عارف، نظر از لهذا
  صرفا اخالق در ولي گيرد، صورت بايد مخصوص نظام طبق

  
 كه رهيغ و ثاريا انصاف، احسان، عفت، عدالت، ،يدرست ،يراست ليقب از است فضائل سلسله كي از سخن
 روح اخالق، نظر از. گردد يمتحلّ و نيمز آنها به ديبا روح
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 نكهيا بدون گردد نيمز هاينقاش و نتهايز و ورهايز سلسله كي با ديبا كه است يا خانه مانند انسان

 از و وارهايد از اي شود شروع سقف از مثالً ابد،ي انتها كجا به و شود آغاز كجا از كه باشد كار در يبيترت
 به اصطالح به اما شود يم مطرح ياخالق عناصر برعكس، عرفان در. نييپا از اي واريد يباال از وار،يد كدام

  .ايپو و متحرك يعني ،يكيالكتيد صورت
 عناصر اما شناسند، يم را آنها غالباً كه يميمفاه و يمعان به است محدود ياخالق يروح عناصر ثالثاً
 واردات و احوال سلسله كي از يعرفان سلوك و ريس در. است تر گسترده و تر عيوس يبس يعرفان يروح
 و دهد يم دست ها قيطر يط و مجاهدات خالل در »راه سالك« كي به منحصراً كه رود يم سخن يقلب

  .خبرند يب واردات و احوال نيا از گريد مردم
 بخش نيا در عرفان. انسان و جهان و خدا ريتفس يعني ،يهست ريتفس به است مربوط عرفان گريد بخش
 و است اخالق مانند كه اول بخش برخالف. دينما ريتفس را يهست خواهد يم و است فلسفه مانند

   رييتغ را انسان خواهد يم
  . دارد تفاوتهائي فلسفه با بخش اين در داشت، تفاوتهائي اخالق با اول، بخش در همچنانكه. دهد

  

   اسالم و عرفان
  

 كند، مي پيدا اصطكاك و  تماس اسالم، مقدس دين با نظري، بخش در هم و عملي بخش در هم عرفان
 و خدا با را انسان روابط ديگر، مذهب و دين هر از يشترب و ديگر، مذهب و دين هر مانند اسالم زيرا

 طرح  مسأله اين اينجا قهرا. است پرداخته هستي توضيح و تفسير به هم و كرده  بيان خودش و جهان
  ؟است برقرار نسبتي چه  است كرده بيان اسالم آنچه با دارد مي عرضه عرفان آنچه ميان كه شود مي

 تبري سخت نسبتي چنين از و دارند، اسالم ماوراء سخني كه نيستند عيمد هرگز اسالمي عرفاي البته
 مسلمان و اند كرده كشف ديگران از بهتر را اسالمي  حقايق كه هستند مدعي آنها برعكس،. جويند مي

    سيره و سنت و كتاب به همواره نظري بخش در چه و عملي بخش در چه عرفا. باشند مي آنها واقعي
  . كنند مي استناد صحابه كابرا و ائمه و نبوي
   را ها نظريه  آن ترتيب به ما و دارند ديگري هاي نظريه آنها درباره ديگران ولي
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  . كنيم مي ذكر
 نيستند اسالم به بند پاي عمال عرفا گروه، اين عقيده به اسالمي فقهاء و محدثان از گروهي نظريه -  الف
 ربطي اساسا عرفان و است مسلمانان قلوب جلب براي و يعوامفريب صرفا سنت و كتاب به آنها استناد و
  . ندارد  اسالم به
 كه چيزي هر از و ندارند،  خوبي ميانه اسالم با كه گروه اين حاضر عصر متجددان از گروهي نظريه -  ب

 قلمداد اسالمي مقررات و اسالم عليه درگذشته قيامي و نهضت  عنوان به آنرا بتوان و بدهد) اباحيت(بوي
 ندارند، اسالم  به اعتقادي و ايمان عمال عرفا كه معتقدند اول گروه مانند كنند، مي استقبال  شدت به كرد
 از سرپوشي زير در عرب و اسالم ضد بر عرب غير ملل ناحيه از بوده نهضتي تصوف و عرفان بلكه

  . عنويتم
 در نظرشان اختالف و ارندد نظر وحدت اسالم با عرفان مخالفت و ضديت در اول گروه با گروه اين

 هوو را عرفا مسلمان، توده اسالمي احساسات به تكيه با و كنند مي تقديس را اسالم اول گروه كه اينست
 گروه  ولي نمايند، خارج اسالمي معارف صحنه از را عرفان وسيله اين به خواهند ومي نمايند مي تحقير
 اسالم عليه تبليغ براي اي وسيله خواهند مي است، انيجه آنها از بعضي كه عرفا، شخصيت به تكيه با دوم

 است بيگانه اسالم با اسالمي، فرهنگ در عرفاني بلند و ظريف هاي انديشه  كه كنند) هو(را اسالم و بيابند
 از تر پائين سطحي در  اسالمي هاي انديشه و اسالم. است گشته فرهنگ اين وارد خارج از عناصر اين و

 ترس از و تقيه صرفا سنت و كتاب به عرفا استناد كه هستند مدعي گروه اين. است اه انديشه اينگونه
  . كنند حفظ را خود جان وسيله اين به اند خواسته مي است،  بوده عوام
 آنجا باالخص و عملي، عرفان در خصوصا تصوف، و عرفان در گروه، اين نظر از طرفها بي گروه نظريه - ج
 معتبر سنت با و اهللا كتاب با كه يافت توان مي زيادي انحرافات و بدعتها كند مي پيدا اي فرقه جنبه كه

 اسالم به نسبت اسالمي  فرق غالب مانند و اسالمي فرهنگي طبقات ساير مانند عرفا ولي. دهد نمي  وفق
 مكنم. باشند آورده و گفته مطلبي اسالم ضد بر اند خواسته نمي هرگز و. اند داشته را نيت خلوص نهايت
 فقهاء ، مفسرين فالسفه، متكلمين، مثال فرهنگي، طبقات ساير همچنانكه باشند داشته  اشتباهاتي است

  . است  نبوده كار در اسالم به نسبت سوءنيتي هرگز ولي اند داشته اشتباهاتي
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. اسالم با يا و عرفان با يا اند داشته  خاص غرض كه شده طرح افرادي طرف از اسالم با عرفا ضديت مسأله
 آشنا آنها اصطالحات و زبان با آنكه شرط به كند مطالعه را عرفا  كتب غرضانه بي و طرفانه بي كسي اگر

 و صميميت اسالم به  نسبت آنها كه كرد نخواهد هم ترديد ولي بيابد است ممكن زيادي اشتباهات باشد،
  . اند داشته كامل خلوص

 افراد است الزم حال عين در اند، نداشته نيت سوء رفاع معتقديم و دهيم مي ترجيح را سوم نظر ما
 با آنها انطباق و عرفاني مسائل درباره طرفانه بي  اسالمي عميق معارف در و عرفان در وارد و متخصص

  . نمايند تحقيق و بحث اسالم
 و سيرتف و اصول و فقه  قبيل از اسالمي عرفان آيا كه اينست شود مطرح است الزم اينجا كه اي مسأله
 آنها براي و اند گرفته اسالم از را اصلي هاي ماده و ها مايه مسلمين كه است علومي از يعني است حديث
    به اسالم جهان خارج از كه است رياضيات و طب قبيل از يا و اند، كرده  كشف اصول و ضوابط و قواعد
 يافته تكامل و رشد  سلمينم وسيله اسالمي فرهنگ و تمدن دامن در و است يافته راه اسالم جهان
   است؟ كار در سومي شق يا و است،
 بعضي. كنند انتخاب را  ديگري شق نيستند حاضر وجه هيچ به و كنند مي اختيار را اول شق خود عرفا،

 جهان خارج از همه عرفاني دقيق و لطيف هاي انديشه و عرفان كه دارند و داشته اصرار مستشرقين از
  . است يافته  راه اسالم جهان به اسالم
 راهبان با مسلمين ارتباط  نتيجه عارفانه افكار گويند مي و شوند مي قائل مسيحي ريشه آن براي گاهي

 دربست آنرا گاهي و خوانند، مي عرب و اسالم عليه ايرانيها العمل عكس آنرا گاهي و است، مسيحي
    گنوسيهاي و فيثاغورس و افالطون و ارسطو افكار تركيب محصول خود كه  افالطوني نو فلسفه محصول

 بودائي افكار از ناشي آنرا  گاهي و كنند مي معرفي است بوده مسيحيان و يهود و عقائد و آراء و اسكندريه
 يكسره را تصوف و عرفان كه دارند و داشته كوشش نيز  اسالم جهان در عرفا مخالفان همچنانكه دانند مي
  . گردند قائل غيراسالمي ريشه آن براي و بخوانند  بيگانه اسالم با

 نظري عرفان مورد در چه و  عملي عرفان مورد در چه را، خود اول هاي مايه عرفان كه اينست سوم نظريه
 تأثير تحت و است كرده بيان اصول و ضوابط و قواعد ها مايه اين براي و است، گرفته اسالم خود از

  خصوصا( نيز، خارج جريانات
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  . است گرفته قرار اشراقي فلسفي هاي انديشه باالخص و فلسفي و ميكال هاي انديشه 
 آيا كنند، بيان اسالمي اولي  هاي مايه براي صحيح ضوابط و قواعد اند توانسته اندازه چه عرفا اينكه اما

 واقعي اصول از كه اند بوده مقيد اندازه چه و نه؟ يا است  بوده فقها اندازه به جهت اين در موفقيتشان
 است؟ داشته تأثير اسالمي عرفان روي اندازه چه خارجي جريانات آيا همچنين و نشوند  منحرف سالما

 استفاده آنها از خود مسير در و داده آنها  به را خود رنگ و كرده جذب خود در را آنها اسالمي عرفان آيا
 اينها.. .است؟ نداختها خود مسير جهت در را اسالمي عرفان جريانات  آن موج برعكس يا و است كرده
 عرفان كه اينست است مسلم آنچه. گيرد قرار دقت و بحث مورد بايد جداگانه كه است مطالبي همه

  . بس و است گرفته اسالم از را خود اصلي سرمايه اسالمي
 تكليف بي و ساده ديني  اسالم كه هستند مدعي دوم نظريه طرفداران بيش و كم و اول نظريه طرفداران

 اعتقادي اساس. است الفهم صعب يا و غيرمفهوم و غامض مطالب و رمز هرگونه از خالي و فهم يعموم و
   از متمايز و متغاير دارد اي سازنده خانه، مثال همچنانكه يعني اسالم توحيد توحيد از است عبارت اسالم
 نظر از جهان هايمتاع با  انسان رابطه اساس. خود از منفصل و جدا ارد د اي سازنده نيز جهان خود،
 كه اينها از. آخرت جاويدان نعيم به وصول براي دنيا  فاني متاعهاي از اعراض يعني زهد است زهد اسالم

    آنچه گروه اين نظر از. است آنها متكفل فقه كه رسيم مي عملي ساده مقررات  سلسله يك به بگذريم
 وحدت از است عبارت عرفاني توحيد زيرا. اسالمي توحيد وراء است مطلبي اند گفته توحيد نام به عرفا
 عرفاني سلوك و سير. ندارد وجود چيزي او تجليات و  صفات و اسماء و شؤون و خدا جز اينكه و وجود
    قبيل از ميشود طرح مفاهيم و معاني سلسله يك سلوك و سير در زيرا. است  اسالمي زهد وراء نيز

 طريقت. نيست مطرح  اسالمي زهد در كه عارف قلب بر خدا تجلي خدا، در فنا خدا، محبت و عشق
 آنها از فقه كه شود مي طرح مسائلي طريقت آداب در زيرا اسالمي، شريعت وراء است امري نيز عرفاني

  . است خبر بي
 را آنها و كنند مي منتسب آنها  به را خود متصوفه و عرفا كه اكرم رسول صحابه نيكان گروه، اين نظر از

  از آنها روح اند، نبوده بيش زاهداني دانند يم خود پيشرو
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 و دنيا متاع از معرض اند بوده مردمي آنها. است بوده خبر بي عرفاني توحيد از و عرفاني سلوك و سير 
 ثوابهاي به رجاء و دوزخ عذاب از خوف رجا و بوده خوف آنها روح به  حاكم اصل آخرت، عالم به متوجه
  . بس و همين ، بهشتي
 تر غني بسي اسالمي اولي هاي ايهم نيست، تأييد قابل وجه هيچ به گروه اين نظريه كه اينست حقيقت

 محتوائي بي و سادگي آن به اسالمي توحيد نه. اند كرده  فرض عمد به يا و جهل به گروه اين آنچه از است
 صحابه  نيكان نه و است خشك زهد به منحصر اسالم در انسان معنويت نه و اند كرده  فرض اينها كه است
  . اعضاء و جوارح اعمال به است محدود اسالمي آداب نه و شد توصيف كه اند بوده آنچنان اكرم رسول

