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رویکرد

»سپهر عمومی، اجتماعی 
و تحول خواهانه«

امام علی در نهج البالغه
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اگر بخواهیم مهم ترین سخن امام علی در نهج البالغه پس از قطع وحی بر بشریت و 
وفات پیامبر اسالم در اینجا به صورت مختصر و کپسولی معرفی کنیم، باید بدون تردید 
در این رابطه به رویکرد امام علی به قرآن که در خطبه 158 – نهج البالغه صبحی الصالح – ص 
223 – سطر 5 اشاره کنیم که می فرماید: »ذِلک اْلُقْرآُن فاْستْنِطُقوُه، ولْن یْنِطق - قرآن صامت 

است و شما باید او را به حرف درآورید.«

در  بزرگ مصری  متفکر  و  مورخ  نویسنده،  ادیب،  دکتر طه حسین،  که  باشد  یادمان 
کتاب گران سنگ »علی و بنون« )که در زبان فارسی به نام »علی و فرزندانش« ترجمه و 
انتشار یافته است( داستان مردی را نقل می کند که در جنگ جمل دچار تردید می شود 
و با خود می گوید: »چطور ممکن است شخصیت هائی در سطح طلحه و زبیر و عایشه بر 

خطا باشند؟« سؤال خود را با خود امام علی در میان می گذارد و می گوید:

»ایمکن ان یجتمع زب�ری و طلحة و عائشة عیل باطل؟ آنک لملبوس علیک، ان الحق و الباطل ال یعرفان 
آیا ممکن است طلحه و  باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله - 

زبیر و عایشه بر باطل اجتماع کنند؟ امام علی در پاسخ به او می گوید: »حقیقت بر تو 
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اشتباه شده حق و باطل را با میزان قدر و شخصیت افراد نمی شود شناخت، اشخاص 
نباید مقیاس حق و باطل قرار بگیرند، این حق و باطل است که باید مقیاس اشخاص 
و شخصیت ها بشود«، به عبارت دیگر امام علی به آن شخص می گوید: که تو مشکلت 
ترازوی  با  را  اینکه شخصیت ها  به جای  یعنی  واژگونه کرده ای،  را  این است که »کار 
حق و باطل بسنجی، می خواهی حق و باطل را با ترازوی شخصیت ها مقایسه بکنی. 
برای رهائی از این آسیب تو باید اول حق و باطل را بشناسی، آنگاه شخصیت ها را برای 

سنجش در ترازوی حق و باطل قرار بدهی« )علی و بنون - طه حسین – ص 40(.

طه حسین پس از نقل این موضوع در تعریف این کالم امام علی در کتاب فوق خود 
می گوید:

و  ندیده  جواب  این  از  شیواتر  و  شکوه تر  پر  جوابی  خدا،  سخن  و  وحی  از  پس  »من 
منی شناسم« )علی و فرزندانش – فصل حساس ترین فراز تاریخ – ص 173(

باری، در مقایسه با این داوری طه حسین در باب سخن ها و نوشته های امام علی )در 
امر قرار دارد که  این  بر  این رابطه  نه ماه خالفتش( داوری ما در  طول چهار سال و 
از وحی و وفات پیامبر اسالم کالم: »ذِلک اْلُقْرآُن فاْستْنِطُقوُه،  پر شکوه ترین سخن پس 
همه  برای  علی  امام  کالم  این  در  که  پیامی  چراکه  می باشد،  علی  امام  ولْن یْنِطق« 

مسلمانان پساوفات پیامبر اسالم وجود دارد عبارت است از اینکه: »قرآن تنها در طول 
23 سال فرایند مکی و مدنی پیامبر اسالم زنده بوده است و توسط پیامبر اسالم در 
بستر پراکسیس سیاسی – اجتماعی انسان سازانه و تحول خواهانه و جامعه سازانه مکی و 
مدنی می توانسته حرف بزند، ولی با وفات پیامبر اسالم و تعطیلی پراکسیس سیاسی – 
اجتماعی تحول خواهانه و جامعه سازانه پیامبر اسالم، آن زبان قرآن خاموش شده است 
و قرآن صامت گردیده است؛ و لذا برای اینکه قرآن دوباره مانند عصر پیامبر اسالم بتواند 

هدایت گر ما بشود، باید بتوانیم در این زمان قرآن را به حرف درآوریم.«

عنایت داشته باشیم که دلیل این امر همان است که قرآن برعکس تورات و انجیل )به 
صورت لوح بیرون از پراتیک اجتماعی جامعه سازانه بر پیامبر اسالم نازل نشده است 
 23 اجتماعی  و  سیاسی  جامعه سازانه  و  انسان سازانه  پراتیک  بستر  در  برعکس(  بلکه 
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انسان سازانه و  نازل شده است و همین »پراتیک  ساله مکی و مدنی بر پیامبر اسالم 
جامعه سازانه پیامبر اسالم زبان قرآن در طول 23 سال حیات نبوی پیامبر اسالم بوده 
است«. لذا به همین دلیل با وفات پیامبر اسالم زبان قرآن هم خاموش شده است و 
در طول 25 سال حیات سیاسی خلفای ثالثه ابوبکر و عمر و عثمان این »قرآن صامت 
نتوانست به حرف درآید« و جدائی امام علی در طول 25 سال فوق از عرصه پراتیک 
اجتماعی و سیاسی و تحول خواهانه و جامعه سازانه، خود عامل اصلی این خاموشی زبان 
قرآن و خود مانع اصلی به حرف درآوردن قرآن توسط امام علی بوده است، چراکه تاریخ 
حرکت خلفای ثالثه نشان می دهد که فتوحات پی در پی آنها مانع از شکل گیری و یا 
ادامه پراکسیس سیاسی اجتماعی تحول خواهانه و جامعه سازانه و انسان سازانه پیامبر 

اسالم شده بود.

لذا به همین دلیل بود که امام علی از زمانی تصمیم به حرف درآوردن قرآن گرفت که 
در پی درخواست جنبش عدالت خواهانه مردم مصر و مدینه پس از قتل عثمان مجبور 
شد تا خالفت بر مسلمین را بپذیرد، مع الوصف، در این رابطه است که ما می توانیم 
»نهج البالغه امام علی را حاصل و سنتز به حرف درآوردن قرآن توسط امام علی در طول 
چهار سال و نه ماه خالفت او )که بازتولید پراکسیس سیاسی – اجتماعی تحول خواهانه 
که  است  ترتیب  بدین  بنابراین،  نمائیم«  تعریف  بود(  علی  امام  توسط  اسالم  پیامبر 
برخورد ما با نهج البالغه امروز باید »صورت تطبیقی داشته باشد نه صورت انطباقی و 
تقلیدی« و برای انجام این مقصود »برخورد ما در این زمان با نهج البالغه باید تنها در 
راستای اخذ متد جهت به حرف درآوردن قرآن باشد« یعنی آنچنانکه قرآن در فرایند 
پساوفات پیامبر اسالم صامت شده بود و امام علی پس از 25 سال صامت بودن قرآن 
توسط بازتولید پراکسیس کنکرت اجتماعی سیاسی و تحول خواهانه توانست قرآن را 
به حرف درآورد، در هر »برهه از زمان ما موظفیم در چارچوب پراتیک سپهر عمومی و 

اجتماعی تحول خواهانه زمان خودمان باز قرآن را به حرف درآوریم.«

بدین ترتیب است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 11 سال گذشته 
نشر  توسط  خود  تحول خواهانه  و  اجتماعی  و  سیاسی  پراکسیس  بازتولید  با  همراه 
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پیوسته  ایران(  پیشگامان مستضعفین  )ارگان عقیدتی و سیاسی جنبش  مستضعفین 
نهج البالغه، در چارچوب یک »رویکرد  توسط سلسله درس های  تا  است  تالش کرده 
ترویجی« )نه تبلیغی( »روش به حرف درآوردن قرآن در عصر ما با تاسی تطبیقی )نه 
از سلسله  ما  بنابراین هدف  بدهد«  آموزش  به مخاطبین  امام علی  از روش  انطباقی( 
به  قرآن  درآوردن  حرف  به  متد  »آموزش  مستضعفین  نشر  در  نهج البالغه  درس های 
صورت تطبیقی می باشد« چراکه بر این باوریم که »بدون فهم نهج البالغه و روش امام 
علی در به حرف درآوردن قرآن، هرگز ما نمی توانیم به صورت تطبیقی در زمان و عصر 
کنکرت خودمان قرآن را به حرف درآوریم.« علت و دلیل این امر همان است که محتوای 
کتاب نهج البالغه در زمانیکه امام علی در سپهر عمومی و اجتماعی تحول خواهانه جامعه 
و زمان خودش دارای پراکسیس اجتماعی – سیاسی بوده است )چهار سال و نه ماهه 
خالفتش( شکل گرفته است، هر چند که سید رضی چهار قرن بعد از امام علی در دوران 

آل بویه موفق به جمع آوری گزینش نهج البالغه شده است.

البته باید عنایت داشته باشیم که با شهادت امام علی، باز »محتوای نهج البالغه دچار 
حرف  به  برای  که   - ولْن یْنِطق  فاْستْنِطُقوُه،  النهج البالغه  ذِلک  یعنی  شد،  قرآن  سرنوشت 
باز باید این کتاب را در عرصه پراکسیس  درآوردن نهج البالغه صامت در این شرایط 
آن  در  تنها  کنیم«.  فهم  را  ایرانیان  امروز  جامعه  تحول خواهانه  اجتماعی   – سیاسی 
زمان است که ما می توانیم به صورت تطبیقی )نه انطباقی( از نهج البالغه متد به حرف 
درآوردن قرآن در این زمان را یاد بگیریم. در این رابطه فراموش نکنیم که نهج البالغه 
چهار صد سال بعد از شهادت امام علی در دوران آل بویه توسط سید رضی جمع آوری 
بخش  )منهای  نهج البالغه  محتوای  که  می باشد  آن  این حرف  معنای  که  است؛  شده 
نامه ها( برای مدت چهار قرن به صورت سینه به سینه از طریق حافظه ها انتقال پیدا 
کتاب  تمامی  استناد  قرآن  »برعکس  که  است  باعث شده  امر  همین  که  است؛  کرده 
نهج البالغه به امام علی جای آن قلت دارد، چراکه آنچنانکه خود سید رضی در مقدمه 
نه چیزی  بوده است  آنها  او فقط شکل بالغت  انتخاب  نوشته است، معیار  این کتاب 
بیشتر از آن و اصاًل به ریشه تاریخی خطبه و نامه ها و کلمات قصار و صحت آن ها به 
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امام علی کاری نداشته است.«

باری، در این زمان برای اینکه بتوانیم نهج البالغه را به حرف درآوریم موظف به انجام 
دو موضوع هستیم، نخست اینکه استناد آن خطبه و کالم به امام علی برای ما مسجل 
گردد؛ و دیگر اینکه در چارچوب سپهر پراتیک عمومی و اجتماعی تحول خواهانه عصر 
خودمان محتوی نهج البالغه را راست آزمائی و آن را فهم بکنیم. به همین دلیل است 
که »هم قرآن و هم نهج البالغه در عرصه به حرف درآمدن در عصر ما گرفتار سه رویکرد 
مختلف انطباقی و تطبیقی و دگماتیستی شده اند«، به عبارت دیگر به حرف درآوردن 
تطبیقی  و  انطباقی  و  به سه صورت دگماتیستی  زمان  و  نهج البالغه در عصر  و  قرآن 

امکان پذیر می باشد.

