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چكيده
دين به عنوان يكي از مهمترين عناصر تأثيرگذار بر فرهنگ و تمدّن ،پابهپاي بشر از ديرترين دوران تا به
امروز در همۀ جوامع حضور داشته است .اين پژوهش تالش کرده است تا از دريچه منابع عربي ،نگاهي
به اعتقادات ديني ايرانيان بيفكند .نتايج نشان از آن دارد که در ايران باستان باورهاي ديني ،به ويژه در
حوزۀ سياست اهميّت فراواني داشته است؛ به گونهاي که دين و سياست ،دو برادر همزاد و يكي از
مهمترين ابزارهاي برقراري امنيت اجتماعي محسوب ميشده است و پادشاه ،نقشي ديني بر عهده داشته
و نمايندۀ خداوند بر روي زمين بوده است .همچنين اين پژوهش از اعتقاد راسخ ايرانيان به خداوند،
تقواي الهي ،معاد ،پاداش و عقاب ،توکّل ،رضايت به خواست خدا ،مبارزه با نفس ،انجام اعمال حسنه و...
خبر ميدهد.
واژههای کليدی :ايران باستان ،منابع عربي ،ديانت ،خداشناسي ،قيامت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول مقاله wsabzianpour @yahoo.com :
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 .1مقدمه
دين در ايران باستان ،مجموعهاي از بايدها و نبايدهاي اخالقي است که بر سه محور
پندار نيک ،گفتار نيک و کردار نيک ،استوار است .بزرگمهر در پاسخ به اين سؤال که
دين چيست؟ ميگويد« :دِينُ اهللِ الحَسَنَاتُ وَ حُسْنُ النِّيَة و َالقَوْلِ و َالفِعْلِ( ».مسكويه،

ص« :)03دين خدا ،نيكي در گفتار و کردار و پندار است».
اهميت دينداري نزد ايرانيان به اندازهاي بود که شخص بيدين را با مرده يكي مي-
دانستند .از بشتاسب چنين نقل شده است« :المَيِتُ وَ مَنْ ال دِيْنَ لَهُ سَوَاءٌ!» (ثعالبي،
اإلعجاز و اإليجاز ،ص« :)45بيدين و مرده يكي هستند ».همچنين بهترين چيزي که ممكن
اس ت بر زبان انسان جاري شود ،اعتقاد به يگانگي خداوند ميدانستند .از هوشنگ نقل
شده است« :إنَ أَفْضَلَ مَا قَالَ (العَبْدُ) َك ِلمَةُ التَوْحِيدِ» (مسكويه ،ص« :)6بهترين سخني که
بنده خدا به زبان ميآورد کلمه توحيد است».
در جامعۀ ديني ايران ،جان باختن براي احياي ارزشهاي ديني ،طبيعي بوده است.
در سؤالهاي قيصر روم از قباد آمده است :چرا با آن که چيزي ارزشمندتر از زندگي
نيست ،گاه انسان به مرگ راضي ميشود؟ قباد در پاسخ گفته است« :لَيْسَ يَفْعَلُ ذَلِکَ
أَحَدٌ إالَ ألَرْبَعِ خِصَالٍ :إمَا لِلْدِيْنِ ،وَ إمَا( »...همان ،ص « :)55آدمي خود را تسليم مرگ
نميکند ،مگر به چهار علت :يا به علت پاسداشت دين است و يا»...
بزرگمهر نيز ارزش دين را برتر از مال و ثروت و جسم و جان آدمي ميداند« :يَنْبَغِي
لِلْمَرْءِ أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِجَاهِهِ ،وَ أَنْ يَقِيَ جَسَدَهُ بِمَالِهِ ،وَ أَنْ يَقِيَ رُوحَهُ بِجَسَدِهِ ،و َأَنْ يَقِيَ
دِينَهُ بِرُوحِهِ( ».همان ،ص « :)03بر انسان ،سزاوار است که مالش را با جاه و مقامش ،بدنش
را با مالش ،روحش (جان) را با بدنش و دينش را با روحش نگه دارد».
از جمله اهداف مهمي که ايرانيان با حفظ دينداري به دنبال آن بودند ،بر جاي
نهادن نام نيک بود .به نظر بزرگمهر ،بهترين هنر براي آدمي اين است که به گونهاي
عمل کند که نام نيكش همواره بر سر زبانها باشد .در سخنان بزرگمهر با انوشروان،
چنين آمده است« :أَيُهَا المَلِکُ إنَ الدُنيَا حَدِيثُ حَسنٍ وَ قَبِيحٍ ،فَإن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ
حَديثاً حَسَنَاً فَكُنْهُ( ».جاحظ ،المحاسن و األضداد ،ص33؛ بيهقي ،ص19؛ نهرواني ،ص425؛ راغب
اصفهاني ،ج ،9ص« :)943اي پادشاه! دنيا ،حديث خوبي و زشتي است؛ بنابراين ،اگر
توانستي که حديث نيكي باشي ،پس باش».
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دين ،در ايران باستان از چنان جايگاهي برخوردار بوده که براي نوشتن مطالب
ديني ،خطي مستقل به نام «دين دفتريه» داشتند« :لِلفُرْسِ سَبْعَةُ أنوَاعٍ مِن الخُطُوطِ مِنْها
کِتَابة الدِينِ وَيُسَمَي دِيْنُ دَفتَرِيهِ يَكتُبُونَ بِهَا الوُستَاقَ» (ابن نديم ،ص .)24

اين پژوهش ،قصد دارد براي نخستينبار از دريچۀ منابع عربي ،ديدگاهها و باورهاي
ديني ايرانيان را بررسي کند.
 0مبحثي دربارة منبع شناسي
قبل از ورود به بحث الزم است با طرح اين سؤاالت که چگونه نويسندگان عرب به
حكمتهاي ايراني دست پيدا کردهاند؟ يا چگونه است که بسياري از منابع عربي،
حكمتها و پندهاي ايرانيان باستان را مانند هم ذکر کردهاند؟ مبحث منبعشناسي اين
پژوهش را بررسي کنيم .در پاسخ به سؤال نخست بايد گفت که ما دليل قاطعي در اين
زمينه در دست نداريم که اثبات کند دقيقاً آنان چگونه به اين حكمتها دست يافتهاند.
با وجود اين ،دو احتمال وجود دارد :يكي اين که پس از اسالم و به ويژه از دورۀ جاحظ
بهبعد به عنوان نخستين نويسندهاي که حكمتهاي ايرانيان را در آثار خود ثبت کرده
است و نيز پس از وي  ،ايرانيان در جامعه اعراب حضور بسيار گستردهاي داشتهاند
(جاحظ ،المحاسن و األضداد ،ج ،9ص )210و به احتمال قوي اين نويسنده و آناني که پس از
وي آمدهاند ،اين حكمتها را از زبان آنان شنيدهاند؛ براي نمونه ،عسكري حكمتي ايراني
از زبان پهلوي نقل ميکند و سپس ترجمۀ عربي آن را مينويسد :الفُرْسُ تَقُولُ(« :نه شاه
و نه روذ همذوره)؛ أَيْ التَتَعَرَفْ إلَى المَلِکِ وَال تَجَاوِرِ البَحْرَ» (عسكري ،بيتا :جمهرۀ /9 :...
« :)039يعني ،با پادشاه ،آشنا نشو و با دريا ،مجاور نباش ».ديگر اين که احتماالً آنان به
منابعي دسترسي داشتهاند که اکنون در اختيار ما نيست .چيزي که اين احتمال را
قدرت مي بخشد وجود برخي عبارات در آثار نويسندگان عرب است؛ براي مثال ،ابن
قتيبه در اخبار الطوال هشت مرتبه نقل ميکند« :قرأت في التاج »...سپس حكمتي از
ايرانيان نقل ميکند و يا جاحظ بارها از برخي کتابهاي ايراني به نام سيرالملوک،
کاروند و ...سخن گفته است که سرشار از حكمت هستند.
در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت که به احتمال بسيار زياد حكمتهاي ايراني که
مشترک ميان منابع عربي است ،نويسندگان پسين از نويسندگان پيشين خود تقليد و
ثبت کردهاند.
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 9بازتاب انديشۀ ايرانيان باستان دربارة رابطۀ دين و سياست در منابع عربي
در ايران باستان ،دين و سياست دو برادر همزادند که هر کدام نگهدارندۀ ديگري است.
اين انديشه در منابع عربي انعكاس يافته است؛ از جمله در سخنان منسوب به اردشير
9
آمده است« :المُلْکُ وَ الدِينُ أَخَوَانٌ تُوأَمَانٌ ال قَوَامَ ألَحَدِهِمَا إالّ بِاآلخِر» ابن قتيبه ،ج،9
ص64؛ ابن عبدربه ،ج ،9ص20؛ راغب اصفهاني ،ج ،9ص292؛ طرطوشي ،ص69؛ زمخشري ،ج ،4
ص930؛ ابن حمدون ،ج ،9ص212؛ ابن منقذ ،ص 93؛ ابن جوزي ،ج ،2ص33؛ ابن ابيالحديد ،ج،94

