
  
  
  
  
  
  

از ايران زردشتی تا اسالم*  
مطالعاتي دربارة تاريخ دين و تماسهاي ميان فرهنگي  

ابراهيم موسيپور  
  

فرهنگی، عنـوان مجموعـه ميان تماسهای و تاريخ دين دربارة مطالعاتی اسالم؛ تا زردشتی ايران از
مقاالتی است که شائول شاکد يکی از برجستهترين ايرانشناسان معاصر، طی يک فرصـتِ مطالعـاتی در

هلند، در سال 1995 م. آماده کرده و در همان سال به چاپ رسانده است.  
 در اين نوشتار ابتدا به معرفی شاکد خواهيم پرداخت و آنگاه با مروری مقـدماتی بـر روش و رويکـرد
وی در اين کتاب، برخی اظهارنظرها و مدعيات وی را در حـدِ بضـاعت خـود مـورد نقـد و ارزيـابی قـرار

خواهيم داد.  
   

1. شائول شاکد در 1933 م.  در مجارستان به دنيا آمد. از يکسالگی در فلسـطين اشـغالی سـکونت
 5 يافت. در 21 سالگی ليسانس ادبيات عرب و لغتشناسی را از دانشگاه عبری اورشـليم دريافـت کـرد و
سال بعد در 1960 م، دوره فوقليسانس زبان و ادبيات عرب و اديان تطبيقی را در همان دانشگاه به پايان 
برد. در 1964 م، در رشته زبانهای ايرانی، از مدرسة مطالعات شرقی و افريقايی لندن دکتری گرفـت و از
همان سال در اين مدرسه به تدريس پرداخت و با طی مدارج علمی در دانشگاه عبری اورشليم به استادی 
رسيد. در دورههای مختلف در اين دانشگاه رياست گروههـای مطالعـات هنـدی، ايرانـی و ارمنـی، اديـان
تطبيقی و نيز رياستِ مؤسسة مطالعات آسيايی و افريقايی را برعهده داشـته اسـت. او در سـال تحصـيلی
1969ـ1970 م. در دانشگاه کاليفرنيا، برکلی، در 1975ـ1976 م. در دانشگاه هاروارد، در 1980ـ 1981 م. 

در دانشگاه نيويورک، کلمبيا و در 1987ـ 1988 م. در دانشگاه هايدلبرگ آلمان استاد مدعو بوده است.   
    شاکد عالوه بر گذراندن فرصتهای مطالعاتی متعدد در مراکـز معتبـر علمـی جهـان از جملـه در
فيالدلفيا، پاريس و هلند در دهه 90 ميالدی سِمَتهای دانشگاهی نيز داشته و از 1995 م. نايـب رئـيس
انجمن اروپايی ايرانشناسی بوده است. حوزههای اصلی مطالعات و تحقيقات شاکد اينهاست: اديان ايـران
ـ  فارسـی (فارسـيهود)، کتيبـههـای پيش از اسالم، تاريخ يهود در ايران، نوشتهها و کتيبههـای يهـودی
ايرانی، مهرهای ساسانی، وامواژههای ايرانی در آرامی، متون جادويی آرامی، و کتيبههای آرامی. او در اين 
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عصـر باسـتان زمينهها تاکنون پنج پروژه عمده را به انجام رسانده است: 1.  تعاويذ و جـامهـای جـادويی
متأخر؛ 2.  ادبيات جادويی در اسناد جنيزه قاهره، شامل دو فاز: الف) فهرست اسناد مربـوط بـه جـادوگری
موجود در مجموعة اسناد جنيزه در کتابخانة دانشگاه کمبريج، ب) تصحيح و چاپ گزيدهای از اين اسـناد؛
3. وامواژههای ايرانی در زبان آرامی، 4. جنبشهای دينی در ايران ساسانی؛ و 5. ادبيات متقدم فارسيهود. 
او تاکنون بيش از دوازده عنوان کتاب و در حدود يکصد مقاله در حوزههای ياد شده منتشـر کـرده اسـت.
(1994 م.)، و سرپرسـتی ساسـانی ايـران در ثنويـت تحـوالت (1988 م.)، دينکـرد ششـم ترجمه کتـاب
(1994 و 1999 م.  مشترک با امنون منتصر) از مهمترين آثار اوست. فهرسـت جودائيکا و ايران مجموعه

