Comparative Theology, Vol: 8, No: 17, Spring & Summer 2017

/13

Genealogy of the Mu’tazilites’s Notions in Zoroastrian texts

Naser Gozashteh
Ali Ramezan Damavandi

Abstract
We seek to use the genealogic method of Michel Foucault, the contemporary French
Philosopher, in this article to find the roots of Mu'tazilites ideas in Zoroastrian texts. Foucault,
due to his approach, peruses the real signs from the present time to the past and looks for the
overturned history. It means that he takes his approach from the present time to the past and
makes them connected. Accordingly, He uses the genealogic method in his analyzes. In the
present article, we begin with the simple accusations which Mu'tazila faced with in
discussions and debates with other Muslim sects. They were accused of being Zoroastrian,
Shu'ubi and Ahle Ta'vil. They were also accused of being Qadar-Garā (the distribution of
good and evil things between God and human being), rationalist and justice oriented. In other
words, they accused them of interpreting Islam with Iranian teachings and excommunicated
them. The question, which our article tries to answer, is: Were these accusations true
considering political and religious motivations? Our findings are followed by these Historical,
theological and religious manifestations: 1- Some of the Mu'tazila were from Mawāli
(Iranian) and non Arab people. 2- Qadriye was the sect which made the backgrounds for the
arrival of Mutazila and they believed that Human being is not under compulsion and God
does not do evil things. The enemies of Qadariye referred to a hadith attributed to the Prophet
of Islam against Qadariya. 3- Mu'tazilites believed that religiousness is not limited to
performing religious rituals and religion needs rational-mental and theological foundations. In
other words, they believed that Religion is based on a religious-theological system and the
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basis of this system is the mind. Zoroastrianism also has such a structure; the religious system
of this religion is a God-centeredness and mind-based one and has a theological and religious
structure as its foundation. Another part of religiousness in Zoroastrianism is performing the
rituals and deed related to worship and praying. 4- The existence of theology among
Mu'tazilites depended on argument and debate. Theological Arguments were much common
in Zoroastrianism as well and the books Matikan Hezar Dadestan and Dēnkard are good
examples of that. The mind that is the foundation of wisdom in the system of Mu'tazilites is
indeed the mind dependant to morality or a control on good and evil and it has a same
function in God and human being. In Zoroastrianism, mind or wisdom is one of the most
important and fundamental concepts. According to the Words of Zoroaster in Gathas, it can
be said that wisdom is the distinctive part of this religion from other religions. The importance
of wisdom in this religion is so high that the meaning of the name of its main god is the lord
of wisdom.
Keywords: Mutazila ؛genealogy ؛teodicy ؛comparative theology ؛zoroastrian texts
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الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی)
سال هشتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 1396
ص 76 -63

تبارشناسی انگارههای اعتزالی در متون زرتشتی


ناصر گذشته -علی رمضان دماوندی
چکیده

اسالم در زمان و مکانی ظهور کرد که مناطق همجوارش از سطح تمدنی پیشرفتهتری نسبت به جزیرة العرب برخوردار بودند .این
سرزمینها از نظر ظهور و حضور عقاید و باورهای گوناگون ،پیشینهای بسیار طوالنی داشتند و این امر ،رواج و گسترش مباحثات و
مجادالت الهیاتی در این مناطق را موجب شده بود؛ ازاینرو ،اسالم در مکانی ظهور کرد که زمینۀ مساعد برای مجادالت الهیاتی و کالمی
داشت .قرآن کریم مروج و مشوق تفکر و تعقل در دین بود؛ به همین دلیل ،مباحث کالمی و الهیاتی و درنتیجه ،عالمان این علم در اسالم
و بین مسلمانان جایگاه باالیی داشتند .دینپژوهان و خاورشناسان و اسالمشناسان ،بارها نقش باورهای پیش از اسالم را در شکلگیری
دستگاههای کالمی اسالم بررسی کردهاند .معتزله در گیرودار بحث و مناظره و ردیهنویسی با دیگر فرقههای مسلمان ،همیشه با این اتهام
روبهرو بودند که شما زرتشتیگرا (مجوس) ،ایرانگرا (شعوبی) و زندیق (زندیک یا اهل تأویل؛ یعنی کسی که متون مقدس را تأویل
میکند) هستید .م عتزله همچنین به قدرگرایی (تقسیم حوزة کارهای خیر و شر میان انسان و خداوند) و عقلگرایی و عدلگرایی متهم
بودند .به عبارت دیگر ،آنان را به خوانش و تفسیر اسالم بر پایۀ آموزههای ایرانی ،متهم و از این رهگذر ،آنان را تکفیر میکردند .در این
مقاله تالش شده است که آیا این اتهامها ،جدای انگیزههای سیاسی ،رقابتی و فرقهای ،رنگی از حقیقت دارد یا ندارد .این امر واقعیت دارد
که شماری از اعتزالیان ،موالی (ایرانیان) و غیرعرب بودند و در محیط عربهای مسلمان زندگی میکردند؛ مانند بصره و کوفه (که یا
سابقۀ سکونتی نداشتند یا موالی و اعراب به شکل همزمان آنها را ساکن کردند) .در پژوهش حاضر ،این مسئله با رویکردی تطبیقی و
مقایسهای بررسی شده است .شبهات زیادی در مسائلی مانند :صفات خداوند بهویژه صفات ذات ،مبحث رؤیت ،آزادی اراده و گزینش،
استطاعت پیش از فعل ،لزوم و وجوب ایمان عقلی ،حسن و قبح ذاتی ،مبحث اَلَم ،صدور خیر محض از ذات پروردگار و ناتوانی او در
ارتکاب فعل قبیح ،موجب شده است تأثیرپذیری دستگاه کالمی معتزله از انگارههای زرتشتی ،امری ممکن و حتی متحقق دانسته شود.
سرانجام نتیجه گرفته شد ایرانیان با توجه به پیشینۀ یزدانشناسیِ رسوخکرده در ذهن و زبانشان ،خوانشی عقلمدارنه و عدلمدارانه از
اسالم بهدست آوردند؛ مکتب معتزله محصول این خوانش بود.
واژههای کلیدی
اعتزال ،تبارشناسی ،عدلگرایی ،کالم تطبیقی ،متون زرتشتی
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طرح مسئله

