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  فصلنامه تاريخ اسالم
  162-139ص ، 28، شماره مسلسل 1385 زمستانسال هفتم، 

  
  1ايران و هنداسالم، : هافرهنگگفت و گوي 

  
  مشيرالحسن

  ∗شهرام پناهي خياوي: مترجم
هـاي قـديم روابـط مـستحكم سياسـي، اجتمـاعي،         ايران و شبه قارة هند از زمان      

، ملل مسلمان آسيايي اعم     المي دورة اس  كه در اند؛ كما اين  اقتصادي و فرهنگي داشته   
رو تمـدن   با فرهنگ شبه قاره تماس پيدا كردند؛ از ايـن         ايرانيان  از اعراب، تركان و     

  .هند از مبادي اسالمي تأثير پذيرفته است
اي از اختالفاتي كه در گذشته و حال ميان         با تأكيد بر پاره   خاورشناسان  برخي از   

دارند كه ماهيت جوامـع اسـالمي       است، اظهار مي  مسلمانان و هندوها وجود داشته      
هاي فعلي هندوستان قرار داشته و نقش       كنوني هند در نوع فرايند معكوس با متعلق       

اي ناكارآمـد سـاخته اسـت كـه         آنان را در مضمون سنت و تحول در ابعـاد منطقـه           
نـد  نگري روابط ايران و ه    توان در اثرات ژرف اين ويژگي بر جهان       را مي بازتاب آن 

گران ايران و شبه قـاره بـا         در اين خصوص پژوهش    .در دورة معاصر مشاهده نمود    
هاي جديدي دربارة   باز كاوي مجدد فرضيه اشاره شده در تحقيقات خويش، مسئله         

مقالة حاضر نيـز بـا      . اندروابط دو كشور با توجه به نقش تاريخي اسالم طرح كرده          
ه بـه بررسـي مبـاني نظـري مناسـبات           هاي ايـن مـسئل     برخي از جنبه   هتوجه ويژه ب  

سياسي، اجتماعي و فرهنگي هند و ايـران بـا تكيـه بـر موضـوع اسـالم در فراينـد                   
  .پردازدتحوالت تاريخي دو كشور مي

  . استعمار،، فرهنگ مسيحيت،هند،  ايران، اسالم  :هاي كليديواژه

                                                 
  .بابك عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر *
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تحـول جوامـع    هايِ گوناگون، همواره مراحلي از نقاط عطف در         مناسبات بين تمدن  ) 1
دانيم كه تمدن يونـاني از مـصر،        كه در اتكاء به اين نظر مي      چنان. روندانساني به شمار مي   

ها و اروپاي عهـد     ها از امپراتوري روم، اروپاي قرون وسطي از عرب        ها از يونان، عرب   رومي
  .رنسانس از تمدن بيزانس متأثر بوده است

ربيان شهرتي بيش از يك نام نداشت، به        تر در ميان غ   سرزمين پارس يا ايران كه پيش     
تدريج پس از تحوالتِ قرن هجدهم ميالدي در طي ارتباطـاتي كـه بـين ملـل اروپـايي و         

تا آن زمان در خصوص ايران، تصورات متفـاوتي          .شرقي صورت پذيرفت، بهتر شناخته شد     
اي د؛ پـاره  از ديدگاه برخي، ايران كـشوري بـراي تجـارت بـو           : در اذهان اروپاييان رايج بود    

دانـستند و   ديگر، مردمان آن سرزمين را براي بشارت دادن بـه ديـن مـسيح مناسـب مـي                 
بنـابراين   .كردنـد ها تلقـي مـي    پيماني قابل اعتماد بر ضد ترك     ديگران نيز آن كشور را هم     

ها كه به صورت موردي در خصوص ايـران نوشـته     گونه نگرش اينبازتاب  تعجبي ندارد كه    
م بـراي ردة  1839 مشاهده كرد كـه در سـال      iسفرهاي عمواليور جلدي  شده در كتاب دو     

اين مجموعه با تمهيدات شركتِ     . ها جاي گرفته بود   خانهسني جوانان تهيه شده و در كتاب      
  . منتشر گرديده استii» استريتچارلزنايتِ الگيت«

ان،  و جانـشينانش در هندوسـت      iii»وارِن هستينگ «چون زمانِ   وانگهي ايران نيز هم   ) 2
مداران بـود   ها، از جمله نظاميان و سياست     شاهد بازديد فرستادگان بسياري از جانب اروپايي      

چه از گياهان و جانواران آن سرزمين ديده بودند، ماننـد چگـونگي روش              كه در بابِ هر آن    
هـاي مـستندي از     ها از طريق ساق پا دادِ سخن راندند و گـزارش          ها در اصطبل  بستن اسب 

پـس از آن،     .، سيستم مالياتي و آموزش و پرورش به رشتة تحرير در آوردنـد            اعمال مذهبي 
بردند كه ايران ـ سـرزميني   آنها پي. شيوة انديشة اروپاييان دربارة ايران به تدريج تغيير كرد

        تـا كنـون   ] آنهـا [چـه  با پيشينة تقريباً پـنج هـزار سـاله در تـاريخ ـ مفهـومي فراتـر از آن       
                                                 

i. Uncle Oliver’s Travel. 
ii. Charles Knight Ludgate Street. 
iii. Warren Hasting. 
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باشد كه واجد فرهنگ و ادبيات واقعي منحصر به فردي مي         د دارد، خصوصاً آن   انپنداشتهمي
و به عبارتي، مردم اين سرزمين فَضيلت جهان ديدگي را قدر نهاده، ذوق لطيفي براي شعر                

  .و شاعري و ميل وافري به عرفان و تفكر فلسفي دارند
 قـرن يـازدهم      در هنـد   iiماهراشـترا  و   iبنگـال همانند شواهدي كه در ميـان نخبگـان         
چه كه در نتيجة تسلط بيگانگان      ها پس از آن   ميالدي موجود است، ايرانيان هم حتي مدت      
طفي بـه گذشـتة باشـكوه خـويش         ابستگي ع بر آنها روا رفته بود، غرورشان را در نوعي دل         

توانستند بـه اجبـار بـر اثـر         ها پاسدار آن بودند و نمي     حفظ كردند؛ همان ميراثي كه تا مدت      
  .ها و يادبودهاي افتخارآميز خود باشندي كه بر آنها حاكم شده بود شاهد محو سنتشرايط

 iii بين حـافظ و هـوراس     توان در وجود احساسِ مشترك    را مي معناي نهفتة سخن فوق     
آينـد و در محـاق      وجو كرد كه سيماي واقعي علم و معرفت در جهان بـه شـمار مـي               جست
چـون موضـوعات     اردات سفارشي بيگانگان، هـم    داري آنان در عرصة فرهنگ و ادب، و       يكّه

  .ندگرد ناپديد ميv»مريم سوترلند«انگيزِ هاي عاشقانة حزن و يادداشتiv»شرلوك هولمز«
شود، او با طرح سـه       در اين خصوص ارزيابي مي     vi»رودنسونماكسيم  «آراية سخن   ) 3

دهم مـيالدي   ها در قرن نوز   گرايش با مفاهيم فرضيِ مشابهي به شرح فهم شهودي غربي         
هـاي  وجـود نـوعي احـساس تفـوق غربـي براسـاس ديـدگاه             : پرداخته است كه عبارتند از    

باشـد؛     هـا مـي   سوداگرايانه و استعمارطلبي كه مملو از اهانت و تحقيـر بـراي ديگـر تمـدن               
گرايـي رمانتيـك و مفتـونِ شـرقِ         مند به نوعي شهوت   چنين مايلند كه خويش را عالقه     هم

ترين جاذبة آن است؛ بـه      ه دهند كه اكنون رنگ و بوي فقرزدگي، اصلي        انگيزي جلو شگفت
پژوهي غربيـان اشـاره دارد كـه        عنوان آخرين مورد، محقق مزبور به فرايندِ خاصي از دانش         

                                                 
i. Bengal. 
ii. Mahrashtra. 
iii. Horace. 
iv. Sherlock Holmes. 
v. Mary Sutherland. 
vi. Maxime Rodinson. 
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نماينـد، انعكـاس        كـه اعـصار گذشـته را از دور خـارج مـي            تبحر اصلي آن در وجود كساني     
 هر نـوع چالـشي از درون، از منظـر خاسـتگاهِ تفكـر               الذكر قبل از  هاي فوق گرايش. يابدمي

