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  اسماعیل نوری عال

  مشکل اصلی ايرانیان با اسالم
  

دارای مشخصاتی بود که آن را از انواع ديگر اسالم، که بر متن فرھنگ ھا و جھان بینی ھای ديگر روئیده » اسالم ايرانی«
نمی » اسالم ايرانی«دارای مشکالت عمده ای ھم بود که پیدايش » ھمزيستی«اما اين . بودند، مجزا و مستقل می ساخت

  .توانست پاسخگوی آن باشد و ھمین مشکل است که امروز ھم جامعهء جوان ما را از نفس انداخته است
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زخم زده اند، و به آن  م زيسته اند، از آن زخم خوردهچھارده قرن است که ايرانیان با اسال
ورود اسالمی ديگر و بیگانه به ايران  و به آن شکل داده اند و، در نتیجه، الاقل تا از آن شکل گرفته

را بار آن کرد؛ چرا که » ايرانی«بوجود آورند که می شد صفت المی عھد صفوی، توانسه بودند اس
اين اسالم بسیاری از ويژگی ھای جھان بینی ايرانیان پیش از اسالم را در خود جای داده و خود 

» اسالم ايرانی«اين  .ت درونی در آمده بودنازک بر گرد اين ايرانی) يا قشری(بصورت پوسته ای 
دارای مشخصاتی بود که آن را از انواع ديگر اسالم، که بر متن فرھنگ ھا و جھان بینی ھای ديگر 

دارای مشکالت عمده ای ھم » ھمزيستی«اما اين  .روئیده بودند، مجزا و مستقل می ساخت
باشد و ھمین مشکل است که  نمی توانست پاسخگوی آن» اسالم ايرانی«بود که پیدايش 

  .امروز ھم جامعهء جوان ما را از نفس انداخته است

جامعه شناسی، به روند طوالنی ايرانی  عالقمندبهاين ھفته می خواھم، از نگاه يک من 
نه تنھا در اين اسالم ايرانی  نظام فقاھتیکردن اسالم پرداخته و بکوشم تا نشان دھم که چرا 

تا اسالم ايرانی  ھمواره کوشیده است، عملیاز لحاظ نظری و ھم از لحاظ ريشه ندارد بلکه، ھم 
  .را براندازد

 ، مثل ھر دين ديگر،ھم اسالمبگذاريد از اين نکتهء بديھی بیآغازم که در اين راستا 
که ھر پاره اش را می توان در يکی از مجموعه ھای  بوده و ھست از عناصر گوناگون مجموعه ای

يعنی، اسالم از ھمه . غرب آسیا و خاورمیانه يافت گسترده در يگر جھان کھنفرھنگی و دينی د
در نگاه جامعه . در آيد اکنون داردچیز و ھمه کس وام گرفته است تا بصورت مجموعه ای که 

اجتماعی مورد مطالعه قرار داد  تحوالتارتباطش با را از منظر » مجموعه«می توان اين  ،شناختی
و چون واکنش ھای متقابل اسالم و ملل فتح شده بدست مسلمانان عرب را چند بر متن آن،  ،و

  .باز شناخت

گرد آوردن اطالعات و انباشت حاصل تجربه ھای مردم «البته توجه داشته باشید که 
و از جمله، (اما بین اديان  ؛کار علوم طبیعی و اجتماعی ھم ھست »مناطق مختلف جھان

توجه  شايد دارد کهوجود تفاوتی بنیادين ) فته تا جامعه شناسیاز فیزيک گر(و اين علوم ) اسالم
مھمترين فرق . باشدمفید » مجموعه ھای دينی«در روشن شدن ماھیت الاقل يکی از آنھا  به

آن  »جھان بینی دينی«مجموعه ھای برخاسته از با  »شناخت علمی«مجموعه ھای مبتنی بر 
شفال،نطقی و استنتاج که اولی دارای صغری و کبری و ساختار م است تجربی و  روشن، 

اگرچه که  اندآشفته مجموعه ھای دينی واجد نوعی جھان بینی آزمايش شده است، حال آنکه 
به  ،را که بشکافی ھاپوستهء آن ،اما دنمی نمايو منطقی منسجم و ساختارمند » ظاھرًا«

نھا را با چسب و يا کسانی آ ارتباط با ھم می رسی که کس مجموعهء درھمی از عناصر بی
سرھم کرده و از آن نظمی ظاھرًا قابل  ارزش ھا و پیشداوری ھا و ھیجانات عامه پسند سريش