«القدریۀ مجوس هذه االمۀ» یعنی قدرگرایان زرتشتیان این

بیتردید معتزله یکی از مهمترین و معتبرتررین فرقرههرای

امتنررد )عمرانرری147 :1419 ،؛ عریرران .)38 :1382 ،منررابن

مسلمانان بودند که به خوبی از ظرفیت عردلمدارانرۀ دیرن

یادشده برآنند که قدریه همان معتزلهاند .در روایت دیگرر،

اسالم بهره بردند و یک دستگاه الهیاتی ساختارمندِ بر پایره

از ایشان می پرسند که قدریان کیستند .ایشران مریفرماینرد

عقل و عدل و استوار بر قاعدة آزادی طراحی کردند و بنرا

کسانی که اعتقاد دارند امور خوب و شایسته از ناحیه خدا

گذاشتند .معتزله در گیرودار بحث و مناظره و ردیهنویسری

و امور زشت و ناپسند از ابلیس سر میزند؛ درصورتیکره

با دیگر فرقه های مسلمان ،همیشره برا ایرن اتهرام روبرهرو

هم نیکیها و هم بدیها تنها از خدا سرمیزنرد )عمرانری،

بودند که شما زرتشتیگرا (مجوس) ،ایرانگررا (شرعوبی) و

 .)152-151 :1419در زمان حکومت بنیامیه و در روزگار

زندیق (زندیک یا اهل تأویل؛ یعنی کسی که متون مقردس

عبرردالملک بررن مررروان (حررک  86-65ق) ،قدریرره یررا برره

را تأویل میکند) هستید .معتزلره همچنرین بره قردرگرایی

اصطالح پیشگامان معتزلره ظهرور کردنرد و برا فرقرههرای

(تقسیم حوزة کارهای خیر و شر میان انسان و خداوند) و

مخالف خود همچون جبریه اختالف داشتند .جبریه معتقد

عقلگرایی و عدلگرایی متهم بودند .به عبارت دیگر ،آنان

بودند که هیچ کاری از انسانها سرنمیزند و خیر و شر را

را به خوانش و تفسیر اسالم برر پایرۀ آمروزههرای ایرانری،

به خدا نسبت میدادند .بررخالف آنران ،معتزلره و قدریره

متهم و از این رهگذر ،آنان را تکفیر مریکردنرد .در مقالرۀ

طرفدار قدرت و آزادی ارادة انسران بودنرد و آدمری را در

حاضر تالش شرده اسرت کره آیرا ایرن اتهرامهرا ،جردای

کردار و رفتار خویش آزاد میپنداشتند .این فرقهها برر اثرر

انگیزه های سیاسی ،رقرابتی و فرقرهای ،رنگری از حقیقرت

نفوذ کالم زرتشتی در اسالم پیدا شدند؛ بره همرین دلیرل،

دارد یا نه .این امر واقعیت دارد کره شرماری از اعتزالیران،

مخالفان ایرن فرقرههرا ،قدریره یرا معتزلره را مجوسران یرا

موالی (ایرانیان) و غیرعرب بودند و در محیط عرربهرای

زرتشتیان امت اسالم میخوانند و میگفتند زرتشتیان به دو

مسلمان زندگی می کردند؛ مانند بصره و کوفه (که یا سابقۀ

اصل خیر و شر معتقد بودند و انسان را در برگزیدن یکری

سکونتی نداشتند یا موالی و اعراب به شکل همزمان آنهرا

از آن دو مختررار مرریدانسررتند و معتزلرره نیررز انسرران را در

را ساکن کردند) .از این موالیان معتزلری ،عرالوه برر افرراد

برگزیرردن راه خیررر و شررر آزاد مرریپنداشررتند (قاضرری

سرشناستر مانند ابوالهذیل عالف ،نظّام و عمرو بن عبیرد،

عبرردالجبار 1965 ،ج 327-326 :8؛ مشررکور.)38 :1368 ،

افرادی مانند سُنبویه اسواری معروف به ابویونس بودند که

عبدالقاهر بغدادی به هنگام بازگوکردن عقاید نظّام از ردیۀ

بر پایۀ پارهای از روایتها ،معبد جهنی ،مسئلۀ قَدَر (اعتقاد

او علیه دوگانهگرایان (ثنویه) یاد میکند و میگویرد نظّرام،

به آزادی اراده) را از او گرفته اسرت .در ایرن میران ،البتره

کتابی علیه دوگانه گرایان (= ثنویه یا مانویران) نوشرته و از

جنبش شعوبیه نیز شایان تأمل و بررسی است .در پژوهش

عقاید مانویان انتقاد کرده است .مانویان برآنند کره نرور در

حاضررر کوشررش شررده اسررت ایررن مسررئله برره گونررهای

هر حالی کار خیر انجام میدهد و برر انجرامدادن کارهرای

تبارشناسانه در متون زرتشتی پیگیرری شرود و پیونردها و

شر توانا نیست و تاریکی همواره کار شر انجام میدهرد و

رگههای مشترک و همپوش با اصول باور معتزله ،شناسایی

بر انجام دادن کار خیر توانا نیست (البته با در نظرر گررفتن

و بازگو شود.

تفاوتهای موجود بین شر مانوی متفاوت و شر زرتشتی).

اسررناد مطالررب پرریشگفترره در منررابن گونرراگونی یافررت

نظّام از اینکه دوگانهگرایران تراریکی را بره دلیرل کارهرای

می شرود .منرابن کالمری اهرل حردیث و اشراعره ،حردیثی

بدش نکوهش می کنند ،متعجب شده است؛ زیرا کار خیرر

منسوب به پیامبر (ص) را نقل کردهانرد بره ایرن مضرمون:

از تاریکی برنمیآید .بغدادی از نظّام خررده مریگیررد کره
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شما اعتقاد داری که خداونرد را مریبایرد بره دلیرل انجرام

مباحث دینی و اعتقرادی در قلمررو ایرن حکومرتهرا بره

کارهای شایستهای همچون دادگری و راستگویی شکرگزار

شکلی سرازمانمند و سراختارمند شرکل گرفرت .همچنرین

باشیم؛ با اینکه عقیده دارید که خردا توانرایی سرتمگری و

هریک از این دو دین در طول زمان د ار دگرگرونیهرا و

دروغ را ندارد (بغدادی ،بی تا .)101 ،98 ،96 :بغردادی در

تحولهایی در زمینههای گوناگون شدند که البته این موارد

جای دیگر تصریح میکنرد دوگانرهگرایران و زرتشرتیان را

در دین مسیحیت به شکلی آشکار درخور بررسری اسرت؛

کسانی میداند که آفرینش همۀ خیرهرا و خروبیهرا را بره

زیرا با تشکیل کلیسای شرق ،این دیرن بره شرکل صرریح

خدا و آفرینش (پدآفرینش) شرها و بدیها را بره تراریکی

د ار گسست شد؛ آن هم دوپرارگیای کره از یرک بحرث

و شیطان نسبت میدهنرد (بغردادی ،بریترا .)209 :جالرب

مهم دربارة ماهیت عیسی مسیح ناشی بود .همچنین در این

است که بغدادی به هنگرام توضریح عقایرد باطنیره نرین

دوره با ظهور برخی از دیرن هرا و آیرینهرای نرو در ایرن

میگوید« :آن کسرانی کره دیرن باطنیره را پایره گذاشرتند،

قلمرو ،شرایط ویژه در زمینۀ مجادلههای دینی فراهم شرد.

پدرانشرران زرتشررتی (= مجرروس) بودنررد و آنرران برره دیررن

ظهور دینمانی (240م) در دورة شاپور یکم (241رر273م)

پدرانشان تمایل داشتند؛ ولی از تررس شمشریر مسرلمانان

(واگذاری حکومت به شاپور در زمان حیات اردشیر یکرم

این گرایش خود را آشکار نمیکردند؛ شماری از دانشوران

انجام گرفت؛ یعنی در سال 240م؛ اما تاجگرذاری و آغراز

ایرانی ارة کار را در وضنکردن قواعدی میدانسرتند کره

رسمی سلطنت ایرن شراه بعرد از مررد اردشریر صرورت

اگر کسی آنها را بپذیرد ،در باطن ،دیرن زرتشرتی را برترر

گرفت) و آیین مزدکی در دوران کرواد یکرم (531-488م)

می انگارد .آنان آیات قرآن و روایتهای پیامبر(ص) را برر

در ایررران و پدیدآمرردن فرقررههررای مسرریحی ماننررد فرقررۀ

پایۀ آن قواعد تأویل میکنند (بغدادی ،بیتا215 :؛ قزروینی

آریوسی ،یعقوبی ،نسطوری و ...و کوشش هریرک از ایرن

رازی.)406 :1358 ،

فرقهها بررای اثبرات انگرارههرای خرود و یرا رد باورهرای
دیگری ،شرایطی خاص را در زمینۀ برخوردهای الهیاتی به

مقدمه

وجود آورد که شاید در نوع خود بیمانند بود .بردینسران

بررسی تاریخ اندیشه به ویژه در حوزة تراریخ اسرالم و در

اسالم در زمانی ظهور کرد و در مکانی گسترش یافت کره

محدودة قلمرو اسالمی ،به نگراهی جرامن نیازمنرد اسرت.

از نظر بحثها و مجادلههای الهیاتی ،زمینه و بسرتر بسریار

اسالم در حالی ظهور کرد که سرزمینهای اطرراف حجراز

مساعدی داشت .برا آغراز دوران امروی (41ق) و اسرتقرار

از نظر سطح تمدنی در مراحلی بسیار پیشرفتهتر نسبت بره

حکومت اسالمی در خاندان بنیامیه و فروکشکرردن ترب

آن قرار داشتند .حکومرتهرای ساسرانی و روم شررقی در

آغازین کشورگشاییها ،زندگی جامعه نیرز وارد مرحلرهای

شمال و شرق شبه جزیره ،افزون بر توان براالی اقتصرادی،

دیگر شد؛ مرحلهای که در آن توسعۀ زندگی اجتمراعی در

سیاسی و نظامی ،مرکز فعالیتهای فکری نیز بودند .وجود

سایۀ بازرگانی ،اقتصاد ،امنیت و رفاه نسربی قررار گرفرت.

مراکزی علمری ماننرد گنردیشراپور و حررّان در ایرران ،و

این فراغت از جنگ و درگیری ،شررایط مناسربی را بررای

اسکندریه و انطاکیه در قلمرو بیزانس ،گسرترش و بالیردن

بررروز و نمررود بحررثهررای الهیرراتی و دینرری فررراهم کرررد.

