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مقدمه
با اشاره به اینکه جایگاه «زروان» در آیين زروانيسم باسـتان از مـوقعيتي هماننـد جایگـاه پرجـابتي در
اساطير هند ،ژوپيتر در اساطير روم ،زئوس در اساطير یونان باستان و اپسو در دین بابـل برخـوردار بـوده،
دربارة چگونگي تیثير این آیين و امتداد آن در کيش دهریون اتفاق نظر کـاملي وجـود نـدارد .گرچـه آراء
تعدادی از نویسندگان ارمني ،سریاني ،مسلمان و . . .در این زمينه موجود است اما بـه دليـل قلـت منـابع
موثق و عدم مطالعه کافي آنها ،کار را دوچندان مشکل نموده است .در این ميان شاید بتوان از فردوسـي
به خوبي یاد کرد که اهورمزد و اهریمن را بهعنوان دو صادر از زروان معرفي کردهاست.
سپيـد و سيـاه است هـردو زمـان

پـس یکـدگـرنيـــز هــردو روان

به طوریکه اهورمزد و اهریمن به عنوان دوهمـزاد از زروان ،تثليثـي را در ایـن آیـين بـهوجـودآوردهانـد
که در جای خود مي توان با تثليـث زرتشـتي و ثنویـت مـاني مـورد مقایسـه قـرار داد .در رونـد تـاریخي
شکل گيری این نحله با تحليل و بررسي تبادالت فرهنگي و تـیثيرات دیـن زرتشـت بـر نـواحي آسـيای
صغير ،این نکته استنباط ميشـود کـه معرفـي امپـدکلس بـهعنـوان سرسلسـلهی دهریـون یـا پيـامبری
باطني ،مبتني بر نظر التقاطي ابنمسره بـوده و نمـي توانـد نظـر مـوثقي باشـد .واقعيـت ایـن اسـت کـه
نحلةدهریون شکل منحرفشدهای ازدین زرتشتي بوده که تقریبا با انقراض سلسلسهی هخامنشي شـکل
گرفتهاست.
در این پژوهش به دنبال اثبات این مطلب بوده که نحلة دهریون با پـذیرش زمـان بـهعنـوان مبـدأیي
مطلق ،به کيشي الحادی منجرشده و چنين مبدائي بهرغم اطالق آن ،نميتواند واجد موقعيت و جایگاهي
نظير خداوند در ادیان توحيدی باشد .دهریون با انتساب همة تحوالت به زروان ،تمام آفرینش را درچنبـرة
جبرگرایي قرار داده و با سلب هرگونه اختيار و مسئوليتي از انسان ،مسئلة ثواب و عقاب و سرنوشت حيات
اخروی را به کلي منتفي ساخته اند .بنابراین از جهت انکار عوامل ماورایي و طبيعتگرایي ميتـوان تفکـر
دهریگری را با تفکر مادهباوری مورد مقایسه قرار داد.
معنای دهری
واقعيت این است که درمورد معنای دهـری و نحلـة دهریـون مطالعـة زیـادی صـورت نگرفتـه بلکـه
تنهــا معــدود اندیشــمنداني همنــون "شهرســتاني" در کتــاب (ملــلونحــل) و "اشــعری" در کتــاب
(مقاالت االسالميين) که دارای گرایش کالمي بوده در کنار سایر فرق اسالمي به این نحله اشاره کردهاند
آن هم بهطور اشاره و گذرا سخن گفته3و بيش از این بـه خـود زحمـت نـدادهانـد .شهرسـتاني در کتـاب
(مللونحل) خود از دهریون تحتعنوان مجوسها نام برده و معتقد است که این فرقه ،زروان را بهعنوان
مبدأ آفرینش پذیرفتهاند.

جايگاه «زمان» در نزد دهريون
)(The Value of Time for Daharis

77

«مجوسيهها ميگویند نور ازلي است و ظلمت حـادث اسـت .آنهـا زروان را بـهعنـوان مبـدأ آفـرینش
ميدانند» (شهرستاني ،8366 ،ص.)886
طرز بيان اشعری نسبت به این فرقه طعنهآميز و تند بوده و با کافر و بيدین خواندن آنها ،بر ایـن بـاور
است که این گروه منکر آفریدگاری دانا و توانا برای آفرینش شدهاند« .اهل سنت ميگویند :فرقة دهریـه
ازایمان معزولند و ازصانع جهان غافلاند به همينجهت نيازمند تازیانة حکـيم هسـتند» (اشـعری،8368 ،
ص.)30
بنابراین آننه که در کتب کالمي نسبت به دهریون گفته شده اوال بسيار ناچيز بوده ثانيا با پرداختن به
جنبة اعتقادی آنان از جنبههای دیگراین تفکر چشم پوشيدهاند.
