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  سنت دینی و اقتدارگرایی

 د،طور که در مباحث پیشین نیز گفته شهمانما . ابتدا باید متذکر شد که بحث ما بررسی جامع بین مبانی جامعه دینی نیست

ان مبحث سنت فلسفی و اقتدارگرایی در مورد عرف در البته. دهیممنحصراً رابطه سنت دینی و اقتدارگرایی را موردبررسی قرار می

تا در  اده شد،دولی چون با فلسفه نیز پیوند دارد ترجیح . عرفان نیز خوانش خاصی از دین است. ایرانی و اقتدارگرایی بحث شد

باور و یا شیوه  کیعنوان گوییم بر له یا علیه دین بهآنجا نیز تذکر دادیم که آنچه ما می. بخش سنت فلسفی به بحث گذاشته شود

 که در عرفان ایرانی آن را بااقتدار سیاسی ازآنستهایی ها و ارزشبلکه ایجاد خودآگاهی نسبت به روش. تفکر و زیست نیست

های تاریخی پردازیم و ریشهدر بحث سنت دینی نیز لزوماً باید متذکر شویم که ما صرفاً به سنت اقتدار مذهبی می. دزنپیوند می

باوران آزاداندیش و سنخ استدالالت ما چون محدود به این بررسی است، امیدواریم که هم دین. شکافیمو ارزشی آن را باز می

یا به ادیان دیگری باور دارند، بتوانند بدون مشکل اساسی، با آن همراه شده و این هم کسانی که باور دینی خاصی ندارند و 

 مباحث را تعقیب کنند

 :شودبخش عمده تقسیم می چهارسنت دینی به 

 دوران معاصر  -دوران پس از صفویه  -دوران پس از اسالم  -دوران پیش از اسالم 

 دوران پیش از اسالم

ی اهای دین میترایی در هالهآموزه. پیشا هخامنشی و در دوران هخامنشی اطالع دقیقی در دست نیستاز دین ایرانیان در دوره 

، دومدهد که مادها بر آیین میترایی بودند و در زمان هخامنشی از دوره داریوش برخی تحقیقات نشان می .انداز ابهام مانده

  .از خدایان دیگر بوده و مورد پرستش ایرانیان قرار داشتند ترتراز برجستهخدای هم سهاهورامزدا، آناهیتا و میترا 

بسیاری از محققین ریشه اسرارآمیز . برخی بر این باورند که اشکانیان نیز حداقل در دوره ای از حکومت خود مهرپرست بودند

این . ندداناز استقالل مادها می های بابل در دوران قبلبودن مراسم آیین مهر در فرهنگ ایرانی را ناشی از تسلط و بیداد حکومت

ود، در مانده بها از آیین مهر باقیباشند ولی در اینکه آنچه در افسانهروایات اغلب در گردوغبار تاریخ ناپیدا و غیر مستند می

تردیدی  ،روایت ایرانی در نسخه پس از اسالم آن تأثیر داشته است -دوران پس از اسالم در تکوین حکمت خسروانی و تنظیم ابر

 .نیست

هرحال به. مهر و ناهید یا میترا و آناهیتا خدایان تحت فرمان اویند و استدر دین زرتشت و کتاب اوستا، اهورامزدا خدای بزرگ 

جنبه اسرارآمیز آیین مهر هم در نسخه ایرانی و هم نمونه رومی آن و تأثیری که در منطقه بزرگی از جهان آن روز، یعنی در 

های های آیینچین و آسیای مرکزی، خراسان بزرگ، ایران کنونی، بیزانس و یونان تا جنوب فرانسه، یکی از پایههای از بخش

این آئین بسیار بیشتر از مذهب زرتشت و مانی و مزدک در جنبش فداییان، اخوان صفا، جنبش شعوبی . است گنوستیکرمزآلود 

 .لی اثر داشته استمکتب اشراق و حتی شیعیان اسماعی و عرفان ایرانی،

سینه در زمان تسلط اعراب به ایران بسیار نزدیک به روایتی است که امروز از بهاست که روایت شفاهی و سینه  واقعیت این