 يك بخش الهام است  توانسته مي اسالم اصلي تعليمات كه شود روشن كه حدي در اجماال اينجا در ما
  . آوريم مي مطالبي باشد  بوده عملي و نظري عرفان مورد در عميق معارف سلسله
 را خدا قرآن. كند نمي قياس  خانه و خانه سازنده به را خلقت و خدا هرگز توحيد، درباب كريم قرآن
 چيز همه با و جا همه در او مقدس ذات گويد مي حال  همان در و كند مي معرفي جهان آفريننده و خالق
 من هالي اقرب نحن و «".آنجاست خدا چهره كنيد رو طرف هر به) 1(» اهللا وجه فثم تولوا اينما".هست
 اشياء همه اول) 3(» الباطن و الظاهر و االخر و االول هو «.نزديكتريم شما به شما از. " )2 (»ديالور حبل

 همان در و است او هويدا و ظاهر) يابند مي پايان او به و اند يافته آغاز او از(است او همه آخر و است او
  . قبيل اين از ديگر آياتي و است او هم ناپيدا و باطن حال

 عوام توحيد از عاليتر و برتر توحيدي سوي به را ها انديشه و افكار آيات اينگونه كه است بديهي
 در متعمق مردماني آخرالزمان در كه دانست مي خداوند كه است آمده كافي حديث در. است خوانده مي

  . فرمود نازل را احد هواهللا قل سوره و حديد سوره اول  آيات لهذا كنند مي ظهور توحيد
    كه است كافي منازل آخرين تا حق قرب مراحل طي و سلوك و سير مورد در

  يپاورق
  115 / بقره )1(
 وطبعا هيآ از يبخش و گرفته صورت قلم سبق فهيشر هيآ نيا مورد در ياصل نسخه در. [16 / ق )2(

 لذا و است هيآ نيهم مراد كه دهد يم نشان كالم قرائن. بود آمده نادرست صورت به آن ترجمه
 .]ديگرد اصالح

3 / ديحد )3(
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 مكالمه و الهام و وحي به مربوط آيات و"اهللا رضوان"به مربوط آيات و"لقاءاهللا"به مربوط آيات برخي
 در. دهيم قرار نظر مورد را اكرم رسول معراج آيات مخصوصا و مريم  حضرت مثال پيغمبران غير با مالئكه
   و لدني و افاضي علم از سخن. است آمده مطمئنه نفس لوامه، نفس ره،اما نفس از سخن  قرآن

 تزكيه از قرآن در. )1(» سبلنا  لنهدينهم فينا جاهدوا الذين و":است آمده مجاهده محصول هدايتهاي
 »دسيها من خاب قد و زكيها من افلح قد":است شده ياد  رستگاري و فالح موجب يگانه عنوان به نفس

 از قرآن. است شده ياد انساني هاي علقه و محبتها همه مافوق الهي حب از سخن مكرر قرآن در. )2(
 كه اينست مفهومش كه كرده ياد آن از تعبيري  به و است گفته سخن جهان ذرات تمام تحميد و تسبيح

 رد قرآن عالوه به. كنيد مي درك را تحميدها و تسبيحها آن كنيد كامل را خود) تفقه(انسانها شما اگر
  . است كرده طرح را الهي نفخه مسأله انسان سرشت مورد
 و انسان، و جهان و خدا مورد در گسترده و عظيم معنويتي بخش الهام كه بوده كافي اينها غير و اينها

  . بشود خدا و انسان روابط مورد در باالخص
 برداري بهره نهچگو ها سرمايه اين از مسلمين عرفاي كه نيست اين در سخن شد، اشاره همچنانكه

 كه است زده غرب و غربي گروهي مغرضانه  اظهارنظرهاي درباره سخن .نادرست؟ يا درست اند، كرده
 اسالم متن در عظيمي سرمايه درباره سخن. نمايند معرفي محتوا بي ، معنويت نظر از را اسالم خواهند مي

 استفاده باشند  نتوانسته مصطلح عرفاي فرضا. باشد اسالم جهان در خوبي بخش الهام توانسته مي  كه است
  . اند كرده استفاده ،نيستند مشهور نام اين به كه يگريد افراد باشند، كرده صحيح

 نشان اسالم شدگان تربيت اكابر احوال تراجم و اسالمي احتياجات و ادعيه و خطب و روايات عالوه به
. است نبوده پاداش و اجر اميد به بادتع و خشك زهد صرفا است بوده اسالم صدر در آنچه كه دهد مي
    شخصيتهاي احوال تراجم است مطرح بلندي بسيار معاني احتجاجات، و ادعيه و خطب و روايات در

  صدر
  

  يپاورق
  69 / عنكبوت .1
  10 و9 / شمس .2
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 عشقهاي و گدازها و سوزها و  قلبي هاي بيني روشن و روحي واردات و هيجانات سلسله يك از اسالم اول 
  : كنيم مي ذكر را آنها از يكي اكنون ما. كند مي حكايت يمعنو
 كه پريده رنگ جواني  به افتاد چشمش صبح نماز اداء از پس روزي خدا رسول: نويسد مي كافي در

 خود تعادل و بود خود بي خود از كه حالي در بود شده نحيف تنش و رفته فرو سرش كاسه در چشمانش
 حال در » موقنا اصبحت"گفت است؟ چگونه حالت) اصبحت؟ كيف (پرسيد. كند حفظ توانست نمي را

 و برده فرو اندوه در مرا كه است  من يقين كرد عرض چيست؟ يقينت عالمت فرمود. برم مي سر به يقين
 و دنيا از مرا و است داده قرار) روزه حال در(تشنه مرا روزهاي و) داري زنده شب در(بيدار مرا شبهاي
 نصب مردم حساب  به رسيدن براي كه بينم مي را پروردگار عرش گوئي كه آنجا تا جداساخته مافيها
 در را بهشت اهل اكنون هم گوئي. هستم آنها ميان در من و اند شده محشور همه مردم و است شده

 آتش حركت آواز گوشها اين با اكنون هم گوئي بينم، مي معذب دوزخ، در را دوزخ اهل و متنعم بهشت،
 قلب خداوند كه است  اي بنده شخص اين فرمود و كرد رو خود اصحاب به اكرم رسول. شنوم مي را  جهنم

. نشود سلب تو از كه كن حفظ را خود حالت: فرمود جوان  به آنگاه. است گردانيده منور ايمان نور به را او
    جوان و دآم پيش اي غزوه كه نكشيد طولي. فرمايد روزي شهادت مرا خداوند  كن دعا گفت جوان

  . شد شهيد و كرد شركت
 از مملو و الهي و معنوي  هيجان و شور از سرشار اكرم رسول مناجاتهاي و كلمات و حاالت و زندگي
  . است گرفته قرار عرفا استناد و استشهاد مورد  فراوان اكرم رسول دعاهاي. است عرفاني اشارات

 به را خود هاي سلسله تصوف و عرفان اهل اتفاق به قريب اكثريت كه السالم عليه علي اميرالمؤمنين
 نمونه ذكر براي ولو مجالي فعال متأسفانه. است معرفت و معنويت بخش الهام كلماتش رسانند، مي ايشان
  . نيست

 دعاي كميل، دعاي  قبيل از: است معارف از اي گنجينه شيعي دعاهاي مخصوصا اسالمي، دعاهاي
  . است دعاها اين در معنوي هاي انديشه عاليترين. سجاديه صحيفه يدعاها شعبانيه، مناجات ابوحمزه،

   ؟باشيم  خارجي منبع يك جستجوي در ما كه هست اين جاي منابع اينهمه وجود با آيا
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 جباران به نسبت غفاري ابوذر  معترضانه و منتقدانه اجتماعي حركت موضوع در ما را جريان اين نظير
 زمان بيدادگريهاي و جورها و ظلم و ميلها و حيف و تبعيضها  به سبتن ابوذر بينيم، مي خودش زمان

 در و تبعيدگاه در االمر آخر و شد متحمل جانكاه رنجهاي و كشيد تبعيدها كه آنجا تا بود  معترض سخت
  . رفت دنيا از غربت و تنهائي
 پي در گروه ينا است؟  بوده كي ابوذر محرك كه اند كرده طرح را پرسش اين مستشرقين از گروهي

 كتاب در مسيحي جورداق جرج. هستند ابوذر  تحريك براي اسالم دنياي خارج از عاملي جستجوي
    كه اينست مثل درست. اشخاص اين از كنم مي تعجب من گويد مي) االنسانية العدالة صوت علي االمام(

 كدام از را خويش ظرف شخص  اين كه بينديشيم آنگاه و ببينيم دريا لب يا رودخانه كنار در را شخصي
 نديده را دريا يا رودخانه و باشيم او آب ظرف توجيه  براي اي بركه جستجوي در است، كرده پر بركه

 اسالم قدر به منبع كدام بگيرد، الهام است توانسته مي ديگري منبع كدام از اسالم جز ابوذر. بگيريم
  ؟باشد ابوذرها بخش الهام تواند مي
 كه هستند اسالم از غير  منبعي جستجوي در مستشرقين. بينيم مي عرفان موضوع در را جريان آن عين
 منابع اين همه توانيم مي آيا گيرند، مي ناديده را  عظيم درياي اين و باشد عرفاني معنويتهاي بخش الهام

 مستشرقين از بعضي فرضيه آنكه براي كنيم انكار سيره و دعا و احتجاجو وخطبه  حديث و قرآن از اعم را
  ! درآيد؟ درست آنها شرقي روهاي دنباله و

 عرفان در وسيعي مطالعات  كه فرانسوي ماسينيون و انگليسي نيكولسون مانند افرادي اخيرا خوشبختانه
 و قرآن اسالمي عرفان اصلي منبع كه دارند اعتراف صريحا هستند، همه قبول مورد و دارند اسالمي
  : گويد مي وي. دهيم مي پايان را بحث اين نيكولسون زا هائي جمله نقل با. است سنت

 هيچ )2(باشد مي آخرين و اولين او )1(است زمين و آسمانها نور خدا"گويد مي كه بينيم مي قرآن در
  به چيز همه )3(نيست او غير خدائي
  : پاورقي

  ). 135 / نور(» االرض و السموات نور اهللا) 1(
  ). 3 / ديحد(» االخر و االول هو) 2(
  ). 163 / بقره(» هو اال اله ال) 3(
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 با روحش دانيم مي و آفريديم را انسان ما )2 ( دميدم خود روح از انسان در من )1(شود مي نابود او غير 
 هر به )4(است خدا همانجا كنيد رو كجا هر به )3(نزديكتريم او به گردن رگ از ما زيرا گويد، مي چه او

 و است آيات اين در تصوف تخم و ريشه محققا) 5(داشت نخواهد نور ليك به او ندهد روشني خدا كس
 وسيله به شد، مي  محسوب نيز او به تقرب وسيله بلكه بود، خدا كلمات فقط نه قرآن اولي،  صوفيان براي

 است) معراج(عروج به مربوط كه مرموزي  آيات مخصوصا قرآن، مختلفه قسمتهاي در تعمق و عبادت
   ).6(نمايند ايجاد خود در را پيغمبر  صوفيانه حالت كنند مي سعي متصوفه

  : گويد مي او هم و
 خداوند كه گويد مي پيغمبر  همچنين و شده ذكر قرآن در جا همه از بيش تصوف، در وحدت اصول"

 خواهم دوست را او من شود نزديك من به ديگر نيك  اعمال و عبادت اثر در من بنده چون: فرمايد مي
 طوري به هستم او چشم و شنود، مي من توسط به او كه طوري به هستم او گوش  من نتيجهبال داشت،

 و گويد مي من توسط به او كه طوري به هستم او دست و زبان و بيند، مي من توسط  به او كه
   ).7("گيرد يم
  

 در صوفي اي عارف نام به گروهي هجري، اول قرن در الاقل، اسالم، صدر در كه اينست است مسلم آنچه
 كسي اولين گويند مي. است شده پيدا هجري دوم قرن در  صوفي نام. است نداشته وجود مسلمين ميان
   شده  خوانده نام اين به كه

  يپاورق
  ). 26 / الرحمن(» فان عليها من كل) 1(
  ). 29 / حجر(» روحي من فيه نفخت و) 2(
  ). 16 / ق(» الوريد حبل من  اليه اقرب ننح و نفسه به توسوس ما نعلم و االنسان خلقنا انا) 3(
  ). 115 / بقره(» اهللا وجه فثم تولوا اينما) 4(
  ). 40 / نور(» نور من له فما نورا له اهللا يجعل لم من و) 5(
   84. صفحه  اسالم درباره مستشرقين مقاالت از اي مجموعه اسالم، ميراث كتاب) 6(
 كنت احببته فاذا. احببته اذا حتي بالنوافل  الي يتقرب عبدال يزال ال":است قدسي حديث اين ترجمه) 7(

 ،يكاف اصول(» بها يبطش الذي يده و به ينطق الذي لسانه و به يبصر الذي  بصره و به يسمع الذي سمعه
  ). اختالف ياندك با 352 ص / 2 ج
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 رمله در بار ليناو براي كه است او هم و است زيسته مي دوم قرن در كه است كوفي صوفي ابوهاشم است
 بوا وفات دقيق تاريخ) 1(ساخت مسلمين زهاد و عباد از گروهي  عبادت براي) خانقاه(صومعه فلسطين

  . است بوده 161 در متوفا ثوري سفيان استاد ابوهاشم نيست،  معلوم هاشم
 پيدا ريهج 200 سال از قبل  نام اين گويد مي است صوفيه و عرفا مشاهير از خود كه قشيري ابوالقاسم

