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 : فصل است ۳ایران نوشته شهید مطهری می باشد، این کتاب شامل  کتاب خدمات متقابل اسالم و

 فصل اول: اسالم از نظر ملیت ایرانی

 ایرانفصل دوم: خدمات اسالم به 

 فصل سوم: خدمات ایران به اسالم

ست که  در بخش اول به شده ا سخ داده  سش پا سات مذهبی و آاین پر سا ضی میان اح ضاد و تناق یا هیچ گونه ت

 احساسات ملی ما ایرانیان وجود ندارد یا اینکه اساسا دارای دو نوع احساس متضاد ) مذهبی و ملی ( می باشیم ؟

قرن پیش به ایران وارد شد ، چه  14است و آن اینکه دین اسالم آنگاه که در  بخش دوم پاسخ به پرسش دیگری

سالم به ایران ب صوال ورود ا شور موهبت بود تحوالت و دگرگونی هایی در میهن ما به وجود آورد و آیا ا رای این ک

. است بخش این در شده طرح مباحث نهایی نتیجه و ماحصل واقع در « ایران در اسالم کارنامه »؟ فصل یا فاجعه

 . هاوردهای ارزشمند اسالم برای ایران بیان شده استر فصل این در

سوم به  ست و در بخش  شده ا سخ داده  سط تعالیم آپرسش دیگری پا شر و ب شی در راه ن ن اینکه ایرانیان چه نق

 دین اسالم داشته اند و انگیزه ایرانی در این خدمات چه بوده است ؟

 ت :و شامل دو بحث اصلی اس



 الف( کبرای بحث

 ب( صغرای بحث

 ،ن قرار دهیمآخارج از  م را دریک قو ملیت مالک این که چیزی جز، اس ملیتطبق این مقی: الف(کبرای بحث

 چیست؟

  بیگانه است؟است یا یک امر  طبق این مقیاس آیا اسالم از نظر ملیت ایرانی یک امر خودی :بحث صغرای(ب

این موج ابتدا   حاضر در میان تمام ملل رواج بسیار داشته است بحث ملیت است.یکی از بحث هایی که در قرن 

در اروپا باال گرفت چه بسا در آنجا طبیعی بود، زیرا مکتبی که بتواند ملل اروپا را در یک واحد انسانی وعالی جمع 

صل ))تفرقه بینداز ،کند ستعماری برای اجرای ا سالح ا سپس  شت. این بحث  شد. با حک و وجود ندا ومت کن(( 

 ملی، آنها را به مرور از یکدیگر جدا کرد ودر همین دوره بود که وت ما به افتخارات موهوم قومی سرگرم کردن مل

ست پدیده سالمی هم این بحث نه بد سیم(( بوجود آمد . در جامعه ا سم(( و))پان عربی هایی همچون ))پان ترکی

شوود. در  و باالتر از آن از سوووی قدرت های اروپایی و آمریکایی تروی   مردم بلکه از سوووی دولت ها وحکومت ها

 :پیرامون این بحث الزم است چند نکته تذکر داده شود

 ی ملیت بر خالف اصول تعلیمات اسالم است.اوالً: بطور کلی مساله

شود تهیی  شاید گفته  سات ملّی در برخی از ملت ثانیاً:  سا ست اح ستقالل ها باعث رهایی آنها از د ستعمار وا ا

شان ستشده ای سالمیولی باید گفت: که برای جامعه ا ست این مرحله را طی کردهکه قرن ی ا و به وحدت   ها

در حقیقت یک ارتجاع  و جریان سبب تفرقه و جدایی می شود این .استای و ایدوئولوژیکی رسیدهفکری، عقیده

شان می تاریخ چند قرن معاصر ید زیرا همانطوربه حساب می آ ستعماری اسالم می دهد،ن تواند در مبارزات ضد ا

 اثرگذاری بیشتری نسبت به ملیت ازخود نشان دهد. 



