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الف – راهی که پیامبر اسالم آغاز کرد - قرائتی نو از خدا و جهان و انسان:

بعثتپیامبراکرمدرقرنششممیالدیباپنجآیهاولسورهعلقآغازشدکهاینپنجآیه،

تبیینکنندهارمغانیاستکهپیامبراسالمبابعثتخویشبرایبشریتبههمراهآوردهاست.

َْکرَُم  نَْساَن ِمْن َعَلٍق - اْقَرأْ َوَربَُّک اْلأ »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّک الَِّذی َخَلَق - َخَلَق اْلإِ

نَْساَن َما َلْم یْعَلْم -بهنامخداوندیکهرحمانبرهمهوجوداست - الَِّذی َعلََّم ِباْلَقَلِم - َعلََّم اْلإِ

وبرانساننیزرحیمهممیباشد-ایپیامبرخوانشینوازخداونداینجهانکن-ایپیامبر

خوانشینوازخداوندخالقانسانازعلقبکن-ایپیامبرخوانشینوازخداوندیبکنکه

انسانباقلموآگاهیکرامتبخشید«)سورهعلق-آیات1تا5(

نخستینرهآوردیکهبعثتپیامبراسالمبرایبشریتبههمراهداشتخوانشینوازهللا/

خالقومالکوپروردگارجهانبود)الله - رَبِّ النَّاِس - َمِلِک النَّاِس - ِإَلِه النَّاِس(گرچهبشریت

ازآغازپیدایشخوددرزمینپیوستهمعتقدبهخداوندبودهاست،ولیایناعتقادازهمان

انسانتالشمیکرده تنهاصورتاحساسیداشتهاستنهتفسیریوهرزمانیکه آغاز

تاایناحساسخودازخدایجهانراتفسیربهصورتکند،ازآنجائیکهاینتفسیرانسان

میگشته خود ذهنی صورتهای گرفتار میشده بیان ذهنیاش صورتهای کانتکس در



ارمغانی که پیامبر اسالم با بعثت خویش...
11

وآنصورتهایذهنیخودراجایگزینخداوندمیکردهاستوسپسبه پرستشآنها

میپرداختهکهبتپرستیدرتاریخمعرفتخداپرستیانسانازاینمرحلهتکوینپیداکرده

است.

زمانی بیش دارید آشنائی در آن بحرید کین عالم کف اوست

زکف بگذر اگر اهل صفائی کف دریاست صورت های عالم

بهل نقش و بدل رو گر زمائی دلم کف کرد کین نقش سخن شد

مولوی–دیوانشمس–غزلشماره2707-ص1004-س29

و آن گه همه بت ها را در پیش تو بگدازم صورتگر نقاشم هر حلظه بتی سازم

چون نقش ترا بینم در آتشش اندازم صد نقش بر انگیزم با روح در آمیزم

یا آنک کنی ویران هر خانه که می سازم تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری

چون بوی تو دارد جان جان راهله بنوازم جان ریخته شد بر تو آمیخته شد با تو

با مهر تو هم رنگم با عشق تو هنبازم هر خون که زمن روید با خاک تو می گوید

با خانه در ا جانا یا خانه بپردازم در خانه آب و گل بی تست خراب این دل

دیوانشمس-غزلشماره1462-ص563-سطر16

ازجوهره است داشته احساسی و فردی کهصورت زمانی تا انسان خداشناسی بنابراین

توحیدیبرخورداربودهاستاماازآنجائیکهنیازانسانبهشناختومعرفتخداوندتنها

بهیکشناختفردیواحساسیکفایتنمیکندهمینانسانجهتانتقالمعرفتخداشناسی

احساسیوفردی،بهزندگیمادیوعینیواجتماعیوتاریخیاشنیازمندبهتفسیرآن

احساسهایفردیازخداوندمیباشندکهباعنایتبهاینکهتفسیرازخداوندبرایانسان

نیازمندبهتبیینآناحساسازخداونددرقالبصورتهایعینیوذهنیمیباشد،همین

انتقالاحساسبهتفسیردرقالبصورتهایذهنیوعینیباعثگردیدتابشریتگرفتار

شرکوبتپرستیوانحرافدرپرستشبشود.تاآنجاکهبزرگترینهدفبعثتپیامبران
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ابراهیمیازابراهیمتامحمدبرایاینبودهتاباتفسیرصحیحازخداوند،بشریترااز

تازمانی ابراهیمی پیامبران ازنظر انحرافبتپرستانهومشرکانهنجاتدهند،چراکه

کهازمعرفتتاریخیبشریت،ازخداوندشرکزدائینشودهیچگونهاصالحاجتماعیو

تاریخیامکانپذیرنمیباشد؛لذادراینرابطهبودهکهآنچنانکهدرآیه25سورهحدیدمطرح

شدهبااینکههدفبعثتهمهانبیاءابراهیمیازآغازتامحمداصالحجامعهانسانیتوسط

قیامتودههابودهاست:

اْلَحِدیَد  َوأَنَْزْلَنا  ِباْلِقْسِط  النَّاُس  ِلیُقوَم  َاَن  ز َواْلِم�ی اْلِکَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَْزْلَنا  ِباْلَبیَناِت  رُُسَلَنا  أَرَْسْلَنا  »َلَقْد 

ِفیِه بَأٌْس َشِدیٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلیْعَلَم اللَُّه َمْن یْنُصُُه َورُُسَلُه ِباْلَغیِب ِإنَّ اللََّه َقِوی َعِزیٌز - بهتحقیق

ماپیامبرانمانراباسالحآگاهیوشعارعدالتبربشریتمبعوثکردیمکههدفبعثتشان

اینبودتابشریتوتودههاراجهتبرپائیعدالتدراجتماعبهقیاموادارکنندودراین

رابطهآهنرانازلکردیمتادرخدمتمنافعتودههایبهپاخواستهوقیامکردهجهتبرپائی

عدالتباشدتاخداوندبداندکهدرمرحلهغیبتانبیاءچهکسانیدراینراستاخداوندرا

یاریمیکنند.«

برایانجاماینمقصودبودهکهتمامیپیامبرانابراهیمینهضترهائیبخشوآگاهیبخشو

آزادیبخشخودراازمرحلهمبارزهباشرکدرصورتسازیازخداوندشروعمیکردند

میشده، مبعوث که ابراهیم نهضت تسلسل از پیامبری هر که بوده رابطه این در لذا و

آن انسانقراردهدوتوسط نودرمسیر ازخداوندراهی تفسیریجدید با تا میکوشیده

تفسیرجدیدبهجنگشرکفردیوشرکاجتماعیبرود.قرآناینپروسستاریخمعرفت

خداشناسیبشرازآغازتاآخررادرشکلیکمثالیدرآیه17سورهرعدمطرحمیکند،

کهاینمعرفتدرآغازتاآنجاکهصورتاحساسیوفردیداشتهاستمانندآبصافیبوده

کهبهصورتبارانپاکازآسماننازلشدهاستاماهمینکهاینآبخالصبارانآسمانی

درزمینجاریشدهوانسانهادرعرصهفردیواجتماعیازاینآبآسمانیپاک،سهم

بریکردهانداینآبپاکتوسطصورتبخشیدنبهاحساسبیصورتخداپرستیفردی

واجتماعیجهتتفسیرفردیواجتماعیخداپرستی،ناپاکشدودرنتیجهاینآبآسمانی

زمینیشدوهمینزمینیشدنآبآسمانیتوسطتفسیراحساسخداپرستیانسانهابهدو
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صورتاجتماعیوفردیبود1،کهباعثتکوینکفرویآبشد.

درآیه17سورهرعداینپروسستاریخیخداپرستیاحساسیوخداپرستیتفسیریکهبه

دوصورتفردیواجتماعیانجامگرفتهدربسترتکوینشرکفردیوشرکاجتماعیبه

صورتزمینیشدنآبآسمانیتبیینمیکندکهاینزمینیشدنآبپاکبارانآسمانیباعث

تکوینکفرویآبیاشرکدرجامعهانسانمیشود،البتهدراینآیهشرکاجتماعیرابه

صورتکفرویآبمطرحمیکندآنچنانکهمولویدرغزلفوقباتاسیازاینآیهکف

رویآبیابهعبارتدیگرشرکفردیوشرکاجتماعیمعلولصورتبخشیدناصل

بیصورتاحساسخداپرستیدرانساناعالمکردهاست.

زکف بگذر اگر اهل صفائی کف دریاست صورت های عالم

ویا

یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان صورت از معنی چو شیر از بیشه دان

تو ندانی بحر اندیشه کجاست این سخن و آواز از اندیشه خاست

بحر آن دانی که هم باشد شریف لیک چون موج سخن دیدی لطیف

از سخن و آواز او صورت بساخت چون ز دانش موج اندیشه بتاخت

موج خود را باز اندر بحر برد از سخن صورت به زاد و باز مرد

باز شد کانا الیه راجعون صورت از بی صورتی آمد برون

مصطفی فرمود دنیا ساعتی ست پس تو را هر حلظه مرگ و رجعتی ست

دفتراول-مثنوی-ص59–س15

کهصدالبتهآنچنانکهدرآیه17سورهرعدمطرحشدهاستشرکاجتماعیوبالطبعشرک

1 . که شکل فردی این تفسیر خداپرستی مربوط به آغاز تکوین تاریخ انسان غارنشین بوده اما از زمانی که 

انسان اجتماعی و اجتماع انسانی تکوین پیدا کرد و زندگی جمعی انسان وارد فاز زندگی اجتماعی انسان 

شد و جامعه طبقاتی با تکوین مالکیت و استثمار و طبقه در جامعه انسانی مادیت تاریخی پیدا کرد، 

فاز شرک فردی وارد فاز شرک اجتماعی شد و از این مرحله بود که بعثت پیامبران ابراهیمی برای مقابله 

با این شرک اجتماعی که همان مبارزه با بت پرستی می باشد به عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح گردید.
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فردیکهدراینآیهبهصورتکفرویآبمیباشد،درپروسهتاریخبهعلتبهبار

نشستننهضتتسلسلیضدبتپرستیابراهیمخلیلازبینمیرودوجامعهانسانیبانفی

شرکاجتماعیکههماننظامطبقاتی،استثماری،استبدادیواستحماریمیباشد،بهتوحید

اجتماعیکهبسترسازتوحیدفردیمیباشددرکانتکستفسیرتوحیدیخداپرستیفردیو

اجتماعیدستپیدامیکند.

اِلُحوَن« )سورهانبیا-آیه105(یا ْکِر أَنَّ اْلأَرَْض یِرثَُها ِعَباِدی الصَّ ِ الزَّبُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ
»َوَلَقْد َکَتْبَنا �ز

)سوره « َ ز اْلَواِرِث�ی َونَْجَعَلُهُم  ًة  أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم  اْلأَرِْض   ِ
�ز اْسُتْضِعُفوا  الَِّذیَن  َعَل  نَُمنَّ  أَْن  »َونُِریُد 

قصص-آیه5(

اِر  ِ النَّ
ا یوِقُدوَن َعَلیِه �ز یُل َزبًَدا َراِبیا َوِممَّ َماِء َماًء َفَساَلْت أَْوِدیٌة به قدرها َفاْحَتَمَل السَّ »أَنَْزَل ِمَن السَّ

ا َما یْنَفُع  ا الزَّبَُد َفیْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ ُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلَباِطَل َفأَمَّ ِ ْ ابِْتَغاَء ِحْلیٍة أَْو َمَتاٍع َزبٌَد ِمْثُلُه َکَذِلَک یصز

ُب اللَُّه اْلأَْمَثاَل-خداوندازآسمانآبینازلکردوازهردره ِ ْ ِ اْلأَرِْض َکَذِلَک یصز
النَّاَس َفیْمُکُث �ز

ورودخانهبهاندازههریکسیالبیجریانیافتوسپسسیلبررویخودکفیحملکرد

یامانندآنچهبرایساختنزیوریاابزاردرآتشمیگدازندکهکفیمانندآنداردخداحقو

باطلراچنینمثلمیزندواماکفبهکنارافتادهنابودمیشودولیچیزیکهبهمردمسود

میدهددرزمینباقیمیماندخدامثلهاراچنینمیزند«)سورهرعد-آیه17(.

دراینآیهقرآنآناحساسبیصورتخداشناسیفردیواجتماعیرابهصورتآبیمطرح

میکندکهازآسماننازلمیشودامابهمجرداینکهاینآبزاللدرعرصهتفسیرصورت

ذهنیوعینیفردیواجتماعیبهخودمیگیردکفآلودمیشودآنچنانکهصورتهایعینی

وذهنیتحمیلیانسانبهایناموربیصورت،باعثکفآلودشدنتوحیدوبروزشرک

درجامعهبشریبهصورتبتپرستیدرنهضتضدبتپرستیابراهیمخلیلشدهاست؛

لذانهضتتسلسلیضدبتپرستیابراهیمخلیلجهتمقابلهبااینکفیاشرکفردیو

اجتماعیراهیجزایننداشتهاندکهباتفسیرجدیدازخداونددرعرصهجهانوانسانو

تفسیر بهعرصه اجتماعیرا توحیدخداپرستیفردیو آنچهره تاریخدوباره جامعهو

پیامبران کار اصلیترین که بوده رابطه این در و کنند وارد انسان بیصورت احساس
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ابراهیمیازابراهیمتامحمدپیوستهاینبودهتاباتفسیرجدیدیازخداوندتفسیرهایشرک

آلودفردیواجتماعیانسانهاراتصحیحکنند.بههمیندلیلاولینوبزرگترینرهآوردی

کهپیامبراسالمبابعثتخودبرایبشریتبههمراهآوردتفسیرجدیدونوازخداوندبود.

ُمْلُک  َلُه   - اْلَحِکیُم  اْلَعِزیُز  َوُهَو  َواْلأَرِْض  َماَواِت  السَّ  ِ
�ز َما  ِللَِّه  َح  َسبَّ الرَِّحیِم  الرَّْحَمِن  اللَِّه  »ِبْسِم 

ُل َواْلآِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو  َوَّ
ٍء َقِدیٌر - ُهَو اْلأ َ َماَواِت َواْلأَرِْض یْح�ی َویِمیُت َوُهَو َعَل ُکلِّ �ش السَّ

ِة أَیاٍم ثُمَّ اْسَتَوی َعَل اْلَعرِْش یْعَلُم َما  ِ ِستَّ
َماَواِت َواْلأَرَْض �ز ٍء َعِلیٌم - ُهَو الَِّذی َخَلَق السَّ َ به کلِّ �ش

َماِء َوَما یْعُرُج ِفیَها َوُهَو َمَعُکْم أَیَن َما ُکْنُتْم َواللَُّه به  ُل ِمَن السَّ ِ
ز ْ ِ اْلأَرِْض َوَما یْخُرُج ِمْنَها َوَما ی�ز

یِلُج �ز

َهاِر َویوِلُج  ِ النَّ
َماَواِت َواْلأَرِْض َوِإَل اللَِّه تُرَْجُع اْلأُُموُر - یوِلُج اللَّیَل �ز ٌ - َلُه ُمْلُک السَّ ما تَْعَمُلوَن بَِص�ی

ُدوِر -بهنامخداوندیکهبرهمهوجودرحماناستوبر ِ اللَّیِل َوُهَو َعِلیٌم به ذاِت الصُّ
َهاَر �ز النَّ

انسانرحیمنیزمیباشد-آنچهدرآسمانهاوزمیناستبهسویخداوندشناورودرحرکت

میباشندزیراخداوندعزیزوحکیماست-آنخداوندیکهمالکآسمانوزمینمیباشد

وحیاتومماتوجوددریدقدرتاوستچراکهاوبرهمهچیزتوانامیباشد-همان

خداوندیکههماولوجوداستوهمآخروجودهمظاهروجوداستوهمباطنوجودچرا

کهاینخداوندبرهمهوجودداناست-همانخداوندیکهوجودرادرششمرحلهآفریدو

درادامهآنبازبروجودپروردگارگشتوبااینپروردگاریبهتدبیرعالممیپردازدوبا

تدبیرعالماستکهمیداندآنچهازآسمانبرزمینمیباردوآنچهاززمینمیرویدوهرجا

کهشماهستیداوباشماخواهدبودوبههرچهکهمیکنیداوداناوبیناخواهدبود-ملک

آسمانوزمینازآناوستوبازگشتحرکتوجودبهسویاوخواهدبود-همانخداوندی

کهشبراازدلروزبیرونمیآوردوروزراداخلدرشبمیکندواوبهآنچهدردلها

استآگاهمیباشد«)سورهحدید-آیه1تا6(.

بهعبارتدیگرپیامبراسالمبرایبشریتاحساسخداشناسینیاوردچراکهآنچنانکهخود

قرآنهممیگویدحتیخودبتپرستانهمدارایاحساسخداشناسیبودند.

یْؤَفُکوَن«   َّ َفأَ�ز اللَُّه  َلیُقوُلنَّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  َوَسخَّ َواْلأَرَْض  َماَواِت  السَّ َخَلَق  َمْن  َسأَْلَتُهْم   ْ ز »َوَل�أِ

)سورهعنکبوت-آیه61(.
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پیامبراسالمباتفسیرنوازخدایجهانمبعوثشدتاخداشناسیانسانرادرعرصهجامعه،

تاریخ،انسانوجهانتفسیرینوبکندوبااینتفسیرنوبهقولحضرتموالناعالمهاقبال

الهوریجهانبشریترازیروزبرکند:

نقش های پاپ و کاهن را شکست نقش قرآن چونکه در عالم نشست

این کتابی نیست چیز دیگر است فاش گویم آنچه در دل مضمر است

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود چونکه در جان رفت جان دیگر شود

هر چه از حاجت فزون داری بده با مسلمان گفت جان در کف بنه

دراینرابطهاستکهدرپنجآیهاولسورهعلقکهازنظرتمامیمفسرینعاموخاص،

اینپنجآیهاولسورهعلقهمانپنجآیهاولیاستکهبعثتپیامبراکرمباآنآغازشد.قرآن

باطرحامراقراءپیامبرراواداربهخوانشجدیدخداوندمیکند،پرواضحاستکهاین

دستورخواندنپنجآیهاولسورهعلقبهپیامبراسالمخواندننوشتهنیست،چراکهبهحکم

تمامیتاریخپیامبراسالمتاپایانعمرشحتیتوانائیخواندناسمخودشویاکلمههللارا

نداشتآنچنانکهدرصلحنامهحدیبیهبهگواهتاریخوقتیکهمشرکینپیامبررامجبورکردند

تاناممحمدرسولهللارابرداردوبهجایآنناممحمدبنعبدهللارابنویسد،پیامبراسالم

برایپاککردننامخود،ازامامعلیجایگاهآنکلمهراپرسیدیعنیخودنمیتوانستنام

خودشرابخواندوبعدازپاککردنناممحمدرسولهللاباانگشتوآبدهانخودشبود

کهبهامامعلیدستوردادتابهجایآنبنویسد،محمدبنعبدهللا.

ب – بعثت پیامبر اسالم و تفسیر جدید او از خداوند:

بنابراینبزرگترینوشایدتنهادستاوردپیامبراسالمازدوران15سالهحرائیخودش

برایبشریتتفسیرجدیدیازخداوندبود2،درهمینرابطهاستکهپیامبراسالمدردوران

زندگی  نه  اسالم  پیامبر  زندگی حقیقی  دوران  بندی  تقسیم  به  بخواهیم  اگر  که  است  توجه  قابل   .2

شناسنامه ائی او بپردازیم باید 38 سال زندگی حقیقی پیامبر اسالم را به سه مرحله: الف - فاز 15 ساله 

حرائی، ب - فاز 13 ساله مکی، ج - فاز 10 ساله مدنی تقسیم بکنیم، تا آنچنانکه رنه دکارت فرانسوی 
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23سالمکیومدنیتوانستبرپایهایندستاورددوران15سالهحرائیقبلازبعثتخود،

جهانبشریترابرایهمیشهزیروزبرکند.چراکهبرپایهاینتفسیرجدیدازخداوند

پیامبراسالمتوانستدردوران13سالهمکیخود دوران15سالهحرائیخودبودکه

دستپروردههائیبهتاریخبشریتعرضهنمایدکهبرایهمیشهبشریتازتکرارآنعاجز

ماندوبازدرهمینرابطهبودکهپیامبراسالمبرپایهتفسیرنوازخداونددوران15سال

حرائیخودتوانستدردوران10سالمدنیحرکتخود،جامعهائیالگوونمونهبسازد

کهبرایهمیشهآنچنانکهحضرتموالناعالمهاقبالالهوریبهنقلازشاهولیهللادهلوی

میگوید:»می تواند برای انسان ها منونه و الگوی ساخنت جامعه بشود«،لذاپیامبراسالمبر

پایهتنهادستاوردپراکسیسباطنیواگزیستانس15سالهفازحرائیبودکهتوانستهمدر

دوران13سالهمکیوهمدردوران10سالهمدنیبهتحولذهنیوعینیانسانوبشریت

بهمعنیعامکلمهدرعرصهانسانیواجتماعیوتاریخیبپردازدوشایدبهترآنباشدکه

بگوییمکهپیامبراسالمبرپایهسنگزیربنایتفسیرجدیدخودازخداوندبودکهبهتعریف

جدیدازانسان،جامعه،جهانوتاریخدستپیداکردوتمامیتعریفهایجدیدپیامبراسالم

ازانسان،جامعه،جهانوتاریخدرکانتکسهمانتفسیرجدیدیبودکهاودردوران15 

سالهحرائیخودتوانستازخداونددربسترپراکسیسباطنیواگزیستانسخودبدستآورد

کهالبتهاینتفسیرجدیدپیامبراسالمازخداوندبیشتردرسورمکیقرآنتوسطپیامبراسالم

تشریحشدهاستتاسورمدنیقرآن.

َمُد - َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد - َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد - اللَُّه الصَّ

أََحٌد -بهنامخداوندیکهرحمنبرهمهوجودوبرانسانرحیمهممیباشد-بگواوخداوندی

استواحد-بگواوخداوندیاستبینیاز-بگواوخداوندیاستکهنهمولوداستونه

والد)نهتزاستونهآنتیتز(-ونهدارایکفواست)سنتز(«)سورهاخالص(.

ُ -بهنام َ
َبْ�ت »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم ِإنَّا أَْعطَیَناَک اْلَکْوثََر - َفَصلِّ ِلَربَِّک َوانَْحْر - ِإنَّ َشاِنَئَک ُهَو اْلأ

خداوندیکهرحماناستبرکلوجودوبرانسانرحیمهممیباشد-محققامابهتوخیر

می گفت تقسیم کنیم تا پیروز شویم برای اینکه بتوانیم به صورت متدیک حیات حقیقی پیامبر اسالم 

بزرگ شخصیت کاریزمات تاریخ اسالم را بشناسیم.
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کثیردادیم)تفسیرنوازخداوندهستی(-پسخودترابااینتفسیرنوازخداوندمتصلکن

وخودترادراینتفسیرنوازخداحلکن-تابدانیکهتمامیتفسیرهایمخالفینتواز

خداوندمنقطعازوجودمیباشد«)سورهکوثر(.

»ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم ُقْل یا أَیَها اْلَکاِفُروَن - َل أَْعُبُد َما تَْعُبُدوَن - َوَل أَنُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد - َوَل 

أَنَا َعاِبٌد َما َعَبْدتُْم - َوَل أَنُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد - َلُکْم ِدیُنُکْم َوِل ِدیِن -بهنامخداوندیکهرحمان

استبرهمهوجودوبرانسانرحیمهممیباشد-بگوبهکافران)باتکیهبرهللاائیکهخود

درمرحله15سالحرائیاتتجربهکردهائی(کهمننسبتبهخدائی)کهشماتفسیرمیکنید(

تسلیمنمیشوم-شماهمقطعاًبهآنخدائی)کهمنتجربهکردهاموآنرابرایشماتفسیری

نومیکنم(تسلیمنخواهیدشد-منتاابدبهآنخدائی)کهشماآنراتفسیرمیکنید(تسلیم

نخواهمشد-آنچنانکهشماهمبرایهمیشهبهآنهللاائی)کهمنآنراتفسیرمیکنم(تسلیم

نخواهیدشد-)تفسیرشمااز(خداازآنخودشماوتفسیر)جدیدمنازخدا(ازآنخودمن

خواهدبود«)سورهمکیکافرون(.

دوسورهمکیفلقوناسکهباهمیکجابرپیامبراسالمنازلشدهاست:

ِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب - َوِمْن  َ ِّ َما َخَلَق - َوِمْن �ش َ »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - ُقْل أَُعوُذ به ربِّ اْلَفَلِق - ِمْن �ش

ِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد - ُقْل أَُعوُذ به ربِّ النَّاِس - َمِلِک النَّاِس - ِإَلِه النَّاِس -  َ ِ اْلُعَقِد - َوِمْن �ش
اثَاِت �ز ِّ النَّفَّ َ �ش

ِة َوالنَّاِس-بهنامخداوندیکه ِ ُصُدوِر النَّاِس - ِمَن اْلِجنَّ
ِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس - الَِّذی یَوْسِوُس �ز َ ِمْن �ش

رحماناستبرهمهوجودوبرانسانرحیمهممیباشد-بگومنپناهمیبرم)بهآنتفسیر

خودمازخدایخودم(کهخدایصبحدممیباشد-)بهآنخدایخوانشخودمپناهمیبرم(

ازشرهرچهخلقکردهاست-)بهآنخدایخوانشخودمپناهمیبرم(ازشرغاسقوقتی

کهفرامیرسد-)بهآنخدایخوانشخودمپناهمیبرم(ازشرافسونگرانیکهشبانهروز

دراندیشهمردممیدمند-)بهآنخدایخوانشخودمپناهمیبرم(ازشرحسودیکهدائم

حسدمیورزد-)بهآنخدایخوانشخودمپناهمیبرم(کهپروردگارمردماست-)بهآن

خدایخوانشخودمپناهمیبرم(کهفرمانروایمردماست-)بهآنخدایخوانشخودمپناه

میبرم(کهمعبودمردماست-)بهآنخدایخوانشخودمپناهمیبرم(ازشروسوسهگران

نهانی-آنوسوسهگرانیکهشبوروزدراندیشهمردموسوسهمیکنند-آنوسوسهگرانی
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کهبهصورتمخفیوآشکاردراندیشهمردموسوسهمیکنند.«

بنابراینبرپایهاینخوانشجدیدپیامبراسالمازخداوندبودکهتوانستتعریفینوازانسان

ارائهدهدودردوران13سالهمکیدرکانتکساینتعریفنوازانسانبتواندانساننودر

سیمایعلی،ابوذر،سلمان،سمیه،یاسر،باللو...بهنمایشگاهانسانیتعرضهکندوبر

پایهاینخوانشجدیدپیامبراسالمازخداوندبودکهتوانستتعریفینوازجهان،اجتماع،

تاریخوانسانعرضهکندودردوران10سالهمدنیدرکانتکساینتعریفنوازجهانو

اجتماعوتاریخ بودکهپیامبراسالمتوانستدرسیمایمدینهالنبی،جامعهنمونهبهنمایشگاه
تاریخانسانعرضهنماید.

ج – چگونه پیامبر اسالم در دوران 15 ساله حرائی خود توانست به خوانش 
نو از خداوند دست پیدا کند؟

گرچهپیامبراسالمازطریقخوانشنوازخداوندتوانستبهجهاننو،انساننو،اجتماعنو

وتاریخنودستپیداکند،سؤالیکهدراینجامطرحمیشوداینکهخودپیامبراسالمچگونه

توانستبهآننگاهنودرجهتخوانشنوازخداونددستپیداکند؟برایپاسخبهاینسؤال

بایدتوجهداشتهباشیمکهپیامبرازطریقیکپروسساگزیستانسیفردیدردوران15ساله

قبلازبعثتکهمرحلهحرایحیاتپیامبراسالممیباشد،توانستصاحبآننگاهنوبشود.

بهعبارتدیگرمنهایمرحلهآغازینزندگیپیامبر-کهبه25سالاولسناومربوط

میشود-پیامبردارایسهفرآیندزندگیتاپایانعمربودکهفرآینداولزندگیحقیقیاو،

فرآیندحرائیمیباشدکهبهمدت15سالازسن25سالگیتا40سالگیادامهداشتهاست،

فرآینددومزندگیحقیقیاوفرآیندمکیمیباشدکه13سالبعدازبعثتطولکشیدوفرآیند

سومزندگیحقیقیوغیرشناسنامهائیاوفرآیندمدنیپیامبراسالماستکه10سالآخر

عمرپیامبراسالمادامهداشتهاست.

پسدورانحرائیپیامبراسالم15سالطولکشید،درایندورانپیامبراسالمباپناهبردن

بهغارحرادرجبلالنورمکهتوانستازطریقیکتجربهباطنیواگزیستانسیبهآن
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نگاهنودستپیداکند.درخصوصمکانیزمپروسسحرائییاتجربهباطنیواگزیستانسی

پیامبراسالمکهمطابقآنپیامبراسالمتوانستهاستبهآنتحولدرونیدستپیداکند،هیچ

اطالعیدردستبشرامروزنیستیعنیهنوزبرایبشریتاینسؤالفربهبدونپاسخ

ماندهکهپیامبراسالمدرطولاین15سالتنهادرآنغاردورازهمه،چهکارمیکرده

است؟آیاتجربهباطنیوپراکسیساگزیستانسیاوفکرکردندروجودبوده،یاعبادت،یا

ارزیابینفسانی،یاهمهاینها؟هیچکستوانپاسخدادنبهاینسؤالراندارد.البتهاین

عدمتوانائیدرپاسخگوئیبهسؤالفوقموضوعیاستکهبهصورتآگاهانهازطرف

پیامبراسالمبرانسانومسلمانانتحمیلشدهاست،چراکهآنچهکهازآیاتاولدوسوره

مدثرومزملفهممیشوداینکه،گرچهپیامبراسالمخودازطریقپروسسحرائیبهنگاه

نوووحیدستپیداکرد،ولیقرآنبهپیامبراسالمامرمیکندتابشریتومسلمانانرااز

تاسیفازحرائیاونهیکند،بهعبارتدیگرقرآندرآیاتاولدوسورهمدثرومزملکه

ازنظرتمامیمفسرینعاموخاصقرآن،جزوآیاتاولبعدازبعثتپیامبراسالممیباشد

ازاینکهمسلمانانوپیروانپیامبراسالمبخواهندازطریقپروسسحرائیبهتجربهباطنی

ونگاهنودستپیداکنند،نهیمیکند.

ْر - َوالرُّْجَز َفاْهُجْر  ْ - َوِثیابََک َفطَهِّ ِّ ثُِّر - ُقْم َفأَنِْذْر - َوَربََّک َفَک�ب »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - یا أَیَها اْلُمدَّ

-بهنامخداوندیکهرحمانبرهمهوجوداستوبرانسان ْ ُ - َوِلَربَِّک َفاْص�بِ ْ تَْسَتْک�شِ ز ُ -َوَل تَْم�ز

رحیمهممیباشد-)ایپیامبرازمرحلهحرائیواکسپریانسفردیباطنی(قیامکن)خارج

شو(و)وبهجایتجربهفردیباطنیغارنشینیحرائیخودوارداجتماعمردمبشو(و

انذارکن)وپروسساجتماعیراجانشینپروسسفردیبکنومحصول15سالپروسس

فردیوباطنیوغارنشینیخودتکههمانتفسیرجدیدازخدامیباشددرعرصهجامعه

جاریوساریکن(وپروردگارتراتکبیرگوی)وباانتخابپروسساجتماعیبهجای

پروسس15سالهفردیوباطنیجامعهبشریراازشرکپاککنوباتفسیرنوخودتاز

خداوندبهجنگتفسیرشرکآلودکهنهازخداوندبرو(وبدینوسیلهجامهاتراازآلودگی

شرکپاککن«)سورهمدثر-آیات7-1(.





بعثت شناسی
رمز اسالم شناسی،
بازشناسی بعثت

در راستای
بازسازی اسالم
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الف – پروژه بعثت شناسی در منظومه اندیشه اقبال و شریعتی:

موضوعبعثتشناسیکهازموضوعاتکلیدیعلمکالممیباشدمدتبیشازصدسالاست

کهدرمنظومهمعرفتشناسیمسلمانانیعنیاززمانتقریروتکثیرکتاب»بازسازیفکر

دینیدراسالم«حضرتموالناعالمهمحمداقبالالهوریبهعنوانکلیدواژهبازسازی

نحله دو جدال با که مسلمانان معرفتی منظومه در کالم علم است. آمده در اسالمشناسی

تثبیتمنظومه با بنیعباس اواخردورانحاکمیت پیداکرددر اشاعرهومعتزلهتکوین

معرفتیاشاعرهبردیسیپلینهایفقهیوعرفانیوفلسفیوتفسیریمسلمانان،دورانرکود

وتعطیلیخودراآغازکردبهطوریکهازاواخرقرنپنجمباحاکمیتدیسیپلینمنطقی

وفلسفیارسطوئیتوسطابوعلیسیناوفارابیوابنرشدو...دیگردرمنظومهمعرفتی

مسلمانانمابادیسیپلینیبهنامعلمکالمبرخوردنمیکنیم،تااینکهپسازهزارسالرکود

وتعطیلیعلمکالمدرمنظومهمعرفتیمسلمانانحضرتموالناعالمهمحمداقبالالهوری

باتقریروانتشارکتاب»بازسازیفکردینیدراسالم«دراواخرقرننوزدهموآغازقرن

بیستمبمبحیاتدوبارهعلمکالمدرمنظومهمعرفتیمسلمانانرامنفجرکردواینحقیقت

مسلمرابرایپیشگاماننظریمسلمانمطرحکردکه:
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این  در  شود  واقع  نظر  جتدید  مورد  اسالم  اساسی  اصول  که  است  آن  مناسب  وقت  »اکنون 

که  امید  این  به  است  اسالم  مفاهیم  از  بعضی  باره  در  فلسفی  بحث  من  سخنرانی ها هدف 

شاید این کار الاقل در فهم شایسته معنی اسالم به عنوان پیامی که به بشریت فرستاده شده 

قرن  در  اسالم  بازسازی  باشد«  بعدی  برای مباحث  زمینه  تهیه  به منظور  نیز  و  افتد  سودمند 

بیستم در گرو بازسازی دوباره علم کالم می باشد« )بازسازیفکردینیدراسالمترجمهمرحوم

احمدآرام–ص12-س1(.

اقبالآنچنانکهدرص7-س6همینکتابمطرحمیکند»چنانکه همگان می دانیم فلسفه 

بینش  کلی  طور  به  بخشید  وسعت  اسالمی  متفکران  دید  دامنه  به  آنکه  عین  در  یونانی... 

مسلمانان را در باره قرآن دچار تاریکی کرد«علترکودعلمکالمدرمنظومهمعرفتیمسلمانان

حاکمیتاندیشهیونانیوبهخصوصمنطقوفلسفهارسطوئیمیداند؛لذادراینرابطه

استکهاقبالبزرگترینوظیفهخودجهتبازسازیدوبارهعلمکالمدرمنظومهمعرفتی

مسلمانانارسطوزدائیکردناندیشهاسالمتوسطحیاتدوبارهعلمکالممیداند.ازنظر

عالمهمحمداقبالالهوریازآنجائیکهبازسازیاسالمشناسیدرقرنبیستمدرگرواجتهاد

دراصولاساسیومحوریاسالممیباشداینمهمیعنیاجتهاددراصولبهجایاجتهاد

درفروعفقهیقبلیحوزههایفقاهتیدرمنظومهمعرفتیمسلماناناتفاقنمیافتدمگراینکه

قبلازهرامریبهبازسازیوحیاتدوبارهعلمکالمنیزبپردازیمچراکهازنظراقبال

نخستینمقولهفربهایکهبایددرمنظومهمعرفتیمسلماناندرقرنبیستمموردبازشناسی

قرارگیردموضوعبعثتشناسییافهمدوبارهوحینبویپیامبراسالممیباشدکهازنظر

بیستم قرن در اسالم بازسازی پروژه تحقق امکان بعثتشناسی پروژه انجام بدون اقبال

امکانپذیرنمیباشد.