 در كه روايتي از است شده پيدا هجري دوم قرن اواخر در نام اين گويد مي نيز، نيكولسون. است شده
    گروهي السالم عليه صادق امام زمان در كه شود مي ظاهر است آمده پنجم جلد كافي، المعيشة كتاب
 خوانده نام اين  هب هجري دوم قرن اول نيمه در يعني زمان همان در ديگر اي وعده ثوري سفيان

 ثوري سفيان استاد او و باشد شده  خوانده نام اين به كه باشد كسي اولين كوفي ابوهاشم اگر. شوند مي
 بوده شده معروف نام اين هجري دوم قرن اول نيمه در پس است، بوده هم هجري 161 سال در متوفي
 وجه كه نيست  اي شبهه ظاهرا و) ندا گفته ديگران و نيكولسون آنچنانكه(دوم قرن اواخر در نه است،
 دنيا از اعراض و زهد دليل به صوفيه) پشم  صوف(است بوده آنها پوشي پشمينه نام اين به صوفيه تسميه

  . پوشيدند مي پشمين درشت لباسهاي مخصوصا و كردند مي  اجتناب نرم لباسهاي پوشيدن از
 از و اينست مسلم قدر. نداريم دقيقي  اطالع باز اند خوانده) عارف(را خود گروه اين وقت، چه از اينكه اما

 سوم قرن در كه شود مي معلوم) 2(است شده نقل هجري 243 متوفي سقطي سري از كه كلماتي
 معتبر متون از كه طوسي سراج ابونصر) اللمع(كتاب در ولي. است بوده رايج و شايع اصطالح، اين هجري
 اين دوم قرن اول نيمه حدود در رساند مي  كه كند مي نقل ريثو سفيان از اي جمله است تصوف و عرفان

   ).3(است بوده شده پيدا اصطالح
  

  : پاورقي
 از 44 صفحه كتاب  همين در 19 صفحه غني، قاسم دكتر تأليف اسالم، در تصوف تاريخ) 1 (

 بعضي ت،ساخ صوفيه براي كوچكي ديگر كه  كسي اول كه كند مي نقل تيميه ابن فقراء و صوفيه(كتاب
 از صوفي ابوهاشم اگر) است بصري حسن اصحاب از عبدالواحد بودند، زيد بن عبدالواحد پيروان از

  . نيست نقل دو اين ميان تناقضي باشد، عبدالواحد  پيروان
  عطار خيش اءياالول تذكره) 2(
). 427 ص  اللمع) (3(
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 شده پيدا دوم قرن در نام  اين ت،اس نداشته وجود صوفي نام به گروهي هجري اول قرن در حال هر هب
 آنچنانكه سوم، قرن در نه درآمدند، خاص) گروه(يك  صورت به جماعت اين قرن، همين در ظاهرا و است

   ).1(است بعضي عقيده
 اين ولي است، نداشته وجود ديگر نام يا صوفي يا عارف نام به خاص گروهي چند هر هجري اول قرن در

 ساده ايمان از درجه يك در همه و اند بوده عابد و زاهد مردمي صرفا هصحاب خيار كه نميشود دليل
 شايد) كنند مي ادعا زدگان غرب و غربيان معموال چنانكه آن(.اند بوده معنوي  حيات فاقد و اند زيسته مي

 نيرومند معنوي حيات يك از گروهي ولي. اند نداشته چيزي عبادت و زهد جز صحابه نيكان از بعضي
 ايمان از درجه يك در ابوذر و سلمان  حتي اند، نبوده درجه يك در همه نيز آنها اند، بوده ربرخوردا
 مضمون اين زياد احاديث در. نيست تحمل قابل ابوذر براي كه دارد ايمان از ظرفيتي سلمان نيستند،
 است سلمان بقل در كه را  آنچه ابوذر اگر ).2(» لقتله سلمان قلب في ما ابوذر علم لو"  است رسيده

  . كشت مي و) دانست مي كافر(را او دانست مي
  . پردازيم مي دهم قرن تا دوم قرن از متصوفه و عرفا طبقات ذكر به اكنون

  

   دوم قرن
  

. ميشود آغاز هجري 110 در متوفا بصري حسن از كالم، مانند مصطلح، عرفان تاريخ. بصري حسن -  الف
 در عمرش از قسمت نه و داشته اي ساله هشت و هشتاد عمر. است هجري 22 سال متولد بصري حسن
 جزء جهت آن از است، شده نمي خوانده"صوفي"نام به البته بصري  حسن. است گذشته هجري اول قرن

 تصوف كتاب اولين تواند مي  كه"اهللا حقوق رعاية"نام به كرده تأليف كتابي اوال كه شود مي شمرده  صوفيه
  : كه است مدعي نيكولسون. است اكسفورد در كتاب اين ردبف منحصر نسخه. شود شناخته

    بصري حسن نوشته را حقيقي و صوفيانه حيات روش كه مسلماني اولين"
  

  : پاورقي
  .اسالم در تصوف تاريخ غني، دكتر) 1(
  .سلم ماده قمي، محدث سفينةالبحار) 2(
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 پس و توبه اول: دهند مي  شرح هعالي مقامات به وصول و تصوف براي اخير نويسندگان كه طريقي است،
   ).2("شود عملي ترتيب به باالتري مقام به ارتقاء براي بايد  كدام هر كه... ديگر اعمال سلسله يك آن از

 رسانند، مي السالم عليه امير  حضرت به او از و بصري حسن به را طريقت سالسل از بعضي عرفا، خود ثانيا
 ابو سلسله پنجم مقاله از پنجم فن الفهرست در النديم ابن) 2(يرابوالخ ابوسعيد مشايخ سلسله مانند

   را بدر اصحاب از نفر هفتاد حسن گويد مي و رساند مي بصري حسن به نيز را  خلدي جعفر محمد،
  . است كرده درك
 كه است بوده گروهي جزء عمال بصري حسن كه رساند مي است، شده نقل كه حكايات از بعضي ثالثا

 بصري حسن. كرد خواهيم نقل مناسبت به را حكايات آن از بعضي بعدا يافتند متصوفه نام بعدها
  . است االصل ايراني

 افراط به را لذت ترك و زهد كار كه است بوده كساني از است بصره اهل مرد اين. دينار بن مالك - 2
  . است گذشتهدر هجري 131 سال در وي. شود مي نقل  جهت اين در او از داستانها است، كشانده

 ابتداء در: گويند. بودا معروف  داستان شبيه دارد معروفي داستان است، بلخ اهل. ادهم ابراهيم - 3
 وي براي عرفا. گرفت قرار تصوف اهل سلسله در و شد تأئب  كه داد رخ جرياناتي و بود بلخ پادشاه
 هجري 161 سال حدود در اهيمابر. است آورده او براي جالبي داستان مثنوي در قائلند، زياد اهميت

  . است درگذشته
 چهارمين چون و است، روزگار اعاجيب از و االصل بصري يا و االصل مصري زن اين عدويه رابعه - 4

 و است عرفا از هم او كه است شاميه رابعه از غير عدويه  رابعه. شد ناميده"رابعه"بود اش خانواده دختر
 و عرفان  اوج در اشعاري و بلند كلماتي عدويه رابعه. است يستهز مي نهم قرن در و  است جامي معاصر
 نقل او از ديگر نفر يك و دينار  بن مالك و بصري حسن عيادت درباره داستاني. دارد عجيب حاالتي

   و است درگذشته 136 يا 135 حدود در رابعه. است جالب كه شود مي
  : پاورقي

 و الهيات دانشكده در بدوي  عبدالرحمن دكتر محاضرات به شود رجوع ايضا 85 صفحه اسالم، ميراث) 1(
 در البالغه نهج كلمات از بسياري كه اينست توجه  قابل نكته 53 - 52 تحصيلي سال در اسالمي معارف

 بصري حسن طريق از را خود اسناد سلسله صوفيه از بعضي اينكه به توجه با  نكته اين هست، رساله آن
  .  است تحقيق قابل مسأله و است توجه قابل بيشتر انندرس مي) ع(امير حضرت  به
  . "ابوالخير ابوسعيد  سخنان و حاالت"كتاب از نقل 462 ص اسالم در تصوف تاريخ) 2(
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  . است بوده 185 يا 180 در وفاتش اند گفته بعضي
 ت،اس زيسته منطقه همان در و شده متولد منطقه آن در است، شام اهل كوفي، صوفي ابوهاشم -  5

 اول ظاهرا. است بوده 161 متوفي ثوري سفيان استاد  كه است معلوم قدر اين. است مجهول وفاتش تاريخ
    دقايق من نبود ابوهاشم اگر: است گفته سفيان. است شده خوانده) صوفي(نام به كه است كسي

  . شناختم نمي را ريا
 علي الغمه كشف كتاب از غيره و ةاالدبريحان نقل بنابر. است بوده ادهم ابراهيم شاگرد. بلخي شقيق 6
 مالقات السالم عليه جعفر بن موسي حضرت با مكه راه در شبلنجي، نوراالبصار از و اربلي عيسي بن

    درگذشته 184 يا 174 يا 153 سال در. است كرده نقل كرامات و مقامات  حضرت آن از و داشته
  . است

 كه رسد مي نظر به است) فيروز(پدرش نام اينكه زا ولي است، بغداد كرخ اهل. كرخي معروف - 7
 و بودند نصراني مادرش و پدر گويند مي است عرفا مشاهير و معاريف از مرد اين است، االصل ايراني

 سالسل از بسياري. كرد استفاده حضرت آن از و شد مسلمان السالم عليه رضا حضرت  دست به خودش
 به حضرت آن طريق از و رضا حضرت  به او وسيله به و رخيك معروف به عرفا، ادعاي برحسب طريقت،

 خوانند مي) طالئي رشته(سلسلةالذهب را سلسله اين جهت  بدين و رسد مي رسول حضرت تا پيشين ائمه
  . است بوده 206 تا 200 سالهاي حدود در معروف وفات. دارند ادعائي  چنين عموما ها ذهبي

 بود، راهزن ابتدا در گويند مي  است نژاد عرب ايراني است، مرو لاه اصال مرد اين. عياض بن فضيل - 8
 تائب و منقلب را او شنيد داري زنده شب از كه قرآن آيه يك  رفت باال ديواري از دزدي براي كه شب يك

 از كه است درسها  سلسله يك كتاب، آن گويند مي و است او به منسوب الشريعه مصباح كتاب. ساخت
 خاتمه در نوري حسين ميرزا حاج مرحوم ،اخير قرن متبحر محدث. است گرفته السالم عليه صادق امام

  . است گذشته در 187 سال در فضيل است كرده اعتماد اظهار كتاب اين به مستدرك
  

   سوم قرن
  

 است كسي اول گويند مي است  بسطام اهل اصال و عرفا اكابر از) عيسي طيفوربن(بسطامي يزيد با - الف
   بايزيد.  است گفته سخن اهللا بقاء و اهللا في فناء از حاصري كه
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 موجب كه دارد شطحياتي اصطالح به بايزيد ).پوست از مار مانند شدم خارج بايزيدي از(:است گفته
 آن خودي بي و جذبه حال در يعني. نامند مي) سكر(اصحاب از را او عرفا خود. است شده تكفيرش
 امام خانه سقاي  كه اند كرده ادعا بعضي. است درگذشته 261 سال در يزيد با. است گفته مي سخنانرا
 درك را صادق امام عصر يزيد با يعني آيد نمي جور تاريخ با ادعا اين ولي. است بوده السالم عليه صادق
  . است نكرده

 اهل تدااب در نيز او است، عرفا مشاهير از اند بوده مرو اهل پدرانش و است بغداد اهل. حافي بشر -  2
 بر مبني است كرده نقل داستاني الكرامه درمنهاج حلي عالمه  است كرده توبه بعد و بوده، فجور و فسق
 تشرف  حالي در چون و است گرفته صورت السالم عليه جعفر بن موسي حضرت دست به او توبه اينكه

 چيز را او ناميدن حافي،(علت بعضي شد معروف حافي بشر به بود) برهنه پا حافي(كه كرد پيدا توبه به
  . است گذشته در 227 يا 226 سال در حافي بشر. اند گفته ديگر

 بشر همراهان و دوستان از وي است بوده كجائي اصال دانيم نمي. است بغداد اهل. سقطي سري -  3
 االعيان وفيات در خلكان ابن. است بوده ايثار و خدا خلق به شفقت اهل سقطي سري. است بوده حافي

   استغفار شد جاري زبانم بر كه) الحمدهللا(جمله يك از كه است سال سي  گفت سري كه است وشتهن
 يا رسيده من دكان به كه ببينم  آمدم بيرون داد، رخ بازار در حريقي شبي: گفت چگونه؟: گفتند. كنم مي
 من دكان گيرم كه شدم متنبه مرتبه يك. الحمدهللا گفتم ، است نرسيده تو دكان به شد گفته من به نه؟

  . باشم مسلمين انديشه در من بايست نمي آيا باشد نديده آسيبي
  : گويد مي كه آنجا كند مي اشاره) تفاوت اندك با(داستان همين به سعدي
   بسوخت نيمي بغداد كه شنيدم   برفروخت آتشي خلق دود شبي
   نبود گزندي را ما دكان كه   دود و خاك آن اندر گفت شكر يكي