آثار او در پايان اين نوشتار خواهد آمد.  
7ــ عالوه بر مقدمة اختصاصی مؤلف بر ترجمـه (ص اسالم تا زردشتی ايران از ترجمة فارسی کتاب
8)، يادداشت مترجم (ص 11) و پيشگفتار مؤلف (ص 13)، شامل دوازده مقاله با موضوعات مختلف اسـت
که هرکدام از آنها در نشريات و مجموعههای گوناگون به چاپ رسيده بودند و نويسنده اينک آنها را ذيـل
دو بخش، کيش زردشتی در زمان ساسانيان (پنج مقاله) و از ايران تا اسالم (هفت مقاله)، در يـک کتـاب
گردآورده است. مؤلف در پيشگفتار (ص 13) اعالم داشته که در اين مجموعه در پی دستيابی به دو هدف 
اساسی است: توضيحات و تفسيرهای کيش زردشتی دورة ساسانی، و چگونگی انتقال انديشههـای آن بـه
اسالم. به اعتقاد او از بررسی بازتاب انديشههای ساسانی در انديشههای عربـی، ضـمن کسـب اطالعـات
بنيادين بسيار دربارة کيش زردشتی عهد ساسانی، میتوان دريافت که تا چه اندازه اسالم از انديشـههـای
ايرانی بهره جسته است؟ مترجم کتاب که به حساسيتهای موجود آگاه بوده، قبل از هرچيـز در يادداشـتِ
خود اعالم داشته است که منظور مؤلف از برداشتهای اسالم از ايران زردشتی به هيچ وجـه مربـوط بـه
«اصول دين» يعنی چيستی خداوند، چيستی گيتی، فلسفه يا چرايی آفرينش و رابطة ميـان خـدا و انسـان
نيست و اخذ و اقتباسهای مورد نظر شاکد صرفاً در محدودة فروع دين از قبيل آيينها و آداب بـودهانـد،