هان گیری ابر روایت ایرانی جهای نخستین شکلاین روایت از پدیده. شده استگرای ایرانی بازسازیملی پژوهان طرف باستان

 .باشدعرفانی ایرانی می -های مکتب اشراقی شده و از بنیانهای پس از اسالم منتقلدورهبه  باستان،
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های سلوکی و اشکانی در ایران جای خود را مذهبی و فرهنگی خاص دوران تسلط حکومت رواداریتدریج در دوره ساسانی به

 .عنوان طبقه روحانی دین زردشت دادبهبه تمرکز قدرت در پایتخت و وجود مذهب رسمی زرتشتی و قدرت یافتن مغان 

دادند که با نوعی تقسیم قدرت را تشکیل می حاکمههای کوچک دیگر طبقه بزرگ در کنار خاندان  خاندان هفتدر این دوران 

ای جامعه کاستی بود یعنی ارتقای اجتماعی از طبقه. کشیدندبین خود و روحانیون، قدرت مطلق شاهنشاه ساسانی را به چالش می

انحصار  نظام کاستی و اصالت دودمانی و از دین زرتشت، تفاسیر دینی روحانیون زرتشتی،. به طبقه دیگر ممنوع و غیرممکن بود

وسیله چند تن از شاهان و ابتدا به دین مانی. ساخته بود ممکن را حکومتگرخانواده  هفتخانواده از  یکشاهی به فرزندان 

مال اع وهم مزدک دلیل عمده این حمایت، مورد مانیبرخی از محققین بر این باورند که هم در . شاهزادگان ساسانی پذیرفته شد

به هر صورت آنچه از دوران ساسانیان برای . سیاستی در جهت کاستن از قدرت و نفوذ روزافزون روحانیون زردشتی بوده است

قدرت های پرو طبقه ممتاز حکومتگران یعنی دودمان( موبدان)قدرت بین طبقه ممتاز روحانیون  شاهد این است که جامانده،ما به

ه که ما پس از اسالم از دوران ساسانی ب  این تقسیم قدرت بین نهاد دین و نهاد حکومت میراثی است. شده بودتقسیم گانههفت

دادند که ایزدی را موبدان به شاه می فرهدر حقیقت . گاه از نهاد حکومت جدا نبوده استدر ایران نهاد دین هیچ. یادگار داریم

قدری بود قدرت نهاد مذهب و دخالت آن در امر حکومت در زمان ساسانیان به. نشانه حقانیت او و مشروعیت حکومت او بود

ها را مسیحیان و مزدکی-تدریج شاهان ساسانی برای تعدیل قدرت روحانیون زرتشتی، ادیان دیگر را مانند مانیانکه وقتی به

ور زودی خود یا بازماندگانشان مجبشدند و بهالعمل قوی دستگاه روحانیت منسجم زرتشتی مواجه میکردند، با عکستقویت می

 .رقبای آنها را سرکوب و مهار نمایند که در همدستی با روحانیان زرتشتی شدندمی

 دردولت دولت یکدستگاه روحانیت  در دوران ساسانی نیز درست مانند پس از صفویان،

 .نمودبود و برای حفظ و تثبیت و افزایش اقتدار و اعتبار خود تالش می

 دوران پس از اسالم

های قبل و تا آنجا که به ما درباره مباحث کالمی و عرفانی مطرح در جامعه مسلمانان صدر اسالم تا دوره عباسیان در درس

چگونگی پیدایش فقه را ابتدا در اهل سنت و جماعت و سپس در اکنون . ایمسخن گفته کرد،موضوع بحث ما ارتباط پیدا می

 .کنیمها را بررسی میهای مطرح در آن زمانگیریم و دیدگاهتشیع پی می

 وسیله سران قبیله قریش بود، به دعوتو مسلمانان در مکه به او آزارپیامبر اسالم پس از هجرت به مدینه، که در اثر تعقیب و 

درزمان زندگانی پیامبر، امور دینی و مسائل حقوقی مردم با مراجعه به او صورت . حکومت بر آنان را قبول کردقبایل عرب مدینه، 