براین مبنا نگارنده با بررسي جوانب و مطالعة عميق در زمينة کتب باستانشناسـي و تـاریخي در کنـار
آراء کالمي ،به ایـن جمـع بنـدی رسـيده کـه دهـر ،معـرب واژة زمـان بـوده و اصـطالح دهریـون از آن
مشتق شـده اسـت .ایـن اصـطالح توسـط اعـراب مسـلمان در اواخـر دورة ساسـاني و در هنگـام حملـه
به ایران ،به گروهي که پيـرو آیـين زروانيسـم بودنـد ،نسـبت دادهانـد .در نـزد آنـان ،دهریـون گروهـي
بودند که با مفروض گرفتن زمان بهعنوان مبدأیي مطلق ،منکر آفریـدگاری دانـا و مـدبر در ورای جهـان
شدهاند.
کلمة دهر گرچه از لحاظ لغوی به معنای زمان بهکار رفته اما بـه تناسـب کـاربرد آن ،معـاني مختلفـي
پيدا کردهاست .برایناساس از کلمة دهر ،تحتعنـوان اصـطالح دهـر نـام بـردهایـم تـا شـمول معنـایي
این واژه را به خوبي آشکار نمایيم« .کلمة دهر به معاني مختلفـي آمـدهاسـت :الـف) اسـماء حسـني؛ ب)
به معنای زمان طوالني؛ ج) به معنای هزار سال؛ د) هم برعمر و هم برزمان اطالق شدهاست» ( سجادی،
.)833 ،8338
در یك تقسيم بندی متعارف از لحاظ فلسفي ،زمان به صورت )8 :دیموميت (نسبت متغير به متغيـر))8 .
دهر (نسبت ثابت به متغير) )3 .سرمد (نسبت ثابت به ثابت) ،مورد تفسير قرار ميگيـرد .بـه تناسـب ایـن
پژوهش ،اصطالح دهری به دومعني اصلي به کاررفتـه :درمعنـای اول بـر دیمومي ت اطـالقشـده؛ زیـرا
دیموميت متضمن مدت و حدود است و از این حيث ناظر بر حرکات ظاهری خورشيد و پيدایش شبانهروز
بوده و مبنای گاهشماری ایراني محسوب ميگردد ،اما در معنای دوم ،مشتمل بر زمان بيآغاز و ازلي است
که ازل را به ابد پيوند ميدهد .در این معنا ،وجود مبدأیي مطلق ،از پيش مفروض گرفتهشده که همة امور
طبيعي و حتي افعال ارادی بشر را در فرایندی جبرانگارانه پوشش ميدهد .ازاین رو ،در این تفکر بـاوجود
چنين مبدأیي دیگر نيازی به وجود عوامل ماورائي احساس نميگردد« .دهریون کساني بودند که قائل بـه
قدیم بودن دهر یا زمان مطلق شدند ،که بـه اعتقـاد آنـان جهـان بـيآغـاز و انجـام اسـت و امورجهـان
بهطورطبيعي به وسيلة دهر صورت مي گيرد ،و برای این امور نيازی به موجـودات فـوق طبيعـي نيسـت»
(اشعری قمي :8338 ،ص.)883
این معنای دوم ،بيان کنندة بنمایههای اصلي تفکر دهریگری بوده و در بطن خـود ،تفکـری فلسـفي
به شمار ميرود؛ چراکه با ازلي دانستن زمان ،پـيشفـرض گـرفتن شـعور و غایـتمنـدی آن در جریـان
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آفرینش و با نفـي مـدبری دانـا و حکـيم ،معتقـد اسـت کـه همـهچيـز در فراینـدی نامتنـاهي ،از شـدن
( )Becomingقرار ميگيرد .این امر به منزلة داشتن ایدئولوژی و خطمشي از قبـل تعيـينشـده در ایـن
نحله نبوده بلکه متضمن مباني عميقي است که با حذف عناصر اسطورهای و نظم بخشيدن به تنـوع آراء
مختلف ،به یك تفکر الحادی و مادهباور منجر شدهاست« .دهریون گروهي ازحکمای متقدم و منکر صانع
مدبر برای عالم هستند که معتقدند عالم همواره و خودبهخود ایجاد ميگردد و نيـاز بـه آفریـدگار نـدارد»
(حناالفاخوری :8368 ،ص.)633
پيشينۀ تاريخی شکلگيری دهريون
در روند شکل گيری این نحلة ،باید دوگونه زروانپرسـتي را از همـدیگر تمييـز داد .یـك نـوع مربـوط
به آیين زروانيسم ایران باستان قبـل از دیـن زرتشـت و نـوع دیگـر مربـوط بـه نحلـة دهریـون در دورة
ساساني ،که شکل تحریفشدهای از دین زرتشتي محسـوب مـيگـردد .در اوایـل دورة ساسـانيان یعنـي