در »شیوه دگماتیستی« آنچنانکه در طول بیش از هزار سال دوران پساآل بویه توسط 
این »به حرف زدن در چارچوب فقه  انجام گرفته است،  روحانیت حوزه های فقاهتی 
دگماتیست و اسالم دگماتیستی روایتی حوزه های فقهی انجام گرفته است« که البته علی 
دوام این روش همچنان در حوزه های فقاهتی در حال استمرار می باشد؛ و اما برعکس به 
حرف درآوردن قرآن و نهج البالغه به شیوه دگماتیستی که در چارچوب اسالم روایتی و 
فقاهتی صورت گرفته است، دو شیوه دیگر انطباقی و تطبیقی به حرف درآوردن قرآن 
و نهج البالغه در چارچوب سپهر عمومی و اجتماعی تحول خواهانه اجتماعی قابل انجام 
می باشد؛ و به عبارت دیگر هم در رویکرد انطباقی و هم در رویکرد تطبیقی به حرف 
درآوردن قرآن و نهج البالغه در چارچوب سپهر عمومی و اجتماعی تحول خواهانه جامعه 
خود امکان پذیر می باشد؛ و دلیل این امر همان است که هم طرفداران رویکرد انطباقی 
به قرآن و نهج البالغه و هم طرفداران رویکرد تطبیقی بر این باورند که از آنجائیکه قرآن 
و نهج البالغه در بستر سپهر پراتیک عمومی و اجتماعی تحول خواهانه جامعه زمان خود 
تکوین پیدا کرده اند، بنابراین در هر زمانی که ما می خواهیم قرآن و نهج البالغه را به 
حرف دراوریم، مجبوریم که این به حرف درآوردن در بستر سپهر پراتیک عمومی و 

اجتماعی تحول خواهانه جامعه زمان خودمان انجام بگیرد.

و  قرآن  درآوردن  »به حرف  که  کنیم  مطرح  اینچنین  را  مطلب  که  باشد  بهتر  شاید 



سلسله درس های شناخت نهج البالغه - جلد دوم 14

نهج البالغه در سپهر رویکرد فردگرایانه یا صوفیانه و عارفانه و رویکرد تقلیدگرایانه و 
تکلیف گرایانه و تعبدگرایانه دارای خروجی نهائی دگماتیستی می باشد«. یادمان باشد 
و  تقلیدی  و  تکلیفی  فقیهانه  رویکرد  و  عارفانه  و  رویکرد صوفیانه  که »وجه مشترک 
فردی  رویکرد  چارچوب  در  بنابراین،  می باشد«  آنها  فردگرایانه  رویکرد  همان  تعبدی 
صوفیانه و عارفانه یا فقیهانه در هر زمانی چه حال و چه گذشته و چه آینده، اگر قرآن 
این به حرف درآوردن داری جوهر  و نهج البالغه را به حرف درآوریم، خروجی نهائی 
دگماتیستی می باشد؛ یعنی هرگز با »رویکرد فردی عارفانه و فقیهانه ما نمی توانیم به 
صورت انطباقی و تطبیقی قرآن و نهج البالغه را به حرف درآوریم« و تنها برای اینکه 
بتوانیم به صورت انطباقی و تطبیقی قرآن و نهج البالغه را به حرف درآوریم، باید این به 
حرف درآوردن در بستر سپهر پراتیک عمومی و اجتماعی تحول خواهانه جامعه خودمان 

در این شرایط خودویژه صورت بگیرد.

البته فرق بین دو رویکرد انطباقی و تطبیقی »به حرف درآوردن قرآن و نهج البالغه« در 
سپهر عمومی و اجتماعی تحول خواهانه جامعه ما این است که آنچنانکه محمد اقبال 
می گوید: »تفاوت بین این دو رویکرد می بایست در عرصه نوع پیوند بین ابدیت و تغییر 
تعریف بشود«. بدین ترتیب که در چارچوب »رویکرد انطباقی، ابدیت در قالب زمان 
ابدیت می گردد« و در  بر  تعریف می شود« آنچنانکه در »رویکرد تطبیقی زمان سوار 
»رویکرد دگماتیستی ابدیت بدون زمان مطرح می گردد« به عبارت دیگر در »رویکرد 
تطبیقی ما با زبان زمان و حرف قرآن و نهج البالغه این ها را به حرف درمی آوریم« در 
صورتی که در »رویکرد انطباقی، ما با زبان قرآن و نهج البالغه و حرف زمان، این دو 
را به حرف درمی آوریم«. پر پیداست که بین این »دو نوع به حرف درآوردن قرآن و 
نهج البالغه از فرش تا عرش تفاوت وجود دارد« که در اینجا برای فهم این مهم مجبور 

به ذکر یک مثال هستیم.

به این صورت که از یکطرف هم سید جمال و هم مهندس مهدی بازرگان و از طرف 
دیگر معلمان کبیرمان هم اقبال و هم شریعتی معتقد به حرف درآوردن قرآن در عصر 
این دو  توسط  قرآن  به حرف درآوردن  رویکرد  تردید  بدون  اما  بوده اند؛  و زمان خود 
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بازرگان  و مهندس مهدی  ترتیب که »سید جمال  این  به  است،  بوده  متفاوت  دسته 
توسط حرف زمان و زبان قرآن تالش می کردند تا قرآن و اسالم را به حرف درآوردند« 
درصورتی که اقبال و شریعتی توسط »حرف قرآن و زبان زمان قرآن و اسالم را به حرف 
درآوردند« لذا به همین دلیل در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین در طول 43 
سال گذشته )از سال 55 که این حرکت تکوین پیدا کرده است الی االن( »بازرگان و 
سیدجمال جزء گروه انطباقیون به حرف درآوردن قرآن تعریف کرده است« اما »محمد 

اقبال و شریعتی جزء گروه تطبیقیون به حرف درآوردن قرآن تعریف کرده است.«

»رویکرد  در  می گوئیم  که  وقتی  اینکه،  دارد  ضرورت  آن  طرح  اینجا  در  که  نکته ای 
انطباقی توسط حرف زمان و زبان قرآن و نهج البالغه، این ها را به حرف درمی آورند« 
این به معنای این نیست که در »رویکرد انطباقیون دیگر حرف قرآن و نهج البالغه اصاًل 
زمان  انطباقیون حرف  در »رویکرد  است که  آن  منظور  برعکس  بلکه  نیست«  مطرح 
رویکرد  »در  برعکس  که  صورتی  در  دارد«  اولویت  نهج البالغه  و  قرآن  خود  بر حرف 
تطبیقیون حرف قرآن و نهج البالغه بر حرف زمان اولویت پیدا می کند«. خالصه اینکه:

اوالً هم قرآن و هم نهج البالغه صامت هستند و تا زمانیکه این قرآن و نهج البالغه به 
حرف درنیاوریم امکان هدایت گری برای ما ندارند و تنها مجبوریم توسط قرائت و دیگر 

صورت های صوری از آنها تجلیل نمائیم.

ثانیاً برای به حرف درآوردن قرآن و نهج البالغه مجبوریم که این به حرف درآوردن در 
بستر سپهر پراتیک اجتماعی و عمومی تحول خواهانه جامعه خودمان صورت بگیرد؛ و 
دلیل این امر همان است که هم قرآن و هم نهج البالغه در بستر سپهر پراتیک اجتماعی 
و عمومی جامعه عصر خودشان تکوین پیدا کرده اند، به عبارت دیگر غیر از پنج آیه 
اول سوره اقراء هیچ آیه دیگر قرآن در غار حرا بر پیامبر نازل نشده است، بلکه برعکس 
تحول خواهانه  و  جامعه سازانه  و  عمومی  پراتیک  صحنه  در  قرآن  دیگر  آیات  تمامی 
نازل  اسالم  پیامبر  بر  مدنی  و  مکی  دوران  ساله  در طول 23  اسالم  پیامبر  اجتماعی 
نامه ها  و چه  نهج البالغه هم چه خطبه ها  محتوای  در خصوص  است. همچنین  شده 
و چه کلمات کوتاه حکمت امام علی در دوران 25 سال دوران سکوت و کناره گیری 
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آن حضرت تکوین پیدا نکرده است، بلکه برعکس تمامی محتوای نهج البالغه که یک 
سوم نامه ها و خطبه های و کلمات قصار امام علی می باشند، در طول دوران نزدیک به 
پنج سال خالفت یا دوران سپهر پراتیک اجتماعی و عمومی و تحول خواهانه جامعه آن 

حضرت تکوین پیدا کرده اند.

ثالثاً هرگز در چارچوب سپهر فردگرایانه رویکرد فردی فقیهانه و عارفانه ما نمی توانیم 
قرآن و نهج البالغه را به حرف درآوریم. بر این مطلب اضافه کنیم که وجه مشترک دو 
رویکرد فقیهانه تقلیدگرا و تکلیف محور و تعبدگرا با رویکرد دنیاستیز و اختیارستیز و 

اجتماع ستیز عارفانه، »همین جوهر رویکرد فردی آنها می باشد.«

به حرف درآوردن قرآن و نهج البالغه به سه شکل ممکن شدنی می باشد: روش  رابعاً 
دگماتیستی، روش انطباقی و روش تطبیقی. در روش دگماتیستی توسط فقه و عرفان 
فردگرایانه مولوی و غیره ما قرآن و نهج البالغه را به حرف درمی آوریم، در صورتی که 
»ما حرف  تحول خواهانه  و  اجتماعی  و  عمومی  سپهر  چارچوب  در  انطباقی  روش  در 
زمان خودمان را با زبان قرآن و نهج البالغه مطرح می کنیم« و در رویکرد تطبیقی در 
چارچوب سپهر پراتیک اجتماعی و عمومی و تحول خواهانه »ما حرف قرآن و نهج البالغه 

را با زبان زمان مطرح می کنیم.«

باری، مهم ترین مشخصه نهج البالغه آنچنانکه محمد عبده در مقدمه شرح بر نهج البالغه 
امام علی مطرح می کند، همان چند بعدی بودن کتاب نهج البالغه می باشد؛ که شاید اگر 
بخواهیم در این رابطه داروی بکنیم، باید بگوئیم که »در چند بعدی بودن نهج البالغه 
آنچنانکه  بطوریکه  می باشد«.  بی مثال  کتابی  نوشته شده،  کتاب های  تمامی  میان  در 
محمد عبده می گوید، اگر در برگی از کتاب نهج البالغه ما با گوینده و نویسنده ای عارف 
و زاهد بی بدیل روبرو هستیم، در برگی دیگر از کتاب نهج البالغه ما با خطیبی روبرو 
می شویم که خداوند سخن بیان و کالم است؛ و در برگی دیگر از نهج البالغه ما با یک 
سر فرمانده بزرگ نظامی روبرو می شویم که خداوند جهاد و دفاع و مقاومت است و 
در برگی دیگر از نهج البالغه ما با حکیمی روبرو می شویم که خداوند اندیشه است و 
مانند سقراط به تجزیه و تحلیل مسائل می پردازد و در برگ دیگر از نهج البالغه ما با 
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خداوند قلمی روبرو می شویم که با نامه های خودش نشان می دهد که قلم مانند مومی 
در اختیار او می باشد؛ و در برگ دیگر از نهج البالغه با خداوند وفا و محبت به عنوان یک 
دوست در کنار آموزگار بزرگش پیامبر اسالم روبرو می شویم؛ و در برگی دیگر )نامه 31( 
از نهج البالغه به عنوان یک پدر برای امام حسن، »مانیفست انسان و جامعه و تاریخ و 
وجود را تبیین می نماید« و در برگ دیگر از نهج البالغه در نامه به عثمان حنیف )نامه 
45( به عنوان یک مدیر بزرگ که مانند عقاب از باال بزرگترین امپراطوری تاریخ بشر را 
رصد می نماید، روبرو می شویم و در برگی دیگر از نهج البالغه مانند عهد نامه مالک اشتر 
به عنوان یک سیاستمدار بزرگی که تمامی مؤلفه های مدیریت کشوری  )نامه 53( ما 
تعریف  اشتر  برای مالک  برای مدیریت کشور مصر  اقتصادی و اجتماعی  و  و لشکری 

می نماید روبرو می شویم.