لذادراینرابطهاستکهعالمهاقبالبرایاولینبادردیسکورسقرآنشناسیوبعثتشناسی

واسالمشناسیمسلماناندرفصلروحفرهنگوتمدناسالمیکتاببازسازیفکردینی

جوهروحینبویپیامبراسالمتجربهباطنییااگزیستانسیپیامبراسالمراتبیینکردکه

باایننظریهدرقرنبیستمپسازچهاردهقرن،انقالبیدرپروژهمعرفتیبعثتشناسیبه

وجودآوردچراکهبااینتبیینجدیداقبالتبیینمکانیستیوحیواردفرآیندتبیینارگانیستی
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وحیگردید.

»پیغمبری را می توان همچون نوعی از خودآگاهی باطنی تعریف کرد که در آن جتربه احتادی متایل به 

آن دارد که از حدود خود لبریز شود و در پی یافنت فرصت هائی است که نیروهای زندگی اجتماعی 

را از نو توجیه کند یا شکل تازه ائی به آن ها بدهد. در شخصیت وی مرکز محدود حیات در عمق 

بر  را  تازه ظاهر شود و کهنه  نیروی  با  بار دیگر  این قصد که  به  نامحدود خود فرو می رود تنها 

اندازد و خط سیرهای جدید حیات را آشکار سازد« )بازسازیفکردینیدراسالم-فصلروح

فرهنگوتمدناسالمی-ص144-س15(وبهاینترتیببودکهعالمهمحمداقبالدرقرن

بیستمعلمکالمراباپروژهاجتهاددراصولاسالمبهجایفروعفقهیحوزههایفقاهتی

وارسطوزدائیمنظومهمعرفتیاسالموانقالبدربعثتشناسییافهمدوبارهوحینبوی

احیائیدوبارهکرد.بنابراینپروژهبعثتشناسیازنظرعالمهاقبالالهوریباتبیینجوهر

وحینبویپیامبراسالمشروعمیشودکهتبیینارگانیستیآنبهجایتبیینمکانیستیقبلی

درکادرتجربهاگزیستانسییابهقولاقبالتجربهباطنیمیباشدکهپیامبراسالمدرکانتکس

اینپروسسباطنیتوانستپساز15سالتجربهحرائیبهآندستپیداکند.پروژهائی

کهعالمهاقبالدرآغازقرنبیستمتوسطحیاتدوبارهعلمکالموبازشناسیبعثتپیامبر

وتبیینتجربیوحینبویپیامبراسالمواجتهاددراصولاساسیاسالمشروعکردودر

نیمهدومقرنبیستمتوسطمعلمکبیرمانشریعتیتحتعنوانزبانفهماسالمدرمقدمهکتاب

»سلمانپاک«دنبالشد.

معلمکبیرمانشریعتیمرحلهدومانقالبیکهعالمهاقبالدربعثتشناسیواحیاءدوبارهعلم

کالمآغازکردهبودتوسطپروژهزبانشناسیاسالمیاکشفمعنایاهرمنوتیکوزبانتأویل

وسمبلیکبودنزبانقرآنبهجایزباناخباریقبلیمنظومهمعرفتیمسلمانانبرایاولین

باردرتاریخچهاردهقرناینمنظومهدنبالکرد»بررسی زبان اسالم این احساس را در آدمی 

به وجود می آورد که در زیر ظاهری که به چشم های یک بعدی می آید طبقات متراکم و متعددی 

وجود دارد که برای دیدن آن ها باید نگاه های دیگری داشت و شاید آن چه در اسالم عرفان نام دارد 

صرف نظر از کجی هائی که در میان برخی از عرفا هست عبارت باشد از کوششی که تیزبینان 

و ژرف نگران خواسته اند رویه ها را بشکافند و به اندرون اسرارآمیز و ثرومتند کلمات و تعبیرات و 



بعثتشناسیرمزاسالمشناسی...
27

اشارات پا گذارند و به اصطالح سمبل ها را)گرچهآنچهمنبعداًمیگیرمباسمبلوسمبلیزه

یعنیمدلولسمبلفرقداردچهسمبلتنهاعالمتاستوخودمستقالًواقعیتیاحقیقت

ندارد(کنار زنند و در ماورای آن به افق های تازه و سرزمین بدیع برسند« )مقدمهسلمانپاک-ص

17-س5(وبدینترتیببودکهمعلمکبیرمانشریعتیدرادامهپروژهبعثتشناسیواحیاء

علمکالمواجتهاددراصولعالمهاقبالالهوریباطرحپروژهزبانشناسیقرآنواسالم

درمقدمه»سلمانپاک«انقالبیدوبارهدرپروژهبعثتشناسیایجادکردوپسازچهارده

قرنبرایاولینبارشریعتیباطرحپروژهزبانشناسیاسالموقرآن،فصلینویندردفتر

بعثتشناسیایجادکردوبهاینترتیببودکهشریعتیباطرحزبانسمبلیکاسالموقرآن

دربرابرزبانخبریبازرگان)پدروپسر(وعالمهطباطبائیصاحبتفسیرالمیزانوشیخ

مرتضیمطهریپروژهانقالبدربعثتشناسیبهمرحلهدومینفرآیندتکاملخودرسانیدو

اکنونوقتآنفرارسیدهاستکهنشرمستضعفیندرادامهراهاقبالوشریعتیسومینگام

درعرصهبعثتشناسیرابردارد.

ب – تجربه اگزیستانسی یا باطنی بسترساز تکوین بعثت و وحی نبوی پیامبر 
اسالم می باشد:

حرائی و نفسانی و وجودی یا اگزیستانسی تجربه سال 15 محصول اسالم پیامبر بعثت

پیامبراسالممیباشدکهپیامبراسالمتوسطیکمکانیزمناشناختهبرایمسلمانانبهصورت

انفرادیوغارنشینیحرائیدرجبلالنورشهرمکهتوانستبهآندستپیداکند.مهمترین

مشخصهتجربهاگزیستانسییابهقولاقبالباطنیحرائی15ساله،پیامبراسالمتکیهو

تاکیدبراصلتنهائیبودکهخوداینامرداللتبرماهیتاگزیستانسییاوجودییاباطنی

تجربه15سالحرائیپیامبراسالممیکندچراکهآنچنانکهمعلمکبیرمانشریعتیدرکتاب

»کویر«وکتاب»معراجواسراءپیامبراسالم«مطرحمیکند،تنهائیغیرازجدائیاست

زیراجدائیمحصولفاصلهگرفتنازجمعاستدرصورتیکهتنهائیمحصولیکفرآیند

اگزیستانسییامعراجوجودیمیباشدکهتوسطآن،فردبهتکاملطولییابهقولشریعتی

تکاملعمودیدستپیدامیکند.
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رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید به معراج بر آیید چو از آل رسولید

مولوی 

نیست بر معراج یونس اجتبا گفت پیغمبر که معراج مرا

زانک قرب حق برونست از حسیب آن من بر چرخ و آن او نشیب

قرب حق از حبس هستی رستنست قرب نی باال نه پستی رفتنست

نیست را نه زود و نه دورست و دیر نیست را چه جای باال است و زیر

غره هستی چه دانی نیست چیست کارگاه گنج حق در نیستی ست

مثنویدفترسوم-چاپنیکلسون-ص605-س13

تبیینی پیامبراسالمنهدرقرآنونهدرروایتهیچگاهتوضیحیوتفسیریو لذاگرچه

درباب15سالهتجربهحرائیخودبهعمدنکردهاست،امادرقرآنتنهاسورهائیکهبه

صورتکاملتجربهحرائیپیامبراسالمراتبیینمیکندسورهقدراستکهازسورههای

مکیقرآناستکهپنجآیهآنیکجابرپیامبراسالمدرفازمکی-تکویناسالم-نازلشده

است.دراینسورهتجربهحرائیپیامبراسالمباترملیلهالقدرمطرحشدهاستوآنچنانکه

درآیه185سورهبقرهمطرحشده »َشْهُر رََمَضاَن الَِّذی أُنِْزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًدی ِللنَّاِس َوبَیَناٍت ِمَن 

اْلُهَدی َواْلُفرَْقاِن« گرچهتجربهاولیهاگزیستانسیلیلهالقدردرانتهایدوران15سالهحرائی

پیامبراسالمدرآخرینماهرمضاناینفازبرایخودپیامبراسالمصورتگرفتهاست،

اماآنچنانکهدرسورهقدرآمدهاستاینتجربهبعدازانجامآنتوسطپیامبراسالمبرای

همهانسانهاامکانپذیرمیباشد؛لذاهمهانسانهااستعدادتجربهحرائییامعراجوجودییا

تجربهاگزیستانسییالیلهالقدرانتخابیخاصخوددارندکهاینقابلیتهمگانیتجربهحرائی

ابنمریممیفرمود آنچنانکهحضرتعیسی فردی اگزیستانسیهر یاحیات لیلهالقدر در

»باعثتولددوبارهآنفردمیشود«.

ٌ ِمْن  ِ َلیَلِة اْلَقْدِر - َوَما أَْدَراَک َما َلیَلُة اْلَقْدِر - َلیَلُة اْلَقْدِر َخ�ی
»ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - ِإنَّا أَنَْزْلَناُه �ز
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َّ َمطَْلِع اْلَفْجِر - بهنام َُّل اْلَمَلِئَکُة َوالرُّوُح ِفیَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُکلِّ أَْمٍر - َسَلٌم ِهی َح�ت ز َ أَْلِف َشْهٍر - تَ�ز

خداوندیکهبرهمهوجودرحماناستولیبرانسانرحیمهماست-بعثتپیامبراسالمو

نزولوحیتوسطپیامبراسالممحصوللیلهالقدر)یاتجربهاگزیستانسیحرائی(پیامبراسالم

میباشد-توچهمیدانیازجایگاهلیلهالقدر)یاتجربهاگزیستانسیحرائیهرفردی(-چرا

کهلیلهالقدرهرفردیازهزارماه)یاکلحیاتشناسنامهائیهرفردانسان(باالتراست

-زیرادرمرحلهلیلهالقدر)یاتجربهاگزیستانسیحرائیهرفرداستکهاودوبارهمتولد

میشودولذا(روحوحیاتومالئکهتاصبحبعثتآنفردبراونازلمیشود.«

وبدینترتیباستکههرفردیمیتوانداینمرحلهرحمتوسالمتتاصبحبعثتدر

خویشتوسطتجربهحرائیومعراجاگزیستانسیایجادکند.

پای خود بر فرق علت ها نهاد چون دوم بار آدمی زاده به زاد

علت جزوی ندارد کین او علت اولی )فلسفه ارسطو( نباشد دین او

با عروس صدق و صفوت بر تتق می پرد چون آفتاب اندر افق

بی مکان باشد چو ارواح و نهی به لک بیرون از افق وز چرخ ها

مثنوی-چاپنیکلسون-دفترسوم-ص558-س11

از چه محفوظست محفوظ از خطا لوح محفوظست او را پیشوا

وحی حق واهلل اعلم بالصواب نه جنومست و نه رملست و نه خواب

وحی دل گویند آن را صوفیان از پی روپوش عامه در بیان

چون خطا باشد چو دل آگاه اوست وحی دل گیرش که منظر گاه اوست

از خطا و سهو ایمن آمدی مومنا ینظر به نور اهلل شدی

مثنوی-دفترچهارم-ص714-س13

بنابراینآنچهکهازسورهقدرمیتوانبرداشتاینکه:

الف–لیلهالقدریکتجربهاگزیستانسیکههرفردانسانمیتواندبااختیاردرراستایکسب



در عصر حاضر، محمد پیامبری بازمبعوث
30

معراجوجودیبهتاسیازپیامبراسالموپیامبرانابراهیمیبرخوردارگردد.

ب-لیلهالقدراولینباربرایپیامبراسالمبهصورتیککشفیبودهاستکهخودپیامبر

اسالمپساز15سالتجربهحرائیدردههسومآخرینماهرمضانفازحرائیحیاتخود

بهآندستپیداکردهاستودراینماهرمضانتوانستبهفجربعثتووحینبویدست

پیداکند.

ج–بعثتپیامبراسالممحصولنهائیلیلهالقدرخودپیامبراسالممیباشدکهنزولوحیاز

مهمترینمحصوللیلهالقدریاتجربهاگزیستانسی15سالهوفجرلیلهالقدرپیامبراسالماست.

د-لیلهالقدرهرفردیبهتاسیازلیلهالقدرپیامبراسالمداللتبرپروسسحرائیآنفرد

میکندولذااشارهبهزمانتقویمیخاصینمیباشد،آنچنانکهشمستبریزیدراینرابطه

میگوید»مبارک شمائید نه زمان ایام بر شما می گذرد«.

ه–لیلهالقدربرایانسانهایکپروسساگزیستانسیذومراتبمیباشدکهدرافرادمختلف

میکند، انتخاب که تجربهحرائی کانتکس در فردی هر و است گوناگونی مراتب دارای

میتواندپلهائیازنردباناینپروسسصاحبشود.

هم زمن می روید هم می خورم کان قندم نیستان شکرم

مولوی

بهعبارتدیگرهیچدوانسانیلیلهالقدرمساویویاطلوعفجرمساویندارند،هرفردی

لیلهالقدروطلوعفجرخاصخودشرادارد.

و-وجهمشترکتمامیلیلهالقدرانسانهامحصولنهائییافجراینلیلهالقدرهایگوناگون

میباشدکههمانفهممطلقیاخداونداستکهبرایموسیدرصحرایسینابهصورتآتش

دروندرختوبرایمولویبهصورتعشقوبرایمریمبهصورتروحالقدسوبرای

یونس،دریاوبرایپیامبراسالمبهصورتوحینبویتجلیکرد»الطرق ال الله بعدد 

نفوس الخلئق یا به عدد النفاس الخلئق -راهتجربهخداوندبعدانسانهایابهعددنفسهای

انسانهامتفاوتمیباشد.«
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لذا میباشد فرد همان حرائی اگزیستانسی پروسه فردی هر لیلهالقدر اینکه علت به - ز

لیلهالقدردوفردنمیتواندیکسانباشد،درنتیجهمعراجیاتکاملعمودیدوفردحرائی

مساوینخواهدبود.

ح–ازآنجائیکهروزهماهرمضانیکتجربهاگزیستانسیاستکهمسلماناندرمدتیک

ماهدرسالطبقدستوروحیوپیامبراسالمانجاممیدهند،امکانتحققلیلهالقدرنسبیافراد

روزهداردردههسومماهرمضانمحتملمیباشد.

ط-خودپیامبراسالمقبلازبعثتدرطول15سالفازحرائیحیاتخود،ماههایرمضان

راروزهمیگرفتوتمامماههایرمضان15سالحرائی،تنهادرغارحرابهسرمیبرد

وباالخرهدردههسومماهرمضانسالآخرقبلازبعثت،توانستلیلهالقدرخودرابهصبح

برساندوبهتجربهنبویوحی-آنچنانکهعالمهمحمداقبالالهوریمیگوید-دستپیداکند.

ی-آنچنانکهمالصدرامیگویدهمهافرادانساندارایحشرقیامتنمیباشندبسیاریاز

انسانهابامرگطبیعیمعدوممیشوندتنهاانسانهائیازنظرمالصدرادارایحشرقیامت

هستندکهدردنیاصاحبهویتمثبتیامنفیاگزیستانسیشدهباشند.

ک–آنچنانکهازقرآنفهممیشودپیامبراسالمدرنوکپیکانمعراجاگزیستانسیحرائی

بشریتقراردارد،پیشازاووبعدازاوگرچهاینپروسساگزیستانسیالیستیهمگانیبرای

همهانسانهاپیروهرمذهبومکتبیکهباشندوجوددارداماانجامسبقتبرپیامبراسالم

صورتنگرفتهونمیگیرد.

صورت  دو  به  اکسپریانسی  لیله القدر  یا  حرائی  اگزیستانسی  تجربه   - ج 
فردی و اجتماعی:

گرچهخودپیامبراسالمتوسطپراکسیسانفسی،حرکتاگزیستانسی،اکسپریانسیوتجربه

باطنیفردیتوانستدرطول15سالمرحلهحرائیفرآیندلیلهالقدروجودیخودرابه

مطلعالفجربعثتبرساند،اماهمینپیامبراسالمازهمانآغازبعثتخودبابیانآیاتاول
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سورهمدثرومزملمسلمانانوپیروانخودراازانجامفردیمرحلهحرائی،مانندخود

اوجهتتجربهباطنیومعراجوجودیمنعکردوتجربهحرائیاجتماعیجایگزینتجربه

حرائیفردیخودکرد.

پیامبراسالم»لیس رهبانیه �ز السلم -دراسالمفازحرائیفردیوجودندارد«

»رهبانیه دی�ز الجلوس �ز المساجد-تجربهحرائیدراسالمبهصورتجلوسجمعیدر

مساجدمیباشد«

بهعبارتدیگرپیامبراسالمازهمانآغازتوسطآیاتاولسورهمدثرومزملپراکسیس

اجتماعیراجایگزیناکسپریانسفردییاتجربهغارنشینیحرائیخودکرد.بنابرایناگر

بخواهیمزندگیحقیقیپیامبراسالمرا-نهزندگیشناسنامهائیاورا-آرایشفرآیندیبکنیم،

بایدبگوییمکهزندگیپیامبراسالمبهسهمرحلهتقسیممیشود:

فرآینداولفرآیندحرائیاستکهمدت15سالازسن25سالگیتا40سالگیطولکشید

کهاینفرآیندپیامبراسالمتوسطپراکسیسمعراجیواکسپریانسانفسیوتجربهباطنیدر

غارحرادرقلهجبلالنوربهصورتانفرادیبامکانیزمناشناختهائیبرایمسلمانانطی

کردهاست.

فرآینددومکه13سالطولکشیدبازگشتپیدامیکندبهفازمکیحرکتپیامبراسالمکهدر

اینفرآیندپیامبردرزیرفشارهایفیزیکیواقتصادیواجتماعیطبقهحاکمهاشرافمکه

بهکادرسازیوپرورشدستپروردههایهمهجانبهاقدامکرد.گرچهکادرسازیپیامبر

انجامفرآیندجامعهسازیمدنیصورت درطولمدت13سالحرکتمکیدرراستای

میگرفتولیبهصورتفینفسهپیامبراسالمدرطولحیات13سالهحرکتمکیخود

هیچگونهحرکتیدرجهتتکوینجامعهسازینکرد.

فرآیندسومکهازهجرتپیامبرازمکهبهمدینهآغازشدومدتدهسالطولکشید.پیامبر

درطولمدتایندهسالکوشیدتاتوسطبرپائیمدینهالنبیاقدامبهپروسهجامعهسازیبر

پایهپروسهکادرسازی13سالهمکیبکند.
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بنمایهبعثتپیامبراسالمکهمحصولحیات15سالهحرائیاوبودتفسیرنویاارائهمفهوم

جدیدازخدایخالقهستیبودکهازهمانآغازتکوینبعثتپیامبراسالمتوسط5آیهاول

سورهعلقامربهخوانشآنشدوتوسطاینخوانشنوازخدایخالقوجودبودکهپیامبر

اسالمکوشیدتمامیفرآینددوگانهمکیومدنیخودرادرعرصهانسانوجامعهوجهان

نقشینودراندازدوباآنجهاننووجامعهنووانساننووتاریخنوبرپاکندوتمدنی

درکانتکسشخصیتخودبرایبشریتبسازد.نقشوتأثیرپیامبرانابراهیمیازآغازتا

خاتمکهبعثتپیامبراسالممیباشدبرایجامعهومردمهدیهمجانیمفهومخداوندبودهاست

نهتجربهخداوند،چراکههرفردیدرهرزمانیخودمیتواندخداوندخودراتجربهکند

ولینمیتواندتجربهخودراتفسیرکند؛لذادراینرابطهاستکهاستیسمیگوید»بودائیان

اینمهمرادردفتردوم ندارند«مولوی امامفهوموتفسیرخداوند تجربهخداونددارند،

درداستانموسیشبانمطرحمیکندکهمطابقتبیینمولویدراینداستاندرزمانیکه

موسیدرحالعبوردربیابانیبودهباچوپانیبرخوردمیکندکهآنچوپانبرپایهتجربه

خداشناسیخودباهماناندیشهابتدائیخودبهتفسیرانسانوارخدایخودمشغولبود.

کو همی گفت ای خدا و ای اله دید موسی یک شبانی را به راه

چارقت دوزم کنم شانه سرت تو کجائی تا شوم من چاکرت

شیر پیشت آورم ای محتشم جامه ات شویم شپش هایت کشم

مثنوینیکلسون-دفتردوم-ص280-س6بهبعد

را خودش جمله از و ابراهیمی پیامبران رسالت آنجائیکه از اینصحنه دیدن با موسی

تصحیحتفسیرخداشناسیانسانهامیدانستبهچوپاننزدیکشدوبااودراینرابطهوارد

دیالوگوگفتگوگردیدوشروعبهتصحیحتفسیراوازخداشناسیکرد.

گفت موسی با که هستی ای فالن زاین منط بیهوده می گفت آن شبان

این زمین چرخ از او آمد پدید گفت با آن کس که ما را آفرید

خود مسلمان نا شده کافر شدی گفت موسی های بس مدبر شدی
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پنبه اندر دهان خود فشار این چه ژاژ ست و چه کفر ست و فشار

چارق او پوشد که او محتاج پاست شیر او نوشد که در نشو و مناست

آفتابی را چنین ها کی رواست چارق و پاتابه الیق مر تراست

در حق پاکی حق آالیش است دست و پا در حق ما استایش است

والد و مولود را او خالق است لم یلد لم یولد او را الیق است

هر چه مولود است او زاین سوی جوست هر چه جسم آمد والدت وصف اوست

حادثست و محدثی خواهد یقین زانک از کون و فسادست و مهین

دفتردوم-ص280-س11بهبعد

وبرپایهاینتفسیرنوازخداشناسیچوپانبودکهموسیتوانستآنچوپانرادچاریک

تحولنوینیبکند.

من کنون در خون دل آغشته ام گفت ای موسی از آن بگذشته ام

صد هزاران ساله زان سو گشته ام من زسدره منتهی بگذشته ام

گنبدی کرد و زگردون بر گذشت تازیانه بر زدی اسبم بگشت

آفرین بر دست و بر بازوت باد محرم ناسوت ما الهوت باد

آنچه می گویم نه احوال منست حال من اکنون برون از گفتنست

دفتردوم-ص283-س9بهبعد

بنابراینبادستوریکهدرآیاتاولسورهمدثراعالممیگردد،مرحلهحرایاکسپریانس

باطنیفردیپیامبراسالمبایدبهحرایپراکسیساجتماعیتاریخسازبدلبشودودیگراز

زمانبعثتپیامبراسالمهیچمسلمانوپیروپیامبراسالمحتیخودعلیوخدیجهو...حق

ندارندجهتمعراجاگزیستانسوجودیخودمانندپیامبراسالمازحرایفردیودوراز

پراکسیساجتماعیاستفادهکنند.
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ثُِّر - ُقْم َفأَنِْذْر«ازآنجائیکهمدثربهمعنایپیچیدنجامهوپتووامثالآندر »یا أَیَها اْلُمدَّ

هنگامخواببهدورخودمیباشدداللتبرهمانمرحلهحرائی15سالهپیامبرمیکندکه

پیامبراسالمقبلازبعثتدرغارحرایجبلالنوربهصورتفردیوغارنشینیدوراز

اوموظف اینزمان از است، انجاممیداده باطنی تجربه توسط اجتماعی پروسس بستر

استبادستور»ُقْم َفأَنِْذْر«مرحلهحرایفردیوغارنشینیرارهاکندوحرایپراکسیس

اجتماعیراجایگزینحرایاکسپریانسباطنیفردیبکند.همانموضوعیکهحضرت

تمدن و فرهنگ روح فصل دینی فکر »بازسازی در اقبالالهوری محمد موالناعالمه

اسالمیص143-سطراول«اینچنینتبیینمیکند:

»حضرت محمد به آسمان به معراج رفت و بازگشت یکی از شیوخ بزرگ طریقت، عبدالقدوس 

گنگهی را کالمی است بدین مضمون سوگند به خدا که اگر من به آن نقطه رسیده بودم هر 

گز به زمین باز منی گشتم«علیایحالتفاوتمرحلهحرایمعراجاگزیستانسپیامبراسالم

باامامعلیدرایناستکهحرایپیامبراسالمیکحرایفردیوسوبژکتیویوباطنی

ودرونیدربستراکسپریانسفردیودورازجامعهبودهاست،درصورتیکهدرحرای

اگزیستانسامامعلییکحرایجمعیوابژکتیویدربسترپراکسیساجتماعیتکوینپیدا

کردهاستبههمینعلتدرجنگخندقدرزمانرویاروئیامامعلیباعمروبنعبدود

-تنهایکضربهامام ز به عل یوم الخندق افضل من عباده الثقل�ی پیامبراسالمفرمود:»�ز

علیدرجنگخندقازتمامعبادتفردیمسلماناندرحالوآیندهبیشترارزشدارد«لذا

بدینترتیبپیامبراسالمازهمانآغازبعثتبانفیحرایفردیواعالمحرایاجتماعیهر

گونهنگرشاسالمفردیبسانمسیحیترانفیکردواسالماجتماعیرا-کههماناسالم

جامعهسازوتاریخسازمیباشد-جایگزیناسالمفردیکرد.

باگسترشرویکردتصوفگرائیازقرنچهارمبهبعددرجهاناسالم،فرآیندحرایفردی

باتاسیازتصوفهندشرقیواندیشهافالطونیونئوافالطونیدرلباسعرفاناسالمی

بهخصوصازبعدازحملهمغول،جایگزینحرایاجتماعیپیامبراسالمشد.باحاکمیت

اندیشهمسلمانان،بزرگترین بعدبر به رویکردتصوفگرائیهندشرقیازقرنچهارم

تحریفدرحرایانسانسازواجتماعسازوتاریخسازپیامبراسالمشکلگرفت.دراین
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رابطهتمامیرویکردهائیکهامروزسعیمیکنندتاباتکیهبرآموزشهایتصوفگرائی

هندشرقیوافالطونیونئوافالطونیاسالماجتماعیپیامبراسالمرابهصورتفردیتبیین

کنندوهدفبعثتپیامبراسالمرایکحرکتفردیدرجهتتبیینخداوندوآخرتوعبادت

فردیتبییننمایند،درراستایاستحالهحرایاجتماعیپیامبربهحرایغارنشینیگامبر

میدارند؛لذاازآنجائیکهبنمایهبعثتپیامبراسالم،تفسیرنوازخداوندخالقجهانمیباشد

دراینرابطهتکیهقرآندرآیاتمکیدرراستایاینتفسیرنوازخداوندقرارداشت،مثل

آیاتسورهتوحیدیااخالص،سورهناس،سورهفلق،سورهکافرون،سورهکوثر،سوره

قریش،سورهبینه،سورهاعلیو...کهسورههایمکیمیباشندوهمهدراینرابطهتوسط

پیامبراسالممطرحگردیدهاست.

د - مبانی حرای فردی و حرای اجتماعی پیامبر اسالم:

مبانیاکسپریانسحرایفردیپیامبراسالمدرطول15سالقبلازبعثتدرغارحرای

جبلالنورعبارتبودنداز:

الف–تنهائی.

ب–سکوت.

ج–تفکر.

د-توجه.

ه–مراقبتنفسانی.

و-روزهودعاونیایشبودهاست،چراکهآنچهمسلماستاینکهعباداتاعمازنمازو...

بعدازبعثتتوسطپیامبراسالمتشریحوتکلیفگشتهاست.امامبانیپراکسیساجتماعی

حرایاجتماعیبعدازبعثتپیامبراسالمعبارتاستاز:

الف–مبارزهاجتماعی.
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ب–کاراقتصادی.

ج–عباداتفردیواجتماعی.

بههمیندلیلامامعلیکهقهرمانحرایاجتماعیپیامبراسالممیباشد)دربرابرخودپیامبر

اسالمکهقهرمانحرایفردیاست(درکانتکسحرایاجتماعیبههمانمیزانکهمبارزه

اجتماعیمیکرد،درمنطقهینبعکارکشاورزیوباغداریواقتصادیمیکرد.آنچنانکهدر

همینعرصهتاآنجابهعباداتپروردگارمشغولبودکهگاهاًازخودبیخودمیشدودر

برابرتجربهمطلقوجودوخدایعالم،خودرابهمرحله»فنافیهللا«رسانیدهبود.بنابراین

تجربهحرائیپیامبراسالمباتجربهنبویپیامبراسالمفرقمیکند،درتجربهحرائیپیامبر

اسالم-کهصورتفردیداشتهاست-دستاورداصلیپیامبراسالمتفسیرجدیدازخداوند

یاعرضهمفهومجدیدازخدایخالقوجودبودهاست،امادرتجربهنبویپیامبراسالمکه

صورتاجتماعیداشتهاستوبعدازبعثتپیامبراسالمتکوینپیداکردهاستدستاورد

اصلیپیامبراسالمدراینمرحلهوحییاقرآنومدینهالنبیمیباشدکهبهقولعالمهمحمد

اقبالبهنقلازشاهولیهللادهلوی»الگوئی برای بشریت آینده است«،ازآنجائیکهتجربه

حرائیپیامبراسالمبرعکستجربهنبویپیامبرکهصورتیخاصداردوفقطمشمولخود

پیامبراسالممیشودوالغیر،تجربهحرائیپیامبرهرچندصورتیذومراتببرایانسانها

دارد،محدودبهخودپیامبراسالمنمیشودلذاهرکسصورتیکنکریتخاصهمانتجربه

راخواهدداشت.بهعبارتدیگرتجربهحرائیهرکسخاصخودآنفردمیباشدوبه

همیندلیلپیامبرفرمود»الطریق ال الله به عدد نفوس الخلیق« و یا »به عدد انفاس الخلیق« 

کهاشارهبههمینتعددراههایانجامتجربهحرائیهرفردمیکند،یعنیهرکسیموظف

استجهتانجامتجربهفهممطلقیاخداوند،روشیخاصخودراانتخابکند.امادریک

تقسیمبندیکلیتجربهحرائیافراددرمذاهبمختلفابراهیمیوغیرابراهیمیبهدودسته

تقسیممیشود:

دستهاولتجربهحرائیبهصورتفردیورهبانیوجداازاجتماع:

الَِّذیَن  َفآتَیَنا  ِرَعایِتَها  َفَما رََعْوَها َحقَّ  اللَِّه  ابِْتَغاَء ِرْضَواِن  ِإلَّ  َعَلیِهْم  َکَتْبَناَها  َما  ابَْتَدُعوَها  »َورَْهَباِنیًة 
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حرائی تجربه اسالم پیامبر پیروان مانند مسیح پیروان بر گرچه - أَْجرَُهْم... ِمْنُهْم  آَمُنوا 

رهبانییاعزلتگیریفردیننوشتیمواینخودپیروانمسیحبودندکهآنراابداعکردند،

اگرچهبعددراینتجربهحرائیفردیافراطکردندمابهآنهائیکهدراینرابطهایمان

آوردنداجرمربوطهدادیم«)سورهحدید-آیه27(پسهرکسبایدباانتخابخودتوسطیک

تجربهحرائیفردییااجتماعی،تفسیریازمطلقیاخداوندصاحببشود.بههمیندلیل

میبینیمآنچنانکهپیامبراسالممیفرمود»لو علم ابوذر ما �ز قلب سلمان فقد کفره -آنچهرا

سلمانمیدانداگرابوذرمیدانستکافرمیشد«)بحار-جلد8(اینتفاوتابوذروسلمان

همانتفاوتتجربهحرائیابوذروسلمانمیباشد،آنچنانکهتجربهحرائیخودپیامبربا

تجربهحرائیخودامامعلیمتفاوتبودهاستوبههمیندلیلتجربهحرائیمولویباتجربه

حرائیاماممحمدغزالیمتفاوتمیباشدوتجربهحرائیحافظباتجربهحرائیابنخلدون

فرقمیکندویاتجربهحرائیعالمهمحمداقبالباتجربهحرائیمعلمکبیرمانشریعتی

متفاوتاست،کهاینامرباعثشدهاستتاهرکدامبهتفسیریازمطلقیاخداونددست

پیداکنند.

بنابراینآنچنانکهخداوندپیامبراسالم»َونَْحُن أَْقرَُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد -ازرگگردنانسان

بهاونزدیکتراست«خدایاماممحمدغزالیمانندیکحیواندرندهمیباشدکهانسانها

موظفندازاووحشتکنند،پسهرگزتفسیرازخداونددردوانسانیکساننیستچراکه

تفسیرازخداوندیکامرذهنینیستبلکهیکامرتجربیمیباشد.درقرآنبیانانزال

بهجایتنزیلکهنزولتدریجیقرآنیاوحینبویرامیرساندداللتبرنزولیکپارچه

بیانگرنزولقرآنبیصورتیعنیقرآنغیرتاریخیبر پیامبرمیکندکهخود قرآنبر

پیامبراسالممیکند،آنچنانکهنزولصورتدارقرآنبهصورتتدریجیدرطول23سال

برپیامبرنازلشدهاستنزولقرآنبیصورتبهشکلانزالدفعیدرمرحلهفجرطلوع

لیلهالقدردههسومآخرینرمضانحرای15سالهپیامبراسالمانجامگرفتهاستوهمین

انزالدفعیقرآنبیصورتبرپیامبراسالمبودهکهباعثگردیدهتاتجربهحرائیپیامبر

ِ َلیَلِة اْلَقْدِر«کلقرآندر
اسالمبدلبهتجربهنبویگردد.بنابراینمطابقآیه»ِإنَّا أَنَْزْلَناُه �ز

شکلقرآنبیصورتدرمرحلهلیلهالقدربهصورتدفعیبرپیامبراسالمنازلشدهست
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وپسازایننزولدفعیقرآنبیصورتبرپیامبربودهکهپیامبردربسترپراکسیس23 

سالهمکیومدنیبهتدریجاینقرآنبیصورتراتوانستهصورتتاریخی–اجتماعی

ِ - ِإنَّا 
ز ببخشدکهاینموضوعدرآیات2و3سورهدخانبازتکرارمیکند»َواْلِکَتاِب اْلُمِب�ی

ا ُمْنِذِریَن -سوگندبهقرآنماآنرابهشکلدفعیوبیصورتدر ِ َلیَلٍة ُمَباَرَکٍة ِإنَّا ُکنَّ
أَنَْزْلَناُه �ز

لیلهمبارکبرقلبپیامبرنازلکردیم«.

بنابراینازنظرقرآنخودقرآنبهدوشکلنازلشدهاست،شکلاولقرآنبیصورتبوده

کهبهصورتدفعیدردههسومآخرینماهرمضاندوره15سالهتجربهحرائیبرپیامبر

نازلشدهاست،شکلدومنزولتدریجیقرآنصورتداریااستحالههمانقرآنبیصورت

بهقرآنصورتداردربسترپراکسیساجتماعیدرطول23سالحرکتمکیومدنیبوده

است؛لذادراینرابطهاستکهبزرگترینمسئولیتپیامبراسالمبعدازتجربهحرائی15 

سالهخودصورتبخشیدنبهقرآنبیصورتتجربهحرائیخودشمیباشد،ازاینمرحله

استکهپیامبرامربهتعطیلیتجربهحرائیخودمیشود.

باز شد کانا الیه راجعون صورت از بی صورتی آمد برون

مولوی

مصطفی فرمود دنیا ساعتی ست پس تو را هر حلظه مرگ و رجعتی ست

مثنوی–دفتراول–چاپنیکلسون–ص59–س19

ازنظرقرآنتجربهباطنیپیامبراسالمبهدودستهتقسیممیشود:

1-تجربهمعراجی.

2-تجربهاسرائی.