 اسالم برای هم ایران و اسالم مشترک مسائل که شویممتوجه میبا مطالعه کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران ، 

دین که به حکم محتوای غنی خود ملتی باهوش و فتخار آمیز اسووت هم برای ایران ، برای اسووالم به عنوان یک ا

عنوان یک ملت که به حکم روح و برای ایران به  ب فرهنگ را شووویفته خویش سووواخته اسوووتمتمدن و صووواح

ضوع کرده و در راهش قتیحق ست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خ صب و فرهنگ دو خواه و بی تع

 .فداکاری نموده است

مطهری در مقدمه چاپ نخست تاکید دارد که کتاب حاضر پاسخ به سه پرسشی است که مهمترین پرسش ها در 

باره ایران و اسالم است : اول پرسش مفهوم ایران و ملت ایرانی و نسبت آنها با اسالم ؛ دوم پرسش سهم ایرانیان 

 سه این به کتاب.  ایران م در شکوفاییسهم اسال سومدر بسط و گسترش اسالم و ظهور دادن تمدن اسالمی ؛ و 

سش سخ پر صیل آن مطالب و دهد می پا سد در  ۹تکمیل و تف سال بود. مطهری می نوی سه  سخنرانی در طول 

یک از سووخنرانی هایم تا بدین حد مورد اسووتقبال ندیدم هیچ  (1۳4۷تا  1۳۳۳طول اقامتم در تهران تاکنون )از 

ست. مطهری  شته ا سالم برای مردم اهمیت دا سئله ایران و ا ضوع بود یعنی م ستقبال خود مو قرار بگیرد . علت ا

، تحریف شده و بیشتر بر صرف ان و برخی از تاریخ نویسان ایرانمسئله اسالم ایران از جانب مستشرق کندذکر می

با اسالم متمکز بوده و اسالم را مساوی با عربی بودن دانسته و بر زدودن گرایش های اسالمی به  ایرانیت و تقابل

ه بدرسووتی مطالعه نشووده اسووت. گوید این مسووئلمیبهانه عربی بودن و مخالف ایرانی بودن اصوورار داشووتند. وی 

آن و نقش سازنده و پیشرو بودنش ، روشنفکری در ایران و سه مرحله ای در باره ملت، زبان و نژاد و قومیتمقدمه

 .در مرحله سوم که شریک درد و رن  های مردم و جامعه اش می شود

 

 1۲۷تا  4۵ صفحاتایرانی  ملیت نظر از اسالم نخست:عنوان بخش  *

سالم ایرانیا سم ، آغاز ا سیونالی سالم ، واژه ملت ، نا شیع  ن ،ما و ا سی ، ت سالم ، زبان فار نفوذ آرام و تدریجی ا

 . ایرانیان



 

 اسالم و ما

 و افکار در خود نوبه به نیز ما همچنانکه است، رسیده ما به دیگران از روابط این اثر در عقاید و افکار سلسله یک

 ملیت در و کرده مقاومت آمده میان به دیگران ملیت و قومیت پای که جا هرگذاریم. می تأثیر دیگران عقاید

ضم دیگران شده ه صب زیاد مندی عالقه این ایم بوده مند عالقه خود ملیت به اینکه عین در و ایم ن  و آمیز تع

 در و بگیرد ما از را تمیز قوه و دارد نگاه دور حقیقت از را ما تا است نگشته ما باطنی کور سبب و نبوده کورکورانه

 .آورد وجود به حقایق به نسبت دشمنی و عناد ما

 معارف درنشر را خود سهم و دهیم، قرار بررسی مورد مختلف جهات از را ایران و اسالم روابط داریم حق بنابراین

 تاریخی معتبر بهمدارک اتکاء با و کامل دقت با خویش معنوی و مادی ترقی در را اسوالم سوهم نیز و اسوالمی

 .نماییم روشن

 

 واژه ملت

 وگوناگون، مختلف ملل از اسالم گذشته در است، شده تشکیل مختلفی ملل از اسالمی جامعه دانیم می چنانکه

 یک حاضر حال واقعادر یعنی، دارد وجود واقعا نیز اکنون واحد ایناسالمی.  جامعه نام به آورد وجود به واحد یک

 نیرومندی همبستگی و دارد واحد احساسات و واحد آرمان و واحد فکر که دارد وجود یک میلیاردی بزرگ واحد

 هادولت و حکومتها به مربوط نیست، آنان بهخود مربوط آنهاست میان جدایی اندازه هر .فرماستحکم آنان میان