   بس و بود خويشتن غم خود را تو   بوالهوس اي گفتش اي دهجهاندي
   كنار بر بود سرايت خود اگر   نار به بسوزد شهري كه پسندي
 عشق و توحيد در زيادي  سخنان است بغدادي جنيد دائي و استاد و كرخي معروف مريد و شاگرد سري
 بار زمين مانند و تابد مي عالم همه بر آفتاب مانند  عارف(:گويد مي كه است او هم و دارد غيره و الهي
 پرتوافشاني  همه به آتش مانند و است دلها همه زندگي مايه آب مانند و كشد مي  دوش به را بد و نيك
  در سري ).كند مي
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  . است درگذشته  سالگي هشت نودو درسن 250 يا 245 سال 
 او جهت آن از است،  ودهب جنيد مصاحبان و دوستان از و است االصل بصري محاسبي، حارث -  4
 احمد. است حنبل بن احمد معاصر داشت، تام اهتمام  محاسبه و مراقبه امر به كه اند خوانده) محاسبي(را

    اعراض سبب همين در و كرد طرد كالم علم در ورودش واسطه به را او بود كالم  علم دشمن چون حنبل
  . است درگذشته 243 سال در حارث. شد او از مردم

 فقهاء همچنانكه. خوانند مي) سيدالطائفه(را او متصوفه و عرفا. است نهاوند اهل اصال بغدادي، جنيد- 5
 برخي رود، مي شمار به معتدل عارف يك جنيد. خوانند مي) الطائفه  شيخ(را طوسي شيخ شيعه،

 و كرد نمي تن به  تصوف اهل لباس حتي او. است نشده شنيده او از شده شنيده ديگران از كه  شطحيات
 گفت. بپوش) تصوف اهل لباس()خرقه(هست  كه هم ياران خاطر به گفتند او به. بود فقها و علما درزي

    اينست حقيقت امانداي ساختم مي جامه گداخته آهن از است ساخته كاري لباس از كه دانستم مي اگر
 الزم) دل آتش حرقه(نيست، اختهس  كاري خرقه از يعني بالحرقة اعتبار انما بالخرقة، االعتبار ليس: كه

 در گويند. است بوده محاسبي حارث شاگرد هم و سقطي سري شاگرد و مريد و خواهرزاده جنيد. است
  . درگذشت نودسالگي در 297 سال

 او جامي. است بوده معروف فقيه انس، بن مالك شاگرد فقه در است، مصر اهل وي مصري، ذوالنون -  6
 اصطالحات با را عرفاني مسائل و كاربرد به رمز كه است  كسي اول هم. ستا خوانده صوفيان رئيس را

 معمول تدريجا روش اين. نفهمند چيزي ناواردها و بفهمند واردند كه كساني فقط  كه كرد بيان رمزي
 تعليمات از بسياري كه معتقدند  برخي. شد بيان سمبوليك تعبيرات با و غزل صورت به معاني شد،

 240 250 سالهاي فاصله در ذوالنون ).1(شد تصوف و عرفان وارد ذوالنون وسيله طونيافال نو فلسفه
  .  است درگذشته

 را اصل كه عرفا از اي فرقه است، شوشتر اهل اصال و صوفيه و عرفا اكابر از تستري، عبداهللا بن سهل - 7
 مالقات مصري ذوالنون با معظمه مكه در شوند مي خوانده) سهليه(او نام به دانند مي نفس مجاهده بر

  يا 283 سال در وي. است داشته
  : پاورقي

   55 صفحه اسالم در تصوف تاريخ) 1(
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   ).1(است درگذشته 293 
. است يافته نما و رشد عراق در ولي است شيراز توابع از بيضاء اهل اصال حالج، منصور بن حسين - 8

 ادعاي و ارتداد و كفر به است، گفته راوانف شطحيات. است اسالمي دوره عرفاي جنجاليترين از حالج
 به را او عرفا خود. شد آويخته دار به عباسي مقتدر زمان در و كردند تكفيرش فقها شد، متهم خدائي
  : گويد مي حافظ. كنند مي متهم اسرار افشاي
   كرد مي هويدا اسرار كه بود آن جرمش    بلند سردار گشت و كز يار آن گفت
 كه بايزيد و او سخنان گويند مي و كنند مي تبرئه را او عرفا خود دانند، مي باز شعبده مردي را او بعضي
 در حالج كنند مي ياد) شهيد(عنوان به او از عرفا. است  بوده خودي بي و سكر حال در دهد مي كفر بوي
   ).2(شد آويخته دار به 309 يا 306 سال

  

   چهارم قرن
  
. است عرفا مشاهير از و كرده  درك نيز را حالج و بوده بغدادي نيدج مريد و شاگرد شبلي، ابوبكر -  1

 او از زيادي عارفانه كلمات و اشعار تراجم، كتب ساير و الجنات  روضات كتاب در. است خراساني اصال
 بود، مصري ذوالنون  گفت سخن رمز به كه كسي اول: است گفته انصاري عبداهللا خواجه. است  شده نقل

 شبلي به نوبت چون و كرد، تأليف علم اين در كتابها و داد بسط و ساخت مرتب را علم اين آمد كه جنيد
  . است درگذشته سالگي 87 در 334 344 سالهاي بين در شبلي. برد منابر باالي  به را علم اين رسيد

 از ار فقه و بوده جنيد مريد است، نژاد ساساني و برد مي انوشيروان به نسب رودباري، ابوعلي -  2
 در اند خوانده حقيقت و طريقت و شريعت جامع را او. آموخت  ثعلب از را ادبيات و شريح بن ابوالعباس

  . است درگذشته 322 سال
 تصوف و عرفان معتبر و قديم و  اصيل متون از كه) اللمع(معروف كتاب صاحب طوسي، سراج ابونصر - 3

   از بسياري. است درگذشته طوس در 378 سال در. است
  

  يپاورق
   206 صفحه سلمي ابوعبدالرحمن الصوفيه طبقات) 2(
 نظريه و ايم كرده حالج درباره مبسوطي نسبتا بحث"ماديگري به گرايش علل"هشتم چاپ مقدمه در) 3(

  . ايم كرده رد كنند معرفي) ماترياليست(را او اند كوشيده  كه را معاصر ماترياليستهاي از بعضي
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 پائين در كه اي مقبره كه هستند مدعي  بعضي. اند بوده او الواسطه مع يا واسطهبال شاگرد طريقت، مشايخ
 كم) ساز زين سراج(است سراج ابونصر همين مقبره است، معروف پاالندوز پير قبر نام به مشهد خيابان

  . است داده شكل تغيير پاالندوز به كلمه  اين كم
 ابوالخير ابوسعيد استاد و سراج ابونصر مريد و دشاگر و خراسان اهل مرد اين. سرخسي ابوالفضل - 4

  . است درگذشته  هجري 400 سال در. است بوده معروف بسيار عارف
 شمار به سوريه و شام عرفاي از و است رودباري ابوعلي خواهرزاده مرد اين. رودباري ابوعبداهللا -  5

  . است درگذشته 369 سال در. رود مي
 است كرده تأليف تصوف و عرفان در كه است كتابي واسطه به مرد ينا بيشتر شهرت مكي، ابوطالب -  6
 از اصال ابوطالب. است تصوف و عرفان قديم و اصيل متون از و شده  چاپ كتاب اين) القلوب قوت(نام به

 در وي. است شده معروف  مكي عنوان به بوده، مجاور مكه در سالها اينكه اثر در و است ايران  جبل بالد
  . است درگذشته 386 يا 385 سال

  

   پنجم قرن
  

 نسبت او به شگفت داستانهاي عرفا است، عرفا معروفترين از يكي خرقاني، ابوالحسن شيخ -  الف
 و گرفته مي تماس او روح با و رفته مي بسطامي بايزيد قبر سر بر كه هستند مدعي جمله از. دهند مي

  : گويد مي مولوي. است كرده مي  حل را خويش مشكالت
   پديد آمد سالها آن پس از   بايزيد وفات از بعد بوالحسن

   حضور با نشستي گورش سر بر       فتور بي رفتي نيز بيگه و گاه
   شدي حل شكالش گفتي مي كه تا       آمدي پيشش شيخ مثال تا

 با گويند يم. است داشته او  به وافري ارادت كه نمايد مي و است كرده ياد او از زياد مثنوي در مولوي
 425 سال در وي. است داشته مالقات معروف عارف ابوالخير ابوسعيد و معروف فيلسوف سينا ابوعلي

  . است درگذشته
  .  است عرفا حالترين با و مشهورترين از. نيشابوري ابوالخير ابوسعيد - ب
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 و بنهي سرداري در آنچه كه است  آن تصوف(:گفت چيست؟ تصوف: پرسيدند وي از. دارد نغز رباعيهاي 
 بوعلي روزي. است داشته مالقات سينا ابوعلي با) بجهي آيد تو بر آنچه از و بدهي داري دست در آنچه
 سخن  معصيت و طاعت آثار و عمل ضرورت درباره سعيد ابو. كرد شركت ابوسعيد وعظ مجلس در
 انشاء خويشتن، عمل بر نه داريم  حق رحمت بر تكيه ما اينكه عنوان به را رباعي اين بوعلي. گفت مي
  . كرد

   كرده تبرا معصيت و زطاعت و   كرده توال تو عفو به مائيم
   ناكرده چون كرده كرده، چو ناكرده   باشد باشد، تو عنايت كه آنجا

  : گفت الفور في ابوسعيد،
   كرده تمنا خود خالص به وانگه   كرده بديها و نكرده نيك اي
  ) 1(ناكرده چون كرده كرده، چو ناكرده      نبود هرگز كه تكيه مكن عفو بر

  : است ابوسعيد از نيز رباعي اين
   بود خواهد معرفت قدر به تو قدر   بود خواهد جهت شش زوال كه فردا
   بود خواهد صفت صورت به تو حشر   جزا روز در كه كوش صفت حسن در
  . است درگذشته هجري 440 سال در سعيد ابو
 در بس از بود قرآن مفسر و واعظ رود، مي شمار به طريقت و شريعت جامع ،نيشابوري دقاق ابوعلي - 3

  . است درگذشته 412 يا 405 سال در اند داده  لقب) گر نوحه شيخ(را او گريسته مي ها مناجات
 اين مشهور كتب از كه  المحجوب كشف كتاب صاحب. غزنوي هجويري عثمان بن علي ابوالحسن - 4

  . است درگذشته 470 سال در است دهش چاپ اخيرا و است فرقه
  . است معروف بزرگوار  صحابي انصاري ايوب ابو اوالد از و نژاد عرب انصاري، عبداهللا خواجه -  5

 رباعيات همچنين و مناجاتها و قصار كلمات. است عرفا متعبدترين و معروفترين از يكي عبداهللا خواجه
  : است او كلمات از. است هاهمان  بواسطه بيشتر شهرتش دارد، باحالي و نغز

  ) پرستي؟ خدا كي پس !سستي پيري، در !مستي جواني، در. پستي طفلي، در(
  

  : پاورقي
  . سينا بوعلي احوال ذيل دانشوران، نامه) 1(
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  : است او كلمات از هم و
 خواجه كار كردن نيكي را بدي است، خرخاري كردن نيكي را نيكي است، سگساري كردن بدي را بدي"
  . "است انصاري داهللاعب
  : است او از نيز رباعي ابن

   را خود برگزيدن خلق جمله از   را خود كشيدن بر بزرگ است عيب
   را خود نديدن و را كس همه ديدن      آموخت ببايد ديده مردمك از

 جهت اين از و است شده  دفن و درگذشته 481 سال در همانجا در و متولد هرات در عبداهللا خواجه
 سير درسي كتب از كه آنها معروفترين. كرده تأليف زياد كتب  عبداهللا خواجه. است معروف) هرات پير(به
 زياد شرحهاي كتاب اين بر. است) السائرين منازل(كتاب است عرفان كتب ترين پخته از و است  سلوك و

  . است شده نوشته
 و شد بغداد نظاميه جامع رئيس. ودب منقول علماي معروفترين از طوسي غزالي محمد ابوحامد امام - 6

 مناصب آن نه و معلومات آن نه كرد احساس اما. كرد  حيازت را خويش زمان روحاني پست عاليترين
   در سال ده. شد مشغول نفس تصفيه و تهذيب به و شد مخفي مردم از كند، نمي  اشباع را روحش

 تا ديگر و. گرائيد تصوف و  عرفان به وقت همان در پرداخت، خود به آشنايان چشم از دور المقدس بيت
 كرد تأليف رياضت دوره از بعد را) الدين علوم احياء(معروف  كتاب. نرفت پست و منصب بار زير عمر آخر

  . درگذشت بود اصليش وطن كه طوس در 505  سال در و
  

   ششم قرن
  
 او كه غزالي محمد كوچكتر ادربر  غزالي احمد مريد است، عرفا پرشورترين از همداني، القضاه عين -  1

  االخرهب نيست، شطحياتاز خالي كه دارد آبداري اشعار. كرد تأليف زياد كتب است، بوده است عرفااز نيز
 533 سالهاي حدود در. دادند برباد را خاكسترش و سوختند را جسدش و كشتند و كردند تكفيرش