تجربهمعراجیپیامبراسالمدرقرآندر18آیهاولسورهمکینجمتبیینشدهاست:

»ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوی - َما َضلَّ َصاِحُبُکْم َوَما َغَوی - َوَما یْنِطُق َعِن اْلَهَوی 
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ُُفِق اْلأَْعَل - ثُمَّ َدنَا َفَتَدلَّ  - ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحی یوَحی - َعلََّمُه َشِدیُد اْلُقَوی - ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوی - َوُهَو ِباْلأ

َ - َفأَْوَحی ِإَل َعْبِدِه َما أَْوَحی - َما َکَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأَی - أََفُتَماُرونَُه َعَل َما  ِ أَْو أَْد�ز
ز - َفَکاَن َقاَب َقْوَس�ی

َ - َما  ْدرََة َما یْغ�ش َ السِّ ُة اْلَمأَْوی - ِإْذ یْغ�ش یَری - َوَلَقْد َرآُه نَْزَلًة أُْخَری - ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنَتَهی - ِعْنَدَها َجنَّ

َی -بهنامخداوندیکهبرهمهوجودرحمان ْ َزاَغ اْلَبَصُ َوَما طََغی - َلَقْد َرأَی ِمْن آیاِت َربِِّه اْلُک�ب

استوبرانسانرحیمهممیباشد-قسمبهنزولتدریجیقرآن)صورتدارشدنقرآناز

شکلبیصورتانزالیقرآن(-کههرگزرفیقشماپیامبراسالم)درعرصهتجربهباطنی

حرائیونبویخود(نهگمراهشدهونهبهخطارفتهاست-وهرگزازرویهواینفس

سخننمیگویدآنچهمیگویدمحصولتجربهنبویاوست-کهخودخداوندتجربهنبویبهاو

آموزشدادهاست-پیامبراسالمکسیاستکهبهخاطرپختگیعقلوپرورشنفسانیاش

)درعرصهتجربهحرائی(-توانستباتجربهباطنیحرائیخودبرخودمسلطشود-و

بهخداوند توانست پیامبراسالم باطنی پیداکند-دربسترمعراج باطنیدست بهمعراج

نزدیکشودوقربخودرازیادکند-تاآنجاپیامبراسالمدربسترمعراجباطنیخویش

بهخداوندنزدیکشدکهفاصلهاشبهخداوندبیشازدوکماننبود-)ودرمرحلهمعراج

باطنیپیامبربودکهخداوندتجربهنبوی(یاهمانوحیرابهبندهاشفرستادآنچهراکهوحی

کرد-آنچهکهپیامبردرمرحلهتجربهنبویخوددیدبهاودروغنگفت)یابهعبارتدیگر

نزولتدریجیقرآنیاصورتیافتنشکلبیصورتقرآندربسترتجربهنبویپیامبراسالم

نسبتبهشکلبیصورتقرآنکهشکلانزالیودفعیداشتدروغنبود(-آیادرآنچهکه

پیامبراسالمباتجربهنبویخوددیدهشکمیکنید-البتهپیامبراینتجربهدردومرحله

انزالیحرائیوتنزیلینبویاحساسکردهاست-درمرحلهتجربهباطنیمعراجخودپیامبر

اسالمتاسدرهمنتهیپیشرفت-آنمقامیکهپیامبراسالمدربسترمعراجنفسانیتوانست

بهسدرهمنتهیبرسدمقامیاستتثبیتشدهوغیرمتزلزل-آنچهپیامبراسالمدردومرحله

تجربهحرائیبهصورتانزالیوبیصورتیودفعیوتجربهنبویبهصورتتنزیلیو

باصورتیدیدصورتحقیقیداشتوکاذبنبود-بهتحقیقاودرعرصهتجربهحرائی

ونبویخودآیاتپروردگارمیدیدوبهوسیلهدیدنآیاتپروردگارخداوندرامیدید.«

بنابراینآنچهاز18آیهاولسورهنجمکهکاملترینتبیینقرآندربابمعراجپیامبراسالم
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میباشدفهممیشود،عبارتاستاز:

الف-معراجپیامبراسالمیکامرباطنییابابیانقرآنیکامرقلبیبودهاستنهیک

سیروسیاحتفیزیکی،آنچنانکهاسالمروایتییااسالمفقاهتییااسالمدگماتیسممیگوید.

ب-معراجپیامبراسالمیکتجربهپروسسیبودهکهازاواخردورانتجربهحرائیپیامبر

شروعشدهوتازمانوفاتوانتهایتجربهنبویپیامبرادامهداشته،برعکسآنچهکهاسالم

فقاهتیبهصورتیکسیروسیاحتسماویموقتزمانیتوسطاسب روایتیواسالم

براقتبیینمیکنند.

ج-تجربهباطنیمعراجپیامبراسالمبسترسازکسبواخذوحیبودهنهبالعکس.

با قرآنووحی باعثکسبدومرحلهوحیبیصورت پیامبر باطنیمعراج تجربه - د

صورتقرآنشدهاست.

ه-تجربهباطنیمعراجپیامبراسالمباعثدستیابیپیامبراسالمبهتفسیرجدیداوازخداوند

شدهاست.

و-تجربهباطنیمعراجپیامبریکحقیقتمشککهوذومراتبمیباشدکهپیامبراسالمدر

بسترتجربهحرائیخودتوانستبهآخریندرجهاینحقیقتمشککهدرانساندستپیداکند.

ز-تجربهباطنیمعراجپیامبردربسترتجربهحرائیپیامبرتوسطتنهائی،تفکر،سکوت،

توجهومراقبتنفسانیحاصلشدهاست.

ح–تجربهباطنیمعراجپیامبراسالمازآنجائیکهدربسترتجربهحرائیحاصلشدهاست

وازآنجائیکهامریذومراتبمیباشد،انجامآنبرایانسانهادرپلههایپایینترازتجربه

پیامبراسالمممکنمیباشدولذادراینرابطهاستکهمولویخطاببهمسلمانانمیگوید:

رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید به معراج بر آیید چو از آل رسولید

ط-تجربهباطنیمعراجپیامبردربسترتوجهبهآیاتپروردگاروتبدیلآیاتآفاقیبهآیات

انفسیحاصلشدهاستنهآنچنانکهاسالمروایتیواسالمفقاهتیواسالمدگماتیسممیگوید
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بهصورترفتنبهآسمانونزدیکشدنفیزیکیپیامبرتوسطاسببراقبهکرسیخداوند

کهدرآسمانهاقراردارد.

ی–تجربهمعراجیپیامبراسالمتوسطپیرواناوتنهادربسترتجربهحرائیممکنمیباشد

نهبالعکس.

ک-درخصوصموضوعاسریپیامبراسالمکهتنهادریکآیهازقرآنبهآناشارهشده

استکهآیه1سورهاسریمیباشد.آنچنانکهقرآندراینرابطهمیگوید:

ی ِبَعْبِدِه َلیًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَل اْلَمْسِجِد اْلأَْقَص  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم ُسْبَحاَن الَِّذی أَْ�َ

ِمیُع اْلَبِص�ُ -بهنامخداوندیکهرحماناستبرهمه یُه ِمْن آیاِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ ِ ُ
الَِّذی بَاَرْکَنا َحْوَلُه ِل�ز

وجودوبرانساننیزرحیمهممیباشد-منزهاستآنخدائیکهبندهخودمحمدراشبانه

سیردادودرشباوراازمسجدالحرامبهسویمسجداقصیبردههمانمسجداقصیائی

کهپیرامونشرامبارکگردانیدهبودبدانجهتکهآیاتخودرابهاوبنمایاندچوناوشنوا

وداناست«

آنچهازاینآیهدرباباسراءفهمیدهمیشوداینکه:

الف-کلمهاسراءبهمعنایسیردرشباست.

ب–کلمهلیالمفعولفیهاستوبودنشدرآیهاینمعناراافادهمیکندکهاینسیرهمهاش

درشبانجامگرفتهاست.

یُه ِمْن آیاِتَنا«نتیجهاینسیررابیانمیکندوآنایناستکههدفاسراء ِ ُ
ج–جمله»ِل�ز

پیامبردرشباینبودهتاآیاتخودرابهوینشاندهیم.

د–درآیه18سورهنجمکهقرآنهدفمعراجپیامبراسالمرامطرحکرد،هدفمعراج

َی«هدفمعراجپیامبرمانندهدفاسراءپیامبر ْ پیامبررابابیان»َلَقْد َرأَی ِمْن آیاِت َربِِّه اْلُک�ب

اسالمیکیمیداندوآنمشاهدهکردنآیاتپروردگاربود،بنابراینهدفمعراجواسراء

پیامبراسالمفهمآیاتپروردگاربودهاست.

ه–بامقایسهآیاتهیجدهگانهاولسورهنجموآیهاولسورهاسریاینحقیقتروشن
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میشودکههماسریوهممعراجپیامبراسالمصورتتجربیوسوبژکتیووانفسیودرونی

داشتهاستنهابژکتیووبرونیوآفاقی.

و-آنچهازقیاسدودستهآیاتمعراجواسراءپیامبراسالمفهمیدهمیشوداینکه،معراجو

اسراءپیامبراسالمدوتجربهمختلفبودهنهیکتجربهمشترک.

ز-درقیاسآیهاسراءباآیاتسورهقدرکهتبیینکنندهانجامفرآیندحرائیدرشبمیباشد،

اینحقیقتروشنمیشودکهسورهقدرتفسیرکنندهآیهاولسورهاسراءمیباشدکهداللت

برفرآیندحرائیزندگیپیامبراسالممیکندآنچنانکهمعراجتبیینکنندهتکوینتجربهنبوی

پیامبراسالمدربسترتجربهحرائیمیباشد،بنابراینتجربهاسراءپیامبراسالمبسترساز

تجربهمعراجاومیباشدآنچنانکهتجربهحرائیپیامبراسالمبسترسازتجربهنبویاوبوده

است.

ح–علتاینکهدرآیاتمعراجیسورهنجم،برسیردرباالتکیهمیکندامادرآیهاول

سورهاسریبرسیرپیامبردرزمینتکیهمیکندداللتبرهمینامرداردکهتجربهاسرائی

پیامبراسالمیکتجربهحرائیبوده،درصورتیکهتجربهمعراجیپیامبریکتجربهنبوی

میباشد.بنابراینبعثتپیامبراسالمفرآیندیبودکهتجربهحرائییالیلهالقدرپیامبراسالم

بدلبهتجربهنبوییامطلعالفجرشد،یابهعبارتدیگربعثتپیامبراسالمآنچنانکهدرآیه

2سورهجمعهتبیینشدهاست:

یِهْم َویَعلُِّمُهُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة َوِإْن  َ رَُسوًل ِمْنُهْم یْتُلو َعَلیِهْم آیاِتِه َویَزکِّ ز ی�ی ُمِّ
ِ اْلأ

»ُهَو الَِّذی بََعَث �ز

-اوستآنکهمبعوثکردپیامبراسالمدرجامعهائیعامیو ٍ
ز َکانُوا ِمْن َقْبُل َلِفی َضَلٍل ُمِب�ی

عرفیوپیشامدرنواولیهو...بشریتدرقرنهفتممیالدیکهخودازجنسآنهابودتا

جمعهبشریتازفیلترکتابوحکمتوتزکیهعبوردهد)کتابهمانآگاهیاستآنچنانکه

حکمتخودآگاهیاست،تزکیهآرایشوپیرایشفردیواجتماعیاست(«اینهدفبعثت

پیامبراسالمآنچنانکهدرآیه129سورهبقرهاززبانابراهیمدرهنگامساختنخانهمردم

یاکعبهبهصورتدعامطرحشدهاست،همانهدفیبودهاستکهازابراهیمخلیلبابنای

خانهمردمدنبالمیشدهاستونهایتاًدرزمانپیامبراسالماینشجرهطیبهبهبارنشست
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یِهْم ِإنََّک أَنَْت  »َربََّنا َوابَْعْث ِفیِهْم رَُسوًل ِمْنُهْم یْتُلو َعَلیِهْم آیاِتَک َویَعلُِّمُهُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة َویَزکِّ

اْلَعِزیُز اْلَحِکیُم-پروردگارادربینآنامترسولیمبعوثکنتاآیاتترابرآنانبخواندو

حکمتشانآموزدوتزکیهشانکند«

آنچنانکهازایندوآیهبرمیآید:

الف–هدفبعثتپیامبراسالمرهائیجامعهبشریازجهلوظلموگمراهیبودهاست،

آنچنانکهدراینرابطهدرآیه213سورهبقرههدفبعثتپیامبرانابراهیمیمنجملهپیامبر

اسالمدرنجاتجامعهبشریازظلمواختالفوجهلاجتماعیمیداندنهفردی.

 َ ز یَن َوُمْنِذِریَن َوأَنَْزَل َمَعُهُم اْلِکَتاَب ِباْلَحقِّ ِلیْحُکَم بَ�ی ِ ِّ َ ُمَب�ش ز ِبی�ی ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَُّه النَّ »َکاَن النَّاُس أُمَّ

النَّاِس ِفیَما اْخَتَلُفوا ِفیِه... -جامعهبشریقبلازبعثتانبیاءابراهیمییکامتوجامعهائی

واحدبودندوهیچگونهاختالفاجتماعیبینآنهاوجودنداشتبهخاطراختالفیکهبعداًدر

جامعهبشریظاهرشدضرورتبعثتانبیاءابراهیمیجهتنجاتجامعهبشریازاختالف

بهوجودآمدهتکوینپیداکردتااینپیامبرانبابشارتوانذارجامعهبشریتازاختالفپدید

آمدهنجاتدهندوبهوحدتبرسانند«)سورهبقره-آیه213(. 

ب–علتاینکهقرآندراعالمتجربهنبویپیامبراسالمبهجایاصطالح»ارسال«از

ترم»بعثت«تعبیرمیکندآناستکهتوسطترم»بعثت«قرآنمیخواهدجهلوجمودو

خمودجامعهستمزدهبشریتدرقرنششممیالدیتکیهکند.بنابراینقرآنبابهکارگیری

ترم»بعثت«بهجایترم»ارسال«دررابطهباتجربهنبویپیامبراسالممیخواهدبراین

حقیقتتکیهکندکهموضوعتجربهنبویپیامبراسالمبرعکستجربهحرائیاو)کهفرد

انساناست(فقطجامعهانسانیمیباشد،بنابراینعمدهترینموضوعدربابتجربهنبوییا

بعثتپیامبراسالماینکهموضوعبعثتپیامبراسالمبرعکسآنچهکهبازرگانپیردرکتاب

هدفبعثتخداوآخرتمیگوید،هدفبعثتپیامبراسالمجامعهسازیبودهودراینرابطه

بودهکهپیامبراسالممدت23سالدورانمکیومدنیتجربهنبویدرجهتجامعهسازی

بهکارگرفتهاست،نهدرجهتتبلیغصرفخداوآخرت.

البتههرگزدراینرابطهنبایداسالمجامعهسازرابااسالمحکومتییکیتلقیکنیمآنچنانکه
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امروزاسالموالیتیوروایتیوفقاهتیمیکوشنداسالمحکومتیخودرادرلباساسالم

جامعهسازبهمسلمانانتحمیلبکنند.بنابراینهرچندپیامبراسالمدرمرحلهتجربهحرائی

خودتوانستوحیبیصورتانزالیقرآنرابهصورتدفعیویکجاصاحبشود،در

مرحلهتجربهنبویخودبرایصورتبخشیدنبهوحیبیصورتحرائی،مجبوربودتااین

وحیبیصورتازعبورپروسسجامعهسازیدرطول23سالمکیومدنیصورتساز

کند.یعنیوحیتاریخییااسالمتاریخیهمینوحیتنزیلیجامعهسازاست،درصورتیکه

وحیغیرتاریخییااسالمغیرتاریخیهمانوحیانزالیبیصورتفردیتجربهحرائی

کانتیمیکوشد معرفتشناسی پایه بر عبدالکریمسروش لذاگرچه میباشد؛ اسالم پیامبر

تاوحیپیامبررابهعرصهفنومنونومنتقسیمکندوآنچنانکهکانتدرمعرفتشناسی

خویشتنهافهمفنومنرابرایانسانممکنمیدانستوشناختنومنبرایانسانممکن

نمیداند.عبدالکریمسروشدرکتاب»قبضوبسط«خودباتعمیمدادنمعرفتشناسیکانت

بهوحیپیامبراسالمسعیمیکندتااوالًمعرفتدینیراازخوددینجداکندوخوددین

بهصورتیکامرثابتوطلسمناشناختهایدرآوردکهبهصورتنومنکانتغیرقابل

شناختمیباشد،درصورتیکهموضوعمعرفتدینیازنظرعبدالکریمسروشفنومندین

میباشد.البتهاودرهیچجابهصورتتشریحیواقعیتتفکیکشدهنومنوفنومندینرا

مشخصنمیکندوگرچهدرتعریفمعرفتدینیمعتقداستکهمعرفتدینیفهمماازکتاب

وسنتمیباشدولیبهعلتماهیتفنومنی،آنرایکمعرفتبشریمیداندکههرگزفهم

مطلقآنبرایهیچبشریممکننخواهدبود.

و متدولوژی اشکال یک سروش عبدالکریم اشکال کردیم اشاره هم قبالً آنچنانکه البته

اپیستمولوژیمیباشدچراکهاوباتزریقمعرفتشناسیکانتیبهمعرفتشناسیدینیراهی

جزایننداردکهدیننومنیثابتغیرقابلشناختمانندمثلافالطونیقائلشودکهدر

ناکجاآبادقرارداد،درصورتیکهبرپایهتئوریمعرفتشناسانهفوقازوحیوتجربهنبوی

وتجربهحرائیپیامبراسالمهرچندوحیپیامبرمحصولتجربهحرائیپیامبراسالمبوده،

ولیوحیحرائیپیامبراسالمبهعلتسوبژکتیویوانزالیودفعیوفردیوبیصورت

بودن،غیرقابلشناختبرایبشرمیباشدآنچنانکهوحینبویپیامبربهعلتابژکتیویو
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تنزیلیوکنکریتوجمعیوتاریخیبودنآنقابلشناختمیباشدوطرحنومنوفنومن

دررابطهبامعرفتشناسیوحیپیامبراسالمسالبهانتفاعبهموضوعمیباشد.

ه–منظومهمعرفتشناسیقرآنیاوحینبویپیامبراسالمبرپایهمکانیزمدوگانهبیصورت

وباصورتتجربهنبوی.اولینکسیکهدرتاریخاسالمبهصورتفلسفیوکالمیموضوع

وحیپیامبراسالمراموردمطالعهقراردادحضرتموالناعالمهمحمداقبالالهوریبود

کهدرمقاله»روحفرهنگوتمدناسالمی-بازسازیفکردینی-ص143«بهتبیینعلمیو

فلسفیآنپرداختوآنچنانکهدرصفحه12سطراولهمینکتابقولدادهبود،دراین

رابطهبهاجتهاددراصولپرداختواصلواصولاسالمراوحیپیامبراسالماعالمکرد

کهبهبازشناسیفلسفیوعلمیآندراینزمانمعتقدگردیدلذادراینجابهطرحدیدگاههای

اودراینرابطهمیپردازیم:

1-وحیپیامبراسالمازنظرعالمهمحمداقبالالهوریهماصلاساسیاسالممیباشدو

همماهیتتجربهدینیدارد.

»شک نیست که اکنون وقت مناسب آن است که اصول اساسی اسالم مورد جتدید نظر واقع 

شود در این سخنرانی ها هدف من بحث فلسفی در باره بعضی ا ز مفاهیم اسالم است به این 

بشریت  به  که  پیامی  عنوان  به  اسالم  فهم شایسته معنی  در  الاقل  کار  این  امید که شاید 

فرستاده شده سودمند افتد و نیز به منظور تهیه زمینه برای مباحث بعدی در این سخنرانی 

مقدماتی خصوصیت معرفت و جتربه دینی را مورد بحث قرار می دهیم« )بازسازیفکردینی-ص

12-س1(.

لذادراینرابطهبودکهعالمهمحمداقبالدراینکتابموضوعوحیپیامبراسالمرابه

عنواناساسیتریناصولاسالمموردمطالعهفلسفیوعلمیقرارداد.یعنیازنظراقبالتا

زمانیکهمابهشناختعلمیوفلسفیوحینبویپیامبراسالمدستپیدانکنیمهرگزامکان

شناختاسالمپیدانخواهیمکرد،بهعبارتدیگرازنظراقبالهرگونهبازسازیفکردینی

دراسالمدرگروبازشناسیوحینبویپیامبراسالممیباشد.

2-تجربهنبویپیامبراسالمازجنستجربهعرفانیصوفیاننبودهاست.ازنظرعالمه
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اقبالالهوریبینتجربهعرفانیصوفیانوتجربهنبویپیامبراسالمتفاوتماهویوجود

دارد.

»میان دو نوع خودآگاهی پیامبرانه و صوفیانه اختالف روان شناختی وجود دارد چرا که مرد باطنی 

منی خواهد که پس از آرامش و اطمینانی که با جتربه احتادی پیدا می کند به زندگی این جهانی باز 

گردد در آن هنگام اگر بنابر ضرورت باز گردد بازگشت او برای متام بشریت سود چندانی ندارد ولی 

بازگشت پیغمبر جنبه خالقیت و ثمر بخشی دارد پس باز می گردد و در جریان زمان وارد می شود 

به این قصد که جریان تاریخ را حتت ضبط در آورد و از این راه جهان تازه ائی از کمال مطلوب ها 

خلق کند« )بازسازیفکردینی-ص143-س5(دراینرابطهاستکهعالمهمحمداقبال

الهوریهدفتجربهنبویپیامبراسالموموضوعبعثتپیامبراسالمراوروددرزمانو

ضبطتاریخبشرجهتساختنجهانیتازهازکمالمطلوبهامیداند.

اقبال محمد نظر از است. بوده ابراهیمی پیامبران بعثت اصلی هدف جامعهسازی - 3

الهوریهدفاصلیبعثتپیامبرانابراهیمیجامعهسازیبودهاست.

»در پیغمبر آرزوی اینکه ببیند جتربه دینی به صورت یک نیروی جهانی زنده در آمده به حد اعلی 

وجود دارد، به این ترتیب بازگشت پیامبر به جامعه نوعی از آزمون عملی ارزش جتربه دینی او به 

شمار می رود« )بازسازیفکردینی-ص143و144-س14(.

پیامبراسالمکهبسترسازفرآیندوحینبویاومیباشدازجنستجربه 4-فرآیندحرائی

باطنیمیباشد.عالمهمحمداقبالالهوریبعثتپیامبراسالمرا-برعکساسالمروایتی

واسالمفقاهتیواسالمدگماتیسمکهبعثتپیامبراسالمرادرکانتکسمکانیستیبرونیو

دستوریتبیینمیکنند-بهبعثتدینامیکیپیامبراسالممعتقداستکهپیامبراسالمدربستر

پروسسباطنیحرائیخویشزمینهفرآیندتجربهنبویوحینبویرادرخودفراهمکرده

است.

»پیغمبری را می توان همچون نوعی از خودآگاهی باطنی تعریف کرد که در آن جتربه احتادی متایل به 

آن دارد که از حدود خود لبریز شود و در پی یافنت فرصت هائی است که نیروهای زندگی اجتماعی 

را از نو توجیه کند یا شکل تازه ائی به آن ها بدهد در شخصیت وی مرکز محدود زندگی در عمق 
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نامحدود خود فرو می رود تنها به این قصد که بار دیگر با نیروی تازه ظاهر شود و کهنه را بر اندازد 

و خط سیرهای جدید زندگی را آشکار سازد« )بازسازیفکردینی-ص144-س15(.

اقبالدراینبیانخودعالوهبراینکهتجربهحرائیپیامبراسالمرابسترسازتجربهنبوی

یاپیامبرانهاومیداند،تجربهحرائیازلحظهائیکهبابعثتپیامبراسالملباستجربهنبوی

بهتنکردهاستازصورتسوبژکتیویودرونیوانفسیوفردیپیامبرخارجشدهو

صورتابژکتیویوبرونیوجمعیبهخودمیگیرد،کهاقبالایناستحالهرادراینجابه

صورت»فرصت هائی است که نیروهای زندگی اجتماعی را از نو توجیه کند یا شکل تازه ائی 

به آن ها بدهد« بیانمیکند.

5-تجربهنبوییاوحینبویپیامبراسالممرتبهائیازحقیقتمشککهوذومراتبحیات

پیامبربهصورتسوبژکتیویواگزیستانسیووجودیدر میباشدکهدروجودشخص

عرصهپروسسحرائیتکاملکردهوبهمرحلهنهائیخودکهوحینبویمیباشدمیرسد.

»کلمه وحی در قرآن نشان می دهد که این کتاب آن را خاصیتی از حیات می داند البته این هست 

آن بر حسب مراحل مختلف تکامل حیات متفاوت است گیاهی که  که خصوصیت و شکل 

به آزادی در مکان رشد می کند، جانوری که برای سازگار شدن با محیط تازه زندگی، دارای عضو 

تازه ائی می شود و انسانی که از اعماق درونی زندگی روشنی تازه ائی دریافت می کند، همه مناینده 

حاالت مختلف وحی هستند« )بازسازیفکردینی-ص144و145-سطر21بهبعد(.

مطابقاینتبییناگزیستانسیازوحیکهاقبالدراینجاارائهمیدهدبهروشنینشانمیدهد

کهبعثتپیامبرخروجینهائییکپروسساگزیستانسیتجربهحرائیپیامبراسالمبوده

استنهآنچنانکهاسالمروایتییااسالمفقاهتییااسالمدگماتیسموانطباقیامروزوحی

بهصورت پیامبر بهطرف بیرون از بهصورتسیگنالرادیوئیمیدانندکه پیامبررا

سیگنالهای این گیرنده یک مانند اسالم پیامبر و میشود فرستاده ابژکتیوی و مکانیکی

برونیراجذبمیکند.بنابراینازنظرمحمداقبالبعثتپیامبراسالمیکبعثتدینامیکی

درراستایکلوجودمیباشدکهبهصورتاگزیستانسیوتجربهوجودیدروجودپیامبر

اسالمجاریوساریمیشود؛لذادراینرابطهاستکهمانبایدهرگزبهبعثتپیامبراسالم



بعثتشناسیرمزاسالمشناسی...
49

بهعنوانیکواقعهتاریخیکهدریکلحظهائیازحیاتمحمدبانزولآیاتاولسوره

علقحادثشدهوپسازاینحادثهتمامشدهاستبنگریمبلکهبالعکس،بایدبعثتپیامبررا

یکپروسسبدانیمکههرچنداینپروسسبانزولآیاتاولسورهعلقواستحالهحرائیبه

تجربهنبویآغازمیشود،ولیاینپروسسبهموازاتزمانمانندیکغنچهائیمیباشدکه

درحالبازشدناستوتاامروزاینبازشدنغنچهواینپروسسدرحالانجاممیباشد

کهمیوهاینبعثتپروسسیپیامبراسالمتاریخیمیباشدکهوحیصورتدارهمانوحی

بیصورتیمیباشدکهبهصورتدفعیویکجابرقلبپیامبراسالمنازلشد.

6-پیامبراسالمتوسطتجربهنبویخودیاهمانوحیوقرآنوتکیهبرتکثرمنابعمعرفتی

انسانکهتاقبلازپیامبراسالمتنهامنبعمعرفتهمانوحیبودواواینمنبعمعرفتیبشر

راازکانتکسوحیخارجکردومنبعثالثهطبیعتوتاریخوانفسیادرونخودانسانرابه

عنوانمنابعمعرفتیبشرمطرحکردوبدینترتیببادیسکورسمعرفتشناسانهیونانیاعم

ازنظریهمعرفتشناسانهافالطونوارسطوکهدررأسآنمنطقارسطوئیقرارداشت،

واردچالشهمهجانبهگردیدچراکهمبناینظریهمعرفتشناسانهارسطوبرپایهذهنآینهائی

واصالتواقعیتخارجقرارداشتوشناختازنظراوانعکاسعیندرذهنآینهائیبود

وارسطوهیچنقشفعاالنهائیبرایذهنانساندربستراپیستمولوژیقائلنبود.اماپیامبر

اسالمبرپایهتعددمنابعمعرفتیوتکیهبرتفکرانسانبهعنوانیکسیستمعاملهدایتگر،

بسترتولدعقلبرهانیاستقرائیبشررافراهمکردواینعقلبرهاناستقرائیدرستهمان

ترمواصطالحیاستکهحضرتموالناعالمهمحمداقبالالهوریبهکاربردهومادر

اقبالالهوریماتولدو باتاسیاز تا ایناصطالحراازایشانوامگرفتهایم اینجادقیقاً

پیدایشعقلبرهانیاستقرائیبشرراتوسطقرآن،بسترسازختمنبوتپیامبراسالمبدانیم.

وی  الهام  منبع  به  آجنا که  تا  است  ایستاده  و جهان جدید  قدیم  میان جهان  اسالم  »پیغمبر 

مربوط می شود پیامبر اسالم به جهان قدیم تعلق دارد و آجنا که پای روح وحی نبوی وی در کار 

می آید متعلق به جهان جدید است. جتربه نبوی در وی منابع دیگری از معرفت را کشف می کند 

که شایسته دوران جدید آن است چرا که ظهور و والدت اسالم بستر ظهور و والدت عقل برهانی 

استقرائی در انسان شد« )بازسازیفکردینیدراسالم-ص145و146-س22بهبعد(.
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بنابراینازنظرعالمهمحمداقبالالهوری:

الف–وحییاهمانتجربهنبویوبعثتپیامبراسالمامریدینامیکبودهاستکهمکانیزم
آنازنظراقبالصورتتجربهباطنیداشتهکهپیامبراسالمتوسطتجربهدرونیدرطول
دوران15سالهفرآیندحرائیبهآنمقامدستپیداکرد.بهعبارتدیگرعالمهاقبالنخستین
اندیشمندیبودکهدرجهاناسالمباطرحمکانیزموحینبویپیامبراسالمبهصورتتجربه
باطنیبهطرحبعثتدینامیکپیامبراسالمپرداختوبرایاولینباردرتاریخجهاناسالم

ومسلمینبابعثتمکانیکییابرونییاابژکتیومرزبندیکرد.

بازسازی و فهم اسالمشناسیدرگرو اقبالالهوریهرگونه ازنظرعالمهمحمد - ب
بعثتشناسیمیباشد،بهعبارتدیگراقبالاسالمشناسیرادرگروبعثتشناسیمیداند؛
مبنایاسالمشناسی بهعنوان امروز کتابگرانسنگخودکه اقبالدر دلیل بههمین لذا
آنچنانکهخوداومدعیاستاینکتاب دردانشگاههایاروپاوآمریکاتدریسمیشودو
)کهسلسلهسخنرانیهایمحمداقبالدریکیازدانشگاههایالهوراست(برایاولینبار
بگوییم که باشد آن دقیقتر شاید فروع( در اجتهاد )نه اسالممیباشد دراصول اجتهادی
»بازسازیفکردینیدراسالم«کههماناسالمشناسیازنظرعالمهاقبالاست،برمبنای
اجتهاددروحیشناسییااجتهاددربعثتشناسیتنظیمشدهاست؛لذادراینرابطهاقبال
رابایدقهرمانعرصهبعثتشناسیشناختچراکهایناقبالبودکهبرایاولینبارمبنای
اسالم پیامبر توسط آن مکانیزم بودن تجربی همان که را دینامیکی بعثتشناسی تئوری
میباشددرجهاناسالمتبیینکردوبابعثتشناسیمکانیستیاسالمفقاهتیواسالمروایتی

واسالموالیتیمرزبندیکرد.

ج–علتاینکهعالمهاقبالاسالمشناسیرادرگروبعثتشناسیمیداندبهایندلیلاست
کهدرکانتکسبعثتمکانیکییابعثتابژکتیووبرونیپیامبراسالمراهیجزاینبرای
اسالمشناسیباقینمیماندکهاسالمروایتیواسالمفقاهتیواسالمشفاعتیواسالموالیتی
ازنظرعالمه افتادهرشدکند. پیامبراسالم نبوی بهجاناسالم مانندسرطان امروز که
اقبالمبنایتاریخیاعتقادبهبعثتمکانیکیکهازقرنپنجمبهبعداینتئوریدرمیان
مسلمانانجاریوساریشدهاستریشهمجوسیگریداردوتنهاراهمقابلهباآن،طرح

بعثتدینامیکنبویبهجایبعثتمکانیکیمیباشد.
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متدن  و  فرهنگ  فصل  در  زمین  مغرب  انحطاط  خواننده  پر  کتاب  در  شپنگلر  اصلی  »مدعای 

اسالمی این کتاب او، این است که هر فرهنگی دارای یک سازواره خاص است که هیچ نقطه 

به گفته  ندارد.  یا مؤخرند  آن مقدم  به  تاریخ نسبت  از حلاظ  با فرهنگ های دیگری که  متاسی 

از  دور  کامالً  دارد که  اشیاء  و  امور  به  نسبت  نگرش خاصی  طرز  متدنی  و  فرهنگ  هر  شپنگلر 

دسترس مردمانی است که به فرهنگ دیگری تعلق دارند... در این رابطه شپنگلر روحیه فرهنگ 

متدن جدید اروپا سراسر ضد یونانی می داند، از نظر شپنگلر روحیه ضد یونانی فرهنگ اروپائی 

کامالً از هوش و نبوغ اروپائی برخاسته است و به هیچ الهامی که ممکن است از فرهنگ اسالمی 

گرفته باشد بستگی نداشت، شپنگلر در دو فصل فرهنگ و متدن اسالمی کتاب انحطاط مغرب 

زمین روح فرهنگ اسالمی را مجوسی گری می داند، نظر شپنگلر در باره روح فرهنگ جدید اروپا 

به عقیده من کامالً درست است ولی من در این سخنرانی ها کوشیدم تا این مطلب را ثابت کنم 

برابر  در  اندیشه اسالمی  از طغیان و عصیان  در حقیقت  اروپا  یونانی جهان جدید  روح ضد  که 

اندیشه یونانی برخاسته است. مقصود شپنگلر از فرهنگ مجوسی به عنوان روحیه فرهنگ 

اسالمی، فرهنگ مشترکی است که به آنچه وی گروه دین های مجوسی یعنی دین یهود و دین 

کلدانیان قدیم و مسیحیت نخستین و دین زرتشتی و اسالم نامیده است مربوط می شود، من 

منکر آن نیستم که یک قشر مجوسی بر روی اسالم روییده است در واقع غرض اصلی من در 

این سخنرانی ها آن بوده است که روح اسالم را عاری از پوشش مجوسی آن که به عقیده من 

سبب گمراهی شپنگلر شده است آشکار کنم تا حقیقت آن دیده شود. جهل شپنگلر در مورد 

مسئله زمان در اسالم و نیز در باره راهی که مقوله من به عنوان مرکز زاد جتربه در جتربه دینی 

و جتربه  اندیشه  تاریخ  پرتو  از  اینکه  به جای  اسالم جلوه گر می شود خوفناک است، شپنگلر 

اسالمی راه خود را روشن کند چنان ترجیح داده است که پایه حکم خود را بر معتقدات عامیانه 

در باره آغاز و اجنام زمان قرار دهد« )بازسازیفکردینی-ترجمهاحمدآرام-ص164-س11(. 

»به گفته شپنگلر هسته تعلیمات پیغمبران مجوسانه است یک خدا خواه به نام یهوه باشد، 

خواه به نام اهورا مزدا و خواه به نام مردوک باشد اصل نیکی است و همه خدایان دیگر یا ناتوانند 

یا بد وابسته به این اعتقاد امید به ظهور مسیحی همراه بوده است که در اشعیای نبی آشکارا 

دیده می شود و در قرن های پس از وی در حتت فشار ضرورتی درونی در هر جا این مسیح ناگهان به 
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صورت خاصی پیدا شده است. این اندیشه اساسی دین مجوسانه را تشکیل می دهد چه به 

صورت ضمنی مبارزه تاریخی جهانی میان خیر و شر را منایش دهد و متضمن این نظر است که 

در دوره متوسط شر غلبه دارد و باالخره در روز داوری پیروزی با خیر خواهد بود، چنین نظری در باره 

اسالم داشنت آشکارا مبتنی بر سوء فهم حقیقت اسالم است، مسئله ائی که باید به آن توجه 

شود این است که در دین مجوسی وجود خدایان باطل پذیرفته بود منتها آن خدایان را پرستش 

منی کردند، اسالم اساساً منکر وجود خدایان باطل است از این حلاظ شپنگلر توفیق نیافته است 

که ارزش فرهنگی اندیشه ختم رسالت را در اسالم دریابد« )بازسازیفکردینی-ص166-س

 .)3

د-ازنظرعالمهاقبالالهوریراهمقابلهبااسالممجوسییااسالمروایتیواسالمفقاهتی
واسالموالیتی،اجتهادوبازسازیدرفهموحیومکانیزموحینبویوبعثتپیامبراسالم
میباشد.اقبالاصلاجتهاددروحینبویراتوسطجایگزینکردنبعثتدینامیکبهجای

بعثتمکانیکمیداند.