 .هاستسیاست و

 



 ناسیونالیسم

سم"اروپایی زبانهای در ملی و قومی های جنبه به گرایش سیونالی شمندان از برخی که شود می خوانده"نا  دان

 و قومی احساسات و عواطف بر گذشته بیان مطابق ناسیونالیسم .اند کرده ترجمه پرستی ملت را آن زبان فارسی

ست متکی ملی سم. منطق و عقل بر نه ا سیونالی شته مثبت جنبه تنها اگر نا شد، دا ستگی موجب یعنی با  همب

 و عقل ضد بشود داریم مشترک زندگی آنها با که کسانی به بیشتر خدمت و احسان و بیشتر حسنه روابط و بیشتر

ست منطق سالم نظر از و نی شد نمی مذموم ا سالم .با سانی برای ا شتری حقوق طبعا که ک  قبیل از دارند، بی

 منفی جنبه که است محکوم عقال آنگاه ناسیونالیسم .است قائل زیادتری قانونی حقوق خویشاوندان، و همسایگان

 میان ای خصمانه روابط و کند می جدا یکدیگر از مختلف هایملیت عنوان تحت را افراد یعنی گیرد، می خود به

 .گیرد می نادیده را دیگران واقعی حقوق و آورد می وجود به آنها

 

 آغاز اسالم ایرانیان

ست قرن چهارده حدود در شته کنار را خود سابق مذاهب ایرانیان که ا سلمانی آیین و گذا  در. اند پذیرفته را م

سالمی مذهب با ایرانی میلیون صدها قرون این خالل  آیین باهمین زندگی دوران گذراندن از پس و شدند زاده ا

 که سالی چند از پس خودشان حیات زمان در اکرم پیغمبر تاریخ، گواهی طبق .کردند تسلیم آفرین جان به جان

 دعوت اسالم بدین را آنها و اعالم را خود پیامبری و نوشتند جهان کشورهای سران به هایینامه گذشت هجرت از

 ولی کردند، دعوت اسالم به را او و نوشتند ایران پادشاه پرویز خسرو به که بود ای نامه ها نامه آن از یکی .کردند

 این.پاره کرد آنرا و کرد اهانت حضرت آن نامه به نسبت که بود، کسی تنها پرویز خسرو ایم شنیده همه چنانکه

 حکام و ازپادشاهان دیگر شخصیت هیچ بود، یافته راه ایران حکومتی دستگاه اخالق در که بود فسادی نشانه خود

 پادشاه به خسرو.فرستادند هدایایی با توأم و احترام با را نامه جواب آنان از بعضی نکرد، کاری چنین امپراطوران و



 که داده جرئت خود به پیغمبری،که مدعی مرد این درباره که داد دستور بود ایران حکومت نشانده دست که یمن

 .بفرستد خسرو نزد اورا سریع و کند تحقیق بنویسد او نام از قبل را خود نام و بنگارد نامه او به

 

 نفوذ آرام و تدریجی اسالم

سالمی فرهنگ به ایران فرهنگ ساس بر تعلیمات پایه و نهاد گری جلوه ا سالم دین مبانی و عربی ادبیات ا  قرار ا

سندگان و شعرا توجه بالطبع گرفت، ضامین و الفاظ نقل به نوی  حکم و امثال و کلمات و گرفت فزونی عربی م

 دیگر و فردوسی و دقیقی سخن در مقایسه حسب به چنانکه .آمد می کمتر نثر و نظم در اسالم از قبل پیشینیان

 در تا شود، می دیده بیشتر وی حکم و بوذرجمهر و اوستا و زرتشت نام غزنوی عهد لیاوا و سامانی عهد شعرای

 نشووان تاریخ .اند زیسووته می پنجم قرن لیاوا و چهارم قرن اواخر در که منوچهری و فرخی و عنصووری اشووعار

 فزونی اسووالم واقعیات و معنویات به آنها اقبال شووده بیشووتر ایرانیان سوویاسووی اسووتقالل چه هر که دهدمی

سبتا که دیگران و بویه آل و طاهریان.استیافته ستقالل ن شتند، کاملی سیاسی ا  که نیفتادند این فکر به هرگز دا