  . شد كشته 525
 او هاي گفته مثنوي در مولوي است برخوردار عميق عرفاني از وا اشعار معروف، شاعر غزنوي، سنائي - 2
    ششم قرن اول نيمه در كند مي شرح و طرح را
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  . است درگذشته
 نزديك جام تربت در قبرش  است متصوفه و عرفا مشاهير از پيل، ژنده به معروف جامي، احمد -  3

  : است بيتي دو اين رجا و خوف باب در او اشعار از. است معروف افغانستان و ايران سرحد
   اند بريده پيها باديه سنگالخ در   را مرد مردان مركب كه مشو غره

   اند رسيده منزل به ترانه يك به ناگه   نوش جرعه رندان كه مباش هم نوميد
  : است گفته امساك و انفاق امر در اعتدال رعايت در او هم و

   مباش بهره بي خويش كارز رنده چون   متراش برخود جمله و مباش تيشه چون
   ميپاش چيزي و ميكش خود سوي چيزي      معاش كار در گير زاره تعليم
  . است درگذشته 536 سال حدود در جامي احمد

 شده دفن همانجا در و يافته نما و نشو بغداد در و بوده ايران شمال در تولدش گيالني، عبدالقادر - 4
 جهان جنجالي هاي خصيتش از) گيالن()جيالن(اهل نه اند تهدانس بغداد) جيل(اهل را او بعضي است،
 است، مشهور و  معروف بغداد در قبرش است، او به منسوب صوفيه سالسل از قادريه سلسله.  است اسالم

 در است، حسني سادات از وي. است شده نقل او از زياد پروازيهاي بلند و دعاوي كه است كساني از او
  .  است هدرگذشت 561 يا 560 سال

. است گفته مي زياد شطحيات زيرا. است معروف ،)شطاح شيخ(به كه شيرازي بقلي روزبهان شيخ - 5
  . است درگذشته 606 سال در مرد اين. است شده منتشر و چاپ مستشرقين وسيله او كتب بعضي اخيرا

  

   هفتم قرن
  

  . بريم مي نام وفاتشان تاريخ ترتيب  به را آنها از اي عده ما است، پرورانده قدري بلند بسيار عرفاي قرن اين
 شود، مي منتهي او به سالسل از  بسياري عرفاست اكابر مشاهير از. خوارزمي كبراي الدين نجم شيخ -  1

  شيرازي  بقلي روزبهان شيخ داماد و مريد و شاگرد وي
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 موالنا پدر ولد لدينبهاءا است جمله  آن از است، داشته زيادي پروردگان دست و شاگردان. است بوده 
 خواست مي مغول كه هنگامي. مغول حمله با است مقارن زمانش زيست، مي خوارزم در. رومي مولوي
 را خود و شويد خارج شهر از توانيد مي كسانتان و شما كه فرستادند پيام كبرا الدين نجم  براي كند حمله
 آنها سختي روز كه امروز ام بوده مردم  اين كنار در راحت روز در من: داد پاسخ الدين نجم. دهيد نجات
 در حادثه اين. شد شهيد تا جنگيد مردم همراه و پوشيد سالح مردانه خود. شوم نمي جدا آنها از است
  . است شده واقع 616 سال

 تذكره دارد، تأليف نظم و نثر در است، عرفا اول درجه اكابر از نيشابوري، عطار فريدالدين شيخ - 2
 باقر امام به و كند مي آغاز السالم عليه صادق امام از و است  متصوفه و عرفا حال شرح در كه او االولياء
 آن به  فراوان اهميت شرقشناسان و شود مي محسوب مدارك و ماخذ جمله از نمايد مي  ختم السالم عليه
  . است عرفاني شاهكار يك او الطير منطق كتاب همچنين دهند مي

  : است گفته سنائيو او درباره مولوي
   رويم مي عطار و سنائي پي از ما   او چشم دو سنائي و بود روح عطار

  : است گفته او هم و
   ايم كوچه يك خم اندر هنوز ما   گشت عطار را عشق شهر هفت

  . است داده شرح الطير  منطق در عطار خود كه است واديي هفت عشق، شهر هفت از مولوي مقصود
  : گويد مي راز نگلش در شبستري محمود

   نايد عطار چون قرن درصد كه   نايد عار خود شاعري از مرا
 هم و. است بوده كبرا الدين نجم  شيخ شاگردان و مريدان از بغدادي مجدالدين شيخ مريد و شاگرد عطار
 و است مدفون حيدريه تربت در و است عصر اين مشايخ از نيز او كه را حيدر الدين قطب صحبت چنين
  . است كرده درك نيز است، او  به شهر آن بانتسا
  . شد كشته 628 - 626 سالهاي حدود در مغوالن دست به قولي به و درگذشت مغول، فتنه مقارن عطار

 عرفان خوب متون از كه) المعارف  عوارف(معروف كتاب صاحب زنجاني، سهروردي الدين شهاب شيخ - 3
   به سال هر گويند. رساند مي ابوبكر به نسب. است تصوف و
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  . است داشته مصاحبت و مالقات  گيالني عبدالقادر با رفت، مي مدينه و مكه زيارت
 مورد در سعدي. اند بوده او مريدان از معروف شاعر اصفهاني اسماعيل الدين كمال و شيرازي سعدي شيخ

  : گويد مي او
   آب روي بر فرمود اندرز دو   شهاب مرشد داناي شيخ مرا

   مباش بدبين جمع در آنكه دگر   مباش خودبين نفس در اينكه يكي
 در كه است اشراق شيخ  به معروف مقتول فيلسوف سهروردي الدين شهاب شيخ از غير سهروردي، اين

  . است درگذشته 632 سال حدود در عارف  سهروردي رسيد، قتل به حلب در 581 590 سالهاي حدود
 كمال و اوج نهايت در عرفاني  عربي اشعار است، سوبمح اول طراز عرفاي از مصري، الفارض ابن - 4

 شرح را او ديوان كه كساني از يكي اند، پرداخته شرحش به فضال و شده چاپ مكرر ديوانش. دارد ظرافت
 در حافظ عرفاني اشعار با عربي در او عرفاني اشعار. است نهم قرن معروف عارف جامي،  عبدالرحمن كرده
 گفت او بنويس اشعارت بر شرحي خودت  گفت او به عربي الدين محي. است مقايسه قابل فارسي زبان
 داشته، عادي غير احوالي كه است افرادي از فارض ابن. است اشعار  اين شرح شما مكيه فتوحات كتاب
    الس در الفارض ابن. است سروده حال همان در را خود اشعاراز بسياري و. است بوده جذبه حال در غالبا
  . است گذشتهدر 632

 ظاهرا اما يافته، تولد اندلس در. است طائي حاتم اوالد از اندلسي، طائي حاتمي عربي الدين محي - 5
 قرن عرفاي از اندلسي مغربي ابومدين شيخ شاگرد. است  گذرانده سوريه و مكه در را خود عمر بيشتر
  . رسد مي الذكر قساب گيالني عبدالقادر شيخ به واسطه يك با طريقتش  سلسله است، ششم
 پيش نه است، اسالم عرفاي بزرگترين مسلما شود، مي خوانده نيز العربي ابن نام با احيانا كه الدين، محي

    عرفان اند، داده لقب) اكبر شيخ(را او جهت همين به است، نرسيده او پايه به كسي او از بعد نه و او از
 كردند ظهور بزرگي عرفاي شد  اشاره چنانكه قرني، هر رد يافت، تكامل قرن به قرن ظهور، بدو از اسالمي

 دست به هفتم قرن در ولي بود، تدريجي تكامل اين افزودند،  اش سرمايه بر و بخشيدند تكامل عرفان به و
 مرحله وارد را عرفان الدين محي. رسيد خود كمال نهايت بهو كرد پيدا) جهش ( عربي الدين محي

  حيم وسيله آن فلسفي و نظري و علمي بخش يعني عرفان، دوم بخش. نداشت سابقه كه كرد ديديج
  .شد گذاري پايه الدين
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    مرحله وارد را عرفان اينكه بر عالوه الدين محي. هستند او سفره خوار ريزه عموما او از بعد عرفاي 
 هاي هعقيد اظهار دليل  همين به و) شگفت(است انساني. است روزگار اعاجيب از يكي كرد جديدي
 كفر حد تا ديگر بعضي و خوانند مي االقطاب، قطب كامل، ولي را او برخي است شده اش درباره متضادي
   و بزرگ فيلسوف صدرالمتألهين خوانند، مي الدينش ماحي گاهي و الدين مميت  گاهي. دهند مي تنزلش
 بسي فارابي و سينا بوعلي از او  ديده در الدين محي است، قائل او براي احترام نهايت اسالمي، عظيم نابغه

 همه شايد و او، كتابهاي از بسياري. است كرده تأليف كتاب  دويست از بيش الدين محي. است عظيمتر
 يكي او كتابهاي  مهمترين است، شده چاپ) كتاب سي حدود در(است موجود آنها نسخه  كه كتابهائي
   ديگر. است عرفاني المعارف دائره يك تحقيق در و بزرگ بسيار است كتابي كه است مكيه فتوحات

 شروح است، عرفاني متن  عميقترين و دقيقترين ولي است، كوچك گرچه كه است الحكم فصوص كتاب
 اين فهم به قادر كه باشد نشده پيدا بيشتر نفر سه دو شايد عصري هر در. است شده نوشته آن بر زياد
    هم شام در قبرش شد، دفن همانجا و درگذشت دمشق در 638 سال در الدين محي. باشد عميق متن

  . است معروف اكنون
 خواجه با. عربي ين الد محي زن پسر و مريد و شاگرد و) تركيه(قونيه اهل قونوي، محمد صدرالدين - 6

 مورد و هشد بدل ردو مكاتبات نصير خواجه و او بين. است معاصر رومي مولوي و طوسي نصيرالدين
    قونوي است، داشته وجود صميميت و صفا كمال قونيه در مولوي و او ميان ، است بوده خواجه احترام
 مولوي شده نقل همچنانكه ظاهرا و است ميشده حاضر او نماز به مولوي و كرده مي جماعت امامت
 گويند. است آموخته او از است منعكس مولوي هاي گفته در كه را الديني محيي عرفان و بوده او شاگرد
 مولوي بنشيند، آن بر كه داد مولوي به آنرا و كرد حركت مسند از قونوي شد، قونوي  محفل اردو روزي

: گفت و انداخت دور به را مسند قونوي. زنم تكيه تو جاي بر كه بدهم چه را خدا جواب گفت و ننشست
  . نشايد نيز را ما نشايد را تو كه مسندي
 نبود، درك قابل ين الد محي نبود او اگر شايد است، الدين محيي هاي انديشه و افكار شارح بهترين قونوي

 كتابهاي است اخير قرن شش در اسالمي عرفان و فلسفه  هاي حوزه درسي كتب از قونوي كتابهاي
 و مولوي  فوت سال(672 سال در قونوي. فكوك نصوص، الغيب، مفتاح: از است  عبارت قونوي معروف
  خواجه
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  . است درگذشته 673 لسا يا و) طوسي نصيرالدين 
 بزرگترين از. مثنوي جهاني  كتاب صاحب مولوي، به معروف رومي بلخي محمد الدين جالل موالنا -  7

 معرفت و حكمت از است دريائي او مثنوي. رسد مي ابوبكر  به نسبش. است جهان نوابغ از و اسالم عرفاي
 اهل اصال مولوي. است ايران اول طراز عرايش رديف در. عرفاني و اجتماعي و معرفةالروحي  دقيق نكات و

 فريد شيخ با برد، اهللا بيت  زيارت به خود با رااو پدرش شد، خارج بلخ از پدرش همراه كودكيدر ، است بلخ
 اقامت رحل آنجا و رفت قونيه به پدر همراه مكه از مراجعت از پس. كرد مالقات نيشابور در عطار الدين
 و داشت  اشتغال تدريس به خودرهمطرازديگ علماي ومانند عالم بود ديمر درابتدا  مولوي افكند،

 ترك و گرديد او مجذوب سخت ،برخورد معروف عارف تبريزي شمس با آنكه تا. زيست مي محترمانه
 ولويم. است كرده ياد او از گداز و سوز با مكرر مثنويدر است  شمس نام به غزلش ديوان. كرد چيز همه
  . است شتهدرگذ 672  سال در
 دستپرورده و مريد و قونوي  صدرالدين شاگرد معروف، غزلسراي و شاعر همداني، عراقي فخرالدين - 8

  . است درگذشته 688  سال در. است الذكر سابق سهروردي الدين شهاب
  

   هشتم قرن
  
 ثروت تمام و درآمد عرفا سلك در و گرفت كناره داشت، ديواني شغل نخست سمناني، عالءالدوله - 1

 مهم كتب در كه دارد خاص عقائد نظري عرفان در. است كرده  تأليف زيادي كتب خداداد، راه در را خود
 در و بوده او  مريدان از معروف شاعر كرماني خواجوي است، درگذشته 736 سال در. شود مي  طرح عرفان

  : است گفته وصفش
   شد يوانيح سرچشمه به خضر، چون      شد عمراني علي ره به كو هر
   شد سمناني عالءدوله مانند   وارست شيطان عادت وسوسه از
 خواجه السايرين منازل و الدين محيي  فصوص است، قرن اين عرفاي محققين از كاشاني، عبدالرزاق -  2