ه–دلیلاینکهعالمهاقبالکلیدبازسازیاسالمرادربازسازیواجتهاددرفهموحیمیداند
ایناستکه:

اوالًتوسطفهممکانیسمیوحیازآنجائیکهرابطهوحیباپیامبروجامعهرابطهیکطرفه
میشودآنهمبهصورترابطهبرونیویکطرفهومکانیکیازخداوندبهپیامبر،اینامر
باعثمیگرددکهمازبانقرآنرازبانخبریبدانیمکهحاصلخبریدانستنزبانقرآن
اینمیباشدکهماحتیآیاتفقهیقرآنکه%2کلآیاتقرآنراتشکیلمیدهندفراتاریخی
فقاهتیواسالمروایتیواسالموالیتیدر آنچنانکهامروزاسالم بدانیمودرهرزمانی
جامعهخودمانتوجیهمیکندقابلاجرابدانیموهیچگونهتحولاجتماعیوتاریخیبرای

آیاتمتشابهقرآنقائلنشویم.

ثانیاًبامکانیسمیدانستنرابطهوحیوپیامبرمامجبورمیشویمکهکلرابطهخداوندبا
تبییننمائیمکهانسانواربیرونازوجودنشستهو وجودرابهصورتخدایارسطوئی
ازبیرونجهانمخلوقخویشرامدیریتمیکند.اینچنینخدائیواینچنینجهانیعالوه
براینکهفاقدتکاملذاتیودیالکتیکیمیباشد،دارایمدیریتیسلطانیوتکلیفیمیباشد
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کهبسترسازرویشوالیتفقیهباآنشکلمهیبتاریخیخودمیشود،آنچنانکهامروزدر
جامعهخودمانشاهدآنهستیم.

ثالثاًتکویناسالمتوسلییااسالمشفاعتییااسالمزیارتیو...همهریشهدرهمینرابطه
مکانیکیخداوندباجهانوموضوعوحیدارد،چراکهوحیمکانیسمیباعثمیگرددتا
مارابطهخداوندباانسانهاراصورتگزینشیبدهیموهمینگزینشیدیدنرابطهخداوندبا
بندگانباعثتقسیمبندیبندگانخدابهصورتمافوقانسان)نهانسانمافوق(دیدنبعضی
ومادونانسان)نهانسانمادون(دیدنبعضیدیگرمیشودکهحاصلآناینمیشودکه

خطاببهپیامبربگوییم:

»یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا و مولینا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک 
ز یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عندالله -ایاباالقاسم،ایرسول ال الله و قدمناک ب�ی

خدا،ایپیشوایرحمت،ایآقا،ایموالیما،همانامارویبهتوآوردیموتورادربرابر
خداوندشفیعخودقراردادیموبهتودربرابرخداوندتوسلکردیموتوراجلوخودقرار
دادیمدربرابرحاجتهایخود،ایکسینزدخداوندآبرومندیدرنزدخداوندازماشفاعت

بکن«)مفاتیحالجنان-عباسقمی-ص143-س2(.

آنچنانکهمشاهدهمیکنیددراینکالمپیامبراسالمبهصورتواسطهائیبینانسانوخداوند
قرارمیگیردتابعداًاسالمفقاهتیواسالموالیتیجهتواسطهقراردادنروحانیتبین
بندگانوخداوندبسترسازیتئوریککند،برخالفآنچهکهقرآنتمامتالششبرایناست

تاهرگونهواسطهائیبینانسانوخداازبینببرد.

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلیْسَتِجیُبوا ِل َوْلیْؤِمُنوا �بِ َلَعلَُّهْم  ِّ َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ ِّ َفِإ�ز »َوِإَذا َسأََلَک ِعَباِدی َع�ز
یرُْشُدوَن-وچونبندگانمنازتوسراغمرامیگیرندبدانندکهمننزدیکمودعوتدعا

کنندگانرااجابتمیکنمالبتهدرصورتیکهمرابخوانندپسبایدکهآناننیزدعوتمرا
اجابتکنندوبایدبهمنایمانآورندتاشایدرشدیابند«)سورهبقره-آیه186(.

ِإَلیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد -ومابهاینهاازرگگردننزدیکترهستیم«)سوره »َونَْحُن أَْقرَُب 
ق-آیه16(.
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الف – روش شناسی پیامبر اسالم در تربیت و پرورش فرد و جامعه:

درمیانمتکلمینمتقدمومتأخرمسلمان،شاهولیهللادهلویمتکلمهندیقرن18،اولین

گفته اسالمسخن پیامبر تربیتی یاروششناسی متدولوژی درخصوص که است متکلمی

ولیهللا شاه از قبل قرن وجامعهشناسانهچهار کلی و فلسفی بهصورت است.هرچند

دهلوی،عبدالرحمنابنخلدونتونسیفیلسوفوجامعهشناسومورخومتفکرقرنهشتم

هجریدرکتاب»مقدمهتاریخ«خوددرخصوصمعجزهدومپیامبراسالم-کهازنظر

اواینمعجزهدومپیامبرایجادوحدتبینقبائلواقوامبادیهنشینعربستاندرمسیرتکوین

جامعهمدنیومدینهالنبیمیباشد-سخنگفتهاستولیطرحروششناسیتربیتیپیامبر

اسالمموضوعیاستکهبرایاولینبارشاهولیهللادهلویدرکتاب»حجههللابالغه«خود

بهتفصیلدربابآنسخنگفتهاست.

ازنظرشاهولیهللادهلویروشیامتدتربیتیاپرورشفردواجتماعپیامبراسالمبرعکس

روشیامتدتربیتوپرورشکالسیکیاکالسیسمعصرخودشیاقرنهفتممیالدیمیباشد

کهمنبعثازروشتربیتیوپرورشیفالسفهیونانودررأسآنهاسقراطوافالطوندر
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پنجقرنقبلازمیالدبودهاست.بهطوریکهازمنظرشاهوالیهللاوابنخلدوناگربگوییم

کهبزرگترینانقالبیکهپیامبراسالمدرقرنهفتممیالدیدراندیشهوروشبشریتبه

وجودآوردهمینانقالبدرروشتربیتوپرورشفردوجامعهبود،چراکهطبقروش

سقراطوافالطونازآنجائیکهازنظراینهاعاملوبسترسازپرورشوتربیتانسانعلم

وآگاهیمیباشد،لذااینهامعتقدبودندکهبرایپرورشوتربیتفردوجامعهمابایداز

آموزشکالسیکبهصورتدیالکتیکیسقراطییاآکادمیکیافالطونآغازبکنیموخود

اینآموزشرفتهرفتهبسترسازوعاملتربیتوپرورشفردوجامعهمیگردد.انقالبیکه

پیامبراسالمدرعرصهمتدولوژیتربیتوپرورشفردواجتماعبهوجودآوردعصیان

برعلیهمتدولوژیکالسیکوکالسیسمسقراطیوافالطونیتوسطجایگزینکردنروش

الگوسازییانمونهپروریبود.بهاینترتیبکهازآنجائیکهمخاطبپیامبراسالمچهدر

عصرونسلخودشوچهدراعصارتاریخیبعدازخودشبرعکسمخاطبسقراطو

افالطونوارسطوکهانسانهایآموزشپذیرکالسیکبودند.مخاطبپیامبراسالمآنچنانکه

قرآندرآیه2سورهجمعهمطرحمیکند:

َواْلِحْکَمَة  اْلِکَتاَب  َویَعلُِّمُهُم  یِهْم  َویَزکِّ آیاِتِه  َعَلیِهْم  یْتُلو  ِمْنُهْم  رَُسوًل   َ ز ی�ی ُمِّ
اْلأ  ِ

�ز بََعَث  الَِّذی  »ُهَو 

ٍ -اوکسیاستکهدرمیانمردمیکهخواندنونوشتن
ز َوِإْن َکانُوا ِمْن َقْبُل َلِفی َضَلٍل ُمِب�ی

نمیدانستندرسولیازجنسخودشانبرایآنانمبعوثکرد«مردمیبودندمانندخودپیامبر

اسالمکهنهخواندنمیدانستندونهنوشتن)طبقگفتهطبریپیامبراسالمتاپایانعمرش

حتینامخودشراهمنمیتوانستبخواندیابنویسدومعنیامیینکهجمعکلمهامیمیباشد

بهمعنایکسیاستکهقادربهخواندنونوشتننیست(.

لذاپیامبراسالمنهبرایزمانخودشونهبرایآیندهاسالمتاریخیبعدازخودشنمیتوانست

ازروشآموزشآکادمیکسقراطیوافالطونیجهتتربیتوپرورشفردوجامعهاستفاده

کند،روشییامتدیکهپیامبراسالمانتخابکردبهاینتربیتبودکهپیامبربرایتربیت

فردییاپرورشجمعیافرادکههمانکادرسازیسیزدهسالهدورانمکیمیباشد،بهجای

کالسآموزشیابتدادرطول15سالفازحرائیاشازشخصیتخودشیکنمونهومدل
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والگوساختوبعددرعرصهدعوتفردیبهافراداعمازباللیاعماریایاسریاسمیه

یاعلیویاابوذرو...میگفتشمابیایدوخودتانرامثلمنبسازید.

ِ رَُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة... -اینیکاصلثابتویکوظیفههمیشگیبرای
»َلَقْد َکاَن َلُکْم �ز

شمامسلمانانومؤمناناستکهدرتربیتوپرورشخودبهپیامبراسالمتاسیکنید«)سوره

احزاب-آیه21(.

اینچنینبودکهجندهابنجنادهصحراگردغفاریدرکمترازیکساعتکهدرمخفیگاه

پیامبراسالمدرخانهارقمبنابیرقمدرباالیکوهصفاباخلوتیکهباپیامبراسالممیکند

بدلبهابوذرغفاری،امامانسانوتاریخمیشود.هیچکسنمیداندکهدرآنکمترازیک

ساعتبینآندوچهگذشتکهاینچنینتحولطوفانیدروجوداینصحراگردبدویبه

وجودآمدکهتاهمیشهتاریخانسانیتراوامدارارزشهایوجودیخودکرد،قطعاًوجزما

بینابوذرومعلمشپیامبراسالمکالسآموزشسقراطیوافالطونینبود،چراکهپیامبر

فوا تَلَحقوا-سبکشویدتانائلگردید«)امامعلی(نه میخواستابوذرراسبککند.»تََخفَّ

باآموزشنظریافالطونیسنگینتر،پسدرآنتکساعتسونامیسازشخصیتیابوذر

پیامبرآنچنانکهمولویمیگویدبهاوگفت:

رفتم دیوانه شدم سلسله بند نده شدم گفت که دیوانه نه ای الیق این خانه نه ای

رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم گفت که سرمست نه ای رو که از این دست نه ای

پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم گفت که تو کشته نه ای در طرب آغشته نه ای

گول شدم هول شدم وز همه بر کنده شدم گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی

جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی

شیخ نیم پیش نیم امر ترا بنده شدم گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری

در هوس بال پرش بی پرو پر کنده شدم گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم

زآنک من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم گفت مرا دولت نو راه مرو رجنه مشو

گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن

چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم چشمه خورشید توی سایه گه بید منم
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اطلس نو یافت دلم دشمن این ژنده شدم تابش جان یافت دلم وا شد بشکافت دلم

یوسف بودم زکنون یوسف زاینده شدم زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم دیده سیرست مرا جان دلیر است مرا

مولوی–دیوانشمس-بدیعالزمانفروزانفر–غزل1393–ص539-س26بهبعد

بنابراینپیامبراسالمدردعوتفردیبرایپرورشافرادیاکادرسازیدورانمکیوبعد

ازآندردورانمدنیوبعدازآنبرایهمهتاریخآیندهبهجایآموزشکالسیکسقراطی

وافالطونی،تنهایکروشویکدعوتداردوآناینکه»ایهمهافرادیکهمیخواهید

باخودسازیانقالبیخودرابسازید،بیائیدخودتانرابرمثالوالگویمنپیامبرخودتان

رابسازید«؛لذابدینترتیببودکهتمامیمدعویندعوتپیامبرچهدرزمانخودشوچه

بعدازخودشبهراحتیحرفپیامبراسالمرافهممیکردندوباایمانگسستناپذیریخود

رابندهایندعوتمیکردندوهرگزدرپرورشخودبرمثالالگویخودمحمد،سستی

راهنمیدادند.

روشپیامبراسالمدرجامعهسازیهمآنچنانکهشاهولیهللادهلویمیگویدبازبراینسبک

وسیاقالگوسازیونمونهپروریقرارداشت،بهاینترتیبکهپیامبردرطولدهسال

دورانمدنیخودکوشیدازقبائلصحراگردوبادیهنشینوازقبیلههاییثربومکهیک

جامعهالگوئیتحتناممدینهالنبیبسازدوسپسازهمهجوامعمختلفزمانخودشوهمه

جوامعمسلمانبعدازوفاتشدعوتکندکهاگرمیخواهیداقدامبهجامعهسازیبکنید،بیائید

بهسبکومتدمنجامعهخودرابسازید.

یک زدیگر جان خون آشام داشت دو قبیله کاوس و خزرج نام داشت

محو شد در نور اسالم و صفا کینه ای کهنه شان از مصطفی

همچو اعداد عنب در بوستان اوالً اخوان شدند آن دشمنان

در شکستند و تن واحد شدند وزدم املومنون اخوه به پند
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چون فشردی شیره واحد شوند صورت انگورها اخوان به وند

مولوی–مثنوی–دفتردوم–ص376–س6

بنابراینپیامبراسالمهمدرعرصهفردسازیوهمدررابطهباجامعهسازیبهجایشیوه

اینراستادرعرصه الگوسازیتکیهمیکردکهدر آکادمیکسنتیبرشیوه آموزشیو

تربیتفردیبرالگویشخصیتیخودشتکیهمیکردکهدر15سالپراکسیسباطنیفاز

حرائیبهساختنآننائلشدهبودودرعرصهاجتماعیبرمدینهالنبییاجامعهالگوئیاش

تکیهمیکردودرهمینرابطهبودکهپیامبراسالمدرپاسخکسانیکهازاودربابقیامت

سؤالمیکردندمیفرمود»منخودمدراینجهانقیامتهستمومنخودمدراینجهان

قیامتبهپاکردهام.«

نکتهائیکهدررابطهباروشالگوسازیتربیتفردیواجتماعیپیامبراسالمقابلتوجه

استومهمترازخودروشمیباشدفونکسیونودستاوردروشالگوسازیپیامبربهجای

به پیامبراسالم اگر آموزشکالسیکوکالسیسمقرنهفتممیالدیاست،چراکه روش

جایروشالگوسازی-کهکاشفآنخودپیامبراسالمبودهاست-مانندسقراطوافالطون

برروشآکادمیکوآموزشیتکیهمیکرد،تعلیماتپیامبراسالممانندتعلیماتسقراطو

افالطونصورتثابتوتغییرناپذیریپیدامیکردواندیشهپیامبراسالمبرایمسلمانانبعد

ازخودشآنچنانمیشدکهامروزاسالمدگماتیسمیااسالمفقاهتییااسالمروایتییااسالم

حکومتیووالیتیبرآنتکیهمیکنند.شایدبهترباشدکهموضوعرااینچنینمطرحکنیم

کهتفاوتاسالمشناسیشاهولیهللادهلویبااسالمشناسیاسالمفقاهتیوروایتیحوزههادر

همینتفاوتبعثتشناسیمیباشدچراکهاگرمامانندشاهولیهللادهلویتبیینالگوئیاز

روشتربیتوپرورشپیامبرداشتهباشیمدیگرخودرامجبورنمیبینیمکهدرهرشرایط

تاریخیواجتماعیوحتیجغرافیائیتمامیآیاتفقهیکهعلمحقوقونظامحقوقیجامعهو

عصرپیامبراسالمبودهاستدرهرزمانیمانندیکلباسثابتبرتنهرجامعهائیبکنیم،

آنچنانکه35سالاستکهاسالمفقاهتیدرایرانتالشمیکندتااینلباسرابرتنجامعه
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ایرانبکندهرچندشکستخوردهوشکستبیشترهمخواهدخورد.

پرورش  روش  توسط  تنها  فروع«  در  »اجتهاد  و  اصول«  در  »اجتهاد   – ب 
الگوئی پیامبر اسالم ممکن می باشد:

گرچهبیشازیکقرنکشفالگوئیپیامبراسالمشاهولیهللادهلویمتکلمبزرگقرن

18برایمسلمانانناشناختهماندهبودولیدرقرنبیستمحضرتموالناعالمهمحمداقبال

الهوریمتکلمواسالمشناسوفیلسوفوعارفومتفکربزرگجهاناسالمبهاینکشف

بزرگشاهولیهللادهلویپیبرد.عالمهاقبالالهوریکهپیبردهبودکهبدونبازسازی

آنجائیکهاوبازسازی اسالمامکانحیاتدوبارهاسالمدرعصرحاضروجودندارد،از

اسالمرادرگرواجتهاددراصولوفروعاسالممیدانست.

»اکنون وقت آن است که اصول اساسی اسالم مورد جتدید نظر واقع شود« )بازسازیفکردینی

دراسالم–فصلمعرفتوتجربهدینی–ص12س1(.

لذادرراستایاینبازسازیاسالمشناسیوایننیازبهاجتهاددراصولجهتبازسازیاسالم

بودکهمحمداقبالمعتقدبهتقدممرحلهائیبازسازیبعثتشناسیبربازسازیاسالمشناسی

شدودراینرابطهبودکهعالمهاقبالخودرانیازمندبهبازسازیوبازشناسیعلمکالمدر

اسالمدید،چراکهاقبالبهدرستیفهمیدهبودکهبدونبازسازیعلمکالمامکانبازسازی

درستی به او آنجائیکه از و داشت نخواهد وجود اسالمشناسی بازسازی و بعثتشناسی

میدانستکهعلمکالمبرایمدتبیشاز700سالازخواجهنصیرالدینطوسیتاشاهولی

هللادهلویتعطیلشدهاست.بهدلیلاینکهاقبالتعطیلیعلمکالمدرتاریخاندیشهمسلمانان

برایمدتبیشاز700سالمعلولغلبهاندیشهفالسفهیونانیبراندیشهمسلمانانمیدانست

چراکهاومعتقدبودکهباغلبهفلسفهیونانیبراندیشهمسلمانان-بهخصوصدرقرنپنجم

هجری-فالسفهیونانیزدهمسلمانمانندفارابیوابنسیناوابنرشدو...بهاینفکررسیدن

کهخودفلسفهیونانیمیتواندجایگزینعلمکالمبشودواینعوضیاشتباهیگرفتنهای

فالسفهیونانیزدهمسلمانبودکهباعثشدتاعلمکالمبرای700سالدرقبرستاناندیشه
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یونانیخودراگمکندوفلسفهارسطوبارنگولعاباسالمیجایعلمکالممسلمانانرا

بگیردکهاینامرتازمانشاهولیهللادهلویدرقرن13هجریادامهداشت.

علیایحالهعالمهاقبالپسازصدسالبعدازشاهولیهللادهلویبهاینحقیقتپیبردکه

بازسازیوبازشناسیاسالمدراینعصردرگرواجتهاددراصولوفروعاسالماست

واجتهاددراصولوفروعاسالمدرگروبازسازیوبازشناسیبعثتپیامبراسالموبه

ویژهموضوعوحینبویمیباشدوبازسازیوبازشناسیبعثتووحینبویپیامبراسالم

درگروبازسازیوبازشناسیعلمکالماست؛لذادراینرابطهبودکهمحمداقبالپایدر

راهیگذاشتکهدراینعصرآغازگرآنشاهولیهللادهلویبودوپسازاعتقاداقبالبه

بازسازیعلمکالمدراینعصربودکهاوتوانستبهبازسازیبعثتشناسیدرچارچوب

بازشناسیوحینبویپیامبراسالمدربسترتجربهباطنیواگزیستانسیووجودیپیامبر

اسالمدستپیداکندوازاینمرحلهبودکهاقبالدریافتکهوقتآنفرارسیدهاستتاشعار

دکتریناجتهاددراصولوفروعجهتبازسازیاسالمبدهد.همانامریکهحتیسیدجمال

الدیناسدآبادیومحمدعبدهورشیدرضاازفهمآنعاجزبودند،چراکهشعاراقبالمانند

سیدجمالوعبدهورشیدرضاشعار»سلفیه«یابازگشتدستبستهبهاسالماولیهزمان

پیامبراسالمنبودهونیست،بلکهاقبالباطرحوتبییندکترینخاتمیتنبوتپیامبراسالم

کتاب اسالمی تمدن و فرهنگ درفصلروح انسان استقرائی برهانی درچارچوبعقل

بازسازیفکردینیدراسالمص146 -147برایاولینباردرتاریخاندیشهاسالمیشعار

اسالمبازسازیشدهبرپایهاجتهاددراصولوفروعداد،نهشعاراسالمسلفیهسیدجمال

وعبدهورشیدرضا.

»ما مسلمانان امروز آزادترین مردمان روی زمین هستیم، چرا که مسلمانان نخستین که تازه از 

قید اسارت روحی آسیای پیش از اسالم بیرون آمده بودند در وضعی نبودند که به اهمیت واقعی 

این فکر اساسی متوجه شوند، لذا بسیار شایسته است که مسلمانان امروز وضع خود را باز 

شناسند و زندگی اجتماعی خود را در روشنی اصول اساسی بنا کنند و از هدف اسالم که تا 

کنون به صورتی جزئی آشکار شده است آن دموکراسی روحی را که غرض نهائی اسالم است 

بیرون بیاورند و به کامل کردن و گستردن آن بپردازند« )بازسازیفکردینیدراسالم–فصلاصل
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حرکتدرساختماناسالم–ص204س14(.

بنابراینشعاراسالمبازسازیشدهعالمهمحمداقبالباشعاراسالمسلفیهسیدجمالوعبدهو

کواکبیورشیدرضاازفرشتاعرشباهممتفاوتاستچراکهدرشعاراسالمبازسازی

شدهاقبالآنچنانکهخوداومیگوید:

بر رسول ما رسالت ختم کرد پس خدا بر ما شریعت ختم کرد

او رسل را ختم و ما اقوام را رونق از ما محفل ایام را

داد ما را آخرین جامی که داشت خدمت ساقی گری با ما گذاشت

پرده ی ناموس دین مصطفی است ال نبی بعدی ز احسان خداست

حفظ سر وحدت ملت از او قوم را سرمایه قوت از او

تا ابد اسالم را شیرازه بست حق تعالی نقش هر دعوی شکست

نعره ال قوم بعدی می زند دل ز غیره اله مسلمان بر کند

کلیاتاقبال–احمدسروش–فصلرموزبیخودی-ص70س1بهبعد

پساقبالباشعاراسالمبازسازیشدهنمیخواهدمانندسیدجمالوعبدهورشیدرضاو

بلکه کند مطرح اسالم پیامبر زمان اولیه فروع و اصول در اجتهاد بدون اسالم کواکبی

بالعکس،آنچنانکهامامعلیدرخطبه158نهجالبالغهصبحیالصالح–ص223-س5 

میفرماید:

َعِن  اَْلَحِدیَث  َو   ِ
یَأْ�ت َما  ِعْلَم  ِفیِه  ِإنَّ  أَلَ  َعْنُه  ُکْم  ُ أُْخ�بِ َلِکْن  َو  یَْنِطَق  َلْن  َو  َفاْسَتْنِطُقوُه  اَْلُقْرآُن  »َذِلَک 

ِ َو َدَواَء َداِئُکْم َو نَظَْم َما بَْیَنُکْم...-شمابایددرهرزمانیخودتانازقرآنبخواهید
اَْلَما�ز

تاباشماسخنبگویدقرآنبهخودیخودهرگزباشماسخننمیگویدوشماراراهنمائی

نمیکندامامنامروزبرایشماقرآنبهسخندرمیآورمبدانیدکهدرقرآنهمعلمبهآینده

استوهمحدیثگذشتهدردشمارادرهرزمانیکهبتوانیداورابهحرفدرآوردیددرمان

میکندوراهنجاتوساماناجتماعیرابهشمانشانمیدهد.«

اقبالمعتقداستکهتنهادرکادرشعاراسالمبازسازیشدهتوسطاجتهاددراصولوفروع

استکهمامیتوانیمصاحباسالمتطبیقی)نهاسالمدگماتیسمحوزهوفقاهتونهاسالم
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انطباقیفلسفهزدهوعلمزده(شویمکهنجاتبخشفردیواجتماعیمادراینزمانباشد.

زآتش او شعله ها اندوختم رمز قرآن از حسین آموختم

تازه از تکبیر او ایمان هنوز تار ما از زخمه اش لرزان هنوز

الله در ویرانه ها کارید و رفت بر زمین کربال بارید رفت

یعنی آن اجمال را تفصیل بود سر ابراهیم و اسمعیل بود

کلیاتاقبال–رموزبیخودی–ص75-س17

وایندقیقاًهمانراهیاستکهمعلمکبیرمانشریعتیازسال49باخارجشدنجریانشیخ

مرتضیمطهریازحسینیهارشادوقرارگرفتنرهبریحسینیهارشاددردستاوتاآبان

ماهسال51کهحسینیهارشادبهدستاستبدادتعطیلشددرمدتدوسالدنبالمیکرد.

چراکهشریعتیازبعدازخارجشدنشیخمرتضیمطهریازارشادنخستینحرکتیکه

ازسرگرفت،بازسازیاسالمتحتعنواناسالمشناسیارشادبود)البتهنیازبهتاکیدمجدد

از قبل بازسازیاسالمشناسیمشهدشریعتیکه با ارشاد بازسازیاسالمشناسی استکه

سال49انجامگرفتکامالًمتفاوتاستچراکهبازسازیاسالمشناسیمشهدتحتپارادایم

اندیشهفریدوجدیتوسطشریعتییکبازسازیانطباقیدرادامهراهاندیشهسیدجمالبود

درصورتیکهبازسازیاسالمشناسیارشادشریعتییکبازسازیتطبیقیدرچارچوب

اجتهاددراصولدرادامهراهاقبالمیباشد(.

شریعتیدرکالسهایاسالمشناسیارشادکهبهصورتهفتگیجریانداشتوازتاریخ

ادیانشروعشدوچهلجلسهانجامگرفتکهآخرینآنتفسیرسورهانبیاءیادرسچهلم

در اجتهاد چارچوب در اسالم بازسازی به تا کوشید بود، 51 ماه آبان در اسالمشناسی

اصلتوحیدبهصورتخارجکردناصلتوحیدازگردونهکالمیآنکهتوحیدصفاتیو

توحیدذاتیوتوحیدافعالیبودباجایگزینکردنتوحیدفلسفیووجودیوتوحیدانسانی

وتوحیداجتماعیوتوحیدتاریخیبهبازسازیاسالمدرادامهراهیکهاقبالآغازگرآن

بود،بپردازد.

شریعتیازسال49باطرحاسالمتاریخیبهجایاسالمفقاهتیوروایتیووالیتیدقیقاً
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پایدرمسیریگذشتکهاقبالآغازگرآنبودچراکهتفاوتاسالمشناسیاقبالوشریعتی

بادیگراسالمشناسیهایعصرخوددردینامیزمداربودناسالمتاریخیبود.مبانیدینامیزم

اسالمتاریخیاقبالوشریعتیعبارتبودنداز:

1-پتانسیلاسالمتاریخیآنهادرجذباجتهاددراصولوفروع.

2-پیوندتکوینیتجربهنبوییاوحیکهگوهراسالمتاریخیاقبالوشریعتیمیباشدبا

اصلتکاملبهصورتاگزیستانسیدردوبسترمعراجواسریکهشریعتیدرسال55 

پسازآزادیاززندانآنراتبیینکرد.

اعصار در بشریت تاریخی و اجتماعی و انسانی پروسس با انطباق نه تطبیق توان - 3

مختلف.

بههمیندلیلشایدبهترآنباشدکهبگوییماسالمتاریخیشریعتیمیوهومحصولاسالم

اگزیستانسیواجتهادیاقبالبودویابهعبارتدیگراسالمتاریخیشریعتیفرایندیتکاملی

درادامهاسالماگزیستانسیواجتهادیعالمهمحمداقبالالهوریبودولذاتازمانیکهما

بهفهمهمهجانبهاسالماگزیستانسیواجتهادیاقبالدستپیدانکنیمامکانفهموشناخت

باهم اسالمتاریخیشریعتیبرایماوجودندارد،چراکهایندواسالمشناسیدرپیوند

میتوانندیکدیگرراکاملکنندوبدونهریک،دیگریبهتنهائیناقصمیباشدودرهمین

رابطهاستکهتقریباًدرتمامیمواردیکهاقبالدراسالمشناسیاگزیستانسیواجتهادی

خوددربازسازیفکردینیازآنسخنگفتهاست،شریعتیخاموشمیباشدچراکهتمامی

تالششریعتیدرآنبودهتاراهیکهاقبالآغازگرآندرعرصهبازسازیاسالماجتهادی

وتطبیقیبودهاستبهپیشببرد.

بههمیندلیلآنچنانکهشریعتیدربحثمعراجواسریخودآنهارابهصورتتجربه

اگزیستانسیپیامبراسالمدرتکوینوحینبویکهاقبالمنادیآندربازسازیفکردینی

بودمیپذیرد،ایناجتهاداقبال-کهدرکتاب»بازسازیفکردینی«درچارچوبپروسس

به توحید اصل در اجتهاد توسط شریعتی توسط - است شده تبیین وجود فلسفی تکامل

عرصههایجدیدانسانوجامعهوتاریخاعتالپیدامیکند.البتهآنچنانکهقبالًهمبهاشاره
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مطرحکردیمگرچههماقبالوهمشریعتیبهاسالماجتهادیدرعرصهاصولوفروع

باوردارندولیتفاوتایندودرعرصهانجامشعاربازسازیاسالمدرایناستکهاقبال

اجتهاددراصولجهتبازسازیاسالمازاصلوحینبویوبعثتپیامبرشروعکرد،در

صورتیکهشریعتیبازسازیاسالمراازاجتهاددراصلتوحیدبهانجامرسانیدوبههمین

دلیلهماقبالوهمشریعتیدرشعاراسالمبازسازیشدهتوسطاجتهاددراصولمشترک

هستندوبازدراینرابطههماقبالوهمشریعتیباشعارسلفیهسیدجمالوعبدهوکواکبیو

رشیدرضامرزبندیدارندوهمچنیندراینرابطههماقبالوهمشریعتیباتکیهبراسالم

تطبیقیتوسطاجتهاددراصولبااسالمانطباقیسیدجمالواسالمسلفیهعبدهورشیدرضا

وکواکبیمرزبندیکردند.

ج - آیا »اجتهاد در اصول« با اسالم فقاهتی ممکن است؟

بهاعتراضبرعلیهحرکتشریعتیو اینکهدرسال49 از شیخمرتضیمطهریپس

باحمایتمرحومهمایونومرحومناصرمیناچیازشریعتی،همراهباجریانروحانیت

هوادارخودحسینیهارشادراترککردودرمسجداالجوادمیدان25شهریورسابقیا7تیر

اینزمانمقیمشد،زمانیکهمشاهدهکرددربرابرسونامیحرکتارشادشریعتیدربین

نسلجوانودانشجووروشنفکرانمذهبیپسازخروجاوازارشادمخاطبهائیغیراز

آنچهکهاحمدکافیدارد،نصیبشنشدهاستوپروژهضدارشاداوبهگلنشستهاست،پس

ازبستهشدنارشادشریعتیتوسطساواکپهلویجهتجذبمخاطبینارشادشریعتیکوشید

اندیشهخوددرچارچوباسالم قالبی بازسازی به اقدام اندیشهشریعتی از قالبی تاسی با

فقاهتیمورداعتقادشبکندتابهخیالخودشاندیشهاشدانشجوپسندیاجوانپسندنماید؛لذا

دراینرابطهبودکهدرپلهاولکتابهایچهارگانه»جهانبینیاسالمی«خودرانوشت

کهمعلولتاسیقالبیازجهانبینیارشادشریعتیبامحتوایاندیشهاسالمفقاهتیخودبودو

بعدازآنبودکهکوشیدتادرانجمناسالمیمهندسینوپزشکانوکالسهایهفتگیخانگی

کهدرمنزلخودشدرخیاباندولتتوسطچندتادانشجوتشکیلمیشدوموضوعآننقد

کتاب»مارکسومارکسیسم«آندرهپییتربودباتاسیازاندیشهمعلمکبیرمانشریعتیدر
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خصوصتئوریسوسیالیستازآنجائیکهشریعتیدرتدوینتئوریاقتصادیسوسیالیست

علمیخودسوسیالیستخودرابرپایهپیدایشماشیندرقرن18و19تبیینکرد،چراکه

اومعتقداستکهپیدایشماشینباعثشدتابرایاولینباردرپروسستاریخی،مناسبات

اقتصادیبشرشکلتولیدازصورتفردیخارجبشودوشکلتولیداجتماعیپیداکند.

البتهاصلتکوینتولیداجتماعیدربسترماشیناصلابداعیشریعتینبودوقبلازشریعتی

آنچه بودند، برده پی اینموضوع به نیمهدومقرن19 بنیانگذارانسوسیالیسمکالسیک

شریعتیدراینرابطهبهصورتابداعیدرخصوصپیدایشماشینمطرحکرددررابطه

باارزشاضافیبهوجودآمدهدربازارپسازپیدایشماشینمیباشدکهدرتحلیلنهائی،

شریعتیمعتقداستکهپسازرفعاستثمارطبقاتی،ارزشاضافیماندهائیکهماشینآنرا

بهوجودآوردهاستازآنجائیکهمالکاصلیوتاریخیماشین،نهفردسرمایهداراستونه

طبقهاستثمارشدهزحمتکش،بلکهکلجامعهمالکماشینمیباشند.هرچندازنظرشریعتی

طبقهدربسترماشینوسرمایهداریدچاراستثماراگراندیسمانشدهمیشودولیشریعتی

معتقداستکهحتیپسازرفعاستثمارازطبقهباپیدایشماشین،ارزشاضافیباقیمیماند

کهمالکاینارزشاضافیکلجامعهمیباشدنهطبقهوفرد.شریعتیبرپایهاینارزش

اضافیجامعهدردرسهایاسالمشناسیارشادخوددرمبحثفلسفهتاریخازدرس25تا

38سوسیالیسمخودراتبیینعلمیکرد.

مطهریدراینجلساتباتاسیازسوسیالیستشریعتیبهصورتقالبیدستبهنوآوری

به وفاتش از اوپس اینتالش باالخرهحاصل که فقاهتیزد اسالم جدیدیدرچارچوب

صورتکتاب»اقتصاداسالمی«منتشرشد.محوراندیشهمطهریدراینکتابمنهایچند

اصلفقهیواصولیکهمطهریتوسطآنتالشمیکردتابهاندیشهخودمانندگذشتهرنگ

ولعابفقهیبدهد،همینموضوعماشینوارزشاضافیمحصولآنمیباشدکهمطهری

باتاسیازشریعتیدراینکتابمیکوشدتااینارزشاضافیرامتعلقبهجامعهبداندواز

آنجائیکهخمینیدرسال58و59درخصوص»بندج«پیشنهادیمرحومرضااصفهانی

نسبتبهتقسیمزمینهایدایر)نهبایر(فئودالهایازمیندارانبزرگبهدهقانانمعتقدبود

کهبهعلتبدهیسهمامام،زمیندارانبایداینزمینهارادرازایآنبدهیسهماماماز



الگوسازی یا نمونه پروری، روش پیامبر اسالم...
69

زمیندارانگرفتوبیندهقانانتقسیمکرد.درخصوصبازاروسرمایهدارانصنعتیو

تجاریوپولیبازبرهمینسیاقازطریقبدهیسهمامامبرخوردمیکردوبههمیندلیل

خمینیاصالحاتارضیشاهراردمیکردزیراخمینیبهجزبدهیسهمامامزمینداران

و سرمایهداران سرمایه در جامعه یا بیتالمال به متعلق اضافی ارزش سرمایهداران، و

زمیندارانمعتقدنبود.

درهمینرابطهبودکهپسازانتشارکتاب»اقتصاداسالمی«مطهریازآنجائیکهخمینی

مبانیسوسیالیستیاینکتابرادرتضادبااسالمفقاهتیووالیتیوروایتیخودمیدید،

دستوردادتاپسازبررسی،زیرنظریکهیئتتحتمدیریتمهدویکنیاینکتاباز

کتابفروشیهاجمعآوریکنندوآنراخمیرنمایندوبدینترتیببودکهکاریخمینی)که

پسازوفاتشیخمرتضیمطهریمیگفتمنهمهاندیشهمطهریبدوناستثناءاسالمی

میدانموقبولدارم(بااینکتاباقتصاداسالمیمطهریکردکهبرایمدتهاتازمانیکه

نظاممطلقهفقاهتیحاکماست،کسیجرئتطرحاینکتابمطهریپیدانکند.