ص5394؛ وطواط900 ،؛ نويري ،ج  ،6ص05؛ ابشيهي ،ص 21و شيخو ،ج ،2ص« :)935حكومت و
دين ،دو برادر دوقلو هستند که يكي بدون ديگري دوام ندارد».
در منابع عربي رابطۀ دوسويه دين و سياست با تعبيرهاي گوناگون از ايرانيان آورده
شده است؛ از جمله اين که از بزرگمهر نقل شده است« :الدولةُ واليةٌ تَحرِسُهَا الشريعةُ ،و
الشريعةُ سنَ ٌة يَستَنُها المَلِکُ» (طرطوسي ،ج ،9ص« :)12حكومت واليتي است که شريعت از
آن حمايت ميکند و دين سنتي است که پادشاه آن را بنيان ميگذارد».
اين تعبير در سخنان قباد نيز آمده است« :کُنَا سَمِعْنَاکُم تَقُولُونَ :ال يَنْبَغِي ألَحَدٍ أَنْ
يَشُکَ فِي أَرْبَعِ خِصَالٍ ،فَمَا هِيَ؟» قَالَ...« :وَ أَمَا الثَالِثَةُ فَفِي أنَهُ اليَسْتَقِيمُ مُلْکٌ إالَ بِشَرِيعَةٍ،
وَ أَمَا( »...مسكويه« :)55 :9596 ،شنيدهايم که ميگوييد :بر کسي سزاوار نيست که در چهار
خصلت شک کند ،آنها چه هستند؟ گفت ...:سوم؛ حكومت جز با دين استوار نميگردد
و»...
دربارۀ تأکيد بر اعتقاد ايرانيان به پيوند ناگسستني دين و سياست ،همين مطلب
کفايت ميکند که بسياري از آموزههاي ديني ايرانيان ،از زبان پادشاهان و وزيران آنان،
روايت شده است؛ چرا که معتقد بودند پادشاه ،نماينده و ميزان خداوند بر روي زمين
است« :الحَاکِمُ مِيزَانُ اهللِ فِي األرْضِ( ».عسكري ،ديوان  13/2 ،...؛ نويري ،ج ،4ص.)99
 .0بازتاب انديشۀ ايرانيان باستان دربارة رابطۀ دين و امنيت اجتماعي در منابع
عربي
جوامع بشري ،همواره به دنبال عوامل بازدارندهاي براي جلوگيري از ناامني و ايجاد نظم
و انضباط اجتماعي بودهاند .ايرانيان به فراست ،نقش مهم دين را در اين باره درک کرده
بودند و منابع عربي اين مطلب را در خود انعكاس دادهاند؛ انوشروان دين را محكمترين
سپر در مقابل هرجومرج اجتماعي و تجاوز مردم به حقوق يكديگر ميداند:
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قِيلَ ألنُوشِروَانَ« :أَيُ الجُنَنِ أَوْقَى؟» قَالَ« :الدِينُ»« :به انوشروان گفته شد :چه
سپري ،نگهدارندهتر است؟ گفت :دين» (ثعالبي ،ص936و ابن حمدون ،ج ،0ص.)910
و آذرباد گفته است« :تَجَنَبِ الذُنُوبَ ،تَكُنْ آمِنَاً( ».مسكويه« )26 :9596 ،از گناهان،
دوري کن تا ايمن بماني»
کارکرد مهم دين در ايجاد نظم اجتماعي موجب شده بود که به طرق مختلف ،مردم
را به آن تشويق کنند؛ از جمله تالش براي نگهداري دين را از نشانههاي جوانمردي
ميدانستند :قِيلَ ألنُوشِروَانَ الْحَكِيمِ :مَنْ أَکْمَلُ النَاسِ مُرُوءَةً؟ قَالَ« :مَنْ أَحْرَزَ دِيْنَهُ( ».ابن

دجاجي ،ص« :)44به انوشروان حكيم گفته شد :جوانمردترين مردم کيست؟ گفت :کسي
که دين خويش را نگه دارد».
آنان به تجربه فهميده بودند که افراد بيايمان قابل اعتماد نيستند :کَانَ بَشْتَاسْبُ
يَقُولُ« :ال أَمَانَةَ لِمَنْ ال دِيَانَةَ لَهُ!» (ثعالبي ،اإلعجاز و اإليجاز ،ص« )45کسي که دين ندارد،
امانتدار نيست».
 5بازتاب جلوههای اعتقادات ديني ايرانيان در منابع عربي
15ضرورت خداشناسي

ايرانيان ،نخستين و مهمترين پايههاي دينداري را شناخت خدا ميدانستند؛ زيرا اين
شناخت ،پايه و مبناي اطاعت حق و مبارزه با خواستههاي شيطاني است .بزرگمهر مي-
گويد« :إرَادَ ُة اهللِ مِنَ النَاسِ أنْ يَعْرِفُوهُ؛ فَإنَهُم إذَا عَرَفُوهُ أَطَاعُوهُ وَ إرَادَ ُة الشَيْطَانِ مِنَ النَاسِ
أَنْ يَجْهَلُوهُ ،فَإنَهُم إذَا عَرَفُوهُ هَانَ عَلَيهِم فَعَصَوهُ( ».مسكويه ،ص « :)03خواست خدا از
بندگان اين است که او را بشناسند؛ چرا که اگر او را بشناسند اطاعتش ميکنند و
خواست شيطان از مردم اين است که او را (شيطان) نشناسند؛ پس اگر مردم او را
بشناسند ،برايشان خوار به نظر ميرسد و اطاعتش نميکنند».
با اين توضيح معلوم ميشود که چرا در ايران باستان ،خداشناسي مهمترين دانش و
معرفت بشري محسوب ميشده است .در يكي از نوشتههاي بزرگمهر آمده است« :إذَا
کَانَ اللَهُ أَجَلَ األَشْيَاءِ فَالْعِلْمُ بِهِ أَجَلُ العُلُومِ( ».ابن عبدربه ،ج  ،2ص923و آبي ،ج  ،4ص.)03
115تقوای الهي
ايرانيان دينداري را در چارچوب اقرار به خالق هستي محدود نميکردند؛ زيرا شناخت
خداوند را بهتنهايي براي تهذيب نفس و حفظ نظام فردي و اجتماعي کافي نميدانستند.
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اين باور با پايبندي به ارزشهايي اخالقي که آن را تقوا ميناميدند به کمال ميرسيد.
بزرگمهر بر اساس اين باور است که ميگويد« :إنَ حَاجَةَ اهللِ إلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْرِفُوهُ؛ فَمَنْ
عَرَفَهُ لَمْ يَعْصِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ( ».جاحظ ،المحاسن و األضداد ،ص941؛ بيهقي ،ص 944و زمخشري،

ج ،2ص « :)254نياز خداوند به بندگانش اين است که او را بشناسند ،پس هر کس که او را
بشناسد به اندازه يک چشمبرهمزدن از او نافرماني نميکند».
پايبندي به ارزشهاي ديني ،يعني تقوا ،از حكايت زير فهميده ميشود :روزي
انوشروان نزد حكيمان نشست تا از محضر آنان بهرهاي ببرد .به آنان گفت :حكمتي
بگوييد که براي من به صورت خاصّ و براي رعيتم به شكل عامّ سودمند باشد :بزرگمهر
گفت :اي پادشاه من! آن چه را ميخواهي در رعايت دوازده مورد ميدانم« :أَوَلُهُنَ تَقوَى
اهللِ( »...مسعودي ،ج ،9ص« :)21اولين آنها تقواي الهي است»...
بيسبب نيست که برتري را در داشتن تقوا ميدانستهاند .بزرگمهر ميگويد« :مَنْ
قَوِيَ فَلْيَقْوِ عَلَى طَاعَةِ اهللِ وَ مَنْ ضَعُفَ فَلْيَضْعَفْ عَنْ مَ ْعصِّيَةِ اهللِ( ».آبي ،ج ،4ص03؛ زمخشري،