  .اتکاء بوجود آورده اند
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استفاده  eclecticism از واژهء ،»گردآوری«نوع  اين برای رساندن مفھوم ،در زبان فرنگی
يونانی  اولیهءدر معنای اين مفھوم چه اگر. »تخاب آزادنه از منابع گوناگونان«، به معنی می کنند

بشمار می رفته و کاری غیرعلمی محسوب » به گزينی«بیشتر معادل واژهء ) eklektikos(خود 
 از نوعیبه بخصوص در زمینه ھای انديشگی،  ش،اغلب، در کاربرد رايج ،اما امروزه نمی شده

اغلب کسی است  eclecticآدم می کند و، از اين نظر،  اشارهکار گزينش عدم رعايت ضوابط در 
» گرد آورده«که و آنچه را  »بر می گزيند«رعايت ھرگونه ضابطه ای، که ھرچه را بخواھد، بی 

را بعنوان عقیده و نظريه ای نو  »مجموعه«گاه آن و آن ،در می آوردمنسجم » ظاھرًا«بصورتی 
واژهء  موعه ھای علمی ازدر مورد مج ديده ام که» کمتر« به ھمین دلیل. تحويل ديگران می دھد

eclectic استفاده کنند.  

واژهء  ،مفھومرساندن ھمین برای  ،)بر بنیاد نفوذ واژگان عربی(ھم  در زبان فارسی
ھای فارسی فرھنگ . را داريم) ، مثًال در عکس گرفتن»گرفتن«در عربی به معنی عام ( »التقاط«

دانه دانه برداشتن از زمین، انتخاب  ،یدن مرغبرچیدن، بر گرفتن، دانه چ«معادل را » التقاط«واژهء 
ھم،  عوام می گیرند و» مطلب اقتباس مضمون و کردن و برگزيدن، جمع کردن و گرد آوردن، و

که  انندمی د» از ھر چمن گلی«صنعت کاربرد ناشی از را  منسجمی» ظاھرًا«گردآوری  چنین
قابل تشخیص  استعمال معادل فرنگی آنکه در اغلب موارد  را در خود دارد ای ھمان حالت مطايبه

   .است

در مورد مجاھدين اسالمی در اوان انقالب » التقاطی«اگر خاطرتان باشد، صفت مثًال، 
ا از جاھای خلق بسیار بکار می رفت، بدين معنا که می گفتند بنیانگزاران اين سازمان مطالبی ر

را از اين طريق بینش و ايدئولوژی خود  و» گرد ھم آورده«، بطور دلبخواه، مختلف و اغلب نامربوط
» مارکسیسم اسالمی«و عبارت » التقاط«واژهء  ، مثًال،ن جھت ھم بود کهبه ھمی. ساخته اند

جاھد می مبخصوص اسالمیست ھای غیر. بصورتی ھموزن و مترادف ھم بکار می رفتند
کافر قلمداد کرده و از کوشیدند، با بکارگیری اين اصطالح، رقبای مجاھد خود را خارج از دين و 

التقاطی خوانده شدن ايدئولوژی مجاھدين خلق از جانب ديگران بر  در واقع،. صحنه بیرون برانند
بین  ،که نه تنھا در زمینهء مبانی و جھان بینی و اھداف ه استاين استدالل مبتنی بود

ست و، در حالل نیقابل اناساسًا مارکسیسم و اسالم پیوندی وجود ندارد بلکه تضاد بین آنھا 
اسالم می تواند با اخذ انديشه ھای نتیجه، استنتاج ھای بدست آمده از اين فرض که 

ھمین . نو، انقالبی، و مدرن شود نیز خواب و خیالی بیش نیست تبديل به مکتبی مارکسیستی
  .سخن در مورد تفکرات دکتر علی شريعتی نیز تکرار شده و ھنوز ھم می شود

ھا و ھمهء  که ھمهء ايدئولوژی ،ست که نه تنھا ايدئولوژی مجاھدين خلقنکته در آن ا اما
و به ھمین دلیل ھم ھست که  بیش نیستند» التقاطی«مجموعه ھائی ، نیز، يکجا گوناگون اديان

سرفراز  )در مقام آزمايشگاه علم(و تاريخ  تا کنون نتوانسته اند از امتحان علم آنھاھیچ يک از 
کسانی که . نقاط ضعف و مفاصل بی منطق اجزائشان آشکار شده است امسرانج و ،بیرون آيند