در زمان شاپور اول ،اسطورههای آیـين زروانيسـم باسـتان وارد دیـن زرتشـتي شـد .پادشـاهان ساسـاني،
با تلقي زروان به عنوان خدای زمان ،و با اشاعه و گسترش این آیين بـه تبليـو و بازسـازی آن پرداختنـد؛
چنان که یزدگرد دوم برای زرواني نمودن عيسویان ارامنـه بـا تعيـين هـدایایي ،آنـان را در پـذیرش ایـن
آیين تشویق نمـود« .کلمـة زروان بـه معنـای خـدای زمـان اسـت کـه دردورة ساسـانيان رواج داشـت»
(شيپمان :8386 ،ص.)88
در اینجاست که اسطورههای آیين زروانيسم وارد دین زرتشتي شده و زمينه را برای شکلگيـری تفکـر
دهریگری آماده نمود .چنانکه دو نـوع زروان بـهکـاررفتـه در ایـن دیـن یعنـي زروان بيکـران و زروان
کرانمند را مي توان با دومعنایي از دهر یعني دیموميت و زمان ازلي که در نزد دهریون بهکاررفتـه ،مـورد
انطباق قرار داد« .در اوستا از دو نوع زروان ،یکي زروان بيکران ( )Zorvan-Akaraneو دیگـری زروان
کرانمند ( )Zorvan-Darیعني زماني که اقتدارش برای مدتي طوالني دوام دارد ،از هـم بـازميشناسـد»
(زنر :8388 ،ص.)868
بنابراین ،باوجود پذیرش اسطورههای زرواني و تحریفاتي که توسط پادشاهان ساساني در دین زرتشـتي
انجام دادند ،هنوز تا شکلگيری تفکر دهری گری راهي طوالني باید طي نمـود؛ چراکـه در ایـن برهـه از
تحوالت دین زرتشتي ،اهورامزدا کامال جای خود را به زروان ندادهاست .بهعبارتي در عـين حضـور زروان
در این دین و نقش آن در فرایند آفرینش ،این اهورمزدا است که بهعنوان مبدأ و خالق عـالم بـه واسـطة
زروان عمل ميکند« .اهورامزدا اززمان بيکران ،زمان محدود و کرانمنـد را آفریـد تـا در هنگـام مناسـب
آفرینش را به حرکت درآورد» (آموزگار :8338 ،ص .)8-83
البته این امر به معنایي انکار عناصر زرواني در دین زرتشت قبـل از ساسـانيان نيسـت ،زیـرا در متـون
اوستایي کامال مي توان ردپای از عناصر زروانيسم را مشاهده نمود .و حتـي ایـن احتمـال وجـود دارد کـه
مورخان از وجود چنين آیين کهن و اسطورهای که مربوط به عقاید ایرانيان باستان قبـل از دیـن زرتشـت
بوده ،بياطالع باشند« .پلوتارک ،مورخ و حکيم یونـاني 80-886( ،قبـل ازمـيالد) ،مجموعـهای ازعقایـد

جايگاه «زمان» در نزد دهريون
)(The Value of Time for Daharis

71

زرواني را به زرتشت نسبت ميدهد واین نشان ميدهد که درقدیم عقاید زرواني را بهعنوان آیين زرتشتي
محسوب ميکردند» (زرینکوب :8363 ،ص.)80
این مطلب زماني برای ما آشکار مي گردد که دین تحریف شدة زرتشتي درعهد پادشاهان ساساني را به
خوبي مورد تفح و ژرف نگری قراردهيم .از سویي دیگر در دین اصيل زرتشتي با مجموعهای متشابه از
آراء و عقاید مواجه مي شویم که از آئين اسطوره ای زروانيسم بـه ارث بـرده و در چـارچوبي توحيـدی بـه
عرضه و تنظيم آن پرداختهاست .حذف مبدأیت زروان در دین زرتشتي ،نمونهای از پيراسـتگي ایـن دیـن
ازعناصر اسطوره ای است که در جهت تنسيق توحيدی ،جای خود را به اهورامزدا بخشيدهاست .البته ایـن
امر بهمعنای یکدستبودن دین زرتشتي از منابع توحيدی صرف نيست و ضرورتي هم ندارد که بيشـتر از
این ،به تحليل و کنکاش مؤلفه های اساسي دین زرتشت بپردازیم ،لذا اهميت بررسي آن صرفا در فراینـد
تاریخي جایگاه زمان از آیين زروانيسم تا تفکر دهریگری رقم ميخـورد و بـيش از ایـن مـا را از هـدف
اصلي خود دور ميسازد.
در زروانيسم اسطورهای ،زروان ،بهعنوان مبدأیي تلقيشده که با نياشهایي خـود مـيکوشـد تـا بـرای
آفرینش جهان در لحظهای که هنوز خلقتي صورت نگرفته ،پسری با ویژگيهای اهـورامزدا داشـتهباشـد.
