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١

دین ایرانی و هویت اسالمی

بیژن نوبخت

:چکیده
ض آن است کـه  فرو پیش. ان در پذیرش اسالم استهاي مهم فکري و دینی ایرانیمسأله این مقاله زمینه

رغم وجـود باورهـاي   علی. در تغییر و تحوالت فرهنگی عوامل اصلی، عناصر درون فرهنگی است تا شرایط خارجی
منبع مطالعه در زمینه باورهاي دینـی ایرانیـان یعنـی اوسـتا، در بخـش گاتاهـا       ترین مآلود و خرافات در مهشرك

هـا و  هـا زمینـه  ایـن . خوردتر خردگرایی به چشم میتوحید، حیات پس از مرگ، بزرگداشت زندگی و از همه مهم
. رجی آن اسـت عوامل درون فرهنگی اسالم آوردن ایرانیان است و تبعیض طبقاتی مفرط و فتح ایـران عناصـر خـا   

روشن ماندن چراغ فلسـفه در ایـران بعـد از    . ترین عامل رویکرد ایرانیان به تشیع استخردگرایی ایرانیان نیز مهم
در ایـن  . المی دلیلـی بـر ایـن مدعاسـت    رایی و ایرانی بودن اکثر حکماي اسـ گضربه سنگین غزالی به جریان عقل

: پیشـنهاد ایـن مقالـه   . دانند نقد شـده اسـت  و یا واکنش قومی میزمینه نظراتی که اسالم ایرانیان را از سر اجبار
.دگرایی استهاي فعلی تکیه و ترویج فرهنگ خرشترین سالح فرهنگی در چالمهم

هاي کلیديواژه
دگرایی، دین ایرانی، تشیعاوستا، گاتاها، توحید، معاد، خر
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مقدمه-1
گذارد، و از این رهگـذر آنچـه فرهنـگ نامیـده     سر میهاي متفاوتی را پشتهر ملتی در طول تاریخ تجربه

از حـوادث مهـم   . هاسـت هـا و کشورگشـایی  ها جنگهاي تکراري تاریخ ملتیکی از تجربه. گیردشود شکل میمی
تاریخی که نقش مهمی در تاریخ و فرهنگ ایران داشته، فتح ایران به دست مسلمانان عرب بوده که نقطه عطفـی  

اي که بعد از این حادثـه بـه تـدریج اسـالم بعنـوان دیـن ایرانـی        به گونه. آیدایران به شمار میدر تاریخ و فرهنگ 
هـاي مسـلمان در تـاریخ و    ترین و مؤثرتین ملیـت شود و ایرانیان به عنوان یکی از مهمجایگزین آیین ایرانیان می

بـه قـول گوسـتاو    . شودیرانی تبدیل میترین عنصر هویت ام به عنوان مهمو اسال. آیندبه شمار میتمدن اسالمی،
و از طرفـی آنچـه   )323ص،11. (»آمدهاي هر ملت را باید در تاریخ آنان جستجو کـرد علل و اسرار پیش«: لوبون

هـا و بسـتر ایـن    در این مقاله تالش شده تا ریشه. شود در استمرار و بقاي آن مؤثر استموجب تحول فرهنگی می
تـا در  . هاي اجتماعی بررسی کنیمهاي دینی و تا حدودي زمینهان را با تأکید بر آموزهتحول فرهنگی در تاریخ ایر

گیري از تجربیات گذشته راه پردشوار تعـالی و  عصر پرتحول و تحمیل حاضر با تکیه و تأکید بر همان بستر و بهره
.فرهنگی مهیا شودپیشرفت 

هـاي فکـري،   منظور از زمینـه ر پذیرش اسالم چه بوده؟ هاي فکري و اجتماعی ایرانیان دزمینه: طرح مسأله1-1
بـه ایـن   . هاي قومی و باورهاي دینی است که بستر مناسبی را براي پذیرش اسـالم در ایرانیـان مهیـا کـرد    ویژگی

.ترتیب آنچه به نظر نگارنده در این زمینه مؤثر نبوده مورد بحث قرار نگرفته است
گیـري و تحـوالت فرهنـگ یـک امـر      فرض مبتنی است که شکلین پیشطرح این مسأله بر ا: هافرضپیش2-1

. نـد مل خارجی و تـاریخی نقـش ثـانوي دار   تدریجی است و نقش مهم را عوامل و عناصر درون فرهنگی دارد و عوا
)11/رعد. (»دهد مگر آنکه آن قوم در خمود تغییر ایجاد کنندخداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی«
.وصیفی بارویکردي تا حدودي تاریخی استت-در این مقاله ترکیبی از روش تحلیلیروش : روش3-1

: ایران قبل از اسالم-2
آید بررسی ادیان رایج در ایران قبل از اسالم و نگاهی به اختصار نیز بـه وضـعیت   آنچه در این قسمت می