فراموش نکنیم که در تحلیل نهائی »چند بعدی بودن کتاب نهج البالغه، مولود و سنتز 
چند بعدی بود ن شخصیت خود امام علی می باشد« که آنچنانکه خود امام علی در 
نهج البالغه می فرماید این شخصیت چند بعدی بودنش مولود پرورش او در دامن پیامبر 
اسالم بوده است و بدون تردید »بدون آموزش و پرورش امام علی در دامن پیامبر اسالم، 

امکان ظهور چنین شخصیتی وجود نمی داشت.«

ِ ِحْجِرِه َو أَنَا َوَلٌد 
ِ �ف

َلِة اْلَخِصیَصِة َوَضَع�ف ِ
ف ْ »َو َقْد َعِلْمُتْم َمْوِضِعی ِمْن رَُسوِل اللَِّه ِباْلَقَرابَِة اْلَقِریَبِة َو اْلَم�ف

َّ َء ثُمَّ یْلِقُمِنیِه  ِ َعرَْفُه َو کاَن یْمَضُغ ال�ش
�ف ِ َجَسَدُه َو یِشمُّ

�ف ِ ِفَراِشِه َو یِمسُّ
ِ �ف

ِ ِإَل َصْدِرِه َو یکُنُف�ف
�ف یُضمُّ

ِ ِفْعٍل َو َلَقْد َقَرَن اللَُّه ِبِه ِمْن َلُدْن أَْن کاَن َفِطیماً أَْعظََم َمَلک ِمْن 
ِ َقْوٍل َو اَل َخطَْلًة �ف

َو َما َوَجَد ِل کْذبًَة �ف

َِّبُعُه اتَِّباَع اْلَفِصیِل  َماَلِئکِتِه یْسُلک ِبِه طَِریَق اْلَمکاِرِم َو َمَحاِسَن أَْخاَلِق اْلَعاَلِم َلیَلُه َو نََهارَُه َو َلَقْد کْنُت أَت

ِبِحَراَء  َسَنٍة  ِ کلِّ 
َلَقْد کاَن یَجاِوُر �ف َو  ِبِه  ِبااِلْقِتَداِء   ِ

یأُْمُر�ف َو  َعَلماً  أَْخاَلِقِه  ِمْن  ِ کلِّ یْوٍم 
ِه یرَْفُع ِل �ف أُمِّ أَثََر 

َ رَُسوِل اللَِّه َو َخِدیَجَة َو أَنَا ثَاِلُثُهَما  ْساَلِم َغ�ری ِ ااْلإِ
ی َو َلْم یْجَمْع بَیٌت َواِحٌد یْوَمِئٍذ �ف ِ َفأََراُه َو اَل یَراُه َغ�ری

َ نََزَل اْلَوْحی َعَلیِه َفُقْلُت  ف یطَاِن ِح�ری ِة َو َلَقْد َسِمْعُت رَنََّة الشَّ ُبوَّ أََری نُوَر اْلَوْحی َو الرَِّساَلِة َو أَُشمُّ ِریَح النُّ

یطَاُن َقْد أَیَس ِمْن ِعَباَدِتِه ِإنَّک تَْسَمُع َما أَْسَمُع َو تََری َما أََری  یا رَُسوَل اللَِّه َما َهِذِه الرَّنَُّة َفَقاَل َهَذا الشَّ

ُ ِمْن ُقَریٍش َفَقاُلوا َلُه  ا أَتَاُه اْلَماَلأ ٍ َو َلَقْد کْنُت َمَعُه َلمَّ ِإالَّ أَنَّک َلْسَت ِبَن�بِ َو َلکنَّک َلَوِزیٌر َو ِإنَّک َلَعیَل َخ�ری

ِعِه آبَاُؤک َو اَل أََحٌد ِمْن بَیِتک - شما موقعیت خویشاوندی  َعیَت َعِظیماً َلْم یدَّ ُد ِإنَّک َقِد ادَّ یا ُمَحمَّ
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نزدیک و منزلت ویژه مرا نزد پیامبر می دانید. از همان اوان شیرخوارگی پیامبر مرا به 
دامن می گرفت و به سینه اش می چسباند و در بستر خویش در پناه می گرفت و بوی 
دالویزش را در مشامم می ریخت در کودکی لقمه را می جوید و آن گاه از دهانش بیرون 
می آورد و در دهان من می گذاشت، پیامبر هرگز نه از من دروغی در گفتار دید و نه 
خطایی در کردار و البته خداوند از همان آغاز شیرخوارگی بران بزرگوار سترگ ترین 
فرشتگان خویش را گمارده بود تا شب و روز او را به راه فضیلت ها و نیکی های اخالقی 
رهنمون باشند من نیز از او پیروی می کردم درست مانند کودکی که پا به پا مادر راه 
می سپارد. پیامبر در جبهه تربیت فرمانده ام بود و من برای او چون لشکری بودم. لذا هر 
روز پرچمی بر می افراخت و به من فرمان می داد که از آن پیروی کنم. پیامبر هر سال 
در غار حرا مدتی به خلوت می نشست و در آن مدت تنها من او را می دیدم و جز من 
کسی دیگر به دیدار او توفیق نمی یافت. هنوز اسالم در هیچ خانواده ای شکل نگرفته بود 
مگر آنجا که رسول خدا و خدیجه بود و من سومین آنان بودم؛ و من نور وحی و رسالت 
را می دیدم و شمیم پیامبری را می شنودم و اندوهناکی شیطان را به هنگام در رسیدن 
وحی بر پیامبر شنیدم و پرسیدم یا رسول اهلل این چه آوایی؟ فرمود این شیطان است 
که از پیروی شدن به نومیدی رسیده است، تو محرم استان ملکوتی هستی و آنچه من 
می شنوم تو نیز می شنوی و چشم های حق بین تو نیز ملکوت را شاهد است و آنچه من 
می بینم تو نیز می بینی جز آنکه تو پیامبر نیستی، اما تو وزیری و خیر با تو باد؛ و من 
با پیامبر بودم آنگاه که جمعی از بزرگان قریش آمدند و گفتند: ای محمد تو دعوی دار 
امر عظیمی شده ای که نه پدران تو و نه هیچ یک از تبار تو به خود اجازه چنین بلند 

پروازی ایی را نداده اند« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 192 - ص 300 - سطر 6 به بعد(.

باری، بدین ترتیب است که می توان داوری کرد که آنچنانکه قرآن محصول و سنتز 
فاز  سال   23 و  حرائی  فاز  سال   15 در  اسالم  پیامبر  اگزیستانسی  و  وجودی  تکامل 
جامعه سازانه مکی و مدنی بوده است، نهج البالغه محصول تکامل وجود و اگزیستانسی 
امام علی در سه فرایند 23 سال مکتب سازانه اسالم و 25 ساله وحدت طلبانه و 5 ساله 
محصول  نهج البالغه  که  بگوئیم  باید  تردید  بدون  است.  بوده  علی  امام  عدالت طلبانه 
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پراکسیس 53 ساله امام علی بوده است، چراکه »تنها در پراکسیس است که انسان در 
حال ساختن، ساخته می شود« و شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم 
که »تنها در پراکسیس است که انسان با ساختن ساخته می شود و پراکسیس محصول 

درهم آمیختگی عمل و نظر می باشد« و آنچنانکه محمد اقبال الهوری می گوید:

»این پراکسیس حاصل نمی شود، مگر اینکه فرد توسط تجربه وجودی و یا تجربه دینی 
به دنبال یک تحول اجتماعی باشد« و لذا تا زمانیکه »فرد در عرصه پراکسیس وجودی 
با پراکسیس تحول خواهانه اجتماعی پیوند با بی نهایت پیدا نکند، پراکسیس وجودی 
توصیف  در  و  بشود«  علی  امام  چون  مردانی  بزرگ  پرورشگاه  نمی تواند  اجتماعی   –
خودویژگی های پراکسیس وجودی – اجتماعی سازنده امام علی بوده است که خود او 

در این رابطه می فرماید:

ِّ َقْد َدَعْوتُکْم ِإَل ِقَتاِل َهُؤاَلِء اْلَقْوِم َلیاًل َو نََهاراً َو ِسّاً َو ِإْعاَلناً َو ُقْلُت َلکُم اْغُزوُهْم َقْبَل أَْن  »أاََل َو ِإ�ف
َّ ُشنَّْت َعَلیکُم اْلَغاَراُت  ِ ُعْقِر َداِرِهْم ِإالَّ َذلُّوا َفَتَواکْلُتْم َو تََخاَذْلُتْم َح�ت

یْغُزوکْم َفَواللَِّه َما ُغِزی َقْوٌم َقطُّ �ف

اَن اْلَبکِری  اَن بَْن َحسَّ َنَْباَر َو َقْد َقَتَل َحسَّ َو ُمِلکْت َعَلیکُم ااْلأَْوطَاُن َو َهَذا أَُخو َغاِمٍد ]َو[ َقْد َورََدْت َخیُلُه ااْلأ

ااْلأُْخَری  َو  اْلُمْسِلَمِة  اْلَمْرأَِة  َعیَل  یْدُخُل  کاَن  ِمْنُهْم  الرَُّجَل  أَنَّ   ِ
بََلَغ�ف َلَقْد  َو  َمَساِلِحَها  َعْن  َخیَلکْم  أََزاَل  َو 

ثُمَّ  َْحاِم  ااِلْس�تِ َو  َْجاِع  ِبااِلْس�تِ ِإالَّ  ِمْنُه  تَْمَتِنُع  َما  رُُعَثَها  َو  َقاَلِئَدَها  َو  ُقُلَبَها  َو  ِحْجَلَها  ُع  ِ
ف َ َفیْن�ت اْلُمَعاِهَدِة 

انَْصَُفوا َواِفِریَن َما نَاَل رَُجاًل ِمْنُهْم کْلٌم َو اَل أُِریَق َلُهْم َدٌم َفَلْو أَنَّ اْمَرأً ُمْسِلماً َماَت ِمْن بَْعِد َهَذا أََسفاً َما 

کاَن ِبِه َمُلوماً بَْل کاَن ِبِه ِعْنِدی َجِدیراً - آگاه باشید که من شما را شب و روز، پنهان و آشکار 

برای پیکار با سپاهیان معاویه دعوت نمودم و پیوسته به شما گفتم پیش از آنکه آنان به 
شما هجوم بیاورند شما در حمله بر آنان پیشدستی کنید سوگند به خدا هیچ قومی در 
خانه خود مورد هجوم قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل شد این غامدی است که سوارانش 
به شهر انبار تاختند و حسان بن حسان بکری را کشتند و سواران شما را از پادگان ها 
بیرون راندند. به من خبر رسیده است که مردانی از آن سپاهیان بر زن غیر مسلمانی 
)که معاهده همزیستی در جوامع اسالمی زندگی او را تأمین نموده است( هجوم برده 
و خلخال از پا و دستبند از دست آنان درآورده اند و گردنبندها و گوشواره های آنها را 
به یغما برده اند این مظلومان در برابر آن غارتگران جز گفتن إنّا لله وإنّا إلیِه َراجُعون یا 
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سوگند دادن به رحم و دلسوزی چاره ای نداشتند آنگاه سپاهیان خونخوار با دست پر 
و کامیاب برگشته اند نه زخمی بر یکی از آنان وارد شده و نه خونی از آنان ریخته شده 
است اگر به خاطر این حادثه مردی مسلمان از شدت تأسف بمیرد، مورد مالمت نخواهد 
بود، بلکه مرگ برای انسان مسلمان به جهت تأثر از این حادثه در نظر من امریست 

شایسته« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 27 – ص 69 – سطر ششم به بعد(.

باری، در این رابطه آنچه که در نهج البالغه امام علی قابل توجه می باشد موضوع معیار 
اخالق در رویکرد امام علی می باشد؛ که برای فرموله کردن آن در اینجا باید بگوئیم که:

ِک  اوالً اخالق در رویکرد امام علی و نهج البالغه امری ورای دینی می باشد. »الَ تَکْن َعْبَد َغ�ری
است«  آفریده  آزاد  ترا  مباش، چون خداوند  دیگری  بنده  هرگز   - ُحّرا   اللُه  َجَعَلک  َوَقْد 

)وصیت نامه امام علی به امام حسن(.

تکامل  و  کرامت  عدالت،  انسان،  پایه  بر چهار  علی  امام  رویکرد  در  اخالق  معیار  ثانیاً 
استوار می باشد.