شرکت کرده و پس از مدتی از دام » اسالم شناسی«يا جلسات » کادر حزبی«در کالس ھای 
آنھا رھیده باشند می توانند کوشش سخنرانان و معلمین را در سامان و سازمان بخشیدن به 

در واقع، از منظر کارکرد سازمانی و منظم پديده . ورندرا به ياد آ» مجموعه ھای بی در و پیکر«
ی اين ھر دوو تفاوت چندانی با ايدئولوژی ندارند  ،در عمل ،»اديان«ھای اجتماعی که بنگريم، 

، و بر بنیاد ارزش بصورتی دلبخواهآن را از جائی برگرفته و  خود را ی» ملغمه«از  ھر جزء پديده ھا
و، از سوی ديگر، پیوند اجزاء  کرده انده ساير اجزاء متصل ب ھا، اھداف و نقشه ھای خود،

به ھمین دلیل ھم ھست که در طول تاريخ . است بیشتر احساساتی و ھیجانیمتشکله شان 
 نشان می دھد که کدام انديشه »انديشه ھاو منطقی بودن ساختار  يکپارچه«تفکر، میزان 
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 يک، ھرچند التقاطی، بر منطق و علم استوارو کدام  بوده دين يادئولوژی ی ايرفتار دامچاله گ
  .)1( است

انديشه ، )مثًال نوشته ھای کانت(فلسفی  یاثر بسیار مھم بین تفاوتيک در عین حال، 
مثل تئوری نسبیت (علمی  نظريه ای، و )»کاپیتالیسم«مثل تعريف کارل مارکس از (منطقی  ای

 آن است که آن سه )»مسیحیت«مثل ( دين يکيا  )»استالینیزم« مثًال( ايدئولوژیيک با ) انشتین
حال آنکه  ندان قابل تعبیر و تفسیر نیستند ـ ھرچند که قابل گسترش و اکمال اند ـچ نوع نخست

بتوان برای تحلیل حدوث  بی آنکه، ندو تفسیر ه در معرض تغییر و تعبیراين دو آخری ھموار
اين . الئی پیدا کردداليلی عق ،ئیزيربنا ضرورت ھای اجتماعی توجه به تحوالتشان، بی کمک

از عناصر التقاطی  ھائی »بخش«دومی ھا، بخاطر میدان دادن به تفسیرھائی که ھريک ناظر بر 
 بر اين اساس می توان گفت که در يک. راه را بر تفسیر و تعبیر می گشايندھستند،  »مجموعه«

مفسر و ر و تبديل آن به آنچه مجموعهء التقاطی ھرچه میزان التقاط بیشتر باشد تفسیر و تغیی
آسان تر است، اما ھرچه میزان التقاط و تنوع اجزاء گزينش شده کم  معبر و معدل می خواھد

بدينسان، می توان گفت که شدت و ضعف  .امکان می يابدکار تبديل و تبدل آن مشکل تر  باشد
  . التقاطی داردالتقاط رابطه ای مستقیم با تعبیر و تعديل پذيری تدريجی مجموعه ھای 

 نگاهدر يک  مجموعه ھای دينی و ايدئولوژيک چندان ھم يک دست نیستند و،«اما اين 
ه و در سه از ھم تفکیک کرداجزاء ھر مجموعهء التقاطی را  کل می توان ،کلیطبقه بندی کنندهء 

   .پروندهء مختلف بايگانی کرد

ھر  نامید، به اين معنا که »آغاز و انجام بیان« را می توان پروندهء وندهپر نخستین
در معنای  گاه(را  »ابد«از  ای و افسانه »ازل«مجموعهء التقاطی برای پیروان خود داستانی از 

موضوع اصلی «که  کرده و توضیح می دھدبازگو  )در حیثیت تاريخی اين واژه ھاگاه استوره ای و 
بلند اين حرکت و سیالن  کجا می رود و داليل پست وه از کجا آمده و ب »مجموعهو محوری 

و پروندهء سوم  .اختصاص دارد» رونداين در  انسانشرح نقش «پروندهء دوم به . تاريخی چیست
 ا نقش اومتناسب ب و انسان حرکت و سیر برایکه ويژه ای است  »کرداریاحکام شرح « شامل