 انه،پیگیر تالشهای با عکس بر بلکه دهند، قرار خود زندگی سرمشق را آن دستورات و کنند زنده دوباره را اوستا

 .کردند می کوشش اسالمی حقایق نشر برای

 

 زبان فارسی

 است وملت قوم یک زبان آلمانی فرانسوی، انگلیسی، ترکی، فارسی، قبیل از دیگر هایزبان اگر که اینست حقیقت

ست کتاب یک زبان تنها عربی زبان سی زبان مثال .ا ست زبانی فار  افرادی ملت، ویک قوم یک به دارد تعلق که ا

 .بود جهان در فارسی زبان باز نبودند، اگر تنهایی به آنها از یک هر .اند بوده سهیم آن بقای و حیات در شماربی

 نه و نظامی نه و رودکی زبان نه و سیاست و فرد زبان نه نیست تنهایی به کتاب هیچ و هیچکس زبان فارسی زبان



 است کتاب یک زبان فقط عربی زبان ولی استهمه زبان ،است دیگر کس هیچ نه و حافظ نه و مولوی نه و سعدی

ست زبان این بقای و حیات عامل و حافظ و نگهدارنده تنها قرآن .قرآن نام به  به زبان این به که آثاری تمام و ا

ست قرآن خاطر به و قرآن پرتو در آمده وجود سانی.ا شته کتاب و اند کرده خدمت زبان این به که ک  به اند نو

 یا ترجمه زبان این به که غیره و حقوقی ریاضی، طبی، تاریخی، عرفانی،، فلسفی کتابهای است، بوده قرآن خاطر

 اگر .ملت یک و قوم یک زبان نه است کتاب یک زبان عربی زبان حقا پس .است قرآن خاطر به فقط شده تألیف

سته افراد شتری احترام زبان این برای ای برج  را زبان این که بود جهت این از بودند قائل خود مادری زبان از بی

 ملیت و ملت به توهین را کار این و دانستند می خود آیین زبان را آن بلکه دانستندنمی معین قوم یک به متعلق

 .ملت زبان آنها مادری زبان و دیناست زبان عربی زبان که بود این عرب غیر ملل افراد احساس .شمردندنمی خود

 هر بلکه کند، تکیه مخصوصی زبان روی تواند نمی است بشر افراد همه به متعلق که قانونی و آیین کلی طور به

 و مانع هیچ بدون تواند می اسووت سوولیقه و ذوق و فکر نوع یک مظهر ناخواه خواه که خود زبان و خط با ملتی

سالم قبول از پس ایرانیان بینید می اگر بنابراین .کند پیروی آن از رادعی سی زبان به باز ا  هیچ کردند، تکلم فار

شگفتی تعجب جای ست و ضان، که ندارد ربطی یکدیگر به دو این دیگر تعبیر به و نی شانه آنرا مغر  تمایل عدم ن

 .بدانند اسالم به ایرانیان

 

 تشیع ایرانیان

سالم که االیام قدیم از ایرانیان سبت دیگر ملل و اقوام از بیش کردند، اختیار ا  ارادت و عالقه نبوت خاندان به ن

 مطالعه با گرفته صووورت او" ملیت"حفظ برای که ایرانی عاطفه و فکر ابتکار این اهمیت و ماهیت .دادند نشووان

 دین شیعه رشته وارد دین آن از که سنتی و رسوم و آداب و زردشتی دین یعنی ایران، قدیم مذهب در بیشتری

سالم شته معلوم بهتر شده ا ستان تاریخ با شیعه فرقه رابطه و گ شن ما حیات فعلی دوره همینطور و ایران با  رو

ستان ایران سنن و عقاید بعضی چطور که کنیم می درک یعنی شود،می  حفظ ما برای شیعه مذهب طریق از با



 ای پاره متأسووفانه .کردند حفظ اسووالمی فرهنگ با را خویش عقاید برخی آگاه ناخود نیز ایرانیان. اسووت شووده

 و سووال آخر چهارشوونبه در آتش روی از پریدن قبیل از دارد وجود ایرانیان برخی میان در اکنون هم خرافات