  .گيرندديگر قرار ميغربي در تعامل منطقي با يك
گرايانة آن  كه بر خالف ديدگاه ناخودآگاه قرن هيجدهمي كه از ايدئولوژي عام          جالب آن 

هاي غير اروپايي محترم شـمرده      گرفت و براساس آن مردم و ديگر فرهنگ       عصر الهام مي  
ه ناگه به جاي آن، نوعي انديشة خود  محـوريِ آگاهانـه و انحـصارطلبانة قـرن           شدند، ب مي

  2.گزين آن گرديدنوزدهمي جاي
چـه كـه بـر      غربي در آمد و ايران نيز غير از آن        مستقيم  كه هند تحتِ استعمار     با اين ) 4

هند آمده بود، سرنوشت خاص خود را پيدا كرد، با اين همه، در فـرازي مـشابه، هـر دو بـه                 
ها قرار داشتند؛ هر دو كشور در مواجهـه         طلبي غربي طور مساوي در معرض تأثيرات برتري     

ها، در چالش نوعي كشمكش و تعارضـاتِ درونـي          با استعمارگري در حال گسترش اروپايي     
  .قرار گرفتند

درخـور   i»ويليام جـونز «هاي ويژة گيريها و پيدر خصوص بازتاب اين شرايط، نگراني     
 و نويـسندة    ii»انجمن سلطنتي آسـيايي بنگـال و ماكـاالي        «گذار  ، وي بنيان  باشدتوجه مي 

يــابي واژة     او در تالشــي اقــدام بــه مفهــوم. م بــود1835در ســال  iiiتعــاليم موشــكافانه
هايي انگيز استعمار نمود و در اين خصوص، برهان چرايي تصورات موجود را با مثال             پرسش

ها  خصوص خودمحوري سياسي، فرهنگي اروپايي     قابل وصف بيان نمود و حق مطلب را در        
 آشـكار   v»توماس مِـت كـالف    « و   iv»برناردز كان «و تكبر و نخوت نژادي محققاني، چون        

كه توضيحات او به طرز بارزي با مختصات تحوالت تاريخي هند، پـس             ساخت و جالب آن   
  . م مناسب بود1857از 

                                                 
i. William.Jones. 
ii. Royal Asiatic Society Of Bengal Macaulay. 
iii. Minute Of Education. 
iv. Bernards.Cohn. 
v. Thomas.Metcalf. 
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 شده بودند كـه آنهـا مزيـت و عقـل            ها در ادعايي سعادت باورانه، متقاعد     اكثر انگليسي 
خـواهي  باشند، رويدادهاي بعـدي آرمـان     فرمايي بر جهان را دارا مي     باوري الزم براي حكم   

هـا در رابطـه بـا       انداز انگليسي  چشم iسياسي آنها را هويدا ساخت، پس از پايان جنگ بوئر،         
جويانه به آنها   تريمندند از همين وضعيت بر    از اين ماجرا داشت كه آنان عالقه       هند حكايت 

  .بنگرند
چه تاكنون مطرح نمودم، همانا آشكار نمودن تناقض زبان گفتـاري           انگيزة من در آن   ) 5
باشد، از جهتي در حالي كه آنان پيرامـون صـنايع بـديع          ها در خصوص ملل شرق مي     غربي

ي نمودند، نويسندگانشان در موضوع استعمارگر    احساسات شاعران ايراني مطالبي عرضه مي     
هايشان بر جوامع شرق روا رفته بـود اظهارنظرهـاي          يا مسئله استعمار نو كه از طرف دولت       

  .نارسا نموده يا اصالً به ماهيت اين موضوع توجه كافي نداشتند
البته نبايد از اين نوع نگرش ذهني نويسندگان غربي تعجب كنيم، چرا كه مباني اوليـة                

بـا دقـت در     .  قطبي، فرصت بروز يافته است     شان در چهارچوب جهاني تك    خاستگاهِ فكري 
تواند موجبات استحالة فرهنگي و مدني ملل شرقي        كه موضوع جهاني شدن چگونه مي     اين

بازگـشت در   توجهي به اين مسئله براي جوامعمان خطراتي بـي        را فراهم نمايد و مطمئناً بي     
وسـتان بيـشتر و     بر خواهد داشت، حتي در اين خصوص نيز در نوعي مقايسة تطبيقي، هند            

الوصـف جـداي از تأكيـد بـر عامـل           مـع  .تر از ايران تحت تأثير اين جريان قرار دارد        مسلّم
چه كه ضرورت آن همواره باقي خواهد مانـد،         استعمار به مثابه تكية كانونيِ مباحثاتمان، آن      

ان هايي است كه بتواند مسئلة گفتمان را بر بنيان ميراث مشترك گذشته و توأمـ نوعِ تالش 
  .برقراري مناسبات آگاهانة اقتصادي و فرهنگي بين دو كشور هموار نمايد

گرايي در خور طرح است، اين امكان       اين هدف كه ضرورتاً در قلمرو موضوعيِ شرق       ) 6
آورد كه در معرض خشم و عصبانيت گروهي منتقد قرار گيرد، با اين حـال اگـر                 را پديد مي  

گونه اذعان كرد كـه كـاركردِ       توان اين  شده بر آييم، مي    در مقام تعبير و تفسير مسئلة اشاره      

                                                 
i. Boer. 
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گرايي سياسي و استيالي    اين ايدئولوژي قادر خواهد بود كه ماهيت تأثيرات نامبارك آرمان         
فرهنگيِ غرب را بر جوامعمان آشكار سازد، ايـن همـان سياسـت فكـري بـوده اسـت كـه                     

خر ربـع قـرن نـوزدهم مـيالدي          در آ  iii،دوت.س.ر و   iiداداواي ناروجي  i،رانادكساني، چون   
  .مطرح كردند

در فرازي مشابه نيز اين سيرِ انديشه در تالش ايرانيان براي كسب آزادي و استقالل از                
هـاي  م و انقـالب بنيـادي سـال       1891ـ1892سلطة اقتصادي غرب در بطن نهضت تنباكو        

جام بن مايـة    م بازتاب يافته است، در حقيقت مسائلي از اين نوع بود كه سران            1905ـ  1911
در اين چهارچوب    .ها براساس آن ترسيم گرديده است     ناپذير ايراني هاي پايان انرژي انقالب 

ها و هر   كاري غربي گرايي عبارت خواهد بود از حساس نمودن ما به اشتباه         مقولة كلي شرق  
طلبـي  باورانة يك تمدن بيگانه است كه در نوعي برتري        هاي مرجع چه مربوط به گرايش   آن

نظـر از هـر   صرف .باشدمند ميسياسي ـ اقتصادي كالن، به دخالت در امور ديگران عالقه 
 اسـتقالل دو كـشور، موجـب        هـاي دهـه چيز ديگر، ماهيت اين نوع بازتاب، حتـي پـس از            

هـاي بـسيار اصـيل هنـدي و         گرديده است كه شناخت ما دربارة حقانيت، صداقت و هويت         
  .ايراني افزايش يابد
چـون  اي مـشكالت، هـم     در انتقاد به اين ديدگاه، غربيان با يادآوري پاره         از سوي ديگر  

هاي شرقي  هاي واگراييِ برخي هويت   مسئله پاكستان و افغانستان، آن را مثال نوعي تمايل        
نمايـد كـه حتـي      گونه ضروري مي  چه در اين خصوص هم اين     اند، چنان دربارة منشأ دانسته  

انگيـز اسـتعمار بـر جوامـع خـود       هايي از عوامل فتنـه    نمونهچون  جرياناتي از اين نوع را هم     
بدانيم و به عنوان موارد قابل اعتراض به بحث بگـذاريم و ضـرورتاً مبـاني نظـري ملـت و         

هـاي مجـزاي آن ارائـه       جامعه خودمان را در چهارچوب مقولة محوري آحاد ملت يا بخـش           
  .نماييم

                                                 
i. Ronade. 
ii. Dadabhai Naoroji. 
iii. R.C.Dutt. 
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145 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

  م تسلي يابد كه1932 به سال iگورتاتواند از دقت نظر در اين اظهارات هر شخص مي

ديدار من از ايران باعث شد به قدرت مردم مـشرق زمـين ايمـان بيـاورم كـه علـي رغـم                       «
كنند و مجدانه راه خود را به سرعت بـه          كشمكش و شرايط سخت اقتصادي از خود دفاع مي        