ج ،2ص 232و اماسي ،ص« :)042هر کس قوي و نيرومند است ،بايد در اطاعت خداوند
نيرومند باشد و هر کس ضعيف است ،بايد در انجام معصيت خدا ،ضعيف و ناتوان باشد».
تقواي الهي آنچنان اهميّت داشته است که در نظام شاهنشاهي با آن که همۀ
ارزشها بر مبناي خواست و ارادۀ حاکمان تعريف ميشده است ،اگر اجراي فرمان پادشاه
مستلزم معصيت خداوند مي بود ،نافرماني از دستور شاه را جايز ميدانستند :قَالَ
بُزِرجْمِهرُ« :إذَا خَدَمْتَ مَلِكَاً مِنَ الْمُلُوکِ ،فَال تُطِعْهُ فِي مَ ْعصِّيَةِ خَالِقِکَ ،فَإنَ إحْسَانَهُ إلَيْکَ
فَوْقَ إحْسَانِ الْمَلِکِ ،وَ إيقَاعَهُ بِکَ أَغْلَظُ مِن ايقَاعِهِ( ».طرطوشي ،ص929و أبشيهي ،ص:)939
« اگر به پادشاهي از پادشاهان خدمت کردي ،پس ،از او ،در انجام دادن معصيت
پروردگارت اطاعت نكن؛ چرا که احسان او به تو ،باالتر از احسان پادشاه است و در
صورتي که تو را مجازات کند ،مجازاتش شديدتر از عذاب پادشاه خواهد بود».
عجيب آن که اين توصيه در سخنان انوشروان هم ديده ميشود :سئل انوشروان:
«مَاأَرْبَعُ خَاللٍ :قُلْتُم لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَابَ بِهِنَ؟» قَالَ« :طَاعَةُ اهللِ تَعَالَي ،وَ إيْثَارِ اآلخِرَةِ
عَلَي الدُنيَا ،وَ طَاعَةُ المَلِکِ فِيمَا يُوَافِقُ الحَقِ ،و( »...مسكويه ،ص« :)44از انوشروان سؤال
شد :آن چهار خصلتي که گفتيد نبايد در آنها شک داشت ،چه هستند؟ گفت :اطاعت
خداوند ،ترجيح آخرت بر دنيا ،اطاعت از پادشاه در چيزي که حق است و»...
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برخي شاهان ايراني ،آنقدر بر تقوا و مراقبت از نفس تأکيد داشتند که افرادي را
موظّف به يادآوري آن براي خود ميکردند .اردشير نوشتهاي را نزد يكي سپرد تا هر وقت
عصباني شد آن را به وي نشان دهد ،در آن نوشته چنين آمده بود« :مَا لَکَ وَ الْغَضَبَ
إِنَمَا أَنْتَ بَشرٌ ،اِرْحَمْ مَنْ فِي األرْضِ يَرْحَمْکَ مَنْ فِي السَماءِ!» (ماوردي ،ص 222و طرطوشي،
ص« :)264چرا خشمگين ميشوي تو يک انسان هستي ،به کساني که روي زمين هستند
رحم کن تا آن که در آسمان است به تو رحم کند».
از آنجا که به فراست دريافته بودند که قدرت موجب فساد است ،بهترين پادشاه را
کسي ميدانستند که بيشتر از ديگران ،سپاسگزار خداوند باشد« :خَيْرُ المُلُوکِ أَشْكُرُهُم
هلل تَعَالَى» (مسكويه ،ص .)56همچنين شاهان را بيش از ديگران شايسته عبادت و بندگي
خدا ميدانستند .از انوشروان نقل شده است« :کُلُ النَاسِ أَحِقَاءٌ بِالسُجُودِ لِلَهِ تَعَالَى ،وَ
أَحَقُهُم بِذَلِکَ مَنْ رَفَعَهُ اهللُ عَنِ السُجُودِ ألَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ( ».ثعالبي ،اإلعجاز و اإليجاز ،ص 64و
زمخشري ،ج  ،4ص« :)944همۀ مردم سزاوار سجده براي خداوند هستند و سزاوارترين آنان
به سجده ،کسي است که خداوند مقام او را باال برده از اين که به کسي از مردم سجده کند».
مؤلفههاي تقوا از نظر ايرانيان عبارتاند از:
1115صبر
يكي از نشانههاي تقواي الهي ،صبر بر انجام دادن کارهاي نيک است که عقالنياند و
انجام دادن آنها به مصلحت فرد و جامعه است ،ولي نفس آدمي به سادگي پذيراي آنها
نيست .همچنين مقاومت در برابر اميال نفساني که غالباً غير عقالني است و با مصلحت
فرد و جمع منافات دارد ،نشانۀ صبر است .اين سخن انوشروان ،هر دو موضوع را دربر
ميگيرد« :الصَبْرُ لَهُ أَرَْبعُةُ مَوَاطِنَ :ثُبَاتٌ ،وَکَفٌ ،وَاحْتِمَالٌ ،وَاقْدَامٌ .فَالثُبَاتُ؛ عَلَي الكَرَائِمِ،
وَالكَفُ؛ عَنِ المَحَارِمِ وَالمَآثِمِ ،وَ( »...مسكويه ،ص « :)49صبر چهار مرحله دارد :ثبات قدم،
خودداري ،تحمّل و اقدام؛ ثبات قدم براي کارهاي نيک و خودداري از گناهان است و»...
در جايي ديگر انوشروان چنين ميگويد« :الصَبْرُ مِنَ الشُكْرِ وَ الشُكْرُ مِنَ الفَضِیلَةِ .وَ
هُوَ نَوْعَانِ :صَبْرٌ عَلَي طَاعَةِ اهللِ تَعَالَي ،وَ صَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَه اهللِ تَعَالَي .فَالصَبْرُ عَلَي طَاعَةِ اهللِ
أَدَاءُ الفَرَائِضِ ،وَ الصَبْرُ عَنْ مَعْصِيَه اهللِ اجْتِنَابُ المَحَارِمِ( ».همان)« :صبر ،از شكر و شكر از
فضيلت است و آن دو نوع است :صبر بر اطاعت خداوند و صبر از انجام دادن معصيت او.
صبر بر اطاعت خداوند ،عمل به تكليف و صبر از انجام دادن معصيت او ،پرهيز از
محرمات است».
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 0115توکّل
به اعتقاد ايرانيان ،يكي از مهمترين نشانههاي تقوا ،توکّل بر خداوند در تمامي احوال و
شرايط است .بزرگمهر ميگويد« :يَجِبُ عَلَي العَاقِلِ أَنْ يُحْسِنَ الثِقَةَ بِاهللِ تَعَالَي فِي
الحَاالتِ کُلِهَا( ».همان« :)53 ،بر عاقل واجب است که در تمامي حاالت به خداوند متعال،
اعتماد داشته باشد» .
از اين سخن انوشروان اهميّت توکّل و حسن ظنّ به خداوند ،در ايران باستان
فهميده ميشود« :عَلَيْكُمْ بِأَهْلِ السَخَاءِ وَ الشَجَاعَةِ ،فَإنَهُم أَهلُ حُسْنِ الظَنِ بِاهللِ تَعَالَى ،و
ََلوْ أَنَ أَهلَ البُخْلِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيهِم مِن ضَرَرِ بُخْلِهِم و َمَذَمَةِ النَاسِ لَهُم و َإطْبَاقِ القُلُوبِ
عَلَى بُغْضِهِم ،إالّ سُوءُ ظَنِهِم بِرَبِهِم فِي الخَلَفِ ،لَكَانَ عَظِيماً( ».ابن قتيبه ،ج  ،9ص266؛ ابن
عبدربه ،ج  ،9ص12؛ آبي ،ج ،4ص03؛ ثعالبي ،ص 923؛ ابن حمدون ،ج ،2ص011؛ نويري ،ج ،0