 هایمقیاس با که است اسالمی وظیفه این و است اسالم قبل ما بقایای از که چراغ نور سوی به خوردن سوگند

 .دارند نگاه دور همیشه جاهلی های اندیشه کدورت از را اسالمی خالص و پاک عقاید اسالم اصولی

 

 ۳۲1تا  1۲۷صفحات خدمات اسالم به ایران  دوم:عنوان بخش **

فکری و اعتقادی در ایران پیش از ورود اسالم ، ادیان و مذاهب در ایران ، دین زرتشتی و موهبت یا فاجعه ، نظام 

 . ایران، نظام اجتماعی و اخالقی ، کارنامه اسالم در ایران

 

 موهبت یا فاجعه

 صورت به که است بدیهی است؟ نوع چه از و چگونه بکند تواند می ملت یک به مسلک یا کیش یک که خدمتی

 وارد آذوقه خشکسالی یک در یا بفرستد، هاآن کمک به نیرو جنگ یک در مثال که نیست آنی نیاز یک آوردن بر

 و مفید تحولی که اینسوت به .اسوت اینها از تر اسواسوی خیلی نماید، تاسویس آنها برای کارخانه یک یا و کند

 را آنها تربیت و اخالق کند، نو بینیواقع جهت در را آنها تفکر طرز آورد، وجود به آنها روح و اندیشه در ثمربخش

 جایگزین زنده نظاماتی و سنن آنها جای به و اندازد بر را آنها پاگیر و دست و کهنه نظامات و سنن بخشد، بهبود

شش و کار و هیجان و شور نماید، الهام آنها به عالی ای ایده و ایمانی سازد،  از و نیکوکاری و طلبی دانش و کو

شتگی خود صادی زندگی بالطبع شد چنین که وقتی .آورد وجود به آنها در گذ  نیروی یابد، می بهبود آنها اقت

شان سانی ستعدادهای افتد، می کار به ان سفی، علمی، ا  همه در باالخره و شکفد می شان ادبی هنری، فنی، فل

 .گیرد می صورت تکامل شود می نامیده تمدن که آنچیزی شئون



 

 ایران پیش از ورود اسالمنظام فکری و اعتقادی در 

 ایران مردم کردیم ذکر قبال که طور همان و داد ایران به جدید اعتقادی و فکری نظام یک شووک بدون اسووالم

 و ریختند دور را خود پیشین معتقدات و افکار و پذیرفتند را اسالم اعتقادی و فکری نظامات ای سابقهبی بشکل

 اعراب مقابل در ایرانیان قدرت و استقالل دوره در بیشتر مخصوصا و بود تدریجی نبود، فوری و دفعی پذیرش این

 هیچ که است برخوردار خاص امتیاز یک از اسالم طرفی از که است دلکش جهت این از بحث این .گرفت صورت

 .دهد قرار خود معنوی نفوذ و تاثیر تحت را مغلوب مردم روح است نتوانسته اندازه این آن مانند آیینی

 

 ادیان و مذاهب در ایران

 پیشوای و موبدان مخصوصا و داشتند نامحدود اختیارات هربدان و موبدان که روحانیان زمان، آن تشکیالت بنابر

 و جرح و تفسیر و تعبیر هرگونه حق ایشان و داشته را مقام مهمترین ساسانی دربار در"موبد موبدان"و بزرگشان

 رسوخ بیشتر ساسانی تمدن چه هر اندک اندک اند، داشته مدنی احکام در منسوخ و ناسخ و ابرام و نقض و تعدیل

شان قدرت بر یافته می شتر واختیار شار از ایران مردم ناچار .شد می افزوده بی شان ف  آنها به که تجاوزاتی و ای

 در جهت همین به آورند بیرون را خود نامالیمات این گران بار زیر از که کوشیدند می و شدند بیزارترمی ،شدمی

سمی طریقه مقابل شتی ر  میان در دیگر طریقه دو گفتند، می"بهدین"آن به و بود دربار و دولت مذهب که زرت

 امروز النهریننبی و عراق سرزمین ایران، شاهنشاهی ناحیة مهمترین ساسانی دورة در .بود شده پیدا زرتشتیان

 سامی نژاد از سرزمین این مردم بیشتر است شدهمی رومیان و ساسانیان میان در جنگ میدان همیشه که بوده