«اهورمزد و اهریمن در آغاز دارای منشاء مشترکي بودند و از پدری واحد به نام زروان به وجود آمدند کـه
خدای اعظم یعني زمان است» (سویمي ،بيتا ،ص .)88
زروان در پایان هزار سال اول از اینکه این نيایش بـه ثمـر برسـد شـك مـيکنـد و در همـان وقـت،
نطفـة اهــورمزد و اهــریمن در او بســته مـيشــود .در اینجــا اهــورمزد ،ثمـرة صــبر و نيــایش و اهــریمن
ثمرة شك اوست .زروان دراین وقـت پيمـان مـي بنـدد تـا اهـورمزد را فرمـانروای عـالم کنـد .اهـریمن
ازاین تصميم آگاه شده و سعي مي کند تا قبل از اهـورمزد بـه دنيـا بيایـد .بـه همـين دليـل زروان بـرای
التزام به پيمان اش و با اطمينان به پيروزی اهورمزد درپيکار پایاني جهان ،مجبـور شـد اهـورمزد را بـرای
دوران نه هزارسالة باقيمانده فرمانروا کند .بدین ترتيب آفرینش زرواني دردورهای دوازده هزارساله انجـام
ميگيرد.
از این اسطوره دو نکته استنباط ميگردد )8 :در تفسير از زروان با یك دور هرمنوتيکي مواجه ميشویم،
زیرا در این آیين اسطورهای ،زروان نميتواند همان مبدأیي مطلق تلقي گردد که پيشتر گمان مـيرفـت.
به عبارتي نيایشهای زروان در داشتن پسری با ویژگيهای اهورامزد نشان دهندة این اسـت کـه زروان،
نقش دميورژ افالطوني را بازی ميکند که با نگاه به باال خلق نموده و فاقد قدرت و خالقيت مطلق است؛
چراکه نياش نمودن مستلزم پذیرش مبدأیي باالتر در طبيعت است.
 )8منشاء ایجاد منطقـه البـروج( 8گـاه شـماری ایرانـي) ،درایـن اعتقـادات زروانـي قـرار دارد و از ایـن
حيث ،ایرانيان پيشتاز علم نجوم در دنيا بودهاند چنانکه قدیميترین تقـویم را مربـوط بـه تقـویم جاللـي
ميدانند.
براین اساس ،در بستر گسترش اسطورههای زروانيسم تا هضم آن در دین زرتشت ،بـا تفکـری مواجـه
ميشویم که با یك تير ،دونشان را هدف ميگيرد؛ ازطرفي با حذف عناصر اسطورهای آیين زروانيسم ،بـه
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زروان جنبة اطالق ميبخشد و ازطرف دیگر با رد جنبههای ماورایي دین زرتشت ،زمينـه را بـرای ایجـاد
تفکری مادهباورانه فراهم ميسازد.
الحادیبودن تفکر دهریگری
تفکر دهریگری در زماني شکل ميگيرد که قبل از پيـدایش آن ،زرتشـت بـا پيراسـتن دیـن خـود از
آیين شرک آلود زروانيسم ،انسان را به یکتاپرستي فراخوانده و بـه پيـروزی نهـایي اهـورامزدا و حاکميـت
او بر جهان نوید داده بـود .بـا وجـود شـفافيت و جنبـة مـاورائي ایـن دیـن ،تفکـر دهـریگـری متوجـه
آیين زورانيسم و افسون طبيعت گرایي آن شد و در این مسير تا جایي پيش رفت که با حـذف رگـههـایي
ماورائي و اسطورهای آن ،به مبدأیي مطلق و طبيعي تحتعنوان زروان یا زمان ازلي قائل شد که در آن نه
خبری از نيایشهای آیين زروانيسم باستان بود و نه اثری از پيکارهای اهریمن و اهورمزد« .آیـين زروان،
آیين پرستش ایرانيان قبل ازمذهب زرتشت است؛ اما آیين زرواني عهد ساساني بهعنوان مهمتـرین آیـين
کافرکيش در محدودة دیـن زرتشـت و عکـسالعملـي دربرابـر ثنویـت زرتشـتيان محسـوب مـيشـود»
(.)Zaehner, 1955: p.280
بنابراین با نگاه به جایگاه تاریخي این نحلـه بـه خصـوص بـا تحریفـاتي کـه در دیـن زرتشـت انجـام
داده و تیثيراتي که از آیين زروانيسم باستان و آیين ماني پذیرفته بـه تفکـری الحـادی منجـر شـدهاسـت
کــه بــا کنــارگذاشـتن امــور مــاورائي ،زدودن تثليــث زروانيســم و مقابلــه بــا تثليــث و ثنویــت زرتشــتي،
کافرکيشي خود را بهصراحت نشان دادهاست .به هميندليل است کـه مورخـان ،ایـن نحلـه را بـهعنـوان
بدعتي از دین زرتشتي بهحساب ميآورند« .در کيش زرتشتي از اواخر عهد هخامنشي در نزد مجوسهـا،
مهر همان خدای آفتاب است و در این آیين فرقي وجود دارد که بـدعتهـایي را دردیـن زرتشـتي ایجـاد
نمودند ،بعضي ازاین فرق پيرو اهریمن (انگره مينو) ،شدند و گروهي ازپيروان زروانيه بودند» (کریسـينس،
 :8386ص.)88
نکته ایي که بيان آن در اینجا ضرورت دارد مربوط بـه «تثليـث» یـا «ثنویـت زرتشـتي» اسـت کـه از
دوجهت مورد بررسي قرار ميگيرد :از یكطرف در این دین با تثليث اهورامزدا ،زروان و اهـریمن مواجـه
مي شویم و از طرف دیگر با ثنویت و تقابل اهورامزدا و اهریمن روبرو خواهيم شدکه همان تقابـل خيـر و
شر در دین زرتشتي است .در هر دو شـکل ،اهـورمزدا نمـيتوانـد جایگـاه خداونـد در ادیـان توحيـدی را
داشتهباشد زیرا این ثنویت ولو با نگاه معرفتشناسانه ،چيزی جزء پذیرش نق و کاستي نخواهد بود.