گواينکه پس از خواندن همة کتاب، خواننده به اين چنين قضاوتی نخواهد رسيد.  
    پنج مقالة بخش اول کتاب به ترتيب عبارتاند از: گرايشهـای رازورانـه در کـيش زردشـتی (ص
17ـ 65)؛ مفاهيم «مينو» و «گيتی» در متون پهلوی و رابطه آنها با فرجامشناسی (ص 67ـ 116)؛ نکاتی 
167)؛ و اسـطوره 127ــ 125)؛ مهـرداور (ص 117ــ دربارة اهريمن، مينوی تباهکـار و آفـرينش او (ص
زروان، کيهانشناسی و فرجامشناسی (ص 169ـ 196). نويسنده در ايـن مقـاالت بـا دقـت و موشـکافی،
ضمن نقد و بررسی ديدگاههای موجود به طرح عقايد خود که تا حد قابل توجهی از تازگی و جذابيت نيـز
برخوردار است میپردازد. در بسياری از موارد، شاکد، استدالالت نوين خود را بر ترجمه يا قرائتی جديـد از 
دستنوشتههای پهلوی يا به طور کلی بر گزينشهای ويژهای از اين قرائتها و ترجمـههـا اسـتوار سـاخته
است. به طوری که گاه برخی از استداللهای او به اين نحوة گزينش اتکـای محـض دارد. هرچنـد ايـن
ويژگی، پيوسته اين خطر را به همراه دارد که در صورت ردّ قرائت يا ترجمة موردتوجـه او، کـل اسـتدالل
وی اعتبار خود را از دست بدهد، شاکد در بخش اول کتاب عمدتاً در قانع کردن خواننده به نحوة گـزينش
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خود از قرائتها و ترجمهها موفق است (مثالً نک: ص 23، 28، 55، 57 و جاهای ديگر) و مواردی که در 
161) و ترجمـههـا و 138، 160ــ 135ــ آنها بتوان ترديد و تـأملی بايسـته روا داشـت (مـثالً نـک: ص
قرائتهای ديگری را مرجحّ انگاشـت فـراوان نيسـت. بـا ايـنحـال بايـد متـذکر شـد کـه در ايـران بـه
دستنوشتههای اصلی يافت شده از متون زردشتی دسترسی نداريم و رونويسیهای موجود طبعاً بر قرائتـی
از اين دستنوشتهها مبتنی است. بهعالوه دربارة اختالف ترجمهها نيز به طريق اولـی نمـیتـوان قضـاوت
کرد. از اين رو نقد اين موارد از آرای شاکد را بايد به متخصصانی واگذاشـت کـه بـه نسـخههـای اصـلی
دسترسی داشته باشند. به هر رو تسلط و اعتبار غيرقابل انکار شاکد در زبان و ادبيات ايران پيش از اسالم، 
به او اجازه داده است تا مکرراً  در برابر دريافتهای سابق از عبارات مندرج در متون مورد بحث، به طـرح
 ،45 ديدگاههای تازه بپردازد و در اين رهگذر بیتعارف قرائتها و ترجمههای محققـانی چـون مولـه (ص
(ص 76)،  68، 116، 120، 123)، يـونکر 73)، گرينياشی (ص 58)، نيبرگ (ص 67، 83، 140)، زنـر (ص
 ،(132 131ــ 94)، وسـت (ص دومناش (ص 77، 100ـ 101، 131)، بيلی (78، 101)، ويدن گرن (93ــ
بارتولومه (ص 140)، کريستن سن (ص 187) و بسياری ديگر را مورد بازبينی يا ارزيابی و نقد قرار دهد.  
اما بهانة اصلی نوشتار حاضر بررسی گفتمانی است که بخش دوم کتاب شـاکد را مـیتـوان يکـی از
جديدترين محصوالت آن دانست. الزم به توضيح است که اساساً  تاکنون در کشور مـا، بـرای تفکيـک و
طبقهبندی گفتمانهای دينشناسی/ ايرانشناسی/  اسالمشناسی تالش قابل مالحظهای صورت نگرفتـه
است و حتی روشها و رويکردهای دينپژوهی، ايرانپژوهی و اسالمپژوهی نيز چندان مورد توجـه نبـوده
است. عالقهمندان و محققانِ تازهکار در دينشناسی که اکثر مؤسسات دولتی مربوط به اين حوزه با تکيـه
بر فعاليتهای آنان به توليد فرهنگی میپردازند و حتی پژوهشگران تحصيلکرده در رشتههای مرتبط بـا
مطالعات دينی، عموماً  با روشها، رويکردها و گفتمانهای موجود در اين زمينه آشـنا نيسـتند. متأسـفانه
معدود متخصصان حاضر در صحنه (از جمله استاد دکتر فتحاهللا مجتبايی، محمّد مجتهد شبسـتری، دکتـر
جواد روحانی رصاف و دکتر مجتبی زروانی در گروه اديان و عرفـان تطبيقـی دانشـکدة الهيـات دانشـگاه
تهران) نيز تاکنون جز به صورت شفاهی در دورههای معدود دانشگاهی به تبيين و توضيح ايـن روشهـا،
رويکردها و گفتمانها نپرداختهاند. در نتيجه، در چند سال گذشته که دينشناسی باب روز شـده کارهـای
غيرتخصصی، ناکارآمد، مغشوش، مغلوط، ضعيف يا بسيار مقدماتی منتشر شده است. به همين سبب عموم 
رسالههای مقاطع تکميلی در حوزة دين، ايران، اسالمشناسی و بسـياری از کتـابهـايی کـه گـاه در ايـن
عرصه تدوين و منتشر میشوند از هرگونه طرح، تئوری و راهبرد از پيش تعيين شده خالی و فاقد انسـجام
است و تناقض گفتمانی، بارزترين مشخصة اکثرِ آنهاست. در اين نوشتار، ضمن اذعان به صباوت اين قلـم
به عالوة صباوت اين موضوع، تالش خواهد شد تا به بهانة نقد آرای شائول شاکد، يک مورد عينی از نقـد

گفتمان را در يک تحقيق ايرانشناختی به دست دهيم.  
به طور خالصه، در پژوهشهای دينشناسی / ايـرانشناسـی / اسـالمشناسـی دو گفتمـان عمـده را

میتوان برشمرد.   
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گفتمان نخست که در اين طرح مقدماتی از آن به «اخذ و اقتباس» تعبير میکنـيم، سـابقهای بسـيار
طوالنی دارد. اين گفتمان به کوتاه سخن در پی جستوجوی تسرّی و اشاعة œ عناصر دينی و فرهنگـی
از يک حوزة فرهنگی غنیتر / مولّد / منبع، به حوزههای مصرفکننده / ضعيفتر يـا متـأخرتر، يـا اخـذ و
/ اقتباسهای متبادل ميان فرهنگها و تمدنهاست. خاستگاه اين گفتمان، خـود گفتمـان خـودبرتربينی
ـ  هرچند هيچ کدام از اقـوام ديگـر جهـان باسـتان برکنـار از ايـن خودمرکزبينی و نژادپرستی يونانی بود
ـ  که در عصر خاورشناسی با خودبرتربينی دينیِ مسيحی نيز پيوند خورد. غربيان به ايـن گرايشها نبودند