بنـدي  نشینی معنی کنیم در یـک تقسـیم  اگر تمدن را شهر. اجتماعی منتهی به فتح ایران توسط مسلمانان داریم
اولـین  .ایران دوره تمدن و قبل از مهـاجرت آریائیهـا  -1: شودکلی ایران قبل از اسالم به دو دوره تقسیم می

باشـد ایـن   سال قبل از میالد می2900شود که مربوط به ها در جنوب تشکیل میحکومت در ایران توسط ایالمی
)11، ص19. (رسدقبل از میالد به پایان می700یاییها در آر) یا هجوم(حکومت با مهاجرت 

قبـل از مـیالد آغـاز    700ایـن دوران از سـال   .ایران پس از مهاجرت آریاییها تا پایان حکومت ساسانی-2
سـال  (رسـد  ی به پایان میشود و تمدن آریاییها در قالب چهار دوره حکومتی مادي، هخامنشی، پارتی و ساسانمی

.)14ص13همان و ) (نبرد قادسیهيمیالد636
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منابع معتبر پژوهش2-2
تـرین منبـع در   از وضعیت دقیق اعتقاد ایرانیان قبل از مهاجرت آریاییها اطالعی در دست نیست قـدیمی 

،3و 135، ص5(قبل از میالد بـه کتابـت درآمـده اسـت     800است که حدوداً در » وداریگ«این زمینه مربوط به 
از زمان آغاز این سرودها اطالعی در دسـت  . اندبه شاخه هندي آریاییهایی است که به هند رفتهو مربوط) 43ص

کند توجه به محتواي این سرودهاست که بیانگر تحوالتی نیست تنها چیزي که محققان را در این زمینه یاري می
بـه فـالت   یان بعد از مهـاجرت آریاییهـا   در مورد دین ایران. است که در اعتقاد و آداب و رسوم این قوم اتفاق افتاده

تـرین  هـا کـه قـدیمی   نوشتهها و سنگکتیبه-1. در دست استهایی ایران چند منبع قابل توجه اما با محدودیت
قبـل از مـیالد و   445بخشی از گزارش هرودوت که مربوط به سـال  -2. باشدآنها مربوط به دوران هخامنشی می

ها و گزارش هـرودوت بـر   ها و سنگ نوشتهآنچه از مفاد کتیبه). 12، ص4(است پنجاه سال پس از مرگ داریوش
آید دین ایرانی مبتنی بر چندگانه پرستی و ستایش نیروهاي طبیعی است که به تـدریج بـه نیروهـاي مینـوي     می

ین تـا آیـ  ) 58ص13و10و ص14، ص4(این چندگانه پرستی به آنچه در وداهاست نزدیکتر است . شودتبدیل می
.زردشت

ترین آیین ایرانیان قبل از اسالم مهم:زردشت-1: ادیان و مذهب رایج در ایران قبل از اسالم عبارتند از
اي از این آیین بـه اعتقـاد عـده   :زروانیان-2. زردشت است که بحث از آن در چارچوب مسأله تحقیق خواهد آمد

زروان (زمان بیکران و اهریمن از یک موجود قدیمتر که محققان بدعتی در آیین زردشت بوده در این دین اورمزد 
-4. در این دین اهریمن از شک اورمزد پدید آمده اسـت :کیومرثیان-3. شود پدید آمده استنامیده می) اکرنو
ایـن  : نصـاري -5. این آیین الهی در زمان هخامنشیان بدنبال تصرف بابل در ایران تا حـدودي رواج یافـت  :یهود

228کـه در حـدود   :مـانوي -6. یابـد ز حمله اسکندر و در دوران اشکانی تا حدودي در ایران رواج میآیین بعد ا
مـیالدي در ایـران   497که در سـال  :مزدك-7. آید که ترکیبی است از آیینهاي رایج ایرانیمیالدي به وجود می

د و پـس از حملـه اسـکند در شـرق     این آیین از هنـ :بودائیان-8. آید که با دین مانی در ارتباط استبوجود می
.رواج یافتایران 

:اوستا-3
ایـن کتـاب منسـوب بـه     . ترین منبع تحقیق دستاوردهاي ایرانیان قبل از اسالم کتـاب اوسـتا اسـت   مهم

اي آن را یـک مصـلح و حتـی عـده    آن راايدانند و عدهاي از محققان آن را پیامبر الهی میزردشت است که عده
در تاریخ زندگی، محل تولد و حتـی معنـی   . اندکسانی که شخصیت تاریخی آن را پذیرفته. شمارندیک اسطوره می

از . کنـد شوند که رسیدن به یک نظر قطعی را بسیار دشـوار مـی  واژه زردشت با اقوال و نظرات متعددي مواجه می
این مقالـه نـدارد، از ورود بـه    آنجا که پرداختن به این موضوع هدف این نوشتار نیست و اهمیت چندانی در مسأله