ر مدت د مسلمانان توانستند. ، عمر، لشگر اسالم به امر او اقدام به حمله به کشورهای دیگر نمودنددومدر زمان خلیفه . گرفتمی

 .امپراتوری بزرگی بنا نهند( رم شرقی) نسبیزا وبا فتح ایران و مصر و عراق  کوتاهی

بخصوص چون مصر و ایران و قسمت بزرگی . این امپراتوری بزرگ احتیاج به قوانین مشروح و مبسوطی برای اداره خود داشت

 کی چندان دور، نهای ها خود درگذشتهازآنجاکه این سرزمین نیز جزئی از این امپراتوری وسیع بود،( روم شرقی)از بیزانس 

فرمانروائی بر آنان بدون برخورداری از قوانین . امپراتوری وسیع بودند و قوانینی به نسبت زمان خود مشروح و کارآمد داشتند

ه راه و رفتند و رجوع به آنها برای دستیابی بباگذشت زمان از دنیا می یعنی یاران پیامبر، از سوی دیگر صحابه،. کافی ممکن نبود

ودند که ها کسانی بآن. اندهای قبل گفته شد ابتدا اهل حدیث پا به عرصه گذاشتهطور که در درسهمان. ودروش پیامبر ممکن نب
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فای احادیث در زمان خل. دادنداحادیثی فراوان به صحابه و تابعین یعنی نسل بعدی که صحابه را درک کرده بودند نسبت می

. شدپیامبر اسالم و یا به نقل از صحابه به او منتهی می  این احادیث درنهایت به. گاه اصلی خلفا در اداره جامعه بودتکیه چهارگان،

 .زیسته استهجری می صد و پنجاه -هشتادهای سال  آور اهل سنت است و درابوحنیفه اولین فقیه نام

ث گفت که بسیاری از احادیاو می. زیست و در مشرب فقهی به معتزله نزدیک بوداو در کوفه می. ایرانی نژاد است  ابوحنیفه

 نتیجه این تحقیق او این بود که احادیث. دانستحدیث نبوی را دارای اصالت می هفدهاو فقط . منسوب به پیامبر اصالت ندارد

عانی قرآن م کافی و وافی برای اداره امور امپراتوری بزرگ اسالمی نیست و باید به کمک عقل، نبوی که منسوب به پیامبر بودند،

حاب پیروان ابوحنیفه که در مقابل اص. دست آوردبه  و قوانین فقه و احکام شرع را به این طریق حدیث را تأویل و تفسیر نمودو 

در اهل  .یعنی فقهایی که در مقابل حدیث به آرای فقهی خود متکی بودند. حدیث قرار داشتند و به اصحاب رأی معروف بودند

آنها عالوه بر ابوحنیفه، مالک ابن انس، محمد . اندبه فقهای چهارگانه اهل سنت معروف فقیه بزرگ وجود دارد که چهارسنت 

ری هج دویست و چهلهای صد تا دوره تأسیس و تکمیل فقه اهل سنت سال. باشندبن حنبل می ابن ادریس شافعی و احمد

  .باشدمی

نیفه شیعیان، جعفر صادق، که ابوح ششمفقه شیعه که به فقه جعفری و یا فقه امامیه معروف است تأسیس خود را منصوب امام 

  .داندمی معاصر او بوده است،

هجری  سیصدال قوی ساحتمالکه به یعنی اولین کتاب مدون فقه شیعه بدانیم، ولی اگر مأخذ تولد فقه شیعه را تألیف کتاب کافی،

و اندی سال بعد از آخرین فوت آخرین فقیه و راوی اهل سنت  شصتالی  پنجاهه بعد است، اولین کتاب فقهی شیعه حدوداً ب

کتاب کافی مجموعه بزرگ احادیث شیعه است، که مؤلف آن محمد بن یعقوب کلینی رازی .. پا به عرصه وجود گذاشت است

راوی  تهشباشد که از حدیث می پانزده هزارتاب مشتمل بر بیش از این ک. باشدمتوفی سال سیصد و بیست و نه قمری می

 .شده استنفر نقل پنجحدیث از این  سیزده هزار  برنفر آنان ساکن شهر قم بوده و بالغ پنجشده، که نقل