باور رسيدند که فرهنگها و تمدنهای ديگر يکسره مديون و وامدار فرهنگ غنی اروپای قديم و خصوصاً  
يونان و نيز تعاليم عالية مسيحيتاند. اين طرز بيان رفتهرفته به صورت يک سنت آکادميک هـم درآمـد و
پس از افول يونانگرايی و مسيحيتگرايی، در دورة جديد جای خود را به تأکيد بر مرکزانگاری حوزههای 

مختلف داد و باز هم انديشة محوری اخذ و اقتباس جلوة ديگری نمود.   
در برابر اين گفتمان، در قرن بيستم گفتمان تازهای شکل گرفت که عالوه بر نگرش تاريخی محض، 
از تمامی امکانات صحنة پژوهش سود میجست و با چند سويهنگری به جای يک جانبهنگری مرسوم، به 
جای اشاعه فرهنگی بر توليدات مشابه و همارز اشاره داشت و در يک شعار متدلوژيک بيان مـیکـرد کـه
«انسانها نوعاً  در موقعيتهای مشابه به مسائل مشابه، پاسخهای مشابه میدهند، و به اين ترتيب وجـود
هر تشابهی ميان فرهنگها لزوما دليل اخذ و اقتباس آنها از يکديگر نيست». با اين مقدمه که تفصيل آن 
در رسالة در دست تأليف نگارنده با شـواهد بسـيار خواهـد آمـد بـه بررسـی بخـشهـايی از آرای شـاکد

میپردازيم.   
    نفوذ و اشاعة برخی عناصر فرهنگی ايران باستان در فرهنگ اسالمی جای انکار ندارد. انگيزههای 
مخالفت و انکار در اين مقوله به افراطکاریهايی بازمیگردد که معموالً  در آثـار قـائالنِ بـه ايـن اشـاعة 
فرهنگی مالحظه میشود و از لحاظ روش، قضاوتهای آنان را دچار آسيب میکند. غير از گفتمـانهـای
رقيب، در درون خود گفتمانِ «اخذ و اقتباس» نيز قاعدهای حاکم است که گاه به دسـت قـائالنش نقـض
میشود: اگر در فرهنگ x، عنصر مشابه با عنصر б در فرهنگ قديمتر يا غنیترِ Y مالحظه شد، ممکـن
است عنصر б از Y به X اشاعه يافته باشد. اين حکم در صورتی ثابت میشود که اوال دليل يا علت اين 
تسرّی به نحو معقولی قابل بررسی و توجيه باشد؛ ثانياً بتوان بـه نحـوی مسـير ايـن تسـری و چگـونگی
б شده در حد قابل قبولی شناسـايی کـرد و شـواهد و اسـناد دگرديسیهای عنصر б را که منجر به بروز َ
ـ  از جملـه چنانکـه تاريخی کافی برای اين جريان «اخذ و اقتباس» فراهم ساخت. اما در بسياری مـوارد
ـ  عمدة احکام صادره از جانب قائالن به گفتمان «اخـذ و اقتبـاس» در مرحلـة  خواهيم ديد در اين کتاب
نشان دادن مشابهتها متوقف میماند و آنگاه با جهش يا پرشی نامعقول، غيرمستند و غيرقـانعکننـده بـه
«اخـذ و انتهای فرآيند تحويل میرسد. نمونههای مشهور اينگونه بـیروشـیهـا را در قـول قـائالن بـه
و تعاليم محمّد (ص) به منابع مختلف يونانی، رومی، يهـودی، قرآن اقتباس» در تحويل عناصر موجود در
مسيحی، گنوسی، اوستايی، پهلوی، مصری و مانند آن مالحظه میکنيم. در حالی که اين مدعيان به طور 
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40 سـاله، متولـد و دبن عبـداهللا، کلی در برابر اين پرسش که «بسيار خوب! اکنون روشن کنيد کـه محمـّ
پرورش يافته و ساکن مکه قرن ششم و هفـتم مـيالدی، بـیسـواد خوانـدن و نوشـتن، چگونـه و از چـه
مجراهايی و با چه توانايیهای زبانی و رسانهای به اين همه اطالعات مضبوط و منسـجم دسـت يافتـه و
آنها را با چه توانايی تطبيقی تأليف کرده و به زعم شما دين تازهای برساخته است؟»، درمیمانند و سکوت 

میکنند يا بعضاً  به آيندهای مبهم که اسناد جديد کشف شوند ارجاع میدهند.  
شائول شاکد البته نه به شدت اين قبيل مدعيان، در کتاب حاضر گاه در چنين بنبسـتهـايی گرفتـار