انسان محور می باشد نه فقه محور و نه  امام علی »اخالق،  بدین ترتیب که در رویکرد 
حتی دین محور« و در این رابطه است که در رویکرد امام علی »انسان فی نفسه و انسان 
بما هو انسان دارای حقوق طبیعی می باشند« و از زمان تولد همه انسان هاآزاده آفریده 
شده اند و آنچنان که عیسی مسیح می فرمود: »شنبه برای انسان است نه انسان برای 
شنبه« و در خصوص عدالت محوری اخالق در رویکرد امام علی بر ستون عدالت استوار 

می باشد.

ِ اْلَعْدِل َسَعًة َو َمْن َضاَق َعَلیِه اْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلیِه أَْضیُق - برای جامعه گشایش در عدالت 
»َفِإنَّ �ف

است و بی شک کسی که عدالت برای او تنگ باشد جور و ستم بر او تنگ تر خواهد بود« 
)نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 15 – ص 57 - سطر 2(.

در خصوص اخالق مکرمتی امام علی در عرصه عمل و نظر آنچنانکه از آموزگار بزرگ 
خویش پیامبر اسالم آموخته بود.

»بُِعثُت اِلُتَّمَم َمکاِرَم االخالق - من مبعوث شدم که اخالقی را تکمیل کنم که در آن روح 
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مکرمت هست« )پیامبر( پایه اصلی اخالق را بر کرامت انسان تبیین می کرد آنچنانکه 
قرآن بر همین پایه استوار کرده است.

ْن َخَلْقَنا  مَّ ٍ مِّ ْلَناُهْم َعیَل کِث�ری َن الطَّیَباِت َوَفضَّ ِّ َواْلَبْحِر َوَرزَْقَناُهم مِّ َ ِ اْل�ب
ِ آَدَم َوَحَمْلَناُهْم �ف

»َوَلَقْد کرَّْمَنا بَ�ف
تَْفِضیال - به تحقیق ما بنی آدم یا انسان را کرامت دادیم و آنها را بر هستی سوار کردیم 

و روزیشان دادیم از طیبات و برتری شان دادیم بر بسیاری از آنان که آفریدیم« )سوره 
االسرا – آیه 70(.

»َو أَکِرْم نَْفَسک َعْن کلِّ َدِنیٍة َو ِإْن َساَقْتک ِإَل الرََّغاِئِب َفِإنَّک َلْن تَْعَتاَض ِبَما تَْبُذُل ِمْن نَْفِسک ِعَوضاً - 
پسرم، جان و روان خودت را گرامی بدار و از هر کار دنی و پست محترم بدار هر چه 
را که از دست بدهی قابل جایگزین است مگر یک چیز که اگر از دست بدهی قابل 
جایگزین نیست و آن خودت هستی، یعنی همان نفس و جان و روحت که در صورت 

از دست دادن قابل جایگزین نیست« )نهج البالغه – نامه 31(.

بر این مطلب اضافه کنیم که امام علی این »کرامت انسانی در رویکرد اخالقی خود هم 
برای فرد می خواهد و هم برای جامعه.«

َ یَدیِه َفَقاَل: َما َهَذا  ف وا بَ�ری ُلوا َلُه َو اْشَتدُّ َجَّ َ َنَْباِر َف�ت ُ ااْلأ ف اِم َدَهاِق�ری ِه ِإَل الشَّ ِ »َو َقاَل: َو َقْد َلِقیُه ِعْنَد َمِس�ری
وَن  ا نَُعظُِّم ِبِه أَُمَراَءنَا َفَقاَل َو اللَِّه َما یْنَتِفُع ِبَهَذا أَُمَراُؤکْم َو ِإنَّکْم َلَتُشقُّ الَِّذی َصَنْعُتُموُه َفَقاُلوا ُخُلٌق ِمنَّ

َعَة  الدَّ أَْربََح  َو  اْلِعَقاُب  َوَراَءَها  َة  اْلَمَشقَّ أَْخَسَ  َما  َو  آِخرَِتکْم   ِ
�ف ِبِه  تَْشَقْوَن  َو  ُدنْیاکْم   ِ

�ف أَنُْفِسکْم  َعیَل 

اِر - روزی امام علی وارد شهر انبار شد، کشاورزان شهر به استقبالش  َمَعَها ااْلأََماُن ِمَن النَّ

شتافتند، هنگامی که مرکب امام علی به راه افتاده بود کشاورزان در جلو مرکب امام 
علی سینه خیزان شروع به دویدن کردند تا بدین ترتیب ارادت و خلوص خود را اظهار 
نمایند. امام علی به یکباره مرکب خود را نگه داشت و از آنان پرسید، چرا می دوید؟ و 
این چه کاری است که شما انجام می دهید؟ آنان در پاسخ به امام علی گفتند این یک 
نوع احترام است که ما در باره امیران و ملوک انجام می دهیم و این سنت مرسومی است 
که از دیرگاه در میان ما معمول می باشد. امام علی در پاسخ به آنها فرمود که این کار 
شما را در دنیا به رنج و زحمت می افکند و در آخرت به شقاوت و بدبختی می کشاند. 
همیشه از این نوع کارها است که شما را سست و زبون می سازد خودداری کنید چون 
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این عمل فایده و نتیجه ای به حال شما و افراد مورد نظر شما ندارد و چیزی که نتیجه 
و فایده ای نداشته باشد، انجام آن روا نیست« )نهج البالغه صبحی الصالح – باب کلمات قصار – 

شماره 37 – ص 475 – سطر 2 به بعد(.

او در  است که  امام علی  اخالق  به  رویکرد  با همین محور عدالت در  رابطه  در  باز  و 
نهج البالغه می فرماید:

ٍَة  ِ نَْمَلٍة أَْسُلُبَها ُجْلَب َشِع�ری
ْبَعَة ِبَما تَْحَت أَْفاَلکَها َعیَل أَْن أَْعِص اللََّه �ف ََقاِلیَم السَّ »َو اللَِّه َلْو أُْعِطیُت ااْلأ

ٍة اَل  َ َو َلذَّ ِ َفِم َجَراَدٍة تَْقَضُمَها َما ِلَعیِل َو ِلَنِعیٍم یْف�ف
َما َفَعْلُتُه َو ِإنَّ ُدنْیاکْم ِعْنِدی اَلأَْهَوُن ِمْن َورََقٍة �ف

ُ - سوگند به خدا، اگر تمامی اقالیم  ف َلِل َو ِبِه نَْسَتِع�ری تَْبَقی نَُعوُذ ِباللَِّه ِمْن ُسَباِت اْلَعْقِل َو ُقْبِح الزَّ

هفتگانه دنیا با آنچه زیر آسمان های آنهاست به من داده شود تا خدا را با ظلمی به 
جهت کشیدن پوست جوی از دهان مورچه ای معصیت کنم، هرگز چنین خطایی را 
مرتکب نگردم و قطعی است که این دنیای شما در نزد من پست تر است از برگی در 
دهان ملخی که آن را می جود و می شکند. علی را چه کار با نعمت های دنیوی که فانی 
می شود و لذتی که پایدار نخواهد ماند، پناه می بریم به خدا از به خواب رفتن عقل و 
زشتی لغزش ها و همواره یاری از او می طلبیم« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 224 – ص 

347 – سطر 10(.

امام علی می باشد و نهج البالغه  از آنجائیکه نهج البالغه محصول تکامل وجودی  باری 
آئینه نمایش وجودی خود امام علی می باشد، حال سوالی که در این رابطه قابل طرح 
است اینکه از آئینه نهج البالغه چه خودویژگی هایی برای وجود خود امام علی می توان 
را  نهج البالغه  تمام  اگر  که:  بگوئیم  باید  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  در  کرد؟  فهم 
بخواهیم در چارچوبی فشرده فرموله نمائیم، بدون تردید تمام تالش امام علی چه در 
خطبه ها و چه در نامه ها و چه در کلمات قصار در راستای تبیین چهار رابطه انسان 

می باشد که این چهار رابطه عبارتند از:

1 - رابطه انسان با خودش.

2 - رابطه انسان با خدا.
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3 - رابطه انسان با جهان و هستی.

4 – رابطه انسان با هم نوع خودش.

با تبیین این چهار رابطه انسان در نهج البالغه توسط امام علی است که او تالش می کند 
که آنچنانکه محمد اقبال الهوری در کتاب بازسازی فکر دینی مطرح می کند به سه 

سؤال مشترک همه انسان ها پاسخ بدهد.

»بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیری روحانی از جهان، آزادی روحانی فرد 
و اصول اساسی و دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی 

توجیه کند« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسالم – ص 

185 – سطر 12(.

در این رابطه است که می توانیم داوری کنیم که تمام تالش امام علی در نهج البالغه 
بر آن است که با تبیین چهار رابطه انسان با خودش و انسان با خدا و انسان با جهان 
و انسان با جامعه به سه نیاز مشترک همه انسان ها )که به قول محمد اقبال عبارتند از 
تفسیر روحانی از جهان، آزادی روحانی فرد توسط از میان برداشتن تمامی واسطه های 
را  آن  ما  گفتمان  این  در  که  تأثیر جهانی«  دارای  اساسی  اصول  انسان،  بین خداوند 
ایدئولوژی می خوانیم( پاسخ بدهد. باری به این ترتیب است که در اینجا ما باید بینیم 
که امام علی در نهج البالغه چگونه در چارچوب تبیین چهار مؤلفه فوق برای انسان، 
تفسیر روحانی از جهان و حذف رابطه های بین انسان و خداوند و اصول اساسی و دارای 

تأثیر جهانی که در رویکرد ما همان ایدئولوژی می باشد حاصل می کند.

در این رابطه نخست باید عنایت داشته باشیم که در نهج البالغه »امام علی تمام تالشش 
بر این امر قرار دارد تا همه این سه مؤلفه در چارچوب پیوند انسان با بی نهایت تعریف 
نماید« به عبارت دیگر امام علی در نهج البالغه تالش می کنند تا »با تبیین رابطه انسان 
ارائه  اقبال می خواهد -  از جهان - آنچنانکه محمد  با بی نهایت هم تفسیری روحانی 
بدهد و هم به حذف واسطه های بین انسان و خدا - آنچنانکه محمد اقبال می پسندد 
روحانی  مبنای  بر  را  اجتماعی  تکامل  که  جهانی  تأثیر  دارای  اساسی  اصول  هم  و   –
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تعریف می نماید«، در عرصه عمل و نظر تبیین نماید؛ و شاید در تحلیل نهائی خروجی 
نهج البالغه برای ما این باشد که از »نگاه امام علی پیوند انسان با بی نهایت نه تنها ممکن 
می باشد بلکه الزمه تبیین رابطه انسان با خدا و جهان و خودش و جامعه می باشد« به 
عبارت دیگر در رویکرد امام علی در نهج البالغه »تنها در چارچوب پیوند با بی نهایت 
نیاز همه  به سه  تبیین کرد و هم می توان  را  رابطه فوق  است که هم می توان چهار 

انسان ها- آنچنانکه محمد اقبال می گوید - دست پیدا کرد.«

با  پیوند  اگر  اینکه  آن  و  است  قابل طرح  اینجا  در  دیگری  رابطه سؤال  این  در  حال 
بی نهایت برای انسان ها ممکن می باشد و انسان هامی توانند با بی نهایت پیوند پیدا نمایند 
توسط  انسان ها  همه  مشترک  نیازمندی های  پاسخگوی  بی نهایت  با  پیوند  این  اگر  و 
تفسیر روحانی از جهان و حذف واسطه های بین انسان و خدا و اصول اساسی دارای 
تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجیه می کند، حال در این 
جا و در این رابطه سؤال بسیار مهمی که قابل طرح است، اینکه چگونه این پیوند با 

بی نهایت برای انسان امکان پذیر می باشد؟

محمد اقبال در فصل هفتم کتاب گران سنگ بازسازی فکر دینی در اسالم تحت عنوان »آیا دین 
ممکن است؟« تالش می کند تا به این سؤال فربه پاسخ بدهد.