ع فقه که منابآوری گردیده است احادیث شیعه جمع کتاب روایت، چهارکتاب دیگر یعنی مجموعاً  سهعالوه بر کتاب کافی، در  

فقه شیعه تا زمان صفویه جز در حوزه عبادات و احکام و معامالت، میدان عمل نداشت و فقهی انتزاعی . روندشیعه به شمار می

 .ها عموماً در دست سالطین سنی مذهب بودندزیرا حکومت. بود

من در : 1یدگوکه می  ناد حدیث نبوی ثقلینشیعه به است. اختالف عمده فقه اهل سنت و امامیه در استناد به راویان حدیث است

کتاب خدا و خاندان خود را بر جای گذاشتم، برخالف اهل سنت که منشأ احادیث  ،(ارزش دوچیزبایا )نقطه اتکا  دوشما   میان

ه به آیات آن دسته از آیات قرآنی ک دانندبیت پیامبر یعنی امامان شیعه میاهل منشأ احادیث را، دانند،را صحابه و تابعین پیامبر می

 .باشندمنابع قرانی احکام شریعت می مشهورند، الحکام

ی احکام اسالمی به احکام تأسیسی و امضائ. آنان شامل احکام امضایی هستند %هفتادهای بود و بیش از این آیات حداکثر فرصت 

ای ها را ایجاد کرده و احکام امضایی دستهکه دین اسالم آن باشنداحکام تأسیسی آن دسته از احکام قرآنی می. شوندتقسیم می

جزیره عربستان وجود داشته و اسالم آنان را پذیرفته و عمل به آن احکام را تجویز اند که در زمان پیدایش اسالم در شبهاز احکام

 .کرده است

                                                           
 انی تارک فیکم الثقلین ˓ کتاب اهلل وعترتی )حدیث نبوی( 1
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ستاورد آن د %سیاصلی یعنی قرآن فقط حداکثر شود ازلحاظ اتکا به سند آنچه امروز شریعت یعنی قوانین اسالمی خوانده می

عالوه  .گویددوره جاهلیت می  جزیره عربستان است که اسالم به آنمتعلق به دوره ای از جامعه شبه آن قوانین %هفتاداسالم و 

خصی مانند شاحادیث نبوی است که  های بعدی، وسیله این انتقال سنتازلحاظ طرز انتقال سنت پیامبر به نسل این نکته، بر

 .دانستطور واقعی منسوب به پیامبر و مابقی را مجعول میها را بهو اندی سال پس از هجرت، فقط اندکی از آن صدابوحنیفه در 

 اطبهققوانینی که بعضاً امروز از موانع جدی پیشرفت جوامع اسالمی است، روزگاری طوالنی موردتوجه و استقبال  وجود،بااین

حس  امنیت و نظم نسبی بیشتری با اتکا به قوانین فقهی، زیرا مردم در برابر سلطان مستبد و خودکامه،. مسلمانان بوده است

کومت ح. بنا به این دلیل واضح، مکان و مقام فقها در نزد عامه مردم بسیار باالبود و آنان همواره موردتوجه مردم بودند. کردندمی

 روحانیون و فقها نمایندگان معنوی. زیرا منبع مشروعیت شاهان در سنت قدما امری آسمانی بود م داشت،نیز به آنان احتیاج مبر

 پس احتیاج مبرم به تأیید. و وحدانیت خداوند بشمار آید جباریتخواست مظهر مادی یعنی آمدند و شاه میخداوند به شمار می

یت مباحثی در فقه چون لزوم تبع. بخشیدها نیز مشروعیت میه ظلم آنعالوه بر آن توجیهات فقهی و کالمی فقها ب. آنان داشت

 و این دست ومرج و ناامنی ناشی از فقدان سلطانی جبار استاز سلطان جائر، تمسک به این استدالل که ظلم بهتر از هرج

باوجودی  بنابراین،. است تقریرات فقهی و توسل به احادیث برای توجیه مذهبی ظلم شاهان در کتب فقهی علمای سلف فراوان

درت سیاسی ق دومطبقه که در ایران باستان وجود داشت، فقط در زمان صفویه شکل منظم یافت و پایه  یکعنوان که روحانیت به