شده است.  
در فصل 8 کتاب، با عنوان «پيمان: انديشهای ايرانی در تماس با انديشة يونانی و اسالم»، شـاکد بـا
تأکيد بر وامگيریهای ايران ساسانی از يونان به ويژه در قلمرو علم اخالق، با مشابه گرفتنِ مفهومِ اصلیِ 
نظرية ارسطويی اخالق يعنی انديشة «ميانهروی» با مفهوم ايرانی «پيمان» بـه معنـای انـدازه و اعتـدال
(ص 260)، سعی میکند اين وامگيری را به هر شکل اثبات کند. با اينحال، جامعيت علمی شـاکد بـه او
اجازه نمیدهد که نواقص و حفرههای پرناشدنی در برقراری تامّ اين مناسبت را ناديده بگيرد. او به خـوبی
میداند که نظرية ارسطويی «ميانهروی» سه جزء دارد و ميانهروی در ميان افراط و تفريط معنا مـیيابـد،
حال آنکه نظام ثنوی ايرانی بر دو اصل تکيه دارد (ص 261)، او در پاسخ به ايـن واقعيـت بـه دگرديسـی
نظرية ارسطويی در فضای دينی و فرهنگی ايران اشاره میکند، اما در سراسر ايـن فصـل در نشـان دادن
چرايی و چگونگی اين دگرديسی توفيقی حاصل نمیکند. شاکد بيش از هر فرد ديگر به وجـود اختالفـات
عميق ميان اين دو نظريه اشراف دارد و آنها را در فصل 8 کتاب آورده است. همچنين او اذعـان مـیدارد 
که اصوالً در نوشتههای پهلوی بحثهای روانشناسانه مشابه با مباحث کتابهای ارسـطو وجـود نـدارد و
برعکس، نوع متفاوتی از طبقهبندی فضائل  و رذائل در آنها ديده میشود کـه در نوشـتههـای ارسـطويی
وجود ندارد (نک: ص 262). شاکد تنها در برخی جزئيات (نک: ص 262ـ 263) است که میتواند خـود را
به وجوه مشابهتهای قابل قبول، متقاعد کند. حتی تمسکِ نويسنده به يک فرمولِ شـکلی کـه آن را بـه
«در عـين صورت غيردقيق و مبهم به کار میگيرد، او را در تطبيق ياری نمیکند. امـا او اصـرار دارد کـه
حال اين نظام، از نظام فکری ارسطويی چندان دور نيست» و ظاهراً  از خواننـدگانش توقـع دارد کـه بـه
صرف اين که توانسته است نشان دهد که نظام زردشتی از نظام ارسطويی چندان دور نيست، بپذيرند کـه
اخذ و اقتباسی صورت گرفته است. جالب توجه است که در اين فصل، شاکد بيشتر عليه خود به ارائة دليل 
میپردازد و در واقع مجموعة مفصل ادلة او برای کسانی مفيد است که معتقدند نظـام فکـری ارسـطويی

تأثير قابل توجهی در نظام ايرانی نداشته است!   
او در ميانة اين فصل ظاهراً  از يافتن انبوهی از تفاوتها به جـای مشـابهتهـا ملـول شـده، پـس از
اذعان به اينکه بيشتر عناصر موجود در نظام ايرانی مورد بحث، مشابهی در نظامِ ارسطويی ندارد با لحنـی
متفاوت مینويسد: «اگر به راستی در اينجا ارتباط واقعی تاريخی وجود داشته باشد بايد چنين فـرض کـرد
که عمل وامگيری با ترجمة مستقيم انجام نشده بلکه بيشتر با پذيرش اصول کلـی يونـانی بـوده اسـت» 
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(ص 267). خوانندگان مالحظه خواهند کرد که شاکد حتی قبل از آن که خود بر «بهراستی وجود داشـتن
ارتباط تاريخی واقعی» اطمينان داشته باشد، پيشاپيش نتيجههـايش را گرفتـه اسـت! سـرانجام در اواخـر
فصل هشتم، شاکد ديگر نمیتواند حقايقی را که خود با تالشی تحسينبرانگيز جمع آورده ناديـده بگيـرد،
به طور ضمنی بر اصالت انديشة «پيمان» در ايران صحه میگذارد و جملهای به کار میبـرد کـه معمـوال
منتقدانِ گفتمان «اخذ و اقتباس» در اين موارد استفاده میکنند. او مینويسد: «به احتمال زيـاد، ايرانيـان
اين واژه را برای ترجمة مفهوم ميانهروی ارسطو برگزيده بودند». بديهی است که ايرانيان بعدها از تعبيری 
«اخـذ و رايجتر و متداولتر برای مفهومی اصيل استفاده کنند و اين موضـوع بـر خـالف نظـر شـاکد بـا