علوم در شاخه های گوناگون را موجب شرد .همچنرین برا

مسلمانان از یکسو با جوامن دیگری روبهرو شرده بودنرد

رسمی شدن دیرن زرتشرت در ایرران برا روی کرار آمردن

که از لحاظ اعتقادی و ایمرانی برا ایشران متفراوت بودنرد؛

حکومت ساسانی ( 224م) و با آزادشردن دیرن مسریح در

مانند مسیحیان ،زرتشتیان ،ثنویه و ...که برخورد برا ایشران

روم با فرمان میالن ( 313م) و درنهایت رسرمیشردن آن،

شیوة ویژه خود را میطلبید .همچنین جامعه به دلیل برخی
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از رویدادهای داخلی مانند کشته شدن خلیفۀ سروم (35ق)

که این واژه به گروه ویژهای داللت دارد و این معنا ،ادعای

و مناقشه هایی که بر سرر آن رخ داد و نیرز درگیرریهرای

ما را دربارة ایرانیبودن سنسرویه تقویرت مریکنرد .نشرانۀ

حضرت علی(ع) با معاویه ،د رار مسرائلی شرده برود کره

دیگری که ما را در رسیدن به نتیجهای مطمئنتر راهنمایی

پاسخگویی بدانها را ازسوی برخری ایجراب مریکررد .در

میکند ،اشارهای است که در برخی از متون تاریخی دربارة

نین شرایطی نخستین فرقهها به وجود میآیند؛ فرقههایی

پیوستن سپاهی از اساوره به اعراب مسلمان در زمان حمله

ون خوارج ،مرجئه ،قدریه (= پیشگامان معتزله) .هریرک

به ایران آمده است .بر پایۀ روایرت ،سرپاه اسرواری کره از

از این فرقه ها در شرایط ویرژه ای برآمدنرد؛ امرا بحرث در

سوی یزدگرد به مقابله با سپاه اعراب در رامهرمرزد مرأمور

اینجا بر سر ریشۀ قدریه یا معتزله است .بیشتر منابن برآنند

شده بودند ،پس از محاصره در کُلبانیه به مذاکره با بزرگان

نخستن کسی که دربارة قدر صحبت کررد و آن را ترروی

اقردام مریکننرد و درنتیجرۀ موافقرت ایشران برا ابوموسرری

داد ،معبد جهنی (مقتول 80ق) (ابن اثیر456 :1420 ،؛ ابرن

اشرعری ،فرمانرردة سررپاه عرررب ،برره شررر اسررالمآوردن و

کثیر151 :1425 ،؛ طبری )40 :1384 ،اسرت .در برخری از

شروطی دیگر به سپاه اسالم می پیوندند و در بصره ،ساکن

منابن به استاد معبد در اعتقاد به قدر اشاره شده است .نرام

و حلیف (همپیمران) قبیلره بنروتمیم مریشروند (برالذری،

این شخص را ابن ندیم ،ابویرونس اسرواری ،معرروف بره

521-520 :1337؛ طبری .)390-389 :1384 ،نانچه ذکر

سنسویه ،آورده است .ابن ندیم دربارة نخستین کسری کره

شد ،گزارشهای مربو به معبد جهنی نیرز بره ایرن نکتره

در قدر و عدل و توحید سخن راند از قول بلخی میگوید:

اشاره دارنرد کره او در بصرره زاده شرده اسرت .بنرابراین،

نخستین کسی که در قدر و اعتزال سرخن بره میران آورد،

پذیرفتن این نکته که استاد معبد یک ایرانی نومسلمان (یرا

ابویونس اسواری ،یکی از اساوره و معرروف بره سنسرویه

حداکثر یک نومسلمان زاده) بوده اسرت ،امرری اسرت کره

بود و معبرد جهنری ،دنبالرهرو او برود (ابرن نردیم:1381 ،

شواهد تاریخی تا اندازة زیادی بیانکنندة آن است.

 .)290مقریزی نیز همرین نظرر را دارد (المقریرزی:1424 ،

روش ما در تحلیل و پردازش دادهها همان روشی اسرت

 .)435شهرستانی نیز در ذیرل قردریان نخسرتین ،در کنرار

که میشل فوکو ،فیلسوف معاصر فرانسروی ،مبتکرر آن برود؛

معبد جهنی و غریالن دمشرقی بره یرونس اسرواری اشراره

این روش تبارشناسی نام دارد .این مقاله دربرارة ایرن روش

می کند (شهرستانی .)40 :1413 ،نام این شخص بره دلیرل

بحث نمیکند .برای مطالعه این روش به این مقالره مراجعره

داشتن پسوند «اویه» (در زبران پهلروی در معنرای تصرغیر

شود (شیرازی ،زمستان  ،1388سال سوم ،شماره هارم).

است ،امرا در براب تحبیرب برهکرار مریرود) و همچنرین
اسواری بودن او که نشان دهنردة تعلرق او (خانردان او) بره

جایگاه متکلمان علم کالم (= یزدانشناسیی ،هیهعنیوان

طبقۀ سواران دوره ساسانی است که نخبۀ سپاه ایران در آن

الهیات ساختارمند

دوران بودنررد ،نشرران از ایرانرریبررودن ایررن شررخص دارد.

علم کالم ،علم اصول دین یا علرم نظرر و اسرتدالل دینری

خوارزمی نیز به این نکته دربارة اساوره در براب ششرم از

است که با دانستن آن میتوان عقاید دین اسالم را از روی

مقالت اول کتاب خود پرداخته اسرت .خروارزمی در ذیرل

دلیل به دیگران ،ثابت و شبهههای مربو به آن را رد کرد.

واژة اساورَه آورده است :جمن اُسوار یرا اسروار بره معنری

هر ند در همۀ دورهها این علم با اقبرال همرۀ گرروههرا و

فارِس یا سوارکار است؛ ولری ایرانیران تنهرا مررد دالور و

مذهبهای اسالمی روبهرو نبوده است ،گروههای مخرالف

پهلرروان را اسرروار مرریگوینررد (خرروارزمی.)111 :1383 ،

نیز برای ردکردن این علرم و از میران برداشرتن متکلمران،

خوارزمی با حصر معنای این واژه بهوضوح نشان میدهرد

ناگزیر بودنرد وارد یرک گفتمران کالمری شروند .در میران

تبارشناسی انگارههای اعتزالی در متون زرتشتی 67 /

فرقه های گوناگون مسلمان ،معتزله از بنیانگرذاران کرالم و

مذاهب دیگر ،مجادله و مناظره میکردند و کار رایر آنهرا

به مثابۀ یک علم است .هر ند آنان ازسوی بسیاری از اهل

ردیهنویسی بود .در این زمینه کتابهای فضرل االعترزال و

حدیث و اشاعره به بددینی و سستاعتقادی متهم شدهاند،

طبقات المعتزلۀ که خود شامل سره کتراب اسرت و کتراب

بیتردید معتزله ،دانشمندان و متکلمان مرؤمن و دینرداری

طبقات المعتزلۀ ابن مرتضی ،منابن درخورتوجهی هستند.

بودند که برای دینداری خود پیکربنردی ویرژهای طراحری

پیکربندی دین زرتشت نیرز بره همرین سربک و سریاق

کرده بودند .این پیکربندی کالمی طبیعتاً وجود متخصصان

اسررت .دسررتگاه الهیرراتی ایررن دیررن بررر خرردامحوری و

و دانشورانی دیرنشرناس و اسرالمشرناس و بره اصرطالح

عقررلمحرروری مبتنرری اسررت و سرراختاری یزدانشررناختی و

متکلم را ایجاب میکرد .تعداد متکلمان معتزلی در جامعره

کالمی دارد که بنیاد این دین را تشرکیل مریدهرد .بخرش

شایان توجه برود و وظیفرۀ آنران پاسرداری و نگاهداشرت

دیگری از دینداری در دین زرتشت به انجام دادن آیینهرا

باورهای دینی در برابرر آسریبهرا و خطرهرای بیرونری و

و کارها و اعمال مربو به پرستش و نیرایش اسرت .دیرن

حفظ این عقاید بررای پیرروان ،از رهگرذر اسرتدالل هرای

زرتشت ،دیانتی خدامحور و کتابمحور و از این رهگرذر،

باورپذیر بود .آنان بر آن بودند که دینداری صرفاً در انجام

فهممحور و تفسیرمحور است.

شماری از آیینهای دینی منحصر و خالصره نمریشرود و

مبحث یزدان شناخت یا علم کرالم در دیانرت زرتشرتی

دیانررت برره اصررل و اسرراس فکررریعقلرری و کالمرری

اهمیت ویژهای دارد .پیامبر ایرن دیرن در میران دیرنآوران

(یزدانشناسی) نیاز دارد .بره دیگرر سرخن ،هسرتۀ مرکرزی

بزرد ،تنها پیامبری است که پیش از رسیدن به پیامبری ،از

دین ،دستگاه الهیاتیکالمی است که عقل (خرد) ،بنیاد ایرن

آموزش های دینی در سطح عرالی برخروردار بروده اسرت.