»چون به صورت کلی سخن گفته شود، حیات دینی را می توان به سه نوع تقسیم 
کرد: 1 - دین اعتقادی، 2 - دین معرفت اندیش، 3 - دین جتربی یا دین اکتشافی، در دین 

اعتقادی حیات دینی مانند نظم و انضباطی است که فرد یا قومی آن را به صورت 

یک فرمان غیر مشروط می پذیرد، بی آنکه هیچ فهم عاقالنه ای از غرض نهایی اجرای 

آن فرمان داشته باشد. ولی از حلاظ رشد درونی و تکامل فردی دین اعتقادی چندان 

نتیجه ای برای فرد و قوم ندارد. در دین معرفت اندیش، حیات دینی )برعکس دین اول( 

فرمانبرداری کامل از نظم و انضباط از دینی است که در آن فهم عقلی انضباط و 

اندیش، حیات  دین معرفت  در  آن حاصل می شود.  اعتبار  و  سرچشمه نهایی قدرت 

دینی متوجه اساس و شالوده خود در نوعی مابعدالطبیعه می شود که پیدا کردن 

نظری منطقی نسبت به جهان است و خدا هم جزئی از آن به شمار می رود. در دین 
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جتربی و وجودی و اگزیستانسی )یا نوع سوم دین( جتربه دینی )یا روانشناسی( جانشین 

مابعدالطبیعه )دین معرفت اندیش و یا دین اعتقادی نوع اول و دوم دین( می شود، 

حقیقت  )یا  بی نهایت  با  مستقیم  پیوند  آرزوی  صورت  به  جتربی،  دین  در  دینی  حیات 

مطلق( مادیت پیدا می کند. دین در نوع دین جتربی به صورت جذب شخصی حیات و 
قدرت درمی آید و بدین ترتیب است که دیندار جتربی شخصیت آزاد پیدا می کند و البته 

شخصیت آزاد دیندار جتربی از طریق رهایی از قید و بندهای شریعت حاصل منی شود 

بلکه تنها از طریق کشف بی نهایت یا اکتشاف سرچشمه نهائی شریعت در اعماق 

خودآگاهی خاص خودش حاصل می شود. بنا به گفته یک صوفی مسلمان: فهم 

قرآن برای مسلمان ممکن نیست، مگر آن زمانی که این کتاب به همان صورتی که بر 

پیامبر اسالم وحی شده است، برای مؤمن نیز حالت وحی پیدا کند. در سوالی که 

عنوان این گفتار است )آیا دین ممکن است؟( مقصود من دین جتربی یا دین به این 

معنای سوم می باشد. متاسفانه دین جتربی توسط عرفای مسلمان به نام نامیمون 

باطنی گری شناخته شده است )که امری غلط می باشد، چراکه دین تجربی غیر از 

دین باطنی عرفا است و تجربه باطنی عرفا و اهل تصوف غیر از تجربه دینی پیامبرانه 
است، مشکل عرفا و اهل تصوف در این است که آنها( چنان فرض می کنند که این 
صورت از دین )تجربه باطنی( مناینده طرز فکری مبتنی بر انکار حیات و انکار واقعیات 

گرفته  قرار  ما  زمان  اختیاری  و  جتربی  کامالً  چشم انداز  مخالف  طرف  در  که  است 

این است که در چارچوب تجربه  اهل تصوف  و  )به عبارت دیگر مشکل عرفا  است. 

باطنی و توجه به درون واقعیات برون از خویش را یا نفی می کنند و یا نادیده می گیرند 
و اصاًل به واقعیات خارج از خویش عنایتی نمی کنند و پیوسته به پیامبر اسالم اشکال 
از معراج خود به سوی جامعه و جهان خارج از خود حرکت کرد(  می گیرند که چرا 
ولی دین برتر )همان دین تجربی و دین نوع سوم( که هدف آن تنها پیوند با بی نهایت 

می باشد و تنها در جستجوی حیات برتری می باشد، اصوالً جوهر جتربی دارد و مدتها 

پیش از آنکه علم به ضرورت جتربه پی ببرد، دین جتربی به ضرورت جتربه پی برده بود و 

در این رابطه است که جتربه دینی می توان کوششی اصیل برای تصفیه خودآگاهی 

بشری تعریف کرد؛ و به این اعتبار است که جتربه دینی )دین تجربی( با همان اندازه 
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نقادی به سطح جتربه خود می نگرد که طبیعی گری )و یا تجربه گرائی علمی و طبیعی( 

به سطح جتربه خود نگران است. چنان که می دانیم، کانت نخستین بار این سؤال 

را مطرح کرد که: آیا مابعدالطبیعه یا متافیزیک ممکن است؟ وی )کانت در پاسخ به 

این سؤال خود( جواب منفی می دهد )و می گوید شناخت مابعدالطبیعه و یا متافیزیک 
برای بشر ممکن نیست( برهان کانت )در باب اینکه چرا شناخت مابعدالطبیعه برای 
انسان ممکن نمی باشد این است که( گوناگونی حواس باید جامع بعضی از شرایط 
)یا  از آن شناخت و معرفت حاصل بشود، مفهوم شیء فی نفسه  تا  صوری باشد 

شیء آنچنانکه هست( فکری محدود کننده بیش نیست. عمل آن تنها جنبه تنظیمی 
دارد؛ و اگر متناظر با اندیشه فعلیتی وجود داشته باشد، این فعلیت در خارج مرزهای 

جتربه قرار می گیرد، بنابراین وجود آن را منی توان عقال اثبات کرد )به عبارت دیگر کانت 

در تبیین پاسخ نفی توان شناخت مابعدالطبیعه توسط بشر می گوید، دلیل این امر به 
بودن  تجربی  غیر  همین  و  است  مابعدالطبیعه  شناخت  امکان  بود  تجربی  غیر  خاطر 
مابعدالطبیعه است که عقال نمی توان مابعدالطبیعه را اثبات کرد( این حکم کانت )در 
به  با توجه  پذیرفت، چرا که  به آسانی منی توان  را  الطبیعه(  مابعد  نفی شناخت  باب 

پیشرفت هایی که علم جتربی و طبیعی بشری تا کنون کرده است از قبیل اینکه:

1 - ماده عبارت است از موج نورانی انبار شده،

2 - جهان همچون اندیشه فعلیت یافته می باشد،

3 - متناهی بودن مکان و زمان،

4 - اصل نامعینی گری هایزنبرگ در باره امور طبیعی، می توان داوری کرد که طرح یک 
خداشناسی استداللی به همان اندازه که کانت می پنداشته است، ممکن می باشد. 

اینجا  در  ما  فعلی  برای مقصود  کانت  نظر  مورد  استداللی  ولی طرح خداشناسی 

ضرورت ندارد تا به تفصیل وارد بحث آن بشویم؛ و اما در مورد شیء فی نفسه )شیء 

آن در آن سوی مرزهای  به علت واقع بودن  آنچنانکه کانت می گوید(  آنچنانکه هست، 
وقتی می توان  تنها  این حکم کانت،  است،  دور  به  از دسترسی عقل محض  جتربه، 

را قبول داشته باشیم که هر امر جتربی که در سطحی غیر  این اصل  پذیرفت که 
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به کانت(  پاسخ  از سطح متعارف علوم حسی باشد، غیر ممکن است، بنابراین )در 

ابتدا باید مشخص کنیم که آیا تنها سطح متعارف جتربی حسی است که وسیله 

از سطح متعارف جتربه حسی، سطحی  آیا غیر  و  به معرفت می شود؟  رسیدن ما 

دیگر جتربی برای شناخت معرفت وجود ندارد؟ تصوری که کانت از شیء فی نفسه 

)شیء آنچنان که هست یا نومن( و شیء لنفسه )شیء آنچنان که می نماید، یا فنومن( 
دارد تا حد زیادی در تعیین کیفیت و خصوصیت سؤال وی از امکان مابعدالطبیعه 

مؤثر بوده است. ولی اگر وضعی که کانت فهمیده بود عوض بشود، چه پیش خواهد 

آمد؟

این رابطه زیرکانه  الدین بن العربی در  صوفی و فیلسوف مسلمان اندلسی، محی 

و  تصور«؛  جهان  و  است  مدرک  و  محسوس  »خدا  که:  است  کرده  بیان  چنین 

زمان  وجود  از  و  مکان  و  زمان  مراتب  تکثر  از  عراقی  دیگر  شاعر  و  صوفی  مسلمان 

االهی و مکان االهی سخن گفته است. ممکن است که آنچه که ما به آن نام جهان 

خارجی می دهیم، تنها ساخته ای عقلی باشد و نیز ممکن است که سطح های دیگری 

از جتربه بشری با مراتب دیگری از زمان و مکان امکان پذیر باشد که در آنها تصور و 

ولی می توان  باشند.  نداشته  دارند،  ما  در جتربه متعارف  را که  حتلیل همان نقشی 

گفت که آن سطح از جتربه که تصورات بر آن قابل تطبیق نیست، توانائی آن را ندارند 

تنها تصورات  باشد، چه  داشته  رنگ کلیت  فراهم کنند که  ما معرفتی  برای  که 

نوع  تجربی  دین  در  که  باشد  )یادمان  دارند  را  شدن  اجتماعی  قابلیت  که  هستند 

با بی نهایت( از طریق جتربه دینی  سوم( وضع آدمی که برای تسخیر حقیقت )پیوند 
)نه تجربه باطنی صوفیانه و عارفانه( تکیه می کند، جتربه او )در پیوند با بی نهایت از 
مسیر انفسی نه آفاقی( پیوسته صورت فردی و غیر قابل انتقال دارد. برعکس جتربه 
)توسط رویکرد فناء فی اهلل(  باطنی )صوفی یا عارف( که فرد باطنی یا صوفی کامالً 

حتت تسلط روش ها و حاالت و توقعات خویش است. محافظه کاری به همان اندازه در 

دین بد است که در شاخه های دیگر فعالیت بشری بد می باشد. )در رویکرد صوفیانه 

و عارفانه( آزادی خالق من را برمی اندازد و راه رسیدن به هر اقدام روحی تازه را )بر صوفی 
و عارف( می بندد. دلیل عمده اینکه روش های باطنی و عارفانه و صوفیانه گذشته 
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ما )مثل مولوی و حافظ و غیره( در این زمان دیگر شایستگی پرداخنت به اکتشافات 
)در نوع سوم  ولی اینکه حال و جتربه دینی  اصیلی در حقیقت ندارند، همین است. 

دین که همان دین تجربی می باشد( غیر قابل انتقال است، بدین معنی نیست )که 
برعکس تجربه باطنی صوفیان و عارفان در تجربه دینی( جستجوی بی نهایت )از طریق 
و جتربه  انتقال ناپذیری حال  این است که  حقیقت  بیهوده باشد.  دینی  مرد  انفسی( 
دینی )دین تجربی نوع سوم( برای ما نشانه ای از ماهیت نهائی من )بی نهایت وجودی 

و اگزیستانسی نه بی نهایت فلسفی و نه بی نهایت ریاضی و نه بی نهایت ذهنی( فراهم 
انفراد  به حالت  روزانه خود،  اجتماعی  اعماق حیات  در  آن(  فونکسیون  )که  می کند 

حرکت و زندگی مادیت پیدا می کند. در اندیشه آن نیستم که در اینجا به درونی ترین 

فردین انسان ها )در عرصه تجربه دینی یا دین نوع سوم( برسیم که به آنان همچون 

وظایف محض می نگریم و از آن جنبه از هویت ایشان به آنان نزدیک می شویم که 

نوع  تجربی  دین  )در  دینی  اوج حیات  ولی  باشد.  قابل رسیدگی  به صورت تصوری 

او  عادی  خود  از  عمیق تر  صورتی  به  که  است  فردی  )بی نهایت(  من  اکتشاف  سوم( 
تجربی  دین  )در  او  و  پیدا می کند؛  که به صورت تصور قابل توصیف است، مادیت 

نوع سوم( در متاس با حقیقت کلی تر )بی نهایت وجودی و اگزیستانسی( است که من 
وحدت و وضع مابعدالطبیعی خود و امکان بهروزی در این وضع را کشف می کند. 