اقتباس» تفاوت بسيار دارد.  
ـ  کسانی که بنا بر سرشت خود نيکاند،  آنچه در ص 271 اين کتاب دربارة تقسيم مردم به سه گروه
کسانی که بنا بر سرشت خود بدند و کسانی که در ميانه قرار دارند ـ  آمده و اين امـر را دليلـی ديگـر بـر
اقتباس تفکر ايرانی از انديشههای يونانی دانسته است، نهايت بیدقتی و سستی در استدالل تعصـبآميـز
مؤلف را نشان میدهد. اگر بخواهيم به بدی خود نويسنده استدالل کنيم میتوانيم بگوييم کـه اوالً  ايـن
قبيل تقسيمبندیها در نظامهای اخالقی و تربيتی فرهنگهای مختلف جهان باستان وجود دارد که اتفاقاً 
«چنـدان دور با يونان فاصلة زيادی هم دارند. ثانياً  اين طرز فکر در چين هم بوده و چـين هـم از ايـران
نيست!»، پس به همين اندازه ممکن است ايرانيان اين انديشه را از شرق گرفته باشند. اما از يک نظرگـاه
باالتر و بر اساس گفتمانِ معتقد به ابداعات همارز، بايد پرسيد آيا انديشة ميانهروی يا تقسيم مردم به سـه
گروه نيک و بد و ميانه، آنقدر پيچيده است که ايرانيان ناچار به اخذ آن از فرهنگی ديگر بوده باشند؟ آيا از 
«اخـذ و چيزی به پيچيدگی فناوری يا موسيقی سخن میگوييم؟ شاکد مانندِ ديگـر قـائالن بـه گفتمـان
اقتباس» به ندرت در پیِ توجيه معقول فرآيند اخذ و اقتباس برمیآيد (شايد برای خوانندگان محترم ايرانی 
که با مباحث و فرمولهای تطبيقی آشنايی کافی ندارند، توضـيحی الزم باشـد. ابـداعی چـون اسـتفاده از
عسل به عنوان يک ماده خوراکی و استفاده از مرمر در تزيين مقبـره را در چنـد حـوزة فرهنگـی در نظـر
بگيريد (مثالً  B ،A و C). بديهی است اگر در هر سه منطقة فرهنگی B ،A و C زنبـور عسـل زيسـت
کند، هرکدام از اين فرهنگها «نوعاً» اين امکان را دارند که به طور همزمان يا موازی موفـق بـه کشـفِ
خوراکی بودن عسل شوند و منطقاً  لزومی به اخذ و اقتباس از يکديگر ندارند. اما در مورد تزيين مقبره بـا
مرمر در صورتی که اين ماده فقط در منطقة A موجود باشد و B و C فاقد معادن آن باشند روشن اسـت
که «احتمال» ابداع کاربرد تزيينی مرمر در مقبره، در منطقة A بيشتر است و در صورت مشـاهدة کـاربرد
تزيينی آن در B و C میتوان مسئلة «اخذ و اقتباس» B و C را از A مطرح و بررسی کرد. گو اينکـه در
کنار اين دو صورت فرضی، فرضهای معقول ديگری را نيز میتوان بيان کرد. منظور ما از توجيه معقـول

فرآيند احتمالی «اخذ و اقتباس» در اينجا مواردی از اين سنخ است).   
    شاکد در ص 273 چنان به تکلف افتاده که اگر او را نمیشناختيم میتوانستيم با اتکاء بـر همـين
ادعاهايش او را در رديف متعصبترين يا سهلانگارترين خاورشناسان غربـی قـرار دهـيم. او در بحـث از
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اقتباس انديشه ميانهروی اعراب از يونان يا ايران، اولين خطبـة علـی(ع) را پـس از رسـيدن بـه خالفـت
«علـيکم باوسـط مثالزده است که میگويد: «يمين و شمال بر خطايند، راه ميانـه راه اصـلی اسـت» يـا
االمور» (ص 274). نمیدانيم شاکد زمينة طرح اين عبارت را از جانب علی(ع) در نظر داشته و بـاز چنـين
قضاوتی کرده است يا نه؟ ولی عقل سليم حکم میکند که هرکسی به جای علـی(ع) در چنـان مـوقعيتی
قرار میگرفت و ذرهای هوش و درايت برای رهبری يک جامعـة بحـرانزده داشـت بايـد چنـين توصـيه
میکرد. باز میپرسيم آيا نمیشود انسانها در موقعيتهای مشابه، در برابر مسائل، امکانات، فرصـتهـا و
تهديدهای مشابه، به گونهای مشابه سـخن بگوينـد و واکـنشهـای مشـابه بـروز دهنـد؛ آيـا همـة ايـن
مشابهتها را صرفاً  بايد «اخذ و اقتباس» انسانهـا از يکـديگر تلقـی کنـيم؟ شـايد عبـارات ديگـری در 
باشد و شايد هم علی(ع) و بسياری ديگر از سخنگويان در صـدر اسـالم بـا برخـی معـارف و نهجالبالغه
ادبيات ايران باستان آشنايی مختصری داشتند، اما در اينجا مثال شـاکد بـرای اثبـات نظـر خـود، سـخت
نامربوط افتاده است و حتی اين سخن او در مقايسه با آنچـه در اشـاعة اقـوالی از بزرگمهـر و عبـاراتی از