ص« :)236افراد سخاوتمند و شجاع را دريابيد؛ زيرا آنان اهل حسنظن به خداوند
هستند ،اگر به افراد بخيل به خاطر بخلشان و سرزنش مردمان و بسته شدن دلها بر
روي آنان به خاطر خشمشان ضرري نرسد ،سوءظن آنان به پروردگارشان در عوض و
پاداش ،براي آنان درد و آسيب بزرگي است».
در حوزۀ سياست نيز پيروزي و شكست با توکل بر خدا ارتباط داشته است .از اين
عبارت انوشروان ميتوان فهميد که مفهوم توکل از عمق و گسترۀ بسياري برخوردار بوده
است :سُئِلَ أَنُوشِروَانُ« :أَيُ الحَاالتِ أَنْتُم فِيهَا أَخْوَفُ لِعَدُوِکُم؟» قَالَ« :أَشَدُ مَا نَكُونُ فِيهِ
ثِقَةً بِأَنْفُسِنَا ،وَ أَقَلُ مَا نَكُونُ فِيهِ ثِقَةً بِرَبِنَا وَ اتِكَاالً عَلَي مُلْكِنَا وَجَدِنَا( ».مسكويه ،ص« :)40از
انوشروان سؤال شد :در کدام حالت ،بيشتر از دشمن ميترسيد؟ گفت :بيشترين ترس در
زماني است که به خود اعتماد کردهايم و کمترين حالت ترس وقتي است که به خداوند،
حكومت و بخت خود توکّل کردهايم».
 9115رضايت به خواست خدا
از ديگر نشانه هاي تقوا ،رضايت به قضا و قدر الهي است و اين باور که دستي قدرتمند،
حاکم بر هستي است و نشانههاي قدرت او با شكستن معيارهاي ظاهري و دنيايي آشكار
است ،از گفتوگويي که بين بزرگمهر و يک زن به ما رسيده است استنباط ميشود:
«أَيُهَا الحَكِيمُ! مَا بَالُ األَمْرِ يَلْتَإِمُ لِلْعَاجِزِ وَيَلْتَإِنُ عَلَى الحَازِمِ؟» قَالَ« :لِيَعْلَمَ العَاجِزُ أنَ
عَجْزَهُ لَنْ يَضُرَهُ وَلِيَعْلَمَ الحَازِمُ أنَ حَزْمَهُ لَنْ يَنْفَعَهُ وَ أنَ األَمْرَ إلَى غَيْرِ هِمَا( ».نيسابوري ،ص
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« )50اي حكيم! چرا کارها بر وفق مراد ناتوان پيش ميرود و براي دورانديش سخت
ميگردد؟! گفت :تا ناتوان بداند که ناتوانيش به او ضرر نميرساند و دورانديش بداند که
احتياطش نفعي براي او ندارد و کار در دست ديگري است».
بزرگمهر در جايي ديگر ميگويد« :مِمَا يَدُلُ عَلَى أَنَ القَدَرَ حَقٌ تَأَتِي األُمُورِ ألَهْلِ
الجَهْلِ ،وَ تَحَرُفُهَا عَنِ العُلَمَاءِ مَعَ عِلْمِهِم( ».توحيدي ،ج  ،9ص 22و مسكويه ،ص « :)03از
چيزهايي که بر حقيقت قضا و قدر داللت دارد ،اين است که امور بر وفق مراد افراد نادان
ميچرخد و باوجود دانش و آگاهي عالمان ،از آنان دور ميگردد».
اين حكيم ايراني ،رفاه افراد نادان و تنگدستيِ دانشمندان را از نشانههاي اشراف
حضرت حق بر هستي ميداند« :رَأَيْتُ ظَاهِرَاً دَلَ عَلَى بَاطِنٍ؛ رَأَيْتُ أَحْمَقَاً مَرْزُوقَاً ،وَ عَالِمَاً
مَحْرُومَاً ،فَعَلِمْتُ أَنَ التَدبِيرَ لَيْسَ إلَى العِبَادِ( ».توحيدي ،ج  ،5ص945؛ طرطوشي ،ص 931؛
زمخشري ،ج  ،9ص502؛ وطواط ،ص 944؛ ابشيهي ،ص« :)519ظاهري را ديدم که بر باطني
داللت ميکرد ،احمقي را ديدم که روزي داده شده بود و دانشمندي که محروم گشته
بود ،پس فهميدم که تدبير به دست مردم نيست».
 05اعتقاد به قيامت و مكافات عمل (معاد)
از ديگر اعتقادات ديني ايرانيان ،ايمان به وجود قيامت و روز حساب پس از مرگ است؛
به همين دليل ،انوشروان در آستانۀ مرگ دستور داد بر سنگ قبرش بنويسند« :مَا
قَدَمْنَاهُ مِنْ خَيْرٍ فَعِنْدَ مَنْ يُحْسِنُ الثَوَابَ و َمَا کَسَبنَاهُ مِنْ شَرٍّ فَعِنْدَ مَنْ ال يَعْجِزُ عَنْ
العِقَابِ( ».ثعالبي ،9534 ،ص 43و زمخشري ،ج ،2ص« :)1کارهاي نيكي که کرديم نزد کسي
است که به نيكي پاداش ميدهد و بديهاي ما نزد کسي محفوظ است که از عقوبت
ناتوان نيست».
از سخن حكيمانهاي که ابن قتيبه از يک ايراني نقل کرده است ميتوان موضوع
قيامت و نگراني براي حساب و کتاب را دريافت؛ به مردي ايراني گفته شد :کيف حالک؟
در جواب گفت :مَا حَالَ مَنْ يُرِيدُ سَفَراً طَوِيالً بِال زَادٍ وَ يَنْزِلُ مَنْزِالً مُوحِشاً بِالَ أَنِيسٍ وَ
حّجَةٍ (ابن قتيبه ،ج  ،0ص« :)44حال کسي که بيتوشه به
يَقْدِمُ عَلَي جَبَارٍ قَدْ قَدَمَ الْعُذْرَ بِالَ ُ
سفر ميرود و تنها به منزلگاهي ترسناک وارد ميشود و بر حضرت حق بدون عذر موجه
وارد ميشود چگونه است؟»
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اين نوع نگاه به زندگي موجب شده است ايرانيان نااميدترين و بدبختترين فرد را
کسي بدانند که با دست خالي ،دنيا را به سوي آخرت ترک ميکند؛ قَالَ بُزِرجْمِهرُ:
«أَخْيَبُ النَاسِ سَعْيَاً مَنْ أَقَامَ فِي دُنْيَاهُ عَلَى غَيْرِ سَدَادٍ ،وَ ارْتَحَلَ إلَى آخِرَتِهِ بِغَيْرِ زَادٍ».
(آبي ،ج ،4ص« :)09نااميدترين مردم در تالش ،کسي است که دنياي خود را بر ناراستي بنا
نهاده و بدون توشه به سوي آخرت کوچ ميکند».
ايرانيان در ضمن تأکيد بر ناپايداري دنيا ،اعتقاد راسخ داشتند که دنيا مزرعۀ آخرت
است و آخرت جز از طريق اين دنيا به دست نميآيد:
قَالَ أَرْدَشيرُ« :ال تَرْکُنُوا إلَى هَذِهِ الدُنيَا ،فَإنَها ال تَبقَي عَلَى أَحَدٍ ،وَ ال تَتْرُکُوهَا فَإنَ
اآلخِرَةَ ال تُنَالُ إالّ بِهَا!» (ابن قتيبه ،ج  ،9ص69؛ ابن عبدربه ،ج ،9ص53؛ ثعالبي ،اإلعجاز و اإليجاز،