طبیعی است که آن جتربه )دین تجربی نوع سوم( که به چنین اکتشافی )پیوند با 

بی نهایت( می اجنامد، امر عقالنی که به صورت تصوری قابل بحث و رسیدگی باشد، 
زیست شناختی  تغییر  یک  از  و حالی می باشد چرا که  امری حیاتی  بلکه  نیست، 

درونی حاصل می شود که منی توان آن را با دام مقوالت منطقی به دام انداخت و تنها 

)برای تغییر جهان و  در فعلی می تواند جتسم پیدا کند که جهان ساز و جهان لرزان 

جامعه بشری به کار گرفته شود و به عبارت دیگر جهان گشا باشد نه جهان نما( تنها به 
این صورت است که محتوای این جتربه )تجربه دینی نوع سوم نه تجربه باطنی عارفان 

و صوفیان( بیرون از حوزه زمان می تواند در حرکت زمان جلوه گر شود و خود را )مانند 
پیامبر اسالم و امام علی( در برابر چشمان تاریخ پدیدار سازد. چنان به نظر می رسد که 
روش نزدیک شدن با حقیقت )بی نهایت وجودی، نه بی نهایت منطقی و نظری و ریاضی( 
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از طریق تصوری اصالً راه درست و جدی برای این منظور منی باشد. عاملان علوم طبیعی 

در بند آن نیستند که الکترون مورد بحث خود آیا وجود حقیقی دارد یا نه چراکه ممکن 

است که الکترون مورد بحث امری قراردادی بیش نباشد. دین )در نوع سوم که همان 

دین تجربی می باشد، نه دین دگم اعتقادی و نه دین ذهنی معرفت اندیش( که ذاتاً 
نوعی از زیسنت فعلی است، تنها راه جدی رو به رو شدن با حقیقت )بی نهایت( است. 

به اعتبار اینکه )در مقایسه با تجربه حسی و طبیعی( نوع عالی تری از جتربه است؛ و 

البته می تواند مفاهیم و تصورات خداشناسی فلسفی ما را هم تصحیح کند و یا 

الاقل ما را در باره فرایند عقلی محض که این تصورات از آن متولد می شود به شک 

اندازد علوم حسی و طبیعی می توانند به خود روا دارند که کامالً از مابعدالطبیعه 

به  یا  و  از شعر  را شکل موجهی  یا به گفته النگه، مابعدالطبیعه  و  غافل مبانند 

گفته نیچه، بازی معقوالنه بزرگساالن بدانند، ولی کارشناس دینی )در دین تجربی 

نهائی  از حلاظ هدف  اشیاء است،  در ساختمان  در صدد کشف خود  که  نوع سوم( 
)پیوند با بی نهایت وجودی( تالش و کوشش خود منی تواند خود را با چیزی راضی کند 
که علم به آن همچون دروغی حیاتی و همچون اگری )asif( می نگرد و با آن اندیشه 

در میان  )بی نهایت(  آجنا که پای ماهیت نهائی حقیقت  و رفتار خود را منظم کند. 

است، در کاری که علم می کند هیچ چیزش به خطر منی افتد، ولی در عمل دینی )دین 

تجربی نوع سوم( متام حقیقت من )بی نهایت( به اعتبار مرکز شخصی جذب حیات و 
جتربه، در معرض خطر قرار می گیرد. )در دین تجربی نوع سوم( رفتاری که مستلزم 

گرفنت تصمیمی در باره سرنوشت نهایی عامل آن است، نباید بر پایه ای وهمی بنا 

نادرست  کردار  یک  می اندازد،  گمراهی  به  را  فهم  نادرست  تصور  یک  چراکه  شود، 

در  تصور محض  ریخنت ساختمان من بشری بشود.  فرو  باالخره سبب  ممکن است 

حیات تأثیر می کند، کردار به صورت باالن با حقیقت )بی نهایت( ارتباط دارد و از وضع 

عموماً ثابت انسان در مقابل حقیقت نتیجه می شود، بدون تردید )در دین تجربی نوع 

سوم( کردار دیندار یعنی ضابط روانشناختی و فیزیولوژیایی به منظور آماده ساخنت 
من برای متاس با حقیقت مطلق )بی نهایت( از حلاظ صورت و محتوی فردی است و جز 

این هم منی تواند باشد )ولی نباید فراموش کنیم که در دین تجربی نوع سوم( با وجود 
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این، کردار نیز، در آن هنگام که دیگران به قصد اکتشاف کارآمدی آن به عنوان روشی 

برای نزدیک شدن به واقع، به زیسنت از طریق آن آغاز می کنند، قابل اجتماعی شدن 

است. وجود کارشناسان دینی همه اعصار و همه سرزمین ها گواه بر آن است که 

دارد.  وجود  ما  متعارفی  نزدیک خودآگاهی های  در  از خودآگاهی  منونه های مستعدی 

اگر این منونه های خودآگاهی امکانات جتربه حیات بخش و معرفت بخش فراهم آورند، 

توجه  باید مورد  و  برتر مسئله معقول است  به عنوان جتربه ای  دین  امکان  مسئله 

جدی ما واقع بشود« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل هفتم – آیا دین ممکن است؟ - ص 

187 – سطر 1 به بعد(.

آنچه که از عبارات فوق معلم کبیرمان حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری قابل 
فهم است اینکه:

1 - سه نوع دینداری در اسالم داریم:

اول دینداری دگماتیست فقاهتی و زیارتی و روایتی، فقیهانه تکلیفی و تعبدی و تقلیدی 
فردی و قومی.

دوم - دینداری معرفت اندیش انطباقی ذهنی و نظری.

سوم - دینداری تطبیقی تجربی.

و  وجودی  و  انفسی  طریق  از  دینداری  تجربه  را  تطبیقی  دینداری  جوهر  اقبال   -  2
اگزیستانسی تعریف می نماید.

3 - اقبال معراج پیامبر اسالم را دینداری تجربی نوع سوم می داند نه دینداری انطباقی 
باطنی و صوفیانه آنچنانکه مولوی می گوید:

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

با  پیوند  و  »تجربه  سوم  نوع  دینداری  یا  تجربی  دینداری  موضوع  اقبال  نظر  از   -  4
بی نهایت از طریق وجودی و اگزیستانسی و تجربی می باشد.«
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5 - اقبال در عبارات فوق »جهان را روحانی می بیند نه مادی.«

6 - اقبال در عبارات فوق »بین تجربه دینی پیامبرانه و تجربه باطنی صوفیانه و عارفانه 
دیوار چین می گذارد.«

7 - اقبال در عبارات فوق از راه »دین و تجربه دینی، به امر شناخت آفاق و انفس و 
جهان و خداوند، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با انسان و 
رابطه انسان با جهان اعتقاد دارد نه از مسیر تجربه باطنی صوفیانه«. آنچنانکه اما م علی 
با همین رویکرد دینی و تجربه دینی در نهج البالغه به تبیین موضوع شناخت خداوند 

می پردازد:

ف فقال أ فأعبد ما ال أری،  »و من کالم له و قد سأله ذعلب الیما�ف فقال هل رأیت ربک یا أم�ری المؤمن�ری
یَماِن َقِریٌب  فقال و کیف تراه، فقال: اَل تُْدِرکُه اْلُعیوُن ِبُمَشاَهَدِة اْلِعیاِن َو َلکْن تُْدِرکُه اْلُقُلوُب ِبَحَقاِئِق ااْلإِ

َلِطیٌف اَل  ِبَجاِرَحٍة  اَل  ٍة َصاِنٌع  ِبِهمَّ اَل  ُمِریٌد  ِبَرِویٍة  اَل  ُمَتکلٌِّم  ُمَبایٍن   َ ِمْنَها َغ�ری َ ُماَلِبٍس بَِعیٌد  ااْلأَْشیاِء َغ�ری ِمَن 

ِة تَْعُنو اْلُوُجوُه  ِة رَِحیٌم اَل یوَصُف ِبالرِّقَّ ٌ اَل یوَصُف ِباْلَحاسَّ ٌ اَل یوَصُف ِباْلَجَفاِء بَِص�ری یوَصُف ِباْلَخَفاِء کِب�ری

ِلَعظََمِتِه َو تَِجُب اْلُقُلوُب ِمْن َمَخاَفِتِه - از سخنان امام علی در پاسخ به ذعلب یمانی که از 

عبادت  آیا  فرمود:  امام علی  را دیده ای؟  پروردگارت  تو  آیا  امیرالمؤمنین  یا  پرسید  او 
می کنم معبودی را که ندیده ام؟ ذعلب گفت: چگونه خدا را می بینی؟ امام علی گفت: 
با مشاهده عینی و آشکارا درک نمود، بلکه تنها با حقیقت ایمان و  خدا را نمی توان 
تصدیق یقینی قلبی می توان او را فهم کرد. خداوند به چیزها نزدیک است، ولی نه به 
طور لمسی، چیزها از او دور است نه به صورت جدایی و مباینت، گوینده است نه با 
فکر و تأمل قبلی، اراده کننده است نه با تصمیم و اهتمام قبلی، ایجاد کننده است نه 
با اعضا و جوارح، لطیف و ظریف است ولی با پنهانی، توصیف نمی شود بزرگ است ولی 
با ظلم و ستمگری تعریف نمی گردد. بیناست ولی با حاسه ای توصیف نمی شود، مهربان 
است ولی با رقت قلب توصیف نمی گردد، صورت ها و چهره ها در مقابل عظمت او خوار 
و ذلیل می شوند، قلب ها از ترس او فرو ریزان و مضطرب می شوند« )نهج البالغه صبحی 

الصالح – خطبه 179 - ص 258 - سطر یک به بعد(.

و باز در این رابطه است که امام علی می فرماید: »َلْو کِشَف ِل اْلِغطَاُء َما ازَْدْدُت یِقیناً - اگر 
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پرده ها برداشته شود، ذره ای بر یقین من افزوده نمی گردد« و با ز در این رابطه است 
که محمد اقبال می گوید:

تا که آگه گردد از خود جان پاک چیست دین؟ برخاسنت از روی خاک

8 - اقبال در عبارات فوق پس از اینکه پاسخ منفی کانت در باب شناخت مابعدالطبیعه 
مطرح می کند، رویکرد کانت به تجربه حسی توسط مقوله های ذهنی به عنوان عامل 
شناخت جهان توسط انسان مطرح می نماید؛ و در این رابطه اندیشه های کانت را به 
چالش می کشد و بر این باور است که در »دین تجربی، توسط تجربه دینی، ایمان در 
عرصه تجربه دینی انفسی، تمام وجود آدمی را فرا می گیرد« و در همین رابطه است 
که اقبال بر این باور است که در »عرصه تجربه دینی، مراد این نیست که آدمی چیزی 
ببیند، بلکه مراد آن است که آدمی چیزی بشود« و از این بابت است که اقبال »تجربه 
کانت  اعتقاد  مورد  حسی  تجربه  حتی  از  یقینی تر  که  می داند  تجربه  نوعی  را  دینی 

می باشد.«

تجربه  را  خود  آدمی  دینی،  تجربه  عرصه  »در  می گوید:  فوق  عبارات  در  اقبال   -  9
می کند، نه اینکه فهم دین را تجربه می نماید.«

10 - اقبال در عبارات فوق با »دیده معکوس بین« نسبت به دیگر انسان ها جهان را 
می بیند، یعنی »جهان را روحانی می بیند برعکس دیگران که جهان را مادی می بینند.«

11 - اقبال بر این باور است که »ماده در عرصه تبیین وجود، مانند یک کفی بر روی 
اقبال حیات  البته خود همین کف ماده بر روی حیات هم از نظر  حیات قرار دارد و 
از حیات در هستی چیزی دیگری  اقبال، »غیر  لذا در رویکرد  رقیق شده می باشد«. 
وجود ندارد« بنابراین محمد اقبال در تبیین جهان می گوید: »باید جهان را وارونه دید، 
یعنی آنچه همگان اصل می دانند فرع دید و آنچه همگان سایه می بینند ما باید آفتاب 

ببینیم.«

12 - در عبارات فوق اقبال می گوید: آنچه در »علم تجربه می گویند، در مقایسه با تجربه 
دینی انفسی مرحله نازل از تجربه می باشد، چراکه تجربه دینی از مسیر انفسی ما را به 
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خود حقیقت می رساند، نه شناخت حقیقت.«

13 - اقبال در عبارات فوق در »تبیین جهان به ماده اصالت نمی دهد، بلکه به حیات 
اصالت می دهد.«

14 - از نظر محمد اقبال »جهان در بیخ و بن حیات دار است« و همین سلطه حیات بر 
وجود در جهان بینی محمد اقبال باعث شده است تا »اقبال جهان از بیخ و بن معنوی و 
روحانی ببیند، نه مرده و مادی« بنابراین در جهان بینی اقبال حیات و معنویت تمامی 

هستی را پر کرده است.

