ﻣﻨﻄﻖگریزی اسﻼﻣ  ،عاﻣل سقوط ایران
ﻓاﺿل ﻏﯿﺒﯽ

رخداد انقﻼب اسﻼﻣ و چهار دهه ح وﻣت ﻣﻼیان نشان داد ،که نفوذ اسﻼم در جاﻣعۀ ایران نه ﺗﻨها ﺑه زور اسلحه و ﻓشار
اجتماع  ،ﺑل ه ناش از ویژگ ی انهای است .این ویژگ را ﺑاید در ﺑزرگداشت اندیشۀ آراﻣش دوستدار ،علت اصل سقوط
ﺗمدن و ﻓرهﻨگ در جواﻣ اسﻼمزده دانست.
ایرانشهر از آﻏاز همواره ﻣورد ﺗهاجم و ایلغار ﺑﯿاﺑانگردان همسایه قرار داشت و اصوﻻ ساختار ﻓدرال اﻣپراﺗوری ایران ﺑدین
سﺒب ش ل گرﻓت ،که نه ی

ارﺗش ﺑزرگ ،ﺑل ه سپاهﯿان »شاهنشﯿن«های ﻣرزی ،ﺑهتر ﻣ ﺗوانستﻨد شﺒﯿخونها و یورشهای

»ﺗورانﯿان« را ﺑرانﻨد.
الﺒته ﺑﯿاﺑانگردان همﯿشه ﺑه ایلغار ﺑسﻨده نم کردند و ﺑارها ﻣﻨاطﻖ شمال و حت ﻣرکزی ایران را نﯿز ﺑرای ﻣدﺗ ﺗسخﯿر نمودند.
نمونه »هپتالﯿان«)هونهای سپﯿد( ﺑودند ،که ﺑه سال ۴٨۴م .پﯿروز ساسان را کشتﻨد و نﯿم از سرزﻣﯿنهای اﻣپراﺗوری را ﺗسخﯿر
و درﺑار ایران را خراجگذار خود کردند .ﺗا آنکه پس از نزدی

ﺑه ی

سده )!( سپاه ایران آنان را ﺑرانداخت.

کوﺗاه آنکه ،اعراب نه نخستﯿن ﺑادیهنشﯿﻨان ﺑودند که ﺑه طم ﻏارت ثروتهای اﻓسانهای ﺑر ﻣﯿهن ایرانﯿان ﺗاختﻨد و نه آخرین
آنها .دی ران »آﻣدند و کﻨدند و سوختﻨد و کشتﻨد و ﺑردند و رﻓتﻨد)«.ﺑﯿهق ( اﻣا اعراب انگﯿزهای ﺑرای ﺑازگشت ﺑه صحراهای
سوزان عرﺑستان نداشتﻨد و نه ﺗﻨها ﻣاندند ،ﺑل ه شاهﻨشاه ایران را که همﺗراز اﻣپراﺗوری روم ﺑود ،ﺑه سراشﯿب ناﺑودی ش رﻓ
راندند ،چﻨانکه از آن ،ﻣﯿراث که ﺑتواند سﻨگ ﺑﻨای آیﻨده ﺑاشد ،ﺑجا نماند .آری ،اﻣپراﺗوری روم نﯿز در زیر ﺿرﺑات پﯿاپﯽ
»ﺑرﺑر«ها درهمش ست ،اﻣا ﻣﯿراث گستردۀ آن ،از نظام حقوق و سﯿاس گرﻓته ﺗا دستاوردهای ﻣعماری و ادﺑﯽ ،پس از هزار
سال شالودۀ ﺗمدن نوین اروپایﯽ قرار گرﻓت.
از ایﻨرو ﺑاید پرسﯿد ،کدام ویژگ در ذهﻨﯿت عرب ﻣسلمان ﺑاعث ﻣ شد ،که نه ﺗﻨها ﺗمدن ایران  ،ﺑل ه ﻣدنﯿت روﻣ را در
سرزﻣﯿنهای شرق ﻣدیترانه از »اس ﻨدریه« ﺗا »دﻣشﻖ« ناﺑود کﻨد؟ ﺗا کﻨون ﺗمدنستﯿزی اعراب ناش از ﻓرهﻨگ ﺑدوی و خوی
ﺑﯿاﺑان آنان ﺗصور ﻣ شد ،که پس از ﺗسخﯿر ﺑخش ﻣرکزی دنﯿای آن روزگار کوشﯿدند ﺑا از ﻣﯿان ﺑردن ﺗمدن در سرزﻣﯿنهای
اشغال  ،ﻓرﻣانروایﯽ خود را استوار کﻨﻨد.
در ﺗﺒلﯿغات اسﻼﻣ  ،ﻣغوﻻن وحش ﺗر و هجومشان ﺑر ایران سهم ﯿنﺗر از حملۀ اعراب جلوه داده ﻣ شود .در واق نﯿز هدف
نخستﯿن ﻣغوﻻن ﺗسخﯿر شهرهای دنﯿا و ی سان کردن آنها ﺑا خاک ﺑود ،ﺗا سراسر گﯿت ﺑه چراگاه اسﺒان ﻣغول ﺑدل گردد .اﻣا
آنان پس از کشتار و ایلغار ،ﺑخش ﺑه صحراهای خود ﺑازگشتﻨد و ﺑخش که ﻣاند ،ﺑه ﺑازسازی اجازه داد و ﺑاعث دوران
ش وﻓایﯽ کمنظﯿری گشت.
ﺑﻨاﺑراین ﺑا ﺑررس کارناﻣۀ این دو قوم وحش ﺑاید ﺑر این پرسش پاسخ یاﻓت ،که کدام ذهﻨﯿت ﺑاعث ﻣ شد ،ﻣغوﻻن پس از
ی