 صاحب نقل بنابه. است تحقيق اهل مراجعه مورد و شده،  چاپ دو هر و است كرده شرح را عبداهللا
   عبدالرزاق شيخ احوال ذيل در الجنات  روضات
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 مسائل در سمناني عالءالدوله و او بين. است كرده بليغ ثناء كاشاني عبدالرزاق از ثاني شهيد الهيجي،
 735 سال در وي. است بوده مشاجراتي و مباحثات است شده  طرح الدين محيي وسيله كه عرفان نظري

  . است درگذشته
 قدر. نيست روشن چندان  زندگيش تاريخ جهانيش شهرت مرغ علي حافظ. شيرازي حافظ خواجه - 3

 معني اين به مكرر خود. است بوده كريم قرآن مفسر و حافظ و عارف و عالم مردي كه اينست مسلم
  : است كرده اشاره
   داري سينه اندر كه قرآني به   حافظ تو شعر از خوشتر نديدم
   روايت  چهارده با خوانيب زبر قرآن     حافظ بسان خود فريادگر به رسد عشقت

   قرآني نكات با حكمي لطائف   نكرد جمع چوبنده كس جهان زحافظان
 مربي و مرشد كه نيست معلوم  است گفته سخن مرشد و طريقت پير از خود اشعار در اينهمه اينكه با

 درك را او عرفاني لطائف است قادر كسي كمتر و است عرفان  اوج در حافظ اشعار. است بوده كي او خود
. است كرده طي عمال را عرفاني عاليه مقامات او كه دارند اعتراف اند آمده او بعد كه عرفائي  همه كند،
 فيلسوف دواني، الدين جالل محقق مثال ،اند نوشته شرح حافظ بيتهاي از برخي بر بزرگان از برخي

  : بيت اين  شرح در اي رساله هجري نهم قرن معروف
   نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پير

   باد پوشش خطا پاك نظر بر آفرين          
   ).1(است درگذشته 791 سال در حافظ. است كرده تأليف

 منظومه اين. "راز گلشن"به موسوم عالي بسيار عرفاني منظومه آفريننده شبستري، محمود شيخ - 4
 شرحهاي است ساخته جاويد خويشرا سراينده نام و آيد مي شمار به عالي بسيار عرفاني كتب از يكي

  از شايد.  است شده نوشته آن بر زيادي
  

  : پاورقي
 فرصت ماترياليستهاي . است ايران در زبان فارسي شعراي چهره محبوبترين حاضر حال در حافظ) 1(

 راه در او محبوبيت از و بسازند شكاك الاقل و  ماترياليست اي چهره نيز حافظ از اند كرده سعي طلب
    درباره"ماديگري به گرايش علل"هشتم چاپ مقدمه در ما. سودجويند خود ترياليستيما اهداف
  . ايم كرده بحث نظر اين از"حالج"مانند نيز حافظ

  
 در شبستري مرگ. است  دسترس در و است شده چاپ كه است الهيجي محمد شيخ شرح بهتر همه

  . است شده واقع 720 سال حدود
 رفانع دقيق كتب از كهاالسرار  جامع نام به دارد كتابي است، عرفا ققينمح از يكي آملي، حيدر سيد - 5

. است فصوص شرحدر النصوص نص او ديگر كتاب. است شده  چاپ اي شايسته نحو به اخيرا و است نظري
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  . نيست معلوم دقيقا وفاتش سال است، معروف فقيه حلي فخرالمحققين معاصر وي
 بار اولين نظري شكل به) كامل انسان(بحث) الكامل االنسان(روفمع كتاب صاحب جيلي، عبدالكريم - 6

 و شاگرد قونوي صدرالدين. يافت اسالمي عرفان در مهمي مقام بعد و شد طرح عربي الدين محيي وسيله
 اطالع  كه آنجا تا است كرده بحث زمينه اين در مشبعي فصل الغيب مفتاح كتاب در  الدين محيي مريد
 دوم نيمه عرفاي از نسفي عزيزالدين  يكي. كردند تأليف نام اين به مستقل كتاب رفاع از نفر دو داريم

 در 805 سال در جيلي. است شده چاپ نام اين به دو هر و جيلي عبدالكريم همين ديگر و هفتم رنق
  جيالن اهل يا بوده بغداد جيل اهل عبدالكريم، كه نيست روشن ما بر. است  درگذشته سالگي 38

   ).گيالن(
  

   نهم قرن
  
 صوفيه و عرفا مشاهير و معاريف از و برد مي السالم عليه علي به نسب مرد اين ولي، اهللا نعمت شاه - 1

 كرمان ماهان در قبرش. است تصوف هاي سلسله معروفترين از حاضر عصر در نعمةاللهي سلسله. است
    عمرش اكثر. درگذشت 834 يا 827 يا 820 سال در و كرد عمر سال 95 گويند.  است صوفيان مزار
  . است باقي او از عرفان در زيادي اشعار. است داشته مالقات شيرازي حافظ با و گذشته هشتم قرن در
 طوال يد لديني ا محيي نظري  عرفان در است، عرفا محققين از. اصفهاني تركه علي الدين صائن - 2

 در او تبحر دليل است شده چاپ و است چاپ دست در اكنون كه وي تمهيدالقواعد كتاب است، داشته
  . است وي از بعد محققين استناد و استفاده مورد و است عرفان

 زياد كتب و است بوده  جامع مردي است، عثماني كشور علماي از رومي، فناري حمزه محمدبن - 3
  ) االنس مصباح(كتاب  واسطه به عرفان به او شهرت. است كرده تأليف
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 يا و عربي الدين محيي كتب كردن شرح. است قونوي  صدرالدين) الغيب مفتاح(بكتا شرح كه است يو
    وي از پس كه عرفان محققين و است كرده را كار اين فناري نيست، كسي هر كار قونوي صدرالدين

 ميرزا آقا مرحوم حواشي با سنگي  چاپ با تهران در كتاب اين. اند كرده تأييد را شرح اين ارزش اند آمده
 از مقداري چاپ بدي علت به متأسفانه است، شده چاپ اخير ساله صد محقق عرفاي از رشتي شمها

  . است مقرو غير هاشم ميرزا آقا مرحوم حواشي
 صدرالدين مير معاصر شبستري محمود راز گلشن شارح نوربخشي، الهيجي محمد الدين شمس -  4

 المؤمنين مجالس در نوراهللا قاضي  آنچه قمطاب و زيسته مي شيراز در و بوده دواني عالمه و دشتكي
 نهايت بودند خود عصر برجسته حكماء از دو هر كه  دواني عالمه و دشتكي صدرالدين است نوشته
 شاگرد نوربخش محمد سيد و بوده نوربخش محمد سيد مريد وي اند، كرده مي  وي از تجليل و احترام

 سلسله 698 صفحه راز گلشن شرح در الهيجي. شتگذ فقها تاريخچه در ذكرش كه بوده حلي فهد  ابن
 رضا امام حضرت به سپس و رسد مي  كرخي معروف به و شروع نوربخش محمد سيد از كه را خود فقر
 نام و كند مي ذكر شود مي منتهي وسلم وآله عليه اهللا صلي  رسول حضرت تا پيشين ائمه و م السال عليه
  . نهد مي) سلسلةالذهب(را سلسله اين
. رود مي بشمار عرفان  عالي متون از كه است راز گلشن شرح همان واسطه به الهيجي بيشتر هرتش

 دقيق تاريخ است، كرده تأليف به آغاز 877 سال در نويسد مي كتابش مقدمه در كه بطوري الهيجي
  . است بوده 900 سال از  قبل ظاهرا نيست، معلوم وفاتش

 هجري دوم قرن معروف فقيه  شيباني حسن به نسب و است ژادن عرب جامي، عبدالرحمن نورالدين -  5
 ابتدا در. دانند مي فارسي زبان عرفاني بزرگ شاعر  آخرين را او. است بوده توانا شاعري جامي. برد مي

 جامي احمد مريد و شده متولد مشهد توابع از جام واليت در چون ولي است،  كرده مي تخلص) دشتي(
  : گويد مي است، شده متخلص جامي به و داده تخلص تغيير ست،ا بوده هم) پيل ژنده(

  ) 1(است االسالمي شيخ جام جرعه   قلمم ورشحه جام مولدم
   است جامي تخلصم معني دو به   اشعار جريده در سبب زين

  
  : پاورقي

  . است داشته لقب االسالم شيخ جامي، احمد) 1(
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 كتب و داشته عالي تحصيالت عرفان فلسفه، منطق، اصول، فقه، صرف، نحو،: مختلف هاي رشته در جامي
 عراقي، فخرالدين لمعات شرح الدين، محيي الحكم فصوص شرح  است آنجمله از. است كرده تأليف زياد
 مدح در فرزدق  ميميه قصيده شرح ،)ص(رسول حضرت مدح در برده قصيده شرح فارض،  ابن تائيه شرح

 شرح در االنس نفحات است، سعدي گلستان  روش به كه تانبهارس لوايح، ،)ع(الحسين بن علي حضرت
 محمد همچنانكه ولي است، نقشبنديه طريقه مؤسس نقشبند بهاءالدين  طريقتي مريد جامي. عرفا احوال

 او از بيش تاريخيش  فرهنگي شخصيت است، بوده نوربخش محمد سيد طريقتي مريد اينكه با  الهيجي
 به تاريخيش و فرهنگي شخصيت شود، مي شمرده نقشبند بهاءالدين باعات از اينكه با نيز جامي است،

    رفانع فرهنگي جنبه به نظر مختصر تاريخچه ايندر كه ما لهذا. است نقشبند  بهاءالدين از بيش درجاتي
 در جامي. داديم ذكر  به اختصاص را جامي عبدالرحمن و الهيجي محمد آن، طريقتي جنبه نه داريم
  . است درگذشته سالگي 81 در 898 سال

  
 وضع و شكل عرفان ما نظر به بعد به اين از. نهم قرن پايان تا آغاز از عرفان مختصر تاريخچه بود اين

 رسمي سالسل جزء همه عرفاني فرهنگي و علمي  شخصيتهاي تاريخ اين تا. كند مي پيدا ديگري
 از عرفاني بزرگ آثار و شوند مي محسوب عرفان فرهنگي  بزرگ شخصيتهاي صوفيه اقطاب و تصوفند،

  . شود مي پيدا ديگري وضع و شكل بعد به  اين از. است آنها
 ندارند، اند داشته پيشينيان  كه فرهنگي و علمي برجستگي آن غالبا يا همه متصوفه اقطاب ديگر اوال

 ايجاد كه بدعتهائي احيانا و ظواهر و آداب غرق بيشتر بعد به اين از رسمي تصوف كه گفت بشود شايد
  . شود مي است كرده
 متخصص الديني محيي  نظري عرفان در نيستند، تصوف سالسل از هيچيك در داخل كه اي عده ثانيا
 سال در متوفا شيرازي صدرالمتألهين مثال شود، نمي پيدا آنها نظير رسمي متصوفه ميان در كه شوند، مي

 1103در متوفا قميسعيد قاضي گردششا شاگرد و 1091 رد متوفا كاشاني فيض شاگردش و 1050
 از هيچيك جزء اينكه با  است بوده خودشان زمان اقطاب از بيش الديني محيي نظري عرفان از هيشانآگا

  مثال. است داشته  ادامه ما زمان تا جريان اين اند، نبوده تصوف سالسل
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 اخير ساله صد حكماء و ماعل از رشتي  هاشم ميرزا آقا مرحوم و اي قمشه حكيم محمدرضا آقا مرحوم 
  . باشند متصوفه سالسل جزء عمال خود آنكه بدون نظريند عرفان در متخصص

 شكل عرفان و شد گذاري  پايه نظري عرفان كه قونوي صدرالدين و الدين محيي زمان از كلي طور به
 اين از ايدش الذكر سابق فناري حمزه محمدبن مثال. شد پاشيده جريان اين بذر گرفت خود به فلسفي
 يا كه نظري عرفان در متخصص قشري آمدن پديد يعني وضع اين بعد  به دهم قرن از ولي باشد، گروه
 سالسل از اند بوده  بيش و كم غالبا و اند بوده اگر يا و اند نبوده سلوك و سير و عملي عرفان  اهل اصال

  . است مشخص كامال اند، بوده بركنار رسمي صوفيه
 و سلوك و سير اهل كه خوريم مي بر گروههائي و افراد به شيعه جهان در ما بعد به همد قرن از ثالثا

 سالسل از يكي در آنكه بدون. اند كرده طي وجه بهترين  به را عرفاني مقامات و اند بوده عملي عرفان
  . اند كرده مي هتخطئ بعضا كاليا را آنها و نداشته آنها به  اعتنائي بلكه و باشند وارد تصوف و عرفان رسمي

 و سلوك آداب ميان كامل  انطباق و وفاق اند، بوده هم فقاهت اهل ضمنا كه گروه، اين خصوصيات از
  . نيست آن مجال فعال كه دارد اي تاريخچه نيز جريان اين است، فقه آداب
 را سالما جهان تمام ها شاخه ساير مانند) عرفان(فرهنگي شاخه اين كه شد روشن تاريخچه اين از ضمنا
 ايرانيان سهم نيز شاخه اين در البته. خوارزم تا گرفته روم و سوريه و مصر و اندلس از است، گرفته دربر