  .»يابندسوي تجلي ميراث ماندگارشان مي
و ) ترين نماينـدة نـوگرايي شـيعي      معروف (من دريافتم كه تحت تأثير علي شريعتي      ) 7

حسينية ارشاد او در تهران، شيوة انديشة مباحثات عقالني در ايران، حتي پس از اضمحالل               
سلسلة پهلوي، تغيير كرده است و اين در حالي است كه متفكران آسياي جنوبي كه عمـدتاً        

اخواسـته در تبعيـت از   چنـان ن انـد، هـم  هاي انگليسي و آمريكايي تحصيل كرده   در دانشگاه 
  .دهندهايِ فكري آنان را ارائه ميها و متدلوژيِ غربي، چارچوبمدل
وگوهاي معنادار ايـران و هنـد ـ جـدا از تأمـل و      من شخصاً معتقدم كه اساس گفت) 8

هـاي آرمـاني دو سـرزمين ـ در نتيجـة آگـاهي بيـشتر از مقاصـد         ضرورت شناخت قرابـت 
بستگي ما در هـر  ق خواهد شد و در اين خصوص، اولين دل     استعمارگران و ماتَرك آن محق    

هاي مهذب براي بازكاوي و تفسير تاريخ گذشته و توجه         نوع اقدام علمي، همانا اتخاذ روش     
  .باشدهاي مشتركمان ميها و سنتبه كانون ارزش

مند كردن سياست خارجي و مناسـباتمان در    هاي مناسب براي روش   در باب اتخاذ شيوه   
 در مقدمة كتابش    iiهانتينگتون ساموئلچه  الملل، درگير شدن بيش از حد در آن       ينعرصة ب 

رسـاند، تـشخيص يـك تجلـي واقعـي در           دربارة فرهنگ عرضه داشته ما را به جايي نمـي         
تـر بـه درك صـحيح از        شود كه با ظرافت هر چه تمـام       خصوص فرهنگ، زماني ميسر مي    

  .هاي محض جوامعمان نائل گرديمواقعيت
مـدرن در   هـاي   جريـان م كتاب   1947 به سال    iii»سرهاميلتون گيب «كه  نگاميه )9

                                                 
i. Tagore. 
ii. Samuel Huntington. 
iii. Sir Hamilton Gibb. 
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ها را ناديـده    ها و فارس  هاي مدرن ترك   را منتشر نمود، رويكردهايِ مذهبي انقالب      iاسالم
هاي مجهول در موضوع اشاره شده به اندازة كـافي          بختانه پس از او ماهيت    خوش. انگاشت

  .ده استاز سوي محققان ديگر نقد و بررسي ش
كنيم كه در ايران از زمان      در اين راستا به عنوان مقدماتِ پذيرفته شده ابتدا تصريح مي          

تأسيس سلسلة صفوي تا عصر حاضر به صورتي الزم و ملزوم و در شرايطي سيال و پويـا،                  
فرمـايي شـاه عبـاس اول       اند، خاصه اين مسئله در عهد حكـم       دين و دولت به هم در تنيده      

بر مبنايِ ديدگاه شـاه     . ، مبناي واقعي سياسي و اجتماعي قرار گرفته است        )م1588ـ  1621(
كرد كه نقش اسالم و علما در پيوستگي ملي، جدي گرفتـه            صفوي، حكمِ عقلي ايجاب مي    

مـداري او در دركِ     منـدي دولـت   فرمايِ ايران آن بـود كـه تـوان        استنتاج واقعي حكم  . شود
  .صحيح از واقعيت فوق نهفته است

آوريم كه در تحوالت اخير تاريخ معاصر ايران، يعنـي نهـضت            ي خوب به خاطر مي    خيل
، چگونـه اسـالم و روحـانيون        )م1905ــ   1911(و انقالب مشروطه    ) م1891ـ1892(تنباكو  

هـا را  بـه چـالش        گرايي ايراني بـه سـبك اروپـايي       وابسته به اين ايدئولوژي، پيدايش ملي     
هاي سياسـي فعـال در ايـران        ت برخي از فرهنگ   كشاندند، گرچه اين موضوع، سبب شكاي     

چنان موضوع اسـالم، بـه مثابـه منبـع اصـليِ            شده، با اين حال، واقعيتي مهم است كه هم        
  .گرددها و هم زمان توسعة ملي در اين كشور، محسوب ميمشروعيت دولت

ا ـ بـه   در نهايت، تمام دولتها ـ چه در ايران و چه در ساير مراكز اسالميِ ديگرِ كـشوره  
هاي آنها در توسعة ملي، زماني از صفات قانوني         ها و برنامه  اند كه سياست  اين نتيجه رسيده  

شود كه بتواند به اسالم متوسل شده، از ايـن طريـق حمايـت آحـاد                و مشروع برخوردار مي   
  .ملت را كسب نمايند

اشـد كـه    بتأكيد ما در اين گفتار به نوع خاصي از اسالم؛ يعني اسـالم شـيعي مـي                ) 10
تـا  (گـردد   انگيز آن در جهت معنويت و شهادت عبارت پـردازي مـي           هايِ مؤثر حزن  نيايش

                                                 
i. Modern Ternds In Islam. 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

147 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

 i»گوبينـد سـينگ   «معبـدِ پيـشواي     » مرشدِ«حدي شبيه آيين سيك، در طي مراسمي كه         
  ).دهدانجام مي

گرايـي  عزاداري ساليانه براي امام حسين، نوة پيامبر كه در كربال شهيد شد، نوعاً عاطفه 
چون سرمشقي الهام بخش    انداز، ايرانيان آن را هم    دهد و از همين چشم    را بازتاب مي  شيعه  

توان مفهوم و اهميتي فراتـر از حـد يـك           اند، بدين ترتيب مي   هاي خود قرار داده   در انقالب 
  .عزاداري براي آن قائل شد

 شهادت امام حسين نمادي است از نقش اسالم كه به مثابه حركتي معترضـانه، آرزوي              
از نظـر دور    (يابـد   فرساي دشمنان اسالم سمت و سو مـي       اش بر ضد نيروهاي طاقت    نهايي

، و بـر ايـن   )نداريم كه حكام عباسي از نارضايتي شيعيان براي كـسب قـدرت سـود بردنـد             
اساس، فداكاري و حتي مرگ در راه خدا به مثابه عملـي پرواگرانـه چهـرة خـود را آشـكار                      

بـه عنـوان    اين هدف كه در مجاهدت راه خـدا شـهيد شـدن             گرداند، در قالب مفهومي     مي
  3.پاداشي اليزال ارمغان مجاهدة اين راه خواهد بود

هايي كه امامان و اعـضاي خـانوادة آنهـا در           ها و مكان  گفتني است كه در واقع عزاخانه     
گرايي ايرانـي ارزانـي     العاده ممتازي به ملي   آن مدفون هستند، به صورتي ويژه اهميت فوق       

  .شته استدا
كنيم كه از ديدگاه مبـاني اصـوليِ سياسـت در           چنين به صورتي گذرا، اشاره مي     هم) 11

اسالم، در اسالم شيعي، سنت شهادت مشروعيت بيشتري در مقايسه بـا زهـد انزواطلبانـه                
 iiiرسـا  يا مرگ تأثرآور تiiستفانكه در خالف جهت اين قالب مفهومي، شهادت اِ     چنان. دارد

هاي سـمبليك  كه در نوعي تمثيل در عالم مسيحي، بيش از آن     iv»ئوكسليسي  « از اهالي   
شـود و از    انگيـز قلمـداد مـي     نيايشي طرح شود تنها به عنوان وقايع صرفاً نامطلوب و حزن          

                                                 
i. Goru Gobind Singh. 
ii. Stephan. 
iii. Teresa. 
iv. Lissieux. 
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همين منظر، در باب نوع انديشة مذهبي، دو فرهنگ مسيحي و اسالمي در نوعي تعـارض                
  4.گيرندشهودباورانه قرار مي

از تاريخي، تأثير اسالم شيعي بر فرهنگ سياسي جوامع به مراتب بيشتر            انداز چشم ) 12
هـاي  باشد و از جملـه تـأثيرات جنبـه        هاي صوفيانه در جوامع اهل سنت مي      از تأثير گرايش  

گرايي ايراني در سيرت و ماهيتش اعتبـار يافتـه   ديگر اسالم شيعي اين است كه تجلي ملي    
  .است