ترین منبع در شناخت ادیـان ایرانیـان قبـل از اسـالم اسـت و در قـرن گذشـته        اوستا مهم. کنیمآن خودداري می
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در اینجا به چنـد مسـأله و موضـوع پیرامـون     . اي پیرامون آن صورت گرفته استهاي گستردهمطالعات و پژوهش
را آنواي اوستا در چه زمانی گفته شده نامعلوم است و براساس تحقیقـات اینکه محت: زمان-1: پردازیماوستا می

تـوجهی بـه آن موجـب    دانند و آنچه در این میان مهـم و قطعـی اسـت و بـی    قبل از میالد می800تا 1500بین 
شـود مربـوط بـه    که بخشهاي مختلف اوستا که به آن اشاره میي نادرست در این خصوص شده آن است؛قضاوتها

ایـن موضـوع بسـیاري از تعارضـات بخشـهاي      ) 41، ص4(انهاي مختلف تاریخی ایرانیان قبل از اسـالم اسـت   دور
کـه  یسـنا  ترین قسـمت آن  کتاب فعلی اوستا از پنج بخش تشکیل شده است مهم. کندمختلف اوستا را توجیه می

وداهـا سـروده شـده و    که سرودهاي خاص زردشت است که به زبان کهن و نزدیک بـه زبـان  گاتهاست مشتمل بر 
. شتها، خرده اوستاستی،وندیداد، ویسپردقسمتهاي دیگر اوستا . همین امر ترجمه و رمزگشایی آن را سخت کرده

.ها و بیان آداب و رسوم استو بیشتر مربوط به نیایش. ها قرار دارندکه از نظر اعتبار و اهمیت بعد از گات

هاي فکر ایرانیترین ویژگیمهم-4
هاي فکر ایرانی یکـی بـودن دیـن و فلسـفه و عرفـان و      از ویژگی:خردگرایی و آمیختگی دین و فلسفه-1-4

و آنچه شـیخ اشـراق از   » پندارنیک«این موضوع در دستور مهم آئین زردشت ) 59، ص16و 81،ص1(فلسفه است
نـام خـداي مشـهور    . ص اسـت کند مشخبرد و فلسفه خود را بر آن مبتنی میحکمت ایرانیان قبل از اسالم نام می

بـر همـین مطلـب گـواه     ) 69،ص18(اسـت  » سروردانا«است که به معنی » اهورا مزدا«ایرانیان باستان و زردشت 
.است

اند اعتقـاد بـر ایـن    در تمام ادیانی که بر ایرانیان تسلط داشته«:دار بودن آنبزرگداشت زندگی و معنی-2-4
ین بزرگداشـت و  چنـ و هـم ) 58، ص16(» نی غایی وراي این جهان اسـت بوده که زندگی در این جهان داراي معا

شـود بـه ادیـان    به این ترتیب تفسیري که در دین ایرانی در طول تاریخ ارایـه مـی  ) 56، ص13(خیر بودن زندگی 
ترین متن دینی ایرانی بـه زبـان   در حالیکه زبان قدیمی) 59، ص16(سامی نزدیکتر است تا ادیان هندي و شرقی 

در آیـین زردشـت خـدا    «. هایی بین خـدایان ودایـی و ایرانـی وجـود دارد    همچنین مشابهت. تر استها نزدیکودا
هاي آیین هنـد و محـض   او جهان را مانند بعضی از شاخه. کند دلیلی داردوجودي خردگر است و براي هر چه می

کند از آفـرینش پشـیمان نیسـت    امت میاز آفرینش اظهار ندآفریند و مانند خداي عهد عتیق که غالباً تفریح نمی
)191، ص18. (»تواند آوردگاه خوب و بد باشد اما ذاتاً نیک استجهان می

ترین باورهاي دین ایرانیمهم-5
توحید یا ثنویت-1-5

هـاي آنهـا از   غالب اظهارنظرهاي محققان در مورد جهان بینی ایرانیان قبل از اسالم مبتنـی بـر برداشـت   
:و این اظهارنظرها حداقل قابل تقسیم به موارد زیر است. ستآیین زردشت ا
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اي اساس آیین زردشت  وحتی اساس تفکر ایرانی را مبتنی بر تعدد خـدایان و آیـین زردشـت را اسـتمرار     عده-1
) 67، ص18(دانند همان ثنویت می

دانند پیامبري کـه بـا فهـم    د میاي اساس آیین زردشت را بر توحید و پیامبر آن را بزرگترین منادي توحیعده-2
گرایانه را طراحی کرد و بـا خـدایان مرسـوم و الغـاي     عمیق از باورهاي مردم زمان خود یک نهضت فکري و اصالح