  . ایش تعیین شدهبر ء مورد نظردر مجموعه

پروندهء نخست با ماھیت پروندهء سوم يکی با کمی دقت می بینیم که ماھیت دو 
که التقاط کننده  متکثری در سراسر جھانی ء نخستدو پروندهمنابع تھیهء محتويات مثًال، . نیست
اش با حرکت می کند پراکنده است و ھرچه حرکت او گسترده تر و آشنائی می زيد و در آن 

خواھد بود؛ اين دو پرونده نیز بیشتر ون به دربیشتر باشد، میزان نفوذ عناصر گوناگون  جھان فراخ
. در بین مردمان خودی کاری سخت مشکل است »وارداتی احکام کرداری«ل آنکه جا انداختن حا

  .به تفصیل اين تفاوت در ھمین مقاله باز خواھم گشت

 ، براستی که جھان فراخی را ديده که کاروانداری بود ،پیامبر اسالم، به اقتضای شغل اش
يمن و اورشلیم مسیر بین   سالی چند بار ،سالگی تا سی و ھفت ـ ھشت سالگی زدهسیاز  ،و

کھن تمدنی آشنا  ھای را درنورديده و با پديده ھا، انديشه ھا، باورھا و عقايد منتشر در اين حوزهء
حضور تکه می توان بوضوح آغازين از سه پروندهء اسالم  است که در دو پروندهاينگونه . شده بود

  . ديدرا  ھا از ھمهء اين تجربه اندوری ھا و آشنائیھائی 

برخورد دو تمدن آريائی و سامی بگیريم، و به  بین النھرين را محل اگر منطقهء جغرافیائی
در اين منطقه سه دين بزرگ ايرانی در زمان حیات و رفت و آمد پیامبر اسالم،  ،ياد آوريم که

چند  اتو نیز تفکر) يھوديت و مسیحیت(سامی  با دو دين بزرگ) میترائی، زرتشتی و مانوی(
به امتزاج و تأثیرشان بر يکديگر در کنار ھم حضور داشتند و ھمه  ،)متعلق به يونان و روم(خدائی 
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 گوناگون، اين اجزاء اکثرديد که چگونه  بوضوح خواھیم انجامیده بود،ظھور ھزاران نوع عقیده 
در واقع،  اند و، گشوده ،اين آخرين دين بزرگ سامی اسالم، به داخل را راه خود ،بصورتی طبیعی

و (در سراسر خاورمیانه  چھارده قرن پیش، ،ه استيکی از داليل اصلی اينکه اسالم توانست
ه بود ھای مرکزی آنالتقاطی بودن انديشه  شدت گسترش پیدا کند ھمین) غربی جنوب آسیای
 ھر مردمی که گشتهاين امر موجب آن . دنبايگانی شده اکه در دو پروندهء نخست اين دين  است

آن تکه ھای  با کمک ،و بیابندتکه ھائی از جھان بینی خود را در درون دو پروندهء نخست ـ  ـ
و جذب  بپذيرندبصورت آسان تری  ـ  ھمراه بود دين نو را ـ ھرچند که با زور شمشیر ھم ،»خودی«

  .کنند

را در دين اسالم مورد بررسی قرار ) انجامروند آغاز و شرح (» پروندء اول«اگر محتويات 
ی پیامبر اسالم و حشر و نشرھا داده و آنھا را با اديان و جھان بینی ھای حوزهء مسافرت ھا

مقايسه کنیم بالفاصله در می يابیم که اغلب اين اجزاء، بصورتی نامتشکل و پراکنده، از جھان 
رتشت و پیوندھای آن با آئین ھای که با تعالیم اصلی ز(بینی زرتشتی گری عھد ساسانی 

به ھمین دلیل ھم ھست که، مثًال، . اخذ شده است) و مھری تفاوتی کلی يافته بود میترائی
 )در آخر عھد ساسانی( ايرانیان«: ، نوشته است، پژوھشگر يک صده پیش آلمان»دارمستتر«

ز ھمان فرشته ھا و زمین ا ،آسمان ،آئین نورسیده را رونوشتی از آئین کھن خود يافتند که در آن
شان تنھا اھورمزدا... جای داده بودند در آنپرداخته و از ھمان شیاطینی پر بود که خودشان آنھا را 