به ادب عرب مطرح کرده است از معقوليت نسبی هم برخوردار نيست.   دينکرد
    در فصل 11، تحت عنوان «برای روان»، از انتقال انديشههای زردشتی به اسالم، سـخن مـیرود. 
شاکد در اين فصل، انديشة ساده، عمومی و کامالً  انسانیِ «اگر نيکی کنيد به خود نيکی کردهايـد و اگـر
(بنیاسرائيل: 7) هم آمده و علی(ع) هـم در حـديثی قرآن بدی کنيد در حق خود بدی کردهايد» را که در
آن را به کار برده است، با تکلف بسيار مورد بحث قرار میدهد تا نشان دهد که عربها، اصـوالً عقلشـان
به چنين مفهومی نمیرسيده و لزوماً  بايد آن را از منبعی بيگانه گرفته باشند. شاکد بـا آوردن حکـايتی از
زمخشری (متوفی 538 ق.) که در آن، موبدی در حضور مأمون عباسی، عبارت «اگـر نيکـی النوابغ کتاب
کنم به خود کردهام و اگر بدی کنم باز به خود کردهام» را به کار میبرد، تالش میکند تا اثبات کنـد کـه
نگرفته بلکه آن را بنا بر سنت و پرورشِ زردشتی خود بيان کـرده اسـت. قرآن اين موبد، اين انديشه را از
اما چون مؤلف در بررسیهای خود در متون زردشتی کليشة مبنای اين قول موبد را نمیيابد بـا زحمـت و
ـ  به دنبال اسناد ديگری میگردد. او با تأکيد بـر عبـاراتی  ـ  که در جای خود ستودنی است دردسر بسيار
نظير «از بهر روان» و «روان خويش را» (ص 318) در متون زردشتی میخواهد سابقة قابل اتکايی بـرای
اين قول موبد دست و پا کند. در اين راه او به ناچار ابتدا مفهوم «انجام دادن کاری از بهـر روان خـود» را 
عجيب میخواند و میگويد که اين عبارت در زمينة ايرانی درست فهميده نشده است (ص 319). آن گـاه
برای درست فهماندن! آن به ايرانيان، به تحليل و تفسيرهای شگفتآوری دست میزند که نمونـة خـوبی
است برای دردسرهای محققی که اول نتيجه میگيرد و بعد به دنبال سند میگردد. از يک سو توضيحات 
مفصل شاکد درباره «روان» و مفهوم «برای روان خود» قانعکننده نيست، و از سوی ديگر زحمت او برای 
پيوند دادن واژة «رdوانيگان» با موضوع مورد بحث بیربـط و مـبهم از کـار درآمـده اسـت و البتـه ظـاهراً  
خودش هم از اين امر بیخبر نيست (نک: ص 324). اين فصل کتاب شاکد البتـه اگـر ادعـای منـدرج در
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ابتدای آن را برداريم مقالة بسيار مفيد و عالمانه است و هرچند به کار اثبات نظر شاکد نمیآيد میتـوان از
آن، استفادههای علمی ديگری برد.  