هاي این پیامبر به مرور زمان دچار تحریف این گروه معتقدند که آموزه. خرافات، نظامی براساس توحید بنیان نهاد
ین گروه عبارتند از بارتولومه، پتازونی، شفتلو ویتس، گري، شـدر، ویـل دورانـت، میلـز،     اي از اعده. و انحراف شده

)141-2ص3.ر. (اشپیگل، هاوگ
اي از محققان نیز بین موحد دانستن زردشت و یـا ثنـوي بـودن آن مرددنـد، در جـایی آن را موحـد و در       عده-3

، 2. (داننـد ظر دینی موحد و از نظر فلسفی ثنوي میاي مثل هاگ زردشت را از نبراي مثال عده. جایی دیگر ثنوي
)224، ص12. (داندبا مشقت آیین زردشت را حوزه عبادت موحد می) رحمه اهللا(استاد مطهري ) 19ص

توحید و توجیه ثنویت2-5
دین ایرانی کتاب اوستاست و آنچه از تحقیقـات دو  ترین منبع در پژوهش همانطور که قبالً گفته شد مهم

هـاي  گذشته بویژه پنجاه سال اخیر پیرامون این کتاب صورت پذیرفته این است که این کتاب مربوط به دورهقرن 
.و زمان گردآوري آن معلوم نیست. مختلف تاریخی است

آوري شده در حملـه اسـکند از بـین رفتـه     براساس گزارشهاي تاریخی این کتاب در دوره ساسانیان جمع
هاي مقـدس زردشـتیان داراي بیسـت و یـک کتـاب      م میالدي هنوز کتاب دینی نوشتهدر قرن نه«: گویدموله می

در ). 38، ص13. (»کردنـد مشـخص مـی  »دیـن «این کتاب مقدس نام مخصوصی نداشـت و آن را بـا   . بود) نسک(
بـار  و تا امـروز چنـدین  . کندررسی میبندي و بها را دستهراپ این متن1856دوران اخیر براي اولین بار در سال 

تـوجهی بـه اخـتالف    بطور دقیق این متون مورد بررسی قرار گرفته اما نتایج متفاوت و بعضاً متنـاقض بـوده و بـی   
در چارچوب این نوشتار آنچه مهم است وجـود تفکـر   ). 5، ص4. (هاي اوستا موجب این تعارضات شدهزمانی بخش

. ردشـت در ایـن جـا کمتـر مـورد توجـه اسـت       توحیدي در آیین ایرانیان قبل از اسالم اسـت و انتسـاب آن بـه ز   
است و تفکر توحیدي از همین بخش استنباط » گاتاها«یا » گاتها«ترین بخش از اوستاي فعلی ترین و مهمقدیمی

وري که روشنان سـپهر از فـرّ فـروغش درخشـیدند     اوست نخستین اندیشه«: گویدمی7بند 31در سرور . شودمی
از ) 19، ص7(را پشـتیبان و نگاهبـان باشـد    » بهتـرین مـنش  «را بیافریـد تـا   » اشـه «با خرد خویش، ] اوست که[

و گوي صمیمانه با که در این سرود با عباراتی زیبا در یک گفت) 44، ص7(است 44سرودهاي دیگر گاتاها سرود 
خدا در نهایت اوست که مبداء و خالق همه چیز اسـیت در ایـن سـرود بـه طـور قـاطع اهـورا مـزدا خـالق همـه          

اي هـم بـه مـددکار و    هاي جهان و همه حوادث و رویدادهاي عالم معرفی شـده و حتـی کـوچکترین اشـاره    پدیده
. گاتاها فقط یک خالق وجود دارد و آن هم اهـورا مزداسـت  نه تنها در این سرود که در سراسر . دستیار نشده است

33و 31و 29و 43باط کرد سـرودهاي  توان از آن توحید را استناز جمله سرودهاي دیگري که می)140، ص3(
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نویسند اگر ماگاتاها را مورد دقت قرار دهیم در پایان به یک توحید صـرف  می... اشییگل، ویندیشمان . است46و 
هاي دیگر اوسـتا چنـد توجیـه و    اما درباره ثنویت و وجود خدایان متعدد در بخش).142، ص3(رسیم و کامل می

ین را یک پدیده اجتماعی دانسته و پرستش نیروهـاي طبیعـی و   دمحققان تاریخ ادیان، اکثر-1. دلیل وجود دارد
دانند براین اساس وجود خدایان متعدد در بخشهاي دیگـر  اعتقاد به خدایان متعدد را جزء مراحل ابتدایی دین می

. تواند مربوط به مراحل ابتدایی دین ایرانی باشداوستا می
باشـد بـراي نمونـه    خرافات موجود در دین نتیجه تحریف و سوء اسـتفاده از دیـن مـی   وجود خدایان متعدد و -2