دستگاه را ساخته است .این بخش از دین ،اصول دیرن یرا

بنابراین ،مباحث مرتبط به حوزة یزدانشناسی در این دیرن،

به عبارت خود آنان« ،اصول خمسه» نرام داد .بخرشهرای

با خود پیامبر بهصورت جدی مطرح میشود .زرتشرت برا

آیینی و عبادی دین ،زیر عنوان فروع دین است .بهطورکل،

کشیدن خطی قاطن میران پیرروان اهرورَمرزدا و اهرریمن و

خردورزی و عقلمداری شرالودة ایرن دسرتگاه و سراختار

مشخصکردن مقام و جایگراه نیروهرای مررتبط برا آن دو،

الهیاتی است .دین اسالم از نظر آنران ،دینری خردامحور و

ساختار الهیاتی پایه گذاری کرد که از همران آغراز وجرود،

کتابمحور و از این رهگذر دینی فهممحور است .بر ایرن

دستگاه کالمی (یزدانشناسی) را برای ایرن دیرن ضرروری

پایه ،علم کالم که به بیان استداللی و عقالنی اصرول دیرن

کرد .تأکید زرتشت بر ایمان مبتنی برر گرزینش و انتخراب

میپردازد ،مهمترین علم دینی اسرت و برا اینکره کتراب و

آگاهانه و نره صررف بنردگی و فرمرانبرداری ،و همچنرین

سنت ،جایگاه و اعتبار خود را دارد ،اینها هم بهنوبرۀ خرود

تأکید او بر خردورزی در اصول دین ،نشان از یک ساختار

اعتبارشان را از عقل میگیرنرد (قاضری عبردالجبار:1384 ،

عقالنی در این نروع از دیرنورزی دارد (پرورداود،1384 ،

)139؛ اما همرۀ اینهرا بره دانشرمندان معتزلری (متکلمران)

2:30؛  .)11:31وجود یک ساختار کرم و بریش منسرجم از

وابسته بود کره از دیرن و کریش خرود برا منراظره ،جردل،

عناوین دینمردانی دریافت مریشرود کره در گاهران آمرده

زبان آوری ،ادبیرات ،منطرق و آمروزه هرای دینری در برابرر

است .در گاهان ،زرتشت خود را ( zaotaزوت یا زوتر)،

بی دینان و بددینان دفاع میکردند .کتاب های گونراگون برا

به معنای پیشوا /روحانی واجد شرایط ،میخواند و گراه از

نام طبقات المعتزلۀ ،شرح حال یکایک ایرن دانشرمندان را

خود با عنوان منثرن/مانثرن (آنکه مانثره یا کالم الهرام آمیرز

به همراه نام آثار و فعالیت های کالمی ایشان نوشرته شرده

مؤثر می سراید) ،یاد میکند (همان13:32 ،؛ { )6:33ارجاع

است .متکلمان معتزلی در برابر دانشرمندان دیگرر ادیران و

نامشخص است؛ شیوة ارجا به گاهران ،ماننرد سرایر مترون
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دینی ،مانند شیوه ارجاع به کتاب مقدس است؛ عدد سمت

آذرباد در زند بهمن یسن نیرز مصرلح نامیرده شرده اسرت

راسررت ،نشررانههررای مرردنظر اسررت و عرردد سررمت ر ،

(محصل .)25:3 :1385 ،این آذرباد همان کسری اسرت کره

نشان دهندة بند است} .ظهور و رتبه بنردی مقامرات دینری

در متنهای پهلوی نیز سرخنانی بره او منسروب اسرت .در

معموالً تبعی و درنتیجۀ ادامه و استمرار یک دین به وجود

میان این سخنان که بیشتر اشاره به حکمرت عملری دارنرد

میآید؛ بنابراین ،حضور نین تقسیم بندی در آغاز حیرات

(میزان مسرائل فقهری در آن بسریار انردک اسرت) ،گراهی

دین زرتشت ازجمله شواهدی است که نظاممندبودن ایرن

سخنانی آمده است کره جنبرۀ کالمری دارنرد .نانچره در

دین را از همان آغاز نشان میدهد .همچنین اشارههایی که

جایی اشاره به منشأ شر دارد و در جایی دیگر آمده اسرت

در برخی از متنهای پهلوی به مذاهب و برخی گروههرا و

که :هرکس باید بداند که من از کجرا آمردهام .از بهرر ره

سران آنها شده است ،نشاندهندة گرمبودن بازار مجرادالت

یز آمردهام .بره کجرا براز خرواهم گشرت .(Gignox,

کالمی در این دین است؛ برای نمونره ،در کتراب ماتیکران

) 1991, p.184این جملهها بیشرک مربرو بره حروزة

هزار دادستان به فتواهای مختلف دربارة یک حکم ،همرراه

اصول و مبانی دین بودهاند و در زمرة مباحث کالمی قررار

با نام صرادرکنندة آن اشراره شرده اسرت؛ نرامهرایی ماننرد

میگیرند؛ زیرا در آن ،سخن از منشأ و هدف آفررینش آدم

پوسانوِه آزادمرردان ،بهررام ،وایَره یرار ،مرردد (فررخ مررد

و خویشکاری اوست؛ البته این جملهها ریشرهای کهرنترر

بهرامان13:1 ،؛ 10:7؛ 5:10؛  )1:18و غیره .هر ند بیشرتر

داشته اند و از ارکان ایمران مزدیسرنی هسرتند .کهرنتررین

این نامها با حوزههای فقهی و قضایی دیرن (فرروع دیرن)

شکل آن ،همان است که در گاهان ،یسنا  12آمرده اسرت.

مرتبط هستند ،می توانند دلیلی بر وجرود مکاترب مختلرف

سرانجام باید به مندرجات بند  231از کتاب ششم دینکرد

فکری باشند؛ البته در برخی از متنها بهصورت نمایانتری

اشراره کررد .در آن بنررد آمرده اسررت :در برابرر اشررموغان،

به این گروهها با عنوان اشتَگ  gatšāčاشاره شده است.

هیچکس به غیر از روحانیای که وظیفهاش بحث و گفتگو

در شایست ناشایست از هار اشته نام برده شده اسرت.

دربارة این مسائل است و میتواند بهگونهای سخن بگویرد

و

که خود را نجات دهد و شخص بدعتگرذار را در منراظره

سوشیانس (مزداپور .)3:1 :1390 ،هر ند ایرن اشرته هرا

شکست دهد ،نباید خودسررانه ایرن مهرم را انجرام دهرد.

بیشتر مکاتب مختلف فقهی هستند ،بریشرک هرر مکترب

بنابراین ،مباحث مرتبط برا حروزة اصرول دیرن ،در حیطرۀ

فقهی بر یک دستگاه کالمی (یزدانشناسری) مبتنری اسرت.

وظایف گروه ویژهای از دینمردان برودهانرد .ایرن افرراد از

اشاره به آذربراد مارَسرپندان ،یکری از صرادرکنندگان فتروا

آموزشهای ویژهای در زمینهی مسائل کالمی و گرونگی

(همان ،)22:8 :نشان دهندة پیوند عمیق بین علرم اصرول و

جدل در مسائل اصولی دین برخوردار بودند .گفتۀ براال را

فروع دین است .ما میدانیم که آذرباد مارسپندان از طررف

با استناد به بندهایی دیگر از همین کتاب میتروان تقویرت

شاپور دوم ساسانی (379-309م) مأموریت یافت ترا مرتن

کرد .در جایی سخن از ندالیگی دین به میان آمده است:

مصَحَح و متقنی از اوستا ارائه دهد .آذرباد سرانجام موفرق

آنان همچنین معتقد بودند کره دیرن هفرت الیره دارد کره

به تهیۀ یک نسخۀ مرجن می شود و حقانیت این نسرخه را

بیرونیترین آن را حکما ،کالم مقدس و زند دانسرتهانرد

با انجامدادن وَرِ گرم اثبات میکنرد (محصرل.)4:5 :1389 ،

).(Gignox,1991, pp.84-95بیشرک موضروعاتی از

بخشی از مطالب مذکور در اوستا دربارة مسائل مررتبط برا

این دست ،با حوزة فروعات دین مرتبط نبودهاند؛ بلکره برا

اصول دین است؛ بنابراین ،ایجاب میکند که آذرباد ،افزون

اصول دین مرتبط برودهانرد و بردون هریچگونره تردیردی،

بر دانسته های فقهی ،انگارههای کالمری را نیرز دارا باشرد.

مبحث تأویل به مباحث کالمی و اصولی دین متعلق است.

اشتۀ آدور هرمرزد و آذر فرنبرن نرسری و نیوگشسر
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از دیگر اشارتی که در این کتاب آمرده اسرت و مریتوانرد

برای دینمردان زرتشتی بره وجرود آورد کره ترا آن زمران،

استفاده شود نکتهای است کره در بنرد  216کتراب ششرم

کمتر با آن درگیر بودند .این درگیریهرا از دوران آغرازین

دینکرد آمده است .در آنجا میخوانیم :هریچکرس برا دیرن

سلسلۀ ساسانی مشاهده میشود .در یرک هرارم واپسرین

دشمنتر از اشموغان نیست؛ ون غیرر از اشرموغان هریچ

سدة سوم مسیحی ،کردیر ،موبدان موبد بزرد ،از سرکوب

دشمن دیگری نیست که به درونیترین الیۀ دین نفوذ کند.