ص62؛ حصري ،ج  ،2ص455؛ زمخشري ،ج  ،9ص62؛ قلقشندي ،ج  ،9ص 232و اماسي ،ص :)952
«به اين دنيا تكيه نكنيد؛ زيرا براي کسي باقي نميماند و آن را رها نكنيد؛ چرا که
آخرت ،جز با آن بهدست نميآيد».
نمونههاي ديگري از اعتقاد به قيامت و جزا و عقاب:
«لِيَكُنْ ذِکْرُ المَعَادِ وَ خَوْفَ العِقَابِ مِنْکَ عَلَي بَالٍ( ».مسكويه ،ص « :)26ياد قيامت و
ترس از عذاب بايد هميشه در ذهن تو باشد ».و نيز« :إسْتَهِنْ بِالدُنيَا مَعَ المَعَادِ وَ أنْعَم
النَظَرَ وَ التَفَكُرَ لِمَعَادِکَ( ».مسكويه ،ص « :)23دنيا را در مقابل قيامت کوچک بدان و به
فكر قيامتت باش».
 105توجّه به ناپايداری دنيا
توجّه بر ناپايداري دنيا از اين جهت اهميّت داشته که يادآور قيامت بوده است؛ به همين
دليل ،مانع ارتكاب جرايم و گناهان ميشده است .به قباد گفته شد« :أَيُ رَجُلٍ أَحْمَدُ
عِنْدَکُمْ بِالْعَقْلِ؟» قَالَ« :البَصِيرُ بِ ِقلَةِ الدُنيَا ،ألنَهُ يَجْتَنِبُ مِنَ الذُنُوبِ لِبَصَرِهِ بِذَلِکَ».
(مسكويه ،ص « :)52چه کسي نزد شما به داشتن عقل ،ستودهتر است؟ گفت :انسان آگاه
به کمارزشي دنيا؛ زيرا به خاطر چنين بصيرتي که دارد از ارتكاب گناهان دوري
ميکند».
ايرانيان با تشبيه دنيا به سايه ،ابر و خواب ،شدت ناپايداري و بيثباتي آن را گوشزد
ميکردند :کَانَ مَنُوجِهْرُ يَقُولُ« :الدُنيَا أَشْبَهُ شَيْءٍ بِظِلِ الغَمَامِ ،وَحِلْمِ النِيَامِ( ».ثعالبي،
اإلعجاز و اإليجاز ،ص« :)43دنيا ،شبيهترين چيز به سايه ابر و رؤياي انسان خفته است».
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نسبت فريبکاري و حيلهگري دنيا نيز از مواردي است که در ايران باستان ،بسيار
مورد توجّه بوده است :نِرْسِي بْنُ إيْرَانَ« :الدُنيَا غَدَارَ ٌة غَرَارَ ٌة إنْ بَقِيتَ لَهَا لَمْ تَبْقَ لَکَ!»
(ثعالبي ،اإلعجاز و اإليجاز ،ص« :)69دنيا ،فريبکار و بيوفاست؛ اگر براي آن بماني ،براي تو
باقي نميماند».
به اعتقاد ايرانيان اين افراد نادان هستند که با وجود سه ويژگيِ ناپايداري ،بيوفايي
و فريبکاريِ دنيا ،دل به آن ميبندند؛ قَالَ بُزِرجْمِهرُ« :الرُکُونُ عَلَى الدُنيَا مَعَ مَا نُعَايِنُ
مِنَ المَوْتِ جَهْلٌ( ».توحيدي ،ج  ،0ص944و زمخشري ،ج  ،4ص« :)036اعتماد به دنيا با مرگي
که ميبينيم ،حماقت است».
عالوه بر توصيههاي عمومي دربارۀ وارستگي و نداشتن تعلق به دنيا ،توصيههاي
ويژه اي در نصايح شاهان به فرزندان و جانشينان خود ديده ميشود؛ از جمله ،هرمز
ميگويد« :لَوْ دَامَ المُلْکُ لَمْ يَصِلْ إلَيْنَا( ».ثعالبي ،ص 64و زمخشري ،ج  ،4ص« :)965اگر
پادشاهي دوام داشت ،به ما نميرسيد».
چند عبارت ديگر از ايرانيان با مضمون ناپايداري دنيا به شرح ذيل ميآيد:
سُئِلَ أَنُوشِروَانُ« :سَمِعْنَاکُم تَقُولُونَ :أَرَْبعَةُ أَشْيَاءٍ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَنْسَاهُنَ عَلَي
کُلِ حَالٍ؛ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَا هِيَ؟» قَالَ :فَنَاءُ الدُنيَا ،وَ اإلعْتِبَارُ بِهَا ،وَ التَحَفُظُ بِتَصَرُفِ
أَحْوَالِهَا ،وَ اآلفَاتُ الَتِي ال أَمَانَ مِنْهَا( ».مسكويه ،ص« :)40از انوشروان سؤال شد :شنيدهايم
که ميگوييد چهار چيز اس ت که بر عاقل سزاوار نيست همواره آنها را در هر حالي
فراموش کند ،دوست داريم بدانيم ،آنها چه هستند؟ گفت :ناپايداري دنيا ،عبرت از آن،
احتياط در برابر تغييرات آن و آفتهايي که هيچ اماني از آنها وجود ندارد».
در کنار توجّه به ناپايداري دنيا ،ترجيح آخرت بر دنيا از اموري است که ايرانيان به
آن اعتقاد داشتند؛ سُئِلَ أَنُوشِروَانُ« :مَاأَرْبَعُ خَاللٍ :قُلْتُم لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَابَ بِهِنَ؟»
قَالَ« :إيْثَارِ اآلخِرَۀِ عَلَي الدُنيَا و( »...مسكويه ،ص« :)44از انوشروان سؤال شد :آن چهار
خصلتي که گفتيد نبايد در آنها شک داشت ،چه هستند؟ گفت :ترجيح آخرت بر دنيا و»...
005ياد مرگ
تأکيد بر حتمي بودن مرگ ،از اعتقادات راسخ ديني در ايران باستان بوده است .بيترديد
چنين تأکيدي ،معنايي ثانوي دارد و آن هشدار به غافالن و سرمستاني است که گمان
ميکنند براي هميشه در اين دنيا زندگي ميکنند و حد و مرزي براي زيادهخواهي و
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ستم به ديگران نميشناسند .در ايران باستان هم توجه به مرگ و فوائد آن شناخته شده
بود؛ مسكويه (ص )43از ايرانيان نقل کرده است« :عَلَي العَاقِلِ أَنْ يَذْکُرَ المَوْتَ فِي کُلِ يَوْمٍ
صمَةً مِنَ األَشَرِ وَ أمَانَاً مِنَ الهَلَعِ« :».بر عاقل الزم
وَلَیْلَةٍ مِرَارَاً؛ ...فَانَ فِي کَثْرَةِ ذِکْرِ المَوْتِ عِ ْ
است که شبوروز به کرات به ياد مرگ باشد...؛ زيرا کثرت ياد مرگ مانع کبر و حرص
ميشود».
از سخنان کسرا فهميده ميشود که به مرگ بسيار فكر ميکرده و آن را نزديک
ميديده است .بديهي است که داشتن چنين ديدگاهي ميتواند موجب احتياط در
تصميم و رعايت انصاف با مردم باشد؛ سُئِلَ عَنْ قُبَادَ« :لِمَ کَانَتِ المُلُوکُ تَطَيَرُ مِنْ ذِکْرِ
المَوْتِ عِنْدَهُم وَ أَنْتُم اآلنَ تُكْثِرُونَ ذِکْرَ المَوْتِ؟» قَالَ« :ألَنَهُم کَانُوا يَوْمَئِذٍ يَنْظُرُونَ فِي
بَقَاءِ مُلْكِهِم وَ تَدْبِيرِهِ ،وَ نَحْنُ الْيَوْمَ نَنْظُرُ فِي فِرَاقِ مُلْكِنَا وَ تَدْبِيرِ مَا بَعْدَهُ( ».مسكويه ،ص)50
جواب کسرا قباد به پادشاه روم« :چرا پادشاهان از ياد مرگ ،تفأل بد ميزنند ،در حالي
که اکنون شما بسيار از مرگ ياد ميکنيد؟ گفت :زيرا آنان ،آن روزگار به بقاي پادشاهي
و تدبير آن مينگريستند (اميد داشتند) و ما امروز ،به جدايي پادشاهي و چارهجويي
براي پس از آن مينگريم».
فكر مرگ تا آنجا رواج داشت که احساس امنيت را از قباد گرفته بود؛ سُئِلَ عَنْ قُبَادَ:
«لِمَ اليُرَي أَثَرُ الفَرَحِ وَ األَمْنِ الشَدِيدَيْنِ إذَا أَتَيَاکُم؟» قَالَ« :ألَنَا نَعْلَمُ أَنَا سَنُفَارِقُهُمَا وَ
يُفَارِقَانِنَا( ».همان) جواب کسرا قباد به پادشاه روم« :چرا زماني که بسيار ايمن و شاد
هستيد ،اثر آنها در شما ديده نميشود؟ گفت :زيرا ميدانيم به زودي ما از آن دو جدا
شده و آن دو از ما جدا ميشوند».
از بزرگمهر نقل شده است« :کَيْفَ البَقَاءُ مَعَ الفَناءِ ،وَ کَيْفَ يَأسِى المَرْءُ عَلَى مَا فَاتَهُ ،و
َالمَوتُ يَطْلُبُهُ؟» (جاحظ ،المحاسن و األضداد ،ص941؛ بيهقي ،ص 944و زمخشري ،ج  ،2ص:)254
«با وجود فنا ،چگونه بقا ممكن است و چگونه انسان بر آن چه که از دست داده تأسّف
ميخورد ،در حالي که مرگ به دنبال اوست؟!»
 905کسب رضايت خداوند
ايرانيان با توجه به اعتقاد راسخ به وجود قيامت و روز محاسبه بر اين باور بودند که بر
انسان سزاوار است تا همواره در جستجوي رضايت خداوند باشد .از سؤال و جواب زير
فهميده ميشود که رضايت خداوند ،معياري ارزشي و شناخته شده بوده است:
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سُئِلَ أَنُوشِروَانُ« :مَا الَذِي يُعْرَفُ بِهِ الوَالِي رِضَا الرَبِ عَنْهُ؟» قَالَ« :مَا رَضِيَ اهللُ عَنْ
وَالٍ اليَدْعُ لَذَاتُهُ وَ هَوَا هُ وَ اليَتْرُکُ شَهَوَاتَهُ فِي إصْالحِ رَعِيَتِهِ وَ بَسْطِ العَدْلِ فِيهِم وَ رَفْعِ
الظُلْمِ عَنْهُم( ».مسكويه ،ص« :)43از انوشروان سؤال شد :با چه چيزي رضايت خداوند از
حاکم تشخيص داده ميشود؟ گفت :خداوند راضي نميشود از حاکمي که از لذتها و
هواي نفس خود دست برنميدارد و شهوات خود را به خاطر اصالح مردمش و گسترش
عدالت در ميان آنان و رفع ستم از آنان ترک نميکند».
آنان سعادت را در رضايت از خواست خدا ميدانستند :سُئِلَ أَنُوشِروَانُ« :مَا عَالمَةُ
السَعَادَةِ؟» قَالَ« :مَنْ رَضِيَ بِقَضَاءِاهللِ فِي المَحْبُوبِ وَ المَكْرُوهِ ،وَ قَنَعَ بِالُب ْلغَةِ مِنَ الدُنيَا ،وَع
َلَقَ قَلْبَهُ بِذِکْرِهِ ،وَ أَخْرَجَ مَطَامِعَ السَوْآتِ مِنْ قَلْبِهِ( ».مسكويه ،ص« :)42از انوشروان سؤال
شد :نشانۀ سعادت چيست؟ گفت :کسي که به قضاي الهي در چيزهاي مطلوب و
نامطلوب راضي شو د و به مقدار کفايت از دنيا قناعت کند و قلبش را با ياد خدا مرتبط
کند و طمعهاي بد را از دلش پاک نمايد».
ايرانيان معتقد بودند براي کسب رضايت خداوند ،الزم است مراحلي را طي کنند که
به برخي از آنها اشاره ميشود:
 1905ياد خداوند
ياد خداوند مايۀ آرامش قلبهاست و از صفاتي است که ويژۀ مؤمنان است .از سؤالي که
از انوشروان پرسيده شده ميتوان فهميد که اين فرهنگ بر انديشۀ پيشينيان ما حاکم
بوده است که ياد خدا را بسيار مهم ميدانستند؛ زيرا به دنبال راههايي براي حضور
خداوند در ياد و فكر خود بودهاند .از انوشروان پرسيده شد« :کَيْفَ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ فِي
جَمِيعِ حَاالتِهِ ذَاکِرَاً لِلَهِ تَعَالَي وَ اليَكُونَ سَاهِيَاً؟» قَالَ« :ذَاکَ إذَا کَانَ لِإلثْمِ فِي جَمِيعِ
حَاالتِهِ حَذِرَاً وَجِالً( ».مسكويه ،ص« :)43چگونه انسان ميتواند در همه حال به ياد خدا
باشد و فراموش کار نباشد؟ گفت :آن در صورتي است که در تمام حاالت از گناه برحذر
و ترسان باشد».
تشويق به ياد خدا در اين عبارت نيز ديده ميشود :قِيلَ لِبُزِرجْمِهرَ« :أَيُ الرِجَالِ
أَفْضَلُ رِضَيً؟» قَالَ« :أَقَلُهُم غَفْلَةً عَنْ ذِکْرِ اهللِ تَعَالَي وَ فَنَاءِ الدُنيَا( ».مسكويه ،ص« :)00به
بزرگمهر گفته شد :کداميک از مردان بيشترين رضايت را دارد؟ گفت :کسي که کمترين
غفلت را از ياد خدا و فاني بودن دنيا دارد».
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 0905خودداری از گناه
پرهيز از گناه از برجستهترين مسائل ديني ايرانيان بوده است .تأکيد شديد انوشروان بر
اين که مهمترين کار در همۀ اوقات ،دوري از گناه است ،از نشانههاي اهميّت اين موضوع
است؛ قِيلَ ألنُوشِروَانَ :أَيُ شَيْءٍ أَحَقُ أَنْ نَجْتَهِدَ فِيهِ فِي کُلِ حِينٍ؟ قَالَ« :اجْتِنَابُ
الذُنوبُ( ».آبي ،ج ،4ص« :)06به انوشروان گفته شد :در همه حال الزم است در چه کاري
تالش کنيم؟ گفت :دوري از گناه».
همانطور که اشاره شد ،ايرانيان معتقد بودند توبه راه پاک شدن از گناهان است،
ولي گناه نكردن را بهتر از استغفار و طلب توبه ميدانستند؛ قَالَ بُزِرجْمِهرُ« :تَرْکُ الذَنْبِ
خَيْرٌ مِنَ االسْتِغْفَارِ( ».غزالي ،ص .)934
آنان حتي خطر اصرار بر گناهان کوچک را نيز درک کرده بودند؛ قالت الفرس« :ال
تُصِرَ عَلَي ذَنْبٍ وَ إنْ کَانَ صَغِيْرَاً( ».مسكويه ،ص« :)45بر انجام گناه پافشاري نكن ،هرچند
که کوچک باشد».
از جمله داليل ايرانيان باستان بر ترک گناه اين بود که آنان گناه را نوعي ننگ و
گناهكاران را بدنام و بياعتبار ميدانستند؛ سئل انوشروان« :مَاالْعَارُ عِنْدَکُم؟» قَالَ:
«الْكَبَائِرُ( ».همان ،ص« :)44از انوشروان سؤال شد :به اعتقاد شما ننگ چيست؟ گفت:
گناهان کبيره ».از پندهاي ايرانيان در اين زمينه آمده است« :اليُوجَدُ الفَجُورُ مَحْمُودَاً».
(همان ،ص« :)44بدکار ،ستوده نيست».
عالوه بر اين ،ايرانيان بر اين باور بودند که عدم ارتكاب گناه ،به زندگي انسان آرامش
ميبخشد .از انوشروان سؤال شد« :کَيْفَ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعِيشَ آمْنَاً؟» قَالَ« :أَنْ يَكُونَ لِلْذُنُوبِ
خَائِفَاً( ».همان ،ص« :)45انسان چگونه ميتواند در آرامش و امنيت زندگي کند؟ گفت :اين
که از گناهان بترسد».؛ به همين دليل ،انوشروان معتقد بود که عاقل نبايد در هيچ
شرايطي مرتكب گناه شود؛ قِيلَ ألنُوشِروَانَ :أَيُ شَيْءٍ أَحَقُ أَنْ نَجْتَهِدَ فِيهِ فِي الصَبَا وَ فِي
الشَبَابِ وَ فِي کُلِ حِينٍ؟ قَالَ« :أمَا فِي الصَبَا فَالتَأَدُبُ ،وَ أمَا فِي الشَبَابِ فَالعَمَلُ ،وَ أمَا فِي
کُلِ حِينٍ فَاجْتِنَابُ الذُنُوبُ( ».آبي ،ج  ،4ص« :)06در کودکي و جواني و در هر زماني،
سزاوارتر است براي چه چيزي تالش کنيم؟ گفت :در کودکي ،ادب ،در جواني کار و در
هر زماني ،خودداري از انجام دادن گناهان».
در سؤالهايي که از انوشروان پرسيده شده است ،پاکدامني و دوري از گناه براي
شاهان بهترين زينت محسوب شده است« :أَيُ شَيْءٍ يُوسَمُ بِهِ المُلُوکُ؟ قَالَ :التَعَفُفُ.