این احتیاج دوگانه . ای در اجتماع داشتندویژه در ایران، فقها همواره مکان ویژهدر ایران شد، ولی همواره در جهان اسالم به

بخشید و پرقدرت به امروز اعتبار می تا و روزگارنهاد رسمی دین و فقاهت را در آن  اجتماع و حکومت به فقها و علمای دین،

شدند و قدرت و ثروت و تجربه و ممارست می تارومارهای شاهی دائماً منقرض و بخصوص که سالطین و سلسله. ساختمی

شد ولی نهاد روحانیت هماره تداوم تاریخی داشت و قدرت، ثروت و تاریخی انباشته نمیهای عنوان سرمایهبه  در نهاد سلطنت

  .نمودندتر میفزون انرا قدرت ودادند تجربه و ممارست خود را نسل به نسل به نهاد روحانیت بعدی تحویل می

لی و نتیجه اعمال قدرت آنان بود، ها،گشائیها و جهانجنگ. سالطین پدیدآورنده تغییرات سریع اجتماعی بود 2قدرت سخت

هاد ن دودر ایران در مصافی که در دوران مدرن بین این . نهادهای دینی، تداوم بیشتر و تأثیری عمیق در برداشت 3قدرت نرم

  .نهایتاً نهاد دین برنده این مصاف تاریخی بود قدرت پیشامد،

 دره که نشست روایت آفرینش و چارچوب معرفتی متعلق به آن، -عالوه بر مرکزیت ابر در دوران مدرن، به شرحی که گذشت،

 :باشندماست، مانع اساسی استقرار دموکراسی و حکومت قانون مفاهیم زیر می ناخودآگاه

ترتیب با استقرار دموکراسی مبارزه اینداند و بهاسالم سیاسی که دخالت نهاد دین در نهاد حکومت را جزء الینفک دین می -

 .کندمی

ه حکومت ک و قضایی، تقنینی امورهای متعلق به و عبادات و احکام به سراسر حوزه شخصیهاز احوال  فقیه  یافتهمفهوم توسعه -

 .تابدقانون عرفی و مدرن را برنمی

                                                           
2 Hard power 
3 Soft power 
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 کی، پیامبر تنها به دعوت قبایل عرب، سرپرستی و حکومت آنان را پذیرفت و سفرش به مدینه سندهینو نظربه  اولدر مورد 

ی امری ذات بنابراین حکومت سیاسی،. به مدینه هجرت نکرد  ا و برای حکومت. نوع پناهندگی سیاسی و از روی ناچاری بود

وم و آداب شریعت نیز با پذیرش اکثریت رس نیز، دومدر مورد . اسالم نیست و حکومت پیامبر نیز ربطی دینی به پیامبری او ندارد

ای صدر اسالم از سوی پیامبر و خلفای چهارگانه گرایانه و طبیعی برای اداره جامعه قبیلهراهی عمل های پیش از اسالم،دوره

آن زمان  رایانهگدر تطابق کامل بازندگانی عشیره ای و قبیل  کار گرفته شد،وسیله خلفای دیگر نیز بهاین قوانین که در فقه به. بود

  .بوده است

قه نیز پس ف. باشندنیز احکام امضایی می از این  %هفتادهستند و  االحکامآن ایات  %دوازدهقرآن کتاب قانون نیست زیرا فقط 

ه مسلمانان لقبی ک)مگر بر این عقیده باشیم که خداوند اسالم را برای حفظ و تداوم آیین جاهلیت . تواند بگیردجای قانون را نمی

چنین گمانی را هیچ انسان عاقل و . را تا ابد خواستار باشد ننزماآ دابآ ودادند ادامه رسم و رسوم به دوران پیش از اسالم می

 .قائل به خداوند عادل و حکیم روانمیدارد

مانع بزرگ را از سر راه دموکراسی بردارد،  دوتواند با دموکراسی به همزیستی خود ادامه دهد که این پس تعبیری از مذهب می

 .های غیرحقوقی و غیر قضایی تن دهدیعنی تعبیری که به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و انحصار فقه به حوزه