   »...محمد نام داشتاکنون به اهللا تغییر نام يافته بود و زرتشت شان 

م می می رسی )در حرکت از آغاز تا انجامانسان  نقشناظر بر ( »پروندهء دوم«اما چون به 
و يونانی و رومی رايج در  از باورھای ايرانی و سامی است ایملغمه  حاوی اين پروندهبینیم که 

تضاد بین  گزينش ھا، و بخصوص ، به تضاد بنیادی اينهو، در اين میان منطقهء بین فرات و مديترانه
می توان گفت که در نتیجه،  .نشده استھیچگونه توجھی ايرانی و سامی،  دو جھان بینی

  . شده استپروندهء دوم با اوراقی بسیار درھم و آشفته تر از پروندهء اول پر 

انسان را بعنوان مددکار  آفريدگار حتی در دوران ساسانی، ،در جھان بینی ايرانیمثًال، 
آبادان کردن  از راهبر روی زمین  اش مینوی خويش در جنگ با اھريمن و برای ساختن بھشت

پنھان می دارد و در  آفريدهدلیل اينکه چرا انسان را  حال آنکه خدای سامی آفريند؛ ، میگیتی
می خواند و اين  يش »ظلومًا جھوال« داد،بر فرشتگانش برتری آفريد و او را  عین حال، پس از اينکه

فريب شیطان را می خورد و از بھشت رانده تاريک مغر جاھل، اما معصوم و بی خبر از ھمه جا، 
ای  ش را از ورطهخويبکوشد تا ديگر ھیچ نقشی در ھستی ندارد جز اينکه  و از آن پس شودمی 

  . بر گردد ء اورا بدست آورده و به بھشت گمشده القشنجات داده، دل خ که در آن فرو افتاده

د؛ گاه او آمده نوجود دار اسالم »پروندء دوم«در اين ھر دو صورت نامتجانس از انسان 
» با صد ھزار ديده«، »با صد ھزار چھره برون می آيد« که را »و نھفته پنھان«ای خداين است تا 

و گاه، بی داشتن  ؛بشناسد و حضور ھمه جائی و قدرت بی پايان اش را تصديق کندتماشا کند و 
. ھمان سرنوشتی می شود که خدايش برای او تعیین کرده استتوسری خور ھیچ اختیار، بازيگر 

 ساختن تحققدر ازای م ،ھمین انسان بی اختیار ،حسب باورھای سامی بر ،و طرفه اينکه
ھم پس بدھد، در دنیا  جواببايد  يزناپذير و از پیش تعیین شدهء خويش،سرنوشت گر اجباری

فیھا «بسوزد و  در آتش جھنم جاودانه و در آخرت عذاب ببیند و در اغلب اوقات ھم مجازات 
  .شود »خالدون

ھا  انسان دو پروندهء نخست به مسايل ايمانی و انديشگیاين  تمحتويا آشکار است که
آنھا می تواند به ملت ھای  میان عناصر التقاطی در فورو ، در عین حال،کار دارند و سر و
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 در اين پرونده ھا ـ موجود با تأکید و بزرگ سازی عناصر خودی ـ امکان دھد که» نومسلمان«
   .کنندآسان خود به پذيرش آئین نو را 

حوزهء جھان بینی ايرانی، در پی فتح ايران بدست اعراب شبه سیر تحوالت اگر به مثًال، 
موجود  برگرديم، می بینیم که چگونه انديشمندان ايرانی از ھمین عناصر مألوف و خودی ،جزيره

اسالم «با نام را که  ھمانی از دل آن استفاده کرده و توانسته اند در مجموعهء التقاطی اسالم
ايرانی آب ماقبل اسالم  عرفانی از خاک انديشهء آشکارا و ريشه ھايش شناخته شده» رانیاي

را از  خدا، بقول حافظ، انساناست که  یعرفانايرانی ـ در اين اسالم  .بیرون بکشندمی خورد، 
کنندهء زيبائی و  تصديقتا  )ما به او محتاج بوديم، او به ما مشتاق بود( سر اشتیاق می آفريند

. او را در مبارزه با شیطان ياری رساندديگرباره، بعنوان يار و مددکار خدا،  مت اش باشد وعظ
ديگر مخلوق تو سری خور دارای سرنوشتی از  ـ عرفانیايرانی نوسازی شدهء اسالم  در انسان