امپدکلس و يک اشتباه تاريخی
در باب نقش آیين مانوی ،غنوسيه و سـنت قباليسـم در تبـادل بـين ادیـان شـرقي بـا مغـرب زمـين،
شواهدی زیادی موجود است .از این رو در اثر ترجمههای کـه از آثـار متفکـران یونـاني صـورت گرفتـه،
افکار آن ها بـه مشـرق زمـين منتقـل و در ایـن زمينـه آثـار بسـياری از ایـن متفکـران ،مـورد تحریـف
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قرار گرفتهاست .عالوهبراین شاید بتوان گفت کـه "امپـدکلس" بـا آمـدن بـه آسـيای صـغير ،بـه افکـار
زرتشت دسترسي داشتهاست؛ البته بهطورقطع نمـيتـوان اظهـار نمـود بلکـه تنهـا بـهواسـطة پـارهای از
قطعات موجود ميتوان این مطلـب را اسـتنباط کـرد« .امپـدکلس درسـال 866قبـل ازمـيالد درسيسـيل
ميگوید که خود تحت تیثير دانش آسيای صغير در باب راز مجوسهـا و خداونـد عالقمنـد بـودهاسـت »
(.)Weber, 1896: pp.44-5
امپدکلس یك فيلسوف طبيعت گرای یوناني است که مانند دیگـر فيزیـوکراتهـای ملطـي ،بـه نحـوة
شکلگيری آفرینش پرداختهاست .وی ازیك جهت همنون دموکریت ،جزء اتميستها بـوده و از ترکيـب
ذرات در فرایند طبيعت سخن گفته (کـه ایـن امـر زمينـه را بـرای مقایسـه نمـودن تفکـر وی بـا تفکـر
دهریگری فراهم نموده است) ،و از طرف دیگر برخالف دموکریت ،با معرفـي دو عامـل عشـق و نفـرت،
ردپایي از عوامل ماورایي در تفکر وی دیده مي شود .به همين جهت ،این عوامل وی را مسـتعد پـذیرش
تفکر باطنيگری کردهاست« .امپدکلس معتقد بود که جهان ازچهارعنصر ،تشکيل شدهاست که ازهریـك
ازاین عناصر ،ذرات بينهایت کوچکي یافت مي شود ،و این ذرات به طرق مختلف باهم ترکيب ميشوند و
اشياء مختلف جهان را بهوجود ميآورند ،که این اتحاد و افتراق جهان دراثر دوعامل عشق و نفرت صورت
ميگيرد» (فراست :8380 ،ص .)6-88
در اینجا ،امپدکلس بدون شك با مطرح نمودن عناصر چهارگانه ميخواهد نحوة شکلگيری آفرینش را
بيان نمایيد؛ اما در بيان اینکه تا چه اندازه ميتوان آراء به دست آمده از این قطعات را با آراء دهریون مورد
تطبيق و مقایسه قرار داد ،باید گفت که هيچ سنخيتي ميان آراء امپدکلس و دهریون وجود ندارد و بهرغم
صحت یا سقم تیثيراتي که امپدکلس از زرتشت پذیرفته ،جای هيچ گونه شك و ابهامي باقي نميماند که
نحلة دهریون تفکری انحرافي از دین زرتشت بوده که به احتمال زیاد از سایر کيشها مانند آیين مـاني و
ميترایسم هم متیثر گشتهاست .بنـابراین دربـاب امپـدکلس ،سـوء فهـم و اخـتالفنظـر زیـادی صـورت
گرفته است و این امر تا حدود زیادی ناشي از سوءفهم موجـود در منـابع اسـکندراني نوافالطـوني اسـت.