بازتاب ديانت ايرانيان باستان در منابع عربي 119 /

قِيلَ :عَمَاذَا؟ قَالَ :عَنِ المُحَرَمَاتِ( ».مسكويه ،ص« :)41از انوشروان سؤال شد :سزاوار است
پادشاهان به چه چيزي مشخص شوند؟ گفت :پاکي .گفتند :از چه چيزي؟ گفت :از انجام
دادن محرمات».
 9905توبه
با اين که در ايران باستان سفارش فراواني به پرهيز از گناه شده است ،با اين حال معتقد
بودند در صورت ارتكاب گناه ،گناهكار بايد عذر تقصير به درگاه خداي آورد و از
اشتباهش توبه کند .به اعتقاد آنان توبه ،عاملي براي نجات آدمي از عذاب جهنم است:
قالت الفرس« :إعْلَمْ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ تُؤْدِيهِ التَوْبَةُ إلَي النَارِ( ».همان ،ص« :)45بدان که
توبه کسي را وارد آتش جهنم نميکند».
 0905مبارزه با نفس
از عبارت حكيمانۀ زير فهميده ميشود که ايرانيان نفس را دشمن آدمي و عامل اصلي
تحريک انسان به ارتكاب گناه بر ميشمردند؛ لذا مخالفت با آن را واجب ميدانستند :قَالَ
بُزِرجْمِهر« :إذَا اشْتَبَهَ عَليکَ أَمْرانِ فَانْظُرْ أَحَبَهُمَا إلَى نَفْسِکَ فَاجْتَنِبْهُ( ».ابن قتيبه ،ج ،9
ص15؛ آبي ،ج  ،4ص« :)06اگر دو کار بر تو مشتبه شود ،ببين کداميک از آن دو نزد نفست
محبوبتر است ،از آن خودداري کن».
نفس آدمي به اين سبب که همواره او را به بدي ميخواند ،بدترين دشمن محسوب
ميشد؛ مِنْ کَالمِ بُزِرجْمِهرُ« :عَادَانِي األَعْدَاءُ فَلَمْ أَرَ عَدُوَاً أَعْدَى مِنْ نَفْسِي( ».عاملي ،ج،9
ص« :)4دشمنان با من دشمني کردند؛ پس دشمني خطرناکتر از نفسم نديدم».
قَالَ أَرْدَشيرُ« :أَسْعِدُوا الرَأْيَ عَلَى الْهَوَى( ».ابن حمدون،ج  ،9ص« :)064انديشه را بر هوا
و هوس ياري کنيد».
مبارزه با نفس براي شاهان که در مرکز تصميم گيري بودهاند ،بسيار تأکيد شده
است؛ سُئِلَ بُزِرجْمِهرُ« :أَيُ الْمُلُوکِ أَحْزَمُ؟» فَقَالَ« :مَنْ مَلَکَ جِدُهُ هَزَلَهُ وَ قَهَرَ لُبُهُ هَوَاهُ».
(طرطوشي ،ص « :)44از بزرگمهر سؤال شد :کدام پادشاه هوشيارتر است؟ در پاسخ گفت:
کسي که جديت را بر شوخي و عقل را بر هواي نفسش غالب کند».
وقتي از انوشروان دربارۀ شايستهترين فرد براي حكومت سؤال شد ،در پاسخ گفت:
«أَشَدُهُم سُلْطَانَاً عَلَي هَوَاهُ وَ أَقْهَرُهُم لَهُ( ».مسكويه ،ص « :)43تواناترين آنان در غلبه بر
هواي نفس و چيرگي بر آن».
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چند عبارت ديگر با مضمون مبارزه با هواي نفس به شرح ذيل است:
قَالَ بَهْمَنُ« :عَالمَةُ العَقْلِ أَنْ يَرَي العَبْدَ حَارِسَاً لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ( ».همان ،ص:)62