يد عنايت، در اصول تئوريـك مـذهب شـيعه چيـزي       گر فقيد، حم  بر طبق گفتة پژوهش   
هاي يگانه انگـار و يـا تفكـرات نژادگرايانـه متمايـل             وجود ندارد كه آن را به برخي ويژگي       

  .بينيمچه در مذهب تسنن ميسازد، برخالف آن
زبانـان  گرايي اعراب همواره تالشي بوده است براي احياي امپراتوري عـرب انديشة ملي 

م از موقعيـت برتـرش در جهـان         1258ها در سـال     ز حملة تاريخي مغول   كه به ناچار پس ا    
شـود  گرايي ايرانـي ناميـده مـي      چه ملي چه در مقابل، آن   چنان. اسالم محروم گرديده است   

شايد بتوان اين مهم را از برخـي   .باشدمند ميبيش از مسئلة قوميت به مسئلة آزادي عالقه     
 ميالدي، كـشوري مـستقل      1502د كه ايران از سال      ها در پرتو اين موضوع اقامه نمو      جنبه

  5.بستگي و هويت مردمانش واقعيت عيني به خود گرفته استبوده و در اين چارچوب، هم
ترين تمهيدات خود را در فرآيند درك عناصر        گرايي از مدل ايراني، اصلي    به عالوه، ملي  

داشـتن خـاطرة روزگـاران      مرتبط با فرهنگ خود به كار گرفته است، براي نمونه زنده نگـه            
پيش از اسالم، يا مقاومت در برابر حملة اعـراب مـسلمان در طـي دو قـرن اول هجـري،                     

ناپـذير طـرح    همواره در بين ايرانيان به مثابه مظاهر فرهنگي قابل احترام به صورتي شـرح             
رنسانس واقعي خود آگاهي ملي در ايران با شاعر بزرگ حماسي، فردوسـي آغـاز                .گرددمي
   چـون  شود كه شرح او دربارة پيروزي اعراب در مقابل ايرانيـان، تـا بـه امـروز نيـز هـم                    مي
  6.ترين سنگ نوشته دربارة انهدام دولت ساساني بازتاب يافته استتلخ

شايان ذكر است كه ابزارهاي توسعة جامعة كنوني ايران، بـه ويـژه پـس از رژيـم                  ) 13
ديني بوده كه مؤلفة اصـلي نمـادين سياسـت در           ننگين شاه، بر مبناي تشويق و اندرزهاي        
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149 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

گردد گرچه با دقت نظر درمشيِ سياست جاري در اين كشور ايـن گونـه   ايران محسوب مي  
  .هاي تشويقي، اغلب بازتاب كاركرد دين بوده استگردد كه انديشهمستفاد مي

 سونگرانه  انگاري يك البته در تأكيد به واقعيت اشاره شده، شايد بهتر باشد در يك ساده            
رسد آن است كـه در ايـران،        چه در اين خصوص مسلّم به نظر مي       درگير نشويم، حداقل آن   

همانند ديگر كشورهاي اسالمي، اعمال سياسي به قدر كافي حاوي پيچيدگي و مـشكالت              
پارچگي انديشه  هايي كه به منظور يك    باشد، در نتيجه همواره تالش    مخصوص به خود مي   
گيرد به يك روي آورندگي آگاهانـة واحـد سـوق           نظر دين صورت مي   و وحدت انساني از م    

ماند و البته ايـن نيـز بـه         هايي در نتايج فرعي باقي مي     نيافته و بدين صورت همواره چالش     
نوبة خود محصول شرايطي است كه بر اساس آن همـواره خـط سـير سياسـي مـسلمانان                   

هـا و   هـاي محيطـي،  زمـان      اي، همچـون سـبب    قدرت و اهميت خود را از مختصات ويژه       
  .اند، اخذ نموده استهايي كه در آن واقع گرديدهموقعيت

هايي كه بدان اشاره گرديد، اگر نوعاَ ماهيت تهديـد غربـي را از              حتي با وجود پيچيدگي   
گيريم كه دين اسالم براي جامعة جهان اسـالم دربرگيرنـدة هـيچ         نظر بگذرانيم، نتيجه مي   

المللـي مـسلمانان در محـاق همـين         يك بعد سياست بـين     .اشدبنوع تفرق و تهديدي نمي    
هاي مشترك برخـي كـشورهاي      انديشة واحد اسالمي قابل تبيين است، شايد ابراز واكنش        

اي برجسته از ايـن     اسالمي دربارة اشغال ناعادالنة فلسطين از سوي اسرائيل را بتوان نمونه          
ي نخواهد بود كه موضوع مطرح شـده        البته اين بدان معن   . نوع رويكردهاي اسالمي دانست   

را تا حد دست يافتن مسلمانان به يك اتحاد فرهنگي جوامع اسـالمي، آن هـم در فـضاي                   
چه در اين خصوص، آن   . الملل موجود كه واجد نفوذي قابل مالحظه باشند، ارتقاء دهيم         بين

مي هـاي متنـاقض در جوامـع اسـال        نمايد مشاهدة برخي گـرايش    موضوع را قابل تأمل مي    
هـاي غربـي    گيرند، اقتبـاس  هاي غربي ايراد مي   حتي برخي از مسلمانان كه بر ارزش      . است

  7.اندبسياري را پذيرفته
گرايانـه در ايـران،     خواه از نظر عواطف مذهبي شـيعه يـا احـساسات خـاص ملـي              ) 14

نمـايم كـه سـرانجام بايـد خـود را بـه                   گرايي غربـي يـا تركـي، توصـيه مـي          برخالف ملي 
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  .آوردهايي به سبك هويت و تشخص ملّي ايراني وفق دهيمتدس
تواند مبناي واقعي گفت و گوي فرهنگـي بـين هنـد و ايـران قـرار      چه مياز نظر ما آن   

هاي تاريخي ايران، از جمله اين موضوع است كه چگونـه           گيرد، دقت نظر در برخي ويژگي     
 كـه در معـرض تجـاوز        اش را حتـي زمـاني     اين كـشور در گذشـته و حـال، سـير تكـاملي            

  .هاي بزرگ اسالمي يا كشورهاي غربي قرار داشته، حفظ نموده استامپراتوري
مسلّماً روابط مداوم هند و ايران آشكارا نقاط عطف ممتازي براي هر دو ملـت بـه                 ) 15

، ايـران را    نگاهي اجمالي به تاريخ جهان    جواهر نعل نهرو در كتاب      . ارمغان خواهد داشت  
 كه در يك بيان روحش به هند آمده و در اين سرزمين جسمي شايـسته و                 داندكشوري مي 

  .سزاوار يافته است
پـس از ايـن     .  به اوج خـود رسـيد      iروابطِ فرهنگي هند و ايران در دورة امپراتوري گوپتا        

مرحله و از قرن سوم ميالدي به بعد، ساسانيان سلطة خود را بر بخـش عظيمـي از شـمال                
ر اساس جريانات تاريخي اشاره شده، فرهنگ ايراني نيز بـر مبنـاي             ب. غربيِ هند گستراندند  

شرايطِ پيش آمده در شبه قاره رو به گسترش نهاد كه هنـر كالسـيك هنـدي، بـر همـين                     
مردان كه نظاميان، دولت  فرايند چنين تأثير و تأثّراتي، مخصوصاً پس از آن         .اساس پديد آمد  

 راه يافتند، بـيش از       شبه قاره به گجرات و دكن      و بازرگانان ايراني از طريق سواحل دريايي      
 ii»محمود گاوان «يك نمونة معروف آن،     . هر زماني در مسير يك تحول واقعي قرار گرفت        

راه يافـت، او بـا       iiiبهمنيـان باشد كه در سلطان نـشينِ دكـن بـه خـدمت             مي) م1481: د(
 را بنيـان نهـاد و   ivبيـدار الگوگيري از مدرسة ميرزا الغ بيگ در سـمرقند، مدرسـة معـروف        

به عبارتي ديگر اگر بخواهيم مسير  .گونه انتشار دانش هندي ـ ايراني را تسهيل نمود بدين
گيـري نمـاييم،    اصلي تأثيرات فرهنگِ اسالمي، در طي قرون وسطي در شـبه قـاره را پـي               

                                                 
i. Gupta. 
ii. Mahmud Gawn. 
iii. Behmani Sultanate. 
iv. Bidar. 
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151 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