کنـد کـه   مـی کند و ایـن حقیقـت اثبـات    هاي خود غیر از اهورا مزدا از خدایان دیگر نیز یاد میداریوش در کتیبه
و ) 98، ص10(داریوش و به طور کلی پادشاهان هخامنشی درصدد تلفیق ادیان قـدیم و آیـین زرتشـتی برآمدنـد     

-3. این امر در دوران ساسانیان شـدت بیشـتري یافتـه اسـت    . تأثیر نبودهمحبوبیت پادشاهان بیاین کار قطعاً در 
)به بعد148ص3.ر. (ن به ثنویت منسوب شده استبخشی از عبارات اوستا به علت ترجمه و فهم نادرست از آ

اعتقاد به حیات پس از مرگ، رستاخیر و جاودانگی روح3-4
از اصول مهم دینی ایرانیان قبل از اسالم اعتقاد به حیات پس از مرگ است که در این موضوع یکی دیگر

اب در میترائیسـم هـم وجـود دارد    اعتقاد به حیات پس از مرگ و روز حس. برخالف موضوع توحید اختالفی نیست
) 95، ص18(اعتقاد به معاد رکن اساسی و شناخته شده در تعلیمات زردشت است ) 69، ص10(

پیش از آن که رویداد بزرگ بـه کـام   ... بشنوید با گوشها ! اي هوشمندان: گاتاها چنین آمده30در سرود 
).14، ص7(را به دیگران بیاموزید ] پیام[گزینید و این براي خویشتن بر] یکی را[ما پایان گیرد از میان دو راه 

آزادي انتخاب-4-5
کننـد، وجـود آزادي و   یکی از مشخصات بسیار جالب پیام زردشت که همـه محققـین آن را تَأییـد مـی    «

ا اختیار انسان در انتخاب راه خویش است در گاتاها انسان آزاد آفریده شده و اوست که به اختیار سرنوشت خـود ر 
کننـد انتخـاب آزاد و اهمیـت اختیـار در دیـن      حتی پیروان دروغ نیز آزادانه راه خود را انتخاب می. دهدشکل می

در ) 199-200، ص3. (»زردشت به حدي روشن و صـریح بیـان شـده کـه احتیـاج بـه تشـریح و توجیـه نیسـت         
هر کس بـاور خـویش را بـه    : ... آمده31در بخشی از سرود . به این اصل اشاره شده است31و 53، 30سرودهاي 

).19، ص7(آزاد کامی بپذیرد 

هاي اجتماعی و فرهنگیزمینه-5
از عوامل مهم و مؤثر روي آوردن ایرانیان به اسالم ظلـم بـیش از حـد    :تبعیض طبقاتی و ظلم بیش از حد1-5

آموزي منع شـده بودنـد   علمدوران بوده تا حدي که طبقات پایین از » نپادشاهان ساسانی و تبعیض طبقاتی در آ
)16، ص8. (کنددوز اشاره میبه حدي که فرودسی در شاهنامه خود به این مسأله در داستان مرد کفش
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:وجود خرافات-2-5
خدایان متعدد در بین ایرانیان بنابر آنچه محققـان اظهـار   به یکی از عوامل مهم استمرار خرافات و اعتقاد 

است این جماعت که منشاء و هویت آن تا حدودي در پرده ابهام است » مغان«طبقه وجود جماعت و یا. دارندمی
اند گومل معتقد است که وظیفه کهانـت را  ترین نقش را در انحراف آیین زردشت به عهده داشتهمهم) 466، ص5(

ین زرتشـت  زرتشت براي حفظ موقعیت خویش متعقدات خود را با دکتـر در جامعه مادها به عهده داشتند پس از 
-جـان ) 339، ص3(پرستی را که پایه اعتقادات آنهـا بـود، وارد نمودنـد    تلفیق نموده و در دین زرتشت عناصر بت

ناس معتقد است هنگام ظهور زرتشت این جماعت نخست برخالف او برخاسته، لیکن بعد از چنـدي بـراي حفـظ    
که به درون حلقه آن دین درآیند و خـود زمـام   اندبهتر آن دیده) سحر و جادو(وضع اجتماعی و رواج صنعت خود 

عبـادات  ) 466، ص5(پیشوایی و معلمی روحانی آن آیین نوین را در سراسـر ممالـک خاورمیانـه بـه کـف گیرنـد       
خرافی و مناسک قدیم آریاییهاي باستانی که زردشت حرام دانسته و آن را دشـمن داشـته بـود انـدك، انـدك بـه       

آنچـه در ایـن   ) 468همـان ص (به ظهـور رسـیدند   ... مون وحدت اهورا مزدا الهه دیگر درون او راه یافت و در پیرا
و در سـرود  ) 207، ص3(زمینه قابل توجه است اینکه در گاتاها حتی یک بار نام خدایان آریایی برده نشده اسـت  