چنانکه ابن مسره تصویری کامال عرفاني ازامپدکلس ارائه داده و او را به شيوة باطني معرفي کـردهاسـت.
«ابنمسره تحتلوای اسالم و مبتني بر مکاتب اهل اعتزال و فرقة باطنيه حامي ومبلو فکـری امپـدکلس
در حوزة تمدن اسالمي بود» (آسين پاالسيوس :8380 ،ص.)800
گرچه امپدکلس مانند "فيثاغورث" ،ملهم ازاندیشههای رازگونة ارفـهایهـا و محتمـل تفسـير عرفـاني
بوده .اما معرفي وی بهعنوان پيـامبری بـاطني6و یـا تفسـير وی براسـاس تعـاليم قباليسـم ،گنوسيسـم و
نوافالطوني ،اشتباه بزرگي است که واقعيت تاریخي ندارد .براین مبنا ،یکـي از دالیـل معرفـي امپـدکلس
به عنوان باني تفکر دهری گری ،ناشي از تیثيرات دین زرتشت درمغرب زمين بـوده و دليـل دیگـر چنـين
انتسابي همان تحریفاتي است که ابن مسره در مطالعة فالسفه یونان باستان انجام دادهاسـت .بـه همـين
جهت نميتوان گرایش دهریبودن را به امپدکلس نسبت داد.
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نسبت صابئين با دهريون
صابئين دانشـمندان و منجم اني بودنـد کـه در علـوم مختلـف از جملـه ریاضـي ،موسـيقي ،هندسـه،
نجوم ،طبيعات و . . .تبحر داشتند و به دليل توجه به علم نجـوم و مطالعـة اجـرام آسـماني ،بـه صـابئين
معروف شدند .از جمله این صابئين ميتوان بـه منجمـان و دانشـمندان بزرگـي همنـون "اقليـدوس"،0
"اپونيوس پرگامي"" ،ارشميدس"" ،بطلميوس"" ،ثابت بن قـره" و . . .اشـاره نمـود .ایـن منجمـان در
تاریخ قبل از اسالم به دو گروه «مندایي» و «حراني» تقسيم ميشوند .منجمـان منـدایي کـه در نـواحي
فلسطين و شام سکونت داشتند از اهل کتاب و پيرو دین توحيدی ابراهيمي بوده که به علم نجوم در کنار
سایر علوم تبحر داشتند .اما منجمان حراني ساکن جلگة بينالنهرین بوده که اعتقادی به ادیـان توحيـدی
نداشتند؛ به همين جهت عالقة وافر آنها به علم نجوم ناشي از طبيعتگرایي افراطيای بوده که ریشه در
بتپرستي آنان داشتهاست .مورخان در این زمينه براساس قرائن و شواهد موجـود در قـرآن از جملـه آیـة
83سورة حج که از صابئين در کنار اهل ایمان سخن رفته ،صرفا منجمـان منـدایي و ارامنـه را بـه دليـل
داشتن اعتقادات توحيدی بهعنوان صابئين معرفي کردهاند« .بنابر عقيده علما صابئين حران قبل از اسالم
دو فرقه مختلف بودند ،اصل مندایيها از فلسطين و اصـل حران يهـا از بـينالنهـرین مـيباشـد و چـون
حرانيها مشرک بودند و مندایيها جنبة توحيدی داشتند مقصود از صابئين همـان منـدایيهـا اسـت نـه
حرانيها» (الك ،بيتا ،ص .)86
3
دليل دیگر این مورخان در بت پرست دانستن منجمان حـران ،تکفيـر ایـن منجمـان توسـط مـیمون،
خليفه عباسي بودهاست .در قرآن به فرق دیگری عالوهبر صابئين اشاره شده که در این ميـان ،خداونـد از
پيروان دهر در آیة  88سورة جاثيـه بـهعنـوان مشـرکشـدگان نـام بـردهاسـت« .هفـت فرقـه درقـرآن
ذکرشده است که این فرق شامل :یهود ،نصاری ،مجوس ،صابئين ،مشرکين ،بتپرستان و دهریون است»
(استادی :8338 ،ص.)08
براساس این مطالب ،نميتوان بين صابئين و دهریون از لحاظ مبدأ و غایت فکری نسـبت و رابطـهای
استنباط کرد؛ چراکه صابئين یا همان منجمان مندایي ،دانشمنداني اهل دین توحيدی بودند؛ اما دهریـون
یك نحلة کافرکيش بهشمار رفته کـه بـا رد هرگونـه عامـل مـاورائي ،قائـل بـه مبـدأیي طبيعـي شـدند.