در تطور ھستی در مسیر  ،پیش تعیین شده نیست، بلکه از آن رو سرآمد فرشتگان خدا است که
و اين تطور بدون وجود و حضور او ممکن نمی  دارد نقشی اساسی و بنیادين ،خود ه ابدازل تا ب
جھان بینی کھن خود را، از طريق بکار گرفتن و بزرگ کردن عناصری  به کالمی ديگر، ايرانیان. شود

چنان باز آفرينی کردند که  ،اسالم وجود داشت مجموعهء التقاطی از آن که در دو پروندهء نخست
و  میبدیسعدی، و حافظ، در کنار  رومی و. متھم کردھم » خروج ار اسالم«شد آنان را به نمی 

و شیخ اشراق، تنھا چند چھره از سازندگان اين برداشت ايرانی از اسالمی بودند  نجم الدين رازی
 تحمیل شده بود و اکنون که در شبه جزيرهء عربستان پروريده شده و با زور شمشیر و نیزه بر آنان

  ).2(ان صیقل می خورد و تعالی می يافت در دست آن

بین النھرين و  ، درغرب ايران برداشت را می توان در میان ملل سامیشیوهء ھمین نوع 
. مشاھده کرد ،گشوده شده بود به دست اعراب شبه جزيره آنھا نیزکه سرزمین  ،سوريه بزرگ

علوی، پنج امامی، ھفت ( ش شیعی خودنگرانواع در  »امام«آنان نیز با آفرينش تصور مثًال، 
» پیامبر ـ پادشاه«توانستند به بازسازی تصور  ...)اسماعیلی، فاطمی، دوازده امامی و ،امامی

فراموش نکنیم که عیسای نصرانی ھم خود را (و مسیحیت ...) مثل سلیمان و داود(يھوديت 
نديشند پیدايش تشیع بخاطر نفوذ ا آنان که میدر واقع، . توفیق يابند!) می خواند »پادشاه يھود«

در فرھنگ پادشاھی  تصورانديشهء ايرانی در اسالم است اغلب از اين نکته غافلند که بین 
ايرانی تفاوت ھائی اساسی وجود دارد که موجب  در فرھنگ کھن پادشاھیمفھوم سامی و 

ايد در يکی از ش. رنگ و سبقهء سامی داشته باشد تا ايرانیبیشتر تشیع » امام«می شود تا 
ورود تشیع امامی به ايران و جريان به از اين منظر ھم مقاالت آينده، اگر فرصتی دست داد، 

 نظراتکنم و نشان دھم که چگونه اشاره ای دشواری ھضم آن بوسیلهء انديشمندان ايرانی 
ی نصر آن را نمايندگولی اهللا که اکنون شاگردش دکتر (کسانی ھمچون پروفسور ھانری کربن 

 wishful(بیشتر از نوع خوش خیالی  ،مبنی بر يکی بودن امام شیعه و پادشاه ايرانی ،)می کند
thinking (اسالم عربی جبل عاملی بر و تسلط  از عھد صفوی. تاريخی است تا احتجاجات علمی
اينگونه انديشمندان در . ديگر نه حافظی داريم و نه شیخ اشراقیھم که تا امروز  کشورمان
پراکنده در قلمرو وسیع خالفت و سلطنت  »تسنن« شکل قطعی نگرفتهء ء مذھبگستره
 ی کهچون نوبت به تسلط تشیع اما ؛بود که به بازسازی جھان بینی ايرانی پرداختند اسالمی
فرھنگ ديار ما رخت از  ھم ، آن بزرگانرسید داشتسامی  ھای پراکندهء فرھنگخرده ريشه در 

  .بر کشیدند و رفتند

آشنا  اول و دوم ءپروندهدو التقاط در  راه گشايندهء تا حدودی دربارهء کارکرد که حال
 در رابطه با مسئلهء التقاط ماسال» پروندهء سوم«مطالعه به  تااست  رسیده وقت آن ،شديم

. گردآوری شده است زندگی آدمیان برای تنظیم »احکام عملی«ای که در آن  هبپردازيم؛ پروند
از دو پروندهء  سھم التقاط ، بطور طبیعی،در اين پروندهء سوم می بینیم که شتم،چنانکه در باال نو
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از  احکام عملی» وارد کردن« امردين اسالم در  رندگان و سازندگانديگر بسیار کمتر است و پرو
 با مطالعه ای اندک می توان ديد کهيعنی،  .بازی نداشته اند چندان فرھنگ ھای ديگر دست