البتهبازهمتاکیدمیکنیمکهیکیازعللمهمبطالناینکتابمطهریازنظرخمینیهمان

مبانیتقلیدیازشریعتیدرخصوصتعلقارزشاضافیماشینبهجامعهمیباشدکهاسالم

فقاهتیخمینیآنراذنبالیغفرمیداند.البتهبهجزاین،دراینکتابگرچهمطهریبه

تاسیاز»اقتصادنا«محمدباقرصدروکتاب»مطهراتبازرگان«میکوشدتادرچارچوب

اسالمفقاهتییافقهسنتیحوزهبهتبییناندیشهخودبپردازد،اماازجملهنکاتمثبتیکهبه

صورتحاشیهائی،مطهریدراینکتابمطرحکردهاستطرحموضوععدالتبهعنوان

علتاحکاماستکهبرعکسدیدگاهاسالمفقاهتیودیدگاهاسالمخمینیکهاصلعدالترا

معلولاحکاممیدانند.مطهریاصلعدالترابرایاولینباردراینکتاببهعنوانعلت

احکاممطرحکردکهمعنایاینایدهوسخنمطهری-کهبسترسازموضوعاجتهاددر

اصولواجتهاددرفروعنیزمیباشد-ایناستکهتمامیاحکامفقهیوحتیآیاتفقهی

قرآنبایددرترازویاصلعدالتوزنشوندوهرحکمفقهیویاهرآیهوحکمفقهیقرآن

کهبااصلعدالتقابلانطباقنباشدبایدتأویلوتفسیردیگرکرد.

اسالم و اسالمروایتی و فقاهتی اسالم برعکسعقیده کامالً اینعقیدهمطهری البته صد
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حوزهواسالموالیتیدرطولهزارسالگذشتهحوزهمیباشدچراکهتمامیایناسالمهای

رنگارنگمعتقدبودندومعتقدهستندکهاحکامفقهیوآیاتفقهیقرآنعلتاصولمیباشند

نهاصولعلت.احکامبهعبارتدیگرازنظراسالمحوزهواسالمفقاهتیواسالمروایتی

واسالموالیتیخمینیاصلعدالتیااصلآزادیوغیرهمعلولاحکامفقهیهستندیعنی

زمانیکهاحکامفقهیحکمبهمشروعیتایناصولبدهندآناصولشرعیمیشوندنه

بالعکسوبههمیندلیلبودکهخمینیمیگفت»اوجبالواجباتحفظنظامجمهوریاسالمی

است«وآنراعلتاحکاممیدانستوباایناصلهمفتواینسلکشیزندانیانسیاسی

سال67صادرمیکردوهمفتوایتکفیرمصدقمیدادوهماعالممیکرد،اگرموسیقیکه

دررادیووتلویزیونایرانپخشمیشود،دررادیووتلویزیونعربستانیاهرکشوردیگر

پخششودحراماستوبهاینترتیباستکهامکانهرگونهاجتهاددراصولدرطول

هزارسالگذشتهتاریخاسالمفقاهتیواسالمروایتیواسالموالیتیمنتفیمیباشد،چراکه

امکاناجتهاددراصولدرعرصهاسالمفقاهتیآنچنانکهعالمهمحمداقبالالهوریمیگوید

زمانیامکانپذیراستکهمااصلعدالترابهعنوانعلتاحکامفقهیبپذیریموبههمین

علتاستکهاقبالدرفصلاصلحرکتدرساختماناسالم-کتاببازسازیفکردینیدر

اسالم-ص193س4-زمانیکهازخاطراتدورانیکهبهعنوانوکیلدرپنجابهند

کارمیکردهیادمیکندومیگوید:

»در پنجاب همانگونه که هر کس می داند مواردی بوده است که اگر زنی می خواسته است از 

شوهر نامطلوب خود جدا بشود ناچار بوده است که به کفر و ارتداد توسل جوید چنین وضعی 

با یک دین عالم گیر سازگاری ندارد.«

برایفهمایندلنوشتهعالمهاقبالالهوریکافیاستکهبدانیمدرفقهشیعهوسنیامکان

طالقدوهمسربرایمردهمیشهوجودداردامابرایزنوجودنداردویکزنحتیدر

زمانیکهبایکشوهرنامطلوبازدواجکرده،نمیتواندبهلحاظفقهیازشوهرنامطلوبش

طالقبگیرد.راهیکهفقهاشیعهوسنیحتینجفی-صاحبجواهرکهخمینیآنرابه

عنواندایرهالمعارففقهشیعهمعرفیمیکرد-برایامکانانجامطالقتوسطزنپیشنهاد

میکننداینکهزنمرتدبشود،چراکهدرفقهحوزهجزایارتدادفطری)نهارتدادملی(برای
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مرداعداماستامابرایزنزندانهمراهباشکنجهروزانهدرساعاتپنجگانهنمازیومیه

میباشد.ازنظرفقهیزنزمانیکهمرتدفطریمیشودخودبهخودحکمطالقبیناوو

شوهرشایجادمیگرددلذادراینرابطهاستکهراهحلیکهفقهایشیعهوسنیبرایایجاد

طالقبینیکزنباشوهرنامطلوبشمطرحکردهانداینکهزنمسلمانابتدااعالمارتداد

بکندوبهمحضاعالمارتداد،زنحکمطالقباشوهرنامطلوبشبهاجرادرمیآیدپساز

اینکهزنازشوهرنامطلوبشجداشد،میتوانددوبارهبهاسالمبرگردد.

اقبالکهشغلاولشبهعنوانوکیلدرپنجابهندوکالتمیکردازآنجائیکهدرپنجابهند،

زنانمسلمانراهیبرایجدائیازشوهرنامطلوبشاننداشتندبهارتدادپناهمیبردنددراین

کالماقبالمیگوید،چگونهارتدادازیکدینیکهپیامبرشبرایدعوتبهایمانعالمگیر

مبعوثشدهاستوسیلهکسبحقطالقبراییکزنازشوهرنامطلوبشمیشود.در

همینرابطهاستکهاقبالشرطاجتهاددراصولجهتبازسازیاسالمدرگروتکیهبر

اصلعدالتبهعنوانعلتاحکاممطرحمیکند،مطهریهمدرکتاب»اقتصاداسالمی«

جهتبسترسازیاجتهاددراصول،اصلعدالترابهعنوانعلتاحکاممطرحمیکندو

مطابقآنمعتقداستکهتمامیاحکامیفقهیوآیاتمربوطبهاحکامفقهیبایدباترازوی

اصلعدالتوزنشوند.

مثالًاحکامفقهیمربوطبهسهاصلبردهداریوبرتریحقوقیمردانبرزنانوبرتری

مسلمانانبرکافرانکهامروزبهصورتقانونوحکمفقهیدراسالمفقاهتیدرآمدهاست

ازنظرمطهریبایداینسهاصلکهدرآیاتقرآنهمتائیدشدهاستدرترازویاصل

عدالتبهعنوانعلتاحکاموآیاتقرآنقرارگیردوبههمیندلیلاستکهمطهریمعتقد

استکهاصلبردهداریبرقرآنواسالموپیامبرتحمیلشدهاستوگرنهخوداسالمبا

بردهداریچالشتاریخیدارد1. 

1 - هدف ما از طرح این موضوع در اینجا این است که به افرادی امثال محسن کدیور و عبدالکریم سروش 
که در این زمان می خواهند با تاسی از مطهری در چارچوب اسالم فقاهتی طرح اجتهاد در اصول مطرح 

کنند، یادآوری کنیم که این راه قبل از شما روندگانی داشته است اما همه اینها به بن بست و شکست 

برخورد کرده اند هر چند شما امروز با تاسی از شیخ محمود شبستری می کوشید تا توسط تئوری قشر 

با  برای خوشایند حاکمیت  از یکطرف  آن  با  تا  تئوریک قائل شوید  برای فقاهت حوزه مشروعیت  و مغز 
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د - جایگاه آیات فقهی قرآن یا نظام حقوقی مدینه النبی پیامبر اسالم در 
اسالم بازسازی شده اقبال:

و منبعمعرفت و قالب لحاظ به اسالم پیامبر نبوی اگزیستانسیوحی ازطرح اقبالپس

آبشخوروحیپیامبراسالمرامتعلقبهدورانکهنتاریخمیداندامابهلحاظمحتوایقرآن،

ازآنجائیکهازنظراقبالقرآنهمبرعقلبرهانیاستقرائیتکیهداردوهم-بهجایوحی

نبویتکمنبعیمعرفتیقبلازپیامبراسالمقرآن-بهچندمنبعیمعرفتیبشرتکیهمیکند،

وابستهبهجهاننومیباشد.

»پیامبر اسالم میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است. تا آجنا که به منبع وحی وی مربوط 

می شود به جهان قدیم تعلق دارد و از آجنائیکه پای محتوای وحی وی در کار می آید متعلق به جهان 

جدید است چرا که تکامل وحی در وحی پیامبر منابع دیگری از معرفت را اکتشاف می کند که 

شایسته خط سیر جدید قرآن است ظهور والدت اسالم که آرزومندم چنانکه دخلواه شما است 

برای شما مجسم کنم همراه با ظهور و والدت عقل برهانی استقرائی می باشد رسالت با ظهور 

اسالم در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان خود رسالت به حد کمال می رسد« )کتاببازسازیفکر

دینی-فصلروحفرهنگوتمدناسالمی-ص145-س22(.

درهمینرابطهاستکهاقبالاصلخاتمیتنبوتپیامبراسالمرابسترسازتولدعقالنیت

انسانمیداندودرکادرحیاتاسالموقرآندردورانحاکمیتعقالنیتبرهانیواستقرائی

انساناستکهاقبالبراصلاجتهاددراصولوفروعتکیهمیکندوازاینمرحلهنیاز

بهاجتهاددراصولوفروعاستکهاقبالدرفصلاصلحرکتدرساختماناسالمکتاب

بازسازیفکردینیص196س4برتزپرورشالگوئیفردیواجتماعیپیامبراسالمشاه

ولیهللاتکیهمیکند،چراکهشاهولیهللادهلویدرکتاب»حجههللابالغه«خوددرخصوص

اندیشه اسالم منهای روحانیت شریعتی چالش کنید و از طرف دیگر راه را برای فقاهتی کردن اجتهاد در 

اصول و فروع هموار سازید. به هر حال آنچنانکه گذشته حرکت خود شما هم نشان می دهد این قشر 

فقهی اسالم فقاهتی، آنچنان سخت و ضخیم گشته که دیگر برای آن مغزی باقی مناند تا در چارچوب 

شعر شیخ محمود شبستری قرار دهید )شریعت قشر مغز آمد حقیقت / میان این آن باشد طریقت( 

شیخ محمود شبستری.
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برخوردماباآیاتفقهیقرآنکهکمتراز%5آیاتقرآنمیباشدبهطرحروشومتدولوژی

پیامبراسالمدربرخوردبااینآیاتفقهیمیپردازدودراینرابطهاستکهبرایاولینبار

بهکشفروشالگوسازیدرروشتربیتفردیواجتماعیپیامبراسالممیرسدکهبعداً

موردقبولوتائیدعالمهمحمداقبالالهوریدرکتابگرانسنگ»بازسازیفکردینیدر

اسالم«درفصلاصلحرکتدرساختماناسالمقرارمیگیرد.

اصلیکهشاهولیهللادهلویدررابطهباآیاتفقهیقرآندرروشپیامبراسالممطرح

میکندعبارتاست،ازاصلالگوسازیبهجایشریعتسازیوفقهپروریاست،شاهولی

هللادهلویمیگویدهدفپیامبراسالمازآیاتفقهیقرآنایننبودتاتوسطآنها)آنچنانکه

اسالمفقاهتیبیشازهزارسالاستکهادعامیکند(یکسلسلهقوانینحقوقیواحکامفقهی

برایهمهزمانهاوهمهجوامعمختلفبشریمعینکند،آنهمبهشکلیکهاینقوانینو

حدودواحکامنهتغییرکندونهتکاملپیداکندوهرجوامعیدرهرمقطعتاریخیموظف

باشدتاایناحکامثابتوالیتغیررامانندلباسثابتیبرتنجوامعخودکنند.ازنظرشاه

ولیهللادهلویهدفپیامبرازطرحآیاتفقهیقرآناینبودهاستتابااستفادهازروش

الگوسازی)بهجایروشمکانیکیوجامعهسازیثابتوهمیشگیفقهیمانندموسیوقوم

بنیاسرائیل(یکقوممشخصکههمانمهاجروانصارشهریثرببودنددریکمقطع

خاصتاریخیانتخابکندوسپسبهتربیتاینقومجهتساختنیکالگوبرایآیندگان

بپردازد.ازنظرشاهولیهللادهلویآیاتفقهیموجودقرآنتنهامربوطبهنظامحقوقیآن

جامعهالگوئیمیباشدکهپیامبراسالمدرآنشرایطخاصتاریخیواقتصادیواجتماعی

جهتپرورشالگوونمونهانتخابکردهاستوشکینیستکهازنظرشاهولیهللادهلوی

اینآیاتواحکامدرآنشرایطنظامحقوقیبسیارمترقیانهائیبودهاستوبدونایننظام

حقوقیبرایپیامبراسالمامکانالگوسازیفردواجتماعدرآنشرایطتاریخیوجودنداشته

است.

لذادراینرابطهاستکهشاهولیهللادهلویمعتقداستکهآنچنانکهجامعهالگوئیزمان

پیامبراسالمموظفبودندکهاینآیاتفقهیقرآنراموبهموبهاجرادرآورندبرایجوامع

بعدازپیامبراسالمآنچهکهبایدسرمشقجامعهسازیقرارگیردسنتومتدولوژیوروش
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جامعهسازانهپیامبراست.یعنیباتاسیازپیامبراسالمابتداکشفکنندکهپیامبردرشرایط

خاصخودچگونهازاینآیاتبرداشتجامعهسازانهکردهاست،همینروشوبرخورد

کامالً اسرائیل بنی قوم جامعه ساختن در موسی برخورد و باروش قیاس در که پیامبر

متفاوتبودهاست،میتواندبرایماالگوونمونهباشدچراکهگرچهبرعکسانجیلحضرت

عیسیکهمستقیماًتوسطیکسلسلهدستوراتاخالقیدرپیفردسازیوجامعهسازیبود،

حضرتموسیوپیامبراسالممنهایدستوراتاخالقیجهتجامعهسازیمعتقدبهنظام

حقوقیبودندکهدراینرابطهتوراتحضرتموسیبهلحاظآیاتاحکامیوفقهیبرقرآن

پیامبراسالمبرترهممیباشد،اماتفاوتپیامبراسالمباحضرتموسیدرعرصهتکیه

برنظامحقوقیجهتجامعهسازیدراینبودهاستکهحضرتموسیتنهاباآیاتفقهیو

احکامتوراتمیخواستهکهقومبنیاسرائیلدرهمانشرایطتاریخیواجتماعیوسیاسی

واقتصادیبسازد،برعکسپیامبراسالمکهباادعایخاتمیتنبوتتوسطخودشوقرآنش

ازهمانآغازشروعبعثتشدرتالشبودهاستتابیشازآنکهمانندموسیتالشخودرا

محدودومحصورزمانخودبکند،بهآیندگانبیاندیشدوهمیناندیشیدنبهآیندگانبودهاست

کهباعثشدهتاپیامبراسالمازشیوهالگوسازیاستفادهبکند.

شیوهالگوسازیازنظرشاهولیهللادهلویشیوهومتدولوژیاستنهنسخهپیچیکردن

برایآیندگان،پیامبراسالمبهجایتکیهفیکسیستیکردن-مانندموسی-برجامعهسازی

تکیهترانسفرمیستیتوسطالگوسازیبرفردسازیوجامعهسازیبکندیعنیتجربهنبوی

یاوحیموسیبرعکسپیامبراسالمبهصورتدفعیوغیرتاریخیواجتماعیبرموسی

توانست سینا طور در روزه چهل غیبت یک با موسی که ترتیب این به گرفت. انجام

تجربهنبوییاوحیخودرابهصورتالواحیدریافتکندوتحویلجامعهخودشبدهد،

درصورتیکهپیامبراسالمبهجزپنجآیهاولسورهعلقهیچآیهائییاوحییاتجربه

پراکسیس غیبت در دریافتمیکرد ووجودی اگزیستانسی بهصورت که را نبویخود

جامعهسازانهوفردسازانهخود-که23سالطولکشیدهاست-بهدستنیاوردهاستو

تازههمینپنجآیهاولسورهعلقهمامربهپیامبرجهتاعالمبعثتاجتماعیوتاریخی

خود،توسطخوانشجدیدازخداوانسانوجامعهمیباشدنهمانندموسیتزریقاحکامفقهی
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مکانیکیچهلفرمانبهجامعهانسانی.

اسالم تا است شده باعث وحیائی نزول یا نبوی تجربه انجام مکانیزم تفاوت همین لذا

پیامبرکهمیوهوحیوتجربهنبویوپراکسیس23سالهجامعهسازانهوفردسازانهپیامبر

دیگر عبارت به کند. پیدا تاریخی تاریخی،صورت غیر تورات برعکس میباشد اسالم

پراکسیس23  درعرصه اسالم پیامبر نبوی تجربه و قرآن تکوین مولود تاریخی اسالم

سالهجامعهسازانهاومیباشدوبازهمینتولداسالمتاریخیدربسترپراکسیس23ساله

جامعهسازانهپیامبراسالمبودکهشرایطختمنبوتپیامبراسالمرافراهمکردچراکهبدون

اسالمتاریخیامکانحیاتقرآنووحینبویپیامبراسالمدربسترتاریخفراهمنمیشد.

ه – دینامیزم اسالم تاریخی:

عالمهمحمداقبالالهوریدرفصل»روحفرهنگوتمدناسالمیکتاببازسازیفکر

دینیدراسالم–ص146س2«دینامیزمقرآنکهگوهراسالمتاریخیمیباشددرسه

عاملمیداندکهعبارتنداز:

1-چندمنبعیکردنمنابعمعرفتیبشر.

2-والدتعقلبرهانیاستقرائیبشردرزمانپیامبراسالم.

3-خاتمیتنبوتپیامبراسالم.

»توجه دائمی به عقل و جتربه در قرآن و اهمیتی که این کتاب مبین به طبیعت و تاریخ به عنوان 

منابع معرفت بشری می دهد همه سیماهای مختلف اندیشه واحد ختم دوره رسالت است« 

)ص146-س8(.

امامعلمکبیرمانشریعتیدرطرحمبانیدینامیزماسالمتاریخیازمسیریغیرازمسیر

عالمهمحمداقبالالهوریرفتهاستچراکهمسیریکهاقبالبرایطرحدینامیزماسالم

طیکردهاستتوسطتبیینپروسستکاملحیاتوهدفداریدرپیوندباهمدرراستای

تکوینفرایندهایمختلفوحیازفرایندوحیدروجودتافرایندوحیدرنباتوفرایند
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وحیدرحیوانوانسانبهصورتغریزیتافرایندنبویوحیدرپیامبرانابراهیمیبه

صورتاگزیستانسیودرپلهنهائیفرایندوحیدرپیامبراسالمکهآنچنانکهاقبال)درس

6-ص146کتاببازسازی(میگوید:»این کمال وحی بود که خود دریافت که به علت بلوغ 

عقالنی، انسان دیگر منی تواند رهبری شدن انسان را از خارج از انسان اجنام دهد لذا به ختم و قطع 

خود فرمان داد.«

لذادراینرابطهبودکهاقبالطرحمبانیدینامیزماسالمراازدروندرچارچوبخودپدیده

وحینبویوقرآنجستجومیکندوسهعاملفوقرابهعنوانعواملدینامیزمقرآنمطرح

میکند.اماشریعتیبرایطرحدینامیزماسالمبهجایبرخوردازدروناقبال،برخورداز

برونمیکندودینامیزمخودقرآنکهازنظراقبالبرسهپایهقرارداردتنهابهعنوانیک

عاملازدینامیزماسالمتاریخیمیداند،شریعتیعواملدینامیزماسالمرادرتاریخیبودن

خوداسالمجستجویمیکندکهازنظرشریعتیعواملیکهباعثتاریخیشدناسالمشده

استعبارتنداز:

1-بسترجامعهسازانهنزولقرآنوتکوین23سالهاسالمدرچارچوبهمینحرکت23 

سالهجامعهسازانه.

2-تبییندیالکتیکیانسانوجامعهوتاریخووجوددرقرآن.

3-دینامیزمداربودنخودقرآندرچارچوبسهعاملتبیینیاقبال.

بنابرایناگربخواهیمبهصورتترکیبیدینامیزماسالمتاریخیازمنظراقبالوشریعتی

مطرحکنیمبایدبگوییم.

ازنظراقبالوشریعتیدینامیزماسالمتاریخی:

پراکسیس بستر در اسالم پیامبر نبوی تجربه ساله 23 تدریجی نزول همان معلول اوالً

اجتماعیمیباشد.

ثانیاًمعلولموضوعجامعهسازیوحینبویپیامبراسالماست.

ثالثاًمعلولوجوداصلتکاملدرمدت23سالتجربهنبویپیامبراسالمبرخودوحیو
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تجربهنبویمیباشد.

آنچنانکهعبدالرحمنابنخلدونتونسیدرکتاب»مقدمهتاریخ«خودمیگویدوحیوتجربه

پیامبراسالمدربستر پیامبراسالمبهموازاتسیرزمانوتکاملشخصیتوجود نبوی

پراکسیسجامعهسازانهبهصورتتدریجیدرحالتکاملبودهاستبطوریکهبهموازات

افزایشظرفیتپیامبراسالمدرپذیرشوحیآیاتقرآنرفتهرفتهتکاملپیداکردهاست.

مثالیکهابنخلدوندراینرابطهمیزندتفاوتحجمیآیاتمکیباآیاتمدنیاستکهاز

نظرابنخلدونعلتطوالنیبودنآیاتمدنیقرآن،تکاملپیامبراسالمنسبتبهپتانسیل

جذبوحیبودهاست،بنابراینآنچنانکهعالمهمحمداقبالالهوریدرفصلروحفرهنگ

وتمدناسالمیکتاب»بازسازیفکردینیدراسالم-صفحات143تا150«مطرحمیکند

تجربیبودنواگزیستانسیبودنخودوحینبویپیامبراسالمبهصورتپروسس23ساله

عاملسومدینامیزمدارشدناسالمتاریخیمیباشد.

خودقرآنهمبرپایههمینسهعاملدینامیزماسالمتاریخیراتبیینمیکندچراکهازنظر

قرآن.

اوالًخوداسالمتاریخیدارایدینامیزممیباشدکهقرآنایندینامیزمقرآنرابهصورت

کوثردرسورهکوثرمطرحمیکند.

ُ -بهنام َ َبْ�ت »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - ِإنَّا أَْعطَیَناَک اْلَکْوثََر - َفَصلِّ ِلَربَِّک َوانَْحْر - ِإنَّ َشاِنَئَک ُهَو اْلأ

خداوندیکهبرهمهوجودرحماناستبرانسانرحیمهممیباشد-ایپیامبراسالممابه

توچشمهخودجوشبخشیدیم-پسبرایاتصالباپروردگارتکارترابهشایستگیانجام

بده-بیگمانبرعکسچشمهخودجوشتواندیشهآنهانازاخواهدبود«

الف–کوثرصفتمبالغهازکثرتبهمعنایچشمهخودجوشاستکهداللتبردینامیزمدار

بودناسالمتاریخیمیکند.

ب–انحرامربهنحربهمعنایکاریرابهشایستگیانجامدادناست.

ج–ابتربهمعناینازااستکهداللتبرغیرتاریخیبودناندیشهدشمنانرویارویپیامبر
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لفظ با امامعلی یادمیکندو منافقونوکافرونوظالمون لفظ با قرآن اسالممیکندکه

قاسطینومارقینوناکثینیادمیکند.

دراینسورهبهصراحتقرآن،اسالمتاریخیپیامبراسالمراباصفتکوثرتعریفمیکند

کهآنچنانکهدرشرحلغاتسورهمطرحکردیمکوثردرلغتبهمعنایچشمهخودجوشاست

کهاینچشمهخودجوشچیزینیستجزهمانصفتدینامیزمداربودناسالمتاریخیپیامبر

اسالمکهفوقاازآنتعریفکردیم.بنابرایندراینسورهکهنامآنهمکوثرمیباشدقرآن

باطرحصفتکوثربردینامیزماسالمتاریخیتکیهمیکندکهالبتهدربرابراسالمتاریخی

دراینسورهاندیشهواعتقاداتوافکارجریانهایمتخاصمباپیامبراسالمراباصفتابتر

بدوندینامیزمیادمیکندکهازنظرقرآناینامرباعثآنمیشودتاایناندیشههاوافکار

متقابلومتخاصمبااسالمتاریخیبهعلتدینامیزمنداشتنیابهقولقرآنابتربودنازبین

بروند،بنابراینرمزحیاتتاریخیقرآنواسالمتاریخیدینامیزمداربودناسالمتاریخی

استولذادرهمینرابطهاستکهدراینسورهقرآنازپیامبراسالممیخواهدکهدر

چارچوبایناسالمتاریخیکارتورسالتترابهنیکیانجامبده.

حالپسازاینکهقرآنبردینامیزمداربودناسالمتاریخیتکیهکردمیکوشدبهعواملاین

دینامیزمدارشدناسالمتاریخیتکیهکنددراینرابطهقرآناینعواملرابهاینصورت

مطرحمیکند.

1-اولینعاملدینامیزمداربودناسالمتاریخیبسترجامعهسازانه23سالهاسالمتاریخی

است:

َلَقْد   - َوَلَد  َوَما  َوَواِلٍد   - اْلَبَلِد  ِبَهَذا  ِحلٌّ  َوأَنَْت   - اْلَبَلِد  ِبَهَذا  أُْقِسُم  َل   - الرَِّحیِم  الرَّْحَمِن  اللَِّه  »ِبْسِم 

ِ َکَبٍد -بهنامخداوندیکهبرهمهوجودرحماناستوبرانسانرحیمهم
نَْساَن �ز َخَلْقَنا اْلإِ

حلول آن در تو که جامعهائی همان - تو الگوئی جامعه النبی مدینه به -سوگند میباشد

کردهائی-یعنیایپیامبرتوهمعاملاینجامعههستیوهممحصولاینجامعهمیباشی«

)سورهبلد-آیات1 - 4(.

دلیلاینامرهمآناستکهکالًانساندرسختیهایپراکسیسزائیدهمیشود:
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الف-»َهَذا اْلَبَلِد«-اشارهبهجامعهالگوئیپیامبراسالمیامدینهالنبیاست.

«مصدربهمعنایاسمفاعلحلولکنندهاست. ب-کلمه»ِحلٌّ

ج–»َکَبٍد«بهمعنایرنجوسختیوخستگیراهورفتناست.

النبی پیامبراسالمکههمانمدینه آیاتقرآنجهتتعظیموتکریمجامعهالگوئی دراین

پیامبراسالممیباشدباقسمخوردنبهآنیادمیکندچراکهمحصول23سالتالششبانه

روزیپیامبراسالمو23سالوحیتدریجیبرپیامبراسالمو52سالنبردولشکرکشیو

13سالفردسازیپیامبرچیزیجزهمانمدینهالنبیوجامعهالگوئیپیامبرنیست.بنابراین

جاداردکهقرآندراینجاباسوگندبهآن،آنراتعظیموتکریمکندالبتهپسازتکریمبا

سوگندقرآندرتبیینرابطهاینجامعهالگوئیمدینهالنبیپیامبراسالمباخودپیامبراسالم

حقیقتیبزرگتربهنمایشمیگذردوآناینکه،ایپیامبرتودراینمدینهالنبییاجامعه

اینمدینهالنبیپیامبرچیزینیستجزشخصیتبه الگوئیحلولکردهائیچراکهاصالً

صورتجامعهدرآمدهخودپیامبر،بنابراینطبیعیاستکهپیامبراسالمحلولکنندهآن

باشدودرادامهاینسورهاستکهقرآنبهطرحرابطهدیالکتیکیبینپیامبرومدینهالنبی

میپردازدچراکهمدینهالنبیراهمسنتزتعریفمیکندوهمتز،همولدتعریفمیکندو

هموالد.البتهاولتزیاوالدتعریفمیکندبعدسنتزیاولدودرتوصیفوتبییناینرابطه

دیالکتیکیقرآنعلتشرادرپیوندوجودیبینپراکسیسوانسانمیداندیعنیعلتاینکه

پیامبریکهخودعاملوخالقجامعهالگوئییامدینهالنبیبودهبهصورتمخلوقاینجامعه

درمیآید،ایناستکهاصالًانساندرسختیپراکسیسآفریدهمیشودنهدررفاهآسایش.

خالصهبایکنگاهکلیبهاینآیاتبهصراحتمشخصمیشودکهقرآنموضوعمدینه

النبیپیامبریاجامعهالگوئییاحرکتجامعهسازانههمبرایپیامبرهدفمیداندوهمبستر

وهمموضوع،لذادراینرابطهاستکهاولینعاملدینامیزمدارشدناسالمتاریخیازنظر

قرآنهمانبسترجامعهسازانهتجربهنبویپیامبراسالممیداند.

2-دومینعاملدینامیزمدارشدناسالمتاریخیازنظرقرآن،تکاملتدریجیخودپیامبر

اسالمدربسترپراکسیسجامعهسازانهمدینهالنبیمیباشد.
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ْح َلَک َصْدرََک - َوَوَضْعَنا َعْنَک ِوْزرََک - الَِّذی  َ ْ سورهانشراح»ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - أََلْم نَ�ش

أَنَْقَض ظَْهرََک - َورََفْعَنا َلَک ِذْکرََک - َفِإنَّ َمَع اْلُعْ�ِ یْ�ًا - ِإنَّ َمَع اْلُعْ�ِ یْ�ًا - َفِإَذا َفرَْغَت َفانَْصْب - 

َوِإَل َربَِّک َفارَْغْب -بهنامخداوندیکهبرهمهوجودرحماناستبرانسانرحیمهممیباشد

-ایپیامبرآیاتواینسعهصدرراازعملجامعهسازانهخودحاصلنکردهائی-آیاتوسط

اینسعهصدرنبودکهتوتوانستیسختیهایراهراتحملکنیودرخدمترشدوتکامل

خوددرآوری-آیابهعلتاینسعهصدروتحملسختیهاوتکاملشخصیتیمحصول

آننبودکهتوترفیعناموشخصیتپیداکردی-پسحالکهکمالورشدتودرگروپیوند

باپراکسیسجامعهسازانهاستخودراپیوستهبهاینسختیهابیافکن-وازاینراهمسیر

وصلپروردگارترادنبالکن.«

بانگاهیهرچنداجمالیبهاینسورهبهوضوحروشنمیشودکهموضوعسورهانشراح

تابه رشدوکمالوتکاملخودپیامبراسالمدرعرصهپراکسیسجامعهسازانهمیباشد

اینوسیلهبهپیامبراسالمتعلیمبدهدکهرابطهتوباپراکسیسجامعهسازانهمدینهالنبییک

طرفهنیستبلکهدیالکتیکیمیباشدوتوپیوستهدرپیوندبااینپراکسیسدرحالتکامل

میباشیوهمینتکاملوجودیوشخصیتیتواستکهاززاویهدیگرباعثمیشودتا

پتانسیلجذبوحملوحیراپیداکنیواگراینچنیننبودکهتودراینپراکسیسدائماًدر

حالتکاملمستمرباشی،بارعظیموسنگینجذبوحملوحیپشتتورادرهممیشکست

وتورابهزانودرمیآورد.پسبهموضوعکمالوتکاملخودخوببیاندیشوبراینیل

بهاینکمالوتکامل،خودراگرفتارسختیهایراهورفتنبکنودراینبستربهطرف

پروردگارتحرکتکن.

3-سومینعاملدینامیزمدارشدناسالمتاریخی،تکاملخودتجربهنبوییاوحیقرآندر

بسترپراکسیساجتماعیمیباشد.

ُل - ُقِم اللَّیَل ِإلَّ َقِلیًل - ِنْصَفُه أَِو انُْقْص ِمْنُه َقِلیًل - أَْو ِزْد  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - یا أَیَها اْلُمزَّمِّ

َعَلیِه َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَرِْتیًل - ِإنَّا َسُنْلِقی َعَلیَک َقْوًل ثَِقیًل - ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّیِل ِهی أََشدُّ َوطًْئا َوأَْقَوُم ِقیًل - ِإنَّ 

ِق َواْلَمْغِرِب َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو  ِ ْ ْل ِإَلیِه تَْبِتیًل - رَبُّ اْلَم�ش َهاِر َسْبًحا طَِویًل - َواْذُکِر اْسَم َربَِّک َوتََبتَّ ِ النَّ
َلَک �ز

ْ َعَل َما یُقوُلوَن َواْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِمیل -بهنامخداوندیکهبرهمهوجود َفاتَِّخْذُه َوِکیًل - َواْص�بِ
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رحماناستوبرانسانرحیمهممیباشد-ایملبسبهلباسفازحرائی-پارهائیازشب

جزاندکیازآنبرخیز-یانصفآنویاکمترازنصف-ویااندکیبرنصفبیفزاو

قرآنرابافکرواندیشهوتعمقبخوان-وبااینپراکسیسباطنیخودراآمادهکنکه

بزودیباروحیسنگینترخواهدشد-بهترینزمانبرایانجامپراکسیسباطنیهنگامشب

خواهدبود-زیراتودرروزگرفتارپراکسیسجامعهسازانهخواهیبود-پسدرعرصه

پراکسیسباطنیشبذکرخدارابگوودستنیازوحاجتبهسمتاودرازکن-همانا

پروردگارمشرقهاومغربهااستوبجزاومعبودینیستپساوراوکیلخودبگیر«

)سورهمزمل-آیات1تا10(.

آنچنانکهدراینآیاتمشاهدهمیشودقرآنپراکسیسپیامبراسالمرابهسهقسمتیاسه

فرایندتقسیممیکند:

الف-پراکسیسعملیجامعهسازانه.

ب–پراکسیسباطنینفسانی.

ج–پراکسیسنظریعقالنی.

ازآنجائیکهپیامبراسالمدرمرحله15سالهفازحرائیتنهامشغولپراکسیسباطنیحرائی

باغارنشینیفردیمنهایپراکسیسجامعهسازانهبودهاستقرآناینپراکسیسمکانیکی

باطنیفاز15سالهحرائیرابرایپیامبربهصورتمزملومدثرکهبهمعنایجامعه

بهخودپیچیدهمطرحمیکندولذادراینرابطهاستکهقرآندراینآیاتوآیاتاول

سورهمدثرسعیمیکندتوسطتکلیفپراکسیسجامعهسازانهبرپیامبراسالماورامجبور

بهترکپراکسیسباطنیفردیغارنشینیحرائیبکندکهبرایانجاماینمقصودقرآندر

آیاتفوقشکلپراکسیسباطنیپیامبرراعوضمیکندوبهجایپراکسیسباطنیفردیو

غاریوحرائیمعتقدبهانجامپراکسیسشبانهباطنیدرچارچوبپراکسیسجامعهسازانه

روزانهمیباشد.البتهدرآیاتفوقهدفپراکسیسباطنیوعملیونظریپیامبراسالم

آمادگیجهتجذبوحیکمالیافتهمیداندکهقرآندراینآیاتبابیان»ِإنَّا َسُنْلِقی َعَلیَک 

َقْوًل ثَِقیل«مطرحمیکند،بهعبارتدیگردراینآیاتقرآنپیامبرراوادارمیکندتابا
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انجامپراکسیسهایسهگانه:

1 - »ُقِم اللَّیَل«یاپراکسیسباطنی.

2 - »رَتِِّل اْلُقْرآَن«یاپراکسیسنظری.

َهاِر َسْبًحا طَِویل«پراکسیساجتماعییاعملی،آمادهوحیکمالیافتهبکند. ِ النَّ
3 - »ِإنَّ َلَک �ز

بنابراینطبقاینآیاتبهموازاتکمالوتکاملپیامبر،وحیپیامبرهمکاملترمیشودبه

عبارتدیگرتکاملوحیپیامبردرگروتکاملشخصیتپیامبرمیباشد.

د-معراج،تکاملوجودیواسری،تکاملوحیانیپیامبراسالماست.قرآندونوعتکامل

برایپیامبراسالمقائلاست:

1-تکاملوجودییاشخصیتیپیامبراسالم.