15 - در عبارات فوق محمد اقبال می خواهد بگوید که حتی »تجربه حسی مورد اعتقاد 
کانت در شناخت جهان هم غیر اصیل هستند و تنها تجربه اصیل همان تجربه دینی 
انفسی و وجودی و اگزیستانسی در دین تجربی است که در دیسکورس قرآن و پیامبر 

اسالم از آن به عنوان معارج تعریف می شود.«

16 – اقبال در عبارات فوق به ما می گوید: »تجربه حسی مورد اعتقاد کانت در شناخت 
جهان به ما معرفت واقعی نمی دهد« به طوری که در عرصه »شناخت جهان میکرو، 
قوانین موجود در خیال تفسیر می شود« و حتی خود الکترون به صورت خیالی تبیین 
توسط  میکرو  جهان  در  الکترون  و  اتم  »فرض  یعنی  واقعی،  صورت  به  نه  می گردد 
دانشمندان یک فرض است نه یک واقعیت« و آنچنانکه اصل هایزنبرگ در جهان مطرح 
می کند، »نظمی که در ظاهر جهان دیده می شود، محصول یک بی نظمی است«. بدین 
اقبال در عبارات فوق به صراحت می گوید: »آن تجربه  این رابطه است که  جهت در 
حسی که کانت بر آن تکیه می کند، خود آن تجربه از اصالتی استوار برخوردار نیست«. 
تجربه  همان  )که  انفسی  دینی  تجربه  دارد  اصالت  که  تجربه ای  تنها  می گوید  اقبال 

اگزیستانسی و وجودی( است.

17 - گرچه در عبارات فوق اقبال معتقد است که »تجربه دینی، چیزی شبیه تجربه 
حسی می باشد« اما در تحلیل نهائی اقبال بر این باور است که »تجربه دینی را نمی توان 

در تجربه حسی خالصه کرد.«
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18 - در عبارات فوق اقبال بر این باور است که »هدف تجربه دینی از طریق انفسی 
آن است که ما را به نهایت وجودی برساند« و به عبارت دیگر آنچنانکه که اقبال در 
عبارات فوق مطرح می کند، »تنها با تجربه درونی دینی است که ما می توانیم بی نهایت 
وجودی در جهان را تجربه نمائیم« یعنی از نظر محمد اقبال »تنها تجربه دینی ما را 
می تواند به بی نهایت وجودی در جهان وصل نماید« به عبارت دیگر در »تجربه دینی 
چاه وجود آدمی آنچنان حفاری می شود که آدمی می تواند به اقیانوس بیکران حیات و 
وجود و بی نهایت برسد« یعنی تنها توسط تجربه دینی انفسی است که آدمی می تواند 

به بی نهایت در وجود برسد.

19 - در عبارات فوق محمد اقبال در پاسخ به سؤال اینکه »آیا پیوند با بی نهایت ممکن 
می باشد؟« می گوید: »تنها پیوند با بی نهایت وجودی، از طریق تجربه دینی درونی و 

انفسی و اگزیستانسی و معراجی ممکن است.«

20 – در عبارات فوق رویکرد اقبال در باب فونکسیون تجربه دینی و پیوند با بی نهایت، 
شبیه همان رویکرد دکارت است که می گوید: »من بی نهایت را کشف می کنم تا بتوانم 
مواجه با بی نهایت بشوم«. اقبال فونکسیون کشف بی نهایت توسط تجربه دینی، ضرورت 
و کشف  باطنی  تجربه  توسط  که  عرفا  »برعکس  می داند  کننده  معراج  وجود  اعتالی 
بی نهایت، به دنبال فناء فی اهلل و حذف خود در بی نهایت هستند«. اقبال به همین دلیل 

»اصل فناء فی اهلل عرفا توسط تجربه باطنی به چالش می کشد.«

21 - اقبال در عبارات فوق حاصل کشف بی نهایت در بستر تجربه دینی برای رفتن و 
در بی نهایت ماندن نمی داند، بلکه برعکس اقبال »پیوند با بی نهایت را الزمه استحاله 

انسان تفسیرگرا به انسان تغییرگرا می داند«. لذا به همین دلیل است که برای اقبال:

دست جهان گشا طلب جام جهان منا مجوی

تنها  نه  بی نهایت  با  پیوند  عرصه  در  را  تغییرساز  »دست  هرگز  اقبال  و  است؛  اصل 
استحاله  بی نهایت  با  پیوند  هدف  برعکس  بلکه  نمی کند،  تفسیرگرائی  رویکرد  قربانی 
با رویکرد فناء فی اهلل  اقبال  تفسیرگرائی به تغییرگرائی می داند«. تمام جنگ محمد 
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تصوف و عرفا در همین رابطه خالصه می شود.

برای جامعه  تغییرگرا  انسان  عرفا  باطنی  تجربه  است که  اقبال »معتقد  22 - محمد 
و  وجودی  و  اگزیستانسی  و  درونی  دینی  »تجربه  برعکس  که  در صورتی  نمی سازد« 
معراجی، نخستسن فونکسیونی که دارد، این است که انسان تغییرگرا می سازد« و لذا 
محمد اقبال به تاسی از پیامبر اسالم و امام علی »بر بازگشت از معراج برای تغییر جهان 
و جامعه و تاریخ تکیه محوری دارد« و لذا در همین رابطه است که اقبال به »تغییر 
جهان و جامعه و تاریخ می اندیشد، نه به تفسیر جهان« و از اینجاست که اقبال به دنبال 
»تجربه پیامبرانه دینی است، نه به دنبال تجربه باطنی صوفیانه و عارفانه« چراکه او بر 
این باور است که تنها »تجربه دینی پیامبرانه است که می تواند جهان و جامعه و تاریخ 

را تغییر بدهد نه تجربه باطنی صوفیانه.«

باری، اگر بخواهیم با نگاه عالمه محمد اقبال الهوری در چارچوب عبارات فوق نهج البالغه 
امام علی را مورد مطالعه قرار بدهیم باید به حکمت 147 نهج البالغه اشاره کنیم که در آنجا 
امام علی در گفتار با یکی از یارانش به نام کمیل بن زیاد نخعی به بیان اصناف دینداری 
در اسالم می پردازد و دینداری را به سه دسته »دینداری عالم ربانی«، »دینداری ُمَتَعلٌِّم 
َعیَل َسِبیِل نََجاٍة یا دانش جویان در راه نجات خود« و »دینداری َهَمٌج رََعاٌع أَتَْباُع کلِّ نَاِعٍق یا 

دینداری پیروان هر فریادگری و همراهان با هر بادی« تقسیم می کند.

ِ َو ُمَتَعلٌِّم َعیَل َسِبیِل نََجاٍة َو َهَمٌج رََعاٌع أَتَْباُع کلِّ نَاِعٍق یِمیُلوَن َمَع کلِّ ِریٍح َلْم 
»النَّاُس ثاََلثٌَة َفَعاِلٌم َربَّا�ف

ٌ ِمَن اْلَماِل اْلِعْلُم یْحرُُسک َو أَنَْت  یْسَتِضیُئوا ِبُنوِر اْلِعْلِم َو َلْم یْلَجُئوا ِإَل ُرکٍن َوِثیٍق یا کَمیُل اْلِعْلُم َخ�ری

نَْفاِق َو َصِنیُع اْلَماِل یُزوُل ِبَزَواِلِه یا کَمیَل بَْن  َفَقُة َو اْلِعْلُم یْزکوا َعیَل ااْلإِ تَْحرُُس اْلَماَل َو اْلَماُل تَْنُقُصُه النَّ

ِ َحیاِتِه َو َجِمیَل ااْلأُْحُدوثَِة بَْعَد َوَفاِتِه َو 
نَْساُن الطَّاَعَة �ف ِزیاٍد َمْعِرَفُة اْلِعْلِم ِدیٌن یَداُن ِبِه، ِبِه یکِسُب ااْلإِ

اْلِعْلُم َحاکٌم َو اْلَماُل َمْحکوٌم َعَلیِه یا کَمیُل َهَلک ُخزَّاُن ااْلأَْمَواِل َو ُهْم أَْحیاٌء َو اْلُعَلَماُء بَاُقوَن َما بَِقی 

ِ اْلُقُلوِب َمْوُجوَدٌة َها ِإنَّ َهاُهَنا َلِعْلماً َجّماً َو أََشاَر ِبیِدِه ِإَل َصْدِرِه 
ْهُر أَْعیانُُهْم َمْفُقوَدٌة َو أَْمَثاُلُهْم �ف الدَّ

ِبِنَعِم اللَِّه  نْیا َو ُمْسَتظِْهراً  یِن ِللدُّ َ َمأُْموٍن َعَلیِه ُمْسَتْعِماًل آَلَة الدِّ َغ�ری َلِقناً  َلُه َحَمَلًة بیََل أََصْبُت  َلْو أََصْبُت 

َقْلِبِه   ِ
ک �ف یْنَقِدُح الشَّ أَْحَناِئِه   ِ

َلُه �ف ََة  اْلَحقِّ اَل بَِص�ری ِلَحَمَلِة  ُمْنَقاداً  أَْو  أَْوِلیاِئِه  ِبُحَجِجِه َعیَل  َو  ِعَباِدِه  َعیَل 

َو  ِباْلَجْمِع  ُمْغرَماً  أَْو  ْهَوِة  ِللشَّ اْلِقیاِد  َسِلَس  ِة  ِباللَّذَّ َمْنُهوماً  أَْو  َذاک  اَل  َو  َذا  اَل  أاََل  ُشْبَهٍة  ِمْن  َعاِرٍض  ِل  َوَّ
اِلأ
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اِئَمُة کَذِلک یُموُت اْلِعْلُم ِبَمْوِت  َ ٍء َشَبهاً ِبِهَما ااْلأَنَْعاُم السَّ َ ٍء أَْقرَُب �ش ِ �ش

یِن �ف َخاِر َلیَسا ِمْن رَُعاِة الدِّ ااِلدِّ

ا َخاِئفاً َمْغُموراً ِلَئالَّ تَْبطَُل  ا ظَاِهراً َمْشُهوراً َو ِإمَّ ٍة ِإمَّ َحاِمِلیِه اللَُّهمَّ بیََل اَل تَْخُلو ااْلأَرُْض ِمْن َقاِئٍم ِللَِّه ِبُحجَّ

ََقلُّوَن َعَدداً َو ااْلأَْعظَُموَن ِعْنَد اللَِّه َقْدراً یْحَفُظ  ُحَجُج اللَِّه َو بَیَناتُُه َو کْم َذا َو أَیَن أُوَلِئک، أُوَلِئک َو اللَِّه ااْلأ

اْلِعْلُم  ِبِهُم  أَْشَباِهِهْم َهَجَم  ُقُلوِب   ِ
یْزرَُعوَها �ف َو  نُظََراَءُهْم  َّ یوِدُعوَها  بَیَناِتِه َح�ت َو  ِبِهْم ُحَجَجُه  اللَُّه 

َُفوَن َو أَِنُسوا ِبَما اْسَتْوَحَش ِمْنُه  ْ ِ َو اْسَتاَلنُوا َما اْسَتْوَعرَُه اْلُم�ت
ف وا ُروَح اْلیِق�ری ُ َ َِة َو بَاسش َعیَل َحِقیَقِة اْلَبِص�ری