ريشه در سنن اعراب باديه يکسره  تارھائی که به اسالم نسبت داده می شودو رفاغلب اعمال 
  . ھستند» امضائی«دارند و به اصطالح 

 بودند، يک دسته آنھا وجود داشتنداحکام  از دو نوع ،در اسالم زمان پیامبر ،می دانیم که
و آنھا را  گذاشته» امضاء«ند و پیامبر پای آنھا بود سوممردر میان اعراب پیش از اسالم ھم که 

 را آنھا اسالم پیامبرند و بدون سابقه بودبرخی احکام ھم . بودبعنوان اعمالی اسالمی پذيرفته 
احکام «اين دسته به  .می کرددر میان اعراب نومسلمان ساری و جاری کرده و » انشاء«

   .می گويند »انشائی

بقهء ظھور انديشمندان و که در بین شان سا ،برای اعراب نومسلماننکته ر اين است که 
رافع مشکل اسالم التقاطی بودن محتويات دو پروندهء اول نیز وجود نداشت،  بزرگ ھم فیلسوفان
خدای که واقعیت ھمین از  )ودخمنتزع از اختالفات سیاسی و اقتصادی بین (آنھا  وآوردن بود 

با  ،بخصوص که. بودندراضی خوانده می شد  ،بود که نام بت بزرگ آنھا نیز ،»اهللا«اسالم ھم 
مکه به آسمان غیب صعود کرده و در اين صعود به موجودی  ءاز بتخانه» اهللا« ، اينظھور اسالم

، را در ھر دو دنیا تأمین و تضمین می کرد اعراب باديهبس قدرتمندتر بدل شده بود که زندگی 
کشتگان « ا کهچر ،ی نبودو نگران باک جابند ھم ھش کشته می شدااگر در رحتی بطوری که 
 .که تنھا اعراب خوش تخیل توانائی تجسم آن را داشتند يکسره به بھشتی می رفتند »راه اهللا

اما جدا کردن آنھا از سنت ھای عملی کھن شان کاری ساده نبود و به زودی پیامبر پذيرفت که 
  .برسمیت بشناسداکثر اين سنن را بعنوان احکام عملی اسالمی 

تبديل به  بوده که در طول تاريخ »پروندهء سوم«محتوای ھمین  نکتهء مھم آن است که
می خواھم بگويم که فقه اسالمی، بیش از . است شده یاسالم) فقه(مجموعهء شريعت 

و به ھمین  ؛، از آداب و رسوم و ارزش ھای اعراب باديه وام گرفتهآنحکمت و انديشهء ماورائی 
بیشترين جا برای تعزيرات و معامالت و  نیز ناامروزي حتیدلیل نیز می بینیم که در رساالت فقھی 

چگونه به خال «در نظر گرفته شده است؛ و اينکه  و حرام و حالل و مکروه و مستحب تنبیھات
   ...و» چگونه با حیوانات در آمیزيم«يا » با چند سنگ خود را پاک کنیم« يا »برويم

آن  الیست که از وم بوده امشکل اصلی انديشمندان ايرانی ھم با ھمین پروندهء س
و مجتھد و و  مسئله گورديف بلند صدھا و  از يکسو، مدرسه و مکتبو » !علم«قیل و قال  ءھمه

جراری که لشگر  آمده و بجان مردم می افتاده اند ـ بیرون ، از سوی ديگر،شیخ و زاھد و محتسب
می بیند و می » گناه«ض ھای آدمی را در معرو حتی پندار ھاو گفتار ھات و رفتار احرک ھمهء
 تخم بجای نشاط ،وا و جھنم جاودانهء آن دنیا بزدايد د تا اين گناه را با آتش شالق اين دنیکوش

  .دجاری ساز و اندوه اضطراب و ھول ،بجای شادی ،د وزھد بکار

بیشتر  »مبارزهء ملی انديشمندان ايرانی با عربیت اسالم«به ھمین دلیل ھم ھست که 
 دواويننفرتی که در سراسر . صورت می گرفته است پروندهء سومھمین  بر سر محتويات

کار برای انديشمندان ما شاعران بزرگ ما از اين جماعت مزاحم موج می زند حاصل آن است که 
بسیار دشوارتر از تفسیر و  ی جان سخت و مزاحم و نااھل »احکام عملیه«تفسیر و تغییر اين 