 در هم و اند كرده ظهور ايرانيان ميان در هم اول طراز و بزرگ عرفاي است، بيشتر قطعا  كميت نظر از
  . ايرانيان غير
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   صنعت و ذوق 
  

 كه داد نشان بود، اسالم  به ايرانيان فكري خدمات مظاهر كرديم بيان فرهنگ و علم بخش در آنچه
 اين در آنچه. انداختند كار به اسالمي تمدن و اسالم راه در را خود انديشه و فكر اندازه چه تا ايرانيان
  .  ايرانيان فني و هنري و احساسي و ذوقي خدمات مظاهر به است مربوط ميكنيم  اشاره بدان بخش

 خالصانه و پاك احساسات  دهنده نشان ميتواند فرهنگي خدمات از بيش احساسي و ذوقي خدمات
 عشقها مولود شاهكارها كلي بطور است، ايمان و عشق با كارش سرو آنها از بيش زيرا باشد، بوده ايرانيان

 شاهكار كه  است ايمان و عشق تنها. كند خلق شاهكار نيست قادر هرگز زور و زر. است ايمانها و
 و علوم بخش در ايرانيان آثار از بسياري و است صادق هم فكري شاهكارهاي درباره قاعده اين. آفريند مي

  . است واضحتر و روشنتر خيلي احساسي و ذوقي شاهكارهاي درباره اما. است شاهكار اسالمي فرهنگ
 كاريها، ذهيبت خوشنويسيها، نقاشيها، معماريها، از اعم اسالمي دوره در ايران صنعتي شاهكارهاي

  . است بوده اسالمي ديني هاي زمينه در بيشتر غيره و معرقسازيها و كاشيكاريها كاريها، خاتم
   افراد بشود، مقوله اين وارد كه نميداند خود صالحيت در هيچوجه به بنده اين
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  . است مستقل  كتاب يك موضوع خود و بدهند سخن داد باره اين در بايد صالحيت ذي
 كتب و قرآنها و مدارس و مشاهد و مساجد در همه فوق شاهكارهاي كه اينست است واضح ههم بر آنچه
 همچنين. اند داده بروز اسالمي مدارس و مشاهد و مساجددر را هنرخود عمارهام است، كرده تجلي ادعيه

   و مياسال كشورهاي مختلف هاي موزه در كه قرآن هاي گنجينه. نويسها كتيبه كارها،  خاتم كاشيكارها،
 روح جوشش حقيقت در و اسالمي هاي زمينه در را ايراني هنر ارج هست، اسالمي غير كشورهاي احيانا

  . رساند مي ايراني ذوق در را اسالمي
 برخي در اند، آورده بوجود زيادي  اسالمي فني و هنري آثار نيز ايران غير در ايران، در تنها نه ايرانيان

 دست با كه هست زيادي اسالمي آثار چين و هند مانند اقليتند در انانمسلم كه اسالمي غير كشورهاي
 قناعت اشاره همين  به اينجا در ما. است اسالم به نسبت ايرانيان اخالص سند و آمده بوجود  ايرانيان
  . گذاريم مي فن اهل عهده بر آنرا تفصيل و تحقيق و ميكنيم

 باسالم فارسي زبان راه از كه است خدماتي اسالمب ايرانيان احساسي و ذوقي خدمات مظاهر از يكي
 آرايش احسن نحو به فارسي زيباي جامه با را اسالمي  حقايق ايراني سخنوران و عرفا و ادبا. اند كرده
    حكاياتي قلب در را قرآني لطيف معاني و كرده، مجسم لطيف تمثيالتي با را  اسالمي حقايق. اند داده

  . است مدعا اين شاهد بهترين موالنا مثنوي. اند آورده بيرون شيرين
 اين در كسي اگر. است  اي جداگانه تحقيق و بحث موضوع خود اسالم، به دري فارسي زبان خدمات
 بيش اسالم دوره در خود ساله دويست و هزار تقريبا عمر طول در زبان اين ميبيند كند مطالعه موضوع

    فارسي عالي اشعار آوري جمع درصدد تنها كسي گرا. است بوده اسالم خدمت در ديگر چيز هر از
 شد خواهد كتاب جلد چند برآيد البيت اهل مدح و اكرم رسول مدح قرآن، توصيف اسالم، توحيد درباره

  . است كرده بيان را اسالمي حقايق اندرز و پند يا قصه يا غزل لباس در كه شعاري با رسد چه تا
 اغلب است، بوده متأثر شدت  به حديث و قرآن مضامين از قرن زدهدوا طول در فارسي نثر و فارسي شعر

 راه سنت و قرآن تأثير تحت و دارد حديثي يا قرآني  اي ريشه فارسي اي موعظه و عرفاني عالي مضامين
  .  است كرده طي را تعالي
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 پيشنهاد هيگا و عربي لغات  كردن بيرون پيشنهاد با گاهي كه دري فارسي زبان با عناصر برخي دشمني
 و است اسالمي زبان يك ديگر چيز هر از بيش زبان  اين كه اينست براي همه ميشود ابراز خط تغيير

 لغات با مبارزه لفافه در البته زبان اين با مبارزه بدون اسالم با مبارزه. است  اسالمي فرهنگ نمايانگر
  . نيست ميسر امروز معمول خط يا و بيگانه
 آنرا تفصيلي بحث و ميكنيم  قناعت اشاره بهمين نيز اسالم به فارسي زبان رزندها خدمات از بحث مادر
  . دارند بيشتري  صالحيت ما از كه گذاريم مي دانشمنداني عهده بر
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  ! سكوت؟ قرن دو
  

 مطلب يك است شده برگذار باختصار چند هر خواند كتاب اين سوم بخش در آنچه از !عزيز خواننده
 سپاسگزارانه و نجيبانه العاده فوق اسالم برابر در ايرانيان  العمل عكس اينكه آن و دميشو دستگيرش كامال
 و ايران  براي اسالم. كند مي حكايت ايراني كالبد و اسالمي روح ميان طبيعي توافق نوع  يك از و بوده

 ر اي تشنه امك به كه گوارايي آب يا. رود فرو اي گرسنه حلق به كه بوده مطبوعي غذاي حكم در ايراني
 خوراك اين اسالم از قبل ايران اجتماعي و مكاني و زماني شرايط با مخصوصا ايراني طبيعت. شود يخته

 به خدمت صرف را خود حيات و نيرو و است گرفته حيات و نيرو آن از و كرده جذب خود  به را مطبوع
  . است كرده آن

. راندند حكومت اسالم جهان بر امويان قرن يك نزديك يعني 132 تا هجري 41 سال از دانيم مي چنانكه
 عرب ميان كردند، زنده بيش و كم نژادي، و قومي امتيازات  يعني بود، ميرانده اسالم كه را اصلي امويان،

  . بود نژادي سياست سياستشان شدند، مي قائل تبعيض ايراني بالخصوص  عرب غير و
 علت. نداشتند قبطيها، مثال  عرب غير نژادهاي ساير با كه داشتند ايرانيان عليه خاصي حساسيت امويان
 نقطه بود، السالم عليه علي شخص خصوصا علويين به  نسبت ايرانيان نسبي تمايل حساسيت اين اصلي

  علوي ضد  جنبه اموي سياست حساس
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 بعاط و بود اسالم طبقاتي ضد و نژادي ضد هاي جنبه اجراء بر علوي سياست اينكه به نظر و است آن 
 و عربي نخوت از امويان بود، دشوار دانست مي برتر نژاد را خود كه قريش خصوصا عرب بر اصل اين اجراء
  . كردند مي استفاده علويان ضد بر خويش حكومت سود به قرشي
 كردند، مي مبارزه ياهندي افريقايي يا ايراني يا عرب از اعم علويين طرفدار عنصر هر با امويان لهذا

 شد وارد دوره آن در ايرانيان بر كه مظالمي از ديدند  امويان از عربشان پيروان و علي آل كه مظالمي
  . است بوده جانگدازتر و بيشتر بسي

 كه معتصم زمان تا عباسيان  سياست. خورد ورق سياست دفتر آمدند كار روي عباسيان كه 132 سال از
 اول ساله صد. بود اعراب عليه ايرانيان تقويت و ايرانيان از حمايت مبناي بر آمد كار روي ترك عنصر

 بلخ بوداييان اوالد از كه برامكه مانند ايراني وزراي برخي. است بوده طاليي عصر ايرانيان  براي عباسي
  . رفتند مي بشمار قدرت بزرگترين  خليفه از بعد سرخسي، ذوالرياستين سهل بن فضل و بودند

 خالفت قلمرو جزء سياسي نظر از ولي بودند، رفاه در چند هر عباسي حكومت اول قرن در ايرانيان
 بر طاهريان حكومت زمان از يعني سال صد از پس اما. نداشتند مستقلي حكومت و بودند اسالمي
  . دادند تشكيل مستقل حكومت صفاريان  زمان از بالخصوص و خراسان

 عباسي خلفاي معنوي نفوذ تحت يعباس خالفت پايان تا حال عين در مستقل حكومتهاي اين البته و
 و بودند قائل قداست نوعي اكرم پيغمبر جانشيني  نام اعتبار به خالفت مقام براي ايران مردم بودند،

   تا دانستند، نمي قانوني و شرعي آورد نمي خليفه از منشوري كه مادامي ايران در را حاكمي هيچ حكومت
 شدن برچيده از پس.  يافت خاتمه جريان اين و شد دهبرچي عباسي خالفت دستگاه هفتم قرن در آنكه

 تشيع علت به ايران در ولي داشتند، معنوي نفوذ  حدي تا ايران غير در عثماني خلفاي عباسي، خالفت
  . نداشتند نفوذي وجه هيچ به خالفت، دانستن  شرعي غير و مردم اين

 از يعني - را اسالمي ايران  اول قرن ود انگليسي ملكم سرجان آنها همه رأس در و مستشرقين از برخي
 حكومت بيش و كم كه هجري سوم قرن نيمه حدود تا شد فتح ايران كه هجري اول قرن نيمه حدود

  اعتبار به -  گرديد تشكيل ايران در مستقل
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 دوره است، نداشته مستقلي حكومت خود از و بوده خالفت كلي قلمرو جزء ايران قرن دو اين در اينكه 
 كه آنجا تا انداخته راه جنجال و جار نوعي و اند ناميده ايرانيان  بردگي دوره احيانا و سكون و سكوت
  . اند داده قرار خود فكر تأثير تحت را ايرانيان  برخي

 غير و فرهنگي تحوالت به و بگيريم  نديده را ايراني توده يعني بنگريم، ملكم سرجان امثال ديد از اگر
 افتاد مفيد ايران ملت توده حال به سخت و داد رخ قرن دو همين در كه يرنظ بي ثمربخش فرهنگي

 خالفت قلمرو جزء ايران كه را اي دوره داريم حق بگيريم، نظر در را حاكمه طبقه تنها و نكنيم توجه
  . بشماريم سكون و سكوت دوره بوده
 هزار بيست و صد يكي آن كه  بگيريم نظر در را خراساني ابومسلم و يوسف بن حجاج طبقه تنها اگر آري
 نژادپرست متعصب عرب يك مانند و كرد عام قتل را نفر هزار ششصد يكي اين و داد فنا باد به را نفر

 و نداد؟ فنا باد به است عربي عنصر يك كه حجاج نيز را نفر هزار ششصد اين چرا كه  كنيم سرايي نوحه
 بيست و صد آن تا ننشست حجاج  جاي در ابومسلم چرا كه كنيم سوگواري ايراني متعصب يك مانند يا

 نظر از سكوت و سكون دوره را اول قرن دو كه داريم حق شوند عام قتل او تواناي دست با هم نفر هزار
 به المثل في  كه است اين است تأسف مايه كه چيزي تنها ديگر هاي دوره با مقايسه با  چون بناميم، ايران
  . شود مي برده ها حجاج نام ها ابومسلم جاي
 ها ابوعبيده و ها سيبويه كه همانهايي را، ها گرزاده كوزه و ها گرزاده موزه يعني را، ايران ملت توده اگر اما
 در برخاستند آنها ميان از ديگر خاندان و ديگر افراد صدها و شاكرها بني و نوبختها آل و ها ابوحنيفه و

 و كنند شركت فرهنگي آزاد مسابقه يك ميدان در ستندتوان و شكفت استعدادهاشان كه بگيريم نظر
 ديگر ملل مذهبي، علمي، ادبي، پيشواي صورت به ايران  تاريخ در بار اولين براي و بربايند را افتخار گوي

 و افتخار و عزت قرين را خويش خاك آب و خويش نام و بگذارند باقي خود از جاويدان  آثاري و درآيند
  . است سخن و نغمه و جنبش و نشاط و خروش  قرن دو قرن، دو ناي سازند، جاويداني

 به را حقايقش شدند، آشنا نژادي  فوق انساني و جهاني ايدئولوژي يك با ايرانيان كه بود قرن دو اين در
  و پذيرفتند مكان و زمان مافوق و آسماني حقايقي عنوان
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 مسلك يك زبان تنها و ندارد تعلق خاص  قوم هيچ به كه اسالمي المللي بين زباني عنوان به را زبانش
  . شمردند مقدم خويش نژادي و قومي  زبان بر و دانسته خود آن از است
 زبان بر جز خويش سخن ايراني و بود گزيده خاموشي ايراني زبان قرن دو اين طي در(گويند مي !عجبا