2-تکاملوحینبوییاتجربهاگزیستانسیپیامبراسالممیباشدکهقرآنتکاملاولیرا

معراجمینامدوتکاملدومرااسریمیخواند.درآیات1تا18سورهنجمبهتبیینتکامل

شخصیتیووجودیپیامبراسالممیپردازدودرآیه1سورهاسریتکاملوحینبویپیامبر

اسالمراتبیینمیکند.

»ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوی - َما َضلَّ َصاِحُبُکْم َوَما َغَوی - َوَما یْنِطُق َعِن اْلَهَوی 

ُُفِق اْلأَْعَل - ثُمَّ َدنَا َفَتَدلَّ  - ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحی یوَحی - َعلََّمُه َشِدیُد اْلُقَوی - ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوی - َوُهَو ِباْلأ

َ - َفأَْوَحی ِإَل َعْبِدِه َما أَْوَحی - َما َکَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأَی - أََفُتَماُرونَُه َعَل َما  ِ أَْو أَْد�ز
ز - َفَکاَن َقاَب َقْوَس�ی

َ - َما  ْدرََة َما یْغ�ش َ السِّ ُة اْلَمأَْوی - ِإْذ یْغ�ش یَری - َوَلَقْد َرآُه نَْزَلًة أُْخَری - ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنَتَهی - ِعْنَدَها َجنَّ

َی -بهنامخداوندیکهرحماناستبرهمه ْ َزاَغ اْلَبَصُ َوَما طََغی - َلَقْد َرأَی ِمْن آیاِت َربِِّه اْلُک�ب

وجودوبرانسانرحیمهممیباشد-قسمبهقرآنکهمانندنجومبهصورتتدریجیبرمحمد

نازلشد-کهپیامبراسالمهرگزنهدرراهونهدرهدفمنحرفنشدهاست-بهرایخود

چیزینمیگویدوسخنانشناشیازهواینفسنیست-خداوندقرآنووحیرابهاوتعلیم

دادهاست-خودپیامبردارایعقلوارادهائیمحکممیباشد-اوتاافقاعالصعودکرده

است-اوخودرادرصعودبهخدانزدیکونزدیکترکردهاست-تاآنجاصعودکرده
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کهفاصلهاشتاخدابهاندازهفاصلهمیاندستگیرهکمانوزهآناست-وبدینترتیببود

کهخداوندبراووحیکردآنچهراکهوحیکردهاست-قلبپیامبردرتجربهنبویبهاو

دروغنگفتآنچهراکهتجربهکردهبود-آیاشمابااومجادلهمیکنیکهخالفآنچهتجربه

کردهاستاعتقادپیداکند-بااینکهاویکباردیگراینتجربهراکردهبود-وتادرخت

سدرآخرصعودکردهبود-هماندرختسدرآخریکهجنتالماویآنجاست-ودرآنجا

بودکهاوبردرختسدرآخریاحاطهمییابدآنچهاحاطهمییابد-آنچهاوباقلبشتجربه

کرددرستدیدوغفلتنورزید-بهتحقیقاوبعضیازآیاتپروردگارشرادید«)سوره

نجم-آیات1 - 18(.

یُه  ِ ُ
ی ِبَعْبِدِه َلیًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَل اْلَمْسِجِد اْلأَْقَص الَِّذی بَاَرْکَنا َحْوَلُه ِل�ز »ُسْبَحاَن الَِّذی أَْ�َ

ِمیُع اْلَبِصُ� -منزهستخدائیکهشبانهمحمدراازمسجدالحرامبهسوی ِمْن آیاِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

مسجداقصائیکهپیرامونشمبارکساختسیردادتاآیاتخودرابهاوبنمایاندچراکه

خداوندشنواوبیناست«)سورهاسری-آیه1(.

آنچهازترکیبایندودستهآیاتمیتوانفهمکرداینکه:

صورتی میگویند شریعتی و اقبال آنچنانکه اسالم پیامبر اسری هم و معراج هم - 1

اگزیستانسیووجودیداشتهاستنهسیروسیاحتفیزیکی،آنچنانکهاسالمروایتیواسالم

حوزهوفقاهتیدرهزارسالگذشتهبرطبلآنمیکوبد.

2-بهعلتاگزیستانسیووجودیبودنمعراجواسریپیامبراسالممامجبوریمتجربه

نبوییاوحیپیامبراسالمراآنچنانکهاقبالمیگویدبهصورتاگزیستانسیووجودیتبیین

نمائیم.

3-ابنخلدوناولینمتفکریبودکهدرقرنهشتمموضوعتکاملوموضوعکیفیتکسب

وحیپیامبراسالمرابهصورتاگزیستانسیتبیینکرد.

4–اززمانابنخلدوندونظریهدرخصوصکسبوحیپیامبراسالمدرمیانمتفکرین

مسلمانمطرحشد:
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الف-وحیمکانیکی.

ب-وحیاگزیستانسی.

طرفدارانوحیمکانیکیکهطرفداراناسالمروایتیوفقاهتیبودندبرپایهتبیینمکانیکی

ازجهانمعتقدبودهوهستندکهرابطهپیامبرباوحیرابطهگیرندهوفرستندهمیباشدو

بیرونجذبمیکندکه از بهصورتوحی فرکانسهائی گیرنده، مانندیک اسالم پیامبر

واسطهحاملاینفرکانسهابینخداوندوپیامبراسالمجبریلمیباشدوخودپیامبردراین

رابطههیچگونهدخالتینداشتهوندارد،درصورتیکهطرفدارانوحیاگزیستانسیمعتقد

بودهوهستندکهپیامبراسالمبرپایهتکاملوجودیوشخصیتیاختیاریواکتسابیخودش

توانستهاستبهآبشخوروحیدستپیداکندلذااوگیرندهمکانیکیوحینیستبلکهسازنده

ارگانیکیوحیمیباشد.

4-بعدازابنخلدونبزرگترینمتفکریکهتوانستوحیاگزیستانسیراتبیینعلمیبکند

حضرتموالناعالمهمحمداقبالالهوریدرکتاب»بازسازیفکردینی«بودودرادامه

اقبالمعلمکبیرمانشریعتیاستکهدرمبحثمعراجواسریپیامبررایاگزیستانسیبودن

تکاملوتجربهنبویپیامبراسالمراتبییننمود.

5-بدونفهمکیفیتکسبوحیتوسطپیامبراسالم،امکانفهمقرآنواسالموجودندارد

کسب فهم دوگانه عرصه در انسان تاریخ، جامعه، هم و جهان هم و قرآن هم که چرا

پیامبرصورتدوگانهداردبههمینعلتمابدونبعثتشناسیهرگزنمیتوانیمبه وحی

اسالمشناسیدستپیداکنیم.بنابرایندربحثبعثتشناسیمابایدروشنکنیمکهبهکدامین

وحیاعتقادداریم؟وحیاگزیستانسییاوحیمکانیکی؟سپسبرحسبنوعاعتقادبههر

کدامازایندووحیمابایدبهتبیینجهان،جامعه،انسان،تاریخواسالمبپردازیم.بههمین

علتاقبالدربازسازیاسالمشناسیخوددرنوکپیکانبازسازیاسالمازوحیشناسیو

بعثتشناسیشروعکرد.

6-بدوناعتقادبهوحیاگزیستانسیمانمیتوانیممعتقدبهاسالمتطبیقییااسالمتاریخی

بشویمآنچنانکهاعتقادبهاسالمدگماتیسممعلولاعتقادبهوحیمکانیکیمیباشد.
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7-الزمهاعتقادبهدینامیزمقرآنواسالمتاریخیاعتقادبهوحیاگزیستانسیاست،چرا

کهمبانیدینامیزمقرآنواسالمتاریخیکهشامل:

الف–تدریجیبودن،

ب–تکاملیبودن،

ج–اجتماعیبودنمیباشدکهتنهاتوسطاگزیستانسیبودنوحیپیامبراسالمقابل

تبیینمیباشد.
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1 - دو رویکرد مختلف ابزاری و عقالنی در راستای بعثت فرهنگی برای 
انجام بعثت اجتماعی:

آن پیشگامان اجتماعیتوسط بدیهیترینسؤالیکهدرخصوصهرگونهتحول اولینو

جامعهچهقبلازحرکتوچهبعدازحرکتمطرحمیشوداینکه،آنپیشگامانجامعهبا

کدامینرویکردواستراتژیدرآنجامعهایجادتحولاجتماعیکردهیامیکنند؟البتهبه

شرطاینکهپیشگامانآنجامعهمعتقدبهتحولازپایینباشندوگرنهتحولاجتماعیتزریقی

ازباال)مثلرفرمارضیپهلویدومدرسال42(قطعاًدرهمهجاصورتدستوریو

تکلیفیودولتیداردونیازمندبهاتخاذاستراتژینیست-کهدراینجاچنینتحولیموضوع

بحثمانیست-آنچهمنظورمادراینجااستآندستهازتحوالتاجتماعیکهیابهصورت

ساختاریویابهصورترفرمیازپایینتکوینپیدامیکنند.بیشکدرپاسخبهاینسؤال

دورویکردیادواستراتژیبیشترنمیتواندمطرحبشود

الف–ایجادتحولاجتماعیازطریقابزاری.

ب–ایجادتحولاجتماعیازطریقعقالنی.
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درخصوصپیامبراسالمهمچهمامعتقدومؤمنبهراهوحرکتاوباشیموچهنباشیم،

بههرحالحتیازمنظربروندینیهم-اگرمانندجواهرلعلنهروبخواهیم-بهحرکت

پیامبراسالمنگاهبکنیم،قطعاًدرنظرمانخستینعملکردوفونکسیونبعثتپیامبراسالم

ایجادیکتحولعمیقوگستردهوتاریخیدرجامعهعربستانوجامعهبشریدرقرن

هفتممیالدیاستبطوریکهبعضیمانندنهروآنرابزرگترینتحولتمدنسازتاریخبشر

میدانندوبعضیمانندابنخلدونآنرامعجزهدومپیامبراسالمدرکنارمعجزهاولیعنی

قرآنمیخوانند.بههرحالباهرنگاهوازهرزاویهائیکهمابخواهیمبهحرکتپیامبر

اسالمنظربیافکنیمخواهبروندینیباشدخواهدروندینی،بیشکبزرگتریندستاورد

بعثتپیامبراسالمایجادتحولساختاریجامعهبشریتوبهخصوصجامعهعربستاندر

قرنهفتممیالدیمیباشد.آنچنانتحولساختاریکهبهمصداق»تعرف االشجار باثمارها 
-درختهاراازطریقمیوههایشانمیتوانشناخت«اولینمیوهآنتمدناسالمیبودکه

درقرنچهارموپنجمبهاوجشکوفائیخودنشستکهیکیازبزرگترینتمدنهایتاریخ

بشریتمیباشد.بنابراینبازهمانسؤالکلیدیفوقدراینرابطههممطرحمیشودکهبا

چهروشومکانیزمیپیامبراسالمتوانستجامعهعربستانیاجامعهبشریترادرقرن

هفتممیالدیدچارتحولودگرگونیبکند؟همانتحولودگرگونیکهخودقرآنازآنبا

عنواننباءعظیمیادمیکند:

َبِإ اْلَعِظیِم - الَِّذی ُهْم ِفیِه ُمْخَتِلُفوَن - َکلَّ َسیْعَلُموَن - ثُمَّ َکلَّ َسیْعَلُموَن -  »َعمَّ یَتَساَءُلوَن - َعِن النَّ

اینسؤالبزرگامروزبشریتکهازهممیپرسندکداماست؟آنسؤالبزرگوتکاندهنده

وبیسابقهامروزبشرهمانخبریاستکهخودبشریترادرفهمآندچارسردرگمی

کردهاستالبتهنهچنیناستبهزودیهمینهامادیتایننباءعظیمدرجامعهوجهانخود

خواهنددید«)سورهنباء-آیات1تا5(.

وامامعلی)خطبه89-ص121نهجالبالغهصبحیالصالح(دربابآنمیگوید:

ِ َو ِانِْتَشاٍر ِمَن اَْلأُُموِر َو 
ز َ َاٍم ِمَن اَْلِف�ت ز ٍَة ِمَن اَلرُُّسِل َو طُوِل َهْجَعٍة ِمَن اَْلأَُمِم َو ِاْع�تِ ْ ِ َف�ت

ز »أَرَْسَلُه َعَل ِح�ی

ِ ِاْصِفَراٍر ِمْن َورَِقَها َو ِإیَاٍس ِمْن ثََمِرَها 
ز نَْیا َکاِسَفُة اَلنُّوِر ظَاِهرَُة اَْلُغُروِر َعَل ِح�ی تََلظٍّ ِمَن اَْلُحُروِب َو اَلدُّ

ِ َوْجِه 
َمٌة ِلأَْهِلَها َعاِبَسٌة �ز َو ِاْغِوَراٍر ِمْن َماِئَها َقْد َدرََسْت َمَناُر اَْلُهَدی َو ظََهرَْت أَْعلَُم اَلرََّدی َفِهَی ُمَتَجهِّ
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ْیُف...-پیامبراسالمزمانی طَاِلِبَها ثََمرَُها اَْلِفْتَنُة َو طََعاُمَها اَْلِجیَفُة َو ِشَعارَُها اَْلَخْوُف َو ِدثَارَُها اَلسَّ

مبعوثشدکههیچپیامبروهدایتگرینبود،جامعهبشریدرخوابیعمیقفرورفتهبود،

فتنههاازهرسوبرجوامعبشریحملهورشدهبود،آتشجنگهادرجوامعبشریشعلهور

بود،جهاندرتاریکیوجهلگمشدهبود،زمانیبودکهبرگهایرسالتانبیاءابراهیمی

زردومیوههایخشکومنارههایهدایتبشریتکهنهونشانههایهالکتجوامعبشری

ظاهرشدهبود،دنیابهاهلشناخوشرویوباخواهندهخودترشرویشدهبود،ثمرهجوامع

بشریفتنهوجنگبودوگرفتاریخوراکشانگوشتهمدیگر،لباسزیرینآنهاترسو

وحشتولباسرویینآنهاشمشیروکشتاریکدیگربود.«

درعصرماهمدرطول150سالگذشتهکهجنبشهایفرهنگیواجتماعیوسیاسیدر

جوامعمسلمانوکشورهایتحتسلطهوپیرامونیازسرگرفتهشدهاست،بازهمینسؤال

فوققابلطرحمیباشدکهاینجنبشهایباکدامیناستراتژیمدیریتشدهاندیامدیریت

میشوند؟

درپاسخبهاینسؤالهمبازدوپاسخرویکردابزاریورویکردعقالنیدراینجامطرح

میشودچراکهاگرسیدجمالرابهعنوانسرسلسلهجنبانجنبشهایجوامعمسلماندر

عصرجدیدبدانیم،خودسیدجمالالدیناسدآبادیطرفداررویکردواستراتژیابزاریبود

ودرکادراستراتژیابزاریاومعتقدبودکهروشتحولاجتماعیجوامعمسلماندرگرو

اقتدارابزاریواقتدارسیاسیاینجوامعمیباشدولذادرهمینرابطهبودکهسیدجمال

معتقدبودکهبرایایجادتحولواصالحجوامعمسلمانونجاتازعقبماندگیونیلبه

مدرنیته،اینجوامعبایدبهاقتدارابزاریواقتدارسیاسیدستپیداکنندوصدالبتهعلت

شکستسیدجمالدرایجادتحولاجتماعیدرکشورهایمسلمانهممعلولهمیناستراتژی

ابزاریاوبود.هرچندخوداودرپایانعمرشبهایناشتباهپیبردهبودولیبهعلتاینکه

نتوانستاستراتژیعقالنیفهمکندوبرآنتکیهکند،حتیعبدهورشیدرضاهمتازمانی

کهاقبالگردونهحرکترابهدستگرفت،نتوانستندبحراناستراتژیحرکتسیدجمالرا

حلکنندواززمانیکهعالمهمحمداقبالالهوریگردونهحرکتسیدجمالرادردست
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گرفتاوباتکیهبراستراتژیرویکردعقالنیبهجایرویکردابزاریسیدجمالکوشیدتا

توسطکتابگرانسنگ»بازسازیفکردینیدراسالم«جهتانجاماستراتژیعقالنیبا

تحولدرمفاهیمفلسفیوکالمیومذهبینخستینگامدراینراهبرداردکهصدالبتهراه

اقبالدرراستایتحققاستراتژیعقالنیجهتتحولفرهنگیوتحولاجتماعیبهوسیله

معلمکبیرمانشریعتیدنبالشد.

بههمیندلیلازآغازایندومشربیانحلهرویکردییااستراتژیابزاریوعقالنیمعتقد

بهتحولاجتماعیبهدوصورترفرمیوساختاریتوسطحرکتازپایینبودهاندکهالبته

دراینرابطهموفقیتازآننحلهومشربورویکردواستراتژیعقالنیبودهاستکهبه

وسیلهجنبشفرهنگیومذهبیوعقالنیوفکریانجامجنبشاجتماعیرادنبالمیکرده

استچراکهرویکردابزارییکرویکردیمیباشدکهازطریقمحصولابزاریجوامع

دیگریبهصورتمعلولینهعلتی،میخواهندبهایجادتحولدرجوامعخودبپردازندکه

اینخواستهامریغیرممکنمیباشد.درصورتیکهرویکردعقالنییکرویکرددلیلی

درچارچوب را تحولهرجامعهائی معلولی،میکوشند نه علتی بهصورت که میباشد

کنکریتومشخصهمانجامعهبهصورتعینیوذهنیمطالعهوتعریفکنند.

تبیینوتعریف بههمیندلیلرویکردعقالنیتحولدرهرجامعهائیبهصورتمستقل

آنچنانکهگورویچمیگوید ابزارییعنی نهبهصورتعاموکلیماننداستراتژی میکند

»ما در این رابطه جامعه ها داریم نه جامعه«،بههمیندلیلدررویکردابزاریماتوسط

یکنسخهواحدبهمعالجهوطبابتجوامعمختلفوگوناگونمیپردازیمدرصورتیکه

دررویکردعقالنیماگرچهرویکردواستراتژیمانواحداستامابرایجوامعمختلف

تجویزمیکنیم. آنجوامع ذهنی متفاوتیدرچارچوبخودویژگیهایعینیو نسخههای

البتهطرحاینموضوعدراینجاخالیازعریضهنیستکهگرچهرویکردابزاریازیک

ساختارواحدتئوریکبرخوردارمیباشد،امارویکردعقالنیبهلحاظساختارتئوریک،

دارایاشکالمتفاوتیمیباشدکهدرادامهبهتبیینآنمیپردازیم.



بعثت فرهنگی پیامبر اسالم در راستای بعثت اجتماعی...
93

2 - رویکرد عقالنی پیامبر اسالم توسط تحول در مفاهیم فلسفی و کالمی 
و مذهبی، در ایجاد بعثت فرهنگی و اجتماعی:

آنچنانکهدردرسهایقبلیبعثتشناسیپیامبراسالممطرحکردیم،موضوعبعثتپیامبر

اسالمازنظرقرآنبعثتاجتماعیمیباشدنهبعثتفردی:

َواْلِحْکَمَة  اْلِکَتاَب  َویَعلُِّمُهُم  یِهْم  َویَزکِّ آیاِتِه  َعَلیِهْم  یْتُلو  ِمْنُهْم  رَُسوًل   َ ز ی�ی ُمِّ
اْلأ  ِ

�ز بََعَث  الَِّذی  »ُهَو 

ٍ -اوستخدائیکهمبعوثکردازجامعهائیکهدرمرحله
ز َوِإْن َکانُوا ِمْن َقْبُل َلِفی َضَلٍل ُمِب�ی

گفتاری)قبلازمرحلهنوشتاری(بودندپیامبریتااینپیامبرباتالوتوتزکیهوتعلیمکتاب

وحکمتآنجامعهوجوامعبعدیکهبهاینپیامبرایمانپیدامیکنندازگمراهینجات

دهد«)سورهجمعه-آیه2(.

ولذادرینرابطهاستکههمتکوین23سالهاسالمتاریخیوهمنزولآیاتقرآندربستر

پراکسیس23سالهجامعهسازانهپیامبراسالموهمدینامیزممبتنیبراجتهاددراصولو

فروعاسالمتاریخی،همگیدرراستایایجادتحولاجتماعیمعناومفهومپیدامیکندولذا

دراینرابطهبودهاستکهایجادتحولاجتماعیدرنوکپیکانحرکتپیامبراسالمقرار

داشتهاست.

نهرو آنچنانکه اسالم پیامبر اگر اینکه میشود رابطهمطرح این در که کلیدی اماسؤال

میگوید»درایجادبعثتاجتماعیموفقبودهاست«)نهآنچنانکهخمینیمیگفتپیامبران

انجام باچهرویکردی ایجادبعثتاجتماعی پیامبراسالمدر اینموفقیت ناموفقبودهاند(

گرفتهاست؟آیاپیامبراسالمبارویکردابزاریتوانستهبهانجامبعثتاجتماعیدستپیدا

کندیاتوسطرویکردعقالنیبهاینمقصوددستپیداکردهاست؟

برایپاسخبهاینسؤالکلیدیآنچهکهبایدبهصورتموجزوکپسولیدراینجامطرح

فلسفیودیسکورس مفاهیم انقالبدر پیامبراسالمتوسطرویکردعقالنیو اینکه، کنیم

مذهبی،کالمی،انسانی،اجتماعیوتاریخیبودکهتوانستبهتحولاجتماعیدرقرنهفتم

میالدیدرکمترازنیمقرندستپیداکند.بهعبارتدیگررویکردعقالنیپیامبراسالماز

طریقتحولدرتصدیقاتجوامعبشریقرنهفتممیالدیبهانجامرسیدنهتوسطنوآوری
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تصورات،همانروشیکهعالمهمحمداقبالالهوریودرادامهآنمعلمکبیرمانشریعتی

درعصرحاضربرایانجاماستراتژیعقالنیبرآنتکیهکردند.اقبالبرعکسسیدجمال

الدیناسدآبادیکهبررویکردابزاریجهتتحولجوامعمسلمانتکیهمیکردومعتقدبود

کهتنهاباتحولدرفهممفاهیمکلیاسالموقرآنمامیتوانیمبهتحولاجتماعیدستپیدا

کنیم.

»در این سخنرانی ها هدف من بحث فلسفی در باره بعضی از مفاهیم اسالم است به این امید 

که شاید این کار الاقل در فهم شایسته معنی اسالم به عنوان پیامبری که به بشریت فرستاده 

شده است سودمند افتد« )بازسازیفکردینیدراسالم-فصلمعرفتوتجربهدینی-ص

12-س2(.

ولذادراینرابطهاستکهمحمداقبالمیکوشدتادرکتابگرانسنگ»بازسازیفکردینی

دراسالم«-کهاسالمشناسیاقبالالهوریمیباشد-بهبازسازیمفاهیمفربهائیچونخدا،

نبوت،وحی،زمانومندرانسانبپردازد.آنچنانکهشریعتیدرحیاتدهسالهحرکتعلنی

خودکوشیدباایجادتحولوانقالبدرمفاهیمیچونتوحید،انتظار،امامت،امام،هجرت،

انسان،جامعه،تاریخ،آزادی،عدالت،مستضعفین،شهادت،نیایشو...راهاقبالرابهانجام

برساند،بطوریکهمااگربخواهیمتمامیتالشتحولآفریناجتماعیاقبالوشریعتیرابه

صورتکپسولیتبییننمائیمراهیجزایننداریمکهبگوییمکاراقبالوشریعتیایجادتحول

تصدیقیدرمفاهیمفلسفیومذهبیوکالمیواجتماعیوانسانیوتاریخیمیباشدواقبال

وشریعتیتوسطتحولدرفهماینمفاهیمبودکهتوانستندبزرگترینتحولاجتماعیدر

جامعهخودوجوامعمسلمانبهوجودبیاورند.

بهعبارتدیگراقبالوشریعتیتصوراتجدیدیبرایتحولاجتماعیجوامعخودهمراه

نیاوردند،قبلازاقبالوشریعتیدرجوامعاسالمیتصورخدا،تصوروحی،تصورتوحید،

تصورانسان،تصوراجتماع،تصورتاریخ،تصورانتظار،تصورشهادت،تصورامامت،

تصورمستضعفین،تصورهجرتودیگرتصورهاوجودداشت،اقبالوشریعتیباحفاری

کردند. تصوراتعوض این به نسبت را مسلمان جامعه تصدیقات تصورات، این درون

آنچنانکهدرداستانموسیوشباندفتردوممثنویمولویدیدیمکهموسیبرایایجادتحول
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درشباندستبهنفیتصوراتشباننزدبلکهبهتصحیحتصدیقاتشبانپرداخت.

آفتابی را چنین ها کی رواست چاروق و پاتابه الیق مر تراست

جسم و حاجت در صفات ذواجلالل با که می گوئی تو این با عم و خال

چاروق او پوشد که او محتاج پاست شیر او نوشد که در نشو و مناست

در حق پاکی حق آالیش است دست و پا در حق ما آسایش است

والد و مولود را او خالق است لم یلد لم یولد او را الیق است

هر چه مولود است او ز این سوی جست هر چه جسم آمد والدت وصف اوست

حادثست و محدثی خواهد یقین زآنک از کون و فسادست و مهین

مثنوی-دفتردوم-چاپنیکلسون-ص280-س15

وبعدازاینایجادتحولدرتصدیقاتشبانتوسطموسیبودکهشباندچارتحولوانقالب

درعینوذهنخودشد،آنچنانکه:

من کنون در خون دل آغشته ام گفت ای موسی از آن بگذشته ام

صد هزاران ساله زان سو گشته ام من ز سدره منتهی بگذشته ام

گنبدی کرد و زگردون بر گذشت تازیانه بر زدی اسبم بگشت

آفرین بر دست و بر بازوت باد محرم ناسوت ما الهوت باد

مثنوی-دفتردوم-ص283-س9 

درخصوصاقبالوشریعتی-کهبرعکسسیدجمالحرکتکردند-اوضاعبدینمنوال

حفاری با جامعه مذهبی تصورات بر تکیه طریق از اقبال و شریعتی که چرا میباشد،

به را جامعه اجتماعی و انسانی فلسفی، مذهبی،کالمی، گذشته تصدیقات تصورات، این

چالشکشیدندوبابهچالشکشیدنتصدیقاتمذهبیوکالمیوفلسفیوانسانیاجتماعی

عقالنیتجامعهبودکهدرجامعهخودایجادتحولوانقالبفرهنگیکردند.صدالبتهاقبال
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وشریعتیایناستراتژیخودشانراازپیامبراسالمتاسیکردهبودندچراکهاستراتژی

اتخاذکردتکیهبررویکرد ایجادبعثتفرهنگیوبعثتاجتماعی پیامبراسالمجهت که

عقالنیدرچارچوبایجادتحولدرمفاهیمفلسفیوکالمیومذهبیوانسانیواجتماعی

مردمعصرخودتوسطحفظتصوراتوتغییردرفهمتصدیقاتبود.پیامبراسالمدراین

رابطهتصوراتجاهلیتمانندخدا،جن،مالئکه،غسل،حجو...راحفظکردتنهابهتغییر

درتصدیقاتنسبتبهاینتصوراتاقدامکرد،بهعبارتدیگرپیامبراسالمبرایجوامع

بشروجامعهعربستانتصوراتتازهائینیاوردبلکهفقطتصدیقاتتازهوجدیدیآورد.

3 - بن مایه تصدیقات تحول آفرین پیامبر اسالم:

نخستینتصدیقتحولآفرینپیامبراسالمکهمحصول15سالهپروسسباطنیفازحرائی

اگربگوییممحصول15سال آنچنانکه بودکه اله اال هللا« بودتصدیق»ال  پیامبراسالم
پروسسباطنیفازحرائیپیامبراسالمهمینتصدیق»ال اله اال هللا«بودهاستسخنیبه
گزافنگفتهایموبازاگربگوییمکهتصدیق»ال اله اال هللا«مادرتمامیتصدیقاتیبودهکه
پیامبراسالمدرطول23سالحیاتنبویخوددرچارچوبتجربهنبویوحیوکالمخود

مطرحکردهاستبازسخنیبهخطانگفتهایم.

همچنیناگربگوییمکهرمزنزولدفعیویکبارگیقرآندرشبقدربرپیامبراسالمدر

تجربهنبویتصدیق»ال اله اال هللا«نهفتهاستبطوریکهتمامیآیاتقرآنوتجربهنبوی
در همه میرساند انجام به سال 23 درطول اسالم پیامبر که تصدیقاتی و اسالم پیامبر

چارچوبوتعریفوتبییناینتصدیق»ال اله اال هللا«معنیپیدامیکندبازبهانحراف
نبویوحی تجربه از اسالمخارج پیامبر که تصدیقی تنها که بگوییم اگر باز و نرفتهایم

پیامبرانهخودشباتجربه15سالهباطنیبهآندستپیداکردوخوداینآبشخورونردبانی

شدتاپیامبراسالمتوسطایننردبان»ال اله اال هللا«بهسرچشمهوحینبویدستپیداکند
بهخطانرفتهایم.

همچنیناگربگوییمشناسنامهخداوندوفهرستکلقرآندرهمینتصدیق»ال اله اال هللا« 
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نهفتهاستسخنیبهگزافنگفتهایموبازاگرتاکیدکنیمکهشاخصومعیارتمامیتصمیمات

وتصدیقاتپیامبراسالمهمین»ل اله ال الله«بودهاستسخنیبهخطانگفتهایموشاید

بهترینتعریفیکهمیتوانازتصدیق»ل اله ال الله«کرداینکهخالصهتمامیقرآنووحی

نبوی23سالهپیامبراسالممیباشدوآنچنانکهعالمهمحمداقبالالهوریمیگوید:

ال و اال فتح باب کائنات ال و اال احتساب کائنات

حرکت از ال زاید از اال سکون هر دو تقدیر جهان کاف و نون

بند غیر اهلل را نتوان شکست تا نه رمز ال اله آید بدست

این نخستین منزل مرد خداست در جهان آغاز کار از حرف الست

تازه از هنگامه او کائنات پیش غیر اهلل ال گفنت حیات

هولش از هول قیامت بیشتر هر کرا این سوز باشد در جگر

در جهات آزاد از بند جهات ریز ریز از ضرب او الت و منات

قیصر و کسری هالک از دست او هر قبای کهنه چاک از دست او

بندگی با خواجگی آمد بجنگ هم چنان بینی که در دور فرنگ

ال سالطین ال کلیسا ال اله کرده ام اندر مقاماتش نگه

مرکب خود را سوی اال نراند فکر او در تند باد ال مباند

سوی اال می خرامد کائنات در مقام ال نیاساید حیات

نفی بی اثبات مرگ امتان ال و اال ساز و برگ امتان

جمله موجودات را فرمانرواست هر که اندر دست او شمشیر الست

کلیاتاقبال-فصلپسچهبایدکرد-ص394-س5

ودرهمینرابطهاستکهقرآنوپیامبراسالمدرآیاتوسورههائیازقرآنکهبهطرح

تصدیقاتفلسفیوکالمیمیپردازدبهتبیینهمینتصدیقالالهمیپردازد:

»ُقْل یا أَیَها اْلَکاِفُروَن - َل أَْعُبُد َما تَْعُبُدوَن - َوَل أَنُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد - َوَل أَنَا َعاِبٌد َما َعَبْدتُْم - َوَل 

أَنُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد - َلُکْم ِدیُنُکْم َوِل ِدینِ-بگوایکافران،نمیپرستمآنچهشمامیپرستید،

آنچنانکهشمانمیپرستیدآنچهراکهمنمیپرستم،نهمنپرستندهامآنچهراشمامیپرستیدو
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نهشماپرستندگانیدآنچهرامنمیپرسم،دینشمابرایخودتانودینمنهمبرایخودم«

)سورهکافرون–آیات1الی6(.

آنچنانکهازششآیهفوقبرمیآید،ششآیهفوقفقطیکبخش»ل اله«ازتصدیق»ل اله 

ال الله«راتعریفوتبیینمیکندواینکهپیامبرتصدیقوتجربهخودشاز»ل اله«دراین

سورهبهنمایشمیگذاردوفقطمیگوید:

»َل أَْعُبُد... - ...َما أَْعُبُد«بهاینعلتاستکهگرچهدراینزمانیعنیقرنبیستویکمکه

بیشازچهاردهقرنازبعثت23سالهپیامبراسالممیگذردبرایماتجربه»ل اله«ساده

میآیدبایدبهتاریخگذشتهبشریتنظریبیافکنیمتابینیمبشریتدرطولتاریخگذشتهتا

زمانبعثتپیامبراسالمچههزینهگزافیبابتهمینتجربه»ل اله«درعرصههایفلسفی

وکالمیواجتماعیوسیاسیپرداختکردهاست.

بنابراینپیامبراسالمدراینسورهششآیهائیمکیچهارمرتبهبرشعار»ل اله«خودتاکید

وتکیهمیکندکهبرایفهمدلیلاینکهدراینسورهچراپیامبرچهارمرتبهبرشعار»ل 

اله«تاکیدمیکندبایددوسورهناسوفلقرابهکمکبگیریمچراکهدرسورهناسبرسه

مؤلفهاجتماعی»ل اله«تکیهمیکندکهعبارتاستازنفیربوبیتغیرهللا،نفیملوکیت

غیرهللا،نفیالوهیتغیرهللاودرسورهفلقبابیان»ُقْل أَُعوُذ ِبرَبِّ اْلَفَلِق«برمؤلفهفلسفی

»ل اله«تکیهمیشود.

بنابراینطرحبیانچهارگانه»ل اله«پیامبراسالمدرسورهکافرونتفسیرتجربهچهارگانه

پیامبراسالمازتجربه»ل اله«میباشدکهسهوجهایننفیمربوطبهنفیالههایزمینی

استکهبهصورت»زروزوروتزویر«دراشکال»رَبِّ النَّاِس«و»َمِلِک النَّاِس«و»ِإَلِه 

النَّاِس«ازطرفخداوندانزمینبرمستضعفینزمینحکومتمیکردندواماوجهچهارم

اینتفسیر»ل اله«مربوطبهنفیالههایفلسفیوآسمانیمیباشدکهتوسطالههایسهگانه

زمینی»ربوملکواله«یا»زروزوروتزویر«برایتوجیهسلطهقدرتسیاسیو

اقتصادیومعرفتییامذهبیخودبهخدایانساختگیآسمانیپناهمیبردندکهبتهایدست

ساختهآنهانمایشآنخدایانخودساختهآسمانیجهتتوجیهحاکمیتغاصبانهخودبوده
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است.

 ِ
�ز یَوْسِوُس  الَِّذی   - اْلَخنَّاِس  اْلَوْسَواِس   ِّ َ ِمْن �ش  - النَّاِس  ِإَلِه   - النَّاِس  َمِلِک   - النَّاِس  ِبرَبِّ  أَُعوُذ  »ُقْل 

ِة َوالنَّاِس-بگوپناهمیبرمبههللاربمردم،پناهمیبرمبههللاملک ُصُدوِر النَّاِس - ِمَن اْلِجنَّ

مردم،پناهمیبرمبههللاالهمردم،ازشروسوسهگرهاینهانی،کهمداومدرسینهتودههابه

نفعصاحبانقدرتوسوسهمیکنندبهصورتآشکاروپنهان«)سورهناس–آیات1الی6(.

دراینسورهپیامبراسالمدرراستایتبیینمؤلفهسهگانهاجتماعی»ل اله«درمیانهمه

صفاتهللاسهصفت»ربوبیتومالکیتوالوهیت«راانتخابمیکندودرآرایشبیاناین

سهصفت،اولربوبیتبعدمالکیتودرآخرالوهیتمطرحمیکند.همچنینجملههای»رَبِّ 

النَّاِس«و»َمِلِک النَّاِس«و»ِإَلِه النَّاِس«رابهصورتمتصلوبدون»واو«عاطفهمطرح

میکندونیزکلمه»ناس«سهبارتکرارمیشودکهنشاندهندهآناستکهاینسهصفت

هریکبهتنهائیومستقلبایدموضوع»اعوذ«باشدوبههمینترتیبدرترجمهمابه

صورتمستقلسهبارکلمه»اعوذ«مطرحکردیمتانشاندهیمتادراینجاپیامبراسالمبا

طرحگزینشیسهصفت»ربوبیتومالکیتوالوهیت«میخواهدجهتتفسیر»ل اله«به

نفیسهدستهازخدایانزمینیکههمانصاحبانقدرت»زروزوروتزویر«میباشند

بپردازد،کهعلتطرحاولصفتربوبیتبهایندلیلمیباشدکهقرآنوپیامبراسالم،

صفتربرابرایصاحبانقدرتسیاسییاصاحبانزوربهکارمیبرد.