ـ  علـیرغـم توضـيح     در فصل 12 با عنوان «برخی مضامين ايرانی در ادبيات اسـالمی»، شـاکد
ـ  معتقد است که بخش اعظم فرجامشناسی / معادشناسی اسالمی از منابع  مترجم در يادداشت اول کتاب
يهودی و مسيحی و بيشتر ايرانی سرچشمه گرفته است. خواننده طبعـاً  منتظـر انبـوهی از مشـابهتهـا و
نمونهها و شواهد شاکد در اين زمينه میماند تا معنای «بخش اعظم» تحقـق يابـد. امـا شـاکد تنهـا بـه
حديثی نه چندان مورد اعتماد و منسوب به پيامبر(ص) استناد میکند مبنی بر اينکه سوگواری زيـاد بـرای
مرده، گذر او به جهان ديگر را مشکل میسازد (ص 334ـ 335). شاکد اين مطلب را مشابه منـعِ مويـه و
زاری بر مرده در دين زردشتی میداند که البته کشـف تـازهای نيسـت. بحـثهـای مربـوط بـه اقتبـاس

هم چيز تازهای نيست.    ارداويرافنامه معراجنامههای اسالمی از
همة اين قبيل تطبيقهای شتابزده را میتوان از نگاه قائالن به گفتمان ابداعات هـمارز (تيپولوژيـک)
با واقعيت اقتباس تعابير نه مفاهيم، مورد انتقاد جدی قرار داد. مسئله اين است که شاکد و همفکـرانش در
ـ  بـه نارسـايی ـ  در درون گفتمان خـود گفتمان «اخذ و اقتباس» به طور کلی هم در روش نقد تاريخی
دچارند، هم از منظر نقد ادبی در نشان دادن دگرديسیهای عناصر مورد ادعا در فرآيند وامگيری توانايی و 
کارآمدی الزم را ندارند و از سوی ديگر به ويژه وقتی از اخذ و اقتباس مفـاهيم دينـی سـخن مـیگوينـد
اساساً  مقولة تجربههای دينی را ناديده میگيرند و ظاهراً  اجازه نمیدهند حتی به مخيّلهشان خطور کنـد
که ممکن است انسانها برای بيرونی کردنِ تجربه دينی يا مشاهدات باطنی خود، تعابير مشابه يـا نسـبتاً 
مشابهی را به کار ببرند و معلوم است که هر صاحب تجربهای در مرحلة تعبير (به عبـارت درآوردن) ناچـار
است از عناصر بيانیِ موجود و متداول در عرصة زبان معاصر خود که تا حدی قابليت انتقال مفهـوم را بـه
مخاطب داشته باشند بهره ببرد و در اين رهگذر، «وجـود مشـابهتهـا، لزومـاً دليـل بـر اخـذ و اقتبـاس

نيست».   
با اين همه شاکد کسی نيست که علیرغم اين انتقادات بتوان او را فیالجمله بـه تعصـب در تحويـل
عناصر اسالمی به منابع بيگانه متهم کرد. او از برخـی مالحظـات انتقـادی گفتمـان رقيـب در کـار خـود
سودجسته و به نسبت اسالف خود، کار محققانهتر و منصفانهتری ارائه کرده است و در مجموع چنان کـه
از ايرانشناسی در اين سن و سال انتظار میرود در اثر خود نکـات قابـل اسـتفاده بسـياری فـراهم آورده

است.  
در ترجمة کتاب لغزشهای کوچکی روی داده که در مقايسه با محاسن کار مترجم قابـل اغمـاض و
کار بسيار پرزحمت ترجمة اين اثر شايسته تحسين و تقدير فراوان است. بیآنکه قصدی برای نقد ترجمـه
در ميان باشد مواردی از اين لغزشهای کوچک را يادآور میشويم: در ص 241 ترجمه فارسـی، (در مـتن
اصلی بخش 7، ص touching" ،(76"، هيجانانگيز معنا شده که ترحم برانگيز، رقتآور يا تأثر برانگيـز

درست است.  
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در ص 249 (مــتن اصــلی، بخــش 7، ص 85)، "traditions" بــه معنــای «احاديــث» اســت نــه 
«سنت». ضمن آنکه در متن انگليسی آمده است «در شماری از احاديث» نه در «بسـياری». در ص 250 
الـذهب،  مروج ترجمه در پانوشت شمارة 3 (در متن اصلی، پاورقی ص 85، بخش 7) به نقل از مسعودی،
«حديد حبشی» آمده که مترجم محترم آن را از قلم انداخته است. در ص 275 (متن اصلی، بخش 8، ص 

آمده است که درست نيست.   َ « » (انتقال) در ترجمه به صورت «نُقلَ 231) حروفنگاری واژه «نُقْلهَ
حروفچينی کتاب مناسب است و علیرغم دشواریهای کار، اغالط تـايپی چنـدانی در آن راه نيافتـه
َنـد» و در ص 211 «سيراالسـرار»  است مگر معدودی از جمله در پاورقی ص 132، که «نهند» بايد «نهلَ

بايد در «سرّ االسرار» باشد.  
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