«عالمت و نشانۀ عقل اين است که انسان ،براي در امان ماندن از نفس خويش ،خود را
نگهبان آن قرار دهد».
سُئِلَ أَنُوشِروَانُ« :مَا ثَمَرَ ُة العَقْلِ؟» قَالَ« :ثِمَارُهُ الشَرِيفَه الكَرِيمَه کَثِيرَ ٌة .مِنْهَا أَنْ يَكُونَ
الهَوَي عِنْدَهُ فِي جَنْبِ العَقْلِ لَغْوَاً( ».همان ،ص« :)44از انوشروان سؤال شد :ثمرۀ عقل
چيست؟ گفت :ثمرههاي شريف آن زياد است؛ از جمله اين که با وجود آن اثر هوا و
هوس ،باطل و بيهوده ميشود».
قِيلَ لِبُزِرجْمِهرَ« :أَيُ األَشْيَاءِ آثَرُ عِنْدَ اإلنْسَانِ إذَا أَحْصَي الرَغَائِبَ؟» قَالَ« :ثَالثٌ :أمَا
مَادَامَ صَحِيحَاً فَعُصْيَانُهُ هَوَي النَفْسِ ،و( »...همان ،ص« :)04به بزرگمهر گفته شد :اگر
انسان آرزوهايش را برشمارد ،چه چيزي بيشترين ترجيح را برايش دارد؟ گفت :سه چيز؛
تا زماني که سالم است نافرماني او از هوا و هوس و». ...
 5905عمل صالح
به اعتقاد ايرانيان ،زندگي آدمي در سه چيز خالصه ميشود :توشه اندوزي براي آخرت،
تالش براي تأمين معاش و لذّتهاي حالل« :عَلَي العَاقِلِ أَالَيَنْظُرَ إالَ فِي ثَالثِ خِصَالٍ:
تَزَوُدٌ لِمَعَادٍ ،أَوْ مَرَمَةٌ لِمَعَاشٍ ،أَوْ لَذَ ٌة فِي غَيْرِ مُحَرَمٍ( ».همان ،ص)42

اساساً آنان عاقل را کسي ميدانستند که همواره به قيامت و امور آن آگاه است و
براي آن روز ،خودش را مهيا ميسازد .سُئِلَ أَنُوشِروَانُ« :أَيُ الرِجَالِ العَاقِلُ؟» قَالَ:
«العَاقِلُ هُوَ البَصِيرُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي أَمْرِ مَعَادِهِ( ».همان ،ص« :)45از انوشروان سؤال شد:
کداميک از مردان عاقل هستند؟ گفت :عاقل کسي است که به آن چه در معاد نياز دارد،
آگاه است».
آنان بهترين رفيق را در سفر اخروي عمل صالح ميدانستند:
قِيلَ لِبُزِرجْمِهرَ« :أَيُ اإلخَاءِ أَدْوَمُ؟» قَالَ« :العَمَلُ الصَالِحُ( ».همان ،ص« :)06به بزرگمهر
گفته شد :کدام دوستي پايدارتر است؟ گفت :کار نيک».
به بزرگمهر گفته شد« :أَيُ الخَزَائِنِ أَعْمَرُ وَ أَبْقَي؟» قَالَ« :خَزَائِنُ البِرِ( ».همان ،ص:)06
«کدام گنجينهها پايدارتر است؟ گفت :گنجينههاي نيكي» .
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ايرانيان عمل صالح را مطمئنترين توشه براي زندگي پس از مرگ ميدانستند؛ قَالَ
بُزِرجْمِهرُ« :يَجِبُ عَلَي العَاقِلِ أَنْ يُحْسِنَ الثِقَةَ بِالْعَمَلِ الصَالِحِ عِنْدَ المَوْتِ النَازِلِ( ».همان،

ص « :)53بر عاقل واجب است که به کار نيک در هنگام مرگ اعتماد داشته باشد».
آنها کوتاهي در ذخيرۀ اعمال صالح را نشانۀ ناتواني و عجز ميدانستند؛ قَالَ
بُزِرجْمِهرُ« :التَقْصِيرُ فِي أَحْسَنِ األَعْمَالِ إذْ عَرَفْنَا فَضِیلَةَ الثَوابِ عَجْزٌ( ».توحيدي ،ج ،0
ص944؛ زمخشري ،ج  ،4ص« :)036در صورتي که فضيلت ثواب را بدانيم ،کوتاهي در
کارهاي نيک ،نشانۀ ناتواني است».
آنان کار نيک را در بخشش و سخاوت مادي تنها نميديدند ،بلكه محبت به بندگان
خدا را از اعمال صالح ميدانستند.
 0905اخالص و نيت پاک
ايرانيان با نيت پاک و اخالص در عمل بيگانه نبودهاند؛ سُئِلَ أَنُوشِروَانُ« :هَلْ يَقْدِرُ
اإلنْسَانُ عَلَي عَمَلِ البِرِ فِي کُلِ حِينٍ؟» قَالَ« :نَعَمْ! ألَنَهُ ال بِرَ أَبْلَغُ مِنَ اإلخْالصِ فِي الشُكْرِ
لِلَهِ وَ تَطْهِيرِ النِیَة مِنَ الفَسَادِ( ».مسكويه ،ص« :)45از انوشروان سؤال شد :آيا انسان ميتواند
در هر زمان کار نيک انجام دهد؟ گفت :بله! زيرا هيچ عمل نيكي ،رساتر از اخالص در
سپاسگزاري از خداوند و خالص کردن نيت از فساد نيست».
به بزرگمهر گفته شد« :هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَفْعَلَ المَعْرُوفَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْزَأَ شَيئاً؟»
قَالَ« :نَعَم! مَنْ أَحَبَبْتَ لَهُ الخَيْرَ وَبَذَلْتَ لَهُ الوُدَ ،فَقَدْ أَصَابَ نَصِيباً مِنْ مَعْرُوفِکَ( ».ابن قتيبه،
ج  ،0ص« :)914آيا کسي ميتواند کار نيكي انجام دهد ،بدون اين که چيزي را ببخشد؟
گفت :بله! کسي که براي او (رسيدن به) خيري را دوست ميداري و دوستيت را نثارش
ميکني ،در اين صورت ،بهرهاي از کار نيک تو به او رسيده است».
 1905امر به معروف و نهي از منكر
اهميّت امر به معروف و نهي از منكر در کسب رضايت خداوند را از اين سخن بزرگمهر
ميتوان دريافت :قِيلَ لِبُزِرجْمِهرَ« :مَنْ أَحَقُ بِالثَنَاءِ؟» قَالَ« :مَنْ أَمَرَ بِالمَعْرُوفِ وَ نَهَي عَنِ
المُنْكَرِ( ».مسكويه ،ص« :)05از بزرگمهر سؤال شد چه کسي به ستايش سزاوارتر است؟
گفت :کسي که امر به معروف و نهي از منكر ميکند».
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 .0نتيجه
دين در ايران باستان ،مجموعهاي از بايدها و نبايدهاي اخالقي بود که بر سه محور پندار
نيک ،گفتار نيک و کردار نيک ،بنا شده بود .در ايران باستان ،دين و سياست دو برادر
همزادند که هرکدام نگهدارندۀ ديگري است.
ايرانيان ،نخستين و مهمترين پايههاي دينداري را شناخت خدا ميدانستند؛ زيرا
اين شناخت ،پايه و مبناي اطاعت حق و مبارزه با خواستههاي شيطاني است .آنان
دينداري را در چارچوب اقرار به خالق هستي محدود نميکردند؛ زيرا شناخت خداوند را
به تنهايي براي حفظ نظام فردي و اجتماعي کافي نميدانستند ،اين باور با پايبندي به
ارزشهاي اخالقي که آن را «تقوا» ميناميدند ،به کمال ميرسيد.
از ديگر اعتقادات ديني ايرانيان ،ايمان به وجود قيامت و روز حساب پس از مرگ
است .تأکيد بر حتمي بودن مرگ ،از اعتقادات راسخ ديني در ايران باستان براي دوري از
گناه بوده است .با توجه به اعتقاد راسخ به وجود قيامت و روز محاسبه ،ايرانيان بر اين
باور بودند که بر انسان سزاوار است تا همواره در جستجوي رضايت خداوند باشد .آنان
سعادت را در رضايت از خواست خدا ميدانستند و براي کسب اين رضايت ،راهكارهايي
داشتند؛ از جمله ،ياد خداوند ،خودداري از انجام دادن گناه ،توبه ،مبارزه با هواي نفس،
عمل صالح ،اخالص و نيت پاک ،امر به معروف و نهي از منكر.
 .1پينوشت
 .9هدف از نقل منابع متعدد ،اشاره به اين نكته است که اين اخبار به شكل نادر و استثنايي در
منابع عربي نيامده است ،بلكه بسياري از صاحبنظران عرب ،صحت آنها را با درج در نوشتههاي
خود تأييد کردهاند.