عالوه براین از لحاظ موضوع تفکر نيز ،گرچه این منجمان به مطالعة اجرام آسماني پرداختهاند ،اما این امر
نمي تواند زمينة مشترکي جهت مقایسة فکری آنان با تفکر دهریگری اثبات نماید .شاید منجمان حرانـي
را از جهت داشتن تفکر الحادی و طبيعت گرایي بتوان با دهریون مقایسه نمود ،البتـه در ایـن مـورد هـم،
چون با دو زمينه فکری متفاوت مواجه ميشویم ،بهطوردقيق نميتوان به موضـعي مشـترک بـين آنهـا
اشاره نمود .بنابراین در بررسي نسبت ميان صابئين و دهریون آنچه باقي ميماند این است که در اساس،
چنين نسبت و مقایسهای را منتفي سازیم.
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وحدتانگاری دهری
درآیين زروانيسم باستان 8با همذاتپنداری اهریمن و اهورمزد و پيدایش آنها از زروان ،با تثليثي مواجه
مي شویم که در نوع خود قابل مقایسه با تثليث زرتشتي است؛ این درحالي است که در تفکر دهریگری،
زروان امری است مطلق که بدون نياز به هيچگونه اسطوره یا عوامل مـاورائي ،تمـام تغييـرات را بـه حـد
اعتدال خود ميرساند .لذا دراین دیدگاه وحدتانگارانه که هر چيزی در فراینـد تکـراریشـدن بـه فراینـد
طبيعت منتهي ميشود ،جایي برای وجود ثنویت یا تثليث باقي نميگذارد.
«طبيعت» در تفکر دهریگری عنواني است از «زمان» یا «زروان» که گویي هدفمنـد ،دارای شـعور و
غایتي آگاهانه است که برخالف اتمهای فاقد شعور دموکریت ،با انسجام دروني خـود همـه چيـز از ذرات
گرفته تا کهکشانها را به غایت خود ميرسـاند .در ایـن پـارادایم ،همـة پدیـدههـای طبيعـت بـهعنـوان
جلوههایي از زروان تلقي شده و زروان حضور خود را در تمام این پدیدارها نشان ميدهد .ظاهر این پروسة
وحدتانگار ،یادآور طبيعتانگاری اسپينوزا ،دیدگاه همه وجـودی عرفـا ( )Pantheismو فلسـفة پویشـي
است؛ با این وصف که در این دیدگاه وحدت انگار ،به جای فرض مبدأیي توحيدی ،با یك تفکـر الحـادی
مواجه مي شویم که در باطن آن هيچ اثری از شعور و غایتمندی دیده نميشود ،بلکه دراسـاس ،تفکـری
مادهباورانه است.
دهريون و مادهباوری
طبيعتگرایي ،رد هرگونه عامل ماورائي و ازلي دانستن ماده ،بهعنوان مؤلفههـای اساسـي یـك تفکـر
مادهباور بهشمار ميرود که در این دیدگاه ميتـوان بـه بعضـي از ایـن ویژگـيهـا اشـاره کـرد .در تفکـر
دهریگری با معرفي زمان بهعنوان مبدأیي مطلق و ازلي ،به نحلهای اعتقادی قائل شـدهانـد کـه منشـاء
همة پدیدههای مادی را به این مبدأ نسبت ميدهد« .دهریون کساني هستند که قائل به ابـدیت و ازليـت
دهر و منکر اصل آفرینش و روز رستاخيز هستند .در نزد آنان سبب حيات و مـرگ انسـان همـان دهـر و
روزگار است .امروزه این فرقه را طبيعيون هم مينامند ،که منکر ماوراء طبيعتاند و مـيگوینـد کـه جـزء
موجودات طبيعي چيزدیگری وجود ندارد» (مشکور :8333 ،ص .)0-836
مادهباوری جدید ،ميراثدار تفکر یونان باستان و نتيجة ازليدانستن ماده بوده که امروزه توسط کسـاني
همنون «مارکس» و «فویرباخ» در اشکال جدیدی دنبال شدهاست و براین اعتقادند که مـاده بـهعنـوان
اصل هرچيزی به شمار ميرود ،بنابراین باید همة امور حتي تحوالت روحي را به تیثرات مادی نسبت داد.
البته به هيچوجه نميتوان مادهباوری جدید را بهعنوان نتيجة منطقي تفکردهریگری لحـاظ نمـود؛ زیـرا
اوال ماده باوری جدید ناشي از نگرش تجربي بشـر مـدرن و حاصـل طـرز فکـر غربـي بـوده ثانيـا تفکـر
دهریگری ،صرفا از جهت داشتن بعضي از مؤلفهها ميتواند با این نوع تفکر مـورد مقایسـه قـرار گيـرد؛
درغيراین صورت ،این دو دیدگاه هم از لحاظ مبدأ و هم از لحاظ هدف و حتي موضوع مورد بحث نيـز بـا
همدیگر تفاوت اساسي دارند؛ زیرا تفکر مادهباورانه ،به ازلي بـودن اصـل مـاده قائـل اسـت؛ امـا در تفکـر
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دهریگری ،زمان (را که خود یکي از مظاهر طبيعت و پدیدهای مـادی بـوده) ،بـهعنـوان مبـدأ و اسـاس
آفرینش تلقي ميکند که گویي برخالف ماده ،متضمن آگاهي و شعور بوده و همـة پدیـدههـا را براسـاس
نقشة قبلي در مسير طبيعي خود به غایت ميرساند.