نسل ﺑه آﺑادان ﺑپردازند ،درحالﯿ ه ﺑازﻣاندگان اعراب نسل ﺑه نسل ﺗا ﺑه اﻣروز از کوشش ﺑرای ناﺑودی ایران دست

ﺑرنداشتهاند؟
ﺑا ﺗوجه ﺑدیﻨکه »ﻣهاجران« پس از ی

و دو نسل ﺑه ﻣﯿهن جدید خو ﻣ گﯿرند و آﺑادی آن را ﺑهروزی خویش نﯿز ﻣ یاﺑﻨد ،ﺑاید

پذیرﻓت که پاﻓشاری ﻣتولﯿان اسﻼم ﺑر ویران ایران ،از خلفا گرﻓته ﺗا ﻣﻼیان اﻣروزی ،از ذهﻨﯿت ﻣعﯿوب ناش ﻣ شود ،زیرا که
ناﺑساﻣان ایران خواه ناخواه گریﺒانگﯿر آنان ﺑعﻨوان ﺑخش از این جاﻣعه نﯿز ﻣ گردد .پس ذهﻨﯿت ﻣعﯿوب اسﻼمزدگان ﺑدیﻨکه
در جهت ﻣخالف ﻣﻨاﻓ دراز ﻣدت خودشان نﯿز عمل ﻣ کﻨد ،خودخواسته نﯿست و ﺑاید ﻣش ل ﺑاشد کاﻣﻼ درون .
هر انسان »عاقل « حت اگر نتواند اصول اﺑتدایﯽ »ﻣﻨﻄﻖ« را چﻨانکه ارسﻄو ﺗدوین کرد ﺑرشمرد ،اﻣا در داد و ستد ﻓکری ﺑا
ﻣحﯿط خود ﻣﻨﻄق اندیشﯿدن را ﻓراﻣ گﯿرد ،وگرنه از ﺑرقراری راﺑﻄه ﺑا پﯿراﻣون خود ﺑازﻣ ﻣاند .اﻣا ﻣﻨﻄﻖ ﺑعﻨوان »روش درست
اندیشﯿدن« در انسان نهادیﻨه نﯿست و ﺑاید ﻓراگرﻓته شود.
در پاس ﺑه این پرسش که »ﻣﻨﻄق اندیشﯿدن« چ ونه در دنﯿا گسترش یاﻓت ،کاﻓﯿست ﺑه راﺑﻄۀ نزدی

اﻣپراﺗوری ایران ﺑا

یونان ﺑاستان و سپس اﻣپراﺗوری روم نگریست ،که ﺑر ﺗﺒادل ﻓرهﻨگ گسترده ای ﺗکﯿه داشت .از سوی دی ر ،یهودیت و ﻣسﯿحﯿت
نﯿز پس از آنکه ﺑه ﺗرﺗﯿب از سوی »ﻓلوﺗﯿن« و »آ گوستﯿن« ﺑا ﻓلسفۀ یونان هماهﻨگ گشتﻨد ،از راه نوشتارهای ﻣذهﺒﯽ ﺑﻄور
ناخودآ گاه ﺑه گسترش ﻣﻨﻄﻖ در نﯿم رۀ ﻏرﺑﯽ کم

شایان کردند.