دن مخالفت شده گاتاها با شراب هوم و رقص و پایکوبی و مستی دور آتش گردیدن و گاو و گوسفند قربانی کر32
اي معتقدنـد اگـر اسـالم    شدت انحرافات و خرافات در آیین زردشت به حدي رسیده بود که عده) 25و 26، ص7(

، 12(گرفت چرا که مراکز علمی ایرانیان قبل از اسـالم در اختیـار مسـیحیان بـوده     آمد مسیحیت ایران را مینمی
).99ص

ها بسـتري  اجتماعی ایرانیان قبل از اسالم اشاره شد این زمینههاي فکري و ترین زمینهجا به مهمتا بدین
آزادي در انتخـاب دیـن و   -معـاد -توحیـد -خـرد گرایـی  . مساعد را براي پذیرش اسالم توسط ایرانیان مهیا کـرد 

پرسـتی و خـداي یگانـه    هایی است که در اسالم نیز بر آنها تکیـه شـده دعـوت بـه یگانـه     بزرگداشت زندگی آموزه
آلود و اگرچه باورهاي شركرانیان قبل از اسالم سابقه داشتهین اصل اعتقادي اسالم است که در باورهاي ایترمهم

چه به نظر نگارنده جالب به نظـر  آن. ترین اصول فکري اسالم استاعتقاد به معاد نیز از مهم. خرافات هم کم نبوده
در اثبات معاد و یا پاسـخ بـه اسـتبعادهاي مشـرکین     زیادي رسد و قابل تأمل است این است که در قرآن آیات می

و ایـن حـاکی از مقـاومتی اسـت کـه      ) 37، مؤمنـون 4، اسراء 7، هود29، انعام 5، رعد24مثالً، جاثیه (وجود دارد، 
اما از طرفی دیگر در باورهاي ایرانیان قبل از اسالم اعتقاد بـه حیـات   . اندمشرکین صدر اسالم در مورد معاد داشته

زمینـه خردگرایـی   . مرگ وجود داشته و این امر سهم بزرگی در نزدیکی دین زردشت با اسالم داشته استپس از 
شود که قرآن و اسالم دعوت خـود  قدر اکتفا میطلبد اما به همیندیگر میلساي است که مجانیز میدان گسترده

ك خالفت انسان بر زمین علم به اسـماء  هاي قرآن مالو در آموزه) 108یوسف (کند را با آگاهی و شناخت آغاز می
قرآن مخالفین خود را دعوت به تفکـر و در صـورت نپـذیرفتن منصـف بـه جهـل و نـادانی        ) 31بقره، (الهی است 

کند روایات و احادیث زیادي از پیامبر و معصومین در باب اهمیت فکر، اندیشه، تعلیم و تعلـم آمـده کـه جـاي     می
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تناسب و همـاهنگی  . اسالم و قرآن بر موضوع دانش و خردورزي تأکید بسیار داردگذارد کهتردیدي باقی نمیهیچ
هاي مساعد فکري در فرهنگ و دین ایرانیان و شرائط نابسـامان اجتمـاعی   بینی اسالمی با زمینهاصول مهم جهان

.شوداواخر دوران ساسانی بستر مناسبی براي پذیرش تدریجی اسالم در ایران آن زمان می

ررسی چند نظریه در اسالم و تشیع ایرانیانب-7
هـایی وجـود دارد   نگـري در میان مستشرقین و محققین در موضوع اسالم و مذهب تشیع ایرانیان تحویلی

انـد  دانسته و حتی اسالم را براي ایرانیـان فاجعـه دانسـته   ببعضی اسالم آوردن ایرانیان را به زور شمشیر اعرا-1
العمـل زیرکانـه در مقابـل اسـالم و اعـراب      ر مثل احمد امین تشیع ایرانیان را عکسبعضی دیگ-2) 167، ص12(

دانسته و یا مثل کنت گوبینو عقاید شیعه در باب امامـت و عصـمت را ناشـی از عقایـد قـدیمی ایرانیـان در بـاب        
)122و120، ص12(دانند سالطین می

نقد و بررسی1-7
شناختی محقق را نگري را باطل دانسته حصر گرایی روشه تحویلیامروزه توسعه علوم و تاریخ علم اینگون

) 246ص،22. (کنـد نصیب میسازد و او را از رؤیت و کشف دیگر حقایق بیرهاوردهاي خود محصور میدر زندان
ا چهـره  لذا هر تبیینی بخشی از عوامل و ی. توان به یک جنبه یا علت تقلیل دادهاي انسانی را نمیاز این رو پدیده

اي از عوامـل پنهـان و آشـکار    معلـول مجموعـه  ) حتی طبیعـی (هاي انسانی چرا که پدیده. کندموضوع را بیان می
هاي فکـري و دینـی ایرانیـان در    و نگارنده نیز آنچه بعنوان زمینه. نظریات فوق از این نقیصه به دور نیستند. است