نتيجهگيری
در این پژوهش با بررسي و تحليل جوانب موجود و براساس مستندات تاریخي به این نتيجه مـيرسـد
که تفکر دهریگری بهعنوان کيشي انحرافي از دین زرتشت ،در اوایل دورة ساسانيان شکل گرفتهاسـت.
وجه تسميه این کيش اعتقادی به نحلة دهریون ،عنواني است که ازسوی اعراب مسلمان به آنان اطـالق
گردید .این نحله با حذف عناصر اسطورهای زروانيسم و کنارگذاشتن امور ماورایي دین زرتشتي ،به آیيني
جبرانگارانه تبدیل شد که همة پدیدههای طبيعي را تحتسلطة زروان (خدای زمـان) درآورد .بـراین مبنـا
آیين دهریون را نباید با آیين زروانيسم باستان که آیيني اسطورهای و مربوط به قبل از دین زرتشت بوده،
خلط نمود؛ چراکه زروان در تفکر دهریون ،مبدأیي ازلي به شمار ميرود درحاليکه زروان در آیين زروانيسم
باستان ،مطلق نبوده بلکه بيشتر نقشي همانند دميورژ افالطوني را بازی ميکند که با نگـاه بـه فراسـوی
خود به تدبير نظام آفرینش ميپردازد .گرچه تبادل افکار بين فرهنگها و ادیان را نميتوان منکر شد امـا
این احتمال که چه رابطهای بين خدایان یونان و زروان (در نحلة دهریون) ،وجود دارد؟ احتمـالي ضـعيف
خواهد بود چنانکه در عين گزارش از مهاجرت امپدکلس به آسيایصغير و متـیثرشـدن از دیـن زرتشـت،
معرفي وی بهعنوان باني تفکر دهریگری یا پيامبری باطني نميتواند استناد تاریخي داشـته باشـد بلکـه
بيشتر ناشي از تحریفاتي اس ت که فالسفه اسکندراني در اثر ترجمه آثـار متفکـران یونـان باسـتان انجـام
دادهاند.
در بررسي جایگاه زمان در این تفکر مونيستي-الحادی به این مطلب مؤدی ميشود که «زمـان» ،هـم
به معنای ظاهری و هم بهمعنای ازلي بهکار رفتهاست .البتـه "زمـان ظـاهری" گرچـه در بيـان متعـارف
پيروان این کيش ،راهنما و نشانهای از «زروان» است (چنـانکـه در فلسـفة اشـراق ،نوراالنـوار را ازبـاب
تقریب به ذهن به نور خورشيد و روشنایي آن تشبيه ميکند) ،اما واقعيت این است که منظور دهریـون از
"زمان" ،همان "زمان مطلق" بوده که به عنوان مبدأیي واحد در تمام پدیدارها و مظاهر طبيعـت حضـور
دارد .از این حيث ،اصطالح "روزگار" ميتواند مناسبترین واژه برای اصطالح دهری محسوب گـردد .بـا
این توصيف تفکر دهری گری ،دارای مبادی فلسفي بوده و یك تفکر وحدتانگـار بـهشـمار مـيرود کـه
عليرغم ادعای غایتانگاری ،در بطن خود جایي برای غایتمندی و شعور نميگذارد؛ زیرا در ایـن تفکـر،
صرفنظر از اطالق "زمان" ،پدیدهای مادی بوده که نميتوان هيچگونه شعور و آگاهي را به آن نسبت داد.
به هميندليل در این تفکر مونيستي -الحادی با توجه به انکارهرگونـه عوامـل معنـوی و مـاورائي ،طـرد
خالقي باشعور در فرایند آفرینش ،نفي روزجزاء ،نفي هرگونه مسؤليتپذیری در اعمـال بشـری و سـپردن
انسان به دست جبرگرایي زروان ،دراساس دیدگاهي مادهباورانه و الحادی به شمار ميرود.
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پینوشتها
1. Zorvanism
2. Zorvan
 .3مبني بر اینکه دهریون کافر بودهاند.
 .8ماههای دوازدهگانه
 .6چنانکه شهرزوری او را معاصرداود نبي و متیثر از تعاليم لقمان یا سليمان نبي ميداند.
 .0استاد مدرسه اسکندریه
 .3به جزء منجم معروف حراني یعني ثابتبن قره که در نزد معتضد عباسي مقام خاصي داشت.
 .8به شکل اسطورهای آن قبل از دین زرتشت
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