ي وظيفه داريم كه به چگونگي نفوذ استعدادها و قريحة خردگرايانه از نوع ايرانـي يـا آسـيا                 
  .مركزي توجه نماييم

روايان شيعي آن، به شدت تحـتِ نفـوذ همـان           حكّام مستقر در دكن، بويژه فرمان     ) 16
  .در ايران رواج داشت) م1502ـ1722(روايي صفويان احساساتي بودند كه در عهد فرمان

بـا شـاه    ) م1510ـ1512(هاي  هايي از هند در سال    بابر از اعقاب تيموري و حاكم بخش      
بنابر اقتـضائات سياسـي     ) م1530ـ1540(اتحاد بست و جانشين او همايون       ] اول[اسماعيل  

هـا، زبـان تركـي، زبـان        در طـي ايـن دوره      .حاكم در هند به شاه طماسب اول پناهنده شد        
آمـوزان  دانش .بود» فارسي«گر مغولي بود، اما زبان ادبيِ هند،        هاي حكومت محافل خانواده 

 شـيخ شـيرازي را از       گلستان و بوسـتان   مدارس هنـدي،    هاي گذشتة ما در مكاتب و       نسل
چنان برتري خود را به عنوان زبـان رسـمي          م هم 1835اين زبان تا سال     . آموختندحفظ مي 

  .هندوستان حفظ نمود
پرداختنـد، از  هاي ادبي خود را بـاز مـي     چنان سنت ايرانيان نيز در طي ادوار مختلف، هم      
. ايـم هاي شعري در ادبيات فارسي بوده     رفت قالب اين روست كه همواره شاهد ظهور و پيش       

اي از  شود، به تعبيري نـشانه    چنان شعر فارسي سروده مي    كه مجدانه تا قرن يازدهم هم     اين
بنابه باور يكي از محققان اردو زبان، فارسي، زبـان ممتـاز و عـالي                .تحول اشاره شده است   

 تـا حـدي واجـد ابزارهـاي فرعـي           ادبي است و زبان اردو در مقايسه با اين زبان، گـر چـه             
  .باشد، ولي هرگز ابزار مناسبي براي نثر شعري نبوده استمناسبي براي نظم مي

جاي بسي شگفتي خواهد بود كه بگوييم محمد اقبال، شـاعر اردو زبـان قـرن بيـستم                  
: اش را در فارسي به اثبات رساند، در يكي از اظهاراتش بيان نمـوده بـود     ميالدي كه برتري  

اي بـه   هاي برجـسته  الوصف وي مصنّفِ مثنوي   ، مع »از هندم، فارسي زبان من نيست     من  «
پيـام  ؛  )م1918 (خـودي رموز بـي  ؛  )م1915 ( اسرار خودي  اين زبان بوده است؛ از جمله     

و ) م1927 (زبـور عجــم چنـين چنـد مجموعـة شـعري، شـامل      و هـم ) م1923 (مـشرق 
  ).م1932( جاويدنامه
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فرمايان مغولي در هند شكوفا شد؛ هر چند در مراحلي به           شعر فارسي در دربار حكم    ) 17
گرديـد، بـا ايـن حـال در     كه سزاوار اين زبان است ـ توجهي نمـي  كيفيت ادبي آن ـ چنان 

همين ادوار يك مكتب خاص شعري هندي ـ فارسي، تحت عنوان سـبك هنـدي، چهـرة     
ه اين مكتب را تا پنجاب تحت امر غزنويـان نيـز        ويژة خود را آشكار ساخت؛ گر چه خاستگا       

گفته شده كه در اين دوران شـعر فارسـي حتـي بيـشتر از آسـياي                 . گيري نمود توان پي مي
مركزي يا خود ايران سروده شده و بر بنيان همين تحول، فرهنگ ايراني وفق داده شده با                 

  .معروف شده است» هندي و ايراني«سرزمين هند، به فرهنگ 
نگاري هنـدي و دنيـاي       بر تأثيراتي كه بر شمرديم، نفوذ فرهنگ ايراني در تاريخ          عالوه

شـود،       چـه كـه هنرهـاي فرعـي ناميـده مـي          صوفيان، نشر احكام صوفيانه، و در زمينـة آن        
بافي، منسوجات، سـفالگري، فلزكـاري، نويـسندگي، صـحافي، طالكـوبي و             چون فرش هم

  .باشدميآرايي كتب، مشهود و قابل بحث صفحه
هاي سياسي و فرهنگي ايران     سالطين دهلي تا حد بسيار زيادي تحت تأثير آرمان        ) 18

هايي بود كه   قبل و بعد از اسالم قرار داشتند و در امور بسياري رهنمودِ آنان همان سرمشق              
در مـواردي نيـز از      . كردندچون جمشيد، خسرو و بهرام اخذ مي      از شاهان باستاني ايران، هم    

هـاي  ترين آن همانـا اخـذ مبـاني نظـري شـيوه           جستند كه اساسي   اسالمي سود مي   قوانين
براي نمونه، ماهيت نظام سياسي ايـران از بـاب شـيوة            . باشدحكومتي متداول در ايران مي    

اي در دهلي قرار گرفت، در اين خصوص، شيوة         ادارة حكومت فردي در كانون عملكرد عده      
هاي قديمي  گزين شيوه  حقي غيرقابل ترديد جاي    حكومت مطلقه تحت سيطرة سالطين، با     

هـاي  هندي گرديد كه بر خالف رسم مأخوذه در مراحل بعدي، پيشوايان خـود را بـا روش                
هاي سلطنتي  آلبينيم چگونه ايده  بر سبيلِ همين معيارهاست كه مي      .گزيدندانتخابي بر مي  

اهان ايران باستان داشته كه     هاي ش گوني بسياري با آرمان   هم) م1266ـi) 1286»هابالبان«
يافتنـد، حكومتـشان را نيـز بـه پايـة           هـايي كـه از ايـشان در مـي         بر اساس احكام و الهـام     

                                                 
i. Balbans. 
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153 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

هـاي  هاي خود، نام  دانيم كه حاكم بالباني براي نوه     مي .گستراندندخودكامگي و استبداد مي   
اه او، از   چون كيخسرو، كيكـاوس، كيقبـاد و كيـومرث برگزيـد، از ديـدگ             مشهور ايراني، هم  

گونه شايد بتوان اين  . طريق ايران آشنايي با دنياي عقالني و خردمندانة اسالمي ممكن بود          
گيـري و تكـوين تمـدني واجـد         دريافت كه او با اين ماية انگيزش، توانسته باشد به شـكل           

بـراي   .هم در طـي دوران حكومـت مغـوالن در هنـد كمـك نمايـد               هاي فراوان، آن  ارزش
مين تقريباً گريز از تأثير فرهنگ و تمدن ايران غيرممكن بوده است، كه             مسلمانان مشرق ز  

  .هاي خودكامة هندي مطرح نموديمدر هند نيز بازتاب اين تأثير را نوعاً در ماهيت حكومت
ها، روياروييِ سازندة بين دو تمدن هند و ايرانـي تـا آن انـدازه               حتي از برخي جنبه   ) 19

ح آن را در قالب داستاني مملو از افـسون و اعتمـاد بيـان               دست يافتني است كه بتوانيم شر     
براي تحقق تبادالت فرهنگي بين دو سرزمين بايد بنيان استواري در اين خصوص              .نماييم

  يـابي بـه ايـن مهـم بايـد دانـش و             ريزي نماييم و بر مبناي قاعدة نخـستين در دسـت          پي
نـه اقـدام اصـالحي، بـه واقعيتـي          قبل از پيشنهاد هـر گو      .بيني خود را افزايش دهيم    جهان

نماييم، به زعم من، در ساليان اخير تعداد دانشوران و عالمان آگـاهي كـه   دردناك اشاره مي 
بتوانند به صورتي مستمر به تفسير ميراث غني و پوياي فرهنـگ هنـدي و ايرانـي تجهيـز       

مورخـان  هـاي مـا بـه داليـل متعـدد از            متأسفانه دانـشگاه  . شوند رو به كاهش نهاده است     
چه كه در طي قرون وسطي در تاريخ هندوستان شـاهد آن            باشد، نظير آن  برجسته تهي مي  

توان فقدان امكانات كافي و عدم انگيزه براي فراگيري زبان          بوديم، از داليل اين امر را مي      
  .فارسي دانست