َعاُة ِإَل  ِ أَرِْضِه َو الدُّ
نْیا ِبأَبَْداٍن أَْرَواُحَها ُمَعلََّقٌة ِباْلَمَحلِّ ااْلأَْعیَل أُوَلِئک ُخَلَفاُء اللَِّه �ف اْلَجاِهُلوَن َو َصِحُبوا الدُّ

ْف یا کَمیُل ِإَذا ِشْئَت - مردم سه دسته هستند، دسته اول عالم  ِدیِنِه آِه آِه َشْوقاً ِإَل ُرْؤیِتِهْم انَْصِ

ربانی، دسته دوم دانش جویان در راه نجات، دسته سوم پیروان هر فریادگری و همراه 
هر باد باشند، آنهائی که هرگز با نور علم استضائه ننموده اند و به رکن رکینی پناهنده 
نگشته اند. رهبران دسته سوم، دین را به ابزاری در راه دنیا به کار می گیرند و نعمت های 
خدا را بر علیه بندگانش به کار می برند و یا حجت های الهی را، بر ضد اولیای او استفاده 
می کنند و در خصوص نوع دوم دینداری آن ها بر گوشه و کنار علم بینا نیستند و به 
نخستین شبهه ای که برخورد می کنند، شک و تردید خالف در دل آنها آتش می افروزد. 
کمیل، آگاه باش که من نه دسته سوم مقلد کوتاه بین را می جویم و نه دسته دوم زیرک 
را می جویم، زیرا آنها کسانی هستند که در لذت و خوشی زیاده کرده و به آسانی پیرو 
شهوت و خواهش نفس می شوند هر دو دسته دوم و سوم از نگهدارندگان دین نیستند 
نزدیک ترین موجود به این دو دسته، چهار پایان چرنده هستند. پر واضح است که در 
چنین روزگاری که حامالن واقعی علم و دانش یافت نمی شوند علم به مرگ حامالن 
و پاسداران آن می مرد. ولی از نوع اول دینداری، هرگز زمین از این حجت های الهی 
خالی نمی ماند، چراکه اینها برای خداوند قیام می کنند و تا زمانی که بینات الهی باطل 
نشده اند اینها به صورت آشکار و مخفی هر چند که تعداد آنها کم هم باشد. وجود دارند 
و خداوند حجت های خود را به وسیله آنها نگاه می دارد و علم و دانش یا بینائی حقیقی 
به ایشان رو می آورد و تنها این دسته هستند که می توانند روح یقین را لمس کنند 
و با ایمان این آگاهی و علم را به کار بگیرند و با آن سختی ها و دشواری های حرکت 
را سهل و آسان بکنند و در راه خشنودی خداوند با سختی های دنیا بسازند و تقوا و 
پارسایی را پیش بگیرند. این ها دلبستگی به دنیا ندارند و به آنچه نادانند دوری می کنند 



37رویکرد»سپهرعمومی،اجتماعیوتحولخواهانه«...

اینها خلیفه های خداوند در روی زمین هستند و داعیان و مبلغان دین خدا در روی 
زمین می باشند. آه آه چه شوقی برای دیدار آنها دارم، اگر کمیل می خواهی برگردی، بر 

می گردیم« )نهج البالغه - صبحی الصالح - حکمت 147- ص 496 – سطر یک به بعد(.

آنچه از این حکمت امام علی برای ما قابل فهم است اینکه امام علی در این حکمت 
مانند محمد اقبال الهوری )آنچنانکه در عبارات فوق از اقبال مطرح کردیم( دینداری 
از نظر  مسلمانان را به سه صنف تقسیم می نماید، دسته اول آن گروهی هستند که 
امام علی علم و دانش با بینائی حقیقی به ایشان به یکباره روی می آورد و روح یقین 
َّ یوِدُعوَها  را لمس می کنند و آن یقین را در عمل تغییرساز جامعه به کار می گیرند »َح�ت
 ِ

ف وا ُروَح اْلیِق�ری ُ َ َِة َو بَاسش ِ ُقُلوِب أَْشَباِهِهْم َهَجَم ِبِهُم اْلِعْلُم َعیَل َحِقیَقِة اْلَبِص�ری
نُظََراَءُهْم َو یْزرَُعوَها �ف

امام علی،  اول دینداری مورد نظر  نوع  این  تردید  َُفوَن« بدون  ْ اْلُم�ت اْسَتْوَعرَُه  َما  َو اْسَتاَلنُوا 

همان نوع دیندارانی است که از نظر محمد اقبال توسط تجربه دینی انفسی می توانند 
پیوند با بی نهایت پیدا کنند و توسط آن با بی نهایت زندگی کنند. نوع دوم دینداری 
که  مشخصاتی  می باشند«.  خود  نجات  راه  در  دانش جو  »دینداری  علی  امام  نظر  از 
امام علی در حکمت فوق برای این گروه تعریف می کند عبارت است از اینکه گرچه 
این ها به دنبال حقیقت هستند، اما نمی توانند در کنار علم بینا بشوند و به نخستین 
شبهه ای که برخورد می کنند شک و تردید خالف در دل آنها آتش می افروزد »ُمْنَقاداً 
ِل َعاِرٍض ِمْن ُشْبَهٍة« بدون تردید نوع  َوَّ

ِ َقْلِبِه اِلأ
ک �ف ِ أَْحَناِئِه یْنَقِدُح الشَّ

ََة َلُه �ف ِلَحَمَلِة اْلَحقِّ اَل بَِص�ری

دوم دینداری مورد نظر امام علی همان گروه دوم دینداران مطرح شده از طرف محمد 
اقبال در عبارات فوق می باشد که محمد اقبال آنها را دینداران معرفت اندیش دانست 
و مسیر نظری و دور از تجربه دینی آنها را لرزان و شکننده دانست. نوع سوم دینداری 
که امام علی در حکمت 147 نهج البالغه مطرح می کند عبارت است از دینداری پیروان 
هر فریادگری و همراهان هر بادی که فاقد هر نور استضائه می باشند »َو َهَمٌج رََعاٌع أَتَْباُع 
کلِّ نَاِعٍق یِمیُلوَن َمَع کلِّ ِریٍح َلْم یْسَتِضیُئوا ِبُنوِر اْلِعْلِم َو َلْم یْلَجُئوا ِإَل ُرکٍن َوِثیٍق« بدون تردید نوع 

سوم دینداری همان دینداری عوامانه و مقلدانه فقهی است که محمد اقبال در عبارات 
انظباطی  و  نظم  زندگی دینی همچون  اول  تعریف می کند: دوره  این صورت  به  فوق 
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است که فرد یا قومیان را به صورت یک فرمان غیر مشروط می پذیرند بی آنکه هیچ فهم 
عاقالنه ای از غرض نهایی اجرای آن فرمان داشته باشند، چنین دینداری ممکن است 
در تاریخ سیاسی و اجتماعی یک قوم حتی نتایج بزرگی هم داشته باشد، ولی از لحاظ 
رشد درونی و تکامل فردی چندان نتیجه ای ندارد و باز در رابطه با این انواع دینداری 

است که امام علی در حکمت 237 نهج البالغه می فرماید:

اِر َو ِإنَّ َقْوماً َعَبُدوا اللََّه رَْهَبًة َفِتْلک ِعَباَدُة اْلَعِبیِد َو ِإنَّ َقْوماً  »ِإنَّ َقْوماً َعَبُدوا اللََّه رَْغَبًة َفِتْلک ِعَباَدُة التُّجَّ
َعَبُدوا اللََّه ُشکراً َفِتْلک ِعَباَدُة ااْلأَْحَراِر - همانا گروهی خدا را به انگیزه پاداش می پرستند، این 

برده  این عبادت  از ترس می پرستند،  را  عبادت تجارت پیشگان است و گروهی خدا 
صفتان است و گروهی او را برای آنکه او را سپاس گزاری کرده باشند می پرستند، این 
عبادت آزادگان است« )نهج البالغه صبحی الصالح – حکمت 237 - ص 510 - سطر 9 به بعد( و 

در ادامه همین انواع دینداری است که امام علی می فرماید:

ِ َجنَِّتک َلکْن َوَجْدتُک أَْهالً ِلْلِعَباَدِة َفَعَبْدتُک - خداوندا 
»الهی َما َعَبْدتُک َخْوفاً ِمْن نَاِرک َو الَ طََمعاً �ف

من تو را به خاطر بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نکرده ام، تنها 
من تو را بدان جهت پرستش کردم که شایسته پرستش یافتم« )بحاراالنوار - ج 41 – ب 

101 - ص 14(.





کدامین انسان؟

انسان تطبیقی؟ یا انسان انطباقی؟ یا انسان دگماتیسم؟

انسان در نهج البالغه یا 
رویکرد علی به انسان
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1-تعریفانساندرنهجالبالغه:

با یک نگاه کلی اگر بخواهیم موضوع محوری نهج البالغه را تعیین کنیم باید بگوییم 
که در یک کلمه موضوع نهج البالغه »انسان« می باشد و تمام تالش علی در طول بیش 
از نیم قرن حیات اجتماعی و سیاسی و مکتبی و تاریخی اش این بود تا در چارچوب و 
در ادامه حرکت دوران ساز تنها معلم و مراد و مربی کبیرش پیامبر اسالم، تعریفی نو از 
انسان عرضه کند و شاید بهتر این باشد که بگوییم تعریف نوین پیامبر اسالم از انسان 
در عرصه جامعه و تاریخ تکمیل نماید و جایگاه انسان در زندان ماهیت ارسطویی که 
برای بیش از 12 قرن بر ادبیات و دیسکورس بشریت حکومت می کرد و بیش از 12 قرن 
بود که ایمان تمامی اندیشمندان و فالسفه و متفکرین بشریت شده بود، متحول سازد 
و با جایگزین کردن انسان وجودی یا انسان اگزیستانسیالیستی به جای انسان ماهیتی 
ارسطویی، انقالب کپرنیکی در عرصه رویکرد بشریت به انسان قرن هفتم میالدی به 

وجود آورد.

اگر بخواهیم در این رابطه تمامی کالم و نوشته های نهج البالغه امام علی را )که طبق 
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قرن  در  علی  امام  موجود  نوشته های  و  کالم  کل  یک چهارم  از  کمتر  مسعودی  گفته 
چهارم یعنی چهارصد سال بعد از مرگ علی بوده است( در رابطه با موضوع محوری 
انسان آرایش بدهیم، باید بگوییم که تمام تالش علی در عرصه گفتار، کردار و رفتار یا 
بینش، منش، کنش فردی و اجتماعی اش برای این بوده است تا با تغییر چهار رابطه 
و  با جهان و وجود  انسان  رابطه  با خودش،  انسان  رابطه  با خدا،  انسان  )رابطه  انسان 
رابطه انسان با جامعه و تاریخ( تعریفی نو از انسان در کانتکس تعریف پیامبر اسالم از 
انسان عرضه نماید که خروجی نهائی این تعریف امام علی از »انسان«، انسان وجودی 
انسان  پیامبر اسالم جایگزین  از قرن هفتم توسط  اگزیستانسیالیستی می باشد که  یا 
ماهیتی ارسطویی شد چراکه انسانی که امام علی در چارچوب دیسکورس پیامبر اسالم 
در نهج البالغه ترسیم و نقاشی می کند برعکس انسان ارسطویی - که یک انسان عارضی 
و ماهیتی می باشد - انسانی است که چه عربی باشد و چه عجمی، چه شیعه باشد و چه 
سنی، چه دین دار باشد و چه آزاده دارای مشخصه واحد فرازمانی و فراتاریخی می باشد 
که این خصوصیات و خصلت های فرازمانی و فراتاریخی و عام انسانی باعث شده است 
تا انسان به عنوان یک ابژه در طول حیات خود از آغاز تاکنون تعریف پذیر نباشد )زیرا 
دائماً در حال شدن و صیرورت و تکامل می باشد و همین رشد و تعالی و تکامل مستمر 
بشر در بستر زمان و شدن وجود باعث گردیده است تا انسان در کانتکس و چارچوب 
هیچ تعریفی نگنجد و هرگونه مانیفست و تعریفی از خود به صورت یک استاندارد در هم 
بشکند و دائماً و هرلحظه تعریفی نو از خود