.استاین موضوع بیان کرده بخشی از عوامل مؤثر در موضوع 
انـد باورهـا و   گـاه فـاتحین نتوانسـته   ها حاکی از آن است کـه هـیچ  تاریخ فتوحات و کشورگشایی:نقد نظریه اول

توان مردم را بازور وادار کرد که به زبان خاص تکلم کنند می. اعتقادات خود را به زور بر ملت مغلوب تحمیل کنند
چنانچـه در  . ها را به زور به موضـوعی باورمنـد کـرد   توان انساناما نمی. و یا بعضی از آداب و رسوم را انجام ندهند

توان به دالیلـی  عالوه بر این اصل می). 772، ص11(اند اسالم را از مردم بگیرند طی چند قرن در روسیه نتوانسته
.چند نیز اشاره کرد

افتاد امـا اسـالم آوردن ایرانیـان    فتح ایران در نیمه اول قرن هفتم میالدي اتفاق : تدریجی بودن اسالم ایرانیان-1
هـاي  هجري قمري هنوز در ایران آتشکده332بتدریج محقق شد طبق گزارش مسعودي در مروج الذهب در سال 

گوید زرتشت در ایران بـه یکبـاره محـو    موله نیز می). 242، ص20(دهد زرتشتیان برپا بوده و او از آنها گزارش می
اگـر ادبیـات و   ). 30، ص13(اند در شیراز زرتشتیان وجود و حتی نفوذ داشتهو در قرن چهاردهم هجري شودنمی

هجري است که باورهاي اسـالمی در ادبیـات   7و6گاه باورهاي یک ملت تلقی شود در قرن ترین تجلیشعر را مهم
لذا تـا قبـل از قـرن سـوم    ) 103، ص12(هجري است 4و3کند که پیش از قرن ایرانی بطور چشمگیري ظهور می

) 122همـان، ص . (انـد هاي مختلف بـوده هجري که استقالل سیاسی ایران است، بسیاري از مردم ایران تابع کیش
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نگریستند قطعاً فتح ایران بـه ایـن آسـانی    عالوه بر این اگر ایرانیان اعراب مسلمان را به چشم مهاجم و عداوت می
بایسـت در طـول تـاریخ در    بـود مـی  رست مـی همچنین اگر نظریه زور تا حدي د). 14، ص9(پذیرفت صورت نمی

ها نقش ایرانیان یکی از این فرصت.گشتندمواقعی که ایرانیان از قدرت برخوردار بودند به آیین گذشته خود بازمی
توانستند در این مقطع تاریخی آیین کهـن خـود را   عباس است که ایرانیان میامیه به بنیدر انتقال خالفت از بنی

بویه که ملیت مورد افتخار بود ایرانیان به فکر بازگشـت بـه آیـین    حتی در دوره آل) 104-5، ص12(. تجدید کنند
).23، ص19(باستانی خود نبودند 

توانستند اعمـال زور نماینـد   اعراب در مقابل نژادهاي مختلفی که تحت تسلطشان بود نمی: گویدگوستاولوبون می
توان پذیرفت، بلکـه  لذا این نظریه را نمی) 764ص 11(را پذیرفته بودند، زیرا آنها به آسانی مذهب و نظامات آنان 

هاي اجتماعی آن دید که بـه آنهـا اشـاره    ایرانیان را باید در روحیه و دین ایرانی و زمینهمهم پذیرش اسالم هحادث
.شد

ري و دینـی ایرانیـان در   هاي فکـ براساس مفروضات مساله این نوشتار و آنچه به عنوان زمینه:نظریه دوماما نقد 
. گرایش به اسالم بیان شد هماهنگی روحیه ایرانی یا تشیع عاملی اصـلی و درون فرهنگـی تشـیع ایرانیـان اسـت     

هـاي مهـم دینـی    هاي روحی ایرانیان و پندار نیک یکی از آمـوزه همانطور که اشاره شد خردگرایی یکی از ویژگی
بعد از حمله امام محمد -1:ر این مدعابو کالمی ذیل نیز گواهی است شواهد تاریخی . ایرانیان قبل از اسالم است

، 1(غزالی به فلسفه در بسیاري از کشورهاي اسالمی فلسفه از رونـق افتـاد امـا فلسـفه در ایـران خشـکیده نشـد        
ی از طرفـ -2) 92، ص16(انـد  در تاریخ علوم اسالمی بیش از نود درصد از متفکران اسـالمی ایرانـی بـوده   ) 48ص

در » عـدل «گرا در تاریخ اسالم بوده، پذیرش حسن و قـبح عقلـی و اصـل    دیگر شیعه یکی از جریانات فکري عقل
هـاي ایرانـی   اصول مذهب شیعه و پذیرش عقل بعنوان یکی از منابع استنباط بیشترین نزدیکی و تناسب با اندیشه