 در تواند ادعا كند كه اين تصوير    ايم كه هر كسي مي    اي رسيده به طور خالصه به مرحله    
نگرانة عـصر طاليـي     توان با نگارش آگهي وفات ديدگاه تاريخ      حال پيدايش دردناك را مي    

قرون وسطايي هند در آسياي جنوبي، مختومه اعالم كرد، اما بگذاريد اين كـار را نكنـيم و                  
  :احساس را در كالم تاگور انعكاس دهيم

  شب به پايان رسيده،... «
  ا تاريك و باريك خود رنور چراغ كنجِ
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  كه با دود سياه شده، خاموش كن،
  بامداد عظيم كه از آن همگان است

  شود،در شرق ظاهر مي
  بگذار نورش را به همه هويدا گرداند

  »...داريم ما كه در مسير زيارت گام بر مي
هـاي ايـران    يـابي بـه آگـاهي خـود جـوش از واقعيـت            براي حل مشكل و دسـت     ) 20

مقولـة  . هاي كنوني اين كـشور را بـشناسيم       و سياست كنم كه در ابتدا تاريخ      درخواست مي 
ــ  1914هـاي   هاي ايران در فاصله سال    توجه جدي به انقالب   : كلي اين شناخت عبارتند از    

هـاي  هـا و واقعيـت  هـا، انديـشه  تر، تفحص در خصوص افسانهم، و در چارچوبي كلي  1908
در عين حال، همتايـان      .تاريخي اين سرزمين كه از نگاه محققان غربي مغفول مانده است          

نمايم كه جهت واقعي آن، سـازش       ام را نيز به درك مشابهي از جوامعمان ترغيب مي         ايراني
گذشته از آن، شناخت ماهيـت اسـالم         .باشدبا تجارب مستند و دموكراتيك مشتركمان مي      

، از ديگـر    )بيش از يك جامعـه    (در هند، بررسي تمايالت مختلف و گستردة جوامع مسلمان          
  .وعاتي است كه بايد به آن توجه شودموض

  :گرايانه پيشنهاد شناخت چند مسئله را مطرح نماييماجازه دهيد با توجيهاتي تجربه
اي از محققان كه محور پژوهش آنان       ايم كه پاره  بر بنيان معلومات موجود، دريافته    ) 21

بينـي  د و جهـان   باشد، در عين توصيف عقاي    نگري مسلمانان جنوب آسيا مي    اسالم و انديشه  
چه كه از نفس دين اسالم      اسالمي در تالشند كه هويت اصيل اسالمي واحدي بر حول آن          

شود، تفسير نمايند؛ به عبارتي ديگـر، تحليـل نهـايي آنـان، برتـري فرهنـگ                 مستخرج مي 
  .باشدجوامع مسلمان در راستاي ايدئولوژي اسالمي مي

بينـي منحـصر    ها و جهان   اساساً ويژگي  شويم كه در تبيين بيشتر اين موضوع يادآور مي      
هـايي، ماننـد    انـدازهاي غربـي اسـت كـه در چـارچوب          به فرد اسالم، در تعارض بـا چـشم        

از اين رو محققان مـسلماني كـه در         . گرددگرايانه و سكوالريزم مطرح مي    دموكراسي آرمان 
 در حـول    به واسطه آميختگي مفاهيم اعتقادي و سياسي اسـالمي        . فوق بدان اشاره كرديم   
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155 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

آنان . اندمحور يگانگي دين و دولت، اسالم را از بن مايه متفاوت با ديگر اديان الهي دانسته               
دهنـد كـه چگونـه حـضرت        اين عملكرد پيامبر اسـالم را اسـاس تحليـل خـود قـرار مـي               

، هم زمان با عرضة دين خويش، حكومتي نيـز بـر مبنـاي مفـاهيم نظـري آن                   )ص(محمد
  .بنيان نهاد

هاي اشتباه در خـصوص     چه تاكنون آمد، وقت آن فرا رسيده كه برخي تئوري         با آن ) 22
   هـاي  تفكر اسالمي را به چالش بكـشيم، خـصوصاً آن دسـته از مـدعياني كـه بـا ديـدگاه                    

گرايـي  هايي موسوم به اسالم   نگرانه از جوامع مسلمان، سيرِ عملكرد آنان را به گرايش         غالب
  .زنندوند ميگرايي بنيادگرايانه پييا اسالم

هاي اسالمي، اعم از    تر، بين گرايش  اوالً، ما نيز در تالشيم كه با هوشياري هر چه تمام          
ثانيـاً، از نظـر دور     . چه كه گفته شد، و حقايق اصولي اسـالم، قائـل بـه تفكيـك شـويم              آن
هاي فرعي، در   اي جنبه داريم كه برخي جوامع اسالمي در ساختارهاي خصوصي و پاره         نمي
هاي بحث برانگيز قرار دارند كه آنان را از برقراري يك اتحاد اجتمـاعي              ر نوعي چالش  مسي

طفي ابستگي ع اين حقيقت، با دقت در دل     . داردمتشكل در قالب كل جامعة اسالمي باز مي       
هاي خاصـي از تفكـرات جريـان اسـالمي          هاي مسلمان كه به عقايد و گرايش      برخي گروه 

مندنـد  ها در همسايگي با جوامع غيرمـسلمان عالقـه      اين گروه  .گرددتعلق دارند مستفاد مي   
  .انگار اسالمي خود زندگي نمايندكه با ايدئولوژي يگانه

پارچه ايدئولوژي و اعمال اسـالمي در       بر اين اساس، شايد اظهارنظر در باب مفهوم يك        
   گرانه جوامع متشكلة اسالمي كه يـك كـل پـر اهميـت را تـشكيل        بيني غايت شكل جهان 

اند كه  هاي مذهبي خاصي وجود داشته    همواره در تاريخ اديان، گروه    . دهند درست ننمايد  مي
مـسائل مـسلمانان    . انـد هاي ديگر را به حالت قبول و تسليم نپذيرفته        مفاهيم عقيدتي گروه  

باشـد، از ايـن منظـر، مـسئلة جوامـع مـسلمان زمـاني                   نيز از همـين واقعيـت مبـري نمـي         
شـان در   چون ديگر همتايان دينـي    واهد بود كه فراموش نكنيم، آنان نيز هم       الهضم خ سهل

اند كه مظاهر آن در عملكردهاي ايشان در ايفـاي          هاي متعددي داشته  اي، هويت هر جامعه 
رسـد، اهميـت ايـن موضـوع        ها با كاركردهاي متنوع خاص خود به منصة ظهور مـي          نقش
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ي و اقتـصادي جـوامعي اسـت كـه بنـابر            هـاي اجتمـاع   بيشتر از هر چيز بازتـاب ضـرورت       
هاي خود، اعم از منـافع      مند است دستاوردها و واقعيت    اش عالقه ملحوظات و آيين اعتقادي   

اعضاي طبقاتي و غيره را حفظ كند و در عين حال اين مسئله باعث نخواهد بود كه ايمان                   
تجـاربي  چـون   در عصر حاضر موضـوعات فـوق هـم         .مذهبي خويش را نيز به كناري نهند      

تواند مورد بحـث و مداقـه قـرار گيـرد، بـراي مثـال       عيني در معرض مشاهده است و   مي        
مناسبات حاكم بر جوامع صاحب آيين هندو و مسلمان در مسير همين تقابالت و تعـامالت                

-نماييم كه در پرتو دركِ صـحيحي از واقعيـت        اشاره شده قابل ارزيابي است و پيشنهاد مي       
-گونه تجربيات در روابط جوامع انساني هدايت نگرديم، در ضمن آن          نهاي بر شمرده به اي    

كه طرف اسالمي نيز بايد از مجموعة مباحثاتي كه حول انديشة خردگرايي مطلق اسـالمي       
ترين گزينة انتخابي براي مسلمانان، رهـايي از هـر          شايسته.   متمركز گرديده دوري گزيند   

باشـد، در  ة اسالمي در محدودة عقايـد سياسـي مـي        گرايانگونه عقايد شيءانگارانه و  مادي     
چه كه بايد در سر لوحة ديدگاه مـسلمانان قـرار گيـرد، عبـارت اسـت از كـشف                    عوض، آن 

هـاي خـاص اسـالمي و       راهكارهايي دربارة نكات مشترك عقايد سياسي و اجتماعي گـروه         
در تحـت چـه     توان گفت كه روابط صحيح مابين آنها        دار نمودن آن كه در نهايت مي      جهت