 .1منابع
اآلبي ،أبوسعد ،منصور بن الحسين ،نثر الدر في المحاضرات ،الطبعة األولى ،بيروت ،دارالكتب العلميه،
9525هـ.
اآلمدي ،أبوالقاسم ،الموازنة بين أبي تمام و البحتري ،بيروت ،نشر دارالمعارف  -الطبعة الرابعة،
9115م.
األبشيهى ،شهاب الدين محمد ،المستطرف في کل فن مستطرف ،الطبعة األولى ،بيروت ،عالم الكتب،
9591هـ.
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ابن ابي الحديد ،أبو حامد ،شرح نهج البالغة ،دار احياء الكتب العربيه عيسى البابي الحلبي و شرکاه،
القاهره9133 ،م.
ابن جوزي ،جمالالدين ،المنتظم في تاريخ األمم و الملوک ،الطبعة األولى ،بيروت ،دارالكتب العلميه،
9592هـ.
ابن حمدون ،محمد بن الحسن ،التذکرة الحمدونيۀ ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار صادر ،المجلد الثاني،
9594هـ.
ابن دجاجي ،سعداهلل بن نصر بن سعيد الحنبلي ،سفط الملح وزوح الترح ،بيروت ،دار کنان ،بالتاريخ.
ابن عبدربه ،أبو عمرو شهابالدين أحمد ،العقد الفريد ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار الكتب العلميه،
9535هـ.
ابن القتيبه ،أبو محمد عبداهلل بن مسلم ،عيون األخبار ،بيروت ،دار الكتب العلميه9593 ،هـ.
ابن معتز ،أبوالعباس و عبداهلل بن محمد ،البديع في البديع ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار الجيل،
9593هـ.
ابن منقذ ،أبو المظفر مؤيد الدولة ،لباب اآلداب ،الطبعة الثانيۀ ،مكتبة السنة ،القاهرة9534 ،هـ.
األماسي ،محمد بن قاسم ،روض األخيار المنتخب من ربيع األبرار ،الطبعة األولى ،دار القلم العربي،
حلب9520 ،هـ.
البرقوقي ،عبد الرحمن بن عبد الرحمن ،الذخائر و العبقريات ،مكتبة الثقافة الدينيه ،مصر ،بالتاريخ.
البيهقي ،إبراهيم بن محمد ،المحاسن و المساوي ،وضع حواشيه عدنان على ،دار الكتب العلميه،
بيروت ،بالتاريخ.
التوحيدي ،أبوحيان ،البصائر و الذخائر ،المحقق :وداد القاضي ،عدد األجزاء ،93 :الطبعة األولى،
بيروت ،دار صادر9533 ،هـ.
ثعالبي ،أبو منصور ،الشكوى و العتاب و ما وقع للخالن واألصحاب ،الطبعة األولى ،المجلس الوطني
للثقافة و الفنون و اآلداب ،الكويت9529 ،هـ.
ثعالبي ،أبو منصور ،اإلعجاز و اإليجاز ،مكتبة القرآن ،القاهرة ،بالتاريخ.
الجاحظ ،عمرو بن بحر ،المحاسن و األضداد ،بيروت ،دار و مكتبة الهالل9520 ،هـ.
الجاحظ ،عمرو بن بحر ،اآلمل و المأمول ،عدد األجزاء ،5 :الطبعة الثانيه ،بيروت ،دار الكتاب الجديد،
بالتاريخ.
الراغب األصفهاني ،أبوالقاسم الحسين بن محمد ،محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء ،عدد
األجزاء ،2:الطبعۀ األولى ،بيروت ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم9523 ،هـ.
الزجاجي ،عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي ،األمالي ،الطبعة الثانيه ،بيروت ،دارالجيل9534 ،هـ.
الزمخشري ،جاراهلل ،ربيع األبرار و نصوص األخيار ،الطبعة األولى ،مؤسسة األعلمي ،بيروت9592 ،هـ.
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الشافعي ،فخرالدين محمد ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،عدد األجزاء  ،02بيروت ،دار الكتب
العلميه9529 ،هـ.
شيخو ،رزقاهلل بن يوسف ،مجاني األدب في حدائق العرب ،مطبعة اآلباء اليسوعيين ،بيروت9190 ،م.
الطرطوسي ،نجمالدين ابراهيم ،حتفة الترک فيما يجب أن يعمل في الملک ،بيروت ،دار الفكر،
بالتاريخ.
الطرطوشي ،محمد بن الوليد ،سراج الملوک ،تحقيق جعفر البياتي ،الطبعة األولي ،رياض ،الريس
للكتب و النشر9342 ،م.
العسكري ،أبو أحمد الحسن بن عبداهلل ،ديوان المعاني ،عدد األجزاء ،2 :بيروت ،دارالجيل ،بالتاريخ.
العسكري ،أبو أحمد الحسن بن عبداهلل ،جمهرة األمثال ،بيروت :دارالفكر( ،بيتا).
الغزالي ،ابوحامد محمد ،التبر المسبوک في نصّيحة الملوک ،الطبعة األولي ،بيروت ،دار الكتب العلميه،
9531هـ.
قرطبي ،اإلمام ابو يوسف بن عبد اهلل النمري ،هبّجة المجالس و انس المجالس و شحذ الذاهن و
الهاجس ،بالتاريخ.
قلقشندي ،أحمد بن علي ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،عدد األجزاء ،94 :بيروت ،دارالكتب
العلميه ،بالتاريخ.
الماوردي ،أبو الحسن بن محمد بن حبيب البصري ،أدب الدُنيَا و الدين ،القاهرة ،دار مكتبة الحياة،
9136م.
المسعودي ،أبو الحسن على ،مروج الذهب ،عدد األجزاء ،5 :الطبعة الثانيه ،قم ،دارالهجرة9535 ،هـ.
مسكويه ،ابوعلي احمد بن محمد ،احلكمة الخالدة ،مكتبة النهضة المصريه ،القاهرة9596 ،هـ.
المواردي ،ابوالحسن ،نصيحه الملوک ،االسكندريه ،مؤسسة شباب الجامعة9133 ،م.
نظامالملک ،الحسن بن علي ،سياستنامه أو سير الملوک ،الطبعة الثانيه ،قطر ،دارالثقافة9534 ،هـ.
النهرواني ،أبو الفرج المعافى ،الجليس الصالح الكافي و األنيس الناصح الشافي ،بيروت ،دارالكتب
العلميه9596 ،هـ
النويري ،أحمد بن عبد الوهاب ،نهايه األرب في فنون األدب ،الطبعة األولى ،دارالكتب و الوثائق
القوميه ،القاهرة ،المجلد السابع9520 ،هـ.
النيسابوري ،أبوالقاسم الحسن بن محمد ،عقالء المجانين ،الطبعة األولى ،بيروت ،دارالكتب العلميه،
9534هـ.
وطواط ،أبو إسحق برهان الدين ،غرر الخصائص الواضحة ،و عرر النقائض الفاضحة ،بيروت ،دارالكتب
العلميه9521 ،هـ.
اليوسي ،الحسن بن المسعود ،المحاضرات في اللغة ،بيروت ،دارالغرب اإلسالمي9532 ،هـ.