و مقابله با پیروان سایر ادیان و مذاهب یاد میکند .کردیرر

این اشموغان در لباس کسی که ناقل کالم مقردس اسرت،

در بند  30کتیبهاش در نقش رستم ( )KNRmاز برخورد

وارد درونیترین الیه های دین میشوند .برخی حتی بسیار

بررا بودائیرران ،هنرردوها ،مسرریحیان ،مانویرران و غیررره یرراد

به دین نزدیک میشوند ) .(ibid,1991, pp.84-85اگر

مریکنرد )(Gignox, 1991, P.42؛ البتره ایرن نروع از

جمالت باال به ترتیب پشت سر هم قرار داده شرود ،نرد

برخورد ،به شرایط و زمانهای ویژهای محدود بوده اسرت

نکته معلوم میشود .1 :اینکه دین ،بطون دارد و تأویلپذیر

و از نظر عقلی نیز این نوع برخورد همیشه مناسرب نبروده

است؛  .2عدهای میکوشند تا با استفاده از تأویل ،خروانش

است؛ بنابراین ،روحانیران زرتشرتی بررای حفرظ مرردم در

خود را از دین ارائه دهند .این نکته شایان توجه است کره

دایرة دین ،باید دست به اقداماتی میزدند که بیشرتر جنبرۀ

بنا به مندرجات مینوی خرد ،ایرن اشرموغان یرا پرارهای از

اقنرراعی و اسررتداللی داشررته باشررد تررا جنبررۀ تهرراجمی و

ایشان ،در زمرة طبقۀ روحانیانند ()7:5 ،28؛  .3گروهری از

سرکوبگرانه .نهاد روحانیت در دورة ساسانی از مقامرات

دینمردان آموزش دیده و متخصص (شراید گروهری کره از

و مراتب گوناگونی تشکیل میشد .پایینترین ایرن مراترب

آنان با عنروان دسرتور  dastvarیراد شرده اسرت) ،آمرادة

من بود که رئیس این گروه را مغان من مینامیدنرد و گویرا

پاسخگویی به شبهها و یا پرسرشهرای کالمری اشرموغان

رئیس آتشکدههای بزرد بودند .بعد از آنان موبدان بودنرد

هستند .همۀ موارد یادشده ،مسائلی هسرتند کره برا مسرائل

که رئیس آنها بهمنزلۀ رئیس تمام روحانیان برود و موبردان

کالمی پیوند دارند و نشان دهندة اهمیت و رواج این علرم

موبررد نررام داشررت .از دیگررر مراتررب روحانیرران ،هیربررد و

در میان ایرانیان زرتشتی در دوران پیش از اسالماند.

هیربدان هیربد بودند .دیگری ،مغان اندرزبد بود کره گویرا

دین زرتشت در میان ادیران وحیرانی جهران ،تنهرا

لقب موبدان موبد بود .سررانجام وَربَرد و دسرتور برود کره

دینی است که پیامبر آن آموزشهای دینی و مذهبی داشرته

گویررا در مسررائل مررذهبی و معقررول و مشرراوره قضررایی

است؛ بنابراین از همان آغراز ،سلسرله طبقرات روحرانی و

متخصررص برروده اسررت (کریستنسررن.)85-84 :1380 ،

دینمردان داشته است؛ نانکه در اوستا از مقامراتی ماننرد،

بیشک تشکیل یک حکومت متمرکرز سیاسری بررای ادارة

زوتر ،راسپی ،آثرون ،مانثرن و غیره سرخن بره میران آمرده

قلمرویی که پیش از آن در مدت حدوداً پن سده برا یرک

است .در اینجرا ،برخری از مراترب روحانیران برهویرژه در

نوع آزادی سیاسی و دینی اداره شده اسرت ،تشرکیل یرک

دوران ساسانی (651-224م) معرفی شرده اسرت .در ایرن

نهاد متمرکز و سلسله مراتبری دینری را نیرز امرری بایسرته

دوران ،دین زرتشت ،دین رسمی و غالب ،واپسین مرحلرۀ

می کررد .در ایرن قلمررو پهنراور ،پیرروان ادیران گونراگون

تکامل خود را طی میکند .دورة ساسانی به دلیل گسرترش

میزیستند؛ درنتیجه ،به طور طبیعری نهراد دیرن بره وجرود

ادیان شرقی مانند بودیسم در شرق ایران و ظهور برخی از

عده ای از روحانیون نیاز داشت که وظیفرۀ ایشران ،زدودن

ادیان و مذاهب جدید در داخل کشور مانند دین مرانوی و

شبهه های اشموغان (مرتردان و یرا اشخاصری کره قرائرت

کررریش مزدکررری و از سررروی دیگرررر ،آزادی و سررررانجام

دیگری غیر از قرائت رسمی دین داشرتند) برود .نرام ایرن

رسمیشدن مسیحیت در امپراتوری روم ،شرایط ویژهای را

گروه از روحانیان به شکل واضح ،بر ما دانسته نیست؛ امرا
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در بند  231از کتاب ششم دینکرد اشاره شرده اسرت کره:

عملی و پایه و مدار بحثهای اخالقی اسرت .بره عبرارت

آنان (مرجن ضمیر در متن به خردمندان اقدم بازمیگرردد)

دیگر ،این عقرل ،معطروف بره اخرالق و عقرل فراآورنردة

باور داشتند زمانی که اشموغان وارد دین مریشروند و برر

دستگاه ارزشی معطوف به عمل یا قوة حکم به شایسرت و

سر هستی و نیستی دین و ایزدان جدل میکنند ،هیچکرس

ناشایست است .نکتۀ شایان توجه این است که این عقرل،

غیررر از روحررانیای کرره خویشررکاریاش بحررث و گفتگررو

هم در خداوند وجود دارد و هم در انسان و هم در روابط

دربارة این مسائل است و میتواند بهگونهای سخن بگویرد

میرران آن دو کررارکردی یگانرره دارد .عقررل یررا خرررد نقررش

که خود را نجات دهد و اشموغ را شکست دهد (؟) و برر

دعرروتکننررده برره عمررل درسررت و انجررام کررار شایسررته و

این نکته تأکید دارد که روحانی مخصروصِ آمروزشدیرده

رهاکردن کار ناشایست دارد .درواقن ،در اینجا عقرل ،اراده

باید به مقابله با اشموغ بپردازد و این نشان از وجرود یرک

را محدود و مقید به انجام کار خردپسند و شایسته میکند.

طبقه از علمای متخصص در بحث از اصول دین دارد کره

در اینجا ارادة خداوند مطلق نیسرت و خردا هرر کراری را

بسرریار برره خویشررکاری متکلمرران مسررلمان نزدیررکانررد

انجام نمیدهد .خداونرد تنهرا بره کارهرای شایسرته اقردام

) .(Gignox, 1991,pp.90-91در ایرن بنرد ،سرخن از

میکند و ضرورتاً کارهرای شایسرته انجرام مریدهرد و بره

اشموغانی است که منکر وجرود ایرزدان شردهانرد .مسرئلۀ

همین منوال ،از کارهای زشت پرهیز میکند .معتزله از این

وجودداشتن یا نداشتن ایزدان ،با اصول دین مرتبط است و

ویژگی خداوند با صفت عدالت و دادگرری یراد مریکننرد

بخشی از ایرادهای واردشدة اشموغان در ند فصل آغراز

(قاضی عبدالجبار.)146-144 ،141 :1384 ،

کتاب سوم دینکرد وجود دارد؛ ایرادهرایی ماننرد :پرسرتش

بحث شناخت و معرفت و شاخه ها و لوازم آن در میان

عناصر ،ایرادهای فقهی مانند آداب طهارت ،قربانی و فدیه،

معتزله جایگاه بسریار مهمری دارد .کافیسرت کره بره جلرد

اصالت متون دینی و… ) فضریلت :1381 ،کررده .)10-1

دوازدهم المغنی قاضری عبردالجبار همردانی توجره کنریم؛

هر ند شاید برخی از این پرسشها از راه فقه پاسرخ داده

سراسر این کتاب دربرارة نظرر و معرارف اسرت و قاضری

شود ،مسائلی مانند پرستش عناصر و یا اصالت متون دینی

عبدالجبار در این جلد دربارة اندیشریدن ،دانرش یقینری و

ازجمله مسائلی هسرتند کره در زمررة موضروعات کالمری

معرفت ،بحثهای دامنه داری انجام داده است و البته علرم

جای میگیرند .بنابراین ،برای پاسخدادن به این مسرائل بره

و معرفت زاییده و میوة نظر است .عبدالجبار نظر و تفکرر

دینمردی نیاز است که به مسائل معقول و منقول دین آگاه

را شرح میدهد و راههای آن را بازگو میکند و نیاز مرا را

باشد تا به شبههای اشموغان پاسخ دهرد .ایرن شرخص از

برره آن آشررکار مرریسررازد .ناگفترره پیداسررت کرره گرررایش

نظر وظایف همچون متکلمان دوران اسالمی است.