هـاي موجـود    شرايطي محقق گرديده و آن نيز آگاهي صحيح از حيات اجتماعي و واقعيـت             
  .نمايدديگر جوامع اسالمي را الزام مي

  :نويسدعزيزالعزمه از محققان سوري، در اين خصوص مي) 23
هاي متقدم اسالمي كه هويت جوامع مسلمان را در چارچوب يـك تـصور            برخي فرضيه 

گي به تصوير كشيده و به تفسير وقايع پرداخته است، اساساً از پايه و اساس               سياسي و فرهن  
مطالعات تاريخ اسالم بتواند شايستة اعتمـاد باشـد، قبـل از       ] براي آن كه  [باشد  نادرست مي 

شناسي بررسـي و    هر چيز بايد محورهاي مورد بحث حقايق اسالمي را در مقولة كلي شرق            
حققان تاريخ اسالم خود را از توجه افراطي به اسالم صرف رها            بنابراين بايد م  . تجربه نمايد 

هـاي  شناسي و تئـوري   كنند و موشكافانه به كمك علوم مكمل، نظير تاريخ، اقتصاد، جامعه          
چه مربـوط بـه اقتـصاد و شـرايط          شناسي، به بررسي تاريخ جوامع و هر آن       انتقادي و انسان  
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وده، نگريسته، آن را در معـرضِ پـژوهش        مادي و فرهنگي و دستاوردهاي جوامع اسالمي ب       
در اين صورت اسالم با تمام خصوصيات ممتاز آن تابع يك علميت بـاوري و در   . قرار دهند 

  .مقولة مطالعات تاريخي قابل شناخت خواهد بود
نگرانه، طبيعي خواهد بود كه شـاهد يـك         هاي تاريخ بر اين اساس، از منظر ديدگاه     ) 24

ياسي جنوب آسيا نباشيم، خصوصاً كه همواره جوامع متنوع ايـن          پارچه در سير س   هويت يك 
انـد و آن    ور بـوده  سرزمين، تحت تأثير ادوار تاريخي استعماري هند در نوعي واگرايي غوطه          

نيز محصول اقدامات و تمهيدات فكري استعمارگراني اسـت كـه در آن مرحلـه از شـرايط                  
آن قدر مؤثر واقع شد كه در عصر كنـوني          اين تفرقه افكني     .شبه قاره بر آن جاري ساختند     

نمايد، جوامعي كه براساس    نيز ارزيابي آنها در حول يك محور حتي در دراز مدت دشوار مي            
جويانـه در قبـال   گران در عمل و اعتقاد در نـوعي تقابـل تخطئـه   هاي سياسي سلطه تالش

-ي افراطـي مـي    نگرترين خصلت مشترك آنان تاريخ    اند و مهم  جوامع همسايه تربيت شده   
هاي مشترك يك فرايند مملو از سازندگي و تخريـب اسـت كـه         باشد و اينها همه  فراورده     

  .انددائماً با آن درگير بوده
بنابراين در تعريف نهايي ما مسلمانان چـه كـساني هـستند؟ داراي كـدام هويـت                 ) 25

يشان مقدر شده   هاي هويتي آنها از طرف خدا برا      باشند؟ آيا ويژگي  خاص متعلق به خود مي    
هايي دانست كه برخاسته از خصايص جوامـع اسـالمي و   توان آن را متأثر از مشخصه  يا مي 

هـاي خـصلتي    چنين با در نظر گرفتن برخي شناسـه       باشد؟ هم هاي اين جوامع مي   حكومت
اين جوامع با تركيبي از ملحوظات تاريخي داخلي خويش و عناصـري از مـداخالت بيگانـه                

ا را در مسير سياسي، فرهنگي خاصي هدايت نموده و بر اين مبنا ايـن سـؤال           كه نتيجتاً آنه  
مند به مطالعه ايـن     توان در اين شرايط با نوعي خودآگاهي روش       مطرح است كه چگونه مي    
هـاي مقـوالت    توان نتـايج عملكـرد مـسلمانان را در چـارچوب          جوامع پرداخت؟ چگونه مي   

 استعماري بر آنها روا رفتـه ارزيـابي نمـود؟ و    چه براساس تصوراتمذهبي خودشان و يا آن    
هاي تشكيل شده در ادوار تاريخي پس از استعمار در هندوسـتان تـا             سرانجام اين كه دولت   

چه اندازه مسلمانان شبه قاره را به مثابـه يـك جامعـه مـذهبي مقبـول پـذيرا بـوده و آيـا                        
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ي بـه عنـوان يـك       مسلمانان اين سرزمين از منظر بينش عقلي و سياسـي حاكمـان هنـد             
  ؟گردندواقعيت يا موجوديت مستقل مفروض مي

 مـيالدي، بـراي اولـين بـار از نفـوس كـل هندوسـتان                1888كه در سال    هنگامي) 26
بنـدي، تجزيـه و     سرشماري صورت پذيرفت و نتايج حاصله به صورت جامعة آماري جدول          

ان ايـن سـرزمين بـه       تحليل شد، آمارگيران دولت هند به طور غريبي دريافتند كه مـسلمان           
هـا آن   از نتايج اين بررسي   . دهند درصد از مجموع كل جمعيت را تشكيل مي        7/19تنهايي  

اي به زيست اجتمـاعي     بود كه مسلمانان در توزيع جغرافيايي هندوستان، در پراكندگي ويژه         
 نتيجة حاصله را به مناسبت هر واقعيتي كه بخـواهيم ارزيـابي نمـاييم             . دهندخود ادامه مي  

متوجه خواهيم شد كه مسلمانان به سبب شرايطي كه در آن قرار دارند در شكل كلي، هيچ                 
  .دهنداي مستحكم را در مضامين سياسي ـ اجتماعي تشكيل نميجمعيت و يا جامعه

با محاسـبه اينكـه يـك پـنجم كـل ايـن             (از مجموع جمعيت پنجاه ميليوني ارائه شده        
يد كه مسلمانان در بنگال به زبان بنگـالي صـحبت           آشكار گرد ) جمعيت تبعة انگليس بودند   

گيرند؛ كساني كـه در  نمايند؛ در پنجاب، پنجابي را به عنوان زبان رسمي خود به كار مي        مي
 iiمالزيـا كنند به زبان تاميلي سخن رانده و آنها كـه در شـبه جزيـره                زندگي مي  iتاميل نادو 

  .گويند سخن ميiiiمااليايي به زبان اندي گزيدهنسك
شـدند كـه شـعائر مـذهبي آنـان              در همة اين مجموعة گسترده، مسلماناني يافـت مـي         

چنـان بـه    اي متمايز، هـم   كه به عنوان طبقه   گوني زيادي با آيين هندو داشت، ضمن آن       هم
  .داشتندفرقة مذهبي خود وفادار بودند و اعياد و مراسم هندوان را نيز گرامي مي

يـابيم كـه    چه كه اشاره شد بنـشينيم، در مـي        عنايي آن اگر به تجزيه و تحليل سيمايِ م      
باشد، بلكه تعبير واقعي آن،     اسالم اين مناطق در مفهوم استحاله در اديان ديگر مطرح نمي          

چه كه در اين رابطه مـؤثر       اند، آن خصوصيت سازش و تطبيقي است كه به آن عادت نموده         

                                                 
i. Tamil Nadu. 
ii. Malabar. 
iii. Malayalan. 
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باشد كه توانسته است ضمن     امع مي گونه جو گري در بين اين   واقع شد، طلوع و رواج صوفي     
 ملزومات متعارف زندگي اجتماعي و عاطفي آنان را بر طرف نمايد، در عين حـال، آنـان         آن

  .آميز در برخورد با غير از خود رهنمون نمايدگرايي تسامحرا در نوعي سازش
  :گويد چنين ميiپيتر هاردي

اي سياسي حاكمان مسلمان    هچگونگي ورود مسلمانان به جنوب آسيا و كسب حاكميت        
در شبه قاره كه به شكلي گسترده و پراكنده در طي قرون ماضي صـورت پذيرفتـه، باعـث                   

هـاي  شد كه تجلي واقعي اسالم در ميان مردم جنوب آسيا از زواياي مختلف داراي ماهيت              
اسالمي كه بدين مضمون در آسياي جنوبي رايج گرديد، چه بـراي پيـروان              . گوناگون باشد 