 به و یونانی علوم که است این اند کرده ایران به که بزرگی خدمت و اند ندهمیرا سخن سامی هایزبان به و اند بوده

صطالح شان زبان که سریانی زبان به یونانی زبان از را » اوایل علوم« ا ست بوده ای  و طب و کرده می ترجمه ،ا



ضیات سفه و نجوم و ریا شار ایران در را فل شمندان و داده انت سیار نیز دان شان از ب سته ای  تاریخ همه در .اند برخا

شور، این ساله هزار چند سالم تنها ک ست ا ست به قاطعی اکثریت تدریجا که ا سله انقراض از پسآورد.  د  سل

شکانی، شاهی نوبت ا شیر به پاد سید، بابکان ارد  ملت .رود می شمار به ایران سعادت کتاب دیباچه وی ظهور ر

 دو از پس را مزدکی و مانوی قبیل از هاییمسلک و هامذهب. یافت مخصوص رونقی او هایکوشش پرتو از ایران

 .ساخت کن ریشه کلی به قرن سه

 

 4۰۰تا  ۳۲1 صفحاتخدمات ایران به اسالم  سوم:عنوان بخش ***

  

 دو قرن سکوت و خدمات متقابل

سخن گفتند یا  سالم و ایران  شترک ا سائل م سانی که در م صریح دارد غالبا ک صلی کتاب ت مطهری در مقدمه ا

اطالع کافی نداشوتند یا انگیزه ای غیر از تحقیق محرک آنها بوده اسوت. این مسوائل درسوت طرح نشوده اسوت. 

ر رست پرهیز کند. مطهری دهای نادورزییقت مطلب را بررسی کرده و از غرضمطهری می گوید می خواهد حق

، از دو قرن سکوت نام می برد . در البالی کتاب و نیز در پایان کتاب به دو قرن ذیل روشنفکران و محققان ایرانی

! عجبا نویسوود می مطهری. کند می نقد را  های زرین کوب در باره ایران و اسووالمسووکوت اشوواره کرده و دیدگاه

ی سوووخن خویش جز بر زبان شووومشووویر ایرانی خاموشوووی گزیده بود و ایرانقرن زبان  دو این طی در گویندمی

گوید ایرانیان با یک ایدئولوژی جهانی و انسوووانی آشووونا شووودند و می! مطهری بر خالف زرین کوب گفت.نمی

شوواهکارهای علمی و زبانی آفریدند. این دو سووه قرن دوره ای اسووت بسوویار جالب توجه و مهم و از این حیث 

ست و  النظیرمعدی سیر عقاید و افکار ا سم و  ست دوره تحول آداب و تطور مرا ست ، امتزاج ادوار قدیم و جدید ا ا

 .هیچ وجه دوره رکود و سکون یا مرگ نیسته ب



 

                                                                                      هامزیت

سی سا ست . اهمیت نخستین آن  کتاب خدمات متقابل دو مزیت ا شده ا دارد که تاکنون به این مهم کمتر توجه 

نحو بنیادین میان دین اسووالم و اعراب تمایز قائل شوود. اگر حتی در همین زمان هم ه این اسووت که می توان ب

 . سالم چیزی غیر از عربی بودن نیستبررسی نماییم می بینیم نظریه غالب در میان محققان عرب این است که ا

شمندان ایرانی در ظهور دادن علم و تمدن   ست که توجه بنیادین به نقش متفکران و اندی مزیت دوم کتاب این ا

ستاوردهای متفکران ایرانی در دانش های مختلف  صرفا دفاع ، د سالمی دارد. مطهری با واقع بینی تاریخی و نه  ا

از دانش ها معرفی می کند. تاسیس فلسفه ، کالم ،  را بررسی کرده و ایرانیان را پیشتازان و پایه گذاران بسیاری

 و گرفته صووورت ایرانیان سوووی ازو... فقه ، تفسوویر ، تدوین جوامع حدیثی ، طبیعیات و جبر و ریاضوویات و طب 

 .پردازد می آن تحلیلی و تاریخی بررسی به اثر این در مطهری

 

 ملخص: محراب نجعی نژاد

 

 

 