   ).گفت نمي شمشير
 آيا نيست؟ زبان ادبي زبان آيا! نيست؟ زبان علمي زبان آيا !فهمم نمي را سخن اين معني حقيقتا من

 به خودشان، فن در ارسطو  منطق و بطلميوس المجسطي همطراز خود فن در كه سيبويه ادبي شاهكار
 يك خود فن در نيز آن كه قتيبه ابن الكاتب ادب آيا! ؟است شده آفريده قرن دو اين در جز رود مي شمار

   !نيست؟ زبان به مربوط آفريدن ادبي شاهكار آيا! يست؟ن قرن دو اين  محصول است شاهكار
 كرده مجبور را ايرانيان كسي مگر: است اين جواب است عربي زبان به هست چه هر اينها: گفت خواهند

 اين آيا! كند؟ خلق شاهكار زور با كسي است ممكن اصالمگر كنند؟ خلق شاهكار عربي زبان به كه بود
 هيچ به متعلق را  آن و يافتند آن در را الهي اعجاز كه زباني با آشنايي از پس كه ايرانيان بر است عيب
 دو از پس و كردند تقويت را آن و گرويدند  آن به دانستند مي كتاب يك زبان را آن و دانستند نمي قومي
   تند؟ساخ را فارسي امروز لطيف و شيرين زبان ايراني قديم زبان با آن معاني و لغات آميختن از قرن سه
  :گويند مي

 كفايت قدر به ادب و فرهنگ و دانش و خرد از  كه بود قومي زبان) اسالم از قبل ايرانيان(قوم اين زبان"
 گشتند روبرو مسلمان اعراب با وقتي) گفتند مي سخن زبان صد به(كه قوم  اين همه اين با داشت، بهره

   ؟"شدند خاموش كه شنيدند چه آيا(
  . اند داده  پاسخ بدان خود اند، كرده طرح را باال سؤال هك كوب زرين دكتر آقاي
. نداشت ظرافتي و لطف و شد مي محسوب وحشي نيمه مردم زبان آن از پيش تازي زبان":گويند مي

 خاموشي به و فروماند آن برابر در پهلوي زبان پيچيد، ايران ملك فضاي در اذان بانك وقتي معهذا
   پيام  اين و بود) تازه پيام(عظمت و سادگي آورد بند را ايرانيان بانز حادثه  اين در آنچه. گراييد
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 چه پس. بود افكنده سكوت به خويش  معني عمق و بيان اعجاز از را عرب سخنوران كه بود) قرآن(تازه
   اندازد؟ حيرت به را خردها و فروبندد را سخنوران زبان نيز ايران در تازه، انگيز شگفت پيام اين كه عجيب
  بي شوق و شور بودند پذيرفته  خويش خاطر طيب به را دين كه آنها ايرانيان از كه است اين حقيقت
 و شاعري به كه ساخت مي بيخود و محو را آنها  چنان يافتند مي تازه مسلماني دين اين در كه حدي

   ).1("آوردند نمي  تلف به خويش وقت سخنگويي
 اصلي زبان ترك  به را ايران مردم اموي خلفاي تيح خلفا كه نيست دست در سندي كوچكترين

 مخصوص زبان اي منطقه هر در نبوده، رائج زبان  يك ايران همه در زيرا خود، اصلي زبانهاي البته(خود
 ، نيست تاريخي سند هيچ به مستند است شده گفته زمينه اين در آنچه. باشند  كرده مجبور) است بوده

 آن، جهانوطني تعليمات و قرآن معنوي و لفظي جاذبه و زيبايي. تاس مرض و غرض و خيال و هم و
 و بدانند خود آن از لطف اينهمه با را آسماني  تحفه اين مسلمانان همه كه داد هم دست به دست

 كه نبود ايرانيان به منحصر بسپارند  فراموشي طاق به را خويش اصلي زبان و گردند قرآن زبان مجذوب
 اسالم به گرونده ملل همه كردند، فراموش قرآن آسماني نغمه با آشنايي از پس را خويش قديم زبان

 زبان نبود، داشتند عرب ضد سياست كه عباسيان كوشش اگر ايم گفته مكرر چنانكه و شدند، چنين
 اين مشوق بهترين عباسي خلفاي. آمد نمي پديد است متفاوت اسالم از قبل زبانهاي با كه امروز فارسي
  . گردد رايج ايراني توده درميان  عربي زبان كه نبودند مايل آنها ند،بود زبان
 و تأييد كردند مي تأليف كتاب  عرب مثالب و مطاعن در و بودند عرب ضد كه را شعوبيان العباس بني

 كه حالي در نوشت آنان نكوهيده صفات و عرب بديهاي در كتابي شعوبي عالن. نمودند مي تقويت
    گرفت مي مزد و كرد مي استنساخ كتاب آنها براي الحكمة بيت در و بود مأمون و نهارو رسمي كارمند

   الحكمه بيت مدير  نوشت كتاب عرب عليه و بود عرب ضد شديدا كه شعوبي هارون بن سهل همچنين
  : پاورقي

   108و 107 ص سكوت قرن دو) 1(
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 است حاكمي اول مأمون گفتيم، فارسي نزبا به مربوط فصل در قبال همچنانكه ،)1(بود مأموني و هاروني
  . است كرده تشويق العاده فوق را گوي پارسي شاعري كه

 البته و. زبان اين ثانوي رواج  علت بود اين و گويي، پارسي از ايرانيان گزيدن خاموشي علت بود آن آري
 شكر جاي بلكه نيست، تأسف جاي وجه هيچ به فارسي،  زبان ثانوي رواج ايم گفته هم باز همچنانكه

 از هم و خود زيبايي و لطف بركت از فارسي زبان. دارد خاص زيبايي و لطف خود از زباني هر: است
  . است كرده  اسالم به اي ارزنده بسيار خدمات گوي پارسي ايرانيان ايمان و همت
  : گويد مي وي دارد، مي بركنار ملكم سرجان امثال غرضرانيهاي از را خود منصفانه براون ادوارد

   آشنا آن با بيشتر انگليسها كه است ايران تاريخ كتاب دو"
  
 در كه يتحول دورة كتاب دو نيا در. ماركهم نتزيكلم كتاب ملكم،دوم سرجان كتاب يكي باشند؛ يم

 يرانيا مستقل مين اي مستقل سلسلة نينخست ليتشك و يالديم هفتم قرن در عرب فتح نيب فاصلة
 طور به آمد، شيپ) يهجر دوم و اول قرن (يالديم نهم قرن در اسالم از دبع) انيصفار و انيطاهر(

 است، بوده جالب ادوار ريسا از شيب جهات ياريبس از آنكه حال و.. .شد واقع بحث مورد ناقص و يسطح
  )2(»است رانيا خيتار ازمنة ةيكل نيبارورتر يمعنو و يعلم نظر از و
  :ديگو يم يفارس سلمان دربارة يبحث از پس ضاًيا

 و است دهيگرد اصحاب محترم و معزز جمع وارد انيرانيا انيم از كه است يشخص گانهي سلمان«
 ياسرا از يا عده و برخاستند يرانيا نژاد از نخست يروزها از زين اسالم مرتبة بلند يعلما از ياريبس

 اسالم عالم در بعد ند،شد رياس جلوال در كه) برادرش سه و نيريس ابن (نيريش فرزند چهار مانند جنگ
 عرب يالياست از پس كه است نيا سخنشان مضمون كه يكسان قول نيبنابرا. دنديرس يشامخ مراتب به
  بالعكس،. ستين درست وجه چيه به اند بوده يمعنو و يعلم يزندگان فاقد انيرانيا قرن سه دو تا رانيا بر
  

  : پاورقي
   311 و 310 ص 3 ج زيدان جرجي تمدن تاريخ ترجمه) 1(
.312 و 311 ص/ 1 ج ،يفارس ترجمة ران،يا اتيادب خيتار) 2(
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 ادوار امتزاج است، ريالنظ ميعد ثيح نيا از و مهم و توجه جالب اريبس است يا دوره قرن سه دو آن
 دورة وجه چيه به يول است، افكار و ديعقا ريس و مراسم تطور و آداب تحول دورة است، ديجد و ميقد

  )1(».ستين مرگ اي سكون و ركود
 و يعلم استعداد يشكفتگ بر عالوه يرانيا مسلمان يها تيشخص كه است نيا قن دو نيا مشخصات از

   يمذهب جنبة از نظر، نيا از يافتخارات كسب و يفرهنگ
 قرار ديگر ملل مذهبي  العاده فوق احترام مورد كه حدي در رساندند قداست مقام به را خود ديني و

 از اي هاله در آنان نام شيعي غير و ايراني غير  كتب در مخصوصا اسالمي، كتب در هم هنوز و گرفتند
   از دوره اين. برند مي فراوان احترام با را آنها نام مردم اسالمي بالد اقصي در. است گرفته قرار قدس
 قطعا رانياناي براي مذهبي  احترام و قداست كسب جنبه از اما و است اول رديف در فرهنگي و علمي نظر
  . است نظير بي و رقيب بي
 اول قرن سوم دهه حدود از  ايراني جامعه به نظري بايد كنيم روشن را قرن دو اين محصول بخواهيم اگر

 خراسان در طاهريان كه هجري سوم قرن دوم دهه حدود تا شد فتح مسلمانان دست به ايران كه هجري
 و بيفكنيم يافتند استقالل صفاريان كه سوم قرن ششم دهه حدود تا  بلكه و يافتند استقاللي نيمه

  . كنيم  گيري تيجهن
 دانشمندان از بسياري نيز هم غير و سامانيان و صفاريان عهد در تازه كه بود غافل نبايد نكته اين از البته
 عراق در باغال اند نبوده ايراني حكومت حوزه و ايران در اند رسانيده ظهور به را خويش استعداد كه ايراني

  . اند زيسته مي ديگر جاي يا حجاز در احيانا و
 نائل" » البيت اهل منا"شرف  به و كرده كسب را خدا رسول صحبت افتخار كه فارسي سلمان از بگذريم
 در شيعه غير نظر از و است اميرالمؤمنين و خدا رسول صحابه افضل  شيعه مسلمانان نظر از و است آمده
  . درخشد مي مسجدالنبي ديوار در ناميش نام و ستا صحابه كبار  رديف

 ما سخن طرف چون و. گيريم مي نظر در را نامدار ايرانيان ساير گذريم، مي بزرگوار و بزرگ مرد اين از
   ما با ايراني و ملي احساسات مقياس با كه هستند كساني
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 از تنها نداريم، كاري خودمان اسالمي احساسات با حتي و شيعي احساسات با عجالتا ما گويند، مي سخن
 چه قرن دو اين ببينيم اجماال خواهيم مي. دهيم مي قرار بحث محل را  مطلب ملي افتخارات جنبه

  ايران ملت براي افتخاراتي چه و  امكاناتي
  
  .است كرده كسب يرانيا تيمل و

 مقام به فقه اي ثيحد اي ريتفس اي قرائت در ييشوايپ واسطة به انيرانيا از يگروه قرن دو نيا در
 پنجاه و پانصد حدود در حاضر حال در و شدند لينا گريد ملل انيم در يمذهب قداست و نيد ييشوايپ
 و ريكث ابن و عاصم و نافع. گذارند يم احترام يمذهب جنبة از بدانها) عهيش ريغ مسلمان (مسلمان ونيليم

 و اعمش و يالرأ عةيرب و سانيك بن طاوس و يشابورين حجاج بن مسلم و يبخار لياسماع بن محمد
  .اند طبقه نيا از سعد بن ثيل و فهيابوحن

 ريمشاه از (يثور انيسف آمد، حج به كه يسفر در و شد مصر يمفت كه است يرانيا همان سعد بن ثيل
  .ديكش دوش به افتخار به را او ناقة زمام) است يعدنان عرب خود كه عامه يفقها اول درجه
 معمر دهيابوعب فراء، ،يكسائ ه،يبويس: ليقب از آمدند لينا يادب ييشوايپ به قرن دو نيا در گريد يگروه
  گريد يبعض و ينوريد بةيقت ابن ه،يراو حماد اخفش، ونس،ي ،يمثن بن

 فةيابوحن ره،يس صاحب اسحاق بن محمد: ليقب از گرفتند قرار خيتار انيشوايپ فيرد در يگروه
  .گريد يبرخ و دانالبل فتوح صاحب يبالذر ،ينوريد

: ليقب از گرفت قرار يكالم كتب آراء صدر در آرائشان و گرفتند قرار كالم علم انيشوايپ طبقة در يگروه
  . نهايا امثال و ديعب بن عمرو ،يبصر حسن عطاء، بن واصل نظام، عالف، ليابوالهذ نوبخت، آل

   شاكر انفرزند : مانند دنديدرخش نجوم و اتياضير و فلسفه در گريد يگروه
  . اينها غير و سرخسي ابوالطيب بلخي، ابومعشر نوبختيان، همچنين خوارزمي،

 بايد ذواليمينين، طاهر مانند اند جنگيده ايران در كه سرداراني از گذشته ايراني، اسالمي سرداران از
  . برد نام را اسپانيا فاتح نصير بن موسي
  . اند ناميده  ايران سكوت و سكون و ركود دوره آنرا كه قرني دو است اين آري

              
   پايان            
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