.دارد

هـاي فرهنگـی فعلـی تکیـه و     رین سالح در چالشرسد در عصر پرتحول و تحمیل حاضر بهتبه نظر می:پیشنهاد
.ترویج خردگرایی است
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١٠

یادداشت ها
بعضی از تاریخ هاي قبل از میالد در گزارش هاي تاریخی تخمینی است وبه همین علت امکان گزارش هاي -1

متفاوت وجود دارد
یر غرب است و پیش فرض این خاستگاه  عمده مطالعات در حوزه تاریخ ادیان ودین پژوهیدر چند قرن اخ-2

لذا قانون تکامل بر آن حاکم . این است که دین یک نهاد اجتماعیاست که منشا بشري داردمطالعات
شروع و در نهایت به یگانه پرستی می رسدو اما ...... ، روح پرستی توتم پرستی و پرستش از طبیعت پرستی.است

. انبیا الهی دعوت به توحید کرده اندبر اساس باورهاي ما دین منشا الهی دارد وتمام 
: ناس میگوید. بی.جان. در مورد تاریخ ومحل تولد زردشت و حتی معنی واژه زردشت اختالفات زیادي است-3

ماخذ موجود بر خالف منابع آیین ودا چندان . شرح وبیان داستان پیدایش مذهب زردشت کار آسانی نیست
–م قرن ششم ق –ه زمان زردشت چند نظر وجود دارد قرن نهم ق در بار) 450ص - 5.( روشن و موثق نیست

-3(قبل از میالد می داند همزمان با وداها1700-1400م  اما آشتیانی بر اساس تحقیقات خود زمان زردشت را 
)49-46ص -3. ك. ر(در باره معناي واژه زردشت ) 118ص 
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١١

: فهرست منابع و مأخذ

.مؤسسه تحقیقات و علوم انسانیعقالنیت و معنویت،، )1383(یمی دینانی، غالمحسین، ابراه-1
.آریانپور، انتشارات بامداد. ح.ترجمه، اسیر فلسفه در ایران،، )1354(اقبال الهوري، محمد -2
.شرکت سهامی انتشارزرتشت، مزدیسنا، حکومت،، )1381(الدین، آشتیانی، جالل-3
اصـغر حکمـت، انتشـارات و    ترجمـه علـی  هاي معتبر یونـانی دین ایرانی برپایه متن، )1377(، بنونیست، امیل-4

.آموزش انقالب اسالمی
.اصغر حکمت، انتشارات و آموزش انقالب اسالمیترجمه علیتاریخ جامع ادیان،، )1372(ناس، جان، . بی-5
.پیک ایرانتاریخ ایران باستان،، )1382(پیرنیا، حسن، -6
.انتشارات مرواریداوستا،، )1370(دوستخواه، جلیل،-7
انتشارات بهجتحکمت خسروانی،، )1380(رضی، هاشم، -8
.انتشارات امیرکبیرکارنامه اسالم،، )1369(کوب، عبدالحسین، زرین-9

.انتشارات رزسیري در تاریخ ایران باستان،، )1351(شایان، فریدون، -10
.ترجمه سید هاشم حسینی، انتشارات کتابفروشی اسالمیهتمدن اسالم و عرب،، )تایب(لوبون، گوستاو، -11
.انتشارات صدراخدمات متقابل اسالم و ایران،، )1372(مطهري، مرتضی، -12
.ترجمه ژاله آموزگار، انتشارات توسایران باستان،، )1377(موله، ماریژان، -13
.، جام)فلسفه زرتشت(نی کهن،دیدي نو از دی، )1381(مهر، فرهنگ، -14
.انتشارات علمی و فرهنگیسه حکیم مسلمان،، )1382(نصر، سیدحسین، -15
.سراترجمه سعید دهقانی، قصیدهت عقالنی اسالمی در ایران،سن، )1383(ـــــــــــــــ ، -16
.امیرکبیرترجمه حسن انوشه، انتشارات ایران و تمدن ایرانی،، )1375(هوار، کلمان، -17
.احمد تفضلی، نشر چشمه-ترجمه ژاله آموزگارشناخت اساطیر ایرانی،، )1385(هیلنز، جان، -18
.، انتشارات حکمت)1366(، )مجموعه مقاالت فلسفی(فلسفه در ایران-19
.ره، قم دارالهج)14-9(، 2جمروج الذهب و معاون الجوهر،علی، بنبن الحسینمسعودي، ابوالحسن علی-20
، انتشـارات علمـی و   )1371(، 2ترجمه محمـد ابـراهیم آینـی، ج   تاریخ یعقوبی،یعقوب، یعقوبی، احمدابن ابی-21

.فرهنگی
.، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)1383(اصول و فنون پژوهش،فرامرز قراملکی، احد -22
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