عبدالجبار در این بحث ،اعتزالری اسرت و همران راهری را
می رود که استادانش برهویرژه ابروعلی و ابوهاشرم جبرائی

جایگاه عقل

رفتهاند .از نظر عبدالجبار ،واژة نظر ند معنرا دارد :گراهی

در اینجا این پرسش طرح میشود :این عقل و خرردورزی

به معنای نگاه کردن و گاهی هم به معنای احسرانکرردن و

که معتزله اساس الهیات خود را بر آن استوار کردهاند ،ره

رحمت بهکار میرود و در پارهای از موارد نیرز بره معنرای

بافت و کرد و کاری دارد و در پهنۀ بحثهای فلسفی عقل

نظر قلب بهکار میرود کره منظرور قاضری از ایرن واژه در

و پیکربندی مفهومی مربو به این بحثها ،این عقل ره

اینجا همان نظر قلب است .منظور عبدالجبار این است کره

جایگاهی دارد .اگر برا اصرطالحات فلسرفی از ایرن عقرل

نظر قلب ،فرایند سوقدهنده به سرمت تفکرری اسرت کره

اعتزالی و کالمی سخن گفته شود ،این عقرل ،همران عقرل

پرده از روی حقیقت میگشاید؛ البته در قررآن هرم نرین
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احتمالی را دفن میکند ،الزم و واجب است .تفکر و نظرر،

آمده است :اولم ینظروا فی ملکروت السرماوات و االر

از نظر قاضی ،این نوع تفکر بر همۀ مسلمانان واجب است

نخستین واجب در میان واجبات اسرت کره هریچ مکلفری

و همۀ معتزلیان بر این بنیان پای میفشرارند؛ زیررا از نظرر

نمیتواند از آن شانه خالی کند )همان.(10-7 :

ایشان ،عقرل پریش از نقرل اسرت و مرردم پریش از ورود

از دیدگاه معتزله ،نظرکردن به دالیل سمعی و نقلی ،مرا

شریعت ،بر پایۀ عقلشان داوری و رد یا قبول میکردنرد و

را به شناخت خداوند نمیرساند؛ بلکه میبایرد بره دالیرل

یا یزی را میپسرندیدند و یرا از یرزی دور مریشردند.

عقلی نظر کرد .دالیلی همچون حادثبودن جهان که پرس

بدین سان ،اگر تفکر واجب است ،پس تقلید فاسرد اسرت؛

از اثبات حادثبودن آن ،به آسانی به وجود آفریردگار پری

زیرا ما را به سمت انکرار بردیهیات مریکشراند؛ همچنرین

میبریم )همران .(9 :در ایرن سراختار ،تنهرا خردا قردیم و

تقلیدکردن از فرد معتقد به قدیم بودنِ اجسام از تقلیدکردن

بیآغاز است و همۀ پدیدهها آفریده هستند و آغراز زمرانی

فرد معتقد به حادثبودنِ اجسام برتر نیست و اعتقادداشتن

دارند .به نظر میرسد این انگاره ریشره در انگرارة خردای

یا نداشتن به هر دو نیز ناشدنی است .رفتار مرردم هرم برا

شخصی دارد؛ اینکه جهان هستی را غیر از خردا بردانیم و

پیامبران بر تقلید مبتنی نبوده است؛ بلکره پیرامبران پیوسرته

خدا را غیر از جهان بدانیم و خردا و آفریردههرا را از هرم

مردم را با دلیل راهنمایی می کردند .این نوع نظر ،کرنش و

سلب کنیم ،بر پایۀ شخصیبودن خدا استوار است .خدا در

فعلی همچون دیگر افعال اسرت کره از خواسرت و تروان

دستگاه کالمی معتزله ،شخص است؛ ون متمایز از جهان

انسان نشأت میگیرد و از ایرن رهگرذر دو وصرف کرم و

است و با اراده و انتخاب و گزینش خود جهان را از عردم

زیاد دربارة آن بهکار میرود .شخص با تفکرکردن سرزاوار

به وجود آورده است و پیش از فرایند آفررینش ،دیرگراهی

پاداش و کیفر اخروی میشود و تا زمانی که تفکر فعلی از

به آفرینش اقدام نمیکرده است و خود بوده و خرود .پرس

افعال انسان است ،فعرل دیگرری از آن متولرد مریشرود و

او شخصی است که دست به آفررینش نرزده اسرت و براز

حاصل این تولد ،دانش یقینی و به اصطالح متکلمان ،علم

همان شخص است که دست به آفرینش زده اسرت و ایرن

است و همۀ ارزش این نظر و تفکرر در همرین برونرداد و

ترک و فعل ،بر داشتن خواست و اراده ،داللرت آشرکاری

حاصل است .بدینسان بر پایۀ سخن قاضی ،هرگراه تفکرر

دارد؛ همچنین به جهان و انسانها توجه کرده است؛ رون

از ناحیۀ شخصی عاقل باشد و دلیل و استدالل روشرنی را

آنها را از عدم به وجود آورده است و همۀ اینهرا برر روی

پیگیری کند و به نتیجه برسرد ،دانرش یقینری کره موجرب

هم نشان از شخصیبودن او دارد و مهمترین این ویژگیها

آرامش خاطر است ،از ایرن تفکرر زاده مریشرود .بره هرر

برای شخصیبودن ایرن اسرت کره او برهطرورکلی غیرر از

صورت ،علم و معرفت نزد عبردالجبار از یکردیگر متمرایز

ال برا
آفریده هاسرت .ایرن انگراره در الهیرات اعتزالری کرام ً

نیستند و هر دو زاییدة نظر هستند و موجب آرامش خاطر

رویکرد الهیاتی فیلسروفان متفراوت اسرت؛ رون خردای

شخص متفکر و عاقل می شروند و همرین آرامرش خراطر

فیلسرروفان خرردای غیرشخصرری اسررت و هسررتی بایسررته و

نشان یقینیبودن آن است (ابن مالحمی خروارزمی؛ :1386

واجبالوجودی است که در همۀ موجرودات حضرور دارد

10-1؛ قاضی عبدالجبار ،1965 ،ج.)175 :12

(همان.(20-11 :

بر ایرن پایره ،همرۀ مسرلمانان در وهلرۀ اول بره تفکرر

آنچه در دیانت زرتشتی زیر عنوان عقرل یرا خررد یراد

مکلف اند و معتزله ازجمله ابن مالحمی ،دالیل گونراگونی

می شود ،یکی از محوریترین و کلیردیتررین مفراهیم در

برررای ایررن الررزام و تکلیررف آوردهانررد؛ ازجملرره :شررناخت

ایمان زرتشتی است .با توجه به سخنان زرتشت در گاهان،

خداوند نشاید ،اال به تفکر و تفکر نیز ون همواره آسیب

خرد فصل ممیز این دین از غیر خود است .اهمیرت خررد

 /72الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هشتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 1396

در این دین تا آن پایه است که اسم اصلی خدای این دین،

خرد استفاده کند ،پاسخهرای درسرت را خواهرد دریافرت

به معنای اهورة خردمند و یا سرور دانا است .مقام خررد و

(عریان .)66 :1382 ،در جایی دیگر آمده است خرد بررای

نقش محوری آن نان متعالی است که اهورهمزدا (هرمزد)