ِس طًُوی - اْذَهْب ِإَل ِفرَْعْوَن ِإنَُّه طََغی - َفُقْل  »َهْل أَتَاَک َحِدیُث ُموَ� - ِإْذ نَاَداُه َربُُّه ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ

َب َوَعَص - ثُمَّ أَْدبََر یْسَعی  َی - َفَکذَّ ْ َ - َفأََراُه اْلآیَة اْلُک�ب َهْل َلَک ِإَل أَْن تََزکَّ - َوأَْهِدیَک ِإَل َربَِّک َفَتْخ�ش

َ َفَناَدی - َفَقاَل أَنَا َربُُّکُم اْلأَْعل-ایپیامبرآیاازپراکسیساجتماعیموسیآگاههستی َ - َفَح�ش

–آنزمانیکهتجربهنبویاودروادیمقدسطویبهبارنشستوپروردگارموسیبه

موسیامرکردکهبهمبارزهبافرعونبروکهاوطغیانکردهاست-ابتدابهفرعونبگو

آیاآمادهتزکیهازقدرتهستی-تامنتورابهسویپروردگارتهدایتکنم-آیهبزرگ

الهیرابهاونشانبده-ولیقطعاًاوبرعلیهتوعصیانخواهدکردوبرعلیهتولشکر

کشیخواهدکرد-ومنادیانشبهسویمردممیفرستدتادرونسینههایآنهاوسوسهکنند

وپسازجمعکردنمردم-فرعونبهمردمخواهدگفتکهمنربشماهستم«)سوره
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نازعات-آیات15تا24(.

آنچنانکهمشاهدهمیکنیددراینآیاتفرعوننمایندهقدرتسیاسیدربرابرمردم،خودرابا

صفتربمطرحمیکندکهداللتبرقدرتسیاسیمیکندوازآنجائیکهازنظرقرآنعامل

زوریاهمانقدرتسیاسیبسترسازتکویناستثمارواستحماردرتاریخبشربودهاست،

لذادراینرابطهپیامبردرتفسیرمؤلفههایاجتماعی»ل اله«ابتداباطرح»رَبِّ النَّاِس« 

بهنفیخداوندانزمینیسیاسیقدرتمیپردازدوپسازآنباطرح»َمِلِک النَّاِس«بهنفی

خداوندانزمینیاقتصادیکههماناستثمارگرانمستضعفینمیباشندمیپردازدودرخاتمه

باطرح»ِإَلِه النَّاِس«بهنفیخداوندانزمینیمذهبیومعرفتیمیپردازدکهدرادامهسوره

اینگروهسومرارهانمیکند،بلکهمانندهمهجاقرآنبهجانایننمایندگانمذهبمیافتد

کهبادرانحصارخوددرآوردندستگاهتبلیغاتیکشوراعمازصداوسیما،منابر،کتاب،

روزنامهو...ازاینوسایلتبلیغاتیجهتوسوسهومتزلزلکردنارادهتودههابهصورت

آشکارومخفیاستفادهمیکنند.

درسورهفلق)برعکسسورهناسکهازمؤلفههایاجتماعی»ل اله«سخنگفتهمیشود(

تنهاازمؤلفهفلسفی»ل اله«تجربهنبویپیامبراسالمسخنمیگوید،کهالبتهآنچنانکهفوقا

هممطرحکردیممؤلفهفلسفی»ل اله«بعدازسلطهخداوندانزمینیبرسهمؤلفهقدرت

سیاسی،قدرتاقتصادیوقدرتمذهبیومعرفتیجامعهبشریجهتتوجیهحاکمیتخود

میکوشندتاباانتقالدادناینالههایسهگانهاجتماعیاززمینبهآسمانبرایتمویهتودهها

توجیهمذهبیوفلسفیبهوجودآورند.

ِ اْلُعَقِد - َوِمْن 
اثَاِت �ز ِّ النَّفَّ َ ِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب - َوِمْن �ش َ ِّ َما َخَلَق - َوِمْن �ش َ »ُقْل أَُعوُذ ِبرَبِّ اْلَفَلِق - ِمْن �ش

ِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد-بگوپناهمیبرمبهپروردگارفلقیاصبحدمازشرهرآنچهکهاوخلق َ �ش

کردهاستوازشرغاسقوقتیکهباظلمتشداخلمیشودوازشردمندگاندرگرهواز

شرحسدورزآنگاهکهحسدنماید«)سورهفلق–آیات1الی5(.

دراینسورهآنچنانکهمشاهدهمیکنیمابتداباتکیهبه»رَبِّ اْلَفَلِق«،پیامبراسالممؤلفهفلسفی

»ل اله«تجربهنبویخودرابهنمایشمیگذاردوبهنفیتمامالههایآسمانیخودساخته
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خداوندانزمینمیپردازدوبرعکسخداوندانسهگانه»زروزوروتزویر«زمینیکه

بعدازشرکحاکمیتقدرتخوددرزمین،بهشرکدرآسمانمیپردازند،حرکتانبیاء

ابراهیمیودررأسآنهاپیامبراسالمصورتعکسدارد،بهاینترتیبکهجهتنفی

خداوندانسهگانهقدرتزمینیابتدابهنفیشرکیاخداوندانآسمانیاقداممیکندتاتوسطآن

بتواندزیربنایفلسفیومذهبیشرکاجتماعیرانابودکند،لذادراینرابطهاستکهدر

اینسورهبازمانندسورهناسپیامبراسالمبهنفیعاملوسوسهتودههامیپردازدکههمان

خداوندانقدرتمذهبییاالوهیتهستندکهپیوستهبرایوسوسهتودههادرگرههامیدمند.

ماحصلآنچهکهتااینجامطرحکردیم

الف–رویکردمصلحینازپنجقرنقبلازمیالدتاکنونجهتایجادتحولساختارییا

تحولرفرمیازطریقحرکتازپاییندرجوامعبشریبهدوصورتبودهاست:

1-استراتژییارویکردابزاری.

2-استراتژییارویکردعقالنی.

لحاظ به تودهها کردن قدرتمند توسط تا میکوشد یارفرمر ابزاریمصلح استراتژی در

نظامیوسیاسیجهتاصالحآنجامعهویاجهتایجادتحولدرآنجامعهگامبردارد.

اندیشهتئوریاحزابدرقرننوزدهموبیستمدراینرابطهتکوینپیداکردهاست،چرا

کهایندکترینمعتقداستکهحزببازویاقتداروقدرتطبقهمحکومجهتمقابلهکردن

باقدرتطبقهحاکماست.درمیانمصلحینعصرماسیدجمالالدیناسدآبادیمعتقدبهاین

دکترینبودچراکهاومعتقدبودکهراهنجاتمسلمینازعقبماندگیکسباقتدارنظامیو

اقتدارسیاسیاست،بههمیندلیلپیوستهباتماسبادربارهایکشورهایمسلمانمیکوشید

تاآنهاراجهتکسبقدرتنظامیواقتدارسیاسیدربرابرغربتهییجنماید.

ب-رویکردعقالنیجهتایجادتحولاجتماعیمعتقدبهتحولفرهنگیوتحولمفاهیم

هستند.طرفدارانایندکترینمعتقدندکهازآنجائیکهجوامعبشریوتودههایمردمدراین

جوامعبرپایهاعتقادبهفرهنگوسنتومفاهیمزندگیمیکنند،لذاتازمانیکهمانتوانیم

دروناینفرهنگیااینسنتویااینمفاهیمایجادتحولیبکنیمامکانتحولاجتماعیدرآن
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جوامعوجودندارد؛لذادراینرابطهطرفداراندکترینعقالنیبرعکسطرفداراندکترین

میکنند، تجویز سیاسی و نظامی اقتدار واحد نسخه بشری جوامع همه برای که ابزاری

طرفداراندکترینعقالنیازآنجائیکهمعتقدندبسترهایاولیهفرهنگیوفلسفیدرجوامع

مختلفمتفاوتمیباشند،لذاامکانتجویزنسخهواحدبرایهمهجوامعوجودنداردچراکه

دراینرابطه»ماجامعههاداریمنهجامعه«وبرایاینمنظوربایدبرپایهخودویژگیهای

آنجامعهکنکریتومشخص،مابهارائهنسخهمشخصبپردازیم.

ج–طرفدارانرویکردعقالنیمعتقدندکهبرایایجادتحولفرهنگییاتحولعقالنیباید

مفاهیمفلسفی،مذهبی،کالمی،اجتماعیوانسانیآنجامعهدچارتحولمحتوائیوقالبی

بکنیمتاامکانتحولفرهنگیدرآنجوامعممکنشود.

د-انجامتحوالتدرمفاهیمبهچهارصورتانجاممیگیرد:

1-تحوالتدرتصوراتمردم.

2-تحوالتدرتصدیقهایمردم.

3-تحوالتهمدرتصوراتوهمدرتصدیقات.

4-تحوالتدرتصدیقاتبدونتحوالتدرتصوراتیابالعکس.

ه-فرقبینتصوراتوتصدیقاتدرایناستکه،تصوراتداللتبهآندستهازاعتقادات

پدیده به اعتقاد یا جن، پدیده به اعتقاد مثل میکند، قضاوت و حکم بدون مردم وجودی

مالئکه،یااعتقادبهامامزمانغائب.خوداینپدیدههابدونحکمدرذهنتودههاصورت

تصوردارد،امازمانیکهمادرباباینتصوراتبهقضاوتوداوریوحکمبپردازیم

اینتصوراتصورتتصدیقاتپیدامیکند،مثلاینکهقضاوتکنیمکهجنوجودداردیا

ندارد،اینتصدیقاتاست.

و اقبال که اینمیباشد در استراتژیسیدجمال با وشریعتی اقبال استراتژی تفاوت - و

شریعتیبرعکسسیدجمالمعتقدبهرویکردعقالنیجهتتحولاجتماعیمسلماناندراین

عصربودند.
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ز-اقبالوشریعتیجهتتحققرویکردعقالنیدرراستایتحولاجتماعیجوامعمسلمان

معتقدبهتحولمفاهیمفلسفیوکالمیواجتماعیوانسانیبودند.

ح-دراینرابطهمفاهیمیکهاقبالدرکتاباسالمشناسیخودشکههمانکتاب»بازسازی

فکردینیدراسالم«میباشدبهصورتمحتوائیمتحولساخت،عبارتندازمفاهیمفلسفی

وحی،خدا،نبوت،زمان،خاتمیت،والیتواجتهاد.

اقبالرابهعرصه اقبال،تحولدرمفاهیمکالمیوفلسفیمحمد ادامه ط–شریعتیدر

انسانیواجتماعیکشانیدمفاهیمیکهشریعتیدرادامهراهاقبالدچارتحولمحتوائیکرد

امت، امامت، دعا،هجرت، انتظار، تاریخی،عدالت،شهادت، اسالم توحید، از: عبارتند

معراج،اسری،انساندرقرآن،جامعهدرقرآن،تاریخدرقرآن،مستضعفیندرقرآن.

ی-هماقبالوهمشریعتیدراستراتژیتحولدرمفاهیمجهتتحولاجتماعی،استراتژی

تحولدرمفاهیمخودراباتاسیازپیامبراسالمتنهادرعرصهتصدیقیدچارتحولکردند

نهتصوری.

بودکه این مفاهیمدر استراتژیتحول با اقبالوشریعتیدررابطه ک–رمزموفقیت

همشریعتیوهماقبالبهتصوراتمذهبیوکالمیوفلسفیوانسانیواجتماعیمردم

خوددستنزدند،چراکهاگراقبالوشریعتیدراستراتژیتحولدرمفاهیمخودبهجای

و میکشیدند.روحانیت چالش به را مردم فلسفی و وکالمی مذهبی تصورات تصدیقات

متولیاناسالمفقاهتی،اسالمروایتی،اسالموالیتی،اسالمزیارتی،اسالمشفاعتی،اسالم

علیه بر مردم احساسات تحریک به دگماتیسم اسالم و اسالمحوزه مداحیگری، و نوحه

شریعتیواقبالمیپرداختند،درنتیجهپروژهآنهاشکستمیخورد.

فقاهتدگماتیسمدر فقهو نیستکهاسالمحوزهو آن بهمعنای اینموضوع البتهطرح

چارچوبپروژهتحولدرمفاهیمدرعرصهتصدیقاتبرعلیهشریعتیواقبالنتوانستندبه

تحریکاحساساتمردمبپردازندوسیلفتواهاوتکفیرهاوفحشهایچاروداریازمیالنی

تامطهری،مکارم،شریعتمداری،انصاری،کافیو...بهراهنینداختند،بلکهبالعکسمنظور

ایناستکهاگرشریعتیواقبالبهجایتکیهبرتحولمفاهیمتصدیقاتمردم،تصورات



در عصر حاضر، محمد پیامبری بازمبعوث
104

فلسفیوکالمیومذهبیوانسانیواجتماعیمردمرابهچالشمیکشیدند،روحانیتو

متولیاناسالمفقاهتیوروایتیووالیتیکاریباشریعتیواقبالمیکردندکهقبلازآن

باکسرویتوسطفتوایخمینیوسرانگشتاناجرائیاوفدائیاناسالمکردند،تازهاتهامات

اسالمفقاهتیواسالمحوزهواسالمروایتیبهشریعتیآنچنانکهشیخمرتضیمطهریبه

محمدخاتمیمیگفتاینبودکه»اوغسلجنابتنمیکند«یاآنچنانکهشیخمرتضیمطهری

بهخرازیمیگفت»شریعتیساواکیاست«یاآنچنانکهشیخمرتضیمطهریبهعبدالکریم

سروشگفته»کفرشریعتیبهخاطراینبودهکهشریعتیازمنهایونمیباشد«)اشارهبه

تزشریعتیکهمیگفت»آنچنانکهمصدقطرفدارتزاقتصادبدوننفتبود،منطرفدارتز

آنچنانکهکافیوانصاریومیالنیمیگفتند»شریعتی یا اسالممنهایروحانیتهستم«(

سنیووهابیبوده«هیچکدامازاینهانگفتندشریعتیمسلماننیست،هیچکدامنگفتنداقبال

فقاهت و فقه و روحانیتحوزه نیست، مسلمان سیدجمال نگفتند هیچکدام نیست، مسلمان

وروایتفقطمیگفتند»ماتحقیقکردیمسیدجمالختنهنکرده«و»شریعتیغسلجنابت

نمیکند«،چراروحانیتحوزهوفقهوروایتووالیتوزیارتوشفاعتنمیتوانستند

مانندکسرویاعالمکنندکهشریعتیواقبالوسیدجمالمسلماننیستند؟بهخاطراینکهحرف

آنهادرجامعهخریدارنداشتنهاینکهواقعاًروحانیتانصافمیورزید.

ل-بنابراینعلتاینکهاقبالوشریعتیاقدامبهنفیتصوراتمذهبیوکالمیوفلسفی

مردمنکردندوتنهابهتحولدرتصدیقاتمفاهیممذهبیوکالمیوفلسفیمردمبسندهکردند

اینبودکه:

قرآن و اسالم به ایمان همین لذا بودند، مؤمن و مسلمان دو هر اقبال و شریعتی اوالً

نمیگذاشتتاتصوراتفربهکالمیوفلسفیومذهبیمردمبهچالشبگیرندچراکهخود

شریعتیواقبالبهاینتصوراتایمانواعتقادداشتند.

ثانیاًآندستهازتصوراتمردمکهشریعتیواقبالبهآناعتقادنداشتنداگرازطرفآنها

مانندکسرویبهچالشکشیدهمیشدقطعاًبسترسازتحریکاحساساتمردمتوسطروحانیت

حوزههایفقاهتیبرعلیهاقبالوشریعتیمیشد.
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ثالثاًدرعرصهاعتقاداتمذهبیوکالمیوفلسفیآنچهکهدارایفونکسیونتصدیقاتبه

تصوراتاستنهخودتصورات،لذادراینرابطهاستکهاگرمابتوانیمتصدیقاتمردم

رادچارتحولبکنیمتصوراتهرچندهمکهمنفیباشندنمیتواننددارایفونکسیونمنفی

باشند.

م–آنچنانکهقبالًهماشارهکردیمعلتشکستسیدجمالتکیهبراستراتژیابزاریجهت

تحولجوامعمسلمینبود،درصورتیکهعلتموفقیتاقبالوشریعتیتکیهبراستراتژی

تحولعقالنیوتحولمفاهیموتحولدرتصدیقاتفلسفیوکالمیومذهبیجامعهمسلمانان

بود.شریعتیآنچنانکهدرمقدمهکنفرانس»فاطمهفاطمهاست«خودمیگوید»استراتژی

پیامبراسالمتحولدرمفاهیمتصدیقیبودهاست«وازنظرشریعتیرمزموفقیتپیامبر

اسالمدرهمینحفظتصوراتجاهلیتعربوتحولتصدیقیپیامبراسالمدررابطهبااین

تصوراتبودهاست.

ن–شریعتیدرمقدمه»فاطمهفاطمهاست«معتقداستکهپیامبراسالمحتیموضوعغسل

جنابتراازاعرابجاهلیتگرفتوباحفظقالبآنمحتوایآنرادرخدمتنظافتمردم

درآورد.ماههایحراموحتیخودحجوتصوراتیچونجنومالئکهکهجاهلیتعرب

معتقدبودندکهمالئکهدخترانخداوندهستند،شریعتیمعتقداستکهقالباینتصورهارا

پیامبرازاعرابجاهلیتاخذکردامامحتوایآنهاتوسطخودپیامبرتکوینپیداکردهاست.

ع–اقبالدرمقدمه»بازسازیفکردینی«هدفخودشازسخنرانیهایاینکتاببازتولید

وبازسازیمفاهیمفلسفیوکالمیمیداند.

ق-بنابرایناستراتژیپیامبراسالمدرراستایبعثتاجتماعیدرچارچوببعثتفرهنگی

توسطتحولمفاهیمتصدیقیبهانجامرسیدهاست.
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1 - کدامین بعثت؟ 

بیشکآنچنانکهقرآندردوآیه19و85سورهآلعمرانمیفرماید:

ْسَلِم ِدیًنا َفَلْن یْقَبَل ِمْنُه... -درنزدخداوند َ اْلإِ ْسَلُم...«و»َوَمْن یْبَتِغ َغ�ی یَن ِعْنَد اللَِّه اْلإِ »ِإنَّ الدِّ

فقطیکدینوجودداردوآنهمدیناسالموغیردیناسالمهیچدینیپذیرفتنینیست.«

درایندوآیهبهصورتصریحوروشن،قرآندینالهیراازآدمتاخاتمفقطیکدین

میداندنهچنددین.بنابراینتمامیانبیاءالهیدرراستایتکمیلاینیکدینمبعوثشدهاند

وهرگزهیچپیامبرالهینبودهکهادعایدینجدیدیکردهباشد،آنچنانکهخودپیامبراسالم

بارهااعالممیکردکهبعثتمندرراستایهماندینابراهیممیباشدنهچیزجدیدیو

خودعیسیبنمریمبارهادرزمانتبلیغوترویجحرکتش،خودشرااصالحگردینموسی

میدانستوهرگزادعایدینجدیدینکرد.درهمینرابطهاستکهاگربپذیریمتمامی

انبیاءالهیمنجملهپیامبراسالمکهخاتمآنهامیباشدبریکنهجویکراهویکدین

انجامرسالتکردهاند،سؤالیکهدراینرابطهمطرحمیشوداینکهفونکسیونوعملکرد

وکاریکههرکدامازاینپیامبراندررابطهباآندینواحدانجامدادهاندچهبودهاست؟

ودرخصوصاینبحثما،کاریکهپیامبراسالمدررابطهباایندینواحدانجامداده
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استچهبودهاست؟چراکهباالخرهضرورتبعثتانبیاءالهیدرراستایتکمیلهمیندین

واحدبودهاست،بهعبارتدیگردینواحدبرایانبیاءالهیبهعنوانیکبسترجاریبوده

استکههرپیامبریالهیدرراستایتکمیلایندینواحدمبعوثشدهاستوهیچپیامبری

وظیفهومسئولیتخودراجامعکردندیننمیدانسته،چراکهاگرپیامبریمعتقدبهجامع

کردندینمیشددیگرتکاملدینبرایانبیاءیاعلمایوارثانبیاءالهیبعدیسالبهانتفاع

بهموضوعمیشد.

پرواضحاستکهدینجامعدیگرکمالپذیرنیستودرهمینرابطهاستکهبایداذعان

کنیمکهگرچهپیامبراسالمطبقآیه3سورهمائده»...اْلیْوَم أَْکَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َوأَتَْمْمُت َعَلیُکْم 

ِنْعَم�... -امروزدینشماکاملشدونعمتبرشماتمامگردید«خودراتمامکنندهوکمال

بخشندهدیناسالممیداند،بایدبهایننکتهتوجهداشتهباشیمکهکمالدینبرایپیامبراسالم

غیرازجامعیتدینبودهاستوهرگزنبایددوترمجامعوکاملیکیتلقیکرد،چراکه

اگرپذیرفتیمکهتمامیتدرآیهفوقداللتبرجامعیتدیناسالمتوسطپیامبراسالممیکند

دیگرنمیتوانیمبهکمالبعدیدیناسالمکهبسترسازدینامیزمایندینمیباشداعتقادداشته

باشیمکهحاصلاینعدماعتقادبهکمالبعدیدیناسالمپسازپیامبراسالمخروجینهائیش

همانشعار»حسبنا کتاب الله«عمرخلیفهدومخواهدبودکهمطابقاینشعارعمرمعتقد

بودکهدیناسالموقرآنپیامبراسالمهمکاملاستوهمجامعولذاغیرازاینکتاب

مسلمینبرایهیچزمانینیازبهتجربهوعلمواندیشهغیرقرآنندارندوبههمیندلیل

تئوری»حسبنا کتاب الله«عمر-خلیفهدوممسلمین-بزرگترینآفتبرایدیناسالمو

حرکتپیامبراسالمگردیدچراکهمطابقاینتئوریمسلماناندیگرنیازمندبهتجربهو

اندیشهوعلمبشرنمیباشندوچهمصیبتیبرایمسلمانانمیتواندبزرگترازاینباشد،به

خصوصدرعصروقرنحاضر.

پسبرایفرارازتئوری»حسبنا کتاب الله«راهیجزایننداریمکهمعتقدباشیمکهدین

اسالمهرگزیکدینجامعنخواهدبودبلکهیکدینکمالپذیرمیباشدودرراستایتکمیل

ایندینکمالپذیربودهکهابتداپیامبرانوپسازپیامبراسالماندیشمندانوعلمارسالتیدر

راستایتکمیلپیوستهایندیندارند.حالکهدریافتیمکههدفپیامبرانالهیودررأسآنها
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پیامبراسالمکمالبخشیدنبهدینواحدبودهاستبایددرادامهآنبهاینامرتوجهداشته

باشیمکهکمالبخشیدنبهدینتوسطپیامبرانودررأسآنهاپیامبراسالمبهدوصورت

امکانپذیربودهاست:

الف–کمالپذیریابداعگرایانه،

ب–کمالپذیریاصالحگرایانه.

کمالپذیری که بگوییم باید دین کمالپذیری نوع دو این تفاوت و تمیز خصوص در

اصالحگرایانهداللتبرآننوعکمالپذیریمیکندکهتکاملدینازطریقمبانیدرونیخود

دینانجامگیردواصولجدیدیبهدیناضافهنشود،بهعبارتدیگرتکاملاصالحگرایانه

داللتبرآننوعتکاملیمیکندکهکمالدرچارچوبهماناصولاولیهصورتبگیرد،

برعکسآندرتکاملابداعگرایانهالزمنیست،تکاملدیندرچارچوبهماناصولاولیه

صورتپذیردوباابداعاصولجدیدبهاصالحتکاملیدینمیپردازد.حالباتوجهبهاین

تفاوتمضمونومحتوایدونوعکمالاصالحگرایانهوابداعگرایانه،سؤالیکهدرهمین

جامیتوانیممطرحکنیمودرهمینجاهمبهآنپاسخدهیماینکه،آیاکمالدیناسالمتوسط

پیامبراسالمیککمالاصالحگرایانهبودهیایککمالابداعگرایانه؟بیشکدرطرحاصول

آنچنانکهدرآیه285سورهبقرهمطرحشدهاست:

َ أََحٍد ِمْن رُُسِلِه... -هیچفرقیدراینرابطهبینانبیاءالهینبوده«وهمچنین ز »...َل نَُفرُِّق بَ�ی

درآیه62سورهبقرهآمده:

َ َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلیْوِم اْلآِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم  ز اِبِئ�ی »ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهاُدوا َوالنََّصاَری َوالصَّ

أَْجرُُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَل َخْوٌف َعَلیِهْم َوَل ُهْم یْحزَنُوَن -اصولمشترکمؤمنینبهحرکتپیامبر

ومؤمنینبهحرکتموسیکلیمهللاوعیسیروحهللاوصائبینعبارتمیباشداز:

1-ایمانبهخدا،

2-ایمانبهآخرت،



در عصر حاضر، محمد پیامبری بازمبعوث 112
3-انجامعملصالح،پسهرکسکهبهاینسهاصلایمانپیداکندعالوهبراینکهبرای

اونزدخداونداجروپاداشمیباشد،دیگربرایاوترسوحزنیدردنیاوآخرتنخواهد

بود.«

پیامبراسالمهرگزدرطول23سالحیاتنبویخودجدایازاصولپیامبرانالهیسلف

ابراهیم بهجز - قرآن که است رابطه درهمین لذا و است نیاورده خود،اصولجدیدی

خلیل-تمامیپیامبرانخلفابراهیم،پیامبراناصالحگرمیداندتنهاابراهیمخلیلاستکه

ابداعگراصولمیباشد.

»َوِإْذ یرَْفُع ِإبَْراِهیُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبیِت َوِإْسَماِعیُل... -وآنزمانکهابراهیمستونهایاینخانه

رابرمیافراشت«)آیه127-سورهبقره(.همچنین:

َ -ابراهیمنهبر ز ِک�ی ِ ْ »َما َکاَن ِإبَْراِهیُم یُهوِدیا َوَل نَْصَاِنیا َوَلِکْن َکاَن َحِنیًفا ُمْسِلًما َوَما َکاَن ِمَن اْلُم�ش

نهجموسیبودونهبرنهجعیسیاوخودبرنهجحنیفاسالمحرکتمیکردوهرگز

مشرکهمنبود«)آیه67-سورهآلعمران(.

ِ ِإبَْراِهیَم... -برایشماابراهیمبهعنواننمونهواسوه
وهمچنین»َقْد َکانَْت َلُکْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة �ز

حسنهمیباشد«)آیه4-سورهممتحنه(وبههمینترتیب:

ِّ َجاِعُلَک ِللنَّاِس ِإَماًما... -وآنزمانیپروردگارت ُهنَّ َقاَل ِإ�ز »َوِإِذ ابَْتَل ِإبَْراِهیَم َربُُّه ِبَکِلَماٍت َفأَتَمَّ

ابراهیمراباکلماتیآزمایشکردبهابراهیمگفتیمکهتوبرایهمیشهبرایهمهانسانهاامام

قراردادیم«)آیه124-سورهبقره(. 

بنابراینپیامبراسالمهیچاصولجدیدیمنهایاصولیکهپیامبرانالهیقبلازاوتبیین

کردهبودندابداعنکردوآنچهتوسطقرآنوکالمخودبرایبشریتبهارمغانآوردتبیینی

نوازهماناصولتبیینشدهتوسطپیامبرانالهیسلفخودبود.درهمینرابطهاستکه

جایگاهپیامبراسالمدرمسیرحرکتانبیاءالهیسلفخودجایگاهاصالحگرایانهمیباشدنه

ابداعگرایانه.
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2 – هندسه معرفتی حرکت اصالح گرایانه پیامبر اسالم:

حالپسازاینکهدریافتیمکهحرکت23سالهپیامبراسالمدرراستایحرکتانبیایالهی

بهعنوانآخرینپیامبرحرکتاصالحگرانهبودهاستنهابداعگرایانه،ازآنجائیکهطبق:

... -محمدپدرهیچکداماز َ ز ِبی�ی ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُکْم َوَلِکْن رَُسوَل اللَِّه َوَخاتََم النَّ »َما َکاَن ُمَحمَّ

رجالشمانمیباشداودومسئولیتداردالف–رسالت،ب-ختمنبوت«)آیه40-سوره

احزاب(و

»...اْلیْوَم أَْکَمْلُت َلُکْم ِدیَنُکْم َوأَتَْمْمُت َعَلیُکْم ِنْعَم�... -مسئولیتدیگرپیامبراسالمعبارت

استاز:الف-کاملکردنوب-تمامکردنتنهادینهمهانبیاءالهیمیباشد«)آیه3 - 

سورهمائده(.

بنابراینپیامبراسالمدررابطهبادیناسالمکهتنهادینهمهانبیاءالهیمیباشدسهوظیفه

ومسئولیتداشتهاست:

الف-کاملکردن،

ب-تمامکردن،

ج-ختمنبوت.

درخصوصمسئولیتکاملکردندینتوسطپیامبراسالماشارهکردیمکهاینتکاملتوسط

پیامبراسالمبهطریقاصالحگرایانهدرکانتکسهماناصولابداعیابراهیمخلیلانجام

گرفتهاستوپیامبراسالمهیچگونهاصولجدیدیمنهایاصولابداعیابراهیمخلیلابداع

نکردهاستوامادررابطهباحرکتاصالحگرایانهپیامبراسالمبایدبگوییمکهاصالحاتی

کهتوسطپیامبراسالمدرحرکتانبیاءالهیصورتگرفتهاستعبارتاستاز:

الف – اصالح آرایشی اصل توحید:

قبلازاینکهبهتبیینایناصلبپردازیمبهتراستآنچنانکهدرسلسلهدرسهایاسالمشناسی
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بپردازیم. پیرایشی ترم با آن تفاوت و آرایشی ترم از کنکریت تعریفی به کردیم مطرح

مقصودماازاصطالحمرکباصالحآرایشیتوحیدایناستکهپیامبراسالمدرتبییناصل

توحیدباگسترشدایرهتبیینتوحیدبهایناصلافزود،بهعبارتدیگرهرچندپیامبراسالم

خودابداعگراصلتوحیدنبودولیدایرهتبییناصلتوحیدکهدرزمانابراهیموموسیو

عیسیفقطمحدودبهعرصههای:

1-طبیعیوجود،

2-نظریکالمی،

3-نفسانیاخالقیبود.پیامبراسالمایندایرهتوحیدرابهعرصههای:

الف-توحیداجتماعی،

ب-توحیدتاریخی،

ج-توحیدمعرفتی،بسطدادوبهعلتهمینبسطدایرهتوحیداستکهحرکتاصالحگرایانه

توحیدپیامبراسالمرااصالحآرایشینامیدیمچراکهپیامبراسالمبهتوحیدابراهیمیافزود

وآنرابهعرصهاجتماعیوتاریخیومعرفتیگسترشدادومعنایآرایشدراینترم

بنابراین میکرد. کاهش بر داللت پیرایشی ترم آنچنانکه میکند، افزودن همین بر داللت

نخستیناصلموردحرکتاصالحگرایانهپیامبراسالماصلتوحیدمیباشدکهپیامبراسالم

درآیاتقرآنابتدابهتائیدهمانمحورهایتبیینیپیامبرانابراهیمیپرداختکهدراین

رابطهمیتوانیمبهآیاتسورهتوحیدکهازنظرپیامبراسالمارزشیکسومکلآیاتقرآن

رادارداشارهکنیم.

َمُد - َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد - َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد - اللَُّه الصَّ

أََحٌد -بهنامخداوندیکهبرهمهوجودرحماناستوبرانسانرحیمهممیباشد-ای

پیامبربگوهللاخدایمنقابلکثرتاعدادیواضدادینیست-چراکهاوکاملاستوهمه

وجودباحرکتبهسویاوتکاملمییابند-چراکهنهتزاستتاچیزیرابزایدونهآنتی

تزاستکهخودازچیزدیگریمتولدومشتقشدهباشدونهسنتزاستتاهمانندوشبیهی
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یاکفویداشتهباشد.«

محورهای همان تبیین به توحید آیاتسوره ادامه در حدید اولسوره آیه 6 در همچنین

توحیدیحرکتانبیاءالهیسلفخودمیپردازد:

ُمْلُک  َلُه   - اْلَحِکیُم  اْلَعِزیُز  َوُهَو  َواْلأَرِْض  َماَواِت  السَّ  ِ
�ز َما  ِللَِّه  َح  َسبَّ الرَِّحیِم  الرَّْحَمِن  اللَِّه  »ِبْسِم 

ُل َواْلآِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو  َوَّ
ٍء َقِدیٌر - ُهَو اْلأ َ َماَواِت َواْلأَرِْض یْح�ی َویِمیُت َوُهَو َعَل ُکلِّ �ش السَّ

ِة أَیاٍم ثُمَّ اْسَتَوی َعَل اْلَعرِْش یْعَلُم َما  ِ ِستَّ
َماَواِت َواْلأَرَْض �ز ٍء َعِلیٌم - ُهَو الَِّذی َخَلَق السَّ َ ِبُکلِّ �ش

َماِء َوَما یْعُرُج ِفیَها َوُهَو َمَعُکْم أَیَن َما ُکْنُتْم َواللَُّه ِبَما  ُل ِمَن السَّ ِ
ز ْ ِ اْلأَرِْض َوَما یْخُرُج ِمْنَها َوَما ی�ز

یِلُج �ز

َهاَر  َهاِر َویوِلُج النَّ ِ النَّ
َماَواِت َواْلأَرِْض َوِإَل اللَِّه تُرَْجُع اْلأُُموُر - یوِلُج اللَّیَل �ز ٌ - َلُه ُمْلُک السَّ تَْعَمُلوَن بَِص�ی

ُدوِر –بهنامخداوندیکهبرهمهوجودرحماناستوبرانسان ِ اللَّیِل َوُهَو َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ
�ز

رحیمهممیباشد-همهوجودبهطرفخداوندشناورودرحرکتمیباشندچراکهخود

اوبهعلتعزیزوحکیمبودننیازمندبهکمالوتکاملنیست-بهعلتاینکههمهوجود

دربسترحرکتبهسویاوکمالپیدامیکنندشدنتضادمندوجودبهطرفاوباعثسلطه

مالکانهآنکاملبرتماموجودکمالپذیرمیباشد-درچارچوباینشدنتکاملپذیرهمه

وجودبهطرفاواستکهاوهماولاینشدناستوهمآخراینشدناستهمظاهراین

شدناستوهمباطناینشدناستوبهعلتاینکهشدنوجوددرچارچوبوجوداوممکن

میشودپساوبههمهوجودعالممیباشد-اوشدنهمهوجودرابهصورتمرحلهائیو

تدریجیتکوینوتکاملمیبخشدوچونهمهشدندرچارچوبوجوداوتحققپیدامیکند

پسشمادرهرکجاکهباشیداوباشمااستولذابهاینترتیباستکهاوبهآنچهکهشما

میکنیدبینااست-ازآنجائیکههمهوجوددرسایهتجلیوجوداوتکوینپیدامیکنندپساو

مالکهمهوجوداستوازآنجائیکههمهوجوددرسایهحرکتبهسویاوکمالپیدامیکنند

پسبازگشتهمهوجودبهسویاوست-چونشدنهمهوجودبهسویاومعنیپیدامیکند

پساودرچارچوباینشدندیالکتیکیوجودروزراازدلشببیرونمیکشدوشبرا

ازدلروزوبدینترتیباوآگاهبهدرونهامیباشد.«

وامادرخصوصاصالحآرایشیتوحیدتوسطپیامبراسالمیاآنچهکهپیامبراسالمبااجتهاد

دراصولتوسطقرآنبهتوحیدانبیاءالهیقبلازخوداضافهکردعبارتاستاز:
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الف-تعمیمتوحیدازعرصهکالمیوتوحیددرطبیعتووجودپیامبرانسلفخودبه

عرصهجامعه،

ٍة رَُسوًل أَِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمْنُهْم َمْن َهَدی اللَُّه َوِمْنُهْم َمْن  ِ ُکلِّ أُمَّ
»َوَلَقْد بََعْثَنا �ز

جوامع از تحقیق به -  َ ز ِب�ی اْلُمَکذِّ َعاِقَبُة  َکاَن  َکیَف  َفانْظُُروا  اْلأَرِْض   ِ
�ز ُوا  َفِس�ی َلَلُة  الضَّ َعَلیِه  ْت  َحقَّ

انسانیپیامبرانیمبعوثکردیمتاآنهاجوامعرابهتوحیدفرابخوانندوتوسطاینتوحید

اجتماعیباطاغوتهایاجتماعیخودمبارزهکنند،پسآندستهازجوامعیکهتوانستند

توسطتوحیداجتماعیبهنفیطاغوتهایاجتماعیخودبپردازندهدایتشدندوآندستهکه

تسلیمطاغوتهایاجتماعشدنبهضاللتافتادند،پستاریخراسیرکنیدتاسرانجامتکذیب

کنندگانتوحیداجتماعیرافهمکنید«)سورهنحل-آیه36(.

ب-تعمیمتوحیدازعرصهکالمیوتوحیددرطبیعتووجودپیامبرانسلفخودبهعرصه

تاریخانسان،

یأُْمرُُهْم  نِْجیِل  َواْلإِ ْوَراِة  التَّ  ِ
�ز ِعْنَدُهْم  َمْکُتوبًا  یِجُدونَُه  الَِّذی  ی  ُمِّ

اْلأ النَّ�بِ  الرَُّسوَل  ِبُعوَن  یتَّ »الَِّذیَن 

ِباْلَمْعُروِف َویْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَکِر َویِحلُّ َلُهُم الطَّیَباِت َویَحرُِّم َعَلیِهُم اْلَخَباِئَث َویَضُع َعْنُهْم ِإْ�َُهْم 

وُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذی أُنِْزَل َمَعُه أُوَلِئَک ُهُم  ُروُه َونََصُ ِ َکانَْت َعَلیِهْم َفالَِّذیَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ
َواْلأَْغَلَل الَّ�ت

اْلُمْفِلُحوَن -همهکسانیکهآنپیامبرامیتوسطتوراتوانجیلمیشناسندبایدپیرویکنند

زیرااینپیامبررسولیاستکهآنهارابهامرمعروفونهیازمنکرامرمینمایدوبه

پلیدهاورهائیازفشارهاوزنجیرهایتاریخیدعوت بهرهوریازطیباتودوریاز

میکنند،رستگارآنانیهستندکهبهاینپیامبرامیایمانبیاورندوازقرآنونورهدایتآن

پیرویکنند«)سورهاعراف-آیه157(.

اْلَحِدیَد  َوأَنَْزْلَنا  ِباْلِقْسِط  النَّاُس  ِلیُقوَم  َاَن  ز َواْلِم�ی اْلِکَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَْزْلَنا  ِباْلَبیَناِت  رُُسَلَنا  أَرَْسْلَنا  »َلَقْد 

ِفیِه بَأٌْس َشِدیٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلیْعَلَم اللَُّه َمْن یْنُصُُه َورُُسَلُه ِباْلَغیِب ِإنَّ اللََّه َقِوی َعِزیٌز -بهتحقیق

مارسوالنخودراهمراهبادالیلروشنبهسویجوامعبشریفرستادیمتاتوسطآگاهی

یاکتابوعدالتیامیزانجوامعبشریدرراهبرپائیقسطاجتماعییاتوحیدتاریخیبر

آشوبانندوآهنراخلقکردیمتادرخدمتسیاسیواقتصادیاینتودههایقیامکردهبهقسط
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قرارگیردتاخداوندبداندکهچهکسانیدرمرحلهتاریخیغیبتپیامبرانبابرپائیقسط

تاریخیواجتماعیخداوپیامبرشرایاریمیکنند،آریخداوندخودشهمنیرومنداست

وهمعزیزاست«)سورهحدید-آیه25(.

ب – اصالح آرایشی اصل آخرت:

هرچندتمامیپیامبرانالهیقبلازپیامبراسالمبهاصلآخرتوقیامتکبریاعتقادداشتند

واصالًاصلآگاهیبهآخرتماننداصلدعابهعنوانتنهارابطهبینبندهوخداونددستاورد

پیامبرانالهیبرایبشریتبودهاستواگرنبودکهاینپیامبرانالهیبودندکهبشررابه

وجودآخرتوامکانرابطهباخداوندازطریقدعاراهنمائیکردند،بشریتهرگزباپای

خودهرچندمیتوانستبهتوحیدجدایازانبیاءدستپیداکندهرگزنمیتوانستباپایخود

جدایازانبیاءبهآخرتواصلدعابهعنوانتنهاامکانرابطهبینبندهوخداونددستپیدا

کند.باهمهایناحوالاصلآخرتدردیسکورسقرآنوپیامبراسالمبههمانشکلسابق

باقینماندوپیامبراسالمباایناصلهمماننداصلتوحیدبرخورداصالحگرایانهآرایشی

کرد،یعنیبهاصلآخرتچیزهائیاضافهکردودرهمینرابطهبودکهپیامبراسالمدر

13سالمکیبیشازاصلتوحیدتوسطآیاتقرآنبراصلآخرتتکیهمیکردودراکثر

قریببهاتفاقسورههایمکیازآخرتبهعنوانیکاصلمسلمدرکناراصلتوحیدو

پایهرویکرداصالحگرایانه پیامبراسالمبر امامواردیکه یادکردهاستو نبوت اصل

آرایشیخودبهاصلآخرتاضافهکردهاستعبارتنداز:

1-تبیینفلسفیآخرتدرراستایتبیینهدفداریتکاملوجودوانسان،

گرچهقبلازپیامبراسالمموضوعآخرتتوسطپیامبرانالهیسلفاومطرحشدهبوداما

یکیازبزرگترینکارهائیکهپیامبراسالمدرعرصهاصالحآرایشیاصلآخرتبهاین

موضوعافزوداینکه،آخرتمیوهومحصولفرایندتکاملوجوددردنیامیباشدلذاهرگز

آخرتازمنظرپیامبراسالمبهصورتیکموضوعمکانیکیزمانیومکانیازاینجهان

نمیباشدودرهمینرابطهاستکهمادرهیچجایقرآنبرعکساندیشههایقبلازپیامبر
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اسالمکهآخرتراباعنوانمعادیادمیکردند،قرآنهرگزاصلآخرترابهعنوانمعاد

یادنمیکندچراکهمعنایمعادبازگشتبهاولاستدرصورتیکهازنظرقرآنآخرتو

قیامتحرکتروبهجلواستنهبازگشتبهعقب.

»أََفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوأَنَُّکْم ِإَلیَنا َل تُرَْجُعوَن -آیاچنینمیپنداریدکهماشمارابهعبث

خلقکردهایموشماتوسطآخرتبهسویمابازگشتنمیکنید؟«)سورهمومنون-آیه115(.

تبیینآخرتدرراستایتکاملوجودبه آیه190و191سورهآلعمرانهمین ودر

صورتعدمبطالنخلقتمطرحمیکند:

اللََّه  یْذُکُروَن  الَِّذیَن   - َْلَباِب  اْلأ ِلأُوِل  َلآیاٍت  َهاِر  َوالنَّ اللَّیِل  َواْخِتَلِف  َواْلأَرِْض  َماَواِت  السَّ َخْلِق   ِ
�ز »ِإنَّ 

َرِْض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطًل ُسْبَحانََک  َماَواِت َواْلأ ِ َخْلِق السَّ
ُروَن �ز ِقیاًما َوُقُعوًدا َوَعَل ُجُنوِبِهْم َویَتَفکَّ

َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ -بهتحقیقدرخلقتدیالکتیکیوجودآیاتیاستبرایآنانیکهصاحبتفکر

واندیشههستند،آنانیکهباتفکرپیوستهدرخلقتوجوددرحالذکردائمخداوندمیباشندو

حاصلهمهتفکرواندیشهآنهاجزایننخواهدبودکهدرمییابندکهاینوجودباطلخلق

نشدهودرنهایتبهآخرتمنتهیمیشود.«

2-آخرتفرایندتجسمعملیاستکهمادرایندنیاانجاممیدهیم،

یکیازمعضالتپیوستهمعتقدینبهآخرتتشریحتکوینآخرتبودهوهستبطوریکه

دراینرابطهعدهائیمانندباطنیهآخرترابهصورتمعادروحانیتشریحمیکردندو

عدهائیدیگرمانندابنسینادرتشریحتکوینآخرتبرمعادجسمانیتکیهداشتندوجمعی

هممانندمالصدرابرمعادتخیلیتکیهکردهاندعلتانحرافهمهایناصحابدرآناست

دنیاتشریحو از بهصورتیکموضوعمکانیکی قیامتوآخرترا کهمیخواستهاند

تبیینکنند.درهمینرابطهاستکههرکدامازآنهابهنحویاینآخرتبیگانهبادنیارا

بهصورتجدایازدنیاتشریحمیکردهاندیعنیچهآنهائیکهآخرترابهصورتمعاد

جسمانیتشریحمیکردندوچهآنهائیکهآخرترابهصورتمعادروحانیمعتقدبودند

وچهآنهائیکهمانندمالصدرامعادرابهصورتخیالیتشریحمیکنندهمهاینتشریحها

معلولتشریحمکانیکیازرابطهبیگانهدنیاوآخرتبودهاست.
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کاربزرگیکهپیامبراسالمکرداینبودکهرابطهآخرتباانسانراتوسطتجسمعملدنیا

درآخرتارگانیکوتنگاتنگکرد،بنابراینتشریحآخرتازنظرقرآنوپیامبراسالمنهبه

صورتمعادجسمانیموردنظرابنسینادرستاستونهبهصورتمعادروحانیباطنیه

واسماعیلیهصحیحمیباشدونهبهصورتمعادتخیلیمالصدرا،بلکهتشریحآخرتاز

نظرقرآنوپیامبراسالمبرایانسانتجسمعملدنیادرآخرتبهصورتبهشتوجهنم

میباشد.

ًّا یرَُه -پسهرکسدردنیاذرهائیکار َ ًا یرَُه - َوَمْن یْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة �ش »َفَمْن یْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخ�ی

نیکانجامدهددرآخرتخودآنعملنیکرامیبیند-وهرکسکهدردنیاذرهائیکار

شرانجامدهدخودآنعملبددرآخرتمیبیند«)سورهزلزله-آیات7و8(.  

َمْت یَداُه... -قیامتروزیاستکهآدمیهرچهراکهازدنیابه »...یْوَم یْنظُُر اْلَمرُْء َما َقدَّ

صورتعملفرستادهاستمیبیند«)سورهنباء-آیه40(.

ج – اصالح آرایشی اصل نبوت پیامبر اسالم:

پیامبراسالمآنچنانکهدرعرصهتوحیدوآخرتتوانستتوسطاجتهاددراصولبهاصالح

آرایشیایندواصلبپردازدوبرایندواصلبیفزاید،دررابطهبااصلنبوتهمتوسط

اجتهاددراصولبهاصالحآرایشیاصلنبوتپرداختکهالبتهمکانیزماصالحآرایشی

اصلنبوتتوسطپیامبراسالمبامکانیزماصالحاصلتوحیدواصلآخرتفرقمیکرد

چراکهمکانیزماصالحتوحیدوآخرتیکاصالحنظریمیباشد،درصورتیکهمکانیزم

اصالحاصلنبوتتوسطپیامبراسالمصورتعملیداردنهنظری.بهاینترتیبکهپیامبر

اسالمبرعکسپیامبرانالهیسلفخودشوحینبویخودشرابهصورتدفعیدریافت

نکردهاستبلکهبالعکسبهصورتتدریجیدرطول23سالدرکانتکسعملمحسوس

مبارزهاجتماعیوحینبوییاقرآنرادریافتکردهاستکههمیناخذتدریجیوحینبوی

باعثگردیدهتاقرآنبرعکسوحیدیگرانبیاءالهیدارایدینامیزمتکوینبشودکههمین

دینامیزمتکوینقرآنباعثتولداسالمتاریخیبعدازپیامبراسالمدربسترزمانشدهاست.
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یل -محققاماقرآنرابرتوبهصورتتدریجینازلکردیم« ِ

ز ْ ْلَنا َعَلیَک اْلُقْرآَن تَ�ز »ِإنَّا نَْحُن نَزَّ

)سورهاالنسان-آیه23(.

و - تَرِْتیًل  َّْلَناُه  َورَت ُفَؤاَدَک  ِبِه  َت  ِلُنَثبِّ َکَذِلَک  َواِحَدًة  ُجْمَلًة  اْلُقْرآُن  َعَلیِه  نُزَِّل  َلْوَل  َکَفُروا  الَِّذیَن  »َوَقاَل 

آنانیکهنسبتبهحقودیناسالمکافرشدندبهپیامبراسالمگفتندچراقرآنبهصورتدفعی

ویکبارهبرتونازلنشد؟علتنزولتدریجیقرآنبهاینعلتبودتاقلبتوراتوسطآن

وحیتدریجیاستواریدهیموهمآنرابهنظمیدقیقمنظمکنیم«)سورهفرقان-آیه32(.

3 - ماحصل آنچه که از این درس بیاموزیم:

1-اصالحگردینیباابداعگردینیتفاوتداردچراکهاصالحگردینیتوسطاجتهاددر

اصولدرچارچوبهماناصولقبلیبهاصالحاتمیپردازداماابداعگردینیبرایانجام

اصالحاتدینیبرابداعاصولتکیهمیکندوتوسطابداعاصولاصالحاتدینیمیکند،

بنابراینهرابداعگردینیخوداصالحگردینینیزمیباشدبرعکسهراصالحگردینیخود

ابداعگردینینمیباشد.

2-ازآنجائیکهطبقنصآیاتقرآن،دینالهیازآدمتاخاتمیکدینبودهاستشریعتها

باهممتفاوتبودهاندوآنیکدینهماسالممیباشدلذاقرآنخودابراهیمراهمازمسلمین

میداندوازنظرقرآنتمامیانبیاءالهیدرراستایتکمیلهمیندینواحداسالمآمدهاند

الهی واحد اسالم دین تکمیل به دینی ابداعواصالح کدامکوشیدهانددرچارچوب وهر

بپردازند.

3-ازنظرقرآندربینانبیاءالهی،ابراهیمخلیلدارایجایگاهویژهائیدرامراصالحات

دینواحداسالممیباشدبطوریکهاگربهاولقباباالنبیاءبدهیم،لقبیبهگزافنخواهد

بودودرهمینرابطهابراهیمرابایدسرسلسلهجنباننهضتتوحیدیلقبدادکهباابداع

دراصولتوانستبهاصالحاتساختاریدرعرصهتوحیدبپردازد.درهمینرابطهتمامی

انبیاءالهیبعدازابراهیمهمگیخودراپیرودینحنیفابراهیممیدانستندوپیامبراسالم

هم،ازقبلازشروعرسالتشپیروجمعحنفاءمکهبودکهافرادیبودندکهمعتقدوپیرو
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راهابراهیمبودند.

4-پیامبراسالمکهخودراپیرودینحنیفابراهیممیدانستدردوران23سالهنبوتشدر

راستایتکمیلدیناسالمبهعنواناصالحگرایندین،ابداعاصولنکردبلکهدرکانتکس

اجتهاددراصولابراهیمیکوشیدبهتکمیلدیناسالمبپردازد.

5-اجتهاددراصولدینابراهیمیاسالمتوسطپیامبراسالمدرسهعرصهاجتهاددراصول

توحیدواجتهاددراصولآخرتواجتهاددراصولنبوتانجامگرفتهاست.

6-درخصوصاجتهاددراصولتوحیدتوسطقرآنوپیامبراسالمبایدبگوییمکهتاقبلاز

پیامبراسالماززمانابراهیمتازمانپیامبراسالمموضوعتوحیددردایرهتوحیدفردیو

توحیدکالمیخالصهمیشد،لذادراینرابطهاستکهتمامیمبارزاتابراهیمخلیلازنظر

قرآندرراستایاستقراروتثبیتتوحیدبهدایرهفردیودایرهکالمیخالصهمیشدهاست

ودرهیچجایقرآنماعرصهمبارزاتتوحیداجتماعییاتوحیدتاریخیدرحرکتابراهیم

خلیلودرادامهآنتاموسیوعیسیبنمریممشاهدهنمیکنیم.البتهمبارزاتجامعهسازانه

موسیدرراستایرهائیقومبنیاسرائیلازچنگالفرعونبودنهنظامسازیاقتصادی

سیاسیتوحیدی،آنچنانکهدرحرکتپیامبراسالممشاهدهمیکنیم.

لذادراینرابطهبودکهپیامبراسالمکوشیددرطول23سالهحیاتنبویخودتوحیدکالمی

وتوحیداخالقیوفردیپیامبرانالهیقبلازخودشکهدررأسآنهاابراهیمخلیلقرار

داشتبهعرصههایتوحیداجتماعیوتوحیدتاریخیتوسعهدهد.البتهاینتکمیلاجتهاد

دراصولتوحیدانبیاءالهیتوسطپیامبراسالموقرآنبهمعنایآننبودکهپیامبراسالمدر

هماندایرههایتوحیدکالمیوتوحیداخالقیوفردیانبیاءالهیسلفخودهم،دستبه

نوآوریواجتهادنزدهباشدبلکهبالعکسآنچنانکهدرتفسیرششآیهاولسورهحدیدوسوره

اخالصیاتوحیدمطرحکردیمپیامبراسالمتوسطآیاتقرآندرایندودایرهتوحیدکالمی

وتوحیداخالقیهم،دستبهاصالحگریهایبزرگتئوریکوفلسفیواخالقیزدکهاین

اصالحگریهایپیامبراسالمدرایندودایرهدرچارچوباجتهاددرهمانتئوریهایانبیاء

الهیسلفخودبودهاستنهبیشتر.
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7-دررابطهبااجتهاددراصولآخرتتوسطپیامبراسالممهمترینتحولیکهپیامبراسالم

دراینرابطهبهوسیلهآیاتقرآنایجادکردعبارتبودازایجادپیوندارگانیکوتنگاتنگ

بیندنیاوآخرت،بطوریکهتمامینگاههایمکانیکیبهرابطهدنیاوآخرترادچارتحول

کردلذادراینرابطهبودکهازنگاهپیامبراسالموقرآنآخرتمحصولپروسستکامل

دیالکتیکیوجودیهمیندنیامیباشدنهمکانوزمانازپیشتعیینشدهائیدرآسمانها

تحتعنوانبهشتوجهنم،بهعبارتدیگرازدیدگاهپیامبراسالموقرآنبهشتوجهنم

تبلورتجسماعمالانساندرهمیندنیادریکفراینددیگرهمینجهانوهمینزمینوهمین

ارضمیباشد،لذادراینرابطهاستکهدرهیچجایقرآنازآخرتباعنوانمعادکه

بهمعنایبازگشتبهاولمیباشدیادنشدهاستودرمیانتمامیاسامیمختلفقیامتیا

آخرتقرآنحتییکبارترممعادهمبکارنبردهاستچراکهازنظرقرآنآخرتحرکتی

تکاملیروبهجلواستنهبازگشتبهگذشتهوبههمیندلیلاستکهدرآیاتقرآندرتبیین

فلسفیآخرت،تبیینآخرتدرچارچوبهدفداریپروسستکاملیوجودانجاممیگیرد

کهقرآنتوسططرحآخرتعبثبودنیاباطلبودنخلقتوتکاملهستیرانفیمیکند.

بنابرایناجتهاددراصولآخرتتوسطپیامبراسالمدرچارچوبنفیرابطهمکانیکیبین

دنیاوآخرتوتبیینرابطهدیالکتیکیبیندنیاوآخرتوتبیینهدفداریپروسستکامل

وجودتوسطآخرتوتجسماعمالانساندرچارچوبترمبهشتوجهنمدرآخرتومزرعه

دانستندنیاومحصولعملیبودنآخرتانجامگرفتهاست.

8-درخصوصاجتهاددراصلنبوتتوسطپیامبراسالموقرآنبایدبهموضوعدینامیزم

تکوینقرآندرطول23سالحیاتنبویپیامبراسالمتکیهکنیمکهتوسطآنپیامبراسالم

بهصورت پکیجی و دفعی ازصورت را نبوی الهیسلفخودشوحی انبیاء برعکس

پروسسجامعهسازانهعملاجتماعیدرآوردبطوریکهآنچنانکهمادررابطهحیاتنبوی

دفعی بهصورت را یاوحیخودشان پیام آنها تاریخیمیکنیم مشاهده یاعیسی موسی

برایپیروانخودشانمیآوردند،اماقرآنکتابیاستکهدرطول23سالدربسترمبارزه

استخوانسوزجامعهسازانهپیامبراسالمبرپیامبراسالمنازلشدهاستلذاهمینپروسس

23سالهنزولآیاتقرآناستکهباعثپیدایشدینامیزمتکوینقرآنشدهاستبطوریکه
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بهجزقرآنهیچکتابوحیدیگریدارایایندینامیزمتکویننمیباشدوهمیندینامیزم

تکوینقرآناستکهبسترسازتکویناسالمتاریخیپسازوفاتپیامبراسالمشدهاستو

اگرنبودایندینامیزمتکوینیهرگزاسالمتاریخیکهامروزدردستماقرارداردتکوین

پیدانمیکردواسالمپیامبراسالمماننددینیهودودینمسیحیتبهصورتیکمجموعه

غیراجتهادپذیرودگموفراتاریخیدرمیآمد.

بنابرایناجتهاددراصولنبوتکهتوسطپیامبراسالمانجامگرفتدرچارچوبدینامیزم

تکوینقرآندربستر23سالپراکسیسجامعهسازانهپیامبراسالمبهنمایشگذاشتهشده

است.

9-البتهحرکتاصالحگرایانهپیامبراسالمدرچارچوباجتهاددراصولدینابراهیمیتنها

بهاجتهاددرسهاصلتوحیدونبوتوآخرتخالصهنمیشدبلکهبالعکس،پیامبراسالم

باعصایاجتهاددراصولخوددرطول23سالحیاتنبویتمامیسنتهایاجتماعی،

عبادی،اخالقی،تاریخیومعرفتیبشریتقرنهفتممیالدیدرجهانودرعربستانرابه

چالشکشیدکهازنمونهبزرگایناجتهادمیتوانیمبهپروژهحجابراهیمیاشارهکنیمکه

معماربزرگاینپروژهبیشکخودپیامبراسالممیباشدکهباعصایاجتهاددراصول

یکچنینآسمانخراشتاریخیبرایهمیشهبشریتبهارثگذاشتهاست.درپروژهحجهر

چندبازیگراولواصلیایننمایشنامهوسناریویوتئاتر،ابراهیمخلیلبههمراهفرزندش

اسماعیلوهمسرشهاجرمیباشندامانمایشنامهنویسسترکاینپروژهعظیمپیامبراسالم

استکهتوانستتوسطعصایاجتهاددراصولخودحججاهلیتعربکهبهصورتیک

حرکتعبادیوتجاریمشرکانهوطبقاتیوحتیغیراخالقیدرآمدهبودبدلبهنمایشگاه

تاریخیعملیاسالممجسمبرایبشریتهمیشهتاریخبکندکهشایددرکنارعظمتپروژه

قرآن،-کهتبلورتجربهباطنیووجودیخودپیامبراسالمدرچارچوبمعراجوجودیو

معرفتیوباطنیاشاست-پروژهبزرگحجبامعماریپیامبراسالمدومینمعجزهبزرگ

پیامبراسالممیباشدکهدرکنارقرآنبرایهمیشهبهصورتتجسمعملیقرآنباقیماند.

هرچندعبدالرحمنبنخلدونتونسیدرکتاب»مقدمهتاریخ«خوددومینمعجزهپیامبر

بادیهنشینعربستانمعرفیمیکندولیعظمت اعراب قبائلوحشی بین اسالمراوحدت
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پروژهحجابراهیمیپیامبراسالمبسیارعظیمترازپروژهوحدتبینقبائلاعراببادیهنشین

عربستانمیباشدلذاباکسباجازهازابنخلدونبایددومینمعجزهپیامبراسالمراپروژه

حجاعالمکردکهبرایهمیشهبشریتاینپروژهعملیزندهخواهدماندودرادامهاین

اجتهاددراصولپیامبراسالماستکهبهتاسیازشاهولیهللادهلویدرکتاب»حجههللا

بالغه«بایددرهمینجاودرهمینرابطهبهسومینمعجزهپیامبراسالمکهبرپائیوتکوین

پروژهمدینهالنبیمیباشداشارهکنیم،زیراپیامبراسالمدرطول23سالهتالشمکیو

مدنیخودجهتتکوینپروژهمدینهالنبیتالشکردتاآنجاکهآنچنانکهشاهولیهللادهلوی

میگویداوتوانستتوسطاینپروژهیکجامعهالگوئیونمونهبرایهمیشهبشریتبسازد

تاتوسطآنبشریتبرایهمیشهبداندکهچگونهبایددرچارچوبدومعجزهقرآنوحج

اقدامبهحرکتجامعهسازانهکنکریتومشخصکرد.

البتهموضوعیکهدراینجاودراینرابطهقابلذکراستاینکههرگزمدینهالنبینبایدنام

دیگرشهریثربتلقیکردکهمردماوسوخزرجبرایخوشامدگوئیپیامبراسالمتصمیمبه

تغییرنامشهرخودگرفتهاندبلکهبالعکس،مدینهالنبیعنوانپروسسدهسالهجامعهسازانه

پیامبراسالممیباشدکهتوسطاینپروسسجامعهسازانهپیامبراسالمتالشمیکردتااقدام

بهتکوینیکجامعهالگوئیونمونهبکندکهتوسطآنبشریتبعدازپیامبراسالمبتواندمتد

جامعهسازیازقرآنرافهمکند.

هندسه اسالم پیامبر اصالحگرایانه تبیینحرکت درعرصه موضوع محوریترین - 10

معرفتیپیامبراسالممیباشدکهآنچنانکهقبالًبهاشارهمطرحکردیمهندسهمعرفتیپیامبر

بادین پیرایشی اسالمبرمبنایاجتهاددراصولونگاهازدرونوبرخوردآرایشینه

الهیاسالفگذشتهخودمیباشدودراینرابطهاستکهپیامبراسالمرابایداحیاگردین

ابراهیمیدانستنهبازسازیکنندهدینابراهیم،چراکهتفاوتبیناحیاگروبازسازیکننده

درایناستکهاحیاگر،اصالحگریاستکهازدروندینرامورداصالحاتقرارمیدهد

برعکسبازسازیکنندهکهازبروندینرامورداصالحاتقرارمیدهد.

برایفهماینمهمدراینجامجبوریمبهذکرمثالیبپردازیم،همهمیدانیمکهمرحوماحمدآرام

پسازترجمهکتابIslaminThoughtReligiousofReconstructionTheحضرت
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موالناعالمهاقبالالهورینامیکهبرایاینکتابانتخابکرداحیایفکردینیدراسالم

استکهالبتهاستفادهازترماحیاءدرترجمهکلمهReconstructionترجمهغلطیمیباشد

وبهجایآنبایدازترمبازسازیاستفادهمیکردکهالبتهترماحیاءباترمبازسازیتفاوت

مضمونومحتوائیداردچراکهاحیاء،اصالحازدروناستدرصورتیکهبازسازی،

اصالحازبرونمیباشد.دراینرابطهاستکهبراینمونههماماممحمدغزالیوهم

عالمهمحمداقبالالهوریهردواصالحگردینیهستنداماهندسهمعرفتیآنهادرراه

اصالحدیناسالمباهممتفاوتمیباشدزیرااماممحمدغزالیآنچنانکهخودشدرکتاب

»احیاءالعلومدین«مدعیاستازآنجائیکهدرقرنپنجمهجریبهعلتغلبهاسالمفقاهتی

محتوایدیناسالمدرحالمرگبودهاستچراکهقشردینکههماناسالمفقاهتیمیباشد

ازنظرغزالیرشدغولآسائیکردهبودوباعثشدهبودتامحتوایدیناسالمقربانیقشر

دینکههمانفقهدگماتیسمحوزهاست،بشود.

آنچنانکهامروزدرجامعهخودمانمشاهدهمیکنیمدرطول36سالحاکمیتاسالمفقاهتی

ورژیممطلقهفقاهتیقشردیناسالمدرراهحفظمنافعرژیممطلقهفقاهتیرشدسرطانی

کردهاستآنچنانکهاینرشدسرطانیاسالمفقاهتیباعثشدهاستکهامروزدرجامعه

مامحتوایاسالموقرآنودیندرپایفقهدگماتیسمحوزههایفقاهتیذبحشرعیبشود

بطوریکههرچهامروزدرجامعهازاسالمدولتیفقاهتیمشاهدهمیکنیمبهعلتدولتیشدن

تمامینهادهایاسالمفقاهتیازتعیینمرجعیتتاتشکیالتنمازجمعهوجماهت،تشکیالت

مداحیگری،تبلیغروحانیت،تشکیالتحوزههایفقاهتیو...محتوایدینجایخودرابه

قشردیندادهاستوقشردینششدانگهدرخدمتتثبیتواستقراررژیممطلقهفقاهتی

درآمدهاست،لذابههمیندلیلامامغزالیدرمقدمهکتاب»احیاءالعلومدین«میگویدکه

درزیراینظواهرفقهیدینباطندینلهشدهاستازنظراوبراینجاتمحتوایدین

اسالمازخطرسونامیاسالمفقاهتیبایددوبارهدینرابازتعریفکنیمودرراستایاین

بازتعریفدیناستکهغزالیدر»احیاءالعلومدین«معتقداستکهبایدتوحید،علم،ذکر،

فقهو...دوبارهبازتعریفشود.

لذابهعلتاینمتدغزالی،جهتبازتعریفدینازطریقبازتعریفترمهایتوحید،علم،
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ذکر،فقهو...استکهغزالیدرتعریففقهمیگوید»فقهازنظرقرآنبهمعنایفهمعمیق

دیناستنهعلمحاللوحرام،یاعلمبهاحکامکهامروزاسالمفقاهتیبرطبلآنمیکوبدو

ازآنجائیکهتمامیاینترمهایبازتعریفشدهغزالیترمهایدینیهستندوغزالیازطریق

خوددینمیخواهداینترمهارابازتعریفکند،هندسهمعرفتیغزالیدروندینیمیباشد

نهاصالح احیائیاست بودنآنیکاصالح دینی بهعلتدرون دینیغزالی واصالح

بازسازی.بههمیندلیلهمغزالینامکتابخودرابهدرستی»احیاءالعلومدین«گذاشته

است.امابرعکسغزالیهرچندعالمهمحمداقبالالهوریهممانندابوحامداماممحمد

غزالیمعتقدبهاصالحدیناسالمازخطرغلبهاسالمفقاهتیاستاماازآنجائیکههندسه

معرفتیعالمهمحمداقبالالهوریباهندسهمعرفتیاماممحمدغزالیمتفاوتمیباشد-چرا

کهاقبالبرایاصالحدیناسالمبابهکارگیریتمامدستاوردهایعلمیبشریتدرقرن

هیجدهمونوزدهمبهصورتتطبیقیمیکوشدتاعملاصالحگریخودرابهانجامبرساند

-لذادراینرابطهاستکهاصالحگریاویکاصالحگریبازسازیگرایانهمیباشدنه

احیاءگرانهمانندغزالیوبههمیندلیلازآنجائیکههندسهمعرفتیپیامبراسالمدرچارچوب

اصالحازدروندینابراهیمیانجامگرفتهاست،پیامبراسالمرابایداحیاءگردینابراهیمی

دانستنهبازسازیکنندهدینحنیف،زیراتمامیآنچهکهپیامبراسالمجهتاصالحدین

حنیفابراهیمیتوسطاجتهاددراصولکرد-بطوریکهدیدیم-همهآنهااصالحازدرون

توسطوحینبویدرراستایهمانوحیابراهیموموسیوعیسیبودنهاندیشههایبشریت

درقرنهفتممیالدی.

البتهنکتهائیکهدراینجاطرحآنخالیازعریضهنیستاینکههرچنداصالحبازسازیگرایانه

همیشهصورتآرایشیداردولیبایددرنظرداشتهباشیمصورتاحیاءگرانهمیتواندهمبه

صورتاصالحاحیاءگرانهآرایشیظاهرشودیابهصورتاصالحاحیاءگرایانهپیرایشی

باشد.مثالًحرکتاصالحگرانهامامغزالییکحرکتاحیاءگرایانهآرایشیبوددرصورتی

کهحرکتاصالحگرایانهمحمدعبدهیکحرکتاحیاءگرایانهپیرایشمیباشدچراکهغزالی

معتقدبهافزودناخالقبهجایفقهحاللوحرامیاعلماحکامبوددرصورتیکهمحمدعبده

معتقدبودبهعلتفربهایدینتوسطاسالمفقاهتیمابایددینراتوسطبازگشتبهاسالم
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سلفیهالغرکنیم.درهمینرابطهاستحرکتاصالحگرایانهپیامبراسالمدرچارچوبدین

حنیفابراهیمیبایدبهعلتتکیهپیامبراسالمبراجتهاددراصولدینحنیف،یکحرکت

باطنی تجربه اسالمدرراستای23 پیامبر که دانستچرا آرایشی احیاءگرایانه اصالحی

حیاتنبویخودتوانستبهاسالمحنیفابراهیمیوموسائیوعیسائیبیافزایدنهاینکهکم

بکند.بنابراینهندسهمعرفتیپیامبراسالمنگاهازدروندینابراهیمحنیفبرپایهاجتهاد

دراصولدینحنیفبانگاهیآرایشیمیباشدنهپیرایشی،بههمیندلیلاستکهپیامبر

اسالمدرکانتکساینهندسهمعرفتیتوانستتمامیدستاوردوحیانیابراهیموموسیو

عیسیراگسترشدهد.

11-طرحدوترمکاملوتمامدرآیه3سورهمائدهدربابحرکتپیامبراسالمداللتبر

تفاوتبینایندوکلمهمیکند،چراکهکمالغیرازتماماست،درکمالماباپروسهرو

بهپیشرفتوتکاملپذیرروبروهستیمکهدائمدرحالکاملترشدنمیباشدوهرگزامکان

نداردکهکمالبهانتهابرسد،بلکههمیشهبهصورتشناورجابرایکاملترشدنآنوجود

پیامبراسالم آنجائیکهحرکت از بنابراین نیست، اینقضیهصادق تمام امادرکلمه دارد

یکحرکتاصالحیاحیاءگرانهآرایشیبودهاستاینحرکتاصالحیاحیاءگرانهپیامبر

اسالمخودیکحرکتتماممیباشدزیرابرعکسحرکتاصالحیبازسازیگرایانهکههیچ

وقتیکحرکتتمامنمیباشدودائماًدرحالکمالاست،حرکتاصالحیاحیاءگرایانه

بعدی احیاءگرایان و بود تمامخواهد پیرایشیهمیشهیکحرکت باشدوچه آرایشی چه

همیشهبایدازصفرشروعکنند،امادرحرکتاصالحیبازسازیگرایانهبرعکسحرکت

احیاءگرانهپرانتزجهتادامهحرکتبازاست.

براینمونهازآنجائیکهحرکتاصالحیمعلمکبیرمانشریعتیوقبلازآنعالمهاقبال

اینحرکتدرطولصدساله بودهاست بازسازیگرایانه الهورییکحرکتاصالحی

حیاتخودشازاقبالتاشریعتیوازشریعتیتاآرمانمستضعفینوازآرمانمستضعفینتا

نشرمستضعفینبهصورتیکپروسسروبهجلوپیشرفتکردهاستوهرگزاینحرکت

تمامشدنینیست،بنابراینعلتپیوندبیناقبالوشریعتیوبینآرمانمستضعفینوشریعتی

وبیننشرمستضعفینوآرمانمستضعفینبهعلتحرکتاصالحیبازسازیگرایانهاقبال
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وشریعتیوآرمانمستضعفینونشرمستضعفینمیباشدکهسرسلسلهجنباناینپروسس

هندسه سیدجمال، راه ادامه در که میباشد الهوری اقبال محمد عالمه موالنا حضرت

معرفتیاحیاءگرانهمحمدعبدهرابدلبههندسهمعرفتیبازسازیگرایانهکردوهمینتحول

هندسهمعرفتیتوسطاقبالبودکهمبارزهتئوریکدرجهتحلبحراناستراتژیسیدجمال

توسطاقبالوشریعتیوآرمانواکنوننشرممکنشدهاستوتازمانیکهاینپروسس

هندسه چارچوب در تئوریک مبارزه برای راه نشود احیاءگرانه معرفتی هندسه گرفتار

بازسازیگرانهفراهممیباشد.