در این ﻣﯿان اعراب ﺑادیهنشﯿن هرچﻨد ﺑ ل از دنﯿای خارج ﺑﯽخﺒر نﺒودند ،اﻣا از آنجا که ﻣانﻨد دی ر اقوام ﺑﯿاﺑانگرد نﯿازی ﺑه
نگارش نداشتﻨد ،طﺒعاً دستاوردهای ﻓکری ﺑشر از جمله »روش صحﯿح ﺑ ار ﺑردن عقل« را نم شﻨاختﻨد.
ﺑهررو ،هم ﺑه ح م عقل و هم ﺑه گواه نوشتارهای ﺑجاﻣانده ،اعراب در دو سدۀ نخست پس از ﺗسخﯿر دو اﻣپراﺗوری ایران و
روم شرق  ،هﻨوز نوشتن نم دانستﻨد و نخستﯿن نوشتارها ،از »قرآن« گرﻓته ﺗا کتابهای ﺗاریخ )ﻣانﻨد»سﯿرة اﺑنهاشم« و
»ﺗاریخ طﺒری«( در هماهﻨگ ﺑا هم در سدۀ سوم نگارش یاﻓتﻨد .اعراب پس از آن هم ﺑه آرا و اﻓکار »کفار« ﺗوجه نداشتﻨد
و ﺑدین سﺒب هم ،ﺑا وجود کوششهایﯽ که از سوی ایرانﯿان ﻣانﻨد پورسﯿﻨا و ﻓاراﺑﯽ صورت گرﻓت ،ﻣﻨﻄﻖ ارسﻄویﯽ ﺑه نوشتار
و گفتار ﻣسلمانان راه پﯿدا نکرد.
ﺑﻨاﺑراین آنچه را که آراﻣش دوستدار »اﻣتﻨاع ﺗفکر« ﻣ ناﻣد ،در واق ناﺗوان از اندیشه در هر دو نمود آن است :ی
از »ش

ناﺗوان

« و دی ری درﻣاندگ از دریاﻓت واقعﯿت .این ویژگ نه ﺗﻨها اندیشۀ واﺑستگان ﺑه اﻣت اسﻼم را زﻣﯿنگﯿر کرده ،ﺑل ه

داﻣﻨگﯿر »واﻻﺗرین ﻓﯿلسوﻓان اسﻼﻣ « نﯿز ﺑوده و هست.
نمونه آنکه» ،دو ﺑزرگترین ﻓﯿلسوف اسﻼﻣ در پﻨ سدۀ گذشته« یعﻨ »ﻣﻼصدرا« و »ﻣﻼهادی سﺒزواری« »زنان را ﺑه دلﯿل
ﺿعف عقولشان در زﻣرۀ حﯿوانات قرار دادهاند) «.اسفار ،چاپ داراحﯿاءالتراثالعرﺑﯽ ،جلد  ،٧ص  (١٣۶ﺑﯿش

ﺗجرﺑۀ این دو از

ﺑرخورد ﺑا ﻣادر ،خواهر و همسر خود چﻨﯿن گزارۀ دهشتﻨاک را ﺗأیﯿد نم کرد و همﻨوایﯽشان نشانگر این است که نم ﺗوانستﻨد
در ﺗصویر اسﻼم از زنان ش

کﻨﻨد و ﺑدین ناﺗوان از درک واقعﯿت درﻣ ﻣاندند.

ﺑدین ﻣعﻨ ﻣسلمان نم اندیشد ،ﺑل ه ،از آنجا که ﺑدون چون و چرا ح م دین را ﺑاور دارد ،ﻣﻄالﺒﯽ ﺑﯿان ﻣ کﻨد ،که در ظاهر ﺑه
»دلﯿل« ﻣ ﻣاند .این را »عقلدستآﻣوز« ناﻣﯿدهاند و ﺑه ریشۀ عرﺑﯽ »عقل« )»عقال« :زانوﺑﻨد شتر( ﺑرﻣ گردد ،که از حرکت
جلوگﯿری ﻣ کﻨد .درحالﯿ ه اندیشه سﻨجش است ﺑا نتﯿجهای ناﻣشخص و ﻏﯿرقاﺑل پﯿشﺑﯿﻨ  ،چﻨانکه ﻣ ﺗواند ﺑاورهای ﻣوجود
را ﺑاطل کﻨد و درست ﺑدین ویژگ ﺑه سوی اﻓﻖ های جدید راه ﺑ شاید.
اﻣا ﻣﻨﻄﻖستﯿزی اسﻼﻣ نه ﺗﻨها ﺑه دوام ﺑاورهای نادرست ﻣﻨجر ﻣ شود ،ﺑل ه ﺑه جریانات ظاهراً ﻏﯿراسﻼﻣ نﯿز رسوخ ﻣ کﻨد.
نمونه :نه ﺗﻨها هﯿچ ﻣسلمان در هزار سال گذشته در این ح م قرآن که ﻣرگ را دلﯿل »حقانﯿت« ﻣ داند)،سوره ،٢آیه (٩۴ش
نکرده ،ﺑل ه این »دلﯿل« در گسترۀ نفوذ اسﻼم ﺑه دی ر جریانات ﻣذهﺒﯽ نﯿز گسترش یاﻓته و در دوران ﻣعاصر ،حت همۀ
جریانات چپ نﯿز »حقانﯿت« خود را ناش از »شهادت« پﯿروان ﻣ دانﻨد!
ﻣﻨﻄﻖگریزی در نزد »عوام« و »خواص« دو ﺑازﺗاب ﻣختلف دارد:
در نزد »عوام« ﺑدین گونه که ناﺗوان از سﻨجش پدیدهها ،در عﯿن حفظ آنچه از اسﻼم در ﺿمﯿرشان ح

شده ،اﻓکار و دادههای

ﻣخالف و ﻣغایری را ﺑه انﺒار ذهن سرازیر ﻣ کﻨﻨد .ﺑا آنکه ﺑه جن و پری ﺑاور دارند ،علوم طﺒﯿع ﻣ خوانﻨد و ﺑا آنکه ﺑه ﺗأثﯿر
ﻣراسم ﻣذهﺒﯽ ﻣانﻨد »زیارت و نذر و دعا« ﺑاور دارند ،اﻣا خود را ﺑا ﻣظاهر ﻣدرنﯿته ﻣ آرایﻨد.
در نتﯿجه ﺑه دوگانگ شخصﯿت و واق گریزی اجتماع )اس ﯿزوﻓرن ( دچار ﻣ شوند .نمونۀ ﻓردی چﻨﯿن اختﻼل »عﺒدال ریم
سروش« است که هویت ایرانﯿان را ﺗرکﯿب »سه هویت ایران  ،اسﻼﻣ و ﻣدرن« ﻣ داند .نمونۀ اجتماع آن نﯿز طﯿف »چپهای
اسﻼﻣ « هستﻨد ،که در ﺑﯿ انگ ﺑا ﻣﻨاﻓ ﻓردی و اجتماع خود و وارونهانگاری اوﺿاع جهان  ،در عﯿن ﻣسلمان  ،ﺑه »چپ
روس « ﺑعﻨوان ﻣذهﺒﯽ نوین ایمان آوردهاند.
ﻣﻨﻄﻖگریزی نزد »خواص« ﺑدین صورت ﺑازﺗاب ﻣ یاﺑد که آنان در ﺑررس های ﺗاریخ  ،اجتماع و سﯿاس خود ،در هﯿچ
ﻣوردی ﺑه هماهﻨگ و همفکری نم رسﻨد و ﺑﻨا ﺑه ال وی کشاکش سﻨ و شﯿع  ،درﺑارۀ هر ﻣوﺿوع ﺑه دو »ﻓرقۀ« آشت ناپذیر
ﺗقسﯿم شده ،ﺑه همآوازی دست نم یاﺑﻨد .زیرا پﯿششرط رسﯿدن ﺑه همآوازی همانا ﺑهرهگﯿری ی سان از راه ارهای ﻣﻨﻄق
است .ﻣﻨﻄﻖگریزی از پﯿدایش اندیشهای ﻣﻨسجم و ﺗﺒلور آن ﺑصورت نﯿرویﯽ ﻣادی )انگلس( جلوگﯿری ﻣ کﻨد.
کوﺗاه سخن ،اختﻼفنظر در ﻣورد پدیدههای ﻣهم ﺗاریخ و اجتماع )ﻣانﻨد ﺗهاجم اعراب ،رویداد ٢٨ﻣرداد و یا ﻣاهﯿت
اسﻼم( ﺑدین حدّ چﻨان در دنﯿا ﺑﯽنظﯿر است که آن را نم ﺗوان ﺑه اختﻼف زاویۀ نگرش نسﺒت داد ،ﺑل ه ،چﻨانکه کسروی ﺑرای
نخستﯿن ﺑار دریاﻓت ،از ﻣﻨﻄﻖگریزی و »لذت شﯿعﯿان از کشاکش و دوﺗﯿرگ « ﺑرﻣ خﯿزد.
اصل این است که ﻣﻨﻄﻖ نزد هم ان ﺑه ی سان عمل ﻣ کﻨد .ﺑدین سﺒب در زﻣان ﻣشخص ،کوشش ﺑرای درک واقعﯿت و نﯿل
ﺑه حقﯿقت ،ﺑاید ﺑه نتﯿجهای ﻣشترک ﺑﯿانجاﻣد .گذشتگان ﻣ پﻨداشتﻨد که »شﯿشۀ کﺒود«)ﻣولوی( در ﺑراﺑر دیدگان ،ﻣا را از

درک واقعﯿت ﺑازﻣ دارد .ﺑه عﺒارت دی ر» ،پﯿشداوری«ها از دیدن درست واقعﯿت جلوگﯿری ﻣ کﻨﻨد ،درحالﯿ ه کارکرد ذهن
از این هم ناﺑ ارﺗر است و نه ﺗﻨها ﺑا خشﻨودی از هرچه در ﺗایﯿد ﺑاورهاست استقﺒال ﻣ کﻨد ،ﺑل ه هرآنچه را که در ﻣخالفت ﺑا
آنهاست پسﻣ زند .ﺑدین ﺗرﺗﯿب نه ﺗﻨها ﺑه ش

در ﺑاورها ﻣجال نم دهد ،ﺑل ه همواره ﻣﻄالﺒﯽ در ﺗأیﯿد پﯿشداوریها در ذهن

انﺒار ﻣ کﻨد).کانت( ﺑدین ﺗرﺗﯿب ﺑدون استفاده از ساطور ﻣﻨﻄﻖ ،گرۀ کور دو دستگ ها همواره سختﺗر ﻣ شود.
درحالﯿ ه ﺗواﻓﻖ و همدل درﺑارۀ پدیدههای ﻣهم ﺗاریخ و اجتماع پﯿششرط اقدام ﻣل است .ﻣهمترین پدیدۀ ﺗاریخ که
وﻓاق ﻣل درﺑارۀ آن از اهمﯿت حﯿاﺗ ﺑرخوردار است ،پدیدۀ اسﻼم در ایران ﻣ ﺑاشد .پس از آنکه انقﻼب اسﻼﻣ و رﻓتار
ﻣﻼیان ح وﻣتگر اکثر ایرانﯿان را دچار شوک ﻓرهﻨگ کرد ،ﺗجدید نظر در ﻣاهﯿت ﻣذهب حاکم و جستجوی علت دشمﻨ
ﻣتولﯿان آن ﺑا ﻣﻨاﻓ ﻣل  ،ﺑه ﻣشغولﯿت ﻓکری ایراندوستان ﺑدل گردید.
در دو سه دهۀ گذشته نﯿز کوشش پژوهش ران ایران ﺑسﯿار پﯿش رﻓته است و اﻓشای جعلﯿات ﺗاریخ ﺑه روشﻨ اثﺒات کردند
که اعراب پس از ﺗسخﯿر نﯿم از دنﯿای آن روزگار ،ﺑرای حفظ قدرت ﺑدین نﯿاز یاﻓتﻨد که سﻨت عرب را ﺑعﻨوان آیﯿﻨ نوین
گسترش دهﻨد .ﺑدین سﺒب ﺗازه در دوران عﺒاس » ،اسﻼم« را ﺑا ﺗکﯿه ﺑر حاﻓظۀ قوﻣ و نوشتارهای کهن ﻣذهﺒﯽ ﺗدوین کردند.
اعراب ح وﻣتگر ﺗوانستﻨد ﺑه وسﯿلۀ گسترش اسﻼم ،خوی ﺑﯿاﺑان خود را ﺑر جواﻣ و کشورهای اشغال ﺗحمﯿل کﻨﻨد و در ازای
دوام ح وﻣت خود ،ﺑاعث ﺗﺒاه ﺗدریج چﻨد حوزۀ ﺗمدن شوند .ﺑدین ﺗرﺗﯿب پژوهشهای علم در هماهﻨگ ﺑا ﺗجرﺑﯿات
ایرانﯿان ﺑخوﺑﯽ نشان ﻣ دهﻨد که اسﻼم ﺑﻨا ﺑه کارناﻣۀ ﺗاریخ و سرشت ﺿدﻣدن خود ﺑه هﯿچ وجه در آیﻨدۀ ایران ﻣدرن نقش
نخواهد داشت.
انتظار ﻣ رﻓت که ﻣلت ایران ﺑتواند ﺑا گسترش چﻨﯿن شﻨاخت  ،ﺑه اقدام ﻣشترک ﻣل ﺑرای گذار از ح وﻣت اسﻼﻣ ﻣوﻓﻖ شود.
اﻣا دیری نپایﯿد که در این ﻣورد نﯿز ﺑه دودستگ ش رﻓ داﻣن زده شد .در خارج از کشور گروه ﺑه نام »اناره« از ی سو ﺑا
پژوهشهای درخشان در نوشتارهای اسﻼﻣ  ،ﻣانﻨد »قرآن« و »ﺗاریخ طﺒری« ،در جهت یاد شده گامهای ﻣهم ﺑرداشت و از
سوی دی ر ،ﺑه ی ﺒاره از »اثﺒات جعلﯿات« ﺑه »اﺑداع ﺗاریخ« پرداخته ،ﻣدع ﻣ شوند ،که »اعراب« را ﻣسﯿحﯿان ساکن شرق
ﻣﯿانرودان ﺗش ﯿل ﻣ دادند ،که در دوران اش ان ﺗا »ﻣرو« کوچانده شده ﺑودند .آنان ﺑا استفاده از ﺿعف درﺑار ساسان در
پﯿاﻣد جﻨگ ﺑا روم ،ﺑه رهﺒری »ﻣعاویه« و سپس »عﺒدالمل

ﻣروان«)از اهال ﻣرو!( ﺑه ﻓرﻣانروایﯽ ﺑر ایران رسﯿدند و در

سدههای آﺗ »اسﻼم« را ﺑعﻨوان ﺑدل از ﻣسﯿحﯿت ﺗدوین کردند .ﺑدین ﻣعﻨ اسﻼم آیﯿﻨ ایران است و اعراب نه ﺑادیهنشﯿﻨان
که از ﺑﯿرون ﺑرای ﺗسخﯿر و ﻏارت ایران یورش آوردند ،ﺑل ه ﺑخش از ایرانﯿان ﺑودند که رﻓته رﻓته ویژگ ﻓرهﻨگ خود را ﺑه
ش ل اسﻼم در ﻣﯿان ایرانﯿان پراکﻨدند.
صرﻓﻨظر از آنکه چﻨﯿن »ﺗاریخپژوه « آرزوی »ﻣﻄهری« را که ﺑرایش »اسﻼم روح ﺑود که در کالﺒد ایران دﻣﯿده شد« و رؤیای
»آلاحمد« که »ایرانﯿان را در ﺗﯿسفون ﺑا نان و خرﻣا چشمﺑراه اعراب ﻣ دید« ،ﺗحقﻖ ﻣ ﺑخشد ،پﯿاﻣدی عمل نﯿز دارد و آن
ایﻨکه ایرانﯿان اسﻼمزده را ﺑه دو گروه ﺗقسﯿم ﻣ کﻨد ،ﺗا همچون دو ﻓرقۀ ﻣذهﺒﯽ ﺑا هم درآویزند و اجازه دهﻨد ﻣشت ﻣ ّ ﺑر آنان
ح وﻣت کﻨﻨد.