دیررنبرراوری پیررداترین راه اسررت (همرران .)86 :ایررن خرررد

نیز هستی را بر پایۀ خردش آفریده و بر همین پایه ،مرردم

وجوب عقلی ایمان را در یک جملره خالصره مریکنرد و

را نیز مختار خلق کرده است (پرورداود.)9 ،7:31 ،1384 ،

نین میگوید :خرد یعنی تشخیصدادن و شناخت خروب

کسی که از خرد بهرهمند باشد ،نمیتواند در زمرة گمراهان

و بد؛ همچنین توانگرترین و درویشترین فرد بره ترتیرب

باشد (همان)8:32 :؛ بلکه هرکس کره خررد خرود را فررو

کسی است که خردش کامل اسرت و آن کسری کره خررد

نهد ،گمراه است (همان .)14:32 ،در جای جای مرتنهرای

ندارد (تفضلی .)50 :1385 ،در اینجا خرد کسری کامرلترر

زرتشتی به اشارههایی به خرد برمیخوریم .البته این خررد

است که بتواند روان خویش را نجات دهد (عریان:1382 ،

را باید همان خرد عملی و عقل نتیجهگرا دانست ،نه عقرل

107؛ تفضلی .)53 :1385 ،در جایی دیگر نیرز درایرنبراره

یونانی .این عقل ،خردی است که هرمزد نیز به آن ،پایبنرد

آوردهاند بهترین خرد آن است که فرد از رهگذر آن ،جسم

و تنها در ار وب آن کنشمند است (فرخ مررد بهرامران،

و روان را بدون آسیب به دیگری حفظ کند و اگرر هرر دو

 .)38 :1391بر مبنای باورهای زرتشتی ،هرمزد آفریدهها را

کررار ممکررن نشررد ،روان را حفررظ کنررد و جسررم را رهررا

به خررد آفریرده اسرت و آنهرا را برا خررد نگراه مریدارد

کنرد) .(Shaked, 1979, pp.12-13خررد قردیم بروده

(المقریررزی .)17 :1424 ،همچنررین بهترررین نیکرری کرره برره

است و خاستگاه تمام آفرینشهای هرمزد است (تفضرلی،

مردمان رسیده است ،خررد اسرت؛ زیررا دنیرا و آخررت و

 .)64 :1385ایررن خرررد ،هماننررد حررد وسررط در منطررق

گیتی و مینو با خرد بهدست میآید .هرمزد نیز مینو و گیتی

ارسررطویی اسررت؛ زیرررا یکرری از نشررانههررای اصررلی آن،

را با خرد اداره میکند (عریان85 :1382 ،؛ تفضلی:1385 ،

میانهروی و اعتدال است (عریان؛  .)86 :1382هرمزد ،خرد

 .)19-18با توجه به پییشینۀ مندرجات پرسش اول مینروی

فطری و اکتسابی را برای نگاهداشت مردمران و دورکرردن

خرد ،عقل و خرد در اینجرا یرزی اسرت کره در زنردگی

شرّ آفرید .خویشکاریهای این خردها به ترتیرب عبارتنرد

دنیوی و اخروی موجب رستگاری فرد و انجام کار خوب

از :مواظبت تن از بیم ارتکراب گنراه و پاییردن آن از رنر

و ترک کار بد میشود ).(Shaked, 1979, pp.22-23

بیبر و فنای مال دنیا و فرجام تن مجسمداشتن و از توشرۀ

نکتۀ جالب این است که خررد حتری افرزایش ضرریب بره

آخرت خویش نکاستن و به بدن کراری خرویش نیفرزودن

دست آوردن یاری بخرت را موجرب مریشرود (تفضرلی،

است .خویشکاری خرد اکتسابی پند و روش نیکبشناختن

 .)22 :1385این خرد نان است که اگر همرراه برا نیکری

و برای انجام آن همتگماشتن ،به دیده عبرت نگریدن بره

نباشد ،خرد به حساب نمیآید (همان .)33 :این خرد نان

اتفاقات گذشته و آگاه بودن از مسائل آینده اسرت؛ یرزی

اصیل است که برای ایمان نیز از نظر عقلری وجروب قررار

که برودن را نشراید ،گراییردن را نیرز نشراید و کراری کره

می دهد :از نظر خرد ،کسی ناپسندیدهتر است که بره مینرو

فرجامیدن را نشاید ،نباید سر گرفت (عریان.)107 :1382 ،

نگرود و گیتری را بیارایرد (همران .)48 :در جرایی دیگرر،

بدین سان ،این عقل یا خرد ،خردی است که سرانجام بایرد

سخن از این رفته است کره رون فرردی بره سرن پرانزده

موجب رستگاری تن شود .اگر به یاد بیاوریم که انسان در

سالگی رسید ،مکلف میشود و بایرد از خرود بپرسرد کره

دین زرتشتی همراه و یاور هرمزد است و به قصرد کمرک

«کیستم و ه کسی را خویشم و از کجا آمدهام و بره کجرا

به هرمزد برای مقابله با اهرریمن آفریرده شرده اسرت ،بره

بازگردم» و بسیاری پرسشهای بنیادین دیگر .اگرر فررد از

آسانی درک خواهیم کرد که را این عقل با عقرل یونرانی

تبارشناسی انگارههای اعتزالی در متون زرتشتی 73 /

بسرریار متفرراوت اسررت .هرمررزد نیررز مقیررد برره ایررن عقررل

بهمنظور رسیدن به منفعت ،بایرد پرارهای از اجرزای فعرل،

خودآفریده و در عین حرال ،دادار آن اسرت؛ پرس طبیعری

جلوتر و پاره ای عقب تر بیاید تا یزی به نام ترتیب شکل

است که انسان نیز برای رستگاری به دنبال این خرد برود.

بگیرررد و شررکلگرررفتن فعررل براسرراس آن ترتیررب ،بررر
شکلگرفتن آن فعل براسراس نبرود ترتیرب اولویرت دارد.

صفات خدا

پس در فعل ،عاملی افزون بر قدرت وجود دارد؛ عاملی که

معتزله از راه بررسی احوال و آثار جسم و حادثبرودن آن

این ترتیب را سروسامان میدهد؛ زیرا اگر یزی افزون بر

به وجود پدیدآورنده یا خداوند پیبردهاند و باز از رهگذر

قدرت نبود ،آن اولویت وجود نداشت .وجود آن اولویرت،

این آفرینش و هنرنمایی و نگارگری آن آفریدگار به وجود

یعنی عاملی افزون بر قدرت در کرار اسرت کره آن عامرل،

صفاتی ون علرم و قردرت و ...رسریده انرد؛ امرا از نظرر

علم است .خدا عالم است؛ ون افعرال محکرم از او سرر

معتزله ،برخالف اشاعره ،این صفات عین ذات و برآمده از

زده است )ابن مالحمی خوارزمی.( 35 :1386 ،

ذات هستند و هیچ تمایزی بین صفات خداونرد و ذات او

در متن های پهلوی نیز اوصافی همانند این بره اورمرزد

وجود ندارد .خدا تواناست؛ ون جهان آفرینش را آفریده

نسبت میدهند .در مینوی خرد او را دهندة همه خروبیهرا

و این اعمال قدرت ،از سر اختیرار و نره از سرر ضررورت

مینامند .اورمزد آفریردگاری بسریار نیرک اسرت کره ایرن

بوده است.

آفریده ها را با خرد آفرید و آنان را با خرد نگاه مریدارد و

ادبیات (متون) زرتشتی نیز سرشار از جملههایی اسرت

از رهگذر خرد ،آنان را پایدار و بیدشرمن بره جراودانگی

که ضمن ستایش و پرستش اهورهمزدا در آنها بره اوصراف

همیشگی از آن خرود مریکنرد ) تفضرلی13-11 :1385 ،؛

او اشاره شده است .در گاهان ،کهنترین متن زرتشرتی ،از

pp.67

 .(Shaked,در یشررررت اول کرررره

اهوره مزدا برا اوصرافی ماننرد دادگسرتر (پرورداود،1384 ،

هرمزدیشت نام دارد ،اوصاف اهورهمزدا یاد شده اسرت .از

 ،)4:29آفرینشررگر توسررط خرررد و دادار یرراد شررده اسررت

خالل این اوصاف دریافت میشرود کره اهرورهمرزدا دانرا،

(همان.)7:31 ،

توانا ،پاک (سپند ،مقدس) ،خردمند و بلکه خود خرد است

1979,

اعمرال قرردرت در میران انسررانهرا براسرراس ضرررورت

و خود دانایی است .قدرتمنرد اسرت .مقدسری اسرت کره

نیست؛ بلکه براساس سنجش انجامدادن و نردادن اسرت و

هرگز شکست نمیخورد و پاداش هیچ پاداشگیرندهای را

کامالً از سر اختیار و دور از جبر و ضررورت اسرت .کرار

فروگذار نمی کند .آفرینشرگر (دادار) اسرت ،عردالتپیشره

خدا هم به همین صورت است (ابن مالحمری خروارزمی،

است و دادگری همردوش و همگرام برا اوسرت .کسری را

 .)34-33 :1386از برخی دادهها اینگونه برمیآیرد کره در

نمیفریبد و به کسی ستم نمیکند (پورداود ،1377 ،هرمزد

انجام افعال خود بر مبنای قاعدة اصلح اقدام میکند؛ زیررا

یشت ،بند .)31 ،15 ،14 ،13 ،12 ،8 ،7

در جایی آمده است که او به دلیل سود آفریدگان به دوران

دربارة صفت حیات ،معتزله با مشکل نردانی روبرهرو

آمیزش تن در داد (آموزگرار .)84 :1386 ،او انسران را برا

نبودند؛ زیرا وقتی علم و قردرت بررای خردا اثبرات شرد،

ارادة آزاد آفریده است (پورداود.)2-1:30 ،1384 ،

حیات نیز اثبات شده است .بدون وجرود حیرات ،ایرن دو

بر پایۀ باورهای معتزله ،دربارة علم خدا هم میتوان برا
مرکب استدالل پیش رفرت .خردا عرالم اسرت؛ زیررا از او
افعال محکم سر زده است و فعل محکم ،فعلی اسرت کره
براسرراس پیکربنرردی مررنظم و مرتررب یررده شررده اسررت.