نگرانـه نبـوده   قد به آن و چه براي غير مسلمانان آن ديار، داراي احساسات كلـي غالـب   معت
هاي پيام اسالمي كه عالمان آن را مطرح كردنـد و مراسـم             شود كه جذابيت  گفته مي . است
شائبه مذهبي آنان، باعث تجمع و گرويدن جماعات جنـوب آسـيا حـول محـور اسـالم                  بي

  8.گرديده است
هـاي متغيـر تـاريخي و       ه قاره، نه در ابعاد زماني واحد، بلكـه در دوره          اسالم در شب  ) 27

اي بـه   نتيجتاً اشاعة آن هم در اشكال گوناگون از منطقه        . مرحله به مرحله رواج يافته است     
اي به جوامع ديگر، توسعه يافتـه كـه براسـاس سـير ايـن جريـان،          مناطق ديگر و از جامعه  

  .بندي نمودطبقهتوان شيوع اسالم را در هند مي
كردنـد،  هاي گونـاگون تجربـه مـي      گونه گسترش اسالم را در ماهيت     جوامعي كه بدين  

بدان لحاظ كه ماهيت مواجهة مردمان نواحي مختلف با آن به يـك صـورت نبـود، بـدين                   
در حالي كه در ايران، گرايش غالب در        . گرفتندهايي قرار مي  ترتيب همواره در مسير چالش    

تر خـود   المي آن بوده كه نظريات مختلف را يكي نموده و در سطحي جامع            روند تكامل اس  
اش ايهاي محلي و منطقـه    را براي سطوح مختلف مباحثه و تأويل، آن هم بسته به ويژگي           

  .آماده نگاه دارد

                                                 
i. Peter Hardy. 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 
 
 
  
 

  
  
  

 اسالم، ايران و هند: هاگفت و گوي فرهنگ

 
160

بنابراين، شواهد موجود گوياي آن است كه هستة اسالم در هند از تغييراتي كه ناشـي از                 ) 28
هرگـز عامـة مـسلمانان هنـد، اجتمـاعي             . در گذشته بود، مـصون نمانـده اسـت        تحوالت تاريخي   

هـاي تـاريخي    اند، بلكه بر حسب ضرورت    پارچه و خاص خود را در سطح كالن تشكيل نداده         يك
شان، خاصه آنها كه نكات     ايهاي رايج منطقه  اند به ناچار در ديگر فرهنگ     كه با آن در ارتباط بوده     

بنـابراين آنهـا در      .انـد ، سازش يافته و در همكاري فعاالنه با آنان قرار گرفته          مشتركي هم داشتند  
هاي ديگر ندانستند، بلكه تنهـا      شان به اسالم، هيچ وقت آن را ارزشي در ميان ارزش          تعهد اصولي 

كه به تعهـدات گروهـي      ! طفيابستگيِ ع تواند در حد يك دل    به عنوان موضوعيتي كه بالفطره مي     
  .است، وفادار باقي ماندندتكوين يافته 

آوري از  از اين منظر، اسالم در گذشته و حالِ سرزمين شـبه قـاره، بيـانگر تنـوع حيـرت                  ) 29
باشد و در اين باره نيـز هـيچ اطالعـات آمـاري مـستندي در           طلب مسلمانان مي  اجتماعات تسامح 
فكري در دسـت    هاي  هاي آنان براي تثبيت موقعيت خود در تقابل با ديگر جريان          خصوص تالش 

در طول تاريخ، اين جوامع، دين اسالم را تنها بـه مثابـه متغيـري هماهنـگ بـا ديگـر                      .باشدنمي
اي از يك مرحلـه بـه       هاي فرهنگي و خصوصيات حرفه    چون عادات اجتماعي، ويژگي   متغيرها، هم 

يط در ايـن محـ    . شـان حفـظ نمودنـد     اي و از مكاني به مكان ديگر در بستر تكامل تاريخي          مرحله
-هايي كه بدان تعلق داشته    ها و زبان  تبديل و تغيير، اعضاي اين جوامع به سادگي به همان لهجه          

دهنـد،  اي قابل توجه از جمعيت اسالمي را در هند تشكيل مي         كه جامعه اند صحبت نموده و با اين     
اي و  هاي فرهنگي خود به جاي اصـول و شـعائر اسـالمي، هميـشه رسـوم منطقـه                 بستگيدر دل 

  .دهندشان را در اولويت قرار ميايهاي ادبي     ناحيهتسن
مفهوم طبقه كه اساس روابط اجتماعي هندوستان است در اين جوامع نيز وجود دارد، با               

در نظر گـرفتن ايـن اسـتثناء كـه در برخـي جزئيـات، طبقـات جوامـع اسـالمي متـشكل،                
 .باشـند ان رايـج اسـت، دارا مـي   اي هنـدو چه در سيستم كلي طبقههايي جداي از آن   تفاوت

هاي مختلف اجتماعي جزء الينفك مجموعـة       كه مسلمانان در حوزه   بنابراين، با حساب اين   
تري تحت عنوانِ جامعة هند هستند، ولي بدان علت كه توأمـان  فرهنگي ـ اجتماعي بزرگ 

هايـت بـه    باشند، به تعبيـري در ن     هاي فرعي تعلقات ارزشي خاص خود را دارا مي        نيز نمونه 
  .اندهاي ارزشي طراز فكري سنن طبقات هند خلل وارد نمودهمنشور شاخصه
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161 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

هـاي جداگانـه در     بدين ترتيب در توجه به پس آيند ويژگي اشاره شده، نوعي تنوع           ) 30
هـاي سـكوالر و     مـردان هنـدي در دولـت      دولـت  .ساختار جامعة هند قابل شناسايي اسـت      

كنند كه به ابعاد تفكر اسالمي گروهي خاص در         ينم   دموكراتيك اين كشور هرگز تالش      
ـ مـذهبي  هاي سياسـي   هند دسته و ميدان دهند، بلكه كوشش واقعي اين است كه جريان

هايي متحد نمايند كه صـرفاً در جريانـات سياسـي كـشور،           مسلمانان را در چارچوب ائتالف    
رتيـب، آنـان كـه زمـام        بـدين ت   .باشندهايي تعيين كننده مي   چون انتخابات، واجد نقش   هم

ها را در هند در اختيار دارند از نگرة اذهان سياسي خود مسئله مـسلمانان را مـورد                  حكومت
انداز آنان مسائل غامض و مشكالت عصر حاضر جامعة هند را از چشم           . دهندتوجه قرار مي  

نگرند و مسلمانان نيز هماننـد اعـضاي يـك جامعـه و             الگوهاي دموكراتيك و سكوالر مي    
دهند، بلكـه اغلـب     چه كه اشاره كرديم قرار نمي     كننده، خود را در تعارض با آن      لتي تعيين م

البته آنان قوانين مملكت را بدون پافشاري نيروهاي دولتـي بـه         . باشندجوياي سازگاري مي  
اند، به استثناء مواردي، نظير قوانين ازدواج، طالق و امثال          شان پذيرا گرديده  اعمال اسالمي 

  .مجبورند از قوانين عام رسمي كشور تبعيت كنندآن كه 
اگر چه اين حقيقت نيز نخواهد توانست به صورتي شهودباورانه بـه عنـوان كليـد فهـم              

رسـد  بالندگي دربارة جوامع مسلمان هندوستان مقبول واقع شود، با اين همه، به نظـر مـي               
مفـاهيم برخـي    همين مسائل بستر مناسبي براي محققان اجتمـاعي اسـت كـه بـا تبيـين                 

تـرين  ورزي آن را به عنـوان اصـلي       تمايزات دروني در طبيعت جامعه هند، ضرورت شناخت       
  9.تعهدات مبرم اين عصر آشكار نموده و آن را در معرض مداقه و مذاكره قرار دهند

كه مسلمانان   است   باشد اين چه در خصوص اتحاد جوامع اسالمي مطرح مي       در ذيل آن  
انگيـز نيايـشي   هـاي بحـث  سنتهاي ايد مذهبي و سياسي و چارچوب    وع عق بايد حدود و تن   

اسـالم را  معنـايي  توانـد سـيماي   چه مسلم است، ايـن كـار مـي      آن. خود را بازكاوي نمايند   
    كـه از ايـن طريـق خـواهيم توانـست بـه             ن در هند و ايران نشان دهند، ضـمن آ         10آشكارا

  .رايانه بپردازيمآوردجويي با طرز تلقي تهديد اسالميِ بنيادگهم
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