اينجا شیخان و فقھا با زندگی . ر پرونده ھای اول و دوم بوده استمندرج دآفرينش  ءتغییر افسانه
بر آن جاری و ساری کنند که از  را روزمرهء مردم سر و کار داشته و می کوشیده اند احکامی

التقاط کمتری برخوردار بوده و ماھیت و ھويت شکل گرفته در باديه ھای شبه جزيرهء عربستان بر 
  .ته استداش ئی سنگوارهآنھا استیال
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مقايسهء پرونده ھای سه گانهء يک مجموعهء التقاطی به نام  در جريانبدين سان، 
دارای قابلیت  از يکسو بوده،برخوردار  »التقاط بیشتر«می بینیم که ھر پرونده که از  ،اسالم

 یتقابل مزبوردر روند اين گسترش مجموعهء التقاطی و، از سوی ديگر،  داشته شتریگسترش بی
که از التقاط کمتری  ء سوم؛ اما ھر پروندهپیدا کرده استبا شرايط محلی  یشتریب تطبیق

تخته بند شدن در آداب و رسوم محلی نیز و  ،برخوردار است، بعلت فقد گسترش پذيری و تعمیم
  .کار را بر ديگران سخت می کند ،و منطقه ای

در  من به عالم غیبمؤ ايرانیان مشکل اصلیمی بینیم که ھم اگر نیک بنگريم،  امروزه
و  ؛نمی گنجد الم غیب و فرشتگان و بھشت و جھنمعاعتقاد به  حوزهء گسترده و قابل تعبیر

يا : کنند روشن اسالمرا با خدای  که چگونه تکلیف خويشبھتر می دانند  خود اينگونه ايرانیان
به صاری شیخ انھمچون و يا  ند،وجودش شک کن يا خیام وار دروار دوستش بدارند، مولوی 

و تا آن را  ،با پروندهء سوم می افتدھمین ايرانیان  اما به محض اينکه سر و کار. نیايشش بنشینند
به  آمرانو  مسئله گو اليانمو ان با ولی فقیه و آخوند يند می بینند که سر و کارشمی گشا
جوانان آويخته اند، بر سر ھر کوچه و بازاری آدمیان را به جراثقال  کهاست از منکر  اھیانمعروف و ن

دھانت را می بويند، «شالق می زنند، دست می برند، چشم از کاسه بیرون می کشند، و را 
  »...مبادا که

با توسل به  ،بوده که کوشیده اند تيعدر تذکار ھمین مزاحمت دلگیر شر ،انديشمندان ما
ترديد قرار داده و  کل اين پروندهء مسموم را ورق به ورق مورد ،خود اسالم ايرانی ـ عرفانی

ھمه بايدھا و نبايدھای شرع زھد  نفی«جانشین آنھا سازند که بر بنیاد  ی رانوين بکوشند تا نگاه
مان ھای ساز اجتماعی ـ سیاسی جلوی ھر اقدام ھدفش آن است کهگذاشته شده و » فروش

  . را بگیرد شريعتمدار و  ايدئولوژيک

خود را  شريعت ی» مرامنامه«افتادم که  یاد شعر معروف حافظبينجا رسیدم و چون بد
  :چنین اعالم می کند

  مباش در پی آزار و ھرچه خواھی کن
  !شريعت ما، غیر ازين، گناھی نیستکه در 

  

  :پانويس

که، بنا به تعريف، مشمول ديدار (ھمینجا بگويم که من به ريشه ھای نامحسوس اديان در خاکی به نام عالم غیب . 1
يا به نزول وحی از آن عالم بر پیامبران و، ھمچنین، به ادعای يگانه و يکپارچه و بی چون و چرا ، )و تجربه نمی شود

بودن مندرجات و محتويات اديان کاری ندارم و، واقع اينکه، اينگونه مسائل را اساسًا در حوزهء بحثی که پايهء خود را بر 
در عین حال، از . قابل وارد کردن نمی دانم» ھستند تمام اديان پديده ھائی التقاطی«اين مفروض قرار می دھد که 

ی در مد نظر است، فضای اين مقاله را چندان به جزئیات مجموعهء التقاطی اسالم » مفروض عام«آنجا که چنین 
  .اختصاص نداده و، مثل ھمیشه، خود را به اعمال چھارچوب ھای نظری بحث در مورد اسالم مقید می دارم

  .ندن نوشته ھای داريوش آشوری دربارهء حافظ را مؤکدًا توصیه می کنمدر اين مورد خوا. 2

  