صرفت در یررک فاعرل پدیرردار نمریشررود (ابرن مالحمرری
خوارزمی .)36 :1386 ،دربارة شرنوا و بینرابودن خردا نیرز
معتزله تفسیر ویژهای دارند .خردا ایرن دو صرفت را دارد؛
زیرا وقتی یک امر دیدنی یا شنیدینی پدید بیایرد ،خداونرد
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آنهررا را درمررییابررد .پررس دانسررتن شررنیدنیهررا و دانسررتن

به نقل از آذربادِ مهرَسپندان آمده است :شاکرم که این مصیبت

دیدنی ها خداوند را متصف به اوصاف بینرا و شرنوا کررده

نصیب من شد؛ ون ممکن بود بدتر از این به من برسد .ایرن

است (همان.)42-36 :

مصیبت به جسم من رسرید و نره بره روحرم؛ رون تحمرل

در اوستا نیز به صفت بینا و شنوابودن اهورهمزدا اشراره

مصرریبت جسررمی برره مراتررب راحررتتررر از تحمررل مصرریبت

شده است .در هرمزد یشت آمده است :بسیار بینا نرام مرن

روحرانی اسرت ) .(Shaked, 1979, p.131در اینجرا نیرز

است ،بسیار بینراتر نرام مرن اسرت (پرورداود ،1377 ،ج:1

هر ند شر رسیده از اهریمن است ،آذرباد آن را با عطرف بره

 .)12:1بنابراین زرتشتیان نیز برای اهورهمزدا صفت بینرایی

خیر توجیه کرده و پذیرفتنی است .این برداشت از مسئلۀ شرر

قائل بوده اند؛ همان طور که برای او صفت شنوا را نیز قائل

و این شیوة برخورد با آن بره مبحرث عرو

در نرزد معتزلره

هستند ... :ما میستاییم قوة شنوایی اهورهمزدا را کره کرالم

بسیار شبیه است .در اینجرا نیرز نجرات از عرذاب آن جهرانی

مقدس را نیوشد (همان :بند .)28ازآنجاکه افعال نیز در نزد

عوضی است که در برابر آسیب و شر وارده به شخص تعلرق

باورمندان به دین بهی اهورایی و اهریمنی هستند ،شرنوایی

گرفته است.

و بینایی برای خدا صفت هستند؛ زیرا بررای بیران آنهرا از
واژگرران اهررورایی اسررتفاده شررده اسررت و ررون اهررورایی

نتیجه

هستند ،خیر محض هستند و رون خیرر محرض هسرتند،

براساس مباحث پیشگفته و مقایسه تطبیقی آنهرا درمیرابیم

عین ذات اهورهمزدا هستند که خیر محض است.

که اندیشهها و باورهای اعتزالی ترا حرد زیرادی ریشره در
انگارههای زرتشتی و ایران باسرتانی دارد و از آنهرا بسریار

رنج و درد

متأثر اسرت؛ البتره ایرن میرزان از تأثیرگرذاری از یرکسرو

یکی از مسائل مهم مطرحشرده میران معتزلره ،مسرئۀ رنر

محصول برخورد و آشنایی ایرانیران برا اسرالم اسرت و از

است .معتزله از یک سو خدا را از ظلم مبرّا مریداننرد و از
سوی دیگر ،با پدیده ای به نام رن و درد و سختی مواجره
می شوند که آن را بر پایۀ مبحث عو

توجیره مریکننرد.

قاضی عبدالجبار در شررح ایرن موضروع در کتراب شررح
االصول الخمسه می گوید :اگر خداوند به دلیل غرایتی کره
مشخص کرده اسرت ،المری مری رسراند ،در قبرال جبرران
عادالنرره آن عوضرری مرریدهررد (قاضرری عبرردالجبار:1356 ،
 .)493قاضی در جایی دیگر از همین کتاب مریگویرد :مرا
این رن را به دلیل اینکه دربردارندة خیری بزردتر است،
میپذیریم (همان.)312 :
زرتشرتیان نیررز هر نرد سرراحت خداونردی را از انجررام و
اعمال هرگونه ستم و ستمگری پاک میدانند و همۀ امور شرر
را ناشی از اهریمن میدانند ،در توجیه شر رسیده و الم وارده،
تفسیری مشابه معتزله دارند .در کتاب ششم دینکرد کره یکری

سرروی دیگررر ،از عالقرره مسررلمانان برره مباحررث کالمرری و
الهیاتی ،ناشی میشود که البته اسالم نیز مشوق این مباحث
بوده است .همان طور کره بره دالیرل تراریخی و دینری در
مناطق مختلف شام ،گرایش به قرائت جبری و یرا مرجئری
با اقبال بیشتری مواجره شرد ،در منراطق مختلرف سرواد و
جبال و نیز شرق ایران ،به قرائتهایی از اسالم توجه شرد
که بیشتر مبتنری برر عردلگرایری و اختیرار برود .ایرن امرر
به وضروح در نفروذ عقایرد خرارجی ،اعتزالری و شریعی و
ماتریدی در این مناطق مشاهده میشود .بیتردید یکری از
علل مهم ظهور و پیشرفت این عقاید ،سابقۀ تراریخی ایرن
مناطق است .شام با سابقۀ حضور طوالنی مدت مسریحیت
در آن ،مستلزم پذیرش عقایدی بود که با دستگاه کالمی و
جهانبینی مسیحی مشابهت داشته باشد .مباحثی مانند گنراه

از اصیلترین متنهای پهلوی است ،اشارههای مکرر و جرالبی

ازلی و تسلیم در برابر قضا و قدر الهی و مرواردی از ایرن

به مسئلۀ شر و نحوة برخورد با آن شده است .در ایرن کتراب

نوع کره در الهیرات مسریحی محوریرت دارنرد ،بریشرک

تبارشناسی انگارههای اعتزالی در متون زرتشتی 75 /

زمینهای مناسب و مساعد بررای ظهرور ،رشرد و گسرترش

ذاتی ،مبحث اَلَم ،صدور خیر محرض از ذات پروردگرار و

الهیات جبری و ارجائی فراهم کردهاند .به همرین ترتیرب،

ناتوانی او در ارتکاب فعل قبیح ،حدوث عالم و همچنرین

سرزمینهایی که پیش از فتوحرات اعرراب مسرلمان جرزو

باور به قاعدة اصلح ،مشاهده می شود .اصرار منابن کالمری

قلمرو حکومت ساسانی بود ،بره دلیرل رسرمیبرودن دیرن

و حدیثی به انتسراب قدریره بره مجوسریت برا اشراره بره

زرتشررتی ،درون مرزهررای ایررن دولررت از نظررر الهیرراتی و

احادیث نبوی و همچنین اشارة بسیاری از فررقنویسران و

جهان بینی زیر نفوذ باورهای این دین قرار داشتند .اسراس

مورخان به سر شمههای ایرانی اعتقاد بره قردر (براور بره

دین زرتشت بر آزادی اراده و مختاربودن فررد قررار دارد؛

آزادی اراده در انسان) ازجمله ادلهای است که ادعای ما را

درنتیجه ،بعد از فتوحات مسلمانان نیز این نروع قرائرت از

دربارة خاستگاه ایرانری دسرتگاه الهیراتی اعتزالری تقویرت

دین بیشتر در بین ایرانیان تازهمسلمان نفوذ کررد؛ زیررا برا

می کند .عالوه برر مروارد فروق ،فراوانری تعرداد متکلمران

سابقۀ ذهنی و تراریخی ایشران بره مراترب هماهنرگترر و

معتزلی ایرانی نژاد ،از دیگر دالیلی است کره بره اسرتحکام

نزدیکتر مینمود .به همین دلیل ،از همان روزگار آغرازی

مدعای ما کمک میکند.

ورود اسالم به این مناطق ،از یکسو اسالم برر آنهرا ترأثیر
گذاشت و از سوی دیگر ،از جنبرههرای گونراگون از ایرن
مناطق تأثیر گرفت؛ و ون بخش زیادی از حوادث دوران
خالفت خلفای راشدین در این مناطق رخ داد ،مرردم ایرن
مناطق نیز بیشرتر درگیرر مسرائل سیاسری و عقیردتیدینری
شدند .ماجراهای مررتبط برا قترل خلیفره سروم ( 35ق) و
حوادثی که در پی آن و در دوران خالفت امام علی(ع) رخ
داد (مانند جنگ جمل ،ماجرای حکمیت و )...و همچنرین
حوادث دوران حکومت بنیامیه (132-41ق) ماننرد ،قیرام
مختار ثقفی (مقت  67ق) ،شورش پسران زبیر در حجاز و
عراق ،شورش عبدالرحمان بن محمد بن اشعث (مقت 85
ق) ،قیام زید بن علی (مقت  122ق) و پسرش یحیری برن
زید (مقت  )125و ...که بیشتر آنها در قلمرو سابق دولرت
ایرانی ساسانی رخ داد و با اقبرال مروالی برهویرژه ایرانیران
روبررهرو شررد ،شرراهدی اسررت از مقبولیررت گرررایشهررای
عدالت خواهانره و درنتیجره ،اختیرار در نرزد حامیران ایرن
قیررامهررا .همچنررین ،شرربهات زیررادی کرره بررین بسرریاری از
باورهای اعتزالی با انگرارههرای زرتشرتی وجرود دارد ،بره
اندازهای است که نمیتوان به آن بیتوجه بود .این شباهت
بهویژه در مباحثی مانند :صفات خداونرد برهویرژه صرفات
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