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الف – هدف اول بعثت پیامبر اسالم مبارزه با بت سازی و بت تراشی حاکمین 
و  پاکسازی  جهت  قدرت،  محکوم  توده های  بت پرستی  و  قدرت  گانه  سه 

شرک زدائی و دستیابی به جهان بینی توحیدی بوده است:

با یک نگاه اجمالی و کپسولی به حرکت انبیاء ابراهیمی از بعثت ابراهیم خلیل تا بعثت پیامبر 

اسالم که به لحاظ زمانی نزدیک به 25 قرن فاصله زمانی داشته است، چراکه داستان عظیم 

یا عظیم ترین داستان تاریخ بشر که ابراهیم خلیل سراینده و بازیگر آن بود به 18 قرن قبل از 

میالد مسیح باز می گردد؛ یعنی سیزده قرن قبل از فالسفه یونان اعم از سقراط و افالطون و 

ارسطو و فالسفه و عرفای هند شرقی اعم از الئوتسه و کنفوسیوس و بودا و دوازده قرن قبل 

از موسی بن عمران در تاریخ بشر اتفاق افتاده است که با عنایت به اینکه پیامبر اسالم هفت 

قرن بعد از عیسی بن مریم مبعوث گردید؛ بنابراین فاصله زمانی بین بعثت ابراهیم خلیل تا 

بعثت پیامبر اسالم نزدیک به 25000 سال می باشد که البته با توجه به فاصله زمانی بیش از 

14 قرن بین ما و بعثت پیامبر اسالم فاصله زمانی ما تا بعثت ابراهیم خلیل سر سلسله جنبان 

کاروان توحید نزدیک به چهار هزار سال می شود.

به عبارت دیگر نزدیک به چهار هزار سال از تاریخ بشریت امروز تحت تأثیر جنبش عظیم 
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توحیدی ابراهیم خلیل بوده است و این داستان عظیم که عظیم ترین داستانی است که در آیات 

قرآن به صورت نظری و تئوریک و سمبلیک مطرح شده است و در پروژه حج پیامبر اسالم 

به صورت عملی و نمایشی، توسط پیامبر اسالم تبیین عملی شده است و به همین دلیل واجب 

است بر هر مسلمانی که حداقل در طول عمر خود یکبار با پوشیدن لباس توحید ابراهیم - 

که همان لباس احرام می باشد، به جای ابراهیم در نمایشگاه و تئاتر عملی بزرگ حج، نقش 

ابراهیم خلیل و همسر برده او هاجر و فدیه بزرگ ابراهیم یعنی اسماعیل در موسم حج از 

میقات زمان تا طواف عشق با بی نهایت و از طواف تا سعی و تالش اجتماعی و از سعی تا 

مراحل سه گانه شناخت انسان یعنی عرفات و مشعر الحرام و منا که همان »شناخت و شعور 

و عشق« می باشد و از مراحل سه گانه شناخت تا رمی جمره یعنی نفی خداوندان »زر و زور 

و تزویر« در هر جامعه و در هر مرحله از تاریخ که هستی همراه با فدیه کردن اسماعیل 

خویش یعنی هر آنچه که بیشتر دوست داری و بیشتر به آن وابسته هستیم و موظف هستی که 

در این راه فدا کنی، آنچنانکه در آیه 92 سوره آل عمران فرمود:

به  - هرگز کسی  َعِلیٌم  ِبِه  اللََّه  َفِإنَّ  ٍء  َ تُْنِفُقوا ِمْن �ش َوَما  ا تُِحبُّوَن  تُْنِفُقوا ِممَّ  َّ َّ َح�ت اْل�بِ تََناُلوا  »َلْن 

سرزمین بر و نیکی یا توحید نمی رسد مگر اینکه فدیه او بهترین چیزی باشد که به آن وابسته 

است و البته خداوند به این فدیه او آگاه است« پروسس ابراهیم خلیل را بازتولید کند؛ زیرا 

برای اینکه توحید به عنوان یک جهان بینی بتواند در عرصه ساختار اجرائی و عملی انسانی 

و تاریخی و اجتماعی که همان عدالت انسانی یا اخالق، عدالت اجتماعی یا سوسیالیسم و 

عدالت تاریخی یا تکوین امامت و وراثت مستضعفین یا زحمتکشان عرصه تولید بر زمین 

یا  تاریخی  اسالم  به  آوردن  روی  از  ناگزیر  کند،  پیدا  خارجی  عینیت  و  مادیت  می باشد، 

ایدئولوژی اسالمی در هر زمان و در هر مقطع تاریخی هستیم.

آنچنانکه بدون اسالم تاریخی یا ایدئولوژی اسالمی امکان عینیت و مادیت خارجی بخشیدن 

ابراهیم خلیل نیست، زیرا اسالم تاریخی  انسانی و اجتماعی و تاریخی جهان بینی توحیدی 

تئوری و ایدئولوژی است که ما می توانیم توسط آن در هر مقطع تاریخی و در هر جامعه 

کنکریت و مشخصی که قرار داشته باشیم، پُلی تئوریک بین ساحت جهان بینی نظری توحیدی 

که ابراهیم خلیل معمار آن در تاریخ بشر بوده است و ساحت عملی کردن آن جهان بینی در 
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مؤلفه سه گانه انسانی و اجتماعی و تاریخی که توسط پروژه عدالت در مؤلفه های سه گانه 

عدالت انسانی یا اخالق و عدالت اجتماعی یا سوسیالیسم و عدالت تاریخی یا استقرار امامت 

و وراثت مستضعفین بر زمین که همان زحمتکشان یا تولیدکنندگان می باشد، ایجاد کنیم.

آنچنانکه بدون پروژه اسالم تاریخی پیامبر اسالم که همان تئوری یا ایدئولوژی اسالم ابراهیمی 

در ادامه جهان بینی توحیدی او می باشد، )اشاره به آیه 67 - سوره آل عمران( که می فرماید:

»َما َکاَن ِإبَْراِهیُم یُهوِدیا َوَل نَْصَاِنیا َوَلِکْن َکاَن َحِنیًفا ُمْسِلًما... - ابراهیم نه یهودی و نه نصرانی 

بود بلکه او مسلمانی موحد بود« پروژه توحید ابراهیم خلیل ناتمام می ماند. به طوری که 

برعکس آن بعثت پیامبر اسالم و تکوین پروژه اسالم تاریخی توسط پیامبر اسالم - که تئوری 

عملی کننده پروژه جهان بینی توحید ابراهیم خلیل می باشد - هم بدون پروژه توحید نظری 

ابراهیم خلیل پروژه ائی ناتمام می شد، )اشاره به آیه 65 - سوره آل عمران( که می فرماید:

نِْجیُل ِإلَّ ِمْن به عدِه أََفَل تَْعِقُلوَن -  ْوَراُة َواْلإِ ِ ِإبَْراِهیَم َوَما أُنِْزَلِت التَّ
وَن �ف »یا أَْهَل اْلِکَتاِب ِلَم تَُحاجُّ

ای اهل کتاب چرا در باره ابراهیم با هم چالش می کنید و هر کدام ابراهیم را وابسته به دین و 

کتاب خود می دانید در صورتی که بعثت ابراهیم مقدم بر تکوین تورات و انجیل بوده است و 

این ها همه در ادامه نهضت او جاری شده است، آیا در این امر تعقل نمی کنید؟«

قوم خاصی و  تاریخ بشر در  از  برهه  برای یک  دلیل هر چند موسی بن عمران  به همین 

ابراهیم خلیل را به صورت اجرائی و  جغرافیای مشخصی تالش کرد تا جهان بینی توحید 

عملی جامعه سازانه درآورد و عیسی بن مریم نیز در مقطعی دیگر از تاریخ بشر و در میان 

گروهی خاص از بشریت تالش کرد تا توحید به عنوان جهان بینی ابراهیم خلیل را به صورت 

فردی و اخالقی در انسان عملی و اجرائی نماید، ولی با همه این ها کار بزرگی که پیامبر 

اسالم با بعثت خود انجام داد و توسط آن توانست بستر ختم نبوت تسلسل نهضت ابراهیمی را 

توسط بعثت خود فراهم کند، این بود که توسط اسالم تاریخی به عنوان ایدئولوژی و تئوری 

و حج به عنوان پارادایم عملی بستر اجرائی شدن و عملی کردن جهان بینی توحیدی ابراهیم 

خلیل در ساحت های مختلف انسانی و اجتماعی و تاریخی فراهم نماید.

به عبارت دیگر اگر ابراهیم خلیل نهضت خودش را با مبارزه با بت پرستی و بت ها و از 
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خانواده و پدر و شهر و دیار و اقلیم خود از آور و بابل شروع کرد و با زبان و فکر و تبر به 

جان بت های مجسم و غیر مجسم خود ساخته و خود تراشیده خانواده و پدر و جامعه و شهر و 

دیار خودش می پردازد و از ابتدای شروع حرکتش که چالش او با پدر بت پرست و بت تراش 

و بت فروشش بود و آنچنان این مبارزه با بت پرستی به صورت جدی از همان اوان جوانیش 

شروع کرد که پدرش ابراهیم را از خانه بیرون کرد و او را آواره دشت و صحرا ساخت تا 

ابراهیم بتواند در ادامه مبارزه با بت پرستی در خانواده خود تا پایان عمر - که گفته می شود 

نزدیک به 120 سال عمر کرده است - همه در چارچوب مبارزه با بت پرستی و بت سازی و 

بت تراشی توسط زبان و فکر و تبر در جامعه و تاریخ سپری نماید تا بدین وسیله او بتواند در 

سیمای معمار بزرگ توحید به عنوان جهان بینی در تاریخ بشر برای همیشه در کنار همسرش 

هاجر و فرزندش اسماعیل در مسیر کاروان حرکت تاریخی انسان به عنوان مالم الطریقه یا 

راهنمای »به کجا رفتند« باقی بماند.

به همین دلیل است که داستان مبارزه ابراهیم با بت پرستی داستان یک مبارزه با مجسمه سازی 

شرک  جهان بینی  این  خود  که  است  بوده  شرک  جهان بینی  با  او  مبارزه  بلکه  است  نبوده 

آئینه جامعه نما و جهان نما و تاریخ نما و انسان نمای بشریت برای همیشه تاریخ از آغاز تا 

پایان تاریخ می باشد، چرا که در زیر چتر این جهان بینی شرک توسط بت پرستی بت تراشان 

فیزیکی و ماوارء الطبیعی تالش می کردند تا به توجیه آن نظام اجتماعی و تاریخی منحرف 

بپردازند وگرنه اگر داستان عظیم مبارزه ابراهیم با بت تراشی حاکمین قدرت برای بت پرستی 

محکومین قدرت در راستای توحیدی کردن جهان بینی بشریت در حد یک مبارزه با چند تا 

مجسمه شکستن حقیر و کوچک کنیم، دیگر این مبارزه ابراهیم آنقدر عظمت و بزرگی ندارد 

تا تمامی انبیاء خلف ابراهیم از موسی گرفته تا عیسی و پیامبر اسالم خود را وابسته و پیرو 

دین ابراهیم بدانند و آنچنانکه قرآن در آیه 120 سوره نحل می فرماید:

َ - ابراهیم خودش به تنهائی و یک  ف ِک�ی ِ ْ ًة َقاِنًتا ِللَِّه َحِنیًفا َوَلْم یُک ِمَن اْلُم�ش »ِإنَّ ِإبَْراِهیَم َکاَن أُمَّ

تنه و تنها یک امت فرمانبر توحیدی و مخالف با شرک می باشد« و بر این پیروی خود از 

دین ابراهیم افتخار کنند.

لذا در این رابطه است که باید بگوئیم داستان مبارزه با بت پرستی نهضت انبیاء ابراهیمی 
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داستان مبارزه با شرک و جهان بینی شرک است، در راستای پاکسازی و تحقق و دستیابی 

به جهان بینی توحیدی چرا که بت تراشان و بت سازان حاکمین قدرت در لوای چتر جهان بینی 

شرک می کوشیدند تا نظام ظالمانه اجتماعی و تاریخی خود توسط بت پرستی، توده های عوام 

را بر محکومین قدرت سه گانه »زر و زور و تزویر« تفسیر و توجیه آسمانی کنند و خود 

را در سایه آن بت های فیزیکی و غیر فیزیکی در باور توده ها به عنوان نمایندگان خدای 

آسمان ها یا فرستادگان او درآورند.

ب – هدف دوم بعثت پیامبر اسالم مبارزه با واسطه های تاریخی فیزیکی و 
متافیزیکی بین خداوند و انسان ها جهت بی واسطه کردن رابطه انسان ها 

با خداوند می باشد:

شاید سخت ترین و بزرگ ترین و طاقت سوزترین مبارزه ائی که پیامبر اسالم در طول مبارزه 

23 ساله حیات نبوی خود در استمرار مبارزه نهضت تسلسلی ضد بت پرستی ابراهیم خلیل 

داشته است، مبارزه با واسطه های ساختگی بین خداوند و انسان ها اعم از واسطه های بشری، 

شیئی، قبری، مرده ائی، ضریحی، مجسمه ائی، تصویری، شخصیتی و غیره که تکوین یافته 

توسط صاحبان قدرت سه گانه »زر و زور و تزویر« یعنی بت سازی و بت تراشی جهت 

بت پرستی توده ها بوده است و مبارزه با شرک و کفر که ستون فقرات مبارزات نظری و 

عملی قرآن و پروژه حج و 54 نبرد نظامی و رویاروئی فیزیکی با سران دارالندوه و قبایل 

اطراف مکه و مدینه پیامبر اسالم در طول حیات نبوی 23 ساله اش می باشد، در تحلیل نهائی 

همه در راستای نفی واسطه های بین خداوند و انسان ها می باشد، چراکه بزرگ ترین هدف 

فلسفی و ایدئولوژیک پیامبران ابراهیمی و در رأس آن ها پیامبر اسالم این بوده است که دست 

انسان ها را بگیرند و بی واسطه و مستقیم در دستان خداوند قرار دهند.

دعا که از نظر همه پیامبران ابراهیم تنها رابطه بین همه انسان ها با خداوند است و تمامی 

تنها بوسیله دعا  تنها و  انسان های همه تاریخ بشر  تا  ابراهیمی گرفته  پیامبران  انسان ها از 
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می توانند با خداوند رابطه برقرار نمایند و به جز دعا هیچگونه مکانیزم دیگری جهت پیوند 

و  ابراهیمی  انبیاء  کشف  بزرگ ترین  ندارد،  وجود  خداوند  با  انسان ها  همه  بین  رابطه  و 

بزرگ ترین هدیه انبیاء ابراهیمی به بشریت بوده است، چراکه انبیاء ابراهیمی و در رأس 

آن ها پیامبر اسالم به همه بشریت و مسلمانان پیرو خویش آموختند که شما همه انسان ها علی 

السویه خارج از رنگ، نژاد، مذهب، تاریخ و جغرافیا می توانید بدون واسطه هیچکس نه قبر، 

نه ضریح، نه بت، نه اشخاص، نه ارواح و نه هیچ چیز دیگر با خداوند به صورت مستقیم 

وارد دیالوگ و گفتگو بشوید.

پیامبران ابراهیمی و در رأس آن ها پیامبر اسالم به همه انسان ها خارج از رنگ و نژاد و 

دین و مذهب و تاریخ و جغرافیا آموختند که زیباترین و توحیدی ترین و تنها امکان رابطه بین 

خداوند و انسان ها رابطه مستقیم و بی واسطه بوسیله دعا است. آن ها به همه انسان ها آموختند 

که همه انسان ها علی السویه بندگان خدا هستند و همه انسان ها علی السویه حتی گناه کارترین 

انسان ها می توانند بدون هیچگونه واسطه ائی با خداوند از طریق دعا فقط از طریق دعا، فقط 

و فقط و فقط از طریق دعا وارد گفتگو و دیالوگ شوند:

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی باز آی هر آنکه هستی باز آی

صد بار اگر توبه شکستی باز آی این درگه ما درگه نومیدی نیست

به حقیقت به هم تو پیوستی دو سر هر دو حلقه هستی

مولوی

چون توئی از ما به ما نزدیک تر ما زخود سوی تو گردانیم سر

در چنین تاریکی بفرست نور با چنین نزدیکئی دوریم دور

ورنه در گلخن گلستان از چه رست این دعا هم بخشش و تعلیم توست

مثنوی دفتر دوم
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دست گیر و جرم ما را در گذار ای خدای پاک و بی انباز و یار

که تو را رحم آورد آن ای رفیق یاد ده ما را سخن های رقیق

ایمنی از تو مهابت هم زتو هم دعا از تو اجابت هم زتو

مصلحی توای تو سلطان سخن گر خطا گفتیم اصالحش تو کن

گر چه جوی خون بود نیلش کنی کیمیا داری که تبدیلش کنی

وین چنین اکسیرها زاسرار توست این چنین مینیاگری ها کار توست

مثنوی – دفتر دوم – ص 90 - س 7

خواه هند و خواه ترک و یا عرب مرد حجی همره حاجی طلب

بنگر اندر عزم و در آهنگ او منگر اندر نقش و اندر رنگ او

تو سپیدش دان که همرنگ تو است گر سیاه است و هم آهنگ تو است

زو ببر کز دل مرا او را رنگ نیست ورسفید است و ورا آهنگ نیست

مثنوی – دفتر اول - ص 58 - س 24

َ ٍء َل ِبُمَزایَلٍة...- خداوند با همه وجود است بدون پیوستگی  ُ کلِّ �ش َ ٍء َل ِبُمَقارَنٍَة َو َغ�ی »...َمَع کلِّ �ش

و جدای از همه وجود است بدون دوری و فاصله.«

امام علی - نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه یک – ص 40 - س 3

بلکه بی چون و چگونه زاعتدال متصل نی منفصل نی ای کمال

زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات ماهیانیم و تو دریای حیات

نی به معلولی قرین چون علتی تو نگنجی در کنار فکرتی

مولوی - مثنوی دفتر سوم – ص 158 – س 16
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نقش ها بینی برون از آب و خاک آئینه دل چون شود صافی و پاک

فرش دولت را و هم فراش را هم ببینی نقش و هم نقاش را

مثنوی دفتر دوم – ص 30 – س 10

و اصالً هدف چهار سوره پایانی قرآن که با امر »قل« شروع می شود، یعنی سوره کافرون، 

اخالص، فلق و ناس که در رأس آن ها سوره اخالص قرار دارد و پیامبر اسالم ارزش این 

این  با  کردن  مقابله  قرآن می دانست، جهت  کل  ثلث  اندازه  به  را  قرآن  تنها سوره کوچک 

واسطه های ساختگی بین خداوند و انسان ها می باشد که به صورت سمبلیک، بت در هر شکل 

و صورت آن نماد این واسطه سازی بین خداوند و انسان ها است و شرک و کفر در قرآن 

فونکسیون این بت سازی بین خداوند و انسان ها می باشد. به همین دلیل بود که همین نهضت 

مبارزه با بت پرستی ابراهیم خلیل تا به موسی رسید مستقیماً این مبارزه بت پرستی ابراهیم به 

صورت مبارزه با نظام فاسد اجتماعی فرعونی و قارونی و بلعم باعورائی درآمد و به پیامبر 

اسالم که رسید این مبارزه با بت پرستی و بت سازی و بت تراشی جنبه تاریخی پیدا کرد و 

پیامبر اسالم با شعار »لاله ال الله« مبارزه ائی در راستای شکستن بت های درون کعبه که 

گفته می شود بیش از 300 بت فقط در خانه کعبه قرار داشت منهای بت هائی که هر قبیله ائی 

در معبد خاص خود قرار داده بود، به انجام رسانید.

بت تراشی  و  بت پرستی  و  بت سازی  با  مبارزه  فرایندهای  همه  که  است  ترتیب  این  به  لذا 

پیامبران ابراهیمی داللت بر همان نهضت واحد ضد بت پرستی ابراهیم خلیل می کند که در 

لوای آن ابراهیم خلیل و پیامبران الهی خلف او تا پیامبر اسالم تالش کردند تا بشریت را از 

جزمیت در نگرش به جهان و جهان بینی به جایگاهی در جهان بینی هدایت کنند که جهان بینی 

دم به دم در حال تحول و تغییر می باشد:

هر حلظه مرا تازه خدای دگر استی بیزارم از آن کهنه خدائی که تو داری

بودا که غیر  ابراهیمی برعکس خدای تصوف هند شرقی و خدای  پیامبران  چراکه خدای 

پرسونال و شناخت آن برای انسان ها صورت ثابت و ساکن دارد و اصالً کلمه بت در آغاز 

تکوین آن در دیسکورس مشرق زمین داللت بر همان مجسمه بودا می کرده است که از هند 
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شرقی به دیگر بالد بشری از جمله بین النهرین که مرکز و گهواره بعثت انبیاء ابراهیمی 

بوده سرایت کرده است و لذا مبارزه انبیاء ابراهیمی با بت و بت تراشی و بت سازی و در 

نهایت بت پرستی مبارزه با این واسطه های جزمی بین انسان ها و خداوند بوده است، چراکه 

آنچنانکه قرآن می گوید خود بت پرستان بت ها را واسطه بین خودشان و خداوند عالمیان به 

حساب می آوردند و آن ها را شفیعان در برابر خداوند عالمیان می دانستند.

ُئوَن  ُُّهْم َوَل یْنَفُعُهْم َویُقوُلوَن َهُؤَلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَِّه ُقْل أَتَُنبِّ ُ »َویْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َل یصف

ُکوَن - این بت پرستان به جای  ِ ْ ا ی�ش ِ اْلأَرِْض ُسْبَحانَُه َوتََعاَل َعمَّ
َماَواِت َوَل �ف ِ السَّ

اللََّه به ما َل یْعَلُم �ف

خداوند چیزی را می پرستند که نه ضرری دارد و نه سودی و در باب این بت ها می گویند 

این ها واسطه های بین ما و خداوند هستند ای پیامبر به این بت پرستان بگو شما با این عقایدتان 

در باب بت ها می خواهید در باب خداوند از چیزی خبر بدهید که آن ها در آسمان ها و زمین 

بت ها  این  توسط  شما  که  آن شرک هائی  از  است  منزه  خداوند  پس  بی خبرند  آن  به  نسبت 

می ورزید« )سوره یونس - آیه 18(.

آنچنانکه در این آیه به صراحت قرآن مشخص می کند، از نگاه بت پرستان این بت ها خود 

خداوند نیستند بلکه آنچنانکه قرآن می گوید بت سازان و بت تراشان تاریخ بشر این بت ها را 

واسطه بین خداوند و انسان ها قرار داده اند و باور توده ها را آنچنان شکل داده اند که گویا این 

بت ها نزد خداوند از آن ها شفاعت می کند و از آنجائیکه توده های مردم در طول تاریخ به غلط 

بر اثر تبلیغات مسموم این بت سازان و بت تراشان تاریخ در خود توانائی و پتانسیل ارتباط 

مستقیم با بی نهایت و خداوند نمی بینند و بر اثر تزریق و تلقین فرهنگ تقلیدی از جانب این 

بت تراشان و بت سازان تاریخ بر توده ها به جای فرهنگ تحقیقی که پیامبران ابراهیمی بذر 

آن را در میان توده ها کاشتند، توده ها نمی توانند مستقیم در آفتاب نگاه کنند لذا بت سازان و 

بت تراشان تاریخ بشر به دروغ این بت ها را واسطه قرار داده اند تا بین توده ها و خداوند به 

عنوان واسطه و شفیع باشند و به همین دلیل پیامبران ابراهیمی و در رأس آن ها پیامبر اسالم 

جهت مبارزه با بت سازان و بت تراشان تاریخ مجبور بودند قبل از هر چیز به مبارزه با این 

بت پرستی تحمیلی از باالئی های قدرت سه گانه بر توده ها بپردازند و قبل از هر امری تالش 

کردند تا به این توده ها و بت پرستان بقبوالنند که برای ارتباط با خدواند نیاز به واسطه نیست.
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تنها وسیله ارتباط ما با خداوند دعا است که همه انسان ها می توانند خود بدون واسطه توسط 

دعا با خداوند در تماس باشند و به جز دعا هیچگونه مکانیزم دیگری برای ارتباط بین ما و 

خداوند وجود ندارد، لذا در این رابطه است که قرآن می فرماید:

»َونَْحُن أَْقرَُب ِإَلیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریدِ - ما )خداوند( از رگ گردنشان بهشان نزدیک تر هستیم« 

)سوره ق - آیه 16(.

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلیْسَتِجیُبوا ِل َوْلیْؤِمُنوا �ب َلَعلَُّهْم  ِّ َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ ِّ َفِإ�ف »َوِإَذا َسأََلَک ِعَباِدی َع�ف

یرُْشُدونَشدون - )ای پیامبر( چون بندگان من از تو سراغ من را گرفتند بدانند که من نزدیکم 

و دعوت دعا کنندگان را اجابت می کنم البته در صورتی که مرا بخوانند پس باید که آنان 

دعوت من را اجابت کنند و باید به من ایمان آورند تا شاید رشد و تکامل پیدا کنند« )سوره 

بقره - آیه 186(.

آنچنانکه مشاهده می شود در این آیه نسبتاً کوچک قرآن.

اوالً خداوند اساس گفتار را بر تکلم وحده قرار داده است نه به صورت غیبت )اینکه خداوند 

در این آیه به صراحت می گوید من چنین و چنانم، نمی گوید خداوند چنین و چنان است( و 

به این ترتیب است که در این آیه نسبتاً کوچک قرآن، خداوند برای خود هفت مرتبه ضمیر 

متکلم »من« به کار می برد که از این حیث در کل آیات قرآن بی بدیل و بی مثال می باشد که 

خود این داللت بر تاکید خداوند بر نفی واسطه های انسانی و زمینی که همگی از نظر قرآن 

بت پرستی می باشد تکیه و تاکید دارد.

ثانیاً در این آیه تعبیر »ِعَباِدی« به جای »نَّاُس« به کار برده است که داللت بر همه بشریت 

می کند نه مسلمان و مسیحی و غیره آن هم به شکل )ِعَباِدی = بندگانم( که در منظر قرآن 

تکیه به همه بشریت است نه گروه خاص مذهبی و نژادی و زمانی و عصری، بلکه همه 

انسان ها در همه زمین و در همه تاریخ موضوع و مخاطب قرآن می باشند که این موضوع 

از اهم کلیدهای فهم بعثت پیامبران ابراهیمی و در رأس آن ها پیامبر اسالم و قرآن می باشد؛ 

بنابراین در این آیه:

اوالً قرآن به نفی واسطه بین انسان و خداوند به صورت مطلق در همه زمان ها و در همه 
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مکان ها می پردازد.

ثانیاً قرآن و پیامبر اسالم مخاطب خودش را به صورت همگانی که نوع انسان خارج از 

تعیین  تاریخ و زمان خاص می باشد،  یا  یا جغرافیای خاص،  یا زبان خاص،  نژاد خاص، 

می کند و به همین دلیل قرآن با بیان »َوِإَذا َسأََلَک ِعَباِدی« یا بیان »یا أَیَها النَّاُس« یا بیان »یا 

نَْساُن« و یا بیان »یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا« و غیره به جای تعبیرهای نژادی، یا مذهبی، یا  أَیَها اْلإِ

جغرافیای یا تاریخی خاص بر این امر انسان عام تاکید فراوان می کند.

و  اصلی شرک  عامل  که  انسان  و  خداوند  بین  واسطه های  نفی  بر  قرآن  آیه،  این  در  ثالثاً 

بت پرستی در طول تاریخ بشر بوده و هست و در چارچوب این عامل است که پیوسته گروهی 

خاص می کوشیدند و می کوشند و خواهند کوشید تا با طرح واسطه بین خداوند و بشر، خود 

را به عنوان متولیان این واسطه های دروغین در باور توده ها قرار دهند و از طریق ایجاد این 

باور غلط در ایمان توده ها است که به آسانی می توانند آنها به استثمار و استحمار و استعباد 

توده ها بپردازند.

در این آیه با بیان اینکه ای پیامبر چون بندگانم از تو سراغ من را گرفتند، من نزدیکم نفرموده، 

چراکه اگر قرآن در این آیه به پیامبر امر به »قل« می کرد نشان دهنده آن می شد که خود 

پیامبر واسطه بین بشر و خداوند است، در صورتی که این امر خالف دیسکورس قرآن و 

خالف حرکت 23 ساله حیات نبوی پیامبر اسالم و خالف حرکت سر سلسله جنبان توحید 

با بت پرستی به صورت  کانتکس مبارزه عام  ابراهیم خلیل می باشد چراکه قرآن در  یعنی 

مطلق جهت نفی هر گونه بت پرستی در هر شکل آن و هر گونه واسطه سازی بین خداوند و 

انسان ها تالش می کند تا به وسیله آن ریشه شرک و بت پرستی اجتماعی و تاریخی بشریت را 

برای همیشه خشک کند؛ لذا تا زمانی که بت سازان و بت تراشان تاریخ قدرت به شکلی بین 

خداوند و توده های پائین جامعه به وسیله بت های فیزیکی و ماوراء فیزیکی، ایجاد واسطه 

جهت شفاعت بکنند، شرک و بت پرستی در جامعه بشریت وجود خواهد داشت.

ِّ َقِریٌب - من نزدیکم« توسط حرف آن تاکید را می رساند یعنی  رابعاً در این آیه با بیان »َفِإ�ف

خداوند فرموده »به درستی که من نزدیکم« که خود این امر باز تاکید بر نفی واسطه های بین 
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انسان و خدا می کند چراکه در این آیه قرآن و خداوند و پیامبر اسالم حتی از طرح »قل« که 

داللت بر واسطه گری پیامبر اسالم بین خداوند و انسان ها است، امتناع می کند و مستقیماً بدون 

ِّ َقِریٌب - به درستی که من به همه بندگانم نزدیکم.« »قل« می فرماید »َفِإ�ف

خامسا در این آیه قرآن نزدیکی خداوند به همه انسان ها را با صفت بیان می کند نه با فعل، 

یعنی می فرماید »نزدیکم«، نمی گوید من نزدیک می شوم تا قرآن و خداوند و پیامبر اسالم 

بدین وسیله پیوند بی واسطه بین انسان و خداوند به صورت پیوسته و همیشگی نشان بدهند؛ 

یعنی بعد از فوت پیامبر اسالم دیگر دین فروشان نتوانند بگویند که مصداق این آیه قرآن 

فقط زمان حیات پیامبر اسالم بوده است و بعد از پیامبر مثالً می توان با قبر و فرد و روح 

و شخص و ضریح غیره شفیع و واسطه بین خداوند و انسان ایجاد کرد، همان مصیبتی که 

امروز بازار آن در میان مسلمانان داغ شده است و هر کدام می کوشند تا با طرح خود به 

عنوان واسطه بین خداوند و توده های محروم قاعده جامعه خود واسطه گری کنند و دکانی 

سیاسی و مذهبی برای خود بوجود آورند و به همین دلیل است که پیامبر اسالم پیوسته با بیان.

کوه  سیاه  سنگ های  بر  مورچه  از حرکت  من  امت  در  - شرک  ک اخفی �ف ام�...  »ال�ش

صفا در شب تاریک مخفی تر می باشد« با این واسطه سازی های بین خداوند و توده ها مقابله 

می کرد؛ اما با همه این ها بزرگ ترین آسیبی که با وفات پیامبر جهان اسالم و تاریخ مسلمانان 

و  بت تراشی  و  بت سازی  همین  است  شده  آن  گرفتار  امروز  تا  اسالم  پیامبر  وفات  از  بعد 

واسطه سازی بین توده ها و خداوند توسط اصحاب قدرت سه گانه »زر و زور و تزویر« 

بوده است، چراکه با وفات پیامبر اسالم واسطه سازان بین خدا و خلق دوباره سر از دخمه های 

خود برآوردند تا با تقسیم توده ها به روحانی و جسمانی دکانی برای خود دست و پا نمایند 

آنچنانکه امروز در جامعه خودمان این آتش بت سازی و بت تراشی و واسطه سازی هر روز 

شعله ورتر می شود.

به  خداوند  از طرف  را  بندگان  دعای  اجابت  بیان »َفْلیْسَتِجیُبوا ل«  با  فوق  آیه  در  سادساً 

صورت بی واسطه و با فعل مضارع مطرح می کند نه با فعل ماضی تا باز بر استمرار رابطه 

بی واسطه بین خدا و خلق برای همیشه تاریخ تاکیدی مجدد نماید.
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سابعاً در این آیه با بیان »ِإَذا َدَعاِن« وعده اجابت دعای بی واسطه بندگان را مشروط به دعا 

و خواندن خداوند از طرف بندگان می داند که این امر داللت می کند که در صورتی که دعا 

بدون واسطه بین خدا و خلق توسط خلق انجام بگیرد بدون هیچ شرطی و قیدی برای همیشه 

و برای همه انسان ها مستجاب می شود زیرا انسان ها در هر چه که با هم اختالف داشته باشند 

در اینکه بنده خداوند و مخلوق خالق هستند مشترکند، همان امری که امام علی در نامه مالک 

اشتر بر آن تکیه کرد:

َة َلُهْم َو اَللُّطَْف ِبِهْم َو لَ تَُکونَنَّ َعَلْیِهْم َسُبعاً َضاِریاً تَْغَتِنُم  ِة َو اَْلَمَحبَّ »َو أَْشِعْر َقْلَبَک اَلرَّْحَمَة ِللرَِّعیَّ

ِ اَْلَخْلِق...- مالک با همگان دوستی و 
ٌ َلَک �ف ا نَِظ�ی یِن َو ِإمَّ ِ اَلدِّ

ا أٌَخ َلَک �ف أَْکَلُهْم َفِإنَُّهْم ِصْنَفاِن ِإمَّ

مهربانی کن نکند مانند یک حیوان درنده برای کسب قدرت و سرکوب توده ها به جان مردم 

محروم از قدرت بیافتی چراکه مردم دو دسته اند یا در خلقت با تو شریکند یا در ایمان و 

عقیده« )نهج البالغه صبحی الصالح - نامه 53 - ص 427 - س 15(.

ِ أَْسَتِجْب َلُکْم...- من را 
در همین رابطه است که قرآن در آیه 60 سوره غافر با بیان »اْدُعو�ف

بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم«

و باز در همین رابطه در آیه 24 سوره انفال می فرماید:

َ اْلَمرِْء َوَقْلِبِه... - جایگاه خداوند در هر کس بین او و قلبش قرار دارد« هر  ف »أَنَّ اللََّه یُحوُل بَ�ی

گونه خدای برونی که بسترساز واسطه سازی و بت سازی و بت تراشی و شفیع سازی برای 

صاحبان قدرت می شود، نفی می کند و باز در رابطه با تاکید نفی واسطه های بین خدا و خلق 

است که در آیه 77 سوره فرقان می فرماید:

ِّ َلْوَل ُدَعاُؤُکْم... - ای پیامبر به مردم بگو که اگر دعا مستقیماً از طرف  »ُقْل َما یْعَبأُ ِبُکْم َر�ب

شما نباشد پروردگار من به دعای واسطه ها اعتنائی نمی کند« و در همین رابطه در آیه 14 

سوره مؤمن می فرماید:

یَن... - خلوص دین و ایمان خود را با دعای بی واسطه از خداوند  َ َلُه الدِّ ف »َفاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِص�ی

به نمایش بگذارید.«
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 ماحصل آنچه که تا اینجا مطرح کردیم اینکه:

1 - وجه مشترک و گوهر بعثت همه انبیاء ابراهیمی از ابراهیم خلیل تا پیامبر اسالم مبارزه 

با بت پرستی و شرک در کانتکس جهان بینی توحیدی می باشد.

2 - مبارزه پیامبران ابراهیمی با بت پرستی، مخالفت با سنگ و چوب و مجسمه مورد عالقه 

مردم نبوده و نیست بلکه بالعکس مبارزه با واسطه های بین خلق و خداوند بوده است که توسط 

آن در طول تاریخ بشر، بت سازان و بت تراشان و واسطه سازان صاحب قدرت سه گانه »زر 

و زور و تزویر« تالش کرده اند و می کنند و خواهند کرد تا بدین وسیله به استثمار و استحمار 

و استعباد توده ها بپردازند.

3 - تفاوت خدای پیامبران ابراهیمی با خدای تصوف هند شرقی و بودا و غیره در این است 

ٌء...«  َ که خدای پیامبران ابراهیمی یک خدای پرسونال می باشد با اینکه »ِفیِه َلیَس َکِمْثِلِه �ش

)آیه 11 - سوره شوری( تکیه داشتند اما دلیل تکیه آن ها بر خداوند پرسونال این بوده تا توسط 

آن شرایط عبادت بی واسطه بین بندگان و خداوند فراهم کنند، زیرا تنها دلیلی که باعث گرایش 

توده ها به واسطه های بین خدا و خلق - که همان بت پرستی و شرک می باشد - در طول تاریخ 

بشر از گذشته تا پایان تاریخ بشر می شود اینکه توده ها به علت باور غلط تلقینی از باالئی های 

قدرت تحمل و توان رویاروئی با بی نهایت ندارند، لذا به علت این ضعف توده ها است که آن ها 

اقدام به واسطه تراشی بین توده ها و خداوند می کنند تا توسط آن واسطه ها بتوانند حاکمیت خود 

بر توده ها را توجیه دینی و مذهبی بکنند.

لذا از این مرحله بوده است که بت تراشی و بت سازی و واسطه سازی بین خدا و خلق هدف 

مبارزه ضد شرک و ضد کفر پیامبران ابراهیمی شده است و به همین دلیل است که پیامبران 

ابراهیمی و در رأس آن ها پیامبر اسالم با پرسونال کردن خداوند تالش می کردند تا بتوانند 

آن بی نهایت را در برابر مردم به صورت محدود درآورند تا شرایط برای عبادت بی واسطه 

توده ها با خداوند فراهم سازند و بدین ترتیب بود که انبیاء ابراهیمی توسط خدای پرسونال 

به جنگ بت پرستی و نفی واسطه های بین خدا و خلق می رفتند و مستقیماً دست انسان ها را 

در دستان خداوند قرار دادند تا دست واسطه سازان را قطع کنند و به انسان ها بیاموزند که 
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تنها با پرستش بی واسطه خداوند است که می توانید به مبارزه با بت سازان و بت تراشان و 

واسطه سازان بین خدا و خلق بپردازید.

اما به علت غیر پرسونال بودن خدای تصوف هند شرقی و بودا از آنجائیکه این خدای غیر 

پرسونال با هیمنه بی نهایت در برابر انسان ها ظاهر می شود، به علت اینکه توده ها توان دیدن 

بدون عینک و مستقیم خورشید و بی نهایت ندارند، جهت دیدن خورشید مجبور می شوند تا بر 

چشمان خود عینک بگذارند یعنی با واسطه به تماشای خورشید بپردازند که این امر باعث 

گردیده تا در میان پیروان این نحله بت پرستی یا واسطه سازی بین خود و خدا تکوین پیدا کند 

و باز به همین دلیل است که اصالً کلمه »بت« همان اسم بودا بوده است که وارد فرهنگ 

مسلمین شده است چراکه در نحله بودیسم پرستش بودا همیشه توسط مجسمه بودا به عنوان 

واسطه با بی نهایت انجام می شود و وجود مجسمه های بودا در افغانستان که بسیاری از آن ها 

توسط جزمیت طالبان نابود شدند داللت بر همین امر می کند.

این  ادعا نکردند که  آنچنانکه در قرآن به صراحت مطرح شده است هرگز مشرکین   - 4

بت های مورد پرستش آن ها خداوند است بلکه بالعکس آن ها را واسطه های بین خود و خداوند 

می دانستند که نزد خداوند از آن ها شفاعت می کند وگرنه تمامی بت پرستان طبق نص صریح 

قرآن به خداوند خالق آسمان و زمین اعتقاد داشتند.

5 – بزرگ ترین هدف بعثت پیامبر اسالم که در سر لوحه اهداف بعثت او قرار دارد مبارزه 

با نفی واسطه سازی و واسطه گری بین خلق و خالق بوده است، چراکه از نگاه پیامبر اسالم 

دلیل  به همین  بین خلق و خالق.  یا بت پرستی چیزی نیست جز همین واسطه سازی  شرک 

پیامبر در کانتکس شعار »ل اله ال الله« که برای مدت سه سال تنها شعار تبلیغی و ترویجی 

و تهییجی او بود و این شعار نمایش دهنده توحید فلسفی، توحید اجتماعی، توحید انسانی، 

توحید اخالقی و توحید تاریخی پیامبر اسالم است، در طول 23 سال بعثت مکی و مدنی خود 

همیشه از شعار »ل« شروع می کرد که داللت بر نفی داشت که این نفی مبارزه با همین 

واسطه های بین خداوند و خلق است.

بنابراین اگر مانند عالمه محمد اقبال الهوری بعثت پیامبر اسالم را به دو فاز »ال« ئی و 
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»اال«ئی یا »نفی«ائی و »اثباتی« تقسیم کنیم، بعثت »نفی«ائی پیامبر اسالم به لحاظ زمانی 

بر بعثت »اثباتی« او اولویت داشته است که ستون خیمه بعثت »نفی«ائی یا بعثت »ال«ئی 

پیامبر اسالم مانند اسالف ابراهیمی خود در چارچوب مبارزه با بت سازی و بت تراشی و 

واسطه سازی یا مبارزه با شرک تعریف می شده است، یعنی مانیفست پیامبر اسالم در این 

فرایند مبارزه با واسطه سازی یا واسطه تراشی یا واسطه گری بین خالق و خلق بوده است 

انجام  به  توحید  اثباتی  مبارزه  در چارچوب همان  را  مبارزه  فرایند  این  اسالم  پیامبر  البته 

می رسانده است.

6 – گرچه پیامبر اسالم در آغاز بعثتش آسیب و بیماری بت پرستی به صورت مجسمه پرستی 

به  بین خدا و خلق  یا اشکال دیگر  یا خرمائی و  یا گلی  یا واسطه تراشی مجسمه ها سنگی 

به  بادیه نشین عربستان تعریف می کرد و  صورت مصداق عینی بت پرستی در جغرافیای 

همین دلیل در مبارزه با بت پرستی در این مرحله نوک پیکان حمله خود را بر نابودی این 

بت ها قرار داده بود و منهای شکستن بت های درون کعبه بعد از فتح مکه که توسط بالل و 

امام علی یا غیره انجام گرفت، در عرصه نابودی بت های قبائل عربستان خود سردمداران 

به  اما  بشکنند  را  بت ها  آن  خودشان  دستان  با  تا  می کرد  موظف  و  مجبور  را  قبائل  آن 

موازات پیروزی پیامبر اسالم بر این مرحله از بت پرستی قبائل عرب، مرحله دوم مبارزه 

با بت پرستی قرآن و اسالم تاریخی دیگر محدود به مشرکین ماقبل اسالم عربستان نشد بلکه 

بالعکس آنچنانکه در آیه 213 سوره بقره مشاهده کردیم در این مرحله مبارزه با بت پرستی 

به عرصه درون اسالم و مسلمان برگشت که پیامبر اسالم بزرگ ترین خطر اسالم را بعد 

از وفاتش تا پایان تاریخ، همین بت سازی و بت تراشی نوع دوم اعالم می کرد و لذا شرک و 

بت پرستی در تعریف نهائی و آخرین پیامبر اسالم، در بین امت خود او مانند حرکت مورچه 

بر روی سنگ سیاه در شب تاریک ظلمانی مخفی خواهد ماند.

7 - علت اینکه پیامبر اسالم هدف اصلی بعثت خودش را مبارزه با بت سازی و بت تراشی 

و واسطه سازی یا واسطه جوئی یا واسطه تراشی بین خدا و خلق در چارچوب توحید تعریف 

کرد این بود که ریشه تمامی فسادهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از نظر پیامبر اسالم در 

همین واسطه سازی و واسطه تراشی و واسطه گری بین خدا و خلق می باشد.
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8 - بنابراین تا زمانی که این واسطه های بین خدا و خلق در اشکال مختلف آن در طول تاریخ 

بشر تا پایان تاریخ انسان از بین نرود، امکان تحقق عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت.

9 - از نظر قرآن و پیامبر اسالم، تنها واسطه و رابطه بین خدا و خلق دعا می باشد که خود 

این دعا کشف بزرگ پیامبران ابراهیمی و در رأس آن ها پیامبر اسالم می باشد و غیر از دعا 

هیچ مکانیزمی بین خدا و خلق وجود ندارد. البته آنچنانکه مولوی می گوید:

ورنه در گلخن گلستان از چه رست این دعا هم بخشش و تعلیم توست

ایمنی از تو مهابت هم زتو هم دعا از تو اجابت هم زتو

بنابراین نباید فراموش کنیم که دعا از نظر قرآن زمانی ارزش دارد و اجابت می شود که به 

صورت مستقیم و بی واسطه بین خدا و خلق توسط بندگان انجام گیرد.

10 - هر گونه واسطه سازی بین خدا و خلق بت پرستی و شرک می باشد که باید با آن مبارزه 

کرد.

11 – از تمایزهای عمده بین جهان بینی شرک و بت پرستی با جهان بینی توحیدی در این است 

که بت پرستی عامل و بسترساز تکوین جزمیت در خداپرستی می شود، در صورتی که توحید 

و خدای بی واسطه به علت اینکه بی نهایت به صورت مستقیم از طرف بندگان مورد پرستش 

با خود خداوند  توحیدی خداپرستی  باعث می شود که در جهان بینی  امر  این  قرار می گیرد 

متفاوت باشد، زیرا خداپرستی یک نوع شناخت و فهم از خداوند توسط بشر می باشد که قطعاً 

یک امر بشری است و همین بشری بودن خداپرستی در جهان بینی توحید باعث می گردد که 

دائماً این خداشناسی توسط رشد فهم و شناخت بشری دچار تحول و تغییر و تکامل بشود.

هر حلظه مرا تازه خدای دگر استی بیزارم از آن کهنه خدائی که تو داری

و  کانال بت ها  از  این خداپرستی  آنجائیکه  از  برعکس خداپرستی در چارچوب بت پرستی 

بشری  غیر  و  مقدس  و  تغییرناپذیر  و  ساکن  و  جزمی  خداپرستی  یک  می گذرد  واسطه ها 

می باشد، خداپرستی توحیدی یک امر بشری و سیال می باشد که به اندازه تعداد بشر از آغاز 

تا کنون انواع خداپرستی تکوین پیدا کرده است.
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ج – هدف سوم بعثت پیامبر اسالم پیوند عملی بین جهان بینی توحیدی و 
عدالت اجتماعی و انسانی و تاریخی می باشد:

آنچنانکه در درس های گذشته بعثت شناسی پیامبر اسالم مطرح کردیم، پیامبر اسالم در طول 

دوران 15 ساله فاز حرائی قبل از بعثت خود توانسته بود توسط تجربه باطنی یا اکسپریانس 

درونی خود به دو تجربه فربه دست پیدا کند:

1 - تجربه اول او همان است که قرآن در آیه 35 سوره نور به این ترتیب تبیین می کند:

ِ زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َکأَنََّها َکْوَکٌب 
َماَواِت َواْلأَرِْض َمَثُل نُوِرِه َکِمْشَکاٍة �ف ها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح �ف »اللَُّه نُوُر السَّ

ُء َوَلْو َلْم تَْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَل  ِ
ِْقیٍة َوَل َغْرِبیٍة یَکاُد َزیُتَها ی�ف َ ُدرِّی یوَقُد ِمْن َشَجرٍَة ُمَباَرَکٍة َزیُتونٍَة َل �ش

ٍء َعِلیٌم - خدا نور آسمان  َ ُب اللَُّه اْلأَْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه به کلِّ �ش ِ ْ نُوٍر یْهِدی اللَُّه ِلُنوِرِه َمْن یَشاُء َویصف

و زمین است مثل نور خدا همچون محفظه ائی است که در آن چراغی باشد و آن چراغ در 

شیشه ائی قرار داشته باشد و آن شیشه چراغ مانند یک ستاره درخشانی باشد که با روغن 

زیتون صاف روشن شده باشد و آن روغن زیتون از درخت پر برکت زیتون گرفته شده باشد 

و آن درخت زیتون نه شرقی باشد و نه غربی در نتیجه آن روغن زیتون آنچنان صاف و قابل 

احتراق باشد که نزدیک است بدون اینکه آتشی به آن برخورد کند خود به خود روشن شود 

معلوم است که چنین چراغی با چنین روغنی نورش فوق نور خواهد بود خداوند هر که را 

که بخواهد به نور خویش هدایت می کند خداوند این مثل ها را برای فهم مردم می زند خداوند 

به همه چیز داناست.«

2 - تجربه دوم پیامبر اسالم که در مرحله 15 ساله فاز حرائی قبل از بعثت به آن دست پیدا 

کرد همانی است که در آیات 7 و 8 و 9 سوره الرحمن به آن اشاره می کند:

َاَن  ف وا اْلِم�ی َاِن - َوأَِقیُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَل تُْخِ�ُ ف ِ اْلِم�ی
َاَن - أَلَّ تَطَْغْوا �ف ف َماَء رفع ها َوَوَضَع اْلِم�ی »َوالسَّ

– آسمان ها را برافراشت و بر آن ها ترازو نهاد تا شما هم بر ترازو طغیان نکنید و برپا دارید 

ترازو را و...« این دو تجربه پیامبر اسالم در مرحله فاز 15 سال قبل از بعثت حرائی پیامبر 

اسالم بود که پیامبر اسالم را پیامبر کرد، چراکه در تجربه اول پیامبر اسالم خداوند را به 

َماَواِت َواْلأَرِْض« فهم کرد و در تجربه دوم پیامبر بنای هستی و وجود را بر  صورت »نُوُر السَّ
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پایه ترازو و عدالت دریافت.

به عبارت دیگر تجربه اول همان توحید او بود که جهان بینی پیامبر اسالم را تشکیل می داد 

و آن این بود که در همه وجود یک روشنائی واحد احساس کرد که خارج از آن روشنائی و 

نور نه وجود قابل تکوین می باشد و نه وجود برای انسان ها قابل شناخت است، از اینجا بود 

که پیامبر اسالم در کانتکس اصل توحید خداوند را به صورت یک نور واحد که در تمام 

وجود تجلی می کند فهم کرد و در تمام آیات قرآن و حیات نبوی 23 ساله بعد از بعثتش تمامی 

تالشش این بود تا به تبیین و تفسیر و تشریح و ترویج و تبلیغ این نور واحدی که در فاز 

حرائی تجربه کرده بود، بپردازد که بیش از هر جا و هر چیز پیامبر این منظور و مقصود 

خود را در پروژه حج معماری کرده است. در خصوص پروژه حج تا کنون بسیار گفته اند 

و بسیار نوشته اند اما نکاتی که در اینجا ما باید به آن گفته ها و نوشته ها اضافه کنیم اینکه:

الف - گرچه پرسوناژ اصلی پروژه حج ابراهیم خلیل می باشد اما نباید فراموش کنیم که معمار 

این پروژه در فرایند بازسازی و بازتعریف نهائی آن خود پیامبر اسالم می باشد؛ بنابراین 

برای فهم پروژه حج قبل از هر چیز باید به اهداف معمار حج به عنوان متدولوژی شناخت 

حج ابراهیمی توجه کنیم و از زاویه اهداف پیامبر اسالم این پروژه را فهم کنیم نه از زاویه 

پرسوناژ اصلی این پروژه. دلیل این امر هم آن است که هر چند ابراهیم خلیل از نگاه قرآن 

و تاریخ »اب النبیاء« می باشد و بنیانگذار توحید است و تمامی انبیاء تاریخ ساز خود را از 

پیروان آن بنیانگذار می دانستند و حلقه ائی از نهضت تسلسلی او به حساب می آوردند و خود 

پیامبر اسالم بارها و بارها بر پیروی راه ابراهیم تکیه داشت، اما نکته ائی که نباید از نظر 

دور بداریم اینکه آنچنانکه شاهد تصویر شخصیت ابراهیم در قرآن که کامل ترین متن در این 

باب در میان کتب دینی می باشد هستیم، ابراهیم خلیل با همه عظمتش عملکرد و فونکسیونی 

تنها در عرصه فردی و انسانی و نظری داشته است.

به عبارت دیگر ابراهیم خلیل توانست تنها توحید را در عرصه نظری و انسانی تثبیت کند 

اما به علت شرایط تاریخی ابراهیم که برمی گردد به شرایط تاریخی که بشریت در چهار 

هزار سال قبل، یعنی 15 قرن قبل از سقراط، ارسطو، افالطون، کنفوسیوس، الئوتسه و غیره 

داشته است، ابراهیم خلیل توانائی اجتماعی کردن و تاریخی کردن توحید نداشته است. البته 
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بعد از ابراهیم تنها پیامبری که قبل از پیامبر اسالم تالش در جهت اجتماعی کردن توحید کرد 

فقط موسای کلیم بود اما به علت اینکه تالش جامعه سازانه موسی و داود و سلیمان همگی 

در چارچوب قوم خاص بنی اسرائیل خالصه می شد، این پروژه اجتماعی کردن توحید توسط 

موسی و داود و سلیمان ناتمام ماند و حداکثر محدود به یک قوم خاصی به نام بنی اسرائیل 

شد نه همه بشریت، لذا در این رابطه بود که بزرگ ترین کاری که پیامبر اسالم در استمرار 

و ادامه تسلسل نهضت ابراهیمی به انجام رسانید این بود که توحید نظری و فردی و انسانی 

ابراهیم خلیل را وارد فرایند و فاز اجتماعی و تاریخی کرد آن هم نه اجتماعی قوم خاصی 

مانند بنی اسرائیل، بلکه اجتماعی همه بشریت در چارچوب فقط انسان بودند خارج از مذهب 

و نژاد و جغرافیا و غیره.

به همین دلیل مخاطب دعوت پیامبر اسالم در قرآن انسان به ما هو االنسان است که محصور 

و محدود به مذهب خاص یا نژاد خاص یا جغرافیا و کشور خاص یا جنسیت خاص و قس علی 

هذا نمی شود. به همین دلیل است که پیامبر وقتی در قرآن می خواهد مخاطب خود را مشخص 

نَْساُن« و یا »یا ِعَباِدی« و یا »یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا« و غیره تبیین می کند  کند با شعار »یا أَیَها اْلإِ

که همه داللت بر شکل عام بشر دارد و در ادامه آن بود که پیامبر اسالم کوشید تا توحید را 

از فاز اجتماعی انسان به فاز تاریخی ارتقاء دهد؛ لذا در این رابطه بود که پیامبر کوشید در 

چارچوب بازتعریف و بازسازی پروژه حج این اهداف خود به صورت تاریخی تبیین عملی 

نماید، بنابراین هر چند پروژه حج به صورت ناتمام قبل از پیامبر اسالم حتی توسط مشرکین 

مکه با نگهداری بیش از 300 بت در خانه کعبه ادامه داشت، کار بزرگی که پیامبر اسالم 

پس از جامعه سازی و تکوین اسالم تاریخی توسط دینامیزم تکوین قرآن در پروسه 23 ساله 

نزول وحی نبوی انجام داد، بازسازی و بازتعریف پروژه حج بود.

ب – هدف اولیه و شاید هدف اصلی پیامبر اسالم در بازسازی و بازتعریف پروژه حج این 

َماَواِت َواْلأَرِْض«  بود تا توسط این پروژه بتواند آن تجربه توحیدی که به صورت »اللَُّه نُوُر السَّ

در دوران 15 سال فاز حرائی قبل از بعثت خود حاصل کرده بود را به صورت تاریخی و 

به صورت عملی تبیین و تعریف حرکتی و عملی و نمایشی بکند؛ لذا در این رابطه بود که 

در عرصه بازتعریف و بازسازی پروژه حج چه در میقات، چه در طواف، چه در سعی، چه 
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در وقوف عرفات و مشعر و منا، چه در عملیات رمی و قربانی همه جا ما با یک جهت گیری 

َماَواِت َواْلأَرِْض«  و گوهر و مضمون روبرو هستیم و آن پیوند و اتصال و فهم آن »نُوُر السَّ

َماَواِت َواْلأَرِْض«  است که آنچنانکه قبالً مطرح کردیم این فهم و تجربه هللا به عنوان »نُوُر السَّ

پیامبر اسالم همان جهان بینی توحیدی پیامبر اسالم می باشد که این توحید به عنوان جهان بینی 

در بازسازی و بازتعریف پروژه حج توسط پیامبر اسالم مادیت حرکتی و عملی پیدا کرد.

پیامبر اسالم در آئینه پروژه  پنجگانه جهان بینی توحیدی  مؤلفه های   – د 
بازسازی شده حج ابراهیمی:

بنابراین یکی از عرصه هائی که پیامبر اسالم در کنار آیات قرآن به تبیین جهان بینی توحیدی 

خود پرداخت پروژه حج است که پیامبر اسالم با به نمایش درآوردن عملی جهان بینی توحیدی 

َماَواِت َواْلأَرِْض« در فرایند 15 ساله فاز حرائی  تجربه کرده خود به صورت »اللَُّه نُوُر السَّ

آن را در پنج مؤلفه احرامی، طوافی، سعی ائی، وقوفی و رمی ائی در پروژه حج به نمایش 

گذاشت که در اینجا به تبیین آن می پردازیم:

1 - در احرام توسط محصوریت و محدودیت برای »خود« های کاذب انسانی بستر جهت 

این »من«  انسان ها می باشد، فراهم می گردد که  انسان که به مثابه کل  تولد »من« حقیقی 

حقیقی متولد شده در محصوریت »خود« های عرصه احرام حج، همان »من« توحیدی یا 

توحید انسانی می باشد که قرآن و پیامبر در سوره شمس با بیان:

اَها - سوگند  اَها - َفأَْلَهَمَها ُفُجورََها َوتَْقَواَها - َقْد أَْفَلَح َمْن َزکَّاَها - َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ »َونَْفٍس َوَما َسوَّ

به من حقیقی انسان و آنچه که این من حقیقی انسان که به مثابه تمام بشریت است و در هر 

فردی وجود دارد کمال بخشید - این من حقیقی انسان توسط انواع خودهای فجور و تقوی در 

هر فردی مشروب و تغذیه می شود - پس رستگار شد آن کشاورزی که بتواند بذر من حقیقی 

خود را توسط بستر تقوی رشد بدهد - و زیانکار گردید آن کشاورزی که بذر من حقیقی اش 

را در خاک فجور پرورش دهد« )سوره شمس - آیات 7 الی 10(.

2 - در طواف توسط هفت بار گردش بر دور خانه کعبه، از آنجائیکه که هفت نمایش عددی 
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بی نهایت است و آن خانه خالی سمبل بی نهایت است، لذا پیوند و اتصال با بی نهایت توسط 

توحید وجودی و عشق به نمایش گذاشته می شود چراکه آنچنانکه قبالً هم به اشاره در همین 

سلسله مقاالت بعثت شناسی پیامبر اسالم مطرح کردیم بزرگ ترین دغدغه انسان ها از آغاز 

تاریخ تا کنون قرار گرفتن و پیوند و اتصال با خداوند و بی نهایت بوده است و همین قرار 

گرفتن در برابر بی نهایت بوده که پیوسته باعث شده تا آنچنانکه قرآن می فرماید باعث خشوع 

در انسان بشود و علت اینکه قرآن را کتاب خشیت نامیده اند و خود قرآن در آیه 21 سوره 

حشر می فرماید:

بَُها ِللنَّاِس  ِ ْ ًعا ِمْن َخْشیِة اللَِّه َوِتْلَک اْلأَْمَثاُل نَصف »َلْو أَنَْزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَل َجَبٍل َلَرأَیَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

ُروَن - اگر این قرآن بر کوه نازل کرده بودیم مسلماً او را می دیدی که خاشع و  َلَعلَُّهْم یَتَفکَّ

از ترس خدا متالشی می شد این مثل ها برای همه مردم می زنیم تا شاید به تفکر بپردازند« 

همین فونکسیون خشیت در برابر مطلق و بی نهایت است؛ یعنی این خشیت در انسان حاصل 

نمی شود مگر زمانی که انسان در برابر بی نهایت قرار بگیرد و نسبت به بی نهایت احساسی 

در خودش بکند؛ به عبارت دیگر تا زمانی که انسان در برابر بی نهایت قرار نگیرد و احساس 

در برابر بی نهایت در خود نکند امکان تکوین خشیت در انسان وجود ندارد.

تاثیرهای  بکند  انسان  در  مثبت  آثار  ایجاد  می تواند  بی نهایت  فهم  گرچه  احوال  این  همه  با 

حاشیه ائی دیگری هم دارد که مهم ترین آن ها آنچنانکه در سر آغاز این قسمت از بعثت شناسی 

مطرح کردیم واسطه گرائی یا واسطه تراشی که بسترساز بت سازی و بت تراشی اصحاب 

قدرت می باشد. در این آفت از آنجائیکه توده ها به غلط در خود توان رویاروئی یا احساس 

بی نهایت نمی بینند، لذا جهت قرار گرفتن در برابر بی نهایت تالش می کنند تا توسط واسطه ها 

باشد و هم می تواند غیر  انسانی  این واسطه ها هم می تواند  بنشینند که  تماشای بی نهایت  به 

انسانی، به هر حال در هر شکل آن که انجام گیرد این عمل بت پرستی می باشد. در مرحله 

طواف، پروژه حج توده ها تمرین رویاروئی به صورت مستقیم و بدون وجود واسطه ها با 

بی نهایت و خداوند می کنند که این عمل چیزی نیست جز توحید در عبادت، بنابراین در مرحله 

طواف حج توحید عبادت توسط تجربه با بی نهایت حاصل می شود.
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آنجائیکه  انجام می گیرد، از  3 - در سعی که توسط هفت بار سعی بین کوه صفا و مروه 

که حاجی توسط بازی در نقش هاجر دنبال آب و معیشت می باشد، توحید بین دنیا و آخرت 

توسط حاجی به نمایش گذاشته می شود چرا که بزرگ ترین چالش انسان در مرحله هبوط در 

این زمین توحید بین کار دنیائی و کار آخرتی بوده است، زیرا از آنجائیکه دنیا و آخرت از 

نظر قرآن و پیامبران ابراهیمی دو مکان جدا از هم نمی باشد بلکه دو صفت می باشد، به هر 

حال پیوسته برای انسان امکان وحدت بین دو کار دنیائی و آخرتی وجود نداشته است، یعنی 

زمانی که کار دنیائی انتخاب می کرده خود را مجبور می دیده تا از کار آخرتی فاصله بگیرد 

و بالعکس آن زمانی که کار آخرتی انتخاب می کرده، می کوشیده تا خود را نسبت به کار 

دنیائی بیگانه نشان بدهد و لذا در همین رابطه برای او امکان وحدت بین کار دنیائی و کار 

آخرتی غیر ممکن بوده است.

اما در عرصه سعی، حاجی یاد می گیرد تا با برخورد جهتدار کردن با کار دنیائی آن را کار 

آخرتی هم بکند، به عبارت دیگر در سعی توده ها می آموزند که اگر کار دنیائی در راستای 

بی نهایت و خداوند تحقق پیدا کند همان کار دنیائی کار آخرتی هم می شود یعنی در سعی حج، 

ما می آموزیم که کار آخرتی یک کار مجرد از کار دنیا نیست بلکه بالعکس کار آخرتی همان 

کار دنیائی با جهت گیری بی نهایت است و به این ترتیب است که در مرحله سعی پروژه حج 

توحید بین عمل دنیائی و عمل آخرتی به نمایش گذاشته می شود؛ بنابراین در احرام توحید 

بین »من« حقیقی و »خود« های نفسانی تمرین می کنیم در طواف توحید بین رویاروئی دو 

بی نهایت کوچک و بزرگ تمرین می کنیم و در سعی توحید بین دنیا و آخرت تمرین می کنیم.

بین طبیعت و ماوراء  توحید  یعنی  توحید چهارم  د ر وقوف عرفات و مشعر و منی   -  4

الطبیعت و توحید دل و دماغ یا توحید عقل و عشق که پیوسته در تاریخ بشر به صورت دو 

اقلیم جدا از هم بوده است و هر کدام بیگانه با دیگری تعریف شده است.

بحث جانی بوالعجب یا بوالعجب بحث عقل و حس اثر دان یا سبب

مولوی - مثنوی - دفتر اول - ص 32 - س 23
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در درخشی کی توان شد سوی رخش عقل جزئی همچو برق است و درخش

تا بگرید نیستی در شوق هست برق عقل ما برای گریه است

لیک نبود در دوا عقلش مصیب عقل رجنور آردش سوی طبیب

عقل جزئی را ز استبداد خویش راند دیوان را حق از مرصاد خویش

مثنوی – دفتر چهارم – ص 269- س 22

و اندر آن هفتاد و دو دیوانگی است با دو عالم عشق را بیگانگی است

جان سلطانان جان در حسرتش سخت پنهان است و پیدا حیرتش

در شکسته عقل را آن جا قدم پس چه باشد عشق؟ دری ای عدم

زین دو پرده عاشقی مکتوم شد بندگی و سلطنت معلوم شد

مثنوی – دفتر دوم – ص 114 – س 26

لذا به این ترتیب است که ما در وقوف عرفات و مشعر و منی تمرین توحید بین طبیعت و 

ماوراء الطبیعت و عقل و عشق که پیوسته در دیسکورس بشری به صورت دو اقلیم جدا از 

هم بوده است، می کنیم چراکه بشریت تا عصر پیامبر در مکتب فالسفه یونانی افالطون و 

ارسطو و تصوف هند شرقی آموخته بود که طبیعت و ماوراء الطبیعت دو اقلیم جدا از هم 

می باشد و لذا آنچنانکه افالطون می گفت اصالت ها از آن ماوراء الطبیعت است و این طبیعت 

پست و بی ارزش و بی اعتبار می باشد که تنها اعتبار سایه ائی نسبت به عالم ُمثُل دارد، اما در 

مرحله وقوف عرفات و مشعر و منی حاجی می آموزد که طبیعت و ماوراء الطبیعت دو نگاه 

و منظر و دو مرحله از شناخت است نه دو اقلیم بیگانه از هم.

به عبارت دیگر همین طبیعت آنچنانکه از یک نگاه مادی و محسوس است در نگاه دیگر خود 

همین طبیعت می شود ماوراء الطبیعت، پس آن زمان همین طبیعت می شود ماوراء الطبیعت 

که خلق همراه با خالق مطالعه کنیم.
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صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی چرخ با این اختران نیک خوش زیباستی

بر رود باال همی با اصل خود یکتاستی صورت زیرین اگر با نردبان معرفت

با همه و بی همه مجموعه یکتاستی صورت عقلی که جاویدان بی پایان بود

پی برد به رازها هر کس که او داناستی این سخن در رمز دانایان پیشین گفته اند

گر ابونصرستی گر بوعلی سیناستی در نیابد هیچ فهم ظاهری

میرفندرسکی

تا نهال ما ز آب و خاک رست حق آنکه دایگی کردی نخست

کرد چندان مشعله در تو پدید حق انشه که تو را صاف آفرید

تا که دهری از ازل پنداشتت آن چنان معمور و باقی داشتت

انبیاء گفتند آن راز تو را شکر دانستیم آغاز تو را

عنکبوتی نه که در وی عابث است آدمی داند که خانه حادث است

مولوی – مثنوی – دفتر دوم – ص 114 – س 26

هم به امر حق قدم بیرون نهد سنگ بر آهن زنی آتش جهد

کائن دو می زایند همچون مرد و زن آهن و سنگ ستم بر هم مزن

تو به باالتر نگر ای مرد نیک سنگ و آهن خود سبب آمد و لیک

بی سبب کی شد سبب هر گز به خویش کائن سبب را آن سبب آورد پیش

باز گاهی بی پر و عاطل کند این سبب را آن سبب عامل کند

آن سبب ها زین سبب ها برتر است و آن سبب ها کانبیاء را رهبر است

آن سبب ها راست محرم انبیاء این سبب را محرم آمد عقل ما

اندر این چه این رسن آمد به فن این سبب چه بود به تازی گو رسن

چرخ گردان را ندیدند زلت است گردش چرخ این رسن را علت است
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هان و هان زین چرخ سرگردان مدان این رسن های سبب ها در جهان

مولوی – مثنوی – دفتر اول – ص 19 - س 36

5 - در مرحله رمی و قربانی حاجی توسط رمی جمره سه ستون و بعد از آن قربانی وحدت 

فرد و اجتماع را به نمایش می گذارد، چراکه در طول تاریخ بشری از زمانی که بشریت 

توانسته صاحب اندیشه و فکر کردن بشود تا امروز سرگردان بین دو اقلیم فرد و جامعه بوده 

است بطوریکه آنچنانکه در پنج قرن قبل از میالد الئوتسه از فرد دفاع می کرد در مخالفت 

با او، کنفوسیوس از جامعه دفاع می کرد و در جهان جدید نیز باز روسو با تکذیب جامعه از 

فرد دفاع می کند آنچنانکه دورکیم با تکذیب فرد به تبیین و تقریر و تفسیر جامعه می پردازد 

و به این ترتیب است که داستان جنجالی فرد و جامعه از قرن نوزدهم به صورت جنگ بین 

لیبرالیسم و سوسیالیسم درآمده است.

در این رابطه است که برای همیشه بشریت در انتخاب فرد و جامعه سرگردان بوده و همیشه 

در تالش برای دستیابی به جایگاهی بوده تا توسط آن بتواند این هر دو مقوله را در آغوش 

هم تجربه کند یعنی فرد در بستر جامعه بتواند خود را تعریف کند که این امر یعنی توحید 

فرد و جامعه در منا در مرحله رمی جمره که سه ستون آن در راستای تضادهای اجتماعی و 

تاریخی تعریف می شوند، فرد می تواند در عرصه پراتیک اجتماعی خود را پیدا کند و لذا به 

این دلیل است که قربانی در این مرحله نه مانند تصوف هند شرقی نشان دهنده قربانی شدن 

فرد است و نه مانند اندیشه لیبرالیسم و روسو داللت بر اصالت فرد در برابر جامعه می کند، 

یعنی جامعه را در پای فرد ذبح می نماید.

بنابراین در منا در عرصه پراتیک رمی جمره جهت مقابله کردن با دشمنان جامعه، فرد اثبات 

می شود و بدین ترتیب است که در پروژه بازسازی شده حج توسط پیامبر اسالم این پروژه 

با توحید بین »من« حقیقی و »خود« های سرکش انسانی در مرحله احرام و میقات آغاز 

می شود. در مرحله طواف این توحید بین »من« و »خود« به مرحله توحید رویاروئی بین 

دو بی نهایت کوچک و بزرگ اعتال پیدا می کند و در سعی دوباره این پروسس وحدت طلبی 

حج وارد فرایند توحید بین دنیا و آخرت می شود و در ادامه آن، این پروسه در وقوف عرفات 
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و مشعر و منا به توحید بین طبیعت و ماوراء الطبیعت و بین دل و دماغ یا عقل و عشق و 

مراحل سه گانه شناخت انسان می رسد و در مرحله رمی و قربانی منا که پایان پروژه حج 

است این توحید به توحید فرد و جامعه می رسد و فرد و جامعه نه تنها قربانی هم نمی شوند 

است که  دلیل  به همین  و  کند  تعریف  بستر جامعه خود را  در  فرد می تواند  بالعکس  بلکه 

پروژه حج در مرحله بازتعریف و بازسازی شده آن توسط پیامبر اسالم بدل به نمایش همان 

جهان بینی توحیدی می شود که پیامبر در دوران 15 ساله فاز حرائی به صورت »اللَُّه نُوُر 

َماَواِت  َماَواِت َواْلأَرِْض« آن را تجربه کرده بود و لذا به این ترتیب بود که آن »اللَُّه نُوُر السَّ السَّ

َواْلأَرِْض« یا جهان بینی توحیدی پیامبر اسالم دارای پنج مؤلفه:

الف - توحید »من« و »خود«.

ب - توحید بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک.

ج - توحید بین دنیا و آخرت.

د - توحید بین طبیعت و ماوراء الطبیعت و دل و دماغ.

ه - توحید بین فرد و اجتماع می باشد.





مدینه النبی پیامبر اسالم،
جامعه الگوئی

یا جامعه دینی
یا جامعه ائی فقهی

یا جامعه اخالقی
یا جامعه ائی انسانی؟
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1 - سه معجزه پیامبر اسالم:

گرچه عبدالرحمن ابن خلدون تونسی جامعه شناس، فیلسوف، متکلم، مورخ و متفکر بزرگ 

قرن هشتم هجری جهان اسالم در کتاب گرانسنگ »مقدمه تاریخ« خود برای اولین بار جدای 

از اینکه برای وحی پیامبر اسالم پروسس تکاملی قائل شد و مانند اقبال الهوری وحی نبوی 

تبیین کرد و همچنین مانند ابوحامد امام محمد  را به صورت تجربه باطنی و تجربه دینی 

غزالی متکلم بزرگ قرن پنجم جهان اسالم به نقد جامعه فقهی و اسالم فقاهتی پرداخت و 

برای اولین بار در تاریخ اسالم حکومت غیر دینی و سکوالر و علوم غیر دینی و سکوالر 

تبیین کرد، یعنی به جدائی دین از حکومت )نه جدائی دین از جامعه و جدائی دین از سیاست( 

و فرادینی بودن علوم غیر دینی معتقد گردید و برای اولین بار در تاریخ جهان اسالم موضوع 

تبیین  در چارچوب  و  کرد  جامعه شناسانه  تبیین  هشتم هجری  قرن  در  را  مسلمین  انحطاط 

انحطاط مسلمین به تبیین علمی جامعه شناسی و فلسفه تاریخ پرداخت و بر علیه اسالم صوفیانه 

و اسالم فقاهتی و اسالم روایتی که به صورت یک اپیدمی، مدت چهار قرن بود که جامعه 

مسلمانان را زمین گیر کرده بود صف آرائی علمی جامعه شناسانه و متکلمانه کرد.

او در این کتاب برای پیامبر اسالم منهای قرآن، اعالم معجزه دومی کرد که از نظر او این 
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معجزه دوم پیامبر اسالم همان الفت و وحدت بین قبائل متخاصم بادیه نشین عربستان می باشد 

که گاهی برای چرای اشتباهی، دام یکی از قبائل در مراتع قبیله دیگری، بیش از چهل سال 

جامعه شناسی  زاویه  از  خلدون  ابن  البته  می ریختند.  را  یکدیگر  و خون  می جنگیدند  هم  با 

انگشت تائید بر این معجزه دوم پیامبر اسالم می گذارد، لذا اگر به جای منظرگاه و عینک او 

به دستاوردهای بعثت پیامبر اسالم از زاویه قرآن نظر بیندازیم، دیدگاهمان نسبت به تعیین 

و آرایش معجزه های پیامبر اسالم تغییر خواهد کرد، چراکه از نظر قرآن هدف بعثت پیامبر 

اسالم عبارت است از:

تا  بود  این  اسالم  پیامبر  بعثت  هدف   - َعَلیِهْم...  َکانَْت   ِ
الَّ�ت َواْلأَْغَلَل  ِإْصَُهْم  َعْنُهْم  »َویَضُع 

سختی ها و درد و رنج و زنجیرهای انسانیت را بردارد« )سوره اعراف - آیه 157( که در 

رابطه با این دو هدف بعثت پیامبر اسالم یعنی؛

1 - کاهش درد و رنج اجتماعی مردم یا »َویَضُع َعْنُهْم ِإْصَُهْم«.

ِ َکانَْت َعَلیِهْم«.
2 - نفی زنجیرهای تاریخی یا »َواْلأَْغَلَل الَّ�ت

معجزه های پیامبر، اسالم آرایشی غیر از آرایش پیدا می کند که ابن خلدون مشخص کرده 

است، چراکه پیامبر اسالم برای نفی درد و رنج مردم و الغای زنجیرهای تاریخی بر جامعه 

« جامعه انسانیت را با عینک  انسانیت راهی جز این نداشته مگر اینکه »أَْغَلَل« و »ِإْصَ

ابن خلدون  مانند  نه  بپردازد.  آن ها  تغییر  و  الغاء  به  بتواند  تا  بکند  تفسیر  و  تبیین  تاریخی 

انحصاراً با عینک جامعه شناسانه به تبیین آن ها بپردازد و در راستای این نگاه تاریخی به 

»أَْغَلَل« و درد و رنج مردم است که معجزه های پیامبر اسالم به سه قسمت تقسیم می شود:

1 – قرآن.

2 - مدینه النبی.

3 – حج.

چراکه بستر و پروسس و مکانیزمی که پیامبر اسالم جهت استحاله تاریخی کردن اسالم و 

درد و رنج و فشارها و زنجیرهای حاکم بر انسانیت جهت نیل به این دو هدف:
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1 - »َویَضُع َعْنُهْم ِإْصَُهْم«.

ِ َکانَْت َعَلیِهْم«، به آن تکیه کرده است همین سه مؤلفه: قرآن، مدینه النبی 
2 - »َواْلأَْغَلَل الَّ�ت

و حج می باشد و با این سه عامل بود که پیامبر اسالم نه تنها توانست توسط حیات نبوی 23 

ساله خود تحولی نو - آنچنانکه جواهر لعل نهرو هندی می گوید در جهان قرن هفتم میالدی 

بشریت بوجود بیاورد - مهم تر از آن اینکه پیامبر اسالم توسط این سه عامل توانست اسالم 

« جامعه انسانی و »أَْغَلَل« تاریخ بشریت را به صورت تاریخی تبیین نماید. و »ِإْصَ

« تاریخی و »أَْغَلَل« تاریخی و اسالم تاریخی این است  البته مقصود ما در اینجا از »ِإْصَ

که:

اوالً پیامبر اسالم این مفاهیم را در گستره تاریخ بشریت معنی کرد، نه منحصراً در تاریخ 

و جغرافیای محدود عربستان.

ثانیاً توسط تاریخی کردن اسالم، امکان این فراهم گردید تا اسالم بعد از وفات پیامبر اسالم 

بتواند دارای حیات و حرکت و دینامیزم بشود و با مرگ پیامبر اسالم مانند انبیاء الهی سلف 

پیامبر اسالم چون موسی و عیسی و غیره اسالم گرفتار فرایند ارتدوکسی نشود. آنچنانکه در 

دایره اسالم متکلمانه اشعری، اسالم صوفیانه هندشرقی، اسالم فقاهتی حوزه های فقه شیعه 

و سنی، اسالم فیلسوفانه یونانی زده ارسطوئی، اسالم روایتی اهل حدیث و اخباری گری از 

قرن دوم هجری، این اسالم تاریخی پیامبر گرفتار این اپیدمی ارتدوکسی و دگماتیسم شد 

ولی با همه این احوال همین اسالم تاریخی پیامبر، منهای آن انحرافات ارتدوکسی توانست 

در چارچوب اسالم علی یا اسالم نهج البالغه و اسالم حسین یا اسالم عاشورا خود را از 

ورطه ارتدوکسی نجات دهد و در بستر تاریخ به صورت دینامیک سیالن تاریخی پیدا کند 

و در کانتکس دینامیزم درونی خود دارای حیاتی بارورتر از حیات و پروسس حتی زمان 

خود پیامبر اسالم بشود.

لذا در این رابطه بود که سه عامل قرآن و مدینه النبی و حج توسط پیامبر اسالم در پیوند با 

یکدیگر تکوین پیدا کردند و به این ترتیب بود که هر چند که قرآن در طول 23 سال دوران 

حیات نبوی پیامبر اسالم - که 13 سال آن در مکه بود و ده سال آن در مدینه تکوین پیدا 
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کرد - ولی مدینه النبی و حج تاریخی یا حج ابراهیمی پروسه تکوین و استحاله آن، در دوران 

ده ساله مدنی انجام گرفت. با همه این احوال هرگز نباید فراموش کنیم که پروسس تکوین 

قرآن یا به عبارت دیگر دینامیزم تکوین قرآن از همان آغاز شروع وحی نبوی پیامبر اسالم 

در بستر تکوین مدینه النبی و استحاله حج آفت زده ابراهیمی به حج تاریخی به انجام رسید.

البته طرح این موضوع در این جا خالی از عریضه نمی باشد که در نظر داشته باشیم که 

وقتی که می گوئیم مدینه النبی، مقصود ما طرح نام دوم شهر یثرب نیست بلکه آنچنانکه شاه 

ولی هللا دهلوی و معلم کبیرمان شریعتی می گویند مقصود آن جامعه الگوئی و نمونه ائی است 

که پیامبر اسالم به صورت یک پروسس 23 ساله جهت تاریخی کردن اسالم برای آیندگان 

در کنار قرآن و حج ابراهیمی برای بشریت آینده به ارث گذاشته است تا آیندگان بعد از وفات 

پیامبر اسالم در راستای پروسس جامعه سازانه خود بیاموزند تا چگونه در راستای تحقق دو 

هدف همیشگی و جاودان بعثت پیامبر اسالم که عبارت است از: »َویَضُع َعْنُهْم ِإْصَُهْم«، 

ِ َکانَْت َعَلیِهْم«، از دایره »ِإصَ اجتماعی« و »أَْغَلَل تاریخی« زمان خودشان 
»َواْلأَْغَلَل الَّ�ت

به دایره عدالت اجتماعی و عدالت تاریخی زمان خودشان دست پیدا کنند، چراکه از نظر 

« و »أَْغَلَل« در پروسس تاریخی بشر دو موضوع  قرآن و پیامبر اسالم آنچنانکه »ِإْصَ

اجتماعی و تاریخی می باشند نه فرا تاریخی، عدالت که تعیین کننده هدف همه پیامبران الهی 

و در رأس آن ها پیامبر اسالم بوده است، یک مقوله اجتماعی و تاریخی و فرادینی می باشد نه 

« و »أَْغَلَل«  یک مفهوم کالمی مجرد دینی فراتاریخی، یعنی در هر زمانی آنچنانکه »ِإْصَ

دارای معنا و مفهوم کنکریت خود می باشند عدالت نیز دارای معنای خاص و کنکریت و 

« و  مشخص خود در آن عصر نیز می باشد و به علت همین خودویژگی تاریخی بودن »ِإْصَ

»أَْغَلَل« و عدالت از نگاه پیامبر اسالم بود که تکوین پروسس مدینه النبی یا جامعه الگوئی 

پیامبر  پیامبر اسالم، تکمیل کننده قرآن گردید چراکه هدف  ابراهیمی  پیامبر اسالم و حج 

انتقال از »ِإْصَ  اسالم از تکوین مدینه النبی در چارچوب اسالم تاریخی این بود تا روش 

اجتماعی« و »أَْغَلَل تاریخی« زمانه خود در هر زمانی به عدل اجتماعی و عدل تاریخی 

همان زمان به مسلمانان بعد خود بیاموزد تا مسلمانان در هر شرایط تاریخی پس از فهم و 

شناخت »ِإْصَ اجتماعی« و »أَْغَلَل تاریخی« جامعه و زمان خود و همچنین فهم و شناخت 
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عدالت اجتماعی و عدالت تاریخی زمان خود، چگونگی انتقال از »ِإْصَ اجتماعی« و »أَْغَلَل 

تاریخی« زمانه خود به عدالت اجتماعی و قسط تاریخی زمانه خود از پیامبر بیاموزند.

آنچنانکه شاه ولی هللا دهلوی می گوید هدف پیامبر اسالم از تکوین مدینه النبی هرگز نوشتن 

یک نسخه واحد برای همه تاریخ آینده بشر نبوده و نیست تا آیندگان آنچنانکه امروز اسالم 

فقاهتی و اسالم روایتی مدعی هستند طابق النعل بالنعل مجبور باشند تا جامعه خود بر سان 

جامعه پیامبر اسالم بسازند، چراکه کاری که پیامبر اسالم کرد حرکتی از »ِإْصَ اجتماعی« 

و »أَْغَلَل تاریخی« زمانه خودش به طرف عدالت زمان خودش بود نه عدالت فراتاریخی، 

« و »أَْغَلَل« فراتاریخی. به همین دلیل آنچنانکه عدالت اجتماعی و عدالت تاریخی  یا »ِإْصَ

در هر فرایند تاریخی معنی خاص خودش را دارد »ِإْصَ اجتماعی« و »أَْغَلَل تاریخی« 

در هر زمانی معنای خاص خود را پیدا می کند که تا زمانیکه ما به شناخت عدالت زمانه 

خود و »ِإْصَ اجتماعی« و »أَْغَلَل تاریخی« زمان خود دست پیدا نکنیم امکان تاسی از 

به عبارت دیگر در زمانی ممکن است  الگوی مدینه النبی برای ما وجود نخواهد داشت؛ 

»ِإْصَ اجتماعی« و »أَْغَلَل تاریخی« معلول نظام برده داری باشد، قطعاً عدالت اجتماعی و 

عدالت تاریخی در آن زمان نفی برده داری خواهد بود و یا در زمان دیگر ممکن است »ِإْصَ 

اجتماعی« و »أَْغَلَل« زمانه معلول استثمار و سرمایه داری باشد که در آن صورت قطعاً 

عدالت اجتماعی زمان و عدالت تاریخی زمان، نفی سرمایه داری و استثمار توسط سوسیالیسم 

و مبارزه سوسیالیستی خواهد بود و در زمانی دیگر ممکن است »ِإْصَ اجتماعی« و »أَْغَلَل 

مبارزه  عدالت زمانه،  قطعاً  آن صورت  در  که  باشد  استبداد  و  استعمار  معلول  تاریخی« 

دموکراتیک و رهائی بخش خواهد بود.

باید  پیامبر اسالم  آنچه ما از مدینه النبی در بستر اسالم تاریخی از بعد از وفات  بنابراین 

عدالت  به  خودمان  زمانه  تاریخی«  و »أَْغَلَل  اجتماعی«  از »ِإْصَ  انتقال  شیوه  بیاموزیم 

اجتماعی و عدالت تاریخی زمانه خودمان است که الزمه انجام این مهم آن است که قبل از 

هر چیز »ِإْصَ اجتماعی« و »أَْغَلَل تاریخی« و عدالت اجتماعی و عدالت تاریخی زمان 

خودمان را فهم کرده باشیم؛ به عبارت دیگر تا زمانیکه ما در شرایط تاریخی و اجتماعی که 

فعالً در آن قرار داریم استثمار و استبداد و استحمار زمان - که همان نظام سرمایه داری در 
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رنگ های مختلف آن می باشد – را فهم نکنیم و همچنین سوسیالیسم که همان عدالت اجتماعی 

و عدالت تاریخی است که در این زمان بر پایه توزیع عادالنه ثروت و قدرت و معرفت 

تکوین پیدا می کند درک نکنیم، نمی توانیم با مدینه النبی پیامبر اسالم در این زمان برخورد 

الگوئی و غیر ارتدوکسی داشته باشیم.

در همین رابطه است که می توانیم سه معجزه پیامبر اسالم یعنی قرآن و مدینه النبی و حج 

توسط  اسالم  کردن  تاریخی  پروژه  کننده  تکمیل  نه عرضی،  و  رابطه طولی  یک  در  را 

پیامبر اسالم بدانیم که بی هر یک باعث می شود تا این پروژه تاریخی پیامبر اسالم ناقص و 

ناتمام بماند چراکه در کانتکس این پروژه است که قرآن تبیین کننده تئوری عدالت می باشد، 

آنچنانکه مدینه النبی تبیین کننده عدالت تاریخی و حج تبیین کننده توحید تاریخی می باشد.

2 - آیا مدینه النبی یا جامعه الگوئی پیامبر اسالم یک جامعه انسانی بود 
یا دینی و یا فقهی و یا اخالقی و یا سکوالر؟

قبل از اینکه وارد این بحث بشویم بهتر آن است که منظور خودمان از ترم های جامعه انسانی، 

جامعه فقهی، جامعه دینی، جامعه اخالقی و جامعه سکوالر را مشخص کنیم.

منظور ما از جامعه انسانی همان جامعه ائی است که امام علی بر سان جامعه الگوئی پیامبر 

اسالم منظومه نظری و عملی آن را در نهج البالغه ترسیم کرده است و آنچنانکه در سر آغاز 

اعالم برنامه حکومتی خود اعالم کرد، هدفش از قبول خالفت بعد از قتل عثمان در سال 36 

هجری 25 سال بعد از وفات پیامبر اسالم، جامعه سازی بر الگوی مدینه النبی پیامبر اسالم 

بوده است.

َو  بَْلَبَلًة  َلُتَبْلَبُلنَّ  ِباْلَحقِّ  بََعَثُه  اَلَِّذی  َو  نَِبیَُّه ص  اَللَُّه  بََعَث  یَْوَم  َکَهْیَئِتَها  َعاَدْت  َقْد  َتُکْم  بَِلیَّ ِإنَّ  َو  »أَلَ 

َلَیْسِبَقنَّ  َو  أَْسَفَلُکْم  أَْعلَُکْم  َو  أَْعلَُکْم  أَْسَفُلُکْم  یَُعوَد   َّ َح�ت اَْلِقْدِر  َسْوَط  َلُتَساطُنَّ  َو  َغْربََلًة  َلُتَغْربَُلنَّ 

اُقوَن َکانُوا َسَبُقوا... - آگاه باشید که کار من با شما برگشت  َنَّ َسبَّ وا َو َلُیَقصِّ ُ َساِبُقوَن َکانُوا َقصَّ

پیدا کرده است به آغاز کار پیامبر اسالم در تکوین مدینه النبی آنچنانکه او در این رابطه به 

حق مبعوث شد دوباره مانند او جامعه فعلی شما را در هم می ریزم و برای استقرار عدالت 
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دوباره شما را غربال می کنم و دوباره در دیگ مبارزه عدالت خواهانه اجتماعی شما را زیر 

و زبر می کنم تا پائینی های جامعه امروز شما مانند زمان پیامبر باال بیایند و باال آمده های شما 

پائین بروند و آنانی که در طول 25 سال گذشته بعد از پیامبر پیش افتاده اند به عقب برگردند 

تا آنانی که عقب افتاده اند بتوانند سبقت بگیرند« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 16 - ص 

57 - س 5(.

به عبارت دیگر نهج البالغه امام علی منظومه نظری و عملی مدینه النبی بازتولید یا بازسازی 

متدولوژی  می توانیم  آن  شناخت  با  ما  که  می باشد  هجری   36 سال  در  اسالم  پیامبر  شده 

الگوسازی مدینه النبی را بعد از وفات پیامبر اسالم در بستر اسالم تاریخی فهم کنیم؛ لذا هر 

چند هدف سیدرضی در قرن چهارم هجری یعنی بیش از 350 سال بعد از شهادت امام علی 

از تدوین نهج البالغه معرفی قدرت بالغت کالمی و قلمی امام علی بوده است و در این رابطه 

بوده که به آرایش سه بخشی خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امام علی پرداخته است، اما 

برای ما در بستر اسالم تاریخی پس از وفات پیامبر اسالم، نهج البالغه یک منظومه تئوریک 

الهوری  اقبال  محمد  عالمه  موالنا  و حضرت  دهلوی  ولی هللا  شاه  آنچنانکه   - تا  می باشد 

می خواهند - بتوانیم در زمان خود برخورد الگوئی با مدینه النبی پیامبر اسالم داشته باشیم 

نه برخورد تقلیدی و شاید بهتر این باشد که بگوئیم که بدون فهم و شناخت نهج البالغه امام 

علی )هر چند محتوای آن کمتر از یک چهارم گفته ها و نوشته های امام علی در طول 5 سال 

پروسس مدینه سازی او بر الگوی مدینه النبی پیامبر اسالم می باشد( امکان الگوبرداری در 

چارچوب اسالم تاریخی از مدینه النبی پیامبر اسالم نیست، چراکه منهای اینکه امام علی در 

طول 5 سال خالفت خودش کوشید با رد رویه عملی شیخین و نفی جامعه طبقاتی عثمانی 

اقدام به بازتولید و بازسازی ساختاری جامعه بکند.

ِّ ِإْن أََجْبُتُکْم َرِکْبُت ِبُکْم َما أَْعَلُم َو َلْم أُْصِغ ِإَل َقْوِل اَْلَقاِئِل َو َعْتِب اَْلَعاِتب...- آگاه  »َو ِاْعَلُموا أَ�ف

باشید که اگر من خالفت را پذیرفتم آنچه خودم می دانم عمل می کنم و در این راستا گوشم 

بدهکار سرزنش کنندگان نخواهد بود« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 92 - ص 136 - س 

.)10

خود امام علی در کنار پیامبر اسالم و تحت هژمونی پیامبر اسالم در طول 23 پروسس نبوی 
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پیامبر اسالم در نصب سنگ و سنگ بنای مدینه النبی در کنار پیامبر بوده است و بی جهت 

نبود که پیامبر اسالم در جنگ خندق یا جنگ احزاب تنها ارزش یک ضربه علی را به اندازه 

«، بنابراین  ف به عل یوم الخندق افضل من العباده الثقل�ی کل عبادت جن و انس دانست، »صف

برای شناخت و انجام برخورد تطبیقی با مدینه النبی پیامبر اسالم تنها یک راه امروز برای ما 

وجود دارد و آن اینکه پروسس جامعه سازانه پنج ساله امام علی در نهج البالغه را فهم بکنیم.

سیاسی  مخالفین  جامعه حتی  افراد  کلیه  علی  امام  که  می بینیم  اگر  که  است  رابطه  این  در 

خودش مانند خوارج تا زمانیکه بر علیه او قیام مسلحانه نکرده بودند سهم مساوی از بیت المال 

می دهد و هیچ کس حتی عقیل برادر بزرگ امام علی حق برتری در استفاده از بیت المال 

نسبت به افراد دیگر جامعه نخواهد داشت و همه افراد جامعه از خود علی تا افراد قاعده 

مخروط جامعه به صورت یکسان و مساوی از بیت المال مسلمین بهره می برند و هیچکس 

در هر پست و مقام حکومتی که باشد برتری نسبت به دیگری ندارد، نه مهاجرین بر انصار 

و نه انصار بر مهاجرین و آنچنانکه در چارچوب عدالت انسانی و عدالت اجتماعی در نامه 

به مالک اشتر اعالم می کند، می گوید »ای مالک برای همه جامعه منهای هر گونه تبعیض 

نژادی و تبعیض دینی و تبعیض جنسی و تبعیض فکری و عقیدتی حقوق شهروندی قائل 

باش«، یعنی ای مالک در چارچوب عدالت انسانی و عدالت اجتماعی برای همه افراد جامعه 

حقوق مساوی قائل بشو.

 ِ
ٌ َلَک �ف ا نَِظ�ی یِن َو ِإمَّ ِ اَلدِّ

ا أٌَخ َلَک �ف »َو لَ تَُکونَنَّ َعَلْیِهْم َسُبعاً َضاِریاً تَْغَتِنُم أَْکَلُهْم َفِإنَُّهْم ِصْنَفاِن ِإمَّ

اَْلَخْلِق... - ای مالک مبادا مانند حیوان درنده ائی به جان مردم مصر بیفتی و خوردنشان را 

غنیمت شماری - بدان که مردم جهان یا مردم مصر یا مانند تو بشر هستند یا برادر دینی تو 

می باشند« )نهج البالغه صبحی صالح - نامه 53 - ص 427 - س 16(.

به هر حال همه انسان ها و همه مردم مصر از هر نژاد و رنگ و جنس و مذهب که باشند از 

حقوق شهروندی مساوی برخوردار خواهند شد و در رابطه با عدالت حکومتی، همین امام 

علی عالوه بر اینکه برای مردم حق انتخاب قائل است.

ِ َعَلْیَها... 
ِ ِإَلْیَها َو َحَمْلُتُمو�ف

ُکْم َدَعْوتُُمو�ف ِ اَْلِولَیَِة ِإْربٌَة َو َلِکنَّ
ِ اَْلِخلََفِة رَْغَبٌة َو لَ �ف

»َو اَللَِّه َما َکانَْت ِل �ف
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- به خدا سوگند که من به خالفت رغبتی نداشتم و به حکومت کردن نیازی در خود نمی دیدم 

ولی این شما بودید که من را انتخاب کردید و وظیفه حکومت را بر گردن من گذاشتید« 

)نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 205 - ص 322 - س 3(.

در عرصه حکومت و سیاست خود را خطاپذیر می داند نه معصوم.

ِ نَْفِس به فوِق أَْن أُْخِطَئ... - من مصون از خطا نیستم و خودم را ایمن از خطا 
ِّ َلْسُت �ف »َفِإ�ف

نمی دانم« )خطبه 216 - نهج البالغه صبحی صالح - ص 335 - س 13( و به همین دلیل مشارکت 

مردم در تصمیم گیری های حکومتی حق مردم و حق الناس می داند نه به خاطر اینکه مردم 

دلخور نشوند.

وا َعْن َمَقاَلٍة به حقٍّ أَْو َمُشورٍَة به عدٍل... - مبادا انتقاد خودتان و مشورت خودتان در  »...َفلَ تَُکفُّ

اجرای عدالت از من دریغ نمائید« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 216 - ص 335 - س 

12(، این همه برای آن بود که امام علی در مکتب عملی پیامبر اسالم به نیکی فهمیده بود 

که زیرساخت و فوندانسیون ها و چارت جامعه انسانی باید بر پایه عدالت تاریخی نه عدالت 

فراتاریخی و مولفه های گوناگون آن بنا شود.

مقصود از جامعه انسانی تاریخی نه جامعه انسانی فراتاریخی، آن جامعه ائی است که بر پایه 

عدالت اقتصادی تاریخی، عدالت اجتماعی تاریخی، عدالت سیاسی تاریخی، عدالت حقوقی 

تاریخی و عدالت شهروندی تاریخی استوار باشد و در این جامعه این عدالت تاریخی است 

که به عنوان علت احکام، نه معلول احکام می باشد و همین عدالت تاریخی به صورت یک 

امر فرادینی و موضوعی تاریخی و فرافقهی و حتی فراخدائی نیز می باشد یعنی خود خداوند 

هم هر کاری که عادالنه باشد انجام می دهد نه آنچنانکه اشاعره می گفتند هر کاری که خداوند 

بکند خود به خود عادالنه خواهد بود، حتی اگر ظالمانه باشد.

ما   - َحِکیًما  َعِزیًزا  اللَُّه  َوَکاَن  الرُُّسِل  بَْعَد  ٌة  اللَِّه ُحجَّ َعَل  ِللنَّاِس  ِلَئلَّ یُکوَن  َوُمْنِذِریَن  یَن  ِ ِّ »رُُسًل ُمَب�ش

خداوند پیامبران مبشر و منذر برای مردم فرستادیم تا مردم با ما محاجه نکنند و به این ترتیب 

است که خداوند عزیز و حکیم است« )سوره نساء - آیه 165( و در همین رابطه است

»َکاَن َعَل َربَِّک َوْعًدا َمْسُئول« )آیه 16 - سوره فرقان( و
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به  یعنی  بندگان خودش خود را مسئول می داند  - خداوند در برابر  َعْهُد اللَِّه َمْسُئول  »َوَکاَن 

بندگان خودش اجازه می دهد تا او را به سؤال بکشند« )آیه 15 - سوره احزاب(.

و  فرادینی  چارچوب  تنها  زیرساختی  اصل  یک  عنوان  به  عدالت  انسانی  جامعه  در  پس 

فراخدائی اما تاریخی )نه فراتاریخی( می باشد که اخالق و فقه و دین و غیره همه در آن 

چارچوب معنی پیدا می کند و قطعاً تعریف اخالق بدون انجام آن در کانتکس عدالت تاریخی 

یک تعریف ارسطوئی از اخالق می باشد که باید بر سان ارسطو در کانتکس قوای شهویه و 

غضبیه و عقلی تبیین فلسفی بکنیم. همان تعریف فلسفی از اخالق که بیش از هزار سال است 

در کتاب های اخالقی حوزه از آن می شود و بر پایه آن خروارها کتاب اخالقی در حوزه های 

فقهی در طول بیش از هزار سال گذشته نوشته شده است اما این خروار کتاب های اخالقی 

حتی یک نفر نتوانسته است مانند ابوذر پیامبر اسالم در این حوزه های هزار ساله بسازد. 

چرا؟ علت آن همان زیربنای فلسفی ارسطوئی و صوفیانه هندشرقی تعریف اخالق می باشد 

که وجه مشترک تمامی این کتاب های اخالقی و این همه وعظ و منابر اخالقی می باشد در 

صورتی که:

اوالً اخالق ره آوردی بوده که تنها پیامبران الهی مانند موضوع آخرت و موضوع دعا برای 

بشریت به ارمغان آوردند نه فیلسوفان و نه صوفیان؛ به عبارت دیگر اخالق مانند دعا و 

آخرت تنها مهر و نشان پیامبران الهی دارد و اگر این ره آورد سه گانه توسط پیامبران الهی 

برای بشریت به ارمغان نمی آمد بشریت به هیچ وجه توان آن را پیدا نمی کرد تا با عقل خود 

به این سه کاالی نفیس دست پیدا کند.

ثانیاً در رویکرد اخالقی پیامبران، خدا و آخرت و دعا به عنوان تنها پشتوانه عملی و نظری 

اخالق بوده است؛ به عبارت دیگر کار بزرگی که پیامبران الهی کردند این بود که وجود 

خداوند را پشتوانه اجرای عدالت فرادینی و فراخدائی کردند.

ثالثاً بزرگ ترین کاری که پیامبر اسالم در عرصه تعریف اخالق کرد اینکه برعکس اندیشه 

فلسفی ارسطوئی و رویکرد صوفیانه هندشرقی - که اخالق را در چارچوب احساسات فردی 

تعریف می کردند - پیامبر اسالم اخالق را در کانتکس عدالت تاریخی تعریف کرد و به همین 
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دلیل بود که او فرمود:

»بعثت لتمم المکارم الخلق - هدف بعثت من اتمام اخالق مکرمتی است.«

َ ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوَل یْجِرَمنَُّکْم َشَنآُن َقْوٍم َعَل أَلَّ تَْعِدُلوا اْعِدُلوا  ف اِم�ی »یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا ُکونُوا َقوَّ

ُهَو أَْقرَُب ِللتَّْقَوی... - ای کسانی که ایمان آوردید بر پا کنندگان به عدالت برای خداوند باشید و 

مبادا کینه های اجتماعی و گروهی و شخصی شما را از عدالت ورزیدن باز دارد پس عدالت 

بورزید چرا که عدالت اخالق یا تقوی ساز است« )سوره مائده - آیه 8(.

یعنی از دیدگاه پیامبر اسالم جامعه انسانی جامعه ائی است که:

اوالً عنصر زیرساخت آن اعم از اقتصادی و اجتماعی و شهروندی و سیاسی انسان به ما هو 

انسان می باشد )آن هم انسان تاریخی نه فراتاریخی و فلسفی و مجرد( نه مذهب، نه دین و نه 

نژاد و نه ملیت و نه زمین و نه زبان و نه فرهنگ، به عبارت دیگر در جامعه انسانی، انسان 

از آنجائی که انسان می باشد مستحق حقوق است نه از آن جهت که مسلمان است، یا عرب 

است، یا عجم، یا ترک، یا فارس است، یا مرد است، یا زن است و غیره.

ثانیاً در این جامعه عدالت تاریخی - نه فراتاریخی - به عنوان زیرساخت اقتصاد، حقوق، 

قانون، اخالق، فقه و احکام می باشد نه برعکس یعنی همه فقه، حقوق، قضا، قانون، دین، 

تاریخی در  اقتصاد، سیاست، حکومت و غیره برای آن است که عدالت  مذهب، شریعت، 

وزن  تاریخی  عدالت  ترازوی  در  فقط  این ها  همه  طبعاً  و  کند  پیدا  مادیت  تاریخی  جامعه 

می شوند نه بالعکس؛ یعنی معیار ارزیابی یک حکومت این نیست که دینی است، یا شیعه 

است یا سنی است، یا روحانی یا والیت فقهی است و غیره، معیار این است که این حکومت تا 

چه اندازه توانسته عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت انسانی، عدالت سیاسی، عدالت 

قضائی و غیره را به صورت تاریخی نه مجرد و انتزاعی پیاده کند. به همین دلیل است که 

پیامبر اسالم می فرمود:

»الدنیا یبقی مع الکفر و لیبقی مع الظلم - حکومت اگر کافر باشد اما بر صراط عدالت براند 

باقی می ماند اما برعکس حکومت اگر روحانی و دینی و والیتی باشد ولی بر جاده عدالت 

حرکت نکند و بر مرکب ظلم بر گرده توده ها براند، نابود خواهد شد.«
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ْهُه َل یأِْت به  ٍء َوُهَو َکلٌّ َعَل َمْوَلُه أَیَنَما یَوجِّ َ ِ أََحُدُهَما أَبَْکُم َل یْقِدُر َعَل �ش
ف ََب اللَُّه َمَثًل رَُجَل�ی َ »َوصف

ٍ َهْل یْسَتِوی ُهَو َوَمْن یأُْمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعَل ِصَاٍط ُمْسَتِقیٍم - خداوند برای تبیین اصل عدالت  خ�ی

برای شما مثال دو مرد می زند که یکی از آن ها الل است و توان هیچ کاری را ندارد و 

سرباری است بر دوش جامعه و موالی خود که او را به هر سوئی می برند و دیگری آن کس 

که برعکس شخص اول بر صراط عدالت مرکب می راند، آیا این دو فرد در جامعه مساوی 

هستند.« )سوره نحل - آیه 76( و لذا به همین دلیل است که امام علی در اولین خطبه خود 

پس از قبول خالفت به جای اینکه اعالم کند برنامه حکومتش اجرای احکام فقهی یا برپائی 

حکومت دینی است و یا به مردم بگوید به خاطر غدیر حکومت حق من بوده است و غیره از 

همان آغاز برنامه حکومتش و شعار حکومتش را اجرای عدالت اعالم کرد.

ِ اَْلَعْدِل َسَعًة َو َمْن َضاَق َعَلْیِه اَْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلْیِه أَْضَیُق - در عدالت آنچنان گشایشی 
»َفِإنَّ �ف

است که اگر کسی از اجرای آن بر خود تنگی احساس نماید دایره ظلم بر او تنگ تر خواهد 

شد« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 15 - ص 57 - س 2(.

الف – جامعه فقهی و مشخصات آن:

برعکس جامعه انسانی که در آن هدف تعریف عملی و نظری از انسان تاریخی در بستر 

عدالت تاریخی می باشد، در جامعه فقهی هدف حاکمین فقط اجرای احکام فقهی غیر تاریخی 

و فراانسانی به صورت یک طرفه در جامعه تاریخی می باشد. البته این فقه غیر تاریخی و 

فراانسانی اسالم فقاهتی هم اخذ شده از قرآن و آیات فقهی قرآن که کمتر از 5% کل آیات 

قرآن می باشد حاصل نشده است و به همین دلیل عالمه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان در 

همین تفسیر المیزان شکوه می کند و اعتراف می نماید که یک طلبه حوزه فقاهتی می تواند از 

مرحله جامع المقدمات تا مرجعیت تقلید بدون نیاز به باز کردن جلد قرآن طی کند، چراکه 

همین فقه غیر تاریخی هم به صورت فیکسیزم در حوزه های فقاهتی از کتاب های روایت اخذ 

می شود نه از آیات قرآن.

لذا در این رابطه است که در جامعه فقاهتی، هدف حاکمین اجرای فقه و احکام فقهی غیر 
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و  و جذمی  فیکسیزم  و  روایتی  استنتاجی  فقه  این  حال خواه  می باشد  فراانسانی  و  تاریخی 

ارتدوکسی و دگماتیسم آن ها با اصل عدالت مطابقت داشته باشد یا نداشته باشد، از آنجائیکه 

در دستگاه آن ها عدالت معلول احکام فقهی می باشد نه علت احکام فقهی، این ها معتقدند که 

عدالت را باید با ترازوی فقه وزن کرد نه فقه را با ترازوی عدالت. در همین رابطه بود که 

در سال 60 به علت اینکه شیخ مرتضی مطهری در کتاب »اقتصاد اسالمی« به تاسی از 

اسالم شناسی ارشاد معلم کبیرمان شریعتی اصل عدالت را به عنوان علت احکام فقهی اعالم 

کرده بود، خمینی دستور جمع آوری آن کتاب و خمیر کردن آن ها را داد چراکه از نظر 

خمینی برعکس شیخ مرتضی مطهری عدالت معلول احکام فقهی است نه علت احکام فقهی 

یعنی خمینی معتقد بود که عدالت را آن هم در حد عدالت فردی و اخالقی پیش نماز جماعت 

و قاضی، نه عدالت اجتماعی و تاریخی و اقتصادی و سیاسی و حکومتی فقط باید با ترازوی 

فقه وزن شود نه فقه با ترازوی عدالت. از نظر خمینی علت احکام فقه و احکام فقهی حوزه 

است نه عدالت تاریخی و اجتماعی و به همین دلیل اجتهاد هم از نگاه خمینی همان اجتهاد 

در فروعات فقهی حوزه می باشد نه مانند اقبال و شریعتی اجتهاد در اصول و کالم اسالمی.

باز در همین رابطه بود که در سال 58 و 59 خمینی در عرصه اصالحات ارضی و »بند 

ج« طرح رضا اصفهانی جهت تقسیم اراضی دایر و آب دار بین دهقانان در چارچوب بدهی 

خمس و سهم امام زمینداران تعریف می کرد نه در چارچوب اصل عدالت اقتصادی و عدالت 

اجتماعی. همچنین در همین رابطه بود که در سال 59 خمینی جبهه ملی را به دلیل نقد قانون 

قصاص، مرتد اعالم کرد چراکه خمینی هدف حکومت و برنامه حکومتش را اجرای فقه 

سنتی حوزه می دانست نه چیزی بیشتر، لذا وقتی که در سال 59 جبهه ملی بر پایه اصل 

عدالت حقوقی و قضائی قانون قصاص خمینی را به نقد کشیدند، خمینی شمشیر تکفیر مصدق 

و ارتداد جبهه ملی را در چارچوب همین فقه از غالف بیرون کشید و در همین رابطه خمینی 

در کتاب »والیت فقیه« به صراحت اعالم می کند که »فقه سنتی حوزه برای حکومت داری 

به جز چند تا آئین نامه داخلی وزراتخانه ها همه چیز دارد و ما در زمان کسب قدرت سیاسی 

در ایران جهت حکومت داری نیازمند به چیز دیگری نیستیم.«

ماحصل اینکه در این رویکرد ما با اخالق فقهی و عدالت فقهی و اقتصاد فقهی و حقوق فقهی 
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روبرو هستیم نه با فقه عدالتی و فقه انسانی و فقه اخالقی و غیره که حاصل این رویکرد آن 

می شود که در جامعه فقهی اتوریتی یا والیت جایگزین عقل مردم بشود و تقلید جانشین تحقیق 

گردد و فتوا جانشین برنامه و تکلیف به جای اراده و انتخاب و اختیار مردم بنشیند، مردم به 

جای اینکه از عقل شان و آگاهی شان پیروی کنند به اتوریتی یا نمایندگان خود خوانده خدا و 

امام زمان روی می آورند و لذا اسالم تقلیدی و تکلیفی جایگزین اسالم تحقیقی و اسالم تعقلی 

می شود و اسالم زیارتی جانشین اسالم مسئولیت و اسالم اجتهاد در اصول و فروع جای 

خود را به جای اسالم فتوا و تعبد می دهد و اسالم مداحی گری و تجلیل جانشین اسالم امر به 

معروف و نهی از منکر می گردد و اسالم تجزم، جایگزین اسالم تفکر می شود و اسالم حقی 

جای خود را به اسالم تکلیفی می دهد.

ب – جامعه اخالقی و مشخصات آن:

جامعه اخالقی برحسب اینکه ما اخالق را به صورت اخالق سلطانی یا اخالق عریانی در 

نظر بگیریم، به دو دسته تقسیم می شود )تقسیم اخالق به دو دسته اخالق عریانی و اخالق 

سلطانی با تاسی از این بیت کلیات اقبال الهوری – فصل جاوید نامه – ص 350 - 6 که 

می گوید:

ای خنک فقری که سلطانی دهد(، بگذر از فقری که عریانی دهد

لذا:

1 - اخالق سلطانی اشاره به آن رویکردی است که به اخالق به صورت یک مقوله مستقل 

از عدالت نگاه نمی کند بلکه بالعکس عدالت را در چارچوب عدالت تاریخی تعریف می کند و 

به همین دلیل اخالق سلطانی معلول عدالت تاریخی در مولفه های گوناگون آن اعم از عدالت 

انسانی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت حقوقی، عدالت سیاسی، عدالت حکومتی، 

عدالت اخالقی و عدالت نفسانی می باشد؛ اما در اخالق عریانی از آنجائیکه برعکس اخالق 

آبشخور  جایگزین  ارسطو  فلسفی  اخالق  می باشد،  عدالت  آن  آبشخور  و  بستر  که  سلطانی 

عدالت می گردد. با عنایت به اینکه اخالق فلسفی ارسطو اوالً یک اخالق صد در صد فردی 



مدینه النبی پیامبر اسالم، جامعه الگوئی...
53

است، در ثانی او این اخالق را بر پایه آرایش قوای نفسانی انسان بر پایه قوای غضبیه و 

قوای شهویه و قوای عقلیه تعریف می کند، همین امر باعث می شود تا در اخالق عریانی اوالً 

اخالق فلسفی ارسطوئی جایگزین اخالق انسانی قرآنی بشود، در ثانی اخالق فردی جایگزین 

اخالق اجتماعی گردد، در ثالث آرایش قوای نفسانی فردی جایگزین اصل عدالت بشود.

2 - در اخالق سلطانی خدای اشعری که یک خدای مستبد و توتالی تر بیگانه با انسان که 

مانند یک حیوان درنده در مقابل انسان قرار دارد، بر جهان حکومت نمی کند )مولوی با نگاه 

اشعری گری که در کالم دارد خداوند را شیر نر خون خواری می داند که انسان در چنگال این 

شیر خون خوار جز تسلیم و رضا کاری نمی تواند بکند(

جز که تسلیم و رضا کو چاره ائی در کف شیر نر خونخواره ایم

البته قبل از مولوی، غزالی با تاسی از احادیث و روایات اسرائیلیات می گوید، خداوند به داود 

گفت که هیبت من در برابر بندگانم اگر آگاه شوند، مانند هیبت یک حیوان درنده است. بلکه 

در اخالق سلطانی خدائی بر جهان حکومت می کند که عالوه بر اینکه از رگ های گردن 

انسان به انسان نزدیک تر می باشد خود را در برابر انسان مسئول می داند و مردم را عیال 

خود می خواند و عدالت را محیط بر کار خود می داند نه محاط بر کار خود و در عرصه 

دعای انسان با انسان شریک می شود، نگاهی کیهانی و انسانی دارد نه فرقه ائی و گروهی و 

مذهبی، همه وجود را مخلوق خود می داند و خود خالق همه، دائماً در حال خلقت نو در وجود 

است نه بیرون از وجود، آخرت و قیامت برای تکامل انسان می خواهد نه شکنجه گاه انسان، 

از هر چیز به ما نزدیک تر است، هم ظاهر وجود است و هم باطن وجود، هم اول وجود است 

و هم آخر وجود، آفرینش و وجود مانند یک شیشه بر روی چراغ وجود او می باشد که فقط 

از او نور می گیرند و با نور او روشن می شوند.

3 - در اخالق سلطانی دنیا بیگانه با آخرت نیست، دنیا و آخرت در عرض هم قرار ندارند، 

دنیا  همچنین  و  می باشد  آخرت  مقدمه  دنیا  بالعکس  بلکه  نمی باشند  هم  هوی  آخرت  و  دنیا 

مزرعه تکوین آخرت است، آخرت در طول دنیا می باشد نه در عرض آن، نه دنیای مجرد 

از آخرت وجود دارد و نه آخرت مجرد از دنیا، کسی که در این دنیا کور باشد در آخرت هم 
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کور خواهد بود، آخرت معلول ساختار عملی است که ما در دنیا انجام داده ایم.

4 - در اخالق سلطانی آنچنانکه فرد دارای هویت می باشد جامعه نیز دارای هویت است و فرد 

جدای از اجتماع و بیگانه با اجتماع و در عرصه گریز از اجتماع نمی تواند به حقیقتی نائل 

شود بلکه تنها در عرصه تکامل و شدن جامعه است که او می تواند به تکامل دست پیدا کند.

5 - در اخالق سلطانی نه تنها اراده و انتخاب و اختیار انسان نفی نمی شود بلکه بالعکس این 

اراده و انتخاب و اختیار در پیوند با بی نهایت رشدی اگراندیسمان شده پیدا می کند چراکه در 

اخالق سلطانی بی نهایت و انسان متناقض هم نمی باشند تا به نفی یکدیگر بپردازند، در اخالق 

سلطانی بندگی خداوند معلول و مولود تسلیم شدن در برابر بی نهایت است البته برای حرکت 

به طرف بی نهایت می باشد و برای نجات از بندگی دیگران است، هرگز بندگی خدا برای 

تجربه کردن برای بندگی دیگران نیست.

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد آدم از بی بصری بندگی آدم کرد

من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد یعنی از خوی غالمی زسگان خوارتر است

کلیات موالنا عالمه محمد اقبال الهوری - بخش افکار - ص 239 - س 4

نساید پیش غیر اله جبین را مسلمانی که داند رمز دین را

به کام خود بگرداند زمین را اگر گردون به کام او نگردد

کلیات اقبال - بخش ارمغان حجاز - ص 484 - س 10

این عقل  ابزاری و عقل سلطانی عقل چاره ساز نیست بلکه  6 - در اخالق سلطانی عقل 

اخالقی انسان است که در چارچوب آزادی فردی و آزادی اجتماعی می تواند برای انسان 

چاره گر باشد.

عقل تا بال گشودست گرفتارتر است از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ

عجب آن است که بیمار تو بیمارتر است عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری

کلیات اقبال الهوری - بخش پیام مشرق - ص 258 - س 1
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7 - در اخالق سلطانی رابطه فرد و جهان و خداوند رابطه اثباتی و طولی است نه نفی کننده 

و عرضی.

عالم این شمشیر را سنگ فسن آدمی شمشیر و حق شمشیر زن

غرب در عالم خزید از حق رمید شرق حق را دید و عالم را ندید

خویش را بی پرده دیدن زندگی است چشم بر حق باز کردن بندگی است

کلیات اقبال الهوری - بخش جاوید نامه - ص 290 - س 4

8 - اخالق سلطانی اخالق سروری است نه اخالق بندگی، اخالق سلطانی اخالق مسئولیت 

است نه اخالق تسلیم و رضا، اخالق سلطانی اخالق تحقیق و تعلیم و تزکیه است نه اخالق 

تقلید و تجلیل و تعبد.

که تقدیرش بدست خویش بنوشت خدا آن ملتی را سروری داد

که دهقانش برای دیگری کشت به آن ملت سرو کاری ندارد

کلیات اقبال - بخش ارمغان حجاز - ص 455 - س 11

9 - اخالق سلطانی اخالق ستیز است نه اخالق پرهیز، اخالق سلطانی اخالق شجاعت در 

عمل است نه گریز از خطر، اخالق سلطانی اخالق هجرت و رفتن و پیوسته رفتن است نه 

سکون و انزوا و در خود خزیدن.

به دین ما حرام آمد کرانه نهنگی بچٔه خود را چه خوش گفت

همه دریاست ما را آشیانه به موج آویز و از ساحل به پرهیز

کلیات اقبال - بخش ارمغان حجاز - ص 470 - س 1

هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

هستم اگر می روم گر نروم نیستم موج زخود رفته ائی تیز خرامید و گفت

کلیات اقبال الهوری - بخش افکار - ص 235 - س 11
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10 - اخالق سلطانی اخالق مرگ اندیش است، اخالق سلطانی آخرت اندیش است، اخالق 

سلطانی »ما« اندیش است نه »من« اندیش، اخالق سلطانی اخالق خود اندیش است، اخالق 

سلطانی اخالق خدا اندیش است.

دو گیتی را فروغ از کوکب اوست سحرها در گریبان شب اوست

چو مرگ آید تبسم بر لب اوست نشان مرد حق دیگر چه گویم

کلیات اقبال - بخش ارمغان حجاز - ص 474 - س 15

تفاوت اخالق سلطانی با اخالق عریانی در این است که:

1 - اخالق سلطانی اخالق دنیاگرا است، در صورتی که اخالق عریانی اخالق دنیاستیز است.

اراده محور است، در صورتی که اخالق  انتخاب و  اختیار و  - اخالق سلطانی اخالق   2

عریانی اخالق اختیارستیز و انتخاب ستیز و اراده ُکش می باشد.

3 - اخالق سلطانی اخالق جمع گرا و جامعه محور می باشد، در صورتی که اخالق عریانی 

اخالق فردگرا و فردمحور و جامعه گریز می باشد.

4 - اخالق سلطانی اخالق مسئولیت پذیر و برون گرا می باشد، در صورتی که اخالق عریانی 

اخالقی درون گرا و مسئولیت گریز است.

ماند خصمی زان به تر در اندرون ای شهان کشتیم ما خصم برون

شیر باطن سخره خرگوش نیست کشنت این کار عقل و هوش نیست

شیر آن را دان که خود را بشکند سهل شیری دان که صف ها بشکند

مولوی - مثنوی - دفتر اول - ص 71 - س 7

اخالق  که  در صورتی  می باشد،  سیال  و  نسبی  و  تکامل پذیر  اخالقی  سلطانی  اخالق   -  5

عریانی اخالق غیر سیال و غیر نسبی و مطلق و تکامل ناپذیر می باشد.
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6 - اخالق عریانی اخالقی انزواگرا و جامعه گریز و اخالق تسلیم و رضا می باشد.

گر اندکی نه به وفق رضا است خرده مگیر چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

حافظ

در صورتی که اخالق سلطانی اخالق جامعه گرا و اخالق تغییر و تحول و اعتراض و نقد 

می باشد.

زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز حدیث بی خبران است با زمانه بساز

اقبال

7 - اخالق عریانی اخالق جبر است و بی اختیاری.

عاجز و بسته چو کودک در شکم نقش باشد پیش نقاش قلم

عاجزان چون پیش سوزن کارگه پیش قدرت خلق جمله بارگه

زاری از مانی تو زاری می کنی ما چو چنگیم تو زخمه می زنی

برد و مات ما زتو است ای خوش صفات ما چو شطرجنیم اندر برد و مات

حمله مان از باد باشد دم به دم ما همه شیران ولی شیر علم

مثنوی – دفتر اول – ص 14 - س 23

که من دلشده این ره نه به خود می پویم بارها گفته ام و بار دگر می گویم

آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم در پس آینه طوطی صفتم داشته اند

که از آن دست که او می کشدم می رویم من اگر خارم و گر گل چمن آرائی هست

دیوان حافظ – دکتر یحیی قریب – ص 318
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اما اخالق سلطانی اخالق اختیار و اراده و انتخاب است.

جابر و مجبور را زهر است جبر احلذر از جبر و هم از خوی صبر

ورد من یا لیت قومی یعلمون هر دو را ذوق ستم گردد فزون

ای خنک فقری که سلطانی دهد بگذر از فقری که عریانی دهد

کلیات اقبال الهوری – جاوید نامه – ص 350 - س 6

8 - اخالق عریانی اخالق تقلید و تحریک و تعبد است.

جنبشش چون جنبش کژ دم بود هر که او بی سر بجنبد دم بود

پیشه او خسنت اجسام پاک کژرو و شبکور و زشت و زهرناک

خلق و خوی مستمرش این بود سر بکوب آن را که سرش این بود

بی قالوز اندر آن آشفته ائی آن رهی که بارها تو رفته ائی

هین مر و تنها زرهبر سر مپیچ پس رهی را که نرفتستی تو هیچ

مثنوی – دفتر چهارم – ص 693 – س 2

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها مبی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

حافظ – دیوان دکتر یحیی قریب – ص 1 – س 3

اما اخالق سلطانی اخالق اجتهادی و دلیری و شجاعت و بصیرت و تعقل و تحقیق است

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد آدم از بی بصری بندگی آدم کرد

من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد یعنی از خوی غالمی زسگان خوارتر است

کلیات اقبال الهوری – افکار – ص 239 - س 4
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نفسانی  و  فردی  و  فراتاریخی  به صورت  را  اخالق  که  است  اخالقی  اخالق عریانی   -  9

می داند، در صورتی که اخالق سلطانی اخالق را فرادینی و فراخدائی و اجتماعی می داند و 

آن را مولود عدالت تاریخی می داند. در اخالق عریانی از آنجائی که اخالق را به صورت 

مجرد از عدالت تاریخی تعریف می کنند و خود اخالق را مانند عدالت تاریخی به صورت 

تاریخی نمی بیند لذا باعث می گردد تا اخالق دستوری و فردی به صورت مرتاضانه در این 

رویکرد جایگزین عدالت اخالقی و عدالت اجتماعی بشود. در این دیسکورس اخالق فردی 

صوفیانه محور قرار می گیرد و جامعه اصالً موضوع اخالق نمی باشد و اصالً در دیسکورس 

آن ها - آنچنانکه امروز در اندیشه عبدالکریم سروش که اخالق عریانی را در جامعه ما تبلیغ 

می کند - چیزی به نام اخالق اجتماعی وجود ندارد، هر چه هست همان اخالق مرتاضانه و 

صوفیانه و زاهدانه فردی است و در جامعه برای اصالح جامعه، هر کس باید باغچه خود را 

بیل بزند و اصالً باغچه ائی به نام باغچه اجتماع و جامعه در این دیسکورس وجود خارجی 

ندارد.

چیز  همه  سروش  عبدالکریم  راهبانه  و  اخالق صوفیانه  یا  عریانی  اخالق  دیسکورس  در 

از فرد شروع می شود و به فرد هم تمام می گردد. مسئولیت اجتماعی معنی ندارد و اخالق 

اجتماعی هم چیزی جز همان اخالق افراد نمی باشد، برای اصالح جامعه باید اخالق فردی 

را اصالح کنیم و حاصل اینکه در رویکرد عبدالکریم سروش به اخالق، خدا و آخرت هم 

مانند اخالق فقط در افراد تعریف می شود نه در جمع، لذا در این رویکرد اخالق مکانیکی به 

صورت غیر تاریخی و غیر سیال معنی پیدا می کنند و باز در همین رابطه است که این اخالق 

فردی و صوفیانه به علت غیر تاریخی بودن آن ها - مانند فقه غیر تاریخی - جنبه تکلیفی پیدا 

می کند و به علت آبشخور صوفیانه آن در نهایت فونکسیون دنیاگریز و اختیارستیز دارد. بنا 

براین در عرصه رویکرد اخالقی ما موظفیم ابتدا اخالق سلطانی و اخالق عریانی را از هم 

جدا کنیم چراکه اخالق عریانی اخالقی است که مستقل از جامعه و عدالت به صورت غیر 

تاریخی تکوین پیدا می کند و لذا اخالق عریانی یک اخالق فردی و جامعه گریز و رهبانی و 

دنیاستیز و آخرت گرای مکانیکی و جزمی و اختیارستیز و آسمانی می باشد. در صورتی که 

اخالق سلطانی سیال و تاریخی و اجتماع محور و مسئولیت پذیر و رهبانی گریز و دنیاگرا و 
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زمینی و فرادینی و فراخدائی می باشد. تفاوت اخالق از منظر پیامبر و امام علی با اخالق از 

منظر امام محمد غزالی و مولوی در این است که اخالق از نگاه پیامبر اسالم و امام علی؛

1 - اخالق اجتماعی است و فرد در بستر اجتماع صاحب اخالق می شود، در صورتی که در 

اخالق غزالی و مولوی فرد با دوری گزیدن از جامعه می تواند به آن دست پیدا کند چراکه 

اصالً در رویکرد غزالی و مولوی با مقوله ائی به عنوان اخالق اجتماعی روبرو نیستیم هر 

چه هست همان اخالق فردی است.

2 - در اخالق پیامبر و امام علی دنیا مزرعه و بستر تکوین آخرت می باشد، در صورتی که 

در اخالق غزالی و مولوی دنیا هوی آخرت می باشد و کسی که دنیا داشته باشد آخرت ندارد 

و کسی که آخرت می خواهد باید تارک دنیا باشد، یا باید دنیائی باشیم یا آخرتی، ترکیب این 

دو باهم ممکن نیست.

3 - در اخالق پیامبر و امام علی اخالق هم مولود اراده و اختیار می باشد و هم عامل اختیار 

و اراده انسان، در صورتی که در اخالق غزالی و مولوی اخالق اختیارستیز و دنیاگریز و به 

همین دلیل در دیسکورس غزالی و مولوی اخالق جایگزین فقه فراتاریخی می شود و فقه از 

دیدگاه غزالی بدل می شود به فقه دنیائی و فقه آخرتی، چرا که غزالی به فقه آخرتی و اخالق 

به صورت یک سلسله دستورات فردی و تکلیفی نگاه می کنند و لذا آنچنانکه در جامعه فقهی، 

هدف حاکمیت اجرای احکام فقهی می باشد در جامعه اخالقی هدف طرفداران اخالق اجرای 

دستوری و تکلیفی و تقلیدی دستورات اخالقی می باشد. البته این رویکرد در تاریخ مسلمانان 

در واکنش عکس العملی نسبت به رویکرد فقاهتی از قرن چهارم توسط امام محمد غزالی 

بوجود آمد و در ادامه آن در قرن هشتم به حافظ رسید، به همین دلیل است که:

اوالً مبانی این اخالق صورت فردی دارد.

ثانیاً مبانی اخالق صوفیانه هندشرقی پایه های این اخالق را تشکیل می دهند.

صورت  است  کرده  پیدا  تکوین  فقیهانه  اخالق  واکنش  در  اینکه  علت  به  اخالق  این  ثالثاً 

عکس العملی اخالق فقیهانه دارد. برای نمونه برای فهم مبانی اخالق عریانی به دیدگاه های 

حافظ در این رابطه می پردازیم:
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الف – نفی ریا و تزویر:

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند می خور که شیخ و واعظ و قاضی و محتسب

یا

که در تامب از دست زهد ریائی می صوفی افکن کجا می فروشند

یا

از گرانان جهان رطل گران ما را بس من هم صحبتی اهل ریا دورم باد

بهتر زطاعتی که به روی ریا کنند می خور که صد گناه زاغیار در حجاب

ب - تکیه محوری بر عشق:

برو منرده به فتوای من مناز کنید هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به 

عشق

یا

ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی عاشق شو آر نه روزی کار جهان سر آید

یا

قرآن زبر بخوانی با چهارده روایت عشقت رسد به فریادگر خود بسان حافظ

یا

بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان

پنهان خورید باده که تعزیر می کنند دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند

عیب جوان سرزنش پیر می کنند ناموس عشق و پرده عشاق می درند

مشکل حکایتیست که تقریر می کنند گویند رمز عشق نگوئید و نشنوید
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ج - نفی زهدگرائی:

مگر زمستی زهد و ریا به هوش آید زخانقاه به میخانه می رود حافظ

یا

راز این پرده نهان است و نهان خواهد ماند برو ای زاهد خودبین که زچشم من و تو

د - نفی عجب خانقاهی

تا خرقها بشوئیم از عجب خانقاهی ساقی به یار آبی از چشمه خرابات

ه – مبارزه با اخالق فقاهتی:

پیاله ای به دهش گو دماغ را تر کن اگر فقیه نصحیت کند که می نخورید

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

ج - اخالق سلطانی در مدینه النبی پیامبر اسالم:

تا اینجا دریافتیم که جایگاه مدینه النبی به عنوان معجزه دوم پیامبر اسالم در راستای تکوین 

جامعه الگوئی جهت تاریخی کردن اسالم توسط پیامبر اسالم بوده است تا توسط آن آیندگان 

تاریخ مکانیزم انتقال از »اصر« و »اغالل« زمانه به عدل زمان خود را فهم کنند. در این 

رابطه سؤال محوری که در خصوص مدینه النبی پیامبر اسالم مطرح می شود اینکه این جامعه 

الگوئی پیامبر چگونه جامعه ائی بوده است؟ آیا آنچنانکه طرفداران اسالم فقاهتی گفته اند و 

می گویند این جامعه الگوئی پیامبر یک جامعه فقاهتی بوده که پیامبر اسالم توسط آن تالش 

می کرده تا آن احکام فقهی قرآن به صورت یک طرفه بر جامعه مسلمانان تحمیل کند؟ یا 

اینکه جامعه ائی بوده که پیامبر تالش می کرده تا مردم جامعه مسلمان باشند، اما نظام سیاسی 

و نظام حکومتی آن جامعه غیر دینی و سکوالر باشد؟
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برای پاسخ به این سؤال سترگ و بزرگ تاریخی باید توجه داشته باشیم که:

الف – اوالً خود پیامبر هدف بعثت خودش را اینچنین تعریف می کرد که »بعثت لتمم مکارم 

یعت سمه سهله  ال خلق - هدف بعثت من اتمام اخالق مکرمتی می باشد« یا »بعثت عل �ش

- مبعوث شدم برای شریعت آسان و ساده«

ب – آیات فقهی قرآن که کمتر از 5% کل آیات قرآن می باشد به دو قسم احکام عبادی و احکام 

غیر عبادی تقسیم می شوند. احکام عبادی قرآن بیشتر و اغلب احکام تأسیسی - که مؤسس آن 

خود پیامبر اسالم می باشد – هستند، اما احکام غیر عبادی تأسیسی نیستند بلکه همه امضائی 

هستند یعنی برعکس احکام عبادی این احکام قبل از پیامبر اسالم در جامعه عربستان وجود 

داشته و پیامبر اسالم مؤسس آن ها نبوده فقط به صورت موقتی پای آن ها امضاء کرده است 

تا با فراهم شدن شرایط زمانی و شرایط تاریخی در چارچوب اسالم تاریخی بتواند آلترناتیو 

مناسبی برای آن ها تعیین کند، به عبارت دیگر فقه قرآن در رابطه با احکام غیر عبادی قرآن 

تنها یک حاشیه ائی بوده بر فقه عرف زمان همان جامعه عربستان و مکه و مدینه.

ج – بنابراین احکام غیر عبادی فقه قرآن در پروسه تکوین مدینه النبی به عنوان مبانی موقت 

حقوقی جامعه مسلمانان تنظیم شده است نه به عنوان تکوین نظام سیاسی یا ساختار اجتماعی 

و اقتصادی.

د – تصمیمات مهم سیاسی و نظامی و اجتماعی پیامبر اسالم در طول ده سال جامعه سازانه 

خود در چارچوب شوری و مشورت جمعی بوده است نه نظر شخصی و تکلیف دینی، هر 

چند که گاها مثل تصمیم گیری جنگ احد بر خالف نظر خود پیامبر هم بوده است.

ه – رابطه پیامبر اسالم در طول ده سال حرکت جامعه سازانه خود در مدینه هرگز بر سه 

مبنای جامعه فقاهتی که عبارت است از 1- تحریک، 2 – تکلیف، 3 – تقلید، نبوده است بلکه 

برعکس بر سه پایه 1- آگاهی، 2 – شورا، 3 – مسئولیت، بوده است.

و – هر چند به لحاظ ساختاری نظام سیاسی مدینه النبی یک نظام کاریزماتیک بود اما علت 

کاریزماتیک بودن این نظام آن بود که خود پیامبر اسالم به لحاظ تکوینی نقش محوری در 

تکوین این جامعه از آغاز تا انجام داشته است، چه در دوران مکی و چه در دوران مدنی.
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ز – تمامی برخوردهای اجتماعی و فردی پیامبر اسالم در راستای تضعیف نظام کاریزماتیک 

خود بود آنچنانکه امام علی در این رابطه می فرماید:

»...یَأُْکُل َعَل اَْلأَرِْض َو یَْجِلُس ِجْلَسَة اَْلَعْبِد َو یَْخِصُف ِبَیِدِه نَْعَلُه َو یَرَْقُع ِبَیِدِه ثَْوبَُه َو یَْرَکُب اَْلِحَماَر 

اَْلَعاِرَی َو یُرِْدُف َخْلَفُه...  - روی زمین غذا می خورد و مانند بنده ها می نشست و به دست خود 

کفش های خود را وصله می زد و بر خر بی پاالن سوار می شد و دیگری را هم بر ترک خود 

سوار می کرد« )نهج البالغه صبحی صالح - خطبه 160 - ص 228 - س 6(.

در برخورد با افرادی که در برابر عظمت شخصیتش به زانو در می آمدند به آن ها می گفت من 

نه مستبدم و نه دیکتاتور من پسر آن زنی هستم که گوشت خشک شده توسط آفتاب می خورد. 

همچنین در همین رابطه دستور کوتاه کردن جامه ها و کوتاه کردن ریش ها داد و آنچنانکه امام 

علی در نامه به مالک اشتر می نویسد:

ُه ِمَن  ِعیِف �ف ها َحقُّ یُْؤَخُذ ِللضَّ ٌة لَ  أُمَّ َس  َلْن تَُقدَّ ِ َمْوِطٍن  ْ ِ َغ�ی
اَللَِّه ص یَُقوُل �ف ِّ َسِمْعُت رَُسوَل  »َفِإ�ف

هیچ  فرمود  که  شنیدم  پیامبر  زبان  از  من  بارها  بلکه  بار  یک  نه  ُمَتَتْعِتٍع... -   َ ْ َغ�ی اَْلَقِویِّ 

جامعه ائی به مقصد نمی رسد مگر زمانی که ضعیف بدون لکنت زبان بتواند حق خود را از 

صاحبان قدرت بگیرد و بدون ترس حاکمیت سیاسی را نقد کند« )نهج البالغه صبحی صالح - 

نامه 53 - ص 439 - س 14(.

ح - بزرگ ترین شاگرد مکتب وحی و دست پروده نزدیک به چهل ساله پیامبر اسالم، امام 

علی می باشد که در دوران خالفت 5 ساله اش خطاب به مردم می فرمود، مرا نقد کنید چراکه 

من از خطاها مصون نیستم.

ِ به ما 
ِ نَْفِس به فوِق أَْن أُْخِطَئ... - من خودم را خطاناپذیر نمی دانم - ...َفلَ تَُکلُِّمو�ف

ِّ َلْسُت �ف »َفِإ�ف

وا َعْن َمَقاَلٍة به  تَُکلَُّم ِبِه اَْلَجَباِبرَُة... - مانند دیکتاتورها و مستبدین با من سخن نگوئید - ...َفلَ تَُکفُّ

حقٍّ أَْو َمُشورٍَة به عدٍل... - مبادا مشورت و نقد خود را از من پنهان کنید« )نهج البالغه صبحی 

صالح - خطبه 216 - ص 335 - س 13(.

ط – برنامه عام و کلی و درازمدت و کوتاه مدت پیامبر اسالم عدالت بود، او می کوشید این 

و  اقتصادی  حقوقی،  اجتماعی،  فردی،  در عرصه های  مدینه النبی  پروژه  توسط  را  عدالت 
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سیاسی تبیین عملی نماید یعنی آنچنانکه همین عدالت پیامبر در قرآن تبیین نظری کرده است، 

در مدینه النبی تبیین عملی می کند چراکه بزرگ ترین تجربه وجودی پیامبر اسالم در کانتکس 

معراج وجودی فرایند 15 ساله حرائی اش قبل از بعثت )25 سالگی تا 40 سالگی( حرائی پس 

َماَواِت َواْلأَرِْض« که در آیه 35 سوره نور به تبیین آن پرداخته  از تجربه هللا به عنوان »نُوُر السَّ

است و در این تجربه پیامبر اسالم، هستی مانند یک حبابی می باشد که بر روی فتیله چراغ 

خداوندی قرار گرفته و تمامی روشنی خود را این حباب از آن فتیله می گیرد )تجربه توحید 

پیامبر(.

در  عدالت  اصل  فهم  حرائی اش  ساله   15 فرایند  در  پیامبر  معراجی  بزرگ  تجربه  دومین 

تجربه هللا  از  پس  حرائی اش  فرایند  در  پیامبر  که  اصلی  همان  بود،  وجود  فلسفی  ساختار 

َماَواِت َواْلأَرِْض« )سوره نور – آیه 35( در کالن هستی مشاهده کرد »بالعدل قامت  »نُوُر السَّ

از  اسالم پس  پیامبر  که  بود  اسالم  پیامبر  تجربه اصل عدالت  و همین  السموات والرض« 

بعثت در کالم و آیات قرآن در چارچوب برنامه نظری و عملی خود با سمبل میزان یا ترازو 

به نمایش گذاشت؛ لذا در این رابطه است که قرآن و پیامبر اسالم تبیین فلسفی، اجتماعی، 

تاریخی و انسانی اصل عدالت را در لباس کلمه میزان یا ترازو در آیات 6 و 7 و 8 الرحمن 

و آیه 25 سوره حدید مطرح می کند.

َاَن  ف وا اْلِم�ی َاِن - َوأَِقیُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَل تُْخِ�ُ ف ِ اْلِم�ی
َاَن - أَلَّ تَطَْغْوا �ف ف َماَء رفع ها َوَوَضَع اْلِم�ی »َوالسَّ

- هدف از اینکه آسمان ها یا کالً وجود بر عدالت و ترازو بر پا شده است این است که این 

عدالت و ترازو را در حیات فردی و اجتماعی و تاریخی خویش بر پا کنیم« )سوره الرحمن 

- آیات 67 - 9(.

َاَن ِلیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط... - به تحقیق ما  ف »َلَقْد أَرَْسْلَنا رُُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َوأَنَْزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِم�ی

)خداوند( انبیاء و رسوالن خود را با بینات و کتاب و ترازو به سوی شما فرستادیم تا جوامع 

بشری جهت برپائی عدالت اقتصادی و اجتماعی بر شورانند« )سوره حدید - آیه 25(.

بنابراین دو تجربه ائی که پیامبر اسالم در طول 15 سال فرایند معراج حرائی خود به آن 

دست پیدا کرد و توسط این دو تجربه توانست به فرایند وحی نبوی 23 ساله حیات خود دست 
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پیدا کند، عبارت بود از:

َماَواِت َواْلأَرِْض« )تجربه توحید(. 1 - تجربه هللا به عنوان »نُوُر السَّ

َماَواِت َواْلأَرِْض« )تجربه عدالت(. َاَن السَّ ف 2 - تجربه عدالت به عنوان ترازو یا »ِم�ی

در همین رابطه بود که تمامی آنچه که پیامبر اسالم در طول 23 سال حیات نبوی خود در 

فرایند مکی و مدنی به انجام آن پرداخت در چارچوب تبیین همین دو اصل توحید به عنوان 

َماَواِت َواْلأَرِْض« بوده است و اصل  َاَن السَّ ف َماَواِت َواْلأَرِْض« و عدالت به عنوان »ِم�ی »نُوُر السَّ

نبوت آنچنانکه در آیه 25 سوره حدید مشاهده کردیم تنها در جهت تبیین عملی و نظری این 

دو اصل توحید و عدالت بوده است و اصل قیامت آنچنانکه تقریباً در تمامی سوره های مکی 

قرآن مشاهده می شود در راستای تبیین همین اصل عدالت در جهان و وجود و انسان می باشد 

نه بیش از این.

در همین رابطه بود که پیامبر اسالم در طول 23 حیات نبوی خود کوشید تا در سایه اصل 

َماَواِت َواْلأَرِْض«  َاَن السَّ ف َماَواِت َواْلأَرِْض« و اصل عدالت به عنوان »ِم�ی توحید به عنوان »نُوُر السَّ

در تمامی عرصه های انسانی و اجتماعی و تاریخی و اقتصادی تبیین عملی و نظری بکند و 

با تبیین تاریخی این دو اصل توحید و عدالت بود که پیامبر اسالم توانست اسالم نبوی خود را 

بدل به اسالم تاریخی بکند تا این اسالم مانند دین یهود و دین مسیح پس از مرگ پیامبر اسالم 

گرفتار رویکرد ارتدوکسی نشود؛ به عبارت دیگر توسط توحید تاریخی و عدالت تاریخی 

بود که پیامبر اسالم توانست اسالم را تاریخی بکند و در همین راستا بود که پیامبر اسالم در 

چارچوب تکوین دو پروژه مدینه النبی و حج ابراهیمی توانست دو اصل توحید و عدالت خود 

را به صورت تاریخی در آورد.

پروژه حج  با  و  کرد  تاریخی  را  عدالت  اصل  پیامبر  مدینه النبی  پروژه  با  که  ترتیب  بدین 

ابراهیمی اصل توحید را تاریخی کرد چراکه در طول 23 سال حیات نبوی پیامبر اسالم هم 

تجربه توحید و هم تجربه عدالت پیامبر اسالم دو مشخصه اساسی پیدا کردند.

1 – فرادینی.
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2 - تاریخی و به دلیل دو خصیصه و مشخصه محوری تجربه توحید و تجربه عدالت در 

نگاه و منظر پیامبر اسالم است که بدون فهم و شناخت آن ها برای ما هرگز امکان شناخت 

مضمون و ماهیت دو پروژه تأسیسی مدینه النبی و حج ابراهیمی وجود نخواهد داشت چراکه 

در چارچوب این دو اصل فرادینی و تاریخی بودن تجربه توحیدی و تجربه عدالت بود که 

پیامبر اسالم اقدام به تکوین دو پروژه تأسیسی، نه امضائی عظیم مدینه النبی و حج ابراهیمی 

کرد و بی شک اگر پیامبر اسالم تجربه توحید و تجربه عدالت را به صورت یک اصل درون 

دینی و فراتاریخی می دید دیگر نیازمند به دو پروژه عظیم مدینه النبی و حج ابراهیمی نبود 

چراکه عدالت و توحید درون دینی و فراتاریخی دیگر نیازمند به الگو و زبان سمبلیک و 

دینامیزم تکوین قرآن و دینامیزم قرآن در چارچوب اجتهاد در اصول و فروع و تاریخی 

شدن اسالم نداشت و در چارچوب دو اصل فرادینی و تاریخی کردن تجربه توحیدی و تجربه 

عدالت توسط پیامبر اسالم است که می توانیم در باب مضمون فقاهتی یا دینی یا سکوالر یا 

اخالقی یا انسانی بودن ساختار وجودی و تکوین مدینه النبی یا حج ابراهیمی بپردازیم چراکه 

و  تاریخی کردن  ابراهیمی  مدینه النبی و حج  پروژه  دو  تکوین  در  اسالم  پیامبر  اگر هدف 

فرادینی کردن اصل عدالت و اصل توحید بدانیم، دیگر جایی برای این سؤال باقی نمی ماند 

که بگوئیم هدف تکوین مدینه النبی پیامبر اسالم اجرای احکام فقهی قرآن بوده یا اینکه هدف 

پیامبر اسالم تکوین حکومت دینی بوده است.

ماحصل آنچه که تا اینجا گفتیم؛

َماَواِت  َاَن السَّ ف َماَواِت َواْلأَرِْض« و عدالت به عنوان »ِم�ی الف - دو تجربه هللا به عنوان »نُوُر السَّ

قبل از  پیامبر اسالم در فرایند 15 ساله حرائی  َواْلأَرِْض« محصول تمامی معراج وجودی 

بعثتش می باشد که این دو تجربه آبشخور تمامی تجربه های بعدی نبوی پیامبر اسالم در طول 

حیات 23 ساله نبوی پیامبر اسالم چه در دوران 13 ساله مکی و چه در دوران ده ساله 

مدنی بوده است.

ب - سه پروژه بزرگ قرآن و مدینه النبی و حج ابراهیمی در راستای تبیین عملی و نظری 
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َماَواِت  السَّ َاَن  ف عنوان »ِم�ی به  عدالت  و  َواْلأَرِْض«  َماَواِت  السَّ عنوان »نُوُر  به  توحید  اصل  دو 

َواْلأَرِْض« می باشد.

حج  و  مدینه النبی  و  قرآن  یعنی  اسالم  پیامبر  بزرگ  معجزه  سه  زیرساخت  و  گوهر   - ج 

َاَن  ف عنوان »ِم�ی به  عدالت  و  َواْلأَرِْض«  َماَواِت  السَّ عنوان »نُوُر  به  توحید  اصل  دو  ابراهیمی 

َماَواِت َواْلأَرِْض« می باشد، بطوریکه اگر این دو اصل زیرساختی نظری و عملی از حرکت  السَّ

نظری و عملی پیامبر جدا کنیم تمامی خیمه نظری و عملی پیامبر اسالم فرو خواهد ریخت.

د - در خصوص تقدم و تأخر دو تجربه پیش از بعثت حرائی پیامبر اسالم اینکه، آیا تجربه 

َماَواِت  َاَن السَّ ف َماَواِت َواْلأَرِْض« پیامبر اسالم بسترساز تجربه عدالت به عنوان »ِم�ی »الله نُوُر السَّ

َواْلأَرِْض« بوده یا بالعکس هیچ استناد تاریخی و نظری در دست نمی باشد، آنچه مسلم است 

بزرگ ترین شاگرد مکتب وحی و دست پرورده چهل ساله خلوت و جلوت پیامبر اسالم یعنی 

امام علی در بزرگ ترین تفسیر عملی و نظری خود از قرآن و مدینه النبی و حج ابراهیمی 

یافته است. در  تبیین  امام علی  که همان نهج البالغه می باشد که در 5 سال دوران خالفت 

خصوص بسترهای بعثت پیامبر اسالم در خطبه های 16 - ص 57 - س 5، خطبه 26 - ص 

68 - س 3، خطبه 89 - ص 121 - س 12، خطبه 104 - ص 150 - س 9، خطبه 108 

- ص 156 - س 2، خطبه 147 - ص 204 - س 3، خطبه 158 - ص 223 - س 4، خطبه 

160 - ص 227 - س 12 نهج البالغه صبحی صالح می فرماید، عامل بسترساز بعثت پیامبر 

اسالم عبارت بودند از:

1 - جهل معرفتی جامعه بشری.

2 - ظلم طبقاتی طبقه حاکم.

3 - شرک فلسفی و عبادی بشریت که خود این سه عامل نشان دهنده آن می باشد که دو تجربه 

َواْلأَرِْض«  َماَواِت  السَّ َاَن  ف عنوان »ِم�ی به  عدالت  و  َواْلأَرِْض«  َماَواِت  السَّ عنوان »نُوُر  به  توحید 

پیامبر اسالم در دوران معراج 15 ساله حرائی قبل از بعثت نبوی آن حضرت تفکیک ناپذیر 

بوده است چراکه سه عامل بسترساز بعثت آن حضرت یعنی.

1 - جهل معرفتی جوامع بشری و
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2 – ظلم طبقاتی طبقات حاکم و

3 - شرک فلسفی و عبادی جوامع بشریت صورتی تفکیک ناپذیر داشته و در نتیجه درمان 

این سه درد جامعه بشریت که وجود پیامبر اسالم دردمند کرده بود تنها در چارچوب دو 

َماَواِت َواْلأَرِْض« و عدالت به عنوان  درمان پیوسته و تفکیک ناپذیر توحید به عنوان »نُوُر السَّ

َماَواِت َواْلأَرِْض« ممکن می باشد. َاَن السَّ ف »ِم�ی

قیامت که در عرصه حیات 23  نبوت و اصل  ه – در خصوص اصول دیگر مثل اصل 

ساله نبوی پیامبر اسالم تجربه و تبیین نظری و عملی گردیده این اصول تمامی در راستای 

َاَن  ف َماَواِت َواْلأَرِْض« و عدالت به عنوان »ِم�ی طولی دو اصل عرضی توحید به عنوان »نُوُر السَّ

َماَواِت َواْلأَرِْض« می باشد، بنابراین دو اصل توحید و عدالت در کانتکس تجارب معراجی  السَّ

و وجودی و باطنی پیامبر اسالم:

اسالم  پیامبر  حرائی  ساله   25 دوران  یعنی  بعثت  از  قبل  به  مربوط  زمانی  لحاظ  به  اوالً 

می باشد.

این دو اصل به لحاظ پیوندی رابطه عرضی دارند، برعکس اصول دیگر مثل اصل  ثانیاً 

نبوت و اصل قیامت و غیره که عالوه بر اینکه زیر مجموعه دو اصل عرضی فوق می باشند 

و از بعد از بعثت پیامبر اسالم تبیین نظری و عملی گشته اند، نسبت به دو اصل فوق دارای 

رابطه طولی می باشند.

 و – سه معجزه یا سه پروژه عملی و نظری پیامبر اسالم در راستای تبیین عملی و نظری 

دو تجربه معراجی عرضی توحید و عدالت پیامبر اسالم بوده است.

ز – بدون فهم آرایش تجربه های پیامبر اسالم امکان تعریف و تفکیک مضمون مدینه النبی 

و حج ابراهیمی و تفسیر و تأویل و هرمنوتیک آیات قرآن وجود ندارد چراکه مضمون سه 

معجزه پیامبر اسالم در چارچوب و کانتکس این تجارب محیطی پیامبر اسالم تکوین پیدا 

کرده است نه بالعکس و در همین رابطه است که مطرح کردیم که بدون بعثت شناسی امکان 

ندارد زیرا در عرصه  اسالم وجود  پیامبر  مدینه النبی  قرآن شناسی و حج شناسی و شناخت 

بعثت شناسی ما به آرایش و تبیین و شناخت تجارب باطنی و معراجی و حرائی و نبوی پیامبر 
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اسالم می پردازیم که خود بسترساز شناخت مضمون قرآن و حج و مدینه النبی پیامبر اسالم 

می باشد.

پروسس  یک  مبین  بلکه  نیست  یثرب  شهر  یافته  تغییر  نام  مدینه النبی  ترتیب  بدین   – ح 

جامعه سازانه 23 ساله استخوان سوز مکی و مدنی پیامبر اسالم می باشد که تالش می کرد تا 

َماَواِت َواْلأَرِْض« و عدالت به عنوان  در راستای الگوسازی دو تجربه توحید به عنوان »نُوُر السَّ

َماَواِت َواْلأَرِْض« در عرصه اسالم تاریخی عمل نماید. َاَن السَّ ف »ِم�ی

ط – بزرگ ترین حرکتی که پیامبر اسالم در طول 23 سال حیات نبوی مکی و مدنی خود 

در راستای تبلیغ و ترویج عملی اصل توحید و عدالت به عنوان »نور و میزان السموات و 

االرض« انجام داد، عبارت بود از؛

1 - فرادینی کردن توحید و عدالت.

2 - تاریخی کردن توحید و عدالت، در چارچوب این دو اصل بود که اسالم تاریخی و عدالت 

تاریخی و مدینه النبی تاریخی و حج تاریخی متولد گردید چراکه برای تبلیغ و ترویج توحید 

کالمی و عدالت کالمی دیگر نیازی به حج و مدینه النبی و پروسه 23 ساله نزول قرآن نبود 

تنها با وحی دفعی و پکیجی الواح موسی بدون دینامیزم وحی و اسالم این امر ممکن بود تمام 

تالش 23 ساله پیامبر اسالم در راستای تاریخی کردن اسالم، قرآن، عدالت، حج، مدینه النبی 

و توحید جهت حیات آن ها پس از وفات پیامبر در بستر تاریخ بود نه چیزی بیشتر.

ی – مقصود از تاریخی شدن اسالم اشاره به این حقیقت است که اسالم حقیقت و مضمون 

خودش را در بستر تاریخ از ابراهیم خلیل تا نهایت تاریخ بشر به نمایش می گذرد لذا هرگز 

نباید تمامی حقیقت این اسالم تنها در دوران 23 ساله مکی و مدنی پیامبر اسالم دنبال بکنیم 

بلکه بالعکس همه ظرفیت اسالم تاریخی تنها در همه تاریخ ممکن می باشد. در راستای این 

ظرفیت اسالم تاریخی بود که تمامی هم و غم پیامبر اسالم در طول 23 سال حیات نبوی مکی 

و مدنی خود در این رابطه بود تا اسالم ابراهیمی بدل به اسالم تاریخی بکند چراکه پیامبر 

اسالم به نیکی می دانست که - از آنجائیکه او خاتم پیامبران و ختم کننده نبوت ابراهیمی در 

تاریخ می باشد - اگر او نتواند اسالم ابراهیمی را بدل به اسالم تاریخی بکند، حرکت نبوت 
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ابراهیمی با مرگ او خواهد مرد و اسالم ابراهیمی او بدل به اسالم فقاهتی حوزه - آنچنانکه 

امروز در شیعه و سنی شاهد آن هستیم یا اسالمی کالمی اشاعره آنچنانکه بیش از 13 قرن 

بر اندیشه شیعه و سنی حاکم می باشد و یا اسالم روایتی اخباریون آنچنانکه بیش از هزار سال 

است که بر اندیشه حوزه های فقاهتی شیعه و سنی حاکم می باشد یا اسالم صوفیانه هندشرقی 

که بیش از هزار سال است که ویروس بی اختیاری انسان و بی مقداری دنیا وام گرفته از 

تصوف هندشرقی به اسالم تاریخی پیامبر اسالم تزریق می کنند - خواهد شد.

پیامبر اسالم به درستی می داند که اگر او اسالم ابراهیمی را بدل به اسالم تاریخی نکند با 

مرگ او آنچنانکه در تاریخ یهود و تورات - پس از مرگ موسی مشاهده کردیم - اسالم او 

و قرآن او بدل به یک سلسله احکام فقهی ارتدوکسی بسترساز حکومت اسالم والیتی خواهد 

شد. پیامبر اسالم به حقیقت می داند که اگر او اسالم ابراهیمی را بدل به اسالم تاریخی نکند 

جامعه مسلمین بعد از او به جای اجتهاد، اختیار، مسئولیت، آگاهی و انتخاب، گرفتار تکلیف 

و تقلید و تحریک خواهند شد. آنچنانکه 36 سال است جامعه در این گرداب وحشتناک گرفتار 

شده است و در بستر مرگ و فنا دست و پا می زند.

پیامبر اسالم خوب آگاه است که اگر اسالم ابراهیمی در طول 23 حیات نبوی او بدل به اسالم 

تاریخی نشود با مرگ او اسالم او تنها در خدمت تبیین تکلیف فردی و آخرت در خواهد آمد، 

آنچنانکه در اندیشه بازرگان پیر دیروز و عبدالکریم سروش امروز مشاهده می کنیم. پیامبر 

اسالم به این امر واقف است که اگر او نتواند اسالم ابراهیمی را بدل به اسالم تاریخی بکند، 

اصل اجتهاد در اصول و فروع او در گورستان اجتهاد فقاهتی خواهد مرد، آنچنانکه امروز 

شاهد آن می باشیم. پیامبر اسالم دقیقاً آگاه به این حقیقت است که اگر او نتواند اسالم ابراهیمی 

ابزاری در دست طرفداران  به اسالم  بدل  ابراهیمی  تاریخی بکند، اسالم  به اسالم  بدل  را 

اسالم والیتی و اسالم حکومتی خواهد شد که 36 سال است که در جامعه ما همه فرهنگ، 

تاریخ، اقتصاد، سیاست، دین و مذهب بسترساز حاکمیت مطلقه فقیهان حوزه شده است. پیامبر 

اسالم نیک آگاه است که اگر او نتواند اسالم ابراهیمی را بدل به اسالم تاریخی بکند، تمامی 

دستاوردهای نهضت ابراهیم خلیل و موسای کلیم و عیسای مسیح با مرگ او در گورستان 

اسالم ارتدوکس فقاهتی حوزه و کالمی اشاعره و صوفیانه هندشرقی و روایتی اخباریون و 
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فلسفی یونانی زده مدفون خواهد شد.

در این رابطه بود که از همان آغاز سؤال بزرگ پیامبر این بود که چگونه می تواند اسالم 

ابراهیمی را بدل به اسالم تاریخی بکند؟ پاسخی که او با 23 سال پراکسیس استخوان سوز 

خود به این سؤال داد اینکه تنها در چارچوب:

1 - دینامیزم تکوین وحی نبوی یا قرآن.

2 - دینامیزم درونی اسالم توسط اجتهاد در اصول و فروع.

3 - ایجاد یک جامعه الگوئی مدینه النبی.

4 - تبدیل حج ابراهیمی گرفتار شرک جاهلیت عربستان شده به حج تاریخی، می تواند این 

اسالم را تاریخی کند.

ک – بدین ترتیب بود که پیامبر اسالم، مدینه النبی بر پا کرد تا توسط آن بتواند تجربه عدالت 

به  فردی  و  تجربی  و  نظری  از صورت  را  خود  َواْلأَرِْض«  َماَواِت  السَّ َاَن  ف به صورت »ِم�ی

صورت عدالت تاریخی در آورد و بی شک خود پیامبر به عظمت این راه به نیکی آگاه است، 

لذا او خوب می داند که مدینه النبی در خدمت تاریخی کردن اصل عدالت است نه بالعکس. 

به این ترتیب بود که پیامبر به نیکی می دانست که مدینه النبی او تنها بستر استحاله و عبور 

از ظلم و جهل زمانه عربستان به عدل کنکریت و مشخص و زمانه عربستان می باشد، نه 

از ظلم و جهل عام کلی و غیر تاریخی به عدل عام و کلی و غیر تاریخی که بسترساز غیر 

تاریخی شدن مدینه النبی می گردید، لذا به این ترتیب بود که مدینه النبی پیامبر اسالم سر پل 

انتقال از عدالت نظری و تجربی و فردی پیامبر اسالم جهت تکوین به عدالت تاریخی بود.

در همین رابطه پاسخ سؤال اصلی - که سوء تیتر این بخش از بعثت شناسی می باشد - مشخص 

می شود و آن اینکه مضمون اجتماعی مدینه النبی نه فقاهتی بوده، چراکه پیامبر اسالم توسط 

مدینه النبی می خواست عدالت را تاریخی بکند، نه فقاهت دگماتیسم حوزه های فقاهتی همچنین 

مضمون اجتماعی مدینه النبی تکوین یک حکومت دینی نبود چراکه عدالتی که پیامبر اسالم 

نه درون  بود  تاریخی بکند یک اصل فرادینی  می خواست در بستر مدینه النبی خود آن را 
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دینی، لذا طبیعی است که هرگز نمی توان با یک بستر دینی یک امر فرادینی را تاریخی کرد. 

حاصل اینکه عدالتی که توسط پیامبر تعیین کننده چارت نظری و عملی مدینه النبی شد هم 

مضمون عدالت سیاسی )نه حکومتی( داشت و هم مضمون عدالت اقتصادی و هم مضمون 

عدالت اجتماعی و هم مضمون عدالت نژادی و هم مضمون عدالت اخالقی و هم مضمون 

عدالت حقوقی و فقهی داشت، لذا در این رابطه است که محدود کردن مضمون عدالت پیامبر 

به یکی از شاخه این عدالت به معنای غیر تاریخی کردن مدینه النبی می شود.

باعث غیر  دینی کردن جامعه مدینه النبی  یا  یا اخالقی کردن  فقهی کردن  به عبارت دیگر 

تاریخی کردن مدینه النبی پیامبر اسالم بشود و غیر تاریخی کردن مدینه النبی پیامبر بسترساز 

و عامل غیر تاریخی کردن اسالم ابراهیمی می شود و در چارچوب تاریخی کردن مدینه النبی 

پیامبر اسالم این مدینه النبی به عنوان سرپل انتقال عدالت تجربی و نظری به عدالت تاریخی 

می شود، لذا مدینه النبی می تواند به عنوان جامعه الگوئی در عرصه اسالم تاریخی و اسالم 

جامعه سازانه باشد تا توسط آن ما بتوانیم با تاسی از این جامعه الگوئی در زمان خودمان با 

تحلیل و فهم عدل زمانه خودمان که در این زمان سوسیالیسم دموکراسی می باشد و فهم ظلم 

زمانه که در این زمانه سرمایه داری وابسته با حاکمیت توتالی تر می باشد، استراتژی در جهت 

حرکت از ظلم زمانه و جهل زمانه و شرک زمانه به طرف عدل زمانه که همان سوسیالیسم 

دموکراسی یا توزیع عادالنه ثروت و معرفت و قدرت می باشد تدوین کنیم.

ل – در خصوص پروژه حج ابراهیمی و تبدیل آن به حج تاریخی توسط پیامبر اسالم از 

آنجائیکه مبانی حج تاریخی که پیامبر اسالم اقدام به بازتعریف و بازتولید و بازسازی آن 

کرد عبارتند از:

1 - فلسفه احرام.

2 - فلسفه طواف.

3 - فلسفه سعی.

4 - فلسفه قربانی.
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5 - فلسفه اجتماع مسلمین.

پیامبر اسالم توسط این پروژه می خواست توحید تجربی خود را که عبارت بود از هللا به 

دیگر  عبارت  به  درآورد؛  تاریخی  توحید  به صورت  را  َواْلأَرِْض«  َماَواِت  السَّ »نُوُر  عنوان 

آنچنانکه فوقا هم به اشاره مطرح کریم، پیامبر اسالم در طول 15 سال فاز معراج حرائی قبل 

از بعثت خود صاحب دو تجربه عمده باطنی شد که برای او بسترساز و آبشخور بعثت نبوی 

گردید و سرچشمه ائی شد تا پیامبر اسالم توسط آن به وحی نبوی دست پیدا کند. این دو تجربه 

َماَواِت َواْلأَرِْض« بود که  معراجی پیامبر اسالم یکی تجربه توحید یا هللا به عنوان »نُوُر السَّ

آنچنانکه خود پیامبر در آیه 35 سوره نور می گوید؛ »جهان و وجود مانند یک حباب شیشه ائی 

بر روی فتیله روشن خداوند قرار دارد و هستی و وجود تنها به نور او روشن می باشد« و 

آنچنانکه در شش آیه اول سوره حدید تبیین شده است، »این خداوند روشن کننده وجود دارای 

وجود بی صورتی می باشد که هم اول است و هم آخر، همچنین هم ظاهر است و هم باطن« 

و آنچنانکه در سوره توحید تبیین کرده است، »این وجود بی صورت به خاطر بی صورت 

بودنش احد است چراکه نه تعددپذیر است و نه تکثرپذیر و نه تضاد و فساد می پذیرد نه زاینده 

و تز است و نه زائیده و آنتی تز و نه مولود و سنتز.«

تجربه دیگری که پیامبر اسالم هم عرض با این تجربه در طول 15 سال حرائی خود کرد 

کردیم  مطرح  قبالً  آنچنانکه  و  بود  َواْلأَرِْض«  َماَواِت  السَّ َاَن  ف »ِم�ی صورت  به  عدالت  تجربه 

پیامبر اسالم در طول 23 حیات مکی و مدنی نبوی خود تمام تالشش وقف این امر شد تا 

این دو تجربه فردی و نظری خود را تاریخی بکند تا بدین وسیله جهت تاریخی کردن اسالم 

ابراهیمی بسترسازی بکند. در همین رابطه مکانیزمی که پیامبر اسالم جهت تاریخی کردن 

َماَواِت َواْلأَرِْض« به کار برد تکوین مدینه النبی به عنوان یک جامعه  َاَن السَّ ف تجربه عدالت یا »ِم�ی

الگوئی جهت سرپل انتقال از ظلم و جهل و شرک زمانه خود پیامبر اسالم به عدل زمانه 

خود پیامبر بود تا آیندگان در چارچوب اسالم تاریخی بتوانند با شناخت ظلم و جهل و شرک 

زمانه خود به طرف عدل زمانه خود حرکت کنند. مکانیزم عملی پیامبر اسالم جهت تاریخی 

کردن تجربه توحیدی خود به کار گرفت، پروژه حج می باشد که از آنجائیکه برعکس پروژه 

مدینه النبی پیامبر اسالم که از آغاز تا انجام آن توسط خود پیامبر اسالم تکوین یافت، پروژه 
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حج تاریخی پیامبر اسالم دارای عقبه و سابقه گذشته تاریخی داشت که ریشه تاریخ آن تا 

ابراهیم خلیل ادامه می یافت اما به علت اینکه آن حج ابراهیمی در زمان بعثت پیامبر اسالم 

گرفتار شرک جاهلیت عربستان شده بود و کامالً تغییر مضمون داده بود، بطوریکه در خود 

کعبه بیش از 360 بت قرار داشت و در دو کوه صفا و مروه بت ها قرار داده بودند تا افراد 

بین این بت های صفا و مروه حرکت کنند، بر دیوار بیرونی کعبه سرتاسر نقش های مختلفی 

از مسیح بن مریم تا مالئکه های دختر نشان عریان ترسیم کرده بودند که بهتر این باشد که 

بگوئیم کالً حج ابراهیمی گرفتار ورطه شرک شده بود و اصالً در ورطه شرک نابود شده بود 

و هیچ چیز از حج ابراهیمی جز همین خانه کعبه که بت خانه شرک بود باقی نمانده بود، لذا 

در این رابطه بود که در عرصه بازتولید پروژه حج، کار پیامبر سخت تر از تکوین پروژه 

مدینه النبی بود چراکه در پروژه حج، پیامبر اسالم هم مجبور بود غبار هزاران ساله شرک 

را از چهره حج ابراهیمی پاک کند و هم اقدام به بازسازی، نه احیاء - آن بکند چراکه پروژه 

بازسازی حج با پروژه احیاء حج ابراهیمی تفاوت می کند.

در پروژه احیاء حج ابراهیمی، پیامبر مجبور بود تا با یک نظر سلفیه، عین همان پروژه 

اولیه ابراهیم خلیل را زنده کند که صد البته هدف و منظور پیامبر اسالم هرگز این نبوده 

این پروژه خود را  بازتولید  پیامبر اسالم در  ابراهیمی  اما در پروژه بازسازی حج  است، 

مجبور به احیاء طابق النعل بالنعل آن پروژه ابراهیمی نمی دید و در همین رابطه است که از 

آنجائیکه پیامبر اسالم پروژه حج را بازسازی کرد نه احیا، پیامبر اسالم را باید معمار حج 

تاریخی دانست نه ابراهیم خلیل، هر چند بنیانگزار حج تاریخی خود ابراهیم خلیل می باشد نه 

پیامبر اسالم، اما بین بنیانگذار و بین معمار تفاوت می باشد و اما سوالی که در اینجا مطرح 

پروژه  بر  توحید حرائی خود  تاریخی کردن تجربه  پیامبر اسالم جهت  اینکه چرا  می شود 

حج ابراهیمی تکیه کرد؟ آیا مکانیزم دیگری برای پیامبر اسالم جهت تاریخی کردن تجربه 

توحیدی اش وجود نداشت؟

در پاسخ به این سؤال باید به جایگاه ابراهیم خلیل در دیسکورس و اندیشه و ایمان پیامبر 

اسالم توجه بکنیم چراکه در ایمان و اندیشه و دیسکورس پیامبر اسالم، ابراهیم خلیل عالوه 

بر اینکه سر سلسله جنبان نهضت توحیدی در تاریخ بشریت می باشد، أب األنبیاء الهی و شیخ 
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الطائفه می باشد که قرآن داستان توحید در تمامی شاخه های فلسفی، انسانی، اجتماعی، طبیعی 

و تاریخی به حرکت او منتسب می کند هر چند قرآن به پیامبران الهی قبل از ابراهیم اذعان 

و اعتراف دارد اما در همه جا قرآن نهضت توحید و تکوین پروسس اسالم، ابراهیم خلیل را 

به عنوان بنیانگزار می شناسد. در همین رابطه پیامبر اسالم از همان آغاز دوران حرائی اش 

که از سن 25 سالگی آغاز شد خود را جزو گروه حنفاء مکه که پیروان ابراهیم خلیل بودند 

به حساب می آورد و گرچه برای موسای کلیم و عیسای مسیح ارزش شخصیتی فوق العاده 

قائل بود اما هرگز شنیده نشده که حتی برای یکبار پیامبر اسالم قبل از بعثت و شروع حیات 

23 ساله نبوی اش خود را پیرو موسی یا عیسی اعالم کند اما تا آخر حیاتش بر پیروی از راه 

ابراهیم خلیل افتخار می کرد. در همین رابطه بود که برای پیامبر اسالم جهت تاریخی کردن 

تجربه توحیدی خود راهی جز این نداشت جز اینکه پای در مسیری بگذارد که جاده صاف 

آن ابراهیم خلیل بود و این مسیر و این جاده چیزی جز پروژه حج نبود لذا در این رابطه بود 

که برای پیامبر اسالم تکیه بر پروژه حج ابراهیمی در راستای تاریخی کردن تجربه توحیدی 

خود هم هدف بود و هم وسیله، همچنین هم راه بود و هم منزل و همچنین هم فال بود و هم 

تماشا، به این ترتیب بود که بازسازی - نه احیاء - پروژه حج در دستور کار پیامبر اسالم 

قرار گرفت تا توسط آن بتواند تجربه فردی توحید خود را اجتماعی و تاریخی بکند.

بنابراین حج تاریخی فعلی عالوه بر اینکه معمار آن پیامبر اسالم می باشد و بنیانگزار آن 

ابراهیم خلیل، پیامبر اسالم احیاگر آن نمی باشد بلکه بازسازی کننده آن می باشد و هدف پیامبر 

از بازسازی حج ابراهیم، تاریخی کردن حج ابراهیم بود تا توسط آن بتواند توحید تجربی و 

فردی و باطنی و نظری خود را به توحید اجتماعی و توحید انسانی و توحید طبیعی و توحید 

تاریخی جهت  بر حج  تکیه  با  بتواند  پیامبر اسالم  استحاله  این  تا توسط  کند  تبدیل  تاریخی 

استحاله اسالم ابراهیمی به اسالم تاریخی گام بردارد.

حال پس از اینکه دریافتیم که تکیه استراتژیک پیامبر اسالم بر پروژه حج ابراهیمی جهت 

اجتماعی و تاریخی کردن توحید تجربی خود بوده است، در این رابطه و در این جا می توانیم 

به بررسی این موضوع و این سؤال بپردازیم که پروژه حج تاریخی پیامبر اسالم چگونه 

توانسته است در طول بیش از چهارده قرن گذشته در بستر اسالم تاریخی توحید تجربی و 
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فردی و باطنی و نظری پیامبر اسالم را بدل به توحید اجتماعی و تاریخی بکند؟

برای پاسخ به این سؤال فربه باید توجه داشته باشیم که اجزاء حج تاریخی پیامبر اسالم شامل 

شش قسمت: 1 – احرام، 2 – طواف، 3 – سعی، 4 - هجرت و حرکت، 5 – وقوف، 6 – 

قربانی، می باشد.

در مرحله اول فلسفه احرام بر توحید نفسانی و توحید انسانی استوار می باشد که در چارچوب 

خویشتن داری از قدرت و شهوت و هویت و سلطه توسط نفی صید و نفی کشتن ذی حیات 

حتی در شکل موذی آن و نفی آرایش و پیرایش و حتی به آینه نگاه کردن و نفی امر کردن 

و دستور دادن و نفی نزدیکی حتی با همسر خود و نفی هر گونه عالئم تشخیص هویت در 

لباس و غیره. این توحید نفسانی و فردی و انسانی به صورت سمبلیک به نمایش درمی آید.

در مرحله دوم توسط 7 بار طواف بر حول کعبه خانه مردم، فلسفه عشق و پرستش و توحید 

عبادی انسان در راستای تعریف و تبیین بی نهایت برای تسلیم شدن به بی نهایت، آنچنانکه 

دکارت می فهمید و می گفت »من بی نهایت را تعریف می کنم تا خودم را تسلیم به بی نهایت 

کنم« چراکه عدد 7 در طواف سمبل بی نهایت و گردش و طواف بر خانه خالی کعبه نمایش 

طواف بر گرد بی صورتی برای فرار از صورت های مادی و طبیعی می باشد؛ بنابراین فلسفه 

7 بار طواف بر گرد کعبه و بیعت کردن هر بار با حجراالسود که همان سمبل دست خدا 

می باشد تبیین عملی و عینی بی نهایت برای بیعت و تسلیم شدن به آن بی نهایت بی صورت 

می باشد که خود این چیزی جز همان توحید عبادی که در ادامه توحید فردی حاصل می شود، 

نیست و از بعد از این دو فرایند توحید فردی و نفسانی و انسانی احرام و در ادامه آن فرایند 

دوم یا توحید عبادی می باشد که توحید اجتماعی در فرایند سوم که همان فرایند سعی می باشد 

تحقق پیدا می کند.

َوَمْن  ِبِهَما  َف  أَْن یطَّوَّ َعَلیِه  ُجَناَح  َفَل  اْعَتَمَر  أَِو  اْلَبیَت  َفَمْن َحجَّ  اللَِّه  ِمْن َشَعاِئِر  َواْلَمْرَوَة  َفا  »ِإنَّ الصَّ

ًا َفِإنَّ اللََّه َشاِکٌر َعِلیٌم - همانا دو کوه صفا و مروه دو عالمت و نشانه خدا می باشد  َع َخ�ی تَطَوَّ

پس هر کس که حج و یا عمره به جا می آورد ضرری ندارد که میان این دو کوه سعی کند و 

کسی که عمل خیری به طوع و رغبت خود انجام دهد خداوند نسبت به آن شاکر و داناست« 
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)سوره بقره - آیه 158(.

در فرایند سعی امکان تحقق توحید اجتماعی تنها در بستر و چارچوب تالش زندگی و تالش 

معیشت و تالش اقتصادی ممکن می باشد که در پروژه حج تاریخی به صورت سمبلیک این 

تالش معیشتی و اقتصادی در نقش هاجر و تکاپوی او برای کسب آب به نمایش درمی آید که 

حاجی موظف است به تاسی از هاجر هروله کنان در جهت کسب آب تالش کند.

در فرایند چهارم هجرت و حرکت می باشد که این مؤلفه در تمامی اعمال حج تاریخی جاری 

و ساری می باشد چراکه حاجی از بعد از محرم شدن دائماً باید در حال هجرت و حرکت باشد. 

هجرت از آنچه که هست برای کسب شدن و کمال به طرف آنچه که باید باشد که در پروژه 

حج این هجرت به صورت سمبلیک حرکت از محل احرام به طرف کعبه و از کعبه به طرف 

سعی و از سعی به طرف وقوف در عرفات و مشعر و منا تا قربانگاه و رمی ترسیم می شود 

و همین هجرت و حرکت است که بسترساز سمبلیک استحاله توحید نفسانی احرام به توحید 

عبادی طواف و از توحید عبادی طواف به طرف توحید اجتماعی سعی و از توحید اجتماعی 

سعی به طرف توحید تاریخی رمی جمره پس از وقوف عرفات و مشعر و منا می باشد.

فرایند پنجم فرایند وقوف در عرفات و مشعر و منا می باشد که داللت بر توحید وجودی توسط 

زندگی کردن در خویشتن می کند که خود پیامبر اسالم مدت 15 سال این توحید وجودی در 

فرایند حرائی با وقوف در غار حرا طی کرد و در بستر این وقوف حرائی بود که توانست 

توسط زندگی در خویشتن به معراج تجربه دوگانه توحید و عدالت دست پیدا کند و قطعاً خود 

پیامبر به این حقیقت ایمان داشت که برای او بدون این وقوف حرائی امکان تجربه معراجی 

توحید و عدالت نبود.

فرایند ششم فرایند قربانی و رمی می باشد که داللت بر توحید تاریخی توسط رمی سه قدرت 

ابعاد  از  الجزایری  پیامبر اسالم مجمع  تاریخی  بنابراین حج  تزویر می کند،  زر و زور و 

مختلف توحید که شامل توحید انسانی احرام، توحید عبادی طواف، توحید اجتماعی سعی، 

توحید وجودی وقوف، توحید تاریخی هجرت و رمی و قربانی می باشد. البته جهت تاریخی 

شدن این پروژه پیامبر تمامی اعمال حج را به صورت سمبلیک تعریف کرده است یعنی 
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آنچنانکه زبان پیامبر اسالم در عرصه وحی نبوی و قرآن صورت سمبلیک دارد نه حقیقی 

یا عرفی، زبان پیامبر اسالم در ترسیم و تعریف و تنظیم اعمال حج صورت سمبلیک دارد 

نه حقیقی و عرفی و قطعاً بدون تأویل و هرمنوتیک ما توان فهم حج تاریخی نخواهیم داشت. 

البته برعکس آنچه که مطرح می شود پروسه تکوین پروژه حج تاریخی پیامبر اسالم از سال 

هشتم یعنی سال بعد از فتح مکه آغاز نشد بلکه از سال دوم هجری که پیامبر بر تغییر قبله از 

بیت المقدس به کعبه اصرار می ورزید و با اینکه در آن زمان کعبه، خانه بت ها بود و بیش 

از 360 بت در آن وجود داشت باالخره توانست کعبه را به عنوان قبله مسلمین انتخاب بکند، 

پروسس بازسازی پروژه حج تاریخی کلید خورد.

َماِء َفَلُنَولِّینََّک ِقْبَلًة تَرَْضاَها َفَولِّ َوْجَهَک َشطَْر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحیُث  ِ السَّ
»َقْد نََری تََقلَُّب َوْجِهَک �ف

َربِِّهْم َوَما اللَُّه به  أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن  َلیْعَلُموَن  اْلِکَتاَب  ُکْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُکْم َشطْرَُه َوِإنَّ الَِّذیَن أُوتُوا  َما 

ا یْعَمُلوَن - ما تو را دیدیم که رو به آسمان می چرخاندی پس به زودی تو را به سوی  غافٍل َعمَّ

قبله ای برمی گردانیم که تو می خواهی اینک همین امروز ای پیامبر روی خود را از بیت 

المقدس به طرف مسجد الحرام برگردان و شما هر جا هستید رو به سوی مسجد الحرام کنید و 

البته کسانی که اهل تورات و انجیل هستند، می دانند که این تغییر قبله شما حق است و حکمی 

است از ناحیه خداوند و خدا از آنچه انجام می دهند غافل نیست« )سوره بقره - آیه 144(.

چراکه الزمه بازسازی این پروژه محوریت کعبه بود و طبیعی بود که قبله شدن کعبه در 

راستای تکوین این پروژه نقش تعیین کننده داشت، لذا در این رابطه است که در آیه فوق 

قرآن به صراحت اعالم می کند که مدت ها تغییر قبله از بیت المقدس به طرف کعبه خواسته 

پیامبر اسالم بود و اصالً این پیشنهاد تغییر قبله از بیت المقدس به طرف کعبه ابتدا از طرف 

پیامبر اسالم مطرح شد که همه این ها نشان دهنده این حقیقت است که حداقل از زمان هجرت 

پیامبر اسالم از مکه به مدینه و شروع پروژه مدینه النبی، موضوع بازسازی پروژه حج پا 

به پای تکوین پروژه مدینه النبی در دستور کار پیامبر اسالم قرار داشته است و اصالً این دو 

پروژه الزم و ملزوم همدیگر بوده اند و از بعد از پیروزی در جنگ بدر که تقریباً مسلمانان 

به صورت رسمی در برابر کفار و مشرکین مکه به هویت جمعی دست یافتند پیامبر اسالم 

پروسه بازسازی و تکوین این دو پروژه را از سر گرفت.





در  اسالم  پیامبر  بعثت 
دین  کردن  زمینی  راستای 

اسطوره ائی بشر
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– دین صوفیانه یا دین پیامبرانه / دین باطنی یا دین واقعی / دین  الف 
یا دین  / دین هوا  اجتماعی  یا دین  فردی  / دین  زندگی  یا دین  رمزی 
دین   / زمینی  دین  یا  دین آسمانی   / واقعیت  دین  یا  دین حقیقت   / قبا 

اسطوره ائی یا دین تاریخی:

که  اسالم«  در  دینی  فکر  »بازسازی  گران سنگ  کتاب  در  الهوری  اقبال  محمد  عالمه 

اسالم شناسی اقبال می باشد، فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی که از مهم ترین فصل های این 

کتاب می باشد - با تبیین تفاوت دین صوفیانه و دین پیامبرانه شروع می کند که تأمل در آن 

می تواند در این رابطه برای ما بسی راه گشا باشد. او در این رابطه می گوید: »حضرت محمد 

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 هرگز به زمین باز منی گشتم 

شاید در سراسر ادبیات صوفیانه نتوان چند کلمه معدود را پیدا کرد که در یک جمله اختالف 

روانشناختی میان دو نوع خودآگاهی پیامبرانه و صوفیانه را به این خوبی آشکار سازد. مرد باطنی 

یا مرد صوفی و عارف منی خواهد که پس از آرامش و اطمینانی که با جتربه احتادی پیدا می کند به 

زندگی این جهان باز گردد و در آن هنگام اگر بنابر ضرورت باز گردد بازگشت او برای متام بشریت 
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سود چندانی ندارد ولی برعکس مرد صوفی و عارف بازگشت پیامبر جنبه خالقیت و ثمربخشی 

دارد؛ زیرا او باز می گردد تا در جریان زمان وارد شود به این قصد که جریان تاریخ را حتت ضبط پیام 

خود درآورد و از این راه جهان تازه ائی از کمال مطلوب ها خلق کند. برای مرد باطنی یا صوفی و 

برای پیامبر بیدار شدن نیروهای  اما  از جتربه احتادی مرحله ائی نهائی است  آرامش حاصل  عارف 

روانشناختی درون او است که عاملی می باشد تا جهان را تکان دهد و این نیروها چنان حساب 

شده است که کامالً جهان بشری را تغییر می دهد لذا به این دلیل است که در پیامبر آرزوی اینکه 

ببیند جتربه دینی به صورت یک نیروی جهانی زنده درآمده است به حد اعلی وجود دارد اما در مرد 

صوفی و عارف و باطنی نه؛ و به این ترتیب است که بازگشت پیامبر به جامعه بشری نوعی از 

آزمون عملی ارزش جتربه دینی او به شمار می رود. پیامبر در فعل خالق خود هم در باره خود داوری 

از خود که می کوشد  تاریخی بیرون  و  باره جهان واقعیت های عینی اجتماعی  در  می کند و هم 

تا جتربه دینی خود در آن واقعیت های اجتماعی و تاریخی جنبه عینیت بدهد. او با نفوذ کردن در 

آنچه نفوذناپذیر است پیامبری خود را برای خود باز می یابد و در برابر تاریخ نقاب از چهره خویش 

انواع  آزمودن  ارزش جتربه دینی یک پیغمبر  راه دیگر برای داوری کردن در باب  این  بر  بنا  برمی دارد. 

انسانیتی است که آن پیامبر ایجاد کرده است و نیز توجه به آن جهان و فرهنگ و متدنی است 

که از رسالت آن پیامبر زائیده می شود« )بازسازی فکر دینی در اسالم – ص 143 – س 1(.

توجه به این تبیین عالمه محمد اقبال الهوری از تفاوت بین تجربه صوفیانه و عارفانه و 

باطنی با تجربه نبوی پیامبرانه می توان نتیجه گرفت که:

1 - از نظر اقبال دین صوفیانه با دین پیامبرانه یا تجربه صوفیانه و عارفانه با تجربه نبوی 

پیامبرانه تفاوت ماهوی از فرش تا عرش دارد و هرگز نباید دین صوفیانه یا دین باطنی یا 

تجربه صوفیانه و عارفانه را جایگزین دین و تجربه پیامبرانه کرد چراکه گرچه:

هر دو یکسانند اما این کجا آن کجا دانه فلفل سیاه خال مه رویان

زیرا هدف تجربه صوفیانه و عارفانه نجات خود فردی است اما هدف تجربه نبوی پیامبرانه 

نجات اجتماع و تاریخ بشری می باشد.
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کار خود کن کار بیگانه مکن در زمین مردمان خانه مکن

کز برای اوست غمناکی تو کیست بیگانه تن خاکی تو

جوهر خود را نبینی فربهی تا تو تن را چرب و شیرین می دهی

روز مردن گند او پیدا شود گر میان مشک تن را جا شود

مشک چه بود نام پاک ذواجلالل مشک را بر تن مزن بر دل مبال

مثنوی – دفتر دوم – چاپ نیکلسون - ص 215 - س 3 بیت 264 به بعد

ماند خصمی زان به تر در اندرون ای شهان کشتیم ما خصم برون

شیر باطن سخره خرگوش نیست کشنت این کار عقل و هوش نیست

شیران را دان که خود را بشکند سهل شیری دان که صف ها بشکند

مثنوی - دفتر اول – ص 71 – س 7 – ابیات 1409 به بعد

کین حکایت هاست کز پیشین بدست ذکر موسی بند خاطرها شدست

نور موسی نقد تست ای مرد نیک ذکر موسی بهر روپوش است لیک

باید این دو خصم را در خویش جست موسی و فرعون در هستی تست

مثنوی – دفتر سوم – ص 442 – ابیات 1261 به بعد

َ رَُءوٌف رَِحیٌم - خداوند  ف »َلَقْد َجاَءُکْم رَُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُکْم َعِزیٌز َعَلیِه َما َعِنتُّْم َحِریٌص َعَلیُکْم ِباْلُمْؤِمِن�ی

پیامبری برای شما فرستاده است که رنج و سختی کشیدن شما بر او دشوار است و آمده است 

تا راه های دشوار را بر شما آسان کند چراکه به راهبری و مهرورزی نسبت به شما حریص 

و مشتاق است و با مومنان رئوف و رحیم می باشد« )سوره توبه - آیه 128(.

دین  با  باطنی  دین  یا  عارفانه  دین  یا  صوفیانه  دین  بین  تفاوت  که  است  معتقد  اقبال   -  2

پیامبرانه و تجربه نبوی در این است که در دین صوفیانه و دین عارفانه و دین باطنی هدف 
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صوفی و عارف معراج باطنی خودش می باشد، در صورتی که در دین پیامبرانه پیامبران 

ابراهیمی هدف از معراج وجودی پیامبران بازگشت به زمین و جامعه جهت فرهنگ سازی 

و تمدن سازی و جامعه سازی و تاریخ سازی و انسان سازی می باشد.

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

بَأٌْس َشِدیٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلیْعَلَم اللَُّه َمْن یْنُصُُه َورُُسَلُه ِباْلَغیِب ِإنَّ اللََّه َقِوی َعِزیٌز - به تحقیق ما 

فرستادیم پیامبران را با بینه و کتاب و میزان تا مردم را جهت برپائی قسط و عدالت برآشوبانند 

و در راستای این رسالت پیامبران بود که آهن که سختی در آن نهفته است فرستادیم چراکه در 

آن منافع مردم وجود دارد تا خداوند در غیبت پیامبران بداند که چگونه حرکت این پیامبران 

یاری می شود به درستی که خداوند توانا و عزتمند است« )سوره حدید – آیه 25(.

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

زهره شیرست مرا زهره تابنده شدم دیده سیرست مرا جان دلیرست مرا

رفتم دیوانه شدم سلسله بندنده شدم گفت که دیوانه نه ائی الیق این خانه نه ائی

رفتم سر مست شدم و زطرب آکنده شدم گفت که سر مست نه ائی رو که از این دست نه ائی

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

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

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

شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم گفت که شیخی و سری پیش رو و راهبری

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

اطلس نو بافت دلم دشمن این ژنده شدم تابش جان یافت دلم واشد و بشکافت دلم

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

مولوی - کلیات شمس تبریزی – غزل 1393 - ص 539 - س 28 به بعد

3 - از منظر اقبال الهوری بازگشت مرد صوفی یا مرد عارف یا مرد باطنی به جامعه بشری 

برای بشریت سود چندانی ندارد چراکه او رسالت انسان سازانه و جامعه سازانه و تاریخ سازانه 
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و فرهنگ سازانه و تمدن سازانه برای خود از قبل از ورود به جامعه بشریت پس از معراج 

باطنی تعریف نکرده است و مرد باطنی یا مرد صوفی و عارف فقط به خاطر معراج به 

معراج می رود نه مانند پیامبران ابراهیمی به خاطر نجات بشریت از ظلمات تاریخ

بر آن عقل ملوالنه همه جمع بخندید ملوالن همه رفتند در خانه ببندید

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

چو او چست و ظریفست شما چون هلپندید چو او ماه شکافید شما ابر چرایید

چو فرهاد و چو شداد دمی کوه نکندید ملوالن بچه رفتید که مردانه درین راه

چو رجنور نباشید سر خویش مبندید چو مه روی نباشید ز مه روی متابید

مدانید که چونید مدانید که چندید چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید

چو آن خویش بدیدیت چرا خویش پسندید چو آن چشمه بدیدیت چرا آب نگشتید

چه موقوف رفیقید چه وابسته پندید چو پروانه جانباز بسائید برین شمع

تن تازه بپوشید چو این کهنه فکندید ازین شمع بسوزید دل و جان بفروزید

خر لنگ چرائید چو از پشت سمندید زروباه چه ترسید شما شیر نژادید

که آن یار کلیدست شما جمله کلندید همان یار بیاید در دولت بگشاید

مولوی – کلیات شمس تبریزی – غزل 638 – ص 270 - س 25 به بعد

اما پیامبر به معراج می رود برای اینکه وارد زمان و تاریخ و جامعه بشود و همه چیز را از 

نو بازسازی کند به عبارت دیگر از نظر اقبال معراج پیامبران یک معراج متعدی است یعنی 

معراجی است که برای مردم و جامعه می باشد اما معراج صوفی و مرد باطنی و عارف یک 

معراجی است که فقط و فقط برای نفس خودش می باشد لذا در این رابطه است که مرد باطنی 

و عارف یا صوفی هرگز دوست ندارد که هیچ امری معراج او را تعطیل کند.

خود ندامن در کجا خواهم فتاد پر کاهم در مصاف تندباد

می دوم اندر مکان و المکان پیش چوگان های حکم کن فکان
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مقتدی بر آفتابت می شوم گر هاللم گر باللم می دوم

مولوی

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

ُ - منزه خداوندی که )در عرصه معراج( شبانه بنده خود را از  ِمیُع اْلَبِص�ی ِمْن آیاِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

مسجد الحرام به سوی مسجد االقصی ائی برد که برای انسان ها برکت نهادیم تا به او نشان 

دهیم آیات خودمان همانا خداوند بینا و شنوا است« )سوره اسری – آیه 1(.

4 - از منظر اقبال پیامبران ابراهیمی از آغاز شروع بعثت شان با این هدف می آیند که جریان 

تاریخ را تحت ضبط خود درآورند و با این کار، جهانی تازه و انسانی نو و جامعه ائی پویا 

بر پایه کمال مطلوب های خود بسازند اما مرد باطنی یا مرد صوفی یا مرد عارف اصالً 

در هیچ مرحله ائی از حیات باطنی و صوفیانه خود برای خود رسالت اجتماعی قائل نیست 

و لذا تعهد و مسئولیتی برای جامعه در خود نمی بینند حداکثر می توانند بگویند »کاری باید 

کرد و آن اینکه هر کس باید باغچه خود را بیل بزند و به باغچه دیگران کاری نداشته باشد، 

برعکس پیامبران که اول باغچه دیگران را بیل می زدند و در آخر به بیل زدن باغچه خود 

می پرداختند.«

ِ َکانَْت َعَلیِهْم... - هدف بعثت پیامبران این بوده است تا 
»...َویَضُع َعْنُهْم ِإْصَُهْم َواْلأَْغَلَل الَّ�ت

بارهای تاریخی و اجتماعی که بر دوش انسان ها بوده است وابنهند و زنجیرهای تاریخی و 

اجتماعی و انسانی که بر پای انسان ها قرار داشت، پاره کنند« )سوره اعراف – آیه 157(.

پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو من غالم قمرم غیر قمر هیچ مگو

ور از ین بی خبری رجن مبر هیچ مگو سخن رجن مگو جز سخن گنج مگو

آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دید بگفت

گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم

سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت

گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو گفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است
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گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد

خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو ای نشسته تو در ین خانه پر نقش و خیال

گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست

مولوی – کلیات شمس تبریزی – غزل 2219 - ص 832 - س 7 به بعد

باطنی  آرامش  عارف  مرد  یا  مرد صوفی  یا  باطنی  مرد  برای  که  است  معتقد  اقبال   -  5

محصول معراج نفسانی او، خود مرحله نهائی مقصود و مطلوب می باشد.

زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس گلعذاری زگلستان جهان ما را بس

از گرانان جهان رطل گران ما را بس من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد

ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس قصر فردوس بپاداش عمل می بخشند

کین اشارت زجهان گذاران ما را بس بنشین بر لب جوی گذر عمر ببین

گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس از در خویش خدا را به بهشتم مفرست

طبع چون آب غزل های روان ما را بس حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافیست

دیوان حافظ – دکتر یحیی قریب – ص 237 – س 7

اما برای پیامبر معراج و کسب وحی نبوی یا خودآگاهی پیامبرانه به خاطر آن است که جامعه 

و جهان و تاریخ را دچار تحول بکند.

ابروی ما زنام مصطفی است در دل مسلم مقام مصطفی است

کعبه را بیت احلرام کاشانه اش طور موجی از غبار خانه اش

کاسب افزایش از ذاتش ابد کمتر از آنی زاوقاتش ابد

تاج کسری زیر پای امتش بو ریا ممنون خواب راحتش
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قوم و آئین و حکومت آفرید در شبستان حرا خلوت گزید

تا به تخت خسروی خوابید قوم ماند شب ها چشم او محروم نوم

دیدٔه او اشکبار اندر مناز وقت هیجا تیغ او آهن گداز

قاطع نسل سالطین تیغ او در دعای نصرت امین تیغ او

مسند اقوام پیشین در نورد در جهان آئین نو آغاز کرد

همچو او بطن ام گیتی نزاد از کلید دین در دنیا گشاد

با غالم خویش بر یک خوان نشست در نگاه او یکی باال و پست

دختر سردار طی آمد اسیر در مصافی پیش آن گردون سریر

گردن از شرم و حیا خم کرده بود پای در زجنیر و هم بی پرده بود

چادر خود پیش روی او کشید دخترک را چون نبی بی پرده دید

پیش اقوام جهان بی چادریم ما از آن خاتون طی عریان تریم

کلیات اقبال الهوری – اسرار خودی – ص 15 - س 13

6 - اقبال معتقد است که در پیامبر آرزوی اینکه ببیند تجربه دینی یا وحی نبوی او به صورت 

یک نیروی جهانی و اجتماعی و تاریخی زنده در آمده است به حد اعلی وجود دارد اما برای 

یک مرد صوفی یا عارف یا یک مرد باطنی اوج تکامل آن است که جامعه و جهان بیرون 

بتواند  بپردازد، هر چه مرد صوفی  تنها به حیات در زندگی درون خود  را ترک گوید و 

نبرد برون را رها کند و نسبت به آن بی تفاوت باشد و به نبرد مکانیکی درون مشغول گردد 

موفق تر است.

زخم ناخن های فکرت می کشد روی نفس مطمئنه از جسد

می خراشد در تعمق روی جان فکرت بد ناخن پر زخم دان

تا گشاید عقده اشکال را در حدث کرده است زرین بال را

عقده ائی سخت بر کیسه تهی عقده را بگشاده گیر ای منتهی
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عقده چند دگر بگشاده گیر در گشاد عقده ها گشتی تو پیر

که ندانی که خسی یا نیکبخت عقده ائی کان بر گلوی ماست سخت

آن بود بهتر زهر فکر عتید گر بدانی که شقیعی یا سعید

خرج این دم کن اگر صاحب دمی حل این اشکال کن گر آدمی

حد خود را دان کزان نبود گریز حد اعیان و عرض دانسته گیر

تا به بی حد در رسی ای خاک بیز چون بدانی حد خود زین حد گریز

بی بصیرت عمر در مسموع رفت عمر در محمول و در موضوع رفت

باطل آمد در نتیجه خود نگر هر دلیلی بی نتیجه و بی اثر

بر قیاس اقترانی قانعی جز به مصنوعی ندیدی صانعی

از دالیل باز بر عکسش صفی می فزاید در وسائط فلسفی

مثنوی - دفتر پنجم - ص 288 - س 6

ب – دین آسمانی یا دین زمینی / دین اسطوره ائی یا دین تاریخی:

می کرد  دنبال  خود  بعثت  آغاز  همان  از  اسالم  پیامبر  که  هدف هائی  بزرگ ترین  از  یکی 

موضوع زمینی کردن دین در نگاه مردمی بود که در قرن هفتم میالدی زندگی می کردند. 

قرنی که بشریت در دوره اسطوره ائی به سر می برد و جهان را آنچنانکه ماکس وبر می گوید 

»رازآلود و رمزآلود می دید« و لذا از آنجائیکه پیامبر اسالم رسالت خودش را در ایجاد تحول 

اجتماعی و تحول انسانی و تحول تاریخی می دید در این رابطه مجبور بود تا دین اسطوره ائی 

آسمانی و  دین  با  بود که  پر واضح  پیامبر اسالم  برای  بکند، چراکه  تاریخی  را زمینی و 

فراتاریخی و رمزی و اسطوره ائی نمی تواند جهت تغییر ساختاری جامعه و تاریخ و انسان 

توسط نیروی دینی وارد چالش زمان بشود.

تغییر  ایجاد  به  تصمیم  اگر  که  بود  مسلم  حقیقت  این  اسالم  پیامبر  برای  دیگر  عبارت  به 

ساختاری در جامعه و تاریخ و انسان قرن هفتم میالدی دارد باید با یک دین تاریخی و زمینی 
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به تکوین نیروی دینی در جامعه و جهان بپردازد یعنی یک دین فرا تاریخی و اسطوره ائی 

جامعه سازانه  تغییرساز  فونکسیونی  تاریخ  و  جامعه  و  زمان  واقعیت  در  نمی تواند  هرگز 

و  زمانی حساس تر  امر  این  و  باشد  داشته  تمدن سازانه  و  فرهنگ سازانه  و  تاریخ سازانه  و 

برگشت ناپذیرتر می شود که به نقش تاریخی پروژه ختم نبوت پیامبر اسالم - آنچنانکه اقبال 

تبیین می کند - توجه بکنیم چرا که آنچنانکه اقبال می گوید »پیامبر اسالم در دوران 23 ساله 

حیات نبوی خود دارای دو رسالت، یکی تغییر زمان خود با نبوت، دیگری بسترسازی جهت 

تغییر تاریخ آینده بشریت توسط پروژه ختمیت نبوت بود« لذا در این راستا بود که تبدیل دین 

اسطوره ائی به دین زمینی و تاریخی در نوک پیکان هدف های پیامبر اسالم در قرن هفتم 

میالدی قرار گرفت زیرا هر چند برای یک مقطعی از تاریخ بشر ماقبل تاریخ - که بشریت 

هنوز در دوران اسطوره ائی زندگی می کرد - دین اسطوره ائی می توانست دارای فونکسیونی 

حداقلی فردی باشد قطعاً برای پیامبری که ادعای هدایت بشریت و جامعه و تاریخ حال و 

آینده داشت و مخاطب خودش را در قرآن نه تنها قومی خاص از مردم زمان خودش )مانند 

موسی که بنی اسرائیل را مخاطب قرار می داد( قرار نداد بلکه بالعکس همه انسان ها و همه 

را موضوع  آینده  تمام  بلکه  زمان خودش  و  به عصر  محدود  نه  هم  آن  بشر  همه  و  ناس 

دعوت خود کرد، لذا به هیچ وجه برای چنین پیامبری امکان تکیه بر یک دین فراتاریخی و 

اسطوره ائی جهت تکوین نیروی دینی در جامعه وجود نداشت و قطعاً برای چنین پیامبری با 

دین اسطوره ائی و فردی، امکان بسترسازی جهت تحول اجتماعی و تاریخی و انسانی نبود.

به همین دلیل پیامبر اسالم هم در راه مخاطب قرار دادن تمام مردم عصر و زمان خودش و 

هم در راه بسترسازی جهت پروژه دوران ساز و تاریخ ساز ختمیت نبوت و والیت و رسالتش 

و بستن راه آسمان بر بشر و زنده نگه داشتن هدایت و پیام و قرآن و اسالم و حرکت گذشته 

تمام پیامبران ابراهیمی سلف خودش - که بیش از 2500 سال قبل از بعثت پیامبر اسالم 

حرکت نجات بخش خود را آغاز کرده بودند - از همان آغاز شروع بعثتش در جهت تاریخی 

کردن دعوتش و زمینی کردن پیامش وارد عمل فردی و نظری و اجتماعی شد و در این 

رابطه بود که مکانیزمی که پیامبر اسالم برای تاریخی کردن دعوتش و زمینی کردن پیامش 

از آغاز بعثتش بر آن تکیه و تاکید می کرد عبارت بودند از:
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نبوی شان صورت  تجربه  و  پیامشان  که   - خودش  سلف  ابراهیمی  پیامبران  برعکس   -  1

فراتاریخی و پکیجی داشته است )مثل موسی که برای مدت چهل شبانه روز تجربه باطنی 

خود را در طور سینا به صورت تورات یا الواح برای مردم زمان خود آورد( - پیامبر اسالم 

در طول 23 سال حیات نبوی ش آن هم نه در شکل یک فرایند غارنشینی حرائی بلکه در بستر 

پراتیک 23 ساله طاقت سوز و استخوان سوز جامعه سازانه و تاریخ سازانه ائی خود که تنها 

در طول 8 سال از این 23 سال، 54 حرکت نظامی و تدارکات نظامی در آن جامعه قبائلی و 

بادیه نشین عربستان داشته است، در جامعه ائی که گاه برای اشتباه چرائیدن یک شتر از یک 

قبیله در مراتع قبیله دیگر بیش از چهل سال با هم می جنگیدند و خون همدیگر را می ریختند 

کوشید تا به زمینی و تاریخی کردن پیام و دعوت خود بپردازد.

در این رابطه بود که نخستین مکانیزمی که پیامبر اسالم جهت تاریخی کردن پیام و تجربه 

دینامیزم تکوین قرآن در بستر نزول 23 ساله در چارچوب  به کار برد همان  نبوی خود 

پراتیک جامعه سازانه و تاریخ سازانه و تمدن سازانه و فرهنگ سازانه خود بود. به همین دلیل 

او  به  پیامبر خطاب  دادن  قرار  با مخاطب  پیامبر اسالم  بعثت  آغاز شروع  از همان  قرآن 

می فرماید:

ُ - َوِلَربَِّک  ْ تَْسَتْک�شِ ف ُ ْر - َوالرُّْجَز َفاْهُجْر - َوَل تَْم�ف ْ - َوِثیابََک َفطَهِّ ِّ ثُِّر - ُقْم َفأَنِْذْر - َوَربََّک َفَک�ب »یا أَیَها اْلُمدَّ

ْ - ای در خود فرو رفته و روپوش حرائی و غارنشینی به خود پیچیده از این زندگی  َفاْص�بِ

حرائی و غارنشینی و تجربه فردی باطنی خارج شو - و برای نجات انسان و جامعه سازی و 

تاریخ سازی بشر به پا خیز و انذار کن - و از این به بعد به این شکل پروردگارت را تکبیر 

بگوی - و در این بستر جامعه سازانه و تاریخ سازانه معراج وجودی جهت نجات از آلودگی ها 

باطنی بکن - و بدین شکل خود را از پلیدی ها دور کن - و در برابر تالش برای رهائی 

جامعه و انسان و تاریخ بر انسان ها منت نگذار و بزرگ نمائی نکن – و در برابر این مبارزه 

طاقت سوز جامعه سازانه و انسان سازانه و تاریخ سازانه خود با تکیه بر پروردگارت مقاومت 

بکن« )سوره مدثر - آیات 1 تا 7(.

باز در همین رابطه است که قرآن از همان آغاز شروع بعثت پیامبر اسالم خطاب به او 

می فرماید:
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ُل - ُقِم اللَّیَل ِإلَّ َقِلیًل - ِنْصَفُه أَِو انُْقْص ِمْنُه َقِلیًل - أَْو ِزْد َعَلیِه َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَرِْتیًل - ِإنَّا  »یا أَیَها اْلُمزَّمِّ

َهاِر َسْبًحا طَِویًل  ِ النَّ
َسُنْلِقی َعَلیَک َقْوًل ثَِقیًل - ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّیِل ِهی أََشدُّ َوطًْئا َوأَْقَوُم ِقیًل - ِإنَّ َلَک �ف

ْ َعَل  ِق َواْلَمْغِرِب َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو َفاتَِّخْذُه َوِکیًل - َواْص�بِ ِ ْ ْل ِإَلیِه تَْبِتیًل - رَبُّ اْلَم�ش - َواْذُکِر اْسَم َربَِّک َوتََبتَّ

َما یُقوُلوَن َواْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِمیل - ای در خود فرو رفته و روپوش حرائی به خود پیچیده – 

به جای غارنشینی 15 ساله فاز حرائی خود اکنون در عرصه بعثت و تجربه نبوی برای 

انجام تجربه باطنی فردیت شب ها به انجام این مهم بپرداز و با تفکر و تدبر در آیات قرآن 

پراتیک باطنی خود را انجام ده چراکه به زودی تجربه نبوی تو در عرصه پراتیک استخوان 

سوز انسان سازانه و جامعه سازانه و تاریخ سازانه سخت و سنگین خواهد شد و بدین ترتیب 

تنها پراتیک باطنی شبانه تو با قرآن است که می تواند برای تو راه گشا باشد زیرا پراتیک 

جامعه سازانه و انسان سازانه و تاریخ سازانه تو در روز تو را به خود مشغول می کند - پس 

او  نیازمند باش چراکه  او  به  تنها  این مرحله ذکر پروردگارت را بکن و  بدین ترتیب در 

پروردگار همه عالم و وجود است همانی که جز او معبودی نیست پس آن بی نهایت را تکیه 

گاه و وکیل خود قرار بده – و در برابر برخوردهای مخالفین حرکت و دعوت و پیام ات 

برخورد عکس العملی و مقابله به مثل نکن تنها با مقاومت و حسن خلق و خیرخواهی و مدارا 

با مخالفین خودت برخورد کن« )سوره مزمل - آیات 1 تا 10(.

لذا به این ترتیب بود که اولین مکانیزمی که پیامبر اسالم برای تاریخی کردن بعثت و پیام 

خود بر آن تکیه کرد همین دینامیزم تکوین و پروسسی کردن نزول پیام و تجربه نبوی خود 

بود و به این ترتیب است که قرآن تبیین کننده حال های حیات نبوی پیامبر اسالم می باشد.

2 - دومین مکانیزمی که پیامبر اسالم جهت زمینی کردن دعوت و پیام خود بر آن تکیه 

می کرد زندگی شخصی خود پیامبر اسالم بود که آنچنانکه امام علی در نهج البالغه در باب 

چگونه زندگی کردن پیامبر اسالم می فرماید:

»...َو َلَقْد َکاَن ص یَأُْکُل َعَل اَْلأَرِْض َو یَْجِلُس ِجْلَسَة اَْلَعْبِد َو یَْخِصُف ِبَیِدِه نَْعَلُه َو یَرَْقُع ِبَیِدِه ثَْوبَُه 

َو یَْرَکُب اَْلِحَماَر اَْلَعاِرَی َو یُرِْدُف َخْلَفُه... - به تحقیق زندگی کردن پیامبر اسالم اینچنین بود که 

مانند همه مردم عادی روی زمین می نشست و روی زمین غذا می خورد و مانند همه بندگان 

نشست و برخاست می کرد و با دستان خود کارهای شخصی خود را انجام می داد و کفش های 
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خود را پینه می بست و لباس مندرس و پاره خود را خودش با دستان خود وصله می کرد 

و همیشه بر خر بی پاالن سوار می شد و نفر دیگری را هم بر پشت خود سوار می کرد« 

)نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 160- ص 228 - س 6(.

زندگی  شکل بندی  تعیین  در  پیامبر  تالش  تمام  می فرماید  علی  امام  آنچنانکه  دیگر  بیان  به 

و در گفتار و کردار و رفتار شخصی اش این بود که خود را یک فرد زمینی نشان بدهد 

آنچنان که واقعاً )برعکس عیسای مسیح که هم در شکل تولد و هم در شکل شهادت و هم 

اجازه  هرگز  و  بود  زمینی  فرد  یک  داشت(  آسمانی  صورتی  فردیش  زندگی  عرصه  در 

نمی داد تا شخصیت او در نگاه هواداران و مؤمنین به راهش صورتی غیر بشری و آسمانی 

و فراانسانی پیدا بکند؛ لذا بی باکانه در برابر مسلمانان می گفت »من از دنیای شما سه چیز 

دوست دارم: 1 – زن، 2 – عطر، 3 – صلوه« و به همین دلیل مانند همه انسان ها ازدواج 

می کرد و بیش از همه انسان ها به نظافت شخصی و نظم در کارش می پرداخت و هرگز 

نسبت به اینکه بشر است نه تنها حسرت نمی خورد بلکه بالعکس افتخار هم می کرد و تالش 

می کرد تا بشر بودن خود را پیوسته به رخ بکشد و در نگاه او و هوادارانش هیچ صفتی برای 

او بزرگ تر از بشر بودنش نبود و در همین رابطه همه مسلمانان را تا پایان تاریخ موظف 

کرد تا در نمازهای یومیه حداقل 9 بار بگویند »شهادت می دهیم که محمد یک بنده خدا بود.«

3 - سومین مکانیزمی که پیامبر اسالم جهت زمینی کردن حرکت و دعوت و پیام خود بر آن 

تکیه و تاکید می کرد اینکه - برعکس پیامبران ابراهیمی سلف خودش – به جز قرآن هیچگونه 

معجزه دیگری برای نشان دادن صداقت خود در دعوت از مردم نیاورد و در برابر مخالفین 

که پیوسته از او طلب معجزه می کردند جز این نمی گفت که:

ًا رَُسول - من هم مانند شما یک بشر هستم« )سوره اسرا –  َ ِّ َهْل ُکْنُت ِإلَّ بَ�ش »...ُقْل ُسْبَحاَن َر�ب

آیه 93(.

َر  ٌة ِمْن نَِخیٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ َلَنا ِمَن اْلأَرِْض یْنُبوًعا - أَْو تَُکوَن َلَک َجنَّ َّ تَْفُجَر  َلْن نُْؤِمَن َلَک َح�ت »َوَقاُلوا 

أَْو  َقِبیًل -  َواْلَمَلِئَکِة  ِباللَِّه   ِ
تَأْ�ت أَْو  ِکَسًفا  َعَلیَنا  َکَما زََعْمَت  َماَء  أَْو تُْسِقَط السَّ ًا -  اْلأَنَْهاَر خلل ها تَْفِج�ی

َِّل َعَلیَنا ِکَتابًا نَْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن  ف َ َّ تُ�ف َماِء َوَلْن نُْؤِمَن ِلرُِقیَک َح�ت ِ السَّ
َ �ف یُکوَن َلَک بَیٌت ِمْن زُْخرٍُف أَْو تَْر�ت
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به پیامبر اسالم گفتند: ما هرگز به تو ایمان نخواهیم  ًا رَُسول - صریحاً  َ ِّ َهْل ُکْنُت ِإلَّ بَ�ش َر�ب

آورد تا آنکه از زمین برای ما چشمه آبی بیرون بیاوری یا آنکه خداوند تو را باغی از خرما 

و انگور بدهد که در میان آن باغ نهرهای آب جاری باشد یا آنکه همان طوری که خودت 

می پنداری آسمان بر سر ما خراب بشود یا آنکه خدا و مالئکه او در برابر ما حاضرسازی 

یا آنکه تو را خانه ائی از طال باشد و یا آنکه تو به آسمان بروی و برای ما کتابی با خود از 

آسمان بیاوری تا ما با چشم خودمان بتوانیم آن کتاب را قرائت کنیم ای پیامبر در برابر تمام 

تقاضاهای معجزه خواهانه این ها بگو منزه است خداوند چراکه من یک فرد بشری بیشتر نیستم 

تنها تفاوتم با شما همین رسالت من است والغیر« )سوره اسری - آیات 90 تا 93(.

تا تجربه نبوی و  با تکیه بر آن تالش می کرد  پیامبر اسالم  بنابراین سومین مکانیزمی که 

حتی  و  مخالفین  معجزه طلبانه  خواسته های  با  مقابله  کند  زمینی  و  بشری  را  خود  حرکت 

مردم مخاطب خود بود برعکس پیامبران دیگر سلف ابراهیمی خود که در برابر خواسته 

معجزه طلبانه مردم تکیه بر معجزه های غیر کتابی می کردند که البته دلیل این امر آن بود که 

خود طلب معجزه مربوط به دوران اسطوره گرائی بشر بود و قطعاً تسلیم شدن پیامبر باعث 

باقی ماندن بشریت در آن دوران اسطوره ائی می شد که صد البته این امر خالف بینش پیامبر 

بود.

ج – دین تاریخی / دین فراتاریخی:

در آیه 17 سوره رعد بستر تاریخی شدن دین اسالم و وحی نبوی با ذکر مثالی اینچنین تبیین 

می کند:

اِر  ِ النَّ
ا یوِقُدوَن َعَلیِه �ف یُل َزبًَدا َراِبیا َوِممَّ َماِء َماًء َفَساَلْت أَْوِدیٌة ِبَقَدِرَها َ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 یصف

ُب اللَُّه اْلأَْمَثاَل - خداوند از آسمان آبی )وحی نبوی پیامبر  ِ ْ ِ اْلأَرِْض َکَذِلَک یصف
النَّاَس َفیْمُکُث �ف

اسالم( نازل کرد و این آب )وحی نبوی( تا زمانی که آسمانی بود صورتی بی صورت داشت 

اما زمانی که )در وجود پیامبر اسالم و در بین انسان ها و جوامع بشری جاری شد( به زمین 
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آمد این آب از آسمان آمده در مسیل هایی که در محل باران قرار دارند و از نظر وسعت 

و بزرگی با هم مختلفند و هر کدام به قدر مخصوص خود آن از آن آب بهره مند می شوند 

جاری شد )لذا با زمینی شدن آب آسمانی یا وحی نبوی وحی شکل بی صورت اولیه خود را 

از دست داد و با جاری شدن در بستر انسان ها و جامعه ها این وحی تاریخی شد و با تاریخی 

شدن و صورت یافتن آن وحی بی صورت حالت بسیط و ناب و یکنواختی خود را از دست 

داد( در نتیجه این آب در بستر زمین با خاک و خاشاک مخلوط شد« )سوره رعد – آیه 17( 

)و آن وحی نبوی با تاریخ در هم آمیخت و تاریخی شد و همراه با تاریخی شدن این وحی 

نبوی پیامبر اسالم فرهنگ ها و سنت ها و افکار و اندیشه ها و تضادهای انسانی و اجتماعی 

موجود در آن جوامع با این وحی و با این اسالم تاریخی ترکیب شدند در نتیجه جزو اسالم 

تاریخی شدند و بدین ترتیب اسالم ناب اولیه پیامبر اسالم که توسط وحی بسیط و بی صورت 

بر پیامبر نازل شد از خود پیامبر پروسه زمینی شدنش را آغاز کرد و اول زندگی شخصی 

خود پیامبر بود که وحی در آن جاری شد و از بعد از آن بود که این وحی وارد جامعه مکه 

و مدینه و قبائل شد و در زمان ُعمر این وحی توسط فتوحات نظامی ُعمر وارد فرهنگ های 

جهانی از جمله فرهنگ ایرانیان و رومیان و مصر و عراق شد و باالخره بدین ترتیب در 

سطح زمان به حرکت در آمد و بدین ترتیب اسالم تاریخی شد و رفته رفته این اسالم تاریخی 

در بستر همین تاریخ رشد و تکامل کرد تا به امروز که بعد از گذشت بیش از 14 قرن از 

وفات پیامبر به ما رسیده است(.

بی شک این اسالمی که امروز به ما رسیده است یک اسالمی است که بیش از 14 قرن 

در سرزمین های مختلف فرهنگی و سنتی جوامع مختلفی عبور کرده است و تکامل و رشد 

پیدا کرده است و با این رشد و تکامل خود از اسالم اولیه یا اسالم ناب و اسالم سلفیه و 

اسالم پیامبر اسالم، فاصله گرفته است و کامل تر شده است هرچند این اسالم تاریخی امروز 

تضادهای چهارده قرن گذشته را با خود حمل می کند ولی آنچنانکه در آیه فوق می گوید این 

تضادها به صورت کفی بر روی آب قرار می گیرد. البته نکته ائی که در این رابطه قرآن در 

مثال فوق مطرح می کند اینکه این کف های روی آب از بین می روند و تنها آنچه که منافع 

مردم است باقی می ماند.
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بنابراین معنای آیه 17 سوره رعد این است که خداوند از آسمان آبی را که همان وحی نبوی 

پیامبر  ابراهیمی سلف  پیامبران  نبوی  اما برعکس وحی  پیامبر اسالم می باشد فرو فرستاد 

اسالم - که وحی آن ها در زمان باقی نماند - تجربه نبوی پیامبر اسالم به علت تاریخی شدنش 

در بستر زمان جاری شد و در مسیل های مختلفی این وحی نبوی یا اسالم تاریخی پیامبر 

اسالم جاری شد و در چارچوب دیالکتیک تاریخی این اسالم تاریخی در ظرف های مختلفی 

مثل ظرف خالفت امام علی یا ظرف خالفت شیخین یا ظرف خالفت عثمان یا ظرف کربال یا 

ظرف حکومت بنی امیه و بنی عباس و عثمانی و صفویه یا ظرف های فکری فلسفه ارسطوئی 

یونان زده توسط ابن سینا و فارابی یا ظرف های تصوف ابن عربی و مولوی یا ظرف اسالم 

فقاهتی حوزه های هزار ساله شیعه و سنی یا ظرف متکلمین اشاعره و معتزله از اوایل قرن 

دوم یا ظرف اسالم حکومتی صفویه از قرن دهم و قس علی هذا و از این طریق بود که اسالم 

تاریخی در ظرف های مختلف سیاسی و اجتماعی و کالمی و فلسفی و فقهی و غیره در طول 

مدت بیش از چهارده قرن جاری و ساری شده است و قطعاً در کلیت خود این سیر تاریخی 

دستاوردی مثبت داشته است و هر چه پیش آمده است بر این اسالم تاریخی افزوده شده است 

و در آینده در بستر زمان در سه شکل تطبیقی و انطباقی و دگماتیسم این اسالم تاریخی جریان 

پیدا خواهد کرد و دائماً در حال رشد و تکامل خواهد بود.

هر چند در این جریان اسالم تاریخی گاها در ظرف های اسالم فقاهتی حوزه و اسالم فلسفی 

یونانی زده و ارسطوئی و اسالم سیاسی صفویه و عثمانی و بنی عباس و بنی امیه و عثمانی 

دچار آفت و رکود شده است ولی در ادامه زمان این افت و خیز و رکود به صورت کفی 

بر روی رودخانه اسالم تاریخی ظاهر می شود و قطعاً این کف ها از بین می رود و اسالم 

تاریخی در راستای منافع مردم و زحمتکشان و امامت و وراثت مستضعفین بر زمین باقی 

می ماند چراکه:

ِ اْلأَرِْض - تنها آنچه که در راستای منافع مردم و زحمتکشان و 
ا َما یْنَفُع النَّاَس َفیْمُکُث �ف »َوأَمَّ

وراثت و امامت مستضعفین بر زمین باشد باقی می ماند« و قطعاً آنچه که مقابل منافع مردم و 

زحمتکشان و وراثت و امامت مستضعفین بر زمین باشد مانند کف های روی رودخانه از بین 

خواهند رفت و به این ترتیب است که اسالم تاریخی پس از بین رفتن این کف های سیاسی و 
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فلسفی و فقهی و کالمی و صوفیانه می تواند چهره واقعی خود را که همان اسالم ضد طبقاتی 

و ضد استحمارگرانه و ضد استثمارگرانه و ضد استعبادگرانه می باشد به نمایش بگذارد و 

بسترساز امامت و وراثت مستضعفین بر زمین بشود.

بنابراین در این رابطه بود که اسالم تاریخی که جوهر و گوهر وحی نبوی یا همان اسالم 

سلفیه یا همان اسالم ناب محمدی بود توسط خود پیامبر در عرصه پروژه های سه گانه:

1 - دینامیزم تکوین.

2 - حج ابراهیمی.

3 - اجتهاد در اصول و فروع، طی 23 سال مبارزه طاقت سوز این اسالم که در آن زمان 

محدود به وحی نبوی و چند روایت خود پیامبر اسالم بود بدل به اسالم تاریخی شد و در این 

رابطه است که هرگز نباید با طرح شعار اسالم سلفیه - آنچنانکه اخوان المسلمین و سید قطب 

و القاعده و داعش و غیره مطرح می کنند - به نفی اسالم تاریخی پیامبر اسالم بپردازیم هر 

چند در زمان ما کف های اسالم سیاسی و اسالم کالمی و اسالم صوفیانه و اسالم فقاهتی و 

اسالم فلسفی یونانی زده ارسطوئی بر چهره اسالم تاریخی نشسته است و باعث شده تا آب 

رودخانه اسالم تاریخی در زیر این نقاب های دگماتیستی و انطباقی پنهان و مخفی بشود ولی 

آنچنانکه در آیه 17 سوره رعد مطرح شده است هرگز نباید فراموش کنیم که در تحلیل نهائی 

این ها کف هستند و رفتنی می باشند و آب در جریان از شکل مغلوب فعلی بیرون خواهد آمد 

و غالب خواهد شد و به این ترتیب شعار اسالم سلفیه که همان بازگشت به اسالم ساده زمان 

پیامبر اسالم می باشد در تحلیل نهائی به معنای نفی اسالم تاریخی و نفی بیش از چهارده قرن 

حیات و زندگی اسالم پیامبر اسالم می باشد و در همین رابطه است که در آیه 17 سوره رعد 

قرآن می فرماید این ظرف های مختلف در پیوند با هم در بستر زمان به هم پیوند خوردند و 

از پیوند این ظرف های مختلف بود که اسالم تاریخی تکوین پیدا کرد و از پیوند و یک کاسه 

شدن این ظرف ها است که سیل به راه افتاد و اسالم تاریخی به صورت عینی تکوین پیدا کرد 

و بعد از جریان این سیل یا تکوین اسالم تاریخی است که کف ها برروی سطح این رودخانه 

اسالم تاریخی ظاهر شدند نه بالعکس.
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یعنی اول کف ها بوجود نیامدند تا این کف ها دارای اصالت وجودی بشوند و آب رودخانه تابع 

این کف ها بگردد بلکه بالعکس این آب جاری و ساری در بستر تاریخ چهارده قرن گذشته 

اسالم بوده است که باعث گردیده تا این کف ها ظاهر بشوند و باز در همین رابطه است که 

در ادامه همین آیه 17 سوره رعد می فرماید:

اِر ابِْتَغاَء ِحْلیٍة أَْو َمَتاٍع َزبٌَد ِمْثُلُه...« قرآن در این آیه برای تبیین  ِ النَّ
ا یوِقُدوَن َعَلیِه �ف »...َوِممَّ

همین حقیقت و جایگاه اسالم تاریخی به ذکر مثال دیگری می پردازد تا نشان بدهد که تکوین 

و  آب  داستان  به  بچسبیم  آیه  تأویل  به جای  ما  تا  نیست  و سیل  آب  فقط مخصوص  کف ها 

رودخانه، به همین دلیل در مثال دوم داستان آتش دمیدن بر طال و نقره جهت جدا کردن 

خالص طال و نقره از ناخالص آن ها مطرح می کند زیرا این امر هم باعث می گردد تا در 

اثر دمیدن آتش بر ماده اولیه طال و نقره پس از ذوب شدن و به جوش آمدن کفی بر سطح 

آن ظاهر بشود که در اینجا هم مانند مثال آب باران باز کف به روی مواد ذوب شده از بین 

می رود و تنها مواد خالص آن باقی می ماند و به این ترتیب است که در ادامه آیه می فرماید:

ُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلَباِطَل...« یعنی خداوند جدال دیالکتیکی و تاریخی بین حق و  ِ ْ »...َکَذِلَک یصف

باطل با ذکر این مثال اثبات و مشخص می کند همانطوریکه جدال کف با سیل و طال و نقره 

گداخته در عالم خارج وجود دارد زیرا در ضرب المثل »ممثل« به وسیله مثل تثبیت و نصب 

العین می شود و وضعش روشن می گردد، بنابراین در مثال فوق »ممثل« دیالکتیک تاریخی 

بین حق و باطل می باشد که بسترساز تکوین اسالم تاریخی می باشد و مثل سیل و کف و یا 

کف و گداختن طال و نقره است، بنابراین آنچه که می توان از تفسیر آیه 17 سوره رعد فهم 

کرد اینکه:

1 - گرچه آبشخور اولیه اسالم تاریخی همان وحی نبوی پیامبر اسالم می باشد ولی با جاری 

شدن وحی نبوی در بستر زمان ظرف های مختلف سیاسی و فلسفی و کالمی و اجتماعی و 

فقهی و عرفانی و غیره هر کدام در اندازه ظرفیت خود بر اثر جاری شدن این آب از سیالب 

برخوردار شدند که هر چند همه این ها از این آبشخور نصیبی داشتند ولی هرگز خود این 

ظرف ها خود آن وحی نبوی نمی باشند.
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2 - از پیوند این ظرف های مختلف سیاسی و کالمی و فلسفی و عرفانی و فقهی و غیره بود 

که سیل که همان اسالم تاریخی می باشد در بستر زمان تکوین پیدا کرده است وگرنه اسالم 

تاریخی داللت بر آن اسالم ناب محمدی که در ناکجاآباد تاریخ وجود دارد نمی کند، به عبارت 

دیگر همین جدال اسالم امام علی و عثمان، اسالم عثمان با اسالم ابوذر، اسالم امام حسین 

با اسالم یزید، اسالم معتزله با اسالم اشاعره، اسالم اقبال با اسالم ارسطو، اسالم سیدجمال 

با اسالم صوفیانه، اسالم شریعتی با اسالم فقاهتی حوزه ها است که باعث می گردد تا اسالم 

تاریخی تکوین پیدا کند و اصالً اسالم تاریخی چیزی نیست جز جدال بین اسالم حق با اسالم 

باطل در لوای اسالم حسین و اسالم یزید و اسالم ابوذر و اسالم عثمان و غیره.

3 - شعار اسالم ناب محمدی یا شعار اسالم سلفیه به معنای نفی اسالم تاریخی و نفی چهارده 

قرن جدال بین اسالم حق و اسالم باطل می باشد، به عبارت دیگر شجره طیبه بیش از چهارده 

قرن اسالم تاریخی یک مولود تکامل یافته از اسالم سلفیه پیامبر اسالم می باشد که هر چند بر 

روی این مولود کف های باطل قرار گرفته است ولی راه دستیابی به اسالم زالل بازگشت به 

اسالم زمان پیامبر تحت شعارهای اسالم سلفیه و اسالم ناب محمدی نیست بلکه سیالن دادن 

همین اسالم تاریخی در کانتکس مبارزه تاریخی و مبارزه سیاسی و مبارزه فکری جهت بر 

طرف کردن کف هائی که در طول چهارده قرن گذشته بر سطح آن پیدا شده است، می باشد.

4 - سرانجام طرح شعارهای دگماتیستی مثل اسالم سلفیه و اسالم ناب محمدی جز زایش 

هیوالی داعش و القاعده و نظام مطلقه فقاهتی نخواهد بود چراکه این امر باعث می گردد تا 

اسالم بدون زمان و یا اسالم منفرد از زمان و اجتهاد بخواهیم که حاصل نهائی آن دستیابی به 

اسالم فقاهتی خوارج و داعش می باشد که تنها فونکسیون آن باب قصاص و باب جهاد است 

که برای دستیابی به اسالم باید سر ببریم و دست قطع کنیم و سنگسار و ارتداد و قتل و کشتار 

و تکفیر یکدیگر بکنیم همان ماجرای تراژیک و کمیکی که امروز در منطقه از آسیای جنوب 

شرقی تا غرب آفریقا توسط بوکوحرام و القاعده جبهه النصره و داعش و رژیم مطلقه فقاهتی 

شاهد آن هستیم و بیش از 36 سال است که جوی خون و برادرکشی و مسلمان کشی در این 

منطقه به راه انداخته اند و هر کدام دنبال اسالم سلفیه و اسالم ناب محمدی هستند که معتقدند 

آن اسالم فقط در خلیقه بنده وجود دارد بطوریکه دیدیم شیخ مرتضی مطهری رسماً اعالم 
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کرد که »ما برای وحدت شیعه و سنی حتی حاضر به تعطیلی یک امر مباح فقهی خودمان 

نیستیم« عین همین ادعا را امروز داعش و القاعده می کنند و کالً شیعه را تکفیر فقهی می کنند 

و واجب القتل می دانند و در لوای آن جوی خون به راه انداخته اند.

5 - بنابراین قصه اسالم تاریخی در داستان اسالم حق و اسالم باطل در بستر تاریخ می باشد 

نه در کانتکس اسالم ناب محمدی و اسالم سلفیه، چراکه اگر به جای اسالم تاریخی یا اسالمی 

که در بستر تاریخی جدال کرده است، بیائیم اسالم سلفیه و اسالم ناب محمدی معیار قرار 

بدهیم از آنجائیکه هر کدام از جریان های فوق اسالم سلفیه و اسالم ناب محمدی را از عینک 

فقهی خود نگاه و تبیین می کند خروجی نهائی این شعار همان خواهد شد که امروز شاهد آن 

هستیم و به همین دلیل است که طرح شعار اسالم سلفیه و اسالم ناب محمدی همان نمودار 

اسالم دگماتیسم تمام عیار می باشد.

6 - اسالم تاریخی که از سیالن بیش از چهارده قرن اسالم پیامبر به دست ما رسیده است 

آلود  کف  تاریخی  اسالم  همین  خود  است  بوده  اسالم  پیامبر  خود  خواسته  اینکه  بر  عالوه 

می تواند در کنار قرآن و رفتار و گفتار و متد پیامبر اسالم به عنوان تنها بستر دستیابی ما به 

اسالم حق در برابر اسالم باطل بشود.

7 - هرگز در چارچوب اسالم سلفیه و اسالم ناب محمدی برای ما امکان دستیابی حتی به 

اسالم ساده و خام زمان پیامبر اسالم هم نمی باشد چراکه عینکی که با آن می خواهیم دست 

به سورس و جراحی بزنیم همان عینک 1400 ساله طبقاتی و فلسفی و فقهی و کالمی و 

صوفیانه و غیره است لذا در این رابطه است که چه کسی امروز می تواند ادعا کند که نگاه من 

به قرآن همان نگاه افراد بادیه نشینان عربستان زمان پیامبر است البته اگر کسی چنین ادعائی 

در این زمان بکند به معنای آن است که هیچ چیز از اپیستمولوژی و شناخت فهم نکرده است.

پیامبر نه ممکن است و نه بر  بنابراین دستیابی به اسالم سلفیه و ناب محمدی زمان   - 8

صواب می باشد، ما موظفیم با عینک تاریخ اسالم تاریخی به ما رسیده را در بوته پراکسیس 

جامعه سازانه خود قرار دهیم.

9 – به قول معلم کبیرمان شریعتی ما برای اینکه اسالم پیامبر را گم نکنیم بر اسالم علی در 
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نهج البالغه تکیه کردیم چرا که به درستی فهمیدیم که امکان مستقیم دستیابی به اسالم پیامبر 

در عرصه تاریخ و زمان برای ما وجود ندارد و اسالم علی و اسالم امام حسین اصالً چیزی 

نیست جز فهم تاریخی کردن از اسالم پیامبر اسالم، آنچنانکه شریعتی می گوید ما نمی خواستیم 

توسط امام علی و امام حسین یک اسالم جدید در کنار اسالم پیامبر بسازیم بلکه بالعکس 

می خواستیم چگونه فهمیدن اسالم پیامبر را از آن ها یاد بگیریم نه یک نقطه بیشتر و نه یک 

نقطه کمتر.

10 - اسالم تاریخی یک شجره طیبه ائی است که در طول بیش از 1400 سال رشد کرده 

است این شجره یا رودخانه گرچه در آغاز تنها با یک درخت وحی نبوی حرکت خود را آغاز 

کرد، اما امروز همان یک نهال روئیده شده بر غار حرا در بستر تاریخ بیش از چهارده قرن 

بدل به یک جنگل از فرهنگ های مختلف و اندیشه های متفاوت شده است که ما موظفیم حتی 

برای دستیابی به آن نهال اولیه از دل این جنگل بیش از 1400 ساله عبور بکنیم.

11 - اسالم اولیه پیامبر اسالم یا وحی نبوی پیامبر اسالم یک بذری بود که توسط خود پیامبر 

اسالم در سرزمین تاریخ کاشته شد و آن بذر اولیه در سرزمین تاریخ بعد از 1400 سال بدل 

به نهال و جنگل شد، بنابراین این یک حرف غلطی خواهد بود که بگوئیم ما دوباره می خواهیم 

به آن بذر اولیه دست پیدا کنیم چراکه نه ممکن است و نه بر صواب می باشد.

کبیرمان  معلم  نیست جز  تاریخی در عصر حاضر کسی  اسالم  کننده  تبیین  قهرمان   -  12

شریعتی که نزدیک به نیم قرن قبل برای اولین بار در تاریخ اسالم با متدولوژی تاریخ به فهم 

اسالم این اسالم تاریخی پرداخت و با آن توانست اسالم تاریخی را تبیین نماید.

13 - مولوی در غزل شماره 2707 کلیات دیوان شمس - ص 1004 - س 28 کف روی 

سیالب را صورت یافتن بی صورت تبیین می نماید و در این رابطه است که می گوید:

زکف بگذر اگر اهل صفائی کف دریاست صورت های عالم

البته قبل از این مولوی در دفتر اول مثنوی - ص 25 - س 33 با بیان:

باز شد کانا الیه راجعون صورت از بی صورتی آمد برون
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کالً مکانیزم تکوین تمامی مؤلفه های وجود به صورت تکوین صورت از بی صورتی تبیین 

می کند اما در این غزل مولوی با بیان:

زکف بگذر اگر اهل صفائی کف دریاست صورت های عالم

کالً تکوین صورت از بی صورتی که مکانیزم تکوین وجود می باشد به صورت کف روی آب 

مطرح می کند که صد البته این دیدگاه تبیینی موالنا در خصوص وحی نبوی پیامبر اسالم نیز 

صادق می باشد چراکه اگر آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی در تبیین معراج و اسری پیامبر 

اسالم تبیین می نماید تمامی صعود پیامبر اسالم از نردبان تکامل فردی و اجتماعی به صورت 

وجودی و دیالکتیکی و ارگانیکی یا به بیان خود معلم کبیرمان اگزیستانسی بوده است و از 

آنجائیکه وحی پیامبر اسالم - آنچنانکه عالمه محمد اقبال الهوری در کتاب بازسازی فکر 

دینی در اسالم – فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 144 - 145 – س 21 به بعد 

می گوید: »شکل استعمال کلمه وحی در قرآن نشان می دهد که قرآن وحی را خاصیتی از حیات و 

وجود می داند البته این هست که از نظر قرآن خصوصیت و شکل وحی برحسب مراحل مختلف 

تکامل حیات متفاوت است گیاهی که به آزادی در مکان رشد می کند جانوری که برای سازگار 

شدن با محیط تازه حیات دارای اندام تازه ائی می شود و انسانی که از اعماق درونی خود روشنی 

تازه ائی دریافت می کند همه مناینده حاالت و مراتب مختلف وحی از نظر قرآن هستند که بنابر 

ضرورت های ظرف پذیرای وحی می شوند.« - شکل وجودی و اگزیستانسی و درونی داشته است 

نه شکل برونی و مکانیکی آنچنانکه اسالم فقاهتی حوزه معتقد است.

در همین رابطه است که آنچنانکه مولوی می گوید قطعاً تکوین وحی نبوی در وجود پیامبر 

اسالم در آغاز صورت بی صورت داشته است و بعداً در عرصه پروسس دینامیزم تکوین 23 

ساله فرایند مکی و مدنی بوده است که این صورت بی صورت وحی نبوی که مانند جنینی 

در وجود پیامبر اسالم تکوین پیدا کرده بود صورت خارجی به خود گرفته است و در همین 

رابطه است که قرآن نزول وحی نبوی پیامبر اسالم به دو صورت انزالی و تنزیلی مطرح 

می کند که تکیه انزالی قرآن بر وحی نبوی پیامبر اسالم آنچنانکه مفسرین قرآن از آغاز تا 

کنون گفته اند داللت بر همان تکوین وحی بی صورت در شکل دفعی در وجود پیامبر اسالم 

می کند برعکس تکیه تنزیلی قرآن که داللت بر همان صورت یابی وحی بی صورت در بستر 
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زمان به صورت تدریجی می نماید.

لذا در همین رابطه است که می توانیم امر صورت یابی وحی نبوی از شکل بی صورت آن 

در اشکال مختلف فردی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و حتی جغرافیائی تبیین نمائیم به 

این ترتیب است که اصالً صورت یابی وحی بی صورت در وجود پیامبر اسالم از همان آغاز 

بسترساز اسالم تاریخی بوده است و شاید بهتر آن باشد که بگوئیم خود اسالم تاریخی مولود 

اینجا است که  از  پیامبر و بستر زمان می باشد و  صورت یابی وحی بی صورت در وجود 

امر اجتهاد در اصول و فروع می تواند در عرصه زمان بعد از وفات پیامبر اسالم بسترساز 

تکوین  آغاز  در  دیگر هر چند  به عبارت  بشود؛  نبوی  از وحی  نوین  تکوین صورت های 

پیامبر اسالم  مانند جنینی در وجود  از مطلق بی صورتی که  امر صورت یابی  نبوی  وحی 

به صورت فرایند انزالی و دفعی شکل یافته است اما در ادامه آن از بعد از وفات پیامبر 

اسالم در بستر اجتهاد در اصول و فروع که خود عامل اصلی و بسترساز اسالم تاریخی در 

عرصه زمان می باشد صورت نسبی دارد و همین امر بسترساز تکامل اسالم تاریخی از بعد 

از وفات پیامبر اسالم )که همان گوهر ختم نبوت پیامبر اسالم می باشد( است، بنابراین در 

عرصه اسالم تاریخی صورت یابی از وحی بی صورت، صورت نسبی دارد و از اینجا است 

که وحی می تواند به صورت برگشت ناپذیر از بعد از وفات پیامبر اسالم در کانتکس پروژه 

ختم نبوت تکامل پیدا کند.

14 - علت ابطال شعار سلفیه و اسالم ناب محمدی که نماینده شعار اسالم ارتجاعی در این 

زمان می باشد این است که از نظر سردمداران این اندیشه تکامل و حرکت تاریخی امری 

برگشت پذیر می باشد که آنچنانکه مولوی می گوید خود این خالف اصول وحی نبوی است.

هیچ نان گندمی خرمن نشد هیچ آئینه دگر آهن نشد

هیچ میوه پخته باکوره نشد هیچ انگوری دگر غوره نشد

هیچ و برهان محقق نور شو پخته گرد و از تغییر دور شو

مثنوی – دفتر دوم – ص 99 – س 22 به بعد
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15 - شعار اسالم سلفیه و اسالم ناب محمدی که توسط طرفداران اسالم ارتجاعی و اسالم 

خشونت و اسالم فقاهتی در این زمان مطرح می شود به معنای نفی اسالم تاریخی می باشد که 

بسترساز اسالم اجتهادی و اسالم بازسازی شده اقبال و شریعتی بوده است.

16 - معنای شعار »بازگشت به قرآن« اقبال و شریعتی مضمون شعار اسالم سلفیه و اسالم 

ناب محمدی ارتجاع مذهبی ندارد بلکه بالعکس داللت بر آبشخور اسالم تاریخی توسط تفسیر 

نو از قرآن به وسیله پروژه اجتهاد در اصول و فروع می کند.

تاریخی  اقبال الهوری نخستین پیش فرض اسالم  17 - پروژه ختمیت نبوت عالمه محمد 

می باشد، چراکه آنچنانکه اقبال می گوید:

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 ناموس دین مصطفی است ال نبی بعدی زاحسان خداست

حفظ سر وحدت ملت از او قوم را سرمایٔه قوت ازو

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

نعرٔه القوم بعدی می زند دل زغیر اله مسلمان بر کند

کلیات موالنا اقبال الهوری – فصل رمز بی خودی – ص 70 - س 1 به بعد

تنها در کانتکس پروژه ختم نبوت پیامبر اسالم است که دست عقل برهانی استقرائی بشر 

جهت اجتهاد در اصول و فروع اسالم تاریخی در بستر زمان فراهم می شود.

»ظهور والدت عقل برهانی استقرائی بشر همراه با ظهور اسالم در نتیجه اکتشاف ضرورت 

ختم نبوت و پایان یافتن خود رسالت پیامبران به حد کمال خود می رسد« )کتاب بازسازی فکر 

دینی عالمه محمد اقبال الهوری – فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 146 - س 4(.

البته در همین جا الزم به تذکر است که شیخ مرتضی مطهری جهت نفی پروژه گران سنک 
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ختم نبوت اقبال اقدام به طرح یک پروژه آلترناتیوی عکس العملی کرده است که برعکس 

پروژه ختم نبوت اقبال که بر مبنای تولد عقل برهان استقرائی انسان به عنوان عامل ختم 

تبیین  در  است، شیخ مرتضی مطهری  بنا شده  میالدی  هفتم  قرن  از  نبوت  و ختم  رسالت 

ابراهیمی می گوید این فقه حوزه های فقاهتی است که به  پیامبران  خاتمیت رسالت و نبوت 

علت اینکه از آنچنان پتانسیلی برخوردار می باشد که این فقه تا پایان تاریخ می تواند مردم را 

اداره کند لذا بسترساز ختم نبوت پیامبر اسالم شده است؛ بنابراین در این پروژه شیخ مرتضی 

مطهری فقه حوزه های فقاهتی جایگزین عقل برهانی استقرائی اقبال الهوری می کند چراکه 

اقبال ظهور عقل استقرائی انسان بسترساز ختم نبوت و رسالت می داند اما مطهری تکوین 

فقه حوزه را عامل ختم نبوت می داند، به عبارت دیگر مطهری خاتمیت فقاهتی را جایگزین 

خاتمیت نبوت اقبال می کند.

18 - طرح شعار اسالم سلفیه و اسالم ناب محمدی به معنای این است که کل اسالم تاریخی 

فقط همان آیات قرآن و روایات محدود نقل شده از پیامبر اسالم می باشد و به جز این دو منبع 

ما منابع معرفتی دیگری در اسالم نداریم.

19 – زمانی که پیامبر اسالم بذر اسالم اولیه خود را در بستر دینامیزم 23 ساله پروسه 

تکوین با آن مبارزه طاقت سوز 23 ساله مکی و مدنی خود در سرزمین تاریخ کاشت هدفش 

این بود که این بذر بتواند توسط تغذیه از عقل استقرائی انسان در بستر زمان رشد و تکامل 

کند نه اینکه به صورت اسکوالستیکی و فراتاریخی در موزه باقی بماند.

د – پروژه حج ابراهیمی با معماری پیامبر اسالم در خدمت زمینی کردن 
دین آسمانی:

مواردی که در رابطه با زمینی کردن اسالم آسمانی توسط پروژه حج ابراهیمی به دست 

معمار بزرگ حج یعنی پیامبر اسالم باید در نظر بگیریم عبارتند از:

1 - پروژه حج برای اولین بار توسط پیامبر اسالم در مذهب پیامبران ابراهیمی سلف خود 

بازتعریف و بازتولید و بازسازی گردید و به جز در اسالم در هیچ مذهب پیامبران ابراهیمی 
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سلف پیامبر اسالم اعم از موسی و عیسی و غیره حج و کعبه به عنوان زیارتگاه مطرح نبوده 

است لذا این پیامبر اسالم بود که برای اولین بار با زنده کردن کعبه توسط پروژه تغییر قبله 

پروژه حج زیارتی را معماری کرد.

2 - تا قبل از فتح مکه کعبه در خدمت بت پرستی بود و به جز اندک زمان حیات ابراهیمی که 

از نظر تاریخی برای ما ناشناخته می باشد آنچه که تاریخ از وضعیت کعبه و حج قبل از اسالم 

مطرح می کند فقط داللت بر بت خانه بودن کعبه دارد و به عبارت دیگر تا قبل از معماری 

و بازتولید و بازسازی و بازتعریف حج و کعبه توسط پیامبر اسالم حج و کعبه در خدمت 

بت پرستی بوده است و این هم یک طنز تاریخ است که چگونه در عرصه تاریخ غصب شده 

طبقاتی کعبه که بنایش توسط ابراهیم در راستای برپائی توحید بوده است از بعد از ابراهیم 

خلیل در خدمت بت پرستی قرار گرفته است.

پیامبران  مقدس  مرکز  اسالم  پیامبر  مجدد  معماری  و  بازسازی  و  بازتعریف  از  قبل   -  3

ابراهیمی بیت المقدس بوده است و خود مسلمانان و پیامبر اسالم هم تا سال دوم هجرت یعنی 

قبله  نماز می خواندند و  المقدس  بیت  به سمت  پیامبر اسالم  بعثت  از  بعد  بیش از 15 سال 

مسلمین نیز همین بیت المقدس بود.

4 - پروژه حج بت پرستان بر پایه کعبه تا زمان فتح مکه توسط پیامبر اسالم بر سه مؤلف 

استوار بود که عبارت بودند از:

مؤلفه اول – طواف بر گرد کعبه با نیت طواف بر گرد بت های درون کعبه که گاها طبق 

گواهی تاریخ تعداد این بت ها تا 300 بت هم می رسید.

مؤلفه دوم - پروژه حج بت پرستان - سعی بین صفا و مروه بود که به دلیل اینکه دو بت بر 

روی دو کوه صفا و مروه قرار داده بودند حتی زنان به صورت عریان تالش می کردند تا با 

سعی و هروله کنان بین صفا و مروه حمایت این بت ها را به دست آورند.

مؤلفه سوم - حج بت پرستان – قربانی بود که بت پرستان جهت کسب حمایت بت ها می کوشیدند 

تا در راه آن بت ها قربانی کنند.
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5 - پیامبر اسالم در راستای بازسازی پروژه حج کوشید عالوه بر حفظ سه مؤلفه طواف 

و سعی و قربانی حج بت پرستی سه مؤلفه دیگر به این پروژه اضافه کند که عبارتند از: 

اول - مؤلفه احرام، دوم - مؤلفه وقوف در عرفات و مشعر و منا، سوم - مؤلفه رمی جمره 

و عید قربان.

6 - پیامبر اسالم پس از حفظ سه مؤلفه طواف و سعی و قربانی حج بت پرستی کاری که در 

رابطه با این سه مؤلفه کرد اینکه با حذف بت ها در کعبه و در صفا و مروه و در جایگاه 

قربانی هللا را جایگزین آن کند و به این ترتیب بود که این سه مؤلفه در کنار آن سه مؤلفه خود 

پیامبر اسالم شش مؤلفه احرام و طواف و سعی و وقوف در عرفات و مشعر و منی و رمی 

جمره و باالخره قربانی و عید ارکان پروژه حج ابراهیمی پیامبر اسالم را تشکیل می دهند.

7 - هدف پیامبر اسالم از آرایش این شش مؤلفه در کانتکس پروژه حج زمینی کردن دین 

اسطوره ائی و آسمانی پیامبران ابراهیمی در فرایند ختم نبوت و رسالت و قطع آسمان بر 

زمین بود چراکه پیامبر اسالم آنچنانکه اقبال الهوری می گوید اعتقاد داشت که در مرحله 

و  اسطوره ائی  دین  دیگر  بشر  استقرائی  عقل  تولد  با  ابراهیمی  انبیاء  و رسالت  نبوت  ختم 

اسکوالستیکی فونکسیون هدایت گرانه نخواهد داشت، لذا در این رابطه بود که پیامبر اسالم 

کوشید توسط شش مؤلفه حج خود دین اسطوره ائی و آسمانی و اسکوالستیک انبیاء ابراهیمی 

را زمینی کند چراکه در احرام توسط مهار »خود« های سرکش نفسانی انسان در چارچوب 

متولد  انسان زمینی  دارد  اندازه همه بشریت معنی  به  انسان که  زنده کردن »من« حقیقی 

می شود و همین انسان متولد شده زمینی مرحله احرام است که در فرایند طواف در برابر 

بی نهایت قرار می گیرد و بدین ترتیب زندگی با بی نهایت بزرگ را در زمین بدون آسمان در 

طواف تجربه می کند و در سعی با تالش دنیوی می کوشد تا آخرت را از دل این دنیا بیرون 

بکشد و خود معمار دنیا و آخرت خود باشد و در وقوف در عرصه سه مؤلفه »شناخت« و 

»شعور« و »عشق« می کوشد بی واسطه در زمین بی نهایت را در بستر معرفت و شناخت 

سه مؤلفه ائی فهم کند و در مرحله رمی جمره می کوشد پس از شناخت دشمنان زمینی خود 

به دفع و نفی آن ها بپردازد و در قربانی تالش می کند که آنچه بیشتر دوست دارد و بیشتر 

او را زمین گیر کرده است برای سبکبال شدن جهت پرواز در زمین با دست خود، آن ها را 
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قربانی کنند.

و  کعبه  زیارت  عیسی  و  موسی  یا  مسیحیت  و  یهود  ادیان  در  اینکه  علت  بنابراین   -  8

اینکه بشریت در مرحله  به علت  بوده که در زمان موسی و عیسی  این  نشده  حج مطرح 

اسطوره ائی زندگی می کردند نیازمند این پروژه جهت زمینی کردن نداشته اند زیرا بشر آن 

روز توان زمینی شدن نداشته است و علت اینکه پیامبر اسالم توانست توسط پروژه حج، بستر 

زمینی کردن حرکت خود را آماده کند تولد عقل استقرائی در انسان بوده است که پیامبر اسالم 

توسط مؤلفه وقوف سه مرحله عرفات و مشعر و منی به تعالی و رشد این عقل استقرائی 

انسان در چارچوب پروژه حج می پردازد.

9 - یکی از اهداف پیامبر اسالم در نجات کعبه و حج از حصار بت پرستان و تالش بی وقفه 

در جهت تغییر قبله از بیت المقدس به طرف کعبه یعنی از شمال به طرف جنوب این بود 

که پیامبر می خواست در عرصه اسالم تاریخی خود توسط حج بازسازی شده ابراهیمی پیوند 

همیشگی خود را با ابراهیم خلیل بنیانگزار نهضت توحید در تاریخ بشر به نمایش بگذارد.

پذیر  امکان  ما  برای  پروژه حج  و شناخت  فهم  اسالم اصالً  پیامبر  بعثت  فهم  بدون   -  10

نمی باشد چراکه نکته محوری که در رابطه با پروژه حج پیامبر اسالم نباید فراموش کنیم 

اینکه حج در خدمت اهداف بعثت پیامبر اسالم بوده است نه بالعکس، به همین دلیل بدون 

یا به عبارت دیگر بدون بعثت شناسی امکان حج شناسی  پیامبر اسالم  شناخت اهداف بعثت 

گرو  در  تاریخی حج شناسی  اسالم  در عرصه  همیشه  یعنی  داشت  نخواهد  وجود  ما  برای 

در چارچوب  کوشیدیم موضوع حج شناسی  که  است  رابطه  همین  در  و  است  بعثت شناسی 

بعثت شناسی پیامبر اسالم تبیین کنیم.

البته همه این ها در گرو این است که ما معمار اصلی حج ابراهیمی را خود پیامبر اسالم بدانیم 

و در همین رابطه است که حج فقاهتی که امروز رژیم مطلقه فقاهتی بر طبل آن می کوبد تنها 

فونکسیونی که برای حاجی دارد اینکه توسط آدرس غلط گرفتن از اسالم فقاهتی در خدمت 

رژیم مطلقه فقاهتی قرار می گیرد و لذا در این رابطه است که رژیم مطلقه فقاهتی ساالنه با 

هزینه کردن میلیاردها دالر توسط تشکیالت فقهی در عرصه خود پروژه حج برای حاجیان 
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وسیله را جایگزین هدف می کنند، به عبارت دیگر توسط اسالم فقاهتی با جایگزین کردن 

حج فقاهتی به جای حج ابراهیمی، حج تکنیکی فقهی را جایگزین حج توحیدی پیامبر اسالم 

می کنند که در این صورت همه هدف حاجی این خواهد که به لحاظ تکنیکی و فقهی حج او 

دارای اشکال فنی نشود و طبعاً در این صورت حاجی می تواند توسط رعایت اصول فنی 

فقهی و تکنیکی برنده پروژه حج فقهی بشود بدون اینکه بوئی از هدف پیامبر اسالم نسبت 

به بازسازی و بازتولید و بازتعریف این حج پیدا کند و در این رابطه است که تمام تالش 

کاروان داران حج فقاهتی رژیم مطلقه فقاهتی این است که در سرزمین وحی با پیدا کردن 

قبری، حال یا در احد باشد و یا در مکه باشد و یا در بقیع به جای توجه و تفکر، از حاجی 

اشک بگیرند.





پیامبر  نبوت  ختم  چرائی 
اسالم
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1 - عالمه محمد اقبال الهوری و پروژه ختم نبوت:

پیچیده ترین موضوع در خصوص پروسس 23 ساله بعثت پیامبر اسالم، موضوع ختم نبوت 

بن خلدون  به صورت حاشیه ائی عبدالرحمن  بار  اولین  برای  است که گرچه  اسالم  پیامبر 

تونسی در قرن هشتم هجری در کتاب گران سنگ »مقدمه تاریخ« خود به تبیین آن پرداخت، 

می باشد  الهوری  اقبال  محمد  عالمه  موالنا  موضوع حضرت  این  کننده  تبیین  قهرمان  اما 

که برای اولین بار از زاویه ختم نبوت بعثت پیامبر اسالم و بازسازی اسالم و فهم قرآن و 

اجتهاد در اصول کالمی و فروع فقهی و فهم تجربه دینی نبوی و تجربه باطنی صوفیانه 

مورد مطالعه قرار داد؛ به عبارت دیگر در طول چهارده قرن تاریخ اسالم، تاریخی قبل 

از  بود که پس  ترتیب  این  به  نبوت  اقبال متدولوژی متفکرین اسالم جهت مطالعه ختم  از 

مطالعه پروسس تاریخی بعثت به ختم نبوت پیامبر اسالم هم به عنوان یک موضوع فرعی 

و حاشیه ائی نگاه می کردند و بعضی مانند شیخ مرتضی مطهری این موضوع حاشیه ائی و 

فرعی محدود به شریعت و فقه می کردند و بدین ترتیب موضوع ختمیت نبوت پیامبر اسالم 

که یک موضوع صد در صد کالمی می باشد، با عینک فقاهتی به صورت حاشیه ائی مطالعه 

می کردند، یعنی با فقه و روایت نگاه می کردند و با فقه و روایت تبیین می کردند و با فقه 
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و روایت تمام می کردند و بدین ترتیب بود که بزرگ ترین جفا در حق ختمیت نبوت پیامبر 

اسالم می کردند.

البته علت اینکه حوزه های فقاهتی شیعه و سنی در طول بیش از هزار سال گذشته ختمیت 

پیامبر اسالم را از منظر فقهی و روایتی مطالعه و تبیین می کردند، این بود که در چارچوب 

فقهی و روایتی این پیشفرض ذهنی - که قبالً به صورت دستوری و تکلیفی در حوزه های 

فقاهتی آموخته بودند - که فقه حوزه در چارچوب اجتهاد فقاهتی برنامه جامع و کامل برای 

همه تاریخ بشر از لحظه تولد تا وفات و از فرد تا اجتماع دارد؛ لذا علت ختم نبوت پیامبر 

تبیین  فقهی  فروع  در  اجتهاد  و  فقاهتی  اسالم  شریعت،  فقه،  همین  کانتکس  در  را  اسالم 

می کردند، اما انقالبی که عالمه محمد اقبال الهوری در متدلوژی مطالعه بعثت پیامبر اسالم 

بوجود آورد این بود که:

اوالً اعالم کرد که ختم نبوت پیامبر اسالم را نباید در چارچوب بعثت پیامبر اسالم مطالعه 

نبوت مورد  کانتکس ختم  باید در  پیامبر اسالم را  بعثت  اقبال  از نظر  بالعکس،  بلکه  کنیم 

روی  از  را  درخت   - بالثمارها  الشجار  »تعرف  اقبال  نظر  از  چراکه  گیرد  قرار  مطالعه 

اقبال معتقد بود که ختم نبوت میوه  میوه اش می توان شناخت، نه میوه از روی درختش.« 

درخت بعثت پیامبر اسالم می باشد؛ بنابراین برای اینکه به انحراف نیافتیم تنها متدولوژی 

فهم بعثت پیامبر اسالم در این است که ما تمام پروسس 23 ساله بعثت پیامبر اسالم را از 

کانال و زاویه ختم نبوت مورد مطالعه قرار دهیم و به این ترتیب بود که اقبال پس از اینکه 

مخروط معرفت شناسی بعثت پیامبر اسالم را که از رأس بر زمین گذاشته شده بود، بر روی 

قاعده خود قرار داد و در کتاب گران سنگ »بازسازی فکر دینی« ابتدا به تبیین مقوله فربه 

ختم نبوت پرداخت و سپس از زاویه و در چارچوب آن به مطالعه بعثت پیامبر اسالم، تجربه 

نبوی، وحی، قرآن و اصل اجتهاد پرداخت و به همین دلیل است که اقبال معتقد گردید که 

بدون فهم عمیق موضوع بسیار پیچیده ختم نبوت، ما هرگز نمی توانیم به فهم همه جانبه بعثت 

پیامبر اسالم و قرآن دست پیدا کنیم.

ثانیاً در این رابطه بود که اقبال معتقد شد که ختم نبوت پیامبر اسالم یک موضوع کالمی است 

نه یک موضوع فقهی، آنچنانکه اسالم فقاهتی حوزه در تشیع و تسنن به آن اعتقاد داشتند. هر 
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چند اقبال الهوری در کانتکس منظومه معرفتی ولی هللا دهلوی در کتاب »حجه هللا بالغه« 

یک وجه ختم نبوت را هم فقهی می دانست البته آن هم به شکل فقه الگوئه ائی ولی هللا دهلوی، 

نه فقه دستوری و تکلیفی و برنامه ائی حوزه های فقاهتی و به همین دلیل بود که اقبال برای 

تبیین موضوع ختم نبوت در ادامه راه ولی هللا دهلوی معتقد به زنده کردن علم کالم پس از 

هزار سال تعطیلی در قبرستان اسالم فقاهتی و اسالم روایتی شد و در همین رابطه بود که 

اقبال در کتاب »بازسازی فکر دینی در فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی« قصه ختمیت 

داد  تاریخ اسالم از زاویه کالمی مورد مطالعه  بار در  اولین  پیامبر اسالم را برای  نبوت 

و موضوع ختم نبوت پیامبر اسالم را برای اولین بار در تاریخ اسالم مورد تبیین علمی و 

کالمی قرار داد و از زاویه تبیین کالمی ختم نبوت نه تبیین فقهی و روایتی آن بود که اقبال 

در این کتاب به تولد عقل برهانی و استقرائی بشر در زمان پیامبر اسالم و جایگزین شدن 

این عقل برهانی استقرائی به جای غریزه دوران کودکی بشر رسید که تولد عقل برهانی و 

استقرائی بشر توسط قرآن با ایجاد کثرت منابع معرفتی از نظر اقبال بستر ختم نبوت پیامبر 

اسالم آماده گردید و در این رابطه بود که اقبال فونکسیون تمامی بعثت پیامبر و وحی نبوی 

پیامبر اسالم را در همین بسترسازی جهت تولد عقل برهانی استقرائی در بشر می داند و 

باز در چارچوب همین تبیین کالمی ختم نبوت است که اقبال در ص 204 س 15 فصل 

»اصل حرکت در ساختمان اسالم کتاب بازی سازی فکر دینی« خود مدعی می شود که »ما 

مسلمانان در چارچوب اصل خامتیت نبوت آزادترین مردمان روی زمین هستیم«، زیرا اقبال وقتی 

که در فصل »در ساختمان اسالم« موضوع ختمیت پیامبر اسالم را از زاویه کالمی، نه فقهی 

مورد مطالعه قرار می دهد به گوهر ختمیت نبوت پیامبر اسالم می رسد و در آنجا است که 

گوهر ختمیت نبوت پیامبر اسالم را اصل والیت می داند.

اقبال از آنجائیکه اصل والیت پیامبر اسالم را یک موضوع کالمی می داند، لذا ختمیت نبوت 

پیامبر اسالم را ختمیت والیت هم می داند و از آنجائیکه از نظر اقبال والیت پیامبر اسالم 

و  و حجت سخن  دلیل  جای  به  اسالم  پیامبر  خود  کردن شخصیت شخص  جایگزین  یعنی 

مدعایش، اقبال معتقد است که با خاتمیت پیامبر اسالم ختم والیت نیز به انجام رسیده و بعد از 

پیامبر اسالم هیچ شخصیتی دیگر نمی تواند ادعای والیت بر مسلمانان داشته باشد و شخصیت 
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شخص خودش را دلیل سخن و ادعای خود بکند. از نظر اقبال با ختم نبوت و ختم والیت 

پیامبر اسالم عقل و حجت و دلیل جایگزین شخص و شخصیت می شود لذا به این دلیل است 

که اقبال در ص 204 - س 15 مدعی می شود که »ما مسلمانان آزادترین مردمان روی زمین 

هستیم« زیرا دیگر با ختم والیت سایه هیچ شخصیتی نمی تواند بر سر ما سنگینی کند، تنها 

عقل و شناخت و معرفت است که در دوران ختم نبوت می تواند بر مسلمانان حکومت کند نه 

شخص و کاریزما و شخصیت و فرد.

در همین رابطه بزرگ ترین بُعد ختم نبوت پیامبر اسالم از نظر اقبال بُعد ختم والیت است 

چرا که از نظر اقبال این فقط پیامبر اسالم بود که می توانست با تکیه بر شخصیت خودش، 

شخصیت شخص خودش را دلیل و حجت سخن خود قرار دهد و در همین رابطه با قطع ختم 

نبوت، ختم والیت پیامبر اسالم نیز تحقق پیدا کرد؛ لذا در این رابطه است که اقبال در تبیین 

کالمی ختم نبوت می گوید

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 ناموس دین مصطفی است ال نبی بعدی زاحسان 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 القوم بعدی می زند دل زغیر اله مسلمان بر کند

کلیات اقبال - رمز بیخودی - ص 70 - س 1

بنابراین ماحصل آنچه که تا اینجا مطرح کردیم عبارت است از:

1 - بعثت پیامبر اسالم را نباید فقط به صورت یک واقعه زمانی که در یک تاریخ معین مثل 

24 رمضان یا 27 رجب صورت گرفته است تعریف کرد بلکه بالعکس، بعثت پیامبر اسالم 

یک پروسس 23 ساله بوده که هدف آن عبارت بوده از:
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الف – شورانیدن مردم بر نظام ظالمانه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه خود 

َاَن ِلیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط... - هدف ارسال  ف »َلَقْد أَرَْسْلَنا رُُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َوأَنَْزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِم�ی

پیامبران و انزال کتاب و بینه و میزان آن ها این بود تا آن ها مردم جهت برپائی قسط در جامعه 

خودشان بر نظام ظالمانه خود برشورانند« )سوره حدید - آیه 25(.

آیاِتِه  َعَلیِهْم  یْتُلو  ِمْنُهْم  رَُسوًل   َ ف ی�ی ُمِّ
اْلأ  ِ

�ف بََعَث  الَِّذی  »ُهَو  بود  مردم  عقول  شورانیدن   – ب 

ٍ - او آنکه مبعوث کرد در 
ف یِهْم َویَعلُِّمُهُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة َوِإْن َکانُوا ِمْن َقْبُل َلِفی َضَلٍل ُمِب�ی َویَزکِّ

جامعه ائی و مردمی که در مرحله خواندن و نوشتن نبودند پیامبری تا با تالوت آیات و تزکیه 

اخالقی و تعلیم کتاب و حکمت عقول مردم را برشورانند چراکه آن ها پیش از بعثت پیامبران 

در ضاللت آشکار بودند« )سوره جمعه - آیه 2(.

ج – شورانیدن مردم بر خود و بر نظام های استبدادی، استثماری و استحماری »َویَضُع َعْنُهْم 

ِ َکانَْت َعَلیِهْم... - هدف بعثت پیامبران این بود تا فشارها و زنجیرهای 
ِإْصَُهْم َواْلأَْغَلَل الَّ�ت

حاکم بر آن ها را ضایع کنند« )سوره اعراف - آیه 157(.

2 - بنابراین بعثت پیامبر اسالم یک پروسس 23 ساله بود نه یک واقعه یک روزه تاریخی.

3 - به مصداق »تعرف الشجار بالثمارها - درخت ها را از میوه هایشان باید شناخت« بعثت 

پیامبر اسالم شجره و درختی است که میوه آن ختم نبوت می باشد.

4 - برای شناخت همه جانبه بعثت پیامبر اسالم باید کل بعثت را از زاویه و منظر ختم نبوت 

پیامبر اسالم مورد مطالعه قرارگیرد.

5 - ختمیت نبوت پیامبر اسالم یک موضوع صد در صد کالمی است نه فقهی، بزرگ ترین 

این که  پیامبر اسالم کرده است  نبوت  فقاهتی و اسالم روایتی بر ختمیت  جفائی که اسالم 

فقه  پایه  بر  و  می کند  فقاهت  و  فقه  به  محصور  و  محدود  را  اسالم  پیامبر  نبوت  ختمیت 

دستوری، روایتی، برنامه ائی، دگماتیسم و محدود کردن اجتهاد در چارچوب اجتهاد در فروع 

آن هم فروعات فقهی، تالش می کنند تا ختمیت پیامبر اسالم را تبیین فقهی و روایتی نمایند.

6 - بنیانگذار فقه الگوئی در جهان اسالم ولی هللا دهلوی بود که اهل تسنن بود و در قرن 
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هیجدهم در هند زندگی می کرد و به عنوان بزرگ ترین متکلم و متفکر و مفسر و قرآن شناس 

عصر خود بود. او در کتاب »حجه هللا بالغه« خود برای اولین بار در تاریخ اسالم، آیات 

فقهی قرآن را که کمتر از 5% آیات قرآن می باشد )منهای قسمت عبادی آن که در خصوص 

نماز و روزه و حج و غیره می باشد، بخش احکام فقهی معامالت به جای تکیه اجرائی و 

دگماتیسم کردن بر آن آنچنانکه اسالم حوزه یا اسالم فقاهتی و اسالم روایتی بیش از هزار 

سال معتقد بودند و االن هم معتقد هستند که آیات فقهی قرآن در چارچوب روایات باید در هر 

زمانی طابق النعل بالنعل پیاده شود( اعالم کرد که جنبه الگوئی دارند نه جنبه اجرائی یعنی 

هدف قرآن و پیامبر اسالم از این آیات آن نبوده که این آیات در هر زمانی طابق النعل بالنعل 

پیاده و اجرا شود، بلکه پیامبر اسالم و قرآن توسط این آیات می خواهد تنها یک متدلوژی 

کشف قوانین حقوقی یا فقهی به مردم مسلمان بعد خود بدهد تا آن ها بیاموزند تا چگونه خود 

به صورت مشخص قوانین حقوقی جامعه خود که امروز علم حقوق می باشد خود کشف کنند.

7 - عالمه محمد اقبال الهوری در کتاب »بازسازی فکر دینی در اسالم فصل اصل حرکت 

در ساختمان اسالم ص 196 سطر 4« در خصوص کشف فقه الگوئی ولی هللا دهلوی که 

مورد تائید و قبول خود او می باشد می گوید »شاه ولی هللا دهلوی تحقیقی در این باره دارد که 

مطلب را روشن می کند و من در اینجا روح نظر او را بیان می کنم. روش آموزش پیغمبرانه 

به عقیده شاه ولی هللا عبارت از این است که به صورت کلی در شریعتی که به وسیله پیغمبری 

وضع می شود توجه خاصی به عادات و آداب و خصوصیات مردم زمان و عصر و جامعه 

خود داشت که بر آنان مبعوث شده بود که این موضوع در آیات فقهی قرآن مشهود می باشد 

ولی پیغمبری که برای آوردن اصول کلی و جهانگیر فرستاده شده است، نمی تواند برای همه 

ثابت فقهی وضع کند و نه می تواند همه مردم و جوامع  جوامع بشریت یک سلسله احکام 

مسلمان را به خود واگذارد تا بدون قانون و ضابطه زندگی کنند. روش پیامبر اسالم به این 

ترتیب بود که قوم خاص جامعه ائی که بر آن مبعوث شده بود تربیت کند و تعلیم دهد تا آن قوم 

همچون هسته ائی برای بنای یک شریعت و فقه الگوئی بشود و با این عمل وی اصولی را 

که شالوده زندگی اجتماعی تشکیل می دهند برجسته کند تا هر جامعه ائی بعد از پیامبر اسالم 

با در نظر گرفتن رسم و عادت خاص قومی خودشان بتواند شیوه کشف احکام فقهی جامعه 
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خودش فقط به صورت روشی از پیامبر و آیات فقهی بیاموزد؛ لذا احکام فقهی قرآن مثل حدود 

شرعی که در مقابل جرائم معین می شود به لحاظ ارزشی فقط مخصوص آن قوم مشخص در 

آن زمان تاریخی می باشد و مراعات آن برای مسلمانان زمان دیگر تکلیف نیست و جوامع 

دیگر نباید منحصراً این احکام فقهی را عیناً در نسل های آینده مورد عمل قرار دهند.«

آن  بعثت  پیامبری است که  تنها  پیامبران اسالم  تمامی  میان  پیامبر اسالم در  بنابراین   -  8

صورت پروسسی داشته است، برعکس پیامبران دیگر مثل موسی و عیسی و غیره که بعثت 

بعثت موسی همان ماجرای تاریخی که در  آن ها صورت موضعی داشته است؛ یعنی مثالً 

صحرای سینا رخ داد و موسی در نهایت صاحب الواح مشخص وحی ائی شد و بعد از آن 

هیچگونه تغییری در الواح ثابت موسی رخ نداد، اما بعثت پیامبر اسالم هر چند آنچنانکه سیره 

ابن هشام و ابن اسحاق مطرح می کنند از 24 رمضان چهل سالگی پیامبر اسالم در غار حرا 

در جبل النور شروع شد ولی این تنها شروع بعثت پیامبر اسالم بود نه مانند موسی و عیسی 

و پیامبران دیگر الهی هم شروع و هم تمام؛ لذا در این رابطه بود که بعثت پیامبر اسالم به 

صورت یک پروسس 23 ساله در آمد و در همین رابطه است که منظور ما از بعثت شناسی 

فهم و شناخت این پروسس 23 ساله پیامبر اسالم می باشد نه ماجرای 24 رمضان در غار 

حرا و جبل النور.

9 - علت اینکه مفسرین قرآن در طول بیش از هزار سال گذشته شیعه و سنی در تفاوت دو 

ترم انزال و تنزیل در آیات قرآن گفته اند که انزال مربوط به زمانی است که قرآن به صورت 

یکجا بر پیامبر اسالم نازل شده است و تنزیل مربوط به پروسه زمانی 23 سال نزول قرآن 

بر قلب پیامبر اسالم می باشد، این بوده که بگویند قرآن دوبار بر پیامبر اسالم نازل شده است 

یکبار مانند پیامبران سلف خودش چون موسی و غیره به صورت دفعی و لحظه ائی و غیر 

پروسسی و موضعی بر پیامبر نازل شده است، بار دوم به صورت پروسسی که 23 سال 

طول کشیده است؛ به عبارت دیگر این مفسرین می خواهند بگویند که پیامبر اسالم دو نوع 

بعثت داشته است، یکبار بعثت موضعی، بار دیگر بعثت پروسسی. در صورتی که بعثت 

پیامبر اسالم دوبار نبوده بلکه پیامبر اسالم فقط یک بعثت 23 ساله به صورت تجربه دینی و 

تجربه نبوی در بستر جامعه سازانه مدینه النبی داشته است.
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تجربه دینی پیامبر اسالم قبل از حیات نبوی او فقط دو تجربه وجودی معراج و اسری در 

َماَواِت َواْلأَرِْض« )سوره نور – آیه 35( و تجربه  چارچوب دو اصل توحید به عنوان »نُوُر السَّ

َماَواِت َواْلأَرِْض« بوده است که قرآن این دو تجربه دینی  َاَن السَّ ف عدالت به عنوان ترازو یا »ِم�ی

و وجودی پیامبر در طول دوران 15 ساله حرائی اش به صورت انزال مطرح می کند و آن 

تجربه نبوی 23 ساله بعد از تجربه دو گانه حرائی اش )تجربه دینی معراج که عبارت بود 

َماَواِت َواْلأَرِْض« و تجربه دینی و وجودی اسری که  از تجربه خداوند به عنوان »اللَُّه نُوُر السَّ

َماَواِت َواْلأَرِْض«( به صورت تنزیل مطرح  َاَن السَّ ف عبارت از عدالت به عنوان ترازو و »ِم�ی

می شود؛ لذا پیامبر اسالم در فاز حرائی 15 ساله قبل از بعثت خودش که قرآن دوران انزال 

مطرح می کند غیر از دو تجربه وجودی معراج و اسری تجربه دیگری نداشته است و از 

قرآن  تنزیلی  بعثت  قرآن  قول  به  یا  اسالم  پیامبر  بعثت  ساله   23 پروسس  تمامی  آنجائیکه 

در چارچوب تبیین عملی و نظری همین دو تجربه حرائی پیامبر یعنی تجربه معراجی یا 

َماَواِت  َاَن السَّ ف َماَواِت َواْلأَرِْض« و تجربه اسرائی پیامبر یا عدالت به عنوان »ِم�ی »اللَُّه نُوُر السَّ

َواْلأَرِْض« بوده است و پیامبر اسالم در طول 23 ساله نزول وحی همواره در یک دست نور 

یا توحید برای جامعه داشته است و در دست دیگرش ترازو یا میزان و عدالت و بر پایه این 

دو سالح نور و میزان می کوشیده تا به تعلیم و تالوت و تزکیه جامعه بشریت تا همیشه تاریخ 

بپردازد، این امر باعث شده تا قرآن تجربه نبوی پیامبر اسالم در کسب وحی نبوی یا قرآن 

به دو صورت انزالی یا تنزیلی مطرح کند لذا پیامبر اسالم بیش از یک بعثت نداشته است، 

اما این بعثت صورت پروسسی 23 ساله داشته است نه واقعه تاریخی موضعی مانند موسی.

10- پروسسی شدن بعثت پیامبر اسالم باعث گردید تا:

این است  این حرف  تاریخی درآید. معنی  پیامبر اسالم به صورت اسالم  نبوی  اسالم  اوالً 

که منظور از اسالم تاریخی، اسالمی است که پس از وفات پیامبر اسالم مانند زمان خود 

پیامبر اسالم این اسالم دارای حیات، حرکت، دیالکتیک، دینامیزم، رشد و انحطاط بوده است 

نه اینکه مانند دین موسوی موسی فقط دارای یک حیات فقه ائی ثابت باشد و دین عیسوی 

عیسی فقط دارای یک حیات اخالقی فردی باشد. اسالم تاریخی پیامبر اسالم حتی از همان 

لحظه وفات پیامبر اسالم و تکوین شورای سقیفه دارای حیات دیالکتیکی بود و در طول بیش 
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از چهارده قرن گذشته این اسالم تاریخی در بستر دیالکتیکی مذهبی و فرهنگی و طبقاتی 

و اجتماعی و سیاسی و حتی فرقه ائی جاری و ساری شده است آنچنانکه اسالم عرب بوی 

عرب می دهد و اسالم عجم بوی عجم، اسالم سرمایه دار بوی عثمان و عبدالرحمن ابن عوف 

و طلحه و زبیر و غیره می دهد و اسالم مستضعفین و زحمتکشان و کارگران و دهقانان و 

برده ها بوی ابوذر و علی می دهد. این ها معنی دیالکتیک اسالم تاریخی است.

ثانیاً این پروسسی بودن بعثت 23 ساله پیامبر اسالم باعث گردید تا اسالم تاریخی و قرآن 

نبوی پیامبر اسالم صاحب دینامیزم تکوین گردد و همین دینامیزم تکوین اسالم تاریخی در 

طول 23 سال بعثت پیامبر اسالم بود که باعث تکوین دینامیزم اسالم تاریخی در چارچوب 

اجتهاد در اصول و فروع بعد از وفات پیامبر اسالم گردید.

ثالثاً همین پروسسی بودن 23 ساله بعثت پیامبر اسالم بود که باعث گردید تا اسالم تاریخی 

برای همیشه به صورت یک دین اجتماعی و یک دین سیاسی و یک دین جامعه سازانه - البته 

نه دین حکومتی – درآید؛ لذا برعکس دین موسوی موسی و عیسوی عیسی هیچکس در هیچ 

زمانی نمی توان اسالم تاریخی پیامبر اسالم را آنچنانکه بازرگان پیر در گذشته تالش می کرد 

و امروز عبدالکریم سروش در ادامه راه او تالش می کند تا اسالم تاریخی پیامبر اسالم را 

مانند دین عیسوی به صورت فردی و غیر سیاسی و غیر اجتماعی درآورند - البته همچنانکه 

تالش آنهائی که مانند بازرگان پیر و عبدالکریم سروش جهت فردی کردن اسالم تاریخی 

پیامبر اسالم محکوم به شکست خواهد بود تالش آنهائی هم که مانند اخوان المسلمین و رژیم 

مطلقه فقاهتی ایران و القاعده و داعش و غیره می کوشند تا اسالم تاریخی پیامبر اسالم را بدل 

به اسالم حکومتی بکنند باز محکوم به شکست خواهد بود - چراکه اسالم تاریخی پیامبر اسالم 

یک اسالم اجتماعی و جامعه سازانه و سیاسی است، نه اسالم حکومتی قدرت طلبانه داعش و 

نه اسالم فردی صوفیانه عبدالکریم سروش.

اسالم  پیامبر  نبوت  ختمیت  اسالم  پیامبر  بعثت  پروسسی شدن  بزرگ ترین محصول   -  11

می باشد که خود بسترساز اسالم تاریخی نیز شد.

12 – ختمیت نبوت پیامبر اسالم مانند خود بعثت پیامبر اسالم یک موضوع پروسسی بوده 
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اقبال الهوری در  این موضوع بزرگ ترین کشف عالمه محمد  نه موضعی و دستوری و 

طول تاریخ بیش از چهارده قرن اسالم تاریخی بوده است، چراکه از نظر محمد اقبال گرچه 

ٌد أَبَا  موضوع ختمیت نبوت پیامبر اسالم تنها در یک آیه قرآن مطرح شده است »َما َکاَن ُمَحمَّ

ٍء َعِلیًما - محمد پدر هیچکدام  َ َ َوَکاَن اللَُّه به کلِّ �ش ف ِبی�ی أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُکْم َوَلِکْن رَُسوَل اللَِّه َوَخاتََم النَّ

از شماها نیست او پیامبر خدا است و خاتم نبوت است و خداوند به همه چیز دانا است« )آیه 

40 - سوره احزاب( اما موضوع ختمیت نبوت پیامبر اسالم از نظر محمد اقبال یک پروسس 

بوده که در طول 23 سال حیات نبوی پیامبر اسالم به موازات بعثت 23 ساله پیامبر اسالم 

توسط حرکت نظری و عملی پیامبر اسالم در چارچوب قرآن و عمل پیامبر اسالم به انجام 

رسیده است.

2 - چگونگی تبیین پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم توسط عالمه محمد 
اقبال الهوری:

آنچنانکه قبالً اشاره کردیم اقبال اولین متفکر و متکلم و فیلسوف و عارف و عالم تاریخ اسالم 

بود که به تبیین موضوع ختمیت نبوت پیامبر اسالم پرداخت آن هم نه در دایره تنگ اسالم 

توسط ولی هللا  دوباره  تعطیلی  از هزار سال  دایره کالم اسالمی که پس  بلکه در  فقاهتی، 

دهلوی و عالمه محمد اقبال بازسازی شد. اقبال پروژه تبیین ختمیت نبوت پیامبر اسالم را با 

این سؤال شروع کرد آیا موضوع ختمیت نبوت پیامبر اسالم یک دستور درون دینی توسط 

تنها آیه 40 سوره احزاب بوده یا اینکه عالی ترین محصول و میوه شجره طیبه اسالم نبوی 

پیامبر اسالم در طول پروسس 23 ساله بعثت پیامبر اسالم می باشد؟

پاسخی که محمد اقبال به این سؤال سترگ تاریخی داد بسترساز بزرگ ترین کشف محمد اقبال 

در چارچوب پروژه تبیین ختمیت نبوت پیامبر اسالم گردید، چراکه اقبال با صراحت مطرح 

کرد که ختمیت نبوت پیامبر اسالم:

به صورت مکانیکی  اسالم  پیامبر  به  قرآن  آیه  توسط یک  تا  نبوده  نبوی  یک دستور  اوالً 

از پروسس 23 ساله بعثتش در سال های پایان عمرش در قضیه داستان زید و همسر او و 
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جوسازی و فضاسازی جامعه بر علیه پیامبر اسالم پس از ازدواج پیامبر با همسر زید مطرح 

این پروژه مطرح کرد که  تبیین  اقبال قبل از هر چیز در سرآغاز  شده باشد، ابالغ شود. 

ختمیت نبوت پیامبر اسالم در عرصه اسالم نبوی و اسالم تاریخی یک اصل است نه یک خبر 

و در راستای این کشف او بود که اعالم کرد ختمیت نبوت پیامبر اسالم یک محصول نهائی 

پروسس 23 ساله بعثت پیامبر اسالم می باشد نه یک خبر و از همین جا بود که او اعالم کرد 

که این محصول نهائی شجره طیبه اسالم نبوی و اسالم تاریخی پیامبر اسالم یک شبه حاصل 

نشده است بلکه بالعکس در طول 23 سال پروسس تکوین اسالم نبوی و اسالم تاریخی پا به 

پای تکوین این شجره طیبه و به موازات آن تکوین پیدا کرده است.

دوما در این رابطه بود که اقبال به کشف بزرگ دوم خود در خصوص پروژه تبیین ختمیت 

نبوت پیامبر اسالم دست پیدا کرد و آن اینکه ختمیت نبوت پیامبر اسالم یک پروسس بوده نه 

یک دستور و یک خبر، لذا از اینجا بود که سؤال تاریخی اقبال در رابطه با این سؤال مطرح 

گردید و آن اینکه اگر ختمیت نبوت پیامبر اسالم یک پروسس بوده نه یک دستور و خبر، چه 

عواملی در زمان بعثت پیامبر اسالم تکوین پیدا کرد که بسترساز ختم نبوت پیامبر اسالم شد؟ 

البته قبل از اینکه اقبال به این سؤال پاسخ بدهد در رابطه با پاسخ به این سؤال به چند اصل 

به عنوان پیشفرض معتقد شد که عبارتند بودند از:

الف – موضوع اصل ختم نبوت پیامبر اسالم مربوط به بشریت و انسان به معنای عام کلمه 

می باشد نه عرب و جامعه مکه و مدینه، لذا در این رابطه بود که اقبال برای پاسخ به سؤال 

فوق کل وجود و هستی و انسان را به مطالعه کشید.

ب - از آنجائیکه گوهر نبوت از نظر اقبال وحی نبوی می باشد که داللت بر انجام هدایت گری 

و هدفداری حیات و حرکت انسان می کند، اقبال موتور پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم را 

در کادر وحی وجودی )نه منحصراً وحی نبوی( که داللت بر حیات و هدفداری کل وجود 

می کند در نظر گرفت.

ج – تکیه اقبال بر وحی عام و اعتقاد او به مضمون هدفداری و هدایت گری وحی عام در 

کل وجود بود که فرایند نهائی این هدایت گری از نظر اقبال وحی نبوی و در رأس آن ها وحی 
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نبوی پیامبر اسالم یعنی قرآن گردید.

نقش های کاهن و پاپا شکست نقش قرآن تا در این عالم نشست

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

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود چون به جان در رفت جان دیگر شود

زنده و پاینده و گویا است این مثل حق پنهان و هم پیداست این

سرعت اندیشه پیدا کن چو برق اندرو تقدیرهای غرب و شرق

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

اندکی با نور قرآنش نگر آفریدی شرع و آئینی دگر

هم زتقدیر حیات آگه شوی از مب و زیر حیات آگه شوی

ساز قرآن را نواها باقی است محفل ما بی می و بی ساقی است

آسمان دارد هزاران زخمه ور زخمه ما بی اثر افتد اگر

از زمان و از مکان آمد غنی ذکر حق از امتان آمد غنی

احتیاج روم و شام او را کجاست ذکر حق از ذکر هر ذاکر جداست

پیش قومی دیگری بگذاردش حق اگر از پیش ما بر داردش

هر زمان جامن بلرزد در بدن از مسلمان دیده ام تقلید و ظن

آتش خود بر دل دیگر زنند ترسم از روزی که محرومش کنند

کلیات اقبال - جاوید نامه - ص 317 - س 1

این امر باعث گردیده است تا اقبال در پروژه تبیین ختمیت نبوت پیامبر اسالم موضوع وحی 

عام کل وجود و وحی خاص نبوی پیامبران الهی و وحی اخص نبوی پیامبر اسالم با پروسس 

کالن تکامل وجود در عرصه های طبیعی و اجتماعی به صورت گسست ناپذیر ببیند و لذا 

در این رابطه است که او عامل بسترساز پروژه ختمیت نبوت پیامبران توسط پیامبر اسالم 

را تکامل وجود و عبور پروسس تکامل وجود از فرایند طبیعی به فرایند اجتماعی و عبور 

تکامل اجتماعی انسان از فرایند غریزه به فرایند عقل برهانی استقرائی می داند و در این 



چرائی ختم نبوت پیامبر اسالم
127

رابطه است که اقبال می گوید:

»این اتصال وحی با ریشه وجود به هیچ وجه مخصوص آدمی نیست. شکل استعمال کلمه 

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

رابطه وحی با تکامل و حیات برحسب مراحل مختلف تکامل حیات متفاوت می باشد گیاهی 

و  پروسه حیات  در  تازه  با محیط  انطباق  برای  جانوری که  رشد می کند،  در مکان  آزادی  به  که 

تکامل دارای عضو تازه ائی می شود و انسانی که از اعماق درونی حیات خود، روشنی تازه ائی دریافت 

کننده  دریافت  ظرف  ضرورت های  بنابر  که  هستند  وحی  مختلف  مراتب  مناینده  همه  می کند 

وحی یا بنابر ضرورت های نوعی که این ظرف به آن تعلق دارد مراتب گوناگون وحی تکوین پیدا 

می کند و اما در خصوص مراتب وحی با انسان و اجتماع انسانی در دوران کودکی بشریت انرژی 

روانی چیزی را آشکار می سازد که من نام آن را خودآگاهی پیغمبرانه می گذارم که به وسیله آن 

در اندیشه فردی و انتخاب راه حیات و تکامل از طریق پیروی از دستورها و داوری ها و انتخاب ها و 

راه های عمل حاضر و آماده صرفه جوئی شود، ولی با تولد عقل و ملکه نقادی حیات و تکامل به 

خاطر نفع خود تشکیل و منو آن اشکال از خودآگاهی را که نیروی روانی در مرحله قدیم تر تکامل 

بشری به آن صورت جریان داشت متوقف می سازد. آدمی نخست در فرمان شهوت و غریزه است 

عقل استدالل کننده که تنها همان سبب تسلط انسان بر محیط است خود گرفتار تکامل و 

پیشرفت می شود و لذا چون عقل تولد یافت بایستی که آن را با جلوگیری از اشکال دیگر معرفت 

تقویت کنند شک نیست که جهان قدیم در زمانی که انسان در مقایسه با حال حاضر حالت 

بدوی داشت و کم و بیش حتت فرمان تلقین بود چند دستگاه بزرگ فلسفی ایجاد کرده بود ولی 

نباید فراموش کنیم که این دستگاه سازی در جهان قدیم کار اندیشه مجرد بوده که منی توانسته 

است از طبقه بندی معتقدات مبهم و سنت ها آن سوتر رود و هیچ نقطه اتکائی در باره اوضاع 

عینی زندگی برای ما فراهم منی آورد« )بازسازی فکر دینی در اسالم - فصل روح فرهنگ و تمدن 

اسالمی - ص 144 – 145 - س 19(.

د - اقبال عامل تکوین عقل در پروسس تکامل اجتماعی بشر را از بستر غریزه انسان خود 

وحی نبوی پیامبران الهی و در رأس آن ها پیامبر اسالم می داند و در خصوص تولد عقل در 

دوران نبوت پیامبر اسالم که بسترساز ختم نبوت پیامبران الهی گردید، اقبال عامل اصلی 
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تکوین عقل در دوران حیات نبوی پیامبر اسالم را چند منبعی کردن منابع معرفتی بشر توسط 

قرآن می داند. از نظر اقبال تا قبل از دوران حیات نبوی پیامبر اسالم، بشریت در عرصه 

اپیستمولوژی  در عرصه  قرآن  که  بزرگی  تحول  بود  منبعی  تک  اپیستمولوژی  و  معرفتی 

بشر بوجود آورد این بود که طبیعت و تاریخ را در کنار تک منبع معرفتی وحی قرار داد. 

بدین ترتیب بود که از نظر اقبال قرآن بسترساز و عامل تولد عقل برهانی استقرائی بشر در 

پروسه حیات و تکامل وجود گردید و با تولد عقل برهانی استقرائی بشر بود که آنچنانکه اقبال 

می گوید نبوت به قطع خود فرمان داد.

ه - اقبال اولین کسی بود که موضوع ختم نبوت را در چارچوب موضوع تکامل وجود تبیین 

به  انسان  استقرائی  تولد عقل برهانی  پیامبر اسالم را در  نبوت  او عامل اصلی ختم  کرد. 

وسیله چند منبعی کردن معرفت انسان توسط قرآن می داند، از نظر اقبال با تولد عقل برهانی 

استقرائی انسان توسط قرآن، دوران غریزه و دوران وحی به پایان رسید لذا در این رابطه 

است که اقبال می گوید:

»با تولد عقل برهانی استقرائی در پروسس حیات عاملی شد تا حیات در این مرحله به خاطر نفع 

خود تشکیل و منو آن اشکال از خودآگاهی را که نیروی روانی در مرحله قدیم تر تکامل بشری به 

آن صورت جریان داشت متوقف سازد« )بازسازی فکر دینی –روح فرهنگ و تمدن اسالمی - ص 

145 - س 10(.

به عبارت دیگر از نظر اقبال این تکامل و تولد عقل برهانی استقرائی بود که پروسس حیات 

به درجه ائی از شعور و تدبیر رسانید تا برای اصالت دادن به این عقل برهانی استقرائی 

انسان به قطع نبوت فرمان دهد و در این رابطه است که اقبال تولد عقل برهانی استقرائی 

انسان را که بسترساز ختم نبوت می باشد، پایان تکامل پروسس حیات نمی داند بلکه بالعکس 

فرایندی نو در عرصه پروسس تکامل می داند که با تولد این عقل برهانی استقرائی، انسان 

جهت تکامل این عقل الزم گردید تا رابطه انسان با آسمان و وحی قطع شود.

حیات  نهائی  سرنوشت  که  گرفت  معنی  این  به  نباید  اسالم  پیامبر  نبوت  ختمیت  »اندیشه 

نه  و  است  ممکن  نه  چیزی  چنین  است،  غریزه  جای  به  استقرائی  برهانی  عقل  شدن  جانشین 
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مطلوب ارزش عقالنی، این اندیشه در آن است که در برابر جتربه باطنی وضع مستقل نقادانه ای 

ایجاد می کند و این امر با تولد این اعتقاد حاصل می شود که حجیت و اعتبار ادعای اشخاص 

به پیوستگی با فوق طبیعت داشنت در تاریخ بشری به پایان رسیده است این نوع اعتقاد نیروی 

روانشناختی است که رشد و منو چنین شخصیت ها را متوقف می سازد« )باز سازی فکر دینی 

در اسالم – روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 146 - س 16(.

بنابراین از نظر اقبال قرآن دارای یک قالب و یک محتوای می باشد که قالب قرآن همان گوهر 

وحی نبوی می باشد که اقبال معتقد است که وحی نبوی در ادامه غریزه می باشد و وابسته به 

دوران کهن است اما از نظر محتوای، چون قرآن توسط ایجاد تعدد منابع معرفتی بسترساز 

عقل و تکامل مستمر این عقل انسانی می شود این امر باعث می گردد که قرآن و پیامبر اسالم 

وابسته به دنیای نو بشوند لذا در این رابطه اقبال معتقد است که پیامبر اسالم بین دنیای نو و 

کهنه قرار گرفته است.

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

می شود او به جهان قدیم تعلق دارد و آجنا که پای محتوای وحی او در کار می آید او متعلق به جهان 

جدید است چراکه پروسس حیات در قرآن و وحی پیامبر اسالم منابع دیگری از معرفت را اکتشاف 

می کند که شایسته خط سیر جدید آن است. ظهور و والدت اسالم که آرزومندم چنانکه دخلواه 

شما است برای شما مجسم کنم همراه با ظهور والدت عقل برهانی استقرائی گردید، رسالت 

با ظهور اسالم در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان یافنت خود رسالت به حد کمال می رسد و این خود 

مستلزم دریافت هوشمندانه این امر است که پروسس حیات منی تواند پیوسته در مرحله کودکی 

و رهبری شدن از خارج باقی مباند. الغای کاهنی و سلطنت میراثی در اسالم 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« )بازسازی فکر دینی در 

اسالم – روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 145 – س 22(.
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3 - قرآن و قصه ختمیت نبوت پیامبر اسالم از نگاه اقبال:

ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن  گرچه در کل آیات قرآن به جز آیه 40 سوره احزاب که می فرماید »َما َکاَن ُمَحمَّ

ٍء َعِلیًما - محمد پدر هیچکدام از شما  َ َ َوَکاَن اللَُّه به کلِّ �ش ف ِبی�ی ِرَجاِلُکْم َوَلِکْن رَُسوَل اللَِّه َوَخاتََم النَّ

نمی باشد او رسول خدا است و خاتم انبیاء الهی است و خداوند بر همه چیز آگاه می باشد«، 

آیه ائی نداریم که به صراحت اعالم ختم نبوت پیامبر اسالم کرده باشد، تنها در همین یک آیه 

قرآن است که قرآن به صراحت پس از اینکه موضوع اعالم رسالت پیامبر اسالم می کند، 

نبوت پیامبر اسالم را خاتم نبوت انبیاء الهی می داند. سوالی که در این رابطه مطرح می شود 

اینکه اگر ختمیت نبوت آنچنان اهمیتی دارد که عالمه محمد اقبال آن را تبیین می کند، پس 

چرا در کل آیات قرآن فقط در یک آیه به آن اشاره می شود؟

الهوری  اقبال  محمد  آنچنانکه عالمه  قرآن  که  داشتیم  توجه  باید  سؤال  این  به  پاسخ  برای 

می گوید به ختم نبوت پیامبر اسالم به عنوان یک پروژه وجودی نگاه می کند نه آنچنانکه اسالم 

فقاهتی و اسالم روایتی می گویند به عنوان یک موضوع فقهی، لذا در این رابطه است که 

قرآن در بستر پروسس تکامل وجود و خلقت و پیدایش عقل انسان به تبیین سه اصل توحید 

و قیامت و نبوت می پردازد. از نظر قرآن طبیعت، هستی، وجود، انسان، اجتماع و تاریخ 

در پیوند ارگانیک با هم و به عنوان یک پروسس دیالکتیکی نمایشگاه تبیین کننده سه اصل 

توحید و نبوت و قیامت می باشد، چراکه نخستین مشخصه شدن دیالکتیکی طبیعت و انسان و 

جامعه و تاریخ از نظر قرآن اصل تکامل و هدفداری این تکامل در بستر انطباق با محیط و 

هدایت گری غریزه و هدایت گری از برون توسط انبیاء و هدایت گری از درون توسط عقل 

برهانی استقرائی می باشد که قرآن این شدن دیالکتیکی وجود را به صورت صیرورت »ال 

الله« مطرح می کند و این هدفداری تکامل به صورت حرکت »ال الله« تبیین می نماید.

َماَواِت َواْلأَرِْض طَْوًعا َوَکرًْها َوِإَلیِه یرَْجُعوَن - آنچه در آسمان و زمین هست  ِ السَّ
»َوَلُه أَْسَلَم َمْن �ف

با اختیار و بی اختیار در نهایت بازگشتش به سوی هللا می باشد« )سوره آل عمران – آیه 83( و

»ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلیِه َراِجُعوَن - از خدا آمده ایم و به سوی خدا باز می گردیم« )سوره بقره - آیه 

156( و
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ٍء َهاِلٌک ِإلَّ َوْجَهُه َلُه اْلُحْکُم َوِإَلیِه تُرَْجُعوَن - هر حرکتی که به سمت هللا نباشد نابود  َ »ُکلُّ �ش

)سوره  اوست«  به سمت  همه وجود  باز گشت  و  است  پروردگار  آن  از  است حکم  شدنی 

قصص - آیه 88(

»ِإنَّ ِإَل َربَِّک الرُّْجَعی - بازگشت حرکت وجود و انسان به سوی پروردگار می باشد« )سوره 

علق - آیه 8(

ُ اْلأُُمورُ - جهت شدن همه وجود به سمت هللا می باشد« )سوره شوری - آیه 53( »أََل ِإَل اللَِّه تَِص�ی

ُ - تمام وجود شدنی به سمت هللا دارند«  َماَواِت َواْلأَرِْض َوَما بَیَنُهَما َوِإَلیِه اْلَمِص�ی »َوِللَِّه ُمْلُک السَّ

)سوره مائده - آیه 18(

به همین دلیل است که قرآن موضوع قیامت را با ترم معاد که بازگشت به اول باشد مطرح 

نمی کند، چراکه در معاد تکامل و هدفداری به نمایش در نمی آید، اصطالح معاد بعداً توسط 

نبوت را در  قیامت و توحید و  اسالم روایتی وارد دیسکورس اسالمی شد قرآن موضوع 

چارچوب حرکت و تکامل و شدن مطرح می کند.

»أََفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوأَنَُّکْم ِإَلیَنا َل تُرَْجُعوَن - آیا اینچنین می اندیشید و حساب می کنید 

که خلقت شما عبث و بیهوده بوده و شما در نهایت به سوی ما باز نمی گردید« )سوره مومنون 

- آیه 115(

بنابراین اقبال موضوع پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم را به صورت استحاله هدایت گری 

از وحی نبوی برونی به سمت عقل برهانی استقرائی درونی انسان تبیین می کند.

»ظهور و والدت عقل برهانی استقرائی در بستر رسالت یا ظهور اسالم عامل ضرورت پایان یافنت 

خود رسالت می شود و این خود مستلزم دریافت هوشمندانه این امر است که پروسس حیات و 

تکامل منی تواند پیوسته در مرحله کودکی و رهبری شدن از خارج باقی مباند« )بازسازی فکر دینی 

در اسالم – فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 146 - س 4(.

به عبارت دیگر از نظر محمد اقبال با تبدیل هدایت گری از برون به هدایت گری از درون در 

انسان، بستر ختم نبوت پیامبر اسالم تکمیل می گردد و در این رابطه است که اقبال می گوید 
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با تولد عقل برهانی استقرائی این کمال نبوت بود که به ختم و قطع خود بر بشر فرمان داد و 

در همین رابطه است که پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم در قرآن در بستر تکوین پروژه 

اقبال عامل تکوین  تبیین می باشد که از نظر  والدت عقل برهانی استقرائی در انسان قابل 

و والدت عقل برهانی استقرائی انسان توسط وحی نبوی و قرآن به وسیله چند منبعی شدن 

معرفت انسان در بستر اپیستمولوژی بوده است، چراکه تا قبل از قرآن تنها منبع معرفت و 

شناخت انسان منبع وحی نبوی بود که از بیرون از انسان به هدایت گری حرکت انسان و 

جامعه انسانی می پرداخت. بزرگ ترین انقالبی که قرآن در عرصه اپیستمولوژی ایجاد کرد 

این بود که طبیعت و تاریخ را به عنوان منبع شناخت و معرفت انسان در کنار همان تنها 

منبع معرفتی بشر یعنی وحی نبوی قرار داد که خود این امر باعث گردید تا عقل برهانی 

استقرائی در انسان متولد بشود و تولد این عقل باعث گردید تا هدایت گری حرکت انسان و 

جامعه انسان از صورت برونی که شکل رسالت انبیاء الهی داشت به شکل درونی یعنی تحت 

سلطه عقل انسان درآید.

»توجه دایمی 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 قرآن 

انفس یا خود و آفاق یا جهان را منابع علم و معرفت می داند، یعنی از نظر قرآن خداوند نشانه های 

خود را هم در جتربه درونی آشکار می سازد و هم در جتربه بیرونی و وظیفه آدمی آن است که معرفت 

بخشی همه سیماهای جتربه را در معرض قضاوت قرار دهد« )بازسازی فکر دینی در اسالم – 

فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 146 – س 8(.

البته هر چند شیخ مرتضی مطهری در مقدمه جلد پنجم »اصول فلسفه رئالیسم« می کوشد که 

این اندیشه اقبال در باب ختم نبوت با عنوان ختم دیانت رد کند و تبیین فقهی خودش از ختم 

نبوت جایگزین تبیین کالمی اقبال بکند، اقبال پیشاپیش در رد اینگونه قضاوت های قشری 

و پوزیتویستی و فقاهتی امثال شیخ مرتضی مطهری نقش قرآن را از بعد از والدت عقل 

برهانی استقرائی در انسان هدایت گری، عقل انسان می داند؛ بنابراین از نظر عالمه محمد 

اقبال ختم نبوت و قطع وحی نبوی به معنای بی نیازی انسان از دین و قرآن و وحی نبوی 

نیست چراکه اقبال معتقد است که قرآن دارای یک قالب و یک محتوا می باشد، قالب قرآن 
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وحی نبوی است که مربوط به دوران کهن تاریخ انسان بوده که انسان به صورت برونی از 

طریق انبیاء الهی و وحی نبوی هدایت می شده است که این قالب وحی توسط پروژه ختمیت 

نبوت پیامبر اسالم پایان یافته است و دیگر بعد از پیامبر اسالم توسط عقل برهانی استقرائی 

در انسان، انسان از بیرون با وحی نبوی هدایت نخواهد شد و اما محتوای قرآن از نظر اقبال 

یک محتوای اپیستمولوژیک و معرفت شناسانه جهت ارائه متدولوژی و روش به عقل انسان 

می باشد که همیشه زنده است و همیشه بشر به آن نیازمند می باشد و این موضوع همان اصلی 

است که شیخ مرتضی مطهری در نقد اندیشه اقبال توان فهم آن را ندارد و قصه ختمیت نبوت 

اقبال را تحت عنوان قصه ختمیت دیانت مطرح می کند.

»اندیشه خامتیت را نباید به این معنی گرفت که سرنوشت نهائی حیات و هدفداری جانشین 

شدن عقل به جای غریزه است، چنین چیزی نه ممکن است و نه مطلوب، ارزش عقالنی ختمیت 

ایجاد  انسان  عقل  برای  نقادانه ائی  مستقل  وضع  باطنی  جتربه  برابر  در  که  است  آن  در  نبوت 

می کند« )بازسازی فکر دینی در اسالم - فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی - ص 146 - س 15(.

و در همین رابطه است که اقبال پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم را بسترساز پروژه ختمیت 

والیت پیامبر اسالم می داند و معتقد می شود که با ختم نبوت پیامبر اسالم نه تنها دیگر وحی 

نبوی یا هدایت گری برونی و ارسال پیامبر قطع می شود مهم تر از آن با جایگزین شدن عقل 

برهانی استقرائی انسان به جای اصل والیت پیامبر اسالم، خود والیت پیامبر اسالم هم ختم 

می گردد چراکه از نظر اقبال معنی والیت پیامبر الهی تکیه پیامبر بر شخصیت و تجربه 

خود به جای دلیل آوردن برای مدعای خود می باشد؛ یعنی پیامبر به مردم می گوید چون این 

من بوده ام که توسط تجربه نبوی چنین موضوعی را تجربه کرده ام بر شما واجب است که 

آن را بپذیرید و از من دلیلی نخواهید، اقبال مدعی است که با تولد عقل برهانی استقرائی 

در انسان توسط قرآن موضوع والیت پیامبر اسالم هم تمام شده است و بعد از پیامبر اسالم 

هیچکس حق ندارد بگوید به خاطر والیت بدون دلیل، این حرف من را قبول کنید بلکه همه 

مسلمانان موظفند از بعد از وفات پیامبر اسالم توسط نقل نقادانه خود حرف های دیگران را 

یا تجربه های درونی و برونی دیگران در بستر ارائه دلیل قبول کنند.

نقادانه ائی  مستقل  وضع  باطنی  جتربه  برابر  در  که  است  آن  در  اندیشه  این  عقالنی  »ارزش 
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ایجاد می کند و این امر با تولد این اعتقاد حاصل می شود که حجیت و اعتبار ادعای اشخاص 

نیروی  اعتقاد  این  رسیده است.  پایان  به  بشری  تاریخ  در  داشنت  فوق طبیعت  با  پیوستگی  به 

آن  اندیشه  این  کار  متوقف می سازد،  را  منو چنین شخصیت ها  و  رشد  است که  روانشناختی 

است که در برابر ما چشم انداز تازه ائی از معرفت در میدان جتربه درونی می گشاید، این کار نیمی 

از شعار مسلمانی است و به کار نیم دیگر آن می ماند که با برهنه کردن نیروی طبیعی از لباس 

خالقیتی که فرهنگ های کهن بر آن پوشانده بودند اسالم روح مشاهده از روی نقادی در جتربه 

خارجی را ایجاد کرده و آن را پرورش داده است، بنابراین به جتربه باطنی و عارفانه هر اندازه هم که 

غیر عادی و غیر متعارفی باشد اکنون باید به چشم یک جتربه کامالً طبیعی نظر شود و مانند 

سیماهای دیگر جتربه بشری نقادانه مورد بحث و حتلیل قرار گیرد« )بازسازی فکر دینی در اسالم 

- فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی - ص 146 - س 18(.

در همین رابطه است که اقبال موضوع ختم نبوت و ختم والیت پیامبر اسالم را به عرصه 

و ختم والیت  نبوت  با ختم  که  معتقد می گردد  و  اپیستمولوژی می کشاند  و  معرفت شناسانه 

پیامبر اسالم، تمامی معرفت های انسان صورت معرفت بشری و زمینی دارد و باید همراه 

با دلیل نقادانه عقل برهانی استقرائی انسان باشد و هیچ معرفتی از انسان از بعد از وفات 

پیامبر اسالم به دلیل اینکه منبع آن مقدس است، نمی توان غیر بشری و مقدس تصور کرد 

حتی آنچنانکه اقبال مثال می زند اگر این معرفت عرفانی و دینی باشد باید با این معرفت های 

دینی و معرفت های عرفانی هم مانند دیگر معرفت های بشری به صورت بشری و زمینی 

برخورد کنیم.

»بنابراین به جتربه باطنی و عارفانه هر اندازه هم که غیر عادی و غیر متعارف باشد اکنون باید 

به چشم یک جتربه کامالً طبیعی نظر شود و مانند سیماهای دیگر جتربه بشری نقادانه مورد 

بحث و حتلیل قرار گیرد« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 

147 - س 5(.

البته قبل از اقبال اولین کسی که به لحاظ معرفت شناسی موضوع ختم نبوت را مورد ارزیابی 

قرار داد، عبدالرحمن بن خلدون تونسی در کتاب »مقدمه تاریخ« در قرن هشتم هجری بود 

که عالمه اقبال به این موضوع در کتاب »بازسازی فکر دینی« اعتراف می کند و مدعی 
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است که موضوع بشری شدن و زمینی شدن معرفت دینی و معرفت عرفانی از بعد از وفات 

پیامبر اسالم به دلیل دو پروژه ختمیت نبوت و ختمیت والیت اصلی بوده که او یعنی اقبال 

از ابن خلدون وام گرفته است.

با روحی کامالً  تنها مسلمانی است که  ابن خلدون  باید پذیرفت که  را  این مطلب  »در ضمن 

علمی به این مطلب توجه کرده است« )باز سازی فکر دینی در اسالم – روح فرهنگ و تمدن 

اسالمی – ص 147 – س 9(.

با  بود که  ابن خلدون  را شناخت،  پیامبر اسالم  ارزش عمل  و  »نخستین مسلمانی که معنی 

روح نقادتری به محتوی خودآگاهی باطنی نزدیک شد و تقریباً به همان چیزی رسید که اکنون 

با فرضیه خودهای ناخودآگاه بیان می شود« )ص 22 - فصل معرفت و تجربه دینی - س 18(.

بنابراین قرآن تبیین قصه ختمیت پیامبر اسالم را تنها با آیه 40 سوره احزاب که همین یک 

آیه در کل قرآن می باشد که اصل ختمیت نبوت پیامبر اسالم را مطرح می کند، تبیین نمی کند 

بلکه تمامی آیاتی که در خصوص تحول و تکامل معرفت شناسانه انسان و تکامل و تطور 

جامعه و تاریخ انسان می باشد در این رابطه قابل تفسیر می باشد.

ماحصل آنچه که در این قسمت مطرح کردیم اینکه:

منابع  تکثر  توسط  استقرائی  برهانی  اقبال الهوری والدت عقل  از نظر عالمه محمد   -  1

معرفتی انسان توسط قرآن، بسترساز اصلی پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم می باشد.

برای  دیگر معرفت  دو منبع  قرآن،  به مدلول  تنها یک منبع معرفت بشری است  درونی  »جتربه 

بشر است که یکی از آن دو، تاریخ است و دیگری عالم طبیعت و با کاوش در این دو منبع معرفت 

است که روح اسالم به بهترین صورت آشکار می شود، قرآن آیات و نشانه های حقیقت نهائی را 

در خورشید و ماه و دراز شدن سایه و پی هم آمدن شب و روز و گوناگونی زبان ها و جانشین شدن 

روزهای خوشبختی و بدبختی به جای یکدیگر در میان مردم یعنی سراسر طبیعت بدان صورت 

که به وسیله ادراک حسی بشری متجلی می شود می داند و وظیفه مسلمان آن است که در 
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باره این آیات بیندیشد و همچون کور و کر سرسری از برابر آن ها نگذرد« )بازسازی فکر دینی در 

اسالم – روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 147 – س 12(.

 2- از نظر عالمه محمد اقبال الهوری پروژه ختمیت نبوت یک موضوع کالمی می باشد 

و اگر مانند اسالم فقاهتی حوزه یا اسالم روایتی در طول بیش از هزار سال گذشته پروژه 

ختمیت نبوت پیامبر اسالم را محصور به فقه و فقاهت و شریعت بکنیم این امر جفای به 

اصل و پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم می باشد، لذا در کادر علم کالم است که اقبال معتقد 

است که وظیفه علم کالم برعکس علم فقه تبیین عقالنی و تئوریک کردن یا کشف عقالنیت 

اقبال  که  است  رابطه  این  در  می باشد.  اسالم  پیامبر  نبوت  ختم  پروژه  از  کردن  تئوری  و 

گوهر نبوت پیامبر اسالم در پروژه ختمیت نبوت پیامبر می داند، آنچنانکه اقبال گوهر پروژه 

ختمیت نبوت پیامبر اسالم در والدت را عقل برهانی استقرائی بشریت توسط قرآن می داند 

و عامل والدت عقل برهانی استقرائی بشریت توسط قرآن چند منبعی کردن منابع معرفتی 

بشریت می داند که تا قبل از قرآن بشریت به صورت تک منبعی که همان وحی نبوی بود 

الهی،  پیامبران  اقبال از نبوت  تبیین کالمی  کسب معرفت می کرد، ولی مهم تر از همه در 

اقبال به همان دلیلی که گوهر نبوت پیامبر اسالم را در پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم 

تبیین می کند گوهر نبوت پیامبران الهی را در اصل تکامل و حیات و هدفداری این پروسس 

تکامل وجود می داند.

»قرآن جهان را در اصل خود باالن و نامحدود و قابل افزایش می داند« )بازسازی فکر دینی در اسالم 

- فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی - ص 148 - س 1(.

»کلمه وحی در قرآن نشان می دهد که این کتاب وحی را خاصیتی از پروسس تکامل حیات در 

وجود و هستی می داند و البته این هست که خصوصیت و شکل وحی برحسب مراحل مختلف 

تکامل پروسس حیات متفاوت است، گیاهی که به آزادی در مکان رشد می کند، جانوری که بر 

پایه انطباق با محیط دارای عضو تازه ائی شده است و انسانی که از اعماق درونی حیات در وجود 

خود روشنی تازه ائی در چارچوب جتربه باطنی دریافت می کند همه مناینده حاالت مختلف وحی 

پذیرای  بنابر ضرورت های ظرف موجود  تکامل می باشد که  و هدفداری  پروسس حیات  در بستر 

هدایت گری وحی شده اند و یا بنابر ضرورت های نوعی که این ظرف در پروسس حیات و هدفداری 
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تکامل به آن تعلق دارد اشکال گوناگون وحی را حاصل می شوند« )ص 145 - س 1( و به همین 

دلیل قرآن در آیه 12 سوره فصلت موضوع وحی را تمام وجود قرار می دهد.

ِ ُکلِّ َسَماٍء أَْمرََها... - و وحی شد بر همه پدیده های وجود هدایت گری حرکت آن ها« 
»َوأَْوَحی �ف

و در آیه 68 و 69 سوره نحل قرآن هدایت گری حرکت زنبور عسل را به صورت وحی بر 

زنبور عسل مطرح می کند.

ُکلِّ  ِمْن  ُکِل  ثُمَّ   - یْعِرُشوَن  ا  َوِممَّ َجِر  الشَّ َوِمَن  بُیوتًا  اْلِجَباِل  ِمَن  اتَِّخِذی  أَِن  النَّْحِل  ِإَل  َربَُّک  »َوأَْوَحی 

ِ َذِلَک 
َاٌب ُمْخَتِلٌف أَْلَوانُُه ِفیِه ِشَفاٌء ِللنَّاِس ِإنَّ �ف َ الثََّمَراِت َفاْسُلِک ُسُبَل َربِِّک ُذُلًل یْخُرُج ِمْن بُطُوِنَها �ش

ُروَن - و وحی نمود پروردگار تو بر زنبور عسل که برگیرید از کوه ها و از  َلآیًة ِلَقْوٍم یَتَفکَّ

درختان و از بناها خانه ائی - و بخورید از همه میوه ها و حرکت کنید در پروسس حیات و 

با رنگ های مختلف  با هدایت گری وحی شرابی  آن ها  از شکم های  لذا  تکامل پروردگارت 

برون می شود که شفای مردم در آن است البته در این موضوع برای اهل تفکر و اندیشه 

ایه ائی می باشد تا به آن فکر کنند.«

ُث أَْخَبارََها - ِبأَنَّ َربََّک أَْوَحی َلَها - پروردگار تو در قیامت به زمین وحی می کند  »یْوَمِئٍذ تَُحدِّ

تا زمین سخن بگوید از اخبار حوادثی که در دنیا در آن رخ داده است« )آیه 4 و 5 - سوره 

زلزال(.

وُه ِإَلیِک  ِ ِإنَّا َرادُّ
ِ َوَل تَْحَز�ف

ِ اْلیمِّ َوَل تََخا�ف
»َوأَْوَحیَنا ِإَل أُمِّ ُموَ� أَْن أَرِْضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلیِه َفأَْلِقیِه �ف

َ - و ما بر مادر موسی وحی کردیم که موسی را شیر ده و آن زمانی که  ف َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمرَْسِل�ی

از فرعون بر کودکت بیمناک شدی کودکت را در دریا بیفکن و نترس و اندوهگین مشو ما 

موسی را به تو بر می گردانیم و او را از پیامبران الهی قرار می دهیم« )آیه 7 - سوره قصص(.

3 - اقبال مکانیزم کسب وحی نبوی پیامبر اسالم را در چارچوب تجربه درونی و باطنی 

پیامبر اسالم تبیین می نماید نه به صورت مکانیکی توسط مالئکه منفک از پیامبر و لذا از 

آنجائیکه اقبال هم وحی نبوی پیامبر اسالم را در چارچوب پروسس حیات و هدفداری تکامل 

وجود تبیین می نماید و هم کسب وحی نبوی پیامبر اسالم را از طریق پراکسیس یا معراج 

وجودی و باطنی پیامبر اسالم تبیین می نماید، این امر باعث می گردد که از نظر اقبال قرآن 
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یا وحی نبوی پیامبر اسالم محصول تجربه باطنی یا پراکسیس وجودی یا معراج لیله القدر 

پیامبر اسالم باشد نه پکیجی که از طریق مالئکه منفک از پیامبر اسالم از باال برای او به 

صورت مکانیکی ارسال شده باشد.

»پیغمبری را می توان همچون نوعی از خودآگاهی باطنی تعریف کرد که در آن جتربه باطنی و نبوی 

متایل به آن دارد که از حدود خود لبریز شود و در پی یافنت فرصت هائی است که نیروی پروسس 

تکامل اجتماعی را از نو تبیین مناید یا شکل تازه ائی به این پروسس بدهد زیرا در شخصیت پیامبر 

به علت جتربه باطنی و وجودی نبوی، مرکز محدود حیات درونی پیامبر متصل به حیات نامحدود 

وجود می شود تنها به این قصد که بار دیگر با نیروی تازه ظاهر شود و کهنه را براندازد و خط سیر 

جدید پروسه حیات و تکامل را آشکار سازد. این اتصال با ریشه وجود فقط مخصوص پیامبر 

و انسان نیست متامی هستی در این پیوند حرکت می کنند« )بازسازی فکر دینی – فصل روح 

فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 144 - س - 15(.

»جتربه باطنی عرفا از حلاظ کیفیت تفاوتی با جتربه باطنی و وجودی پیامبران الهی ندارد« )ص 

146 - س 11(.

»بنابراین جتربه باطنی پیامبرانه و عارفانه هر اندازه هم که غیر عادی و غیر متعارف باشد باید به 

چشم یک جتربه کامالً طبیعی نظر شود و مانند سیماهای دیگر جتربه بشری نقادانه مورد بحث 

و حتلیل قرار گیرد این مطلب از وضع پیامبر اسالم در برابر جتربه روانی ابن صیاد آشکار می شود« 

)ص 147 - س 5(.

»پیغمبر اسالم نخستین مشاهده کننده نقاد منودهای باطنی بود، بخاری و دیگر محدثان گزارش 

مفصل توجه آن حضرت را به جوانی یهودی به نام ابن صیاد که مبتال به بیماری روانی بود و حالت 

خلسه آمیز او مورد عنایت آن حضرت بود، پیامبر اسالم وی را آزمود و از وی چیزهائی پرسید و در 

اوضاع و احوال گوناگون او جویا شد، یک بار پیامبر اسالم پشت درختی پنهان شد تا سخنانی را 

که آن جوان در حال بیخودی با خود می گوید بشنود ولی مادر آن جوان به فرزند خود آمدن پیامبر 

اسالم را خبر داد با شنیدن این سخن آن پسر از وضع و حالتی که در آن فرو رفته بود بیرون آمد و 

حضرت چنین فرمود: اگر وی را به حال خود گذاشته بودی شاید وضع روشن می شد« )بازسازی 



چرائی ختم نبوت پیامبر اسالم
139

فکر دینی در اسالم – فصل معرفت و تجربه دینی - ص 21 و 22 - س 20(.

4 - اقبال معتقد است که هر چند به لحاظ کیفیت و مکانیزم تجربه وجودی و باطنی پیامبران 

با عرفا یکسان است اما به لحاظ محتوی و فونکسیون بین تجربه عرفا و تجربه باطنی و نبوی 

پیامبر اسالم تفاوت کیفی وجود دارد.

»حضرت محمد 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 هرگز به زمین 

باز منی گشتم. شاید در سراسر ادبیات صوفیانه نتوان چند کلمه معدود را پیدا کرد که در یک 

جمله اختالف روانشناختی میان دو نوع خودآگاهی پیغمبرانه و صوفیانه را به این خوبی آشکار 

سازد. مرد صوفی یا عارف منی خواهد که پس از آرامش و اطمینانی که با جتربه باطنی خود پیدا 

می کند به زندگی این جهانی و جامعه باز گردد و تازه در آن هنگام که بنابر ضرورت باز برمی گردد، 

بازگشت او به جامعه برای متام بشریت سود چندانی ندارد ولی برعکس بازگشت پیغمبر جنبه 

خالقیت و ثمر بخشی دارد چراکه پیامبر باز می گردد و در جریان زمان وارد می شود به این قصد که 

جریان تاریخ را حتت ضبط درآورد و از این راه، جهان تازه ائی از کمال مطلوب ها خلق کند. برای مرد 

عارف و صوفی آرامش حاصل از جتربه باطنی مرحله ائی نهائی است اما برعکس برای پیامبر بیدار 

شدن نیروی روانشناختی او است که جهان را تکان می دهد و این نیروها چنان حساب شده است 

که کامالً جهان بشری را تغییر می دهد. در پیغمبر آرزوی اینکه ببیند جتربه دینی به صورت یک 

نیروی جهانی زنده درآمده است به حد اعلی وجود دارد، به این ترتیب بازگشت او به جامعه نوعی 

از آزمون عملی ارزش جتربه دینی او به شمار می رود. پیامبر در فعل خالق خود هم در باره خود داوری 

می کند و هم در باره جهان واقعیت های عینی که می کوشد تا به خود در آن جنبه عینیت بدهد 

لذا پیامبر با نفوذ کردن در آنچه که نفوذ ناپذیر است خود را برای خود باز می یابد، همچنین پیامبر 

در برابر تاریخ هم نقاب از چهره خود برمی دارد؛ بنابراین راه دیگری برای داوری کردن در ارزش جتربه 

دینی یک پیغمبر آزمون انواع انسانیتی است که ایجاد کرده و نیز توجه به آن جهان فرهنگ و 

متدنی است که از رسالت وی برخاسته است« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل روح فرهنگ 

و تمدن اسالمی – ص 143 – س 1(.

5 - محمد اقبال هدایت گری جامعه بشریت را در چتر تجربه نبوی پیامبران الهی به دو دوره 
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تقسیم می کند:

نخست دوران غریزه بشر که عالوه بر اینکه بشر در کسب معرفت تک منبعی بود، به علت 

غلبه شهوت و غریزه بر بشریت وحی و هدایت گری توسط پیامبران نسبت به جامعه بشری 

صورت برونی داشت.

هدایت گری  آنجائیکه  از  بشر  در  استقرائی  برهانی  عقل  تولد  علت  به  دوم  مرحله  در  اما 

پیامبران از کانال عقل برهانی استقرائی انجام می گیرد، در نتیجه این هدایت گری پیامبران 

برعکس مرحله اول صورت درونی دارد. به همین دلیل اقبال در مقایسه بین هدایت گری 

پیامبر اسالم با دیگر انبیاء الهی هدایت گری پیامبر اسالم را صورت درونی می دهد و آن را 

با اصطالح جهان جدید یاد می کند در صورتی که هدایت گری پیامبران ماقبل پیامبر اسالم به 

علت اینکه صورت برونی داشته اند مربوط به جهان قدیم و کهن می داند و باز در این رابطه 

است که اقبال پیامبر اسالم را سر پل انتقال بین جهان قدیم و جهان جدید می داند، چراکه از 

نظر اقبال تجربه دینی پیامبر اسالم - که همین قرآنی می باشد که امروز در دست ما قرار 

دارد - از یک طرف به علت اینکه مانند تجارب دینی پیامبران ماقبل او به منبع وحی مربوط 

می شد، مربوط به جهان کهن است اما از آنجائیکه خود این پیام و تجربه دینی توسط کثرت 

منبع معرفتی انسان باعث تولد عقل برهانی استقرائی و هدایت گری بعدی آن می شود مربوط 

به جهان جدید است.

»آدمی نخست در فرمان شهوت و غریزه است، عقل استدالل گر که تنها عاملی است که باعث 

انسان  برای  بعداً  بوده که  و پیشرفتی  بر محیط می شود خود محصول تکامل  انسان  تسلط 

حاصل شده است، لذا چون عقل استدالل گر انسان تولد یافت بایستی که آن را با جلوگیری 

در  انسان  که  بوده  زمانی  قدیم  جهان  که  نیست  شک  کنند  تقویت  معرفت  دیگر  اشکال  از 

مقایسه با حال حاضر حالت بدوی داشته است و کمابیش حتت فرمان تلقین بوده است و تنها 

در این زمان در یونان قدیم چند دستگاه بزرگ فلسفی ایجاد کرده است، ولی نباید فراموش کنیم 

که این دستگاه سازی در جهان قدیم کار اندیشه مجرد بوده که منی توانسته است از طبقه بندی 

معتقدات دینی مبهم و سنت ها آن سوتر رود و هیچ نقطه اتکائی در باره اوضاع عینی حیات و 

زندگی برای ما فراهم کند، پس چون به مسئله از این حلاظ نظر شود باید گفت که چنان می مناید 
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که پیامبر اسالم میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است چراکه تا آجنا که به منبع وحی 

مربوط می شود به جهان قدیم تعلق دارد و آجنا که پای محتوای وحی در کار می آید متعلق به 

جهان جدید است« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 

145 - س 12(.

6 - بنابراین از نظر اقبال گوهر نبوت و پیامبری وحی است و گوهر وحی هدایت گری در 

بستر پروسس تکامل و حرکت است و گوهر نبوت پیامبر اسالم، ختمیت نبوت آن حضرت 

می باشد و گوهر ختمیت نبوت پیامبر اسالم تولد عقل برهانی استدالل گر در انسان می باشد، 

لذا در این رابطه است که اقبال عقل استدالل گر تولد یافته در عصر پیامبر اسالم در بستر 

آیات قرآن را ضد عقل مجرداندیش و کلی نگر فلسفی دوران یونان قدیم ارسطوئی و افالطونی 

می داند.

»روح قرآن اصوالً ضد تعلیمات یونانی است زیرا محتوی و روح قرآن به امور عینی توجه دارد، در 

صورتی که فلسفه یونانی به امور نظری می پردازد و از حقایق عینی غفلت می ورزد« )بازسازی 

فکر دینی در اسالم – فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 148 - س 4(.

7 - از آنجائی که محمد اقبال جنس وحی پیامبران الهی و پیامبر اسالم را تجربه دینی و تجربه 

باطنی و تجربه نبوی پیامبر اسالم می داند نه پکیجی که از بیرون به صورت آماده و تکوین 

یافته از خارج وجود پیامبر، تحویل پیامبر اسالم شده باشد این امر باعث می گردد که خود 

همین تجربی بودن وحی نبوی یا قرآن پیامبر اسالم یکی از عوامل تولد اسالم تاریخی بشود 

چراکه اصلی ترین مشخصه اسالم تاریخی، تکامل اسالم پس از وفات پیامبر اسالم می باشد 

که این اصل تکامل پذیری اسالم تاریخی ریشه در همان تجربی بودن وحی نبوی پیامبر اسالم 

دارد زیرا هر جا که سخن از تجربه داریم تنها می توانیم سخن از تکامل تجربه بکنیم.

به عبارت دیگر امر غیر تجربی و مجرد و مکانیکی اصالً تکامل پذیر نمی باشد لذا در این 

رابطه است که اقبال در بستر پروسس تکامل هدفدار وجود به وحی نبوی پیامبر اسالم و 

به اصل  آن  تکامل وجود و هدفداری  از پروسس  یعنی  بالعکس،  نه  بودن می رسد  تجربی 

تجربی بودن وحی نبوی پیامبر اسالم و قرآن می رسد و در چارچوب این تجربی دیدن وحی 
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نبوی پیامبر اسالم است که اقبال موضوع تکامل قرآن و تجربه نبوی برایش مطرح می شود، 

چراکه اقبال به این اصل ایمان دارد که در عرصه حیات اجتماعی و انسانی و تاریخی تنها 

آنچه که تجربی باشد تکامل پذیر است و از اینجا است که اقبال به موتور این تکامل تجربه 

در  و  می کند  پیدا  دست  می باشد،  استقرائی  برهانی  عقل  تولد  همان  که  اسالم  پیامبر  نبوی 

چارچوب عقل استدالل گر است که برای اقبال موضوع تکامل اسالم تاریخی و قرآن و تجربه 

نبوی پیامبر قابل تبیین می باشد و از اینجا است که اقبال بین تجربه دینی پیامبر اسالم و تجربه 

باطنی صوفیه و عرفا فرق می گذارد، چراکه اقبال از تجربه درونی و باطنی پیامبر اسالم 

که همان وحی نبوی یا قرآن است به تجربه بیرونی پیامبر می رسد که همان جامعه سازی و 

تکوین مدینه النبی توسط پیامبر اسالم می باشد.

با  تنگاتنگ  پیوند  در  را  اسالم  پیامبر  برونی  تجربه  و  درونی  تجربه  مؤلفه  دو  هر  اقبال 

یکدیگر مشاهده و مطالعه می کند و هر دو را هم تکامل پذیر می داند در صورتی که از نظر 

اقبال برعکس تجربه نبوی پیامبر، تجربه فردی و باطنی عرفا هرگز به تجربه اجتماعی و 

برونی منتهی نمی شود، در نتیجه تکامل پذیر و تاریخی نیستند؛ لذا در این رابطه است که 

گرچه بیش از 800 سال است که از تدوین اندیشه و تجربه باطنی مولوی می گذرد ولی در 

طول این 800 سال نکته ائی بر این تجربه مولوی اضافه نشده است برعکس تجربه برونی و 

درونی پیامبر اسالم که به موازات هر گونه مفسری این تجربه از نو بازتولید و تکامل یافته 

است و این موضوعی است که عبدالکریم سروش به آن توجه ندارد که تکامل تجربه نبوی 

پیامبر اسالم در آینه تجربه عشقی مولوی به نمایش در نمی آید، بلکه در خود تجربه مکرر و 

تفسیر مکرر از تجربه نبوی پیامبر حاصل می شود؛ به عبارت دیگر تجربه باطنی و فردی 

و صوفیانه مولوی یک تجربه عرضی نسبت به تجربه نبوی پیامبر اسالم در عرصه درونی 

و برونی قرآن می باشد، در صورتی که تجربه دینی افرادی چون اقبال و شریعتی از وحی 

برونی و درونی پیامبر اسالم یک تجربه یا تکامل طولی می باشد.

8 - آنچنانکه وایتهد می گوید با رفتن پیامبران پروفسورها که همان متکلمین بودند جای آن ها 

نشستند که البته این جایگزینی متکلمین به جای پیامبر اسالم باعث انحراف اسالم تاریخی شد، 

چراکه چه متکلمین اشعری مذهب و چه متکلمین اعتزالی هر دو تجربه دو مؤلفه درونی و 
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برونی پیامبر اسالم را بدل به یک بعدی مجرد نظری کردند و این امر عامل شکست آن ها 

بود.

9 - علت اینکه کانت می گوید این کشف پیامبران بود که فهمیدند که کارهائی که خوب است 

مرضی خداوند هم است، این بود که پیامبران موضوع حسن و قبح اخالقی را با وجود خود 

تجربه می کردند نه مانند علمای اخالق حوزه های فقاهتی به صورت مجرد و تعریف از پیش 

تعیین شده فیلسوفان یونانی به تبیین آن می پرداختند، تفاوت حکمت از نظر قرآن با اخالق 

مجرد علمای اخالقی در همین امر می باشد که حکمت پیامبران الهی دستاورد تجربی آن ها 

در پراکسیس درونی و برونی خود بوده است نه تاسی کرده از اندیشه مجرد فالسفه یونان، 

به همین دلیل است که می بینیم که با علم اخالق مجرد حوزه های فقاهتی در طول بیش از 

هزار سال حتی نتوانستند یک نیمچه ابوذر هم بسازند، برعکس حکمت پیامبر اسالم که هر 

جا نفوذ می کرد مانند یک سونامی تحول ساز نو و ویرانگر گذشته بود و به همین دلیل است 

که اقبال می گوید:

هر آنکه که کشته نشد از قبیله ما نیست به ملک جم ندهم مصرع نظیری را

تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست اگرچه عقل فسون کار لشکر انگیزد

عقل تا بال گشودست گرفتارتر است از من ای باد صبا گوی بدانای فرنگ

عجب آن است که بیمار تو بیمارتر است عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری

کلیات اقبال – فصل پیام مشرق – ص 258 – س 1

10 - از نظر محمد اقبال الهوری بزرگ ترین فونکسیون اصل ختمیت نبوت پیامبر اسالم، 

ختمیت والیت آن حضرت می باشد چراکه آنچنانکه مطرح کردیم از نظر اقبال گوهر ختمیت 

نبوت پیامبر اسالم در والدت عقل برهانی استقرائی در زمان پیامبر به علت چند منبعی کردن 

شناخت توسط قرآن بود. از نظر اقبال والدت عقل برهانی استقرائی نخستین موضوعی که 

به چالش کشید اصل والیت پیامبر اسالم بود چراکه تعریف اقبال از اصل والیت تکیه پیامبر 

اسالم بر شخصیت و تجربه دینی خودش به عنوان دلیل و حجت پیام و ادعایش بود که به 
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نظر اقبال با تولد عقل برهانی استقرائی بشر در عصر پیامبر اسالم خودبخود پروژه ختم 

والیت در ادامه پروژه ختم نبوت پیامبر اسالم تثبیت گردید و بدین ترتیب است که با اعالم 

پروژه ختم والیت پیامبر اسالم بعد از وفات پیامبر اسالم، هیچکس نمی تواند والیت را یا 

شخصیت شخص خودش را جایگزین دلیل پیام یا تجربه شخصی بکند، به عبارت دیگر از 

نظر اقبال با ختم والیت پیامبر اسالم، دلیل جایگزین شخصیت شخص شد و خرد جمعی، 

جایگزین تجربه فردی گردید.

نقادنه ائی  باطنی وضع مستقل  برابر جتربه  در  آن است که  در  اندیشه خامتیت  »ارزش عقالنی 

ایجاد می کند و این امر با تولد این اعتقاد حاصل می شود که حجیت و اعتبار ادعای اشخاص 

به پیوستگی با فوق طبیعت داشنت با ختم نبوت به پایان رسیده است و این نوع اعتقاد نیروی 

روانشناختی است که رشد و منو چنین شخصیت ها را متوقف می کند« )بازسازی فکر دینی - 

فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی - ص 146- س 18(.

11 - دومین فونکسیون اصل و پروژه ختم نبوت از نظر محمد اقبال الهوری موضوع بشری 

و زمینی شدن معرفت دینی و معرفت عرفانی؛ زیرا آنچنانکه قبالً از قول اقبال مطرح کردیم 

گوهر پروژه ختم نبوت از نظر اقبال تولد عقل برهانی استقرائی بشر در عصر پیامبر توسط 

بسترسازی تکثر منابع معرفتی قرآن بود. تولد عقل برهانی استقرائی بشر توسط قرآن عاملی 

گردید تا بسترساز ختم نبوت و قطع ارسال پیامبران بشود اما با ختم نبوت و تولد عقل برهانی 

استقرائی بشر و ختم والیت و جایگزین شدن دلیل به جای شخصیت، آنچنانکه اقبال می گوید 

چشم اندازه تازه ائی از معرفت در میدان تجربه درونی و برونی بر بشریت باز شد و از 

این مرحله بود که به تجربه دینی و تجربه عرفانی به صورت زمینی و بشری برخورد شد 

و بشریت با چراغ عقل برهانی استقرائی به حفاری این ها پرداخت، یعنی تمامی معرفت ها 

بشری و زمینی شد و تمامی موضوعات از خداوند تا انسان به عنوان موضوع زمینی در 

برابر عقل برهانی بشریت قرار گرفت تا به کندوکاو و حفاری آن ها بپردازد.

هیچ معرفتی از بعد از ختم نبوت برای عقل بشریت مقدس و دست یافتنی نیست در همه چیز 

حتی وجود خداوند می تواند بیاندیشد و طرح اندیشه نماید و بدین وسیله هر روز و هر عصر 

و زمانی باید تحلیلی نو از دین و تجربه دینی پیامبران و اسالم تاریخی عرضه نماید و صد 
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البته این تفسیر نو و تحلیل نو و تئوری جدید و تبیین تازه از دین و دیانت و قرآن و وجود 

همه داللت بر همان تکامل پذیری اسالم تاریخی پس از ختم نبوت و ختم والیت و وفات پیامبر 

اسالم می کند و دیگر اندیشمندان اسالم تاریخی در هر عصری و قرنی حق ندارند پاسخ کهنه 

به سؤال جدید بدهند و معتقد به احیاء اسالم در زمان پیامبر اسالم بشوند بلکه برعکس پیوسته 

باید شعار بازسازی اسالم تاریخی را جایگزین شعار احیاء تفکر دینی و تفکر اسالمی بکنند 

و به جای شعار بازگشت شعار بازسازی بدهند و به همین علت است که از نظر اقبال با ختم 

نبوت پیامبر اسالم و زنده شدن اجتهاد کالمی و جایگزینی اجتهاد کالمی به جای اجتهاد فقهی 

یا اجتهاد در اصول به جای اجتهاد در فروع، شعار بازسازی پیوسته اسالم تاریخی جایگزین 

باید  شعار بازگشت به اسالم اولیه می شود؛ به عبارت دیگر پیشگام اسالم تاریخی پیوسته 

اقدام به بازسازی اسالم تاریخی بکند و هر زمان تفسیری نو و تبیینی جدید و تحلیلی تازه 

در عرصه علم کالم تطبیقی نه فقهی، پیامی تازه برای بشریت توسط اسالم تاریخی بیاورد 

و پاسخی نو به سؤال نو زمان بدهد، تفسیری جدید از قرآن بکند و با بازسازی پیوسته اسالم 

تاریخی به اسالم تاریخی حیات و زندگی ببخشد.

»کار اندیشه ختم نبوت آن است که در برابر ما چشم انداز تازه ای از معرفت در میدان جتربه درونی 

می گشاید این کار نیمی از شعار مسلمانی است و به کار نیم دیگر آن می ماند که با برهنه 

کردن نیروهای طبیعی از لباس خالقیتی که فرهنگ های کهن بر آن ها پوشانده بودند اسالم روح 

مشاهده از روی نقادی در جتربه خارجی را ایجاد کرده و آن را پرورش داده است؛ بنابراین به جتربه 

باطنی و عارفانه هر اندازه هم که غیر عادی و غیر متعارفی باشد اکنون باید به چشم یک جتربه 

قرار  و حتلیل  نقادانه مورد بحث  دیگر جتربه بشری  مانند سیماهای  و  کامالً طبیعی نظر شود 

گیرد« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی - ص 147 – س 1(.

12 - سومین فونکسیون پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم از نظر اقبال الهوری با زنده شدن 

عقل برهانی استقرائی بشر و جایگزین شدن دلیل به جای شخصیت پیامبر اسالم به عنوان 

حجیت پیام اسالم تاریخی اینکه در چارچوب شعار بازسازی اسالم تاریخی در هر زمانی ما 

باید اصول اساسی اسالم را در پرتو تجربه خود و شرایط جدید زمان از نو تفسیر کنیم و در 

هر عصری و زمانی قرآن را تفسیری تازه کنیم تا آنچنانکه امام علی می گوید »بتوانیم این 
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قرآن صامت را به حرف در بیاوریم تا با انسان نو در عصر نو بتواند این قرآن، حرفی نو 

بزند«. هرگز نباید آنچنانکه محمد عبده تحت لوای شعار سلفیه مطرح می کرد با احیاء گذشته 

به گذشته برویم بلکه بالعکس آنچنانکه محمد اقبال می گفت ما باید با بازسازی گذشته در حال، 

به سوی آینده برویم و معنی اسالم تاریخی چیزی جز این نیست.

اقبال  محمد  نظر عالمه  از  اسالم  پیامبر  نبوت  ختمیت  پروژه  فونکسیون  چهارمین   – 13

باید اسالم  پیامبر اسالم، مسلمانان  اینکه در هر عصر و زمانی از بعد از وفات  الهوری 

اسالم  اسالم کالمی را در طول  بالعکس.  نه  دهند  قرار  اسالم کالمی  فقاهتی را در طول 

فقاهتی آنچنانکه در هزار سال گذشته ما در عرصه های حوزه فقه و فقاهت شیعه و سنی با 

تعطیلی علم کالم و سیطره فقه و فقاهت بر همه چیز شاهد آن بودیم و اگر می خواهیم تحولی 

آنچنانکه افرادی مثل محمد باقر صدر و شیخ مرتضی مطهری و کدیور و غیره ادعا کرده اند 

در عرصه اسالم فقاهتی ایجاد کنیم برعکس آنچه که آن ها کردند هرگز نباید از عرصه فقه 

به عرصه کالم برویم و کالم را در طول فقه قرار دهیم بلکه بالعکس، آنچنانکه اقبال و ولی 

هللا دهلوی می گویند باید این تحول را از کالم شروع کنیم تا به فقه برسیم.

به عبارت دیگر در خصوص موضوع اجتهاد در اصول کالمی یا در فروع فقهی هرگز نباید 

با محصور کردن اصل اجتهاد در زندان اسالم فقاهتی تنها به اجتهاد در فروع فقهی بسنده 

کنیم بلکه بالعکس آنچنانکه اقبال و ولی هللا دهلوی منادی آن بودند این تحول فقاهتی حتماً 

باید از کالم شروع بکنیم و بعداً به فقه برسیم چرا که اگر از فقه به کالم برویم گرفتار همان 

بحرانی می شویم که در جریان تز والیت فقیه شدیم و امروز ملت ما نزدیک به 36 سال 

است که دارند هزینه و تاوان این بحران را می پردازند و دلیل این امر هم این است که تز 

والیت فقیه یک تز فقه ائی است که این تز برای اولین بار در عصر فتحعلی شاه قاجار توسط 

مأل احمد نراقی مطرح شد و از بعد از او هم این تز در حوزه های فقاهتی شیعه طرفداران 

چندانی نداشت. البته خود مأل احمد نراقی هم که اولین بار این تز را به صورت فقهی و در 

چارچوب دیسکورس فقه فقاهت مطرح کرد، اما نوبت به خمینی که رسید در کتاب »والیت 

فقیه« او تز فقه ائی والیت فقیه مأل احمد نراقی که اصالً در حوزه فقاهتی شیعه نه در پائین 

و نه در باال طرفداران چندانی نداشت، گرفت و برای آن بسترهای کالمی ایجاد کرد و در 
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عرصه این بسترهای کالمی بود که خمینی اصل والیت پیامبر اسالم را که از نظر اقبال با 

وفات پیامبر اسالم در کانتکس اصل ختم نبوت پیامبر اسالم خاتمه یافته بود و از نظر اقبال 

بعد از وفات پیامبر اسالم الزمه اعتقاد به ختم نبوت اعتقاد به ختم والیت پیامبر اسالم نیز 

می باشد و در همین رابطه از بعد از وفات پیامبر اسالم از نظر اقبال با جایگزین شدن اصل 

دلیل و معرفت و عقالنیت بشر به جای اصل شخص شخصیت هیچکس حق ندارد ادعای 

والیت بر مسلمین بکند.

خمینی با بسترسازی کالمی کردن برای تز فقهی والیت فقیه اصل والیت پیامبر برای فقیه 

الزم و جاری و ساری دانست و همین ریشه کالمی دادن به تز فقهی والیت فقیه بود که این 

تز فقهی به صورت خطرناک ترین تئوری سیاسی و حکومتی تاریخ بشر درآورد و این خطر 

انقالب  زمانی اگراندیسمان شد و به صورت یک سونامی سیاسی درآمد که در چارچوب 

بهمن 57 ضد استبدادی ملت ایران تحت هدایت گری نظری و عملی شیخ حسینعلی منتظری 

در خبرگان قانون اساسی به صورت نظام حکومتی و نظام سیاسی درآمد.

در همین رابطه است که علت اصلی بحران تئوری حکومتی و سیاسی والیت فقیه در این 

می باشد که این تز فقهی توسط خمینی از بستر فقهی خود به بستر کالمی حرکت کرد و در 

عرصه بستر کالمی بود که خمینی این تز فقهی را به والیت پیامبر - که از نظر اقبال خاتمه 

پیدا کرد بود - پیوند داد و در نتیجه تمامی اختیاراتی که پیامبر صاحب بود، خمینی برای 

فقیه قائل شد و از اینجا بود که شد آنچه که نمی بایست بشود. البته هزینه این تئوری 36 سال 

است که ملت ایران در حال پرداختن آن می باشند برعکس راه خمینی راهی است که اقبال و 

ولی هللا دهلوی منادی آن می باشند و آن اینکه به جای اینکه از فقه به کالم برویم از کالم باید 

به فقه بیائیم تا توسط اصل اجتهاد در اصول و فروع بتوانیم جهت تحول فقهی گام برداریم.

»ادعای نسل جدید مسلمانان پیرو آزادی گری به اینکه می خواهند اصول اساسی اسالم را در پرتو 

جتربه خود و اوضاع جدید زندگی از نو تفسیر کنند، به عقیده من ادعای کامالً بر حقی است. 

اینکه زندگی فرایند آفرینش تدریجی است بالضروره مستلزم آن است که هر  تعلیم قرآن به 

نسل به راهنمائی و نه در زیر قید و بند کارهای گذشتگان مجاز باشد که مسائل و دشواری های 

مخصوص به خود را حل کند« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل اصل حرکت در ساختمان 
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اسالم – ص 192 – س 15(.

الهوری  اقبال  محمد  نظر  از  اسالم  پیامبر  نبوت  ختمیت  پروژه  فونکسیون  پنجمین   -  14

اینکه مسلمانان از بعد از وفات پیامبر اسالم و انجام پروژه ختم نبوت و ختم والیت دیگر 

به عنوان آزادترین مردمان روی زمین به لحاظ دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی 

و دموکراسی معرفتی هستند چراکه با تحقق ختم نبوت و ختم والیت و جایگزین شدن عقل 

جمعی به جای شخص و شخصیت و اتوریته والیت محور پیامبر اسالم، دیگر هیچکس در 

ادعای  و  نبوت  ادعای  و  ادعای والیت  برابر مسلمانان  در  نمی تواند  نبوت  دوران ختمیت 

آسمان  نام  به  اسالم کسی  پیامبر  بکند. در عصر خاتمیت  داشتن  فوق طبیعت  با  پیوستگی 

نمی تواند کشتی ارباب خرد را بشکند. در عصر خاتمیت پیامبر همه مردم زمینی هستند و 

برابر می باشند، هم در عرصه سیاست و هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه معرفت دینی 

و فقهی و کالمی. هیچکس بر دیگری برتری ندارد، همه دارای حقوق برابر هستند، آپارتاید 

می باشد،  مردود  نژادی  آپارتاید  که  است  مردود  خاتمیت  در عصر  اندازه  همان  به  جنسی 

همچنین آپارتاید اقتصادی در عصر خاتمیت به همان اندازه غیر انسانی و ضد انسانی می باشد 

که آپارتاید سیاسی و آپارتاید معرفتی و فقهی و کالمی ضد مردمی می باشد.

لذا در این رابطه است که اقبال در عصر خاتمیت نبوت و والیت پیامبر اسالم مسلمانان را 

آزادترین مردمان روی زمین می داند چراکه با نفی اتوریته ها در عصر خاتمیت، شرایط برای 

دموکراسی اقتصادی و سیاسی و معرفتی در بستر توزیع صحیح قدرت اقتصادی و توزیع 

صحیح قدرت سیاسی و توزیع صحیح و عادالنه قدرت معرفتی فراهم می شود.

»به این فکر اساسی اسالم توجه کنیم که با خامتیت نبوت پیامبر اسالم پس از این دیگر وحی ای 

نخواهد رسید که مایه محدودیت آدمی بشود، بایستی که ما از حلاظ فکری آزادترین مردمان روی 

زمین باشیم 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، 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 آن دموکراسی که 

غرض نهائی اسالم است بیرون بیاورند و به کامل کردن و گستردن آن بپردازند« )بازسازی فکر 
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دینی در اسالم – فصل اصل حرکت در ساختمان اسالم – ص 204 - س 13(.

15 - ششمین فونکسیون پروژه ختم نبوت و ختم والیت پیامبر اسالم از نظر عالمه محمد 

اقبال الهوری اینکه گرچه با ختم نبوت دیگر پیامبری از طرف خداوند برای هدایت بشریت 

نخواهد آمد، ولی همین قرآن برعکس تورات و انجیل یک وحی جاری در زمان خواهد بود 

که در بستر اسالم تاریخی، مسلمانان موظفند در هر عصری و زمانی در چارچوب عقل 

برهانی و استقرائی زمان، آن را باز تفسیر کنند آنچنانکه به همان صورتی که در قرن هفتم 

میالدی بر پیامبر اسالم نازل شده بر مسلمانان عصر و زمان ما حالت وحی و نزول پیدا 

کند برای این کار آنچنانکه امام علی می گفت باید قرآن را در هر زمانی به حرف درآوریم.

»فهم کتاب آسمانی ممکن نیست مگر آن زمان که این کتاب به همان صورتی که بر پیغمبر 

وحی شده برای مسلمانان نیز حالت وحی پیدا کند« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل آیا 

دین ممکن است - ص 206 - س 1(.

16 - عالمه محمد اقبال الهوری نخستین متکلم جهان اسالم بود که دریافت رمز فهم و بقاء و 

حیات اسالم تاریخی در گرو فهم پروژه ختم نبوت و ختم والیت پیامبر اسالم می باشد آنچنان 

اقبال الهوری دارای ارزش و اهمیت می باشد که اگر بخواهیم کلید فهم  این نکته از نظر 

مبانی تئوریک کتاب گران سنگ »بازسازی فکر دینی در اسالم« اقبال را در یک جمله کوتاه 

مطرح کنیم آن جمله کوتاه جز این نخواهد بود که کلید فهم این کتاب سنگین تئوریک فقط 

در فهم پروژه ختم نبوت و جایگاه این پروژه در اندیشه اقبال می باشد، به طوری که تمامی 

اندیشه و مبانی تئوریک مطرح شده در این کتاب حول همین موضوع ختم نبوت می باشد و 

اگر اندیشه های اقبال در باب پروژه ختم نبوت از این کتاب خارج کنیم هیچ چیز از این کتاب 

باقی نخواهد ماند، بنابراین به راحتی می توانیم بگوئیم که کلید فهم اسالم شناسی از نظر اقبال 

فهم پروژه و اصل ختمیت نبوت پیامبر اسالم می باشد چراکه در چارچوب این پروژه و اصل 

است که ما می توانیم به:

الف – اصل اجتهاد در اصول.

ب – اصل کالمی بودن نه فقهی بودن ختم نبوت.
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ج – اصل ختم والیت.

د – اصل امکان تحقق دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی معرفتی.

ه – اصل بشری بودن معرفت دینی.

و – اصل تکیه بر مردم به جای منجی.

ز - اصل نفی اتورتیه ها برای خود اتکائی توده ها.

ح – اصل جایگزینی دلیل و حجیت به جای طرح شخصیت.

ط – اصل نیاز به تفسیرهای نو از قرآن در چارچوب شعار بازسازی نه احیاء، برای به 

حرف درآوردن قرآن و طرح پاسخ های نو به سوال های نو زمان.

ی – اصل حاکمیت خرد جمعی.

ک – اصل حاکمیت اسالم کالمی نوین به جای اسالم فقاهتی و اسالم روایتی.

ل – اصل الزمه بازسازی اسالم تاریخی توسط معرفت بشری و محصور نماندن فقط به 

معرفت دینی.

م – اصل جایگزینی اسالم تاریخی قرآنی به جای اسالم دگماتیسم فقاهتی و روایتی.

ن – اصل جایگزینی پروژه بازسازی اسالم به جای پروژه احیاء اسالم.

17 - اسالم شناسی تطبیقی اقبال در چارچوب پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم، از آنجائیکه 

این اسالم شناسی توسط اقبال آغاز شد و این اقبال بود که برای اولین بار در تاریخ اسالم از 

خود پرسید، چرا نوبت نبوت که به پیامبر اسالم در ادامه نهضت تسلسلی ابراهیم که رسید 

نبوت حکم قطع خود صادر کرد؟ و از آنجائیکه پاسخ به این سؤال کلیدی توسط اقبال بود 

که اقبال را به عنوان بزرگ ترین اسالم شناس تطبیقی در قرن بیستم بدل کرد، زیرا تا قبل 

از اقبال همه تالش فقها و محدثین و متکلمین در رابطه با موضوع ختمیت نبوت بر این امر 

قرار داشت که به عنوان یک پیشفرض اولیه موضوع ختم نبوت را یک امر معلوم و مفروض 

و تکلیفی و دستوری در نظر می گرفتند و سپس به اثبات و بهره وری از آن توسط آیات و 
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روایات می پرداختند. اقبال اسالم شناسی خود را از پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم آغاز 

کرد، اقبال همچنین به ختمیت نبوت پیامبر اسالم به عنوان یک روش و متدولوژی و عینک 

جهت شناخت اسالم و قرآن هم نگاه می کرد.

از  را  اسالم  پیامبر  دینی  تجربه  و  نبوی  و وحی  نبوت  ختم  تبیین  اقبال  اینکه  علت   -  18

موضوع اصل تکامل و هدفداری در وجود شروع کرد این بود که به رابطه عقل انسان و 

پروژه ختم نبوت تکیه می کرد.

19 - اقبال در تبیین پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم با درونی و برونی کردن هدایت تکامل 

دادن موضوع خاتمیت و والدت عقل  پیوند  با  و  آگاهی جدا می کرد  تکامل  از  ابزاری را 

برهانی و استقرائی بر تکامل آگاهی به جای تکامل ابزاری پس از وفات پیامبر اسالم در 

چارچوب ختم نبوت تکیه می کرد.

20 - از نظر عالمه محمد اقبال الهوری بدون پروژه ختم نبوت امکان تکامل اجتماعی و 

تکامل دموکراسی و تکامل اندیشه برای مسلمانان بعد از پیامبر اسالم نمی باشد.

21 - از نظر اقبال چرائی ختم نبوت پیامبر اسالم به دلیل کمال انسان است. کمال انسان از 

نظر او معلول انتقال انسان از مرحله غریزه به مرحله عقل است، لذا در این رابطه است که 

کمال انسان از نظر اقبال یک امر نبوی می باشد نه ابزاری و جبری و به همین دلیل از نظر 

اقبال بدون هدایت گری نبوی انبیاء و ختم نبوت پیامبر اسالم امکان نیل به تکامل اجتماعی 

و تاریخی انسان وجود ندارد و در همین رابطه اقبال تکامل ابزاری و تکامل عقالنی را از 

هم جدا می کند.

22 - تکیه اقبال الهوری بر فقه الگوئی ولی هللا دهلوی به جای فقه برنامه ائی و دستوری و 

تکلیفی اسالم فقاهتی معلول همان نگرش نیاز کمال انسان به پروژه ختم نبوت است چراکه:

اوالً اقبال برعکس تمامی نگرش های قبلی به پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم که یک نگرش 

فقهی و روایتی بود از منظر کالمی مورد تبیین قرار داد.

از آنجائیکه اقبال در عرصه تبیین کالمی پروژه ختم نبوت به موضوع عقل برهانی  ثانیاً 
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و استقرائی بشر و همچنین موضوع بشری بودن معرفت دینی و معرفت فقهی رسید، این 

امر باعث گردید تا بشری دیدن معرفت فقهی اسالم فقاهتی به جای فقه دستوری و تکلیفی و 

برنامه ائی و حکومتی و والیتی اسالم فقاهتی به فقه الگوئی ولی هللا دهلوی تکیه کند، چراکه 

فقه ولی هللا دهلوی برعکس فقه اسالم فقاهتی - که یک فقه روایتی می باشد تا فقه قرآنی - فقه 

الگوئی و فقه قرآنی است.

23 – اقبال، عصای عقل برهانی استقرائی را در دوران بعد از وفات پیامبر اسالم یا دوران 

خاتمیت نبوت:

اوالً وسیله فهم و شناخت تجربه دینی می داند.

ثانیاً ابزار و عامل تفسیر و فهم قرآن می داند.

ثالثاً وسیله اجتهاد در اصول کالمی و فروع فقهی می داند.

استقرائی  برهانی  عقل  ناپذیر  پایان  پروژه  به  معتقد  نبوت  خاتمیت  دوران  در  اقبال   -  24

و  سیاسی  دموکراسی  عرصه های  در  انسان  کمال  هدایت گر  می تواند  که  چرا  می باشد، 

دموکراسی اقتصادی و دموکراسی معرفتی بشود. همچنین اقبال معتقد است که در دوران 

یا  سیاسی  مسلمین حکومت  بر  خودش  چارچوب شخصیت  در  نمی تواند  هیچکس  خاتمیت 

اقتصادی و یا معرفتی بکند.

در  و  می داند  مردم  عقول  شورانیدن  را  نبوت  خاتمیت  دوران  در  قرآن  کار  اقبال   -  25

چارچوب رسالت شورانیدن عقول مردم است که اقبال معتقد به تفسیر نو از قرآن هست تا 

قرآن توان انجام این رسالت را داشته باشد.

26 - اقبال معتقد است که در دوران خاتمیت کار اصلی ما بشری و زمینی و خردپذیر و 

استداللی کردن دین توسط علم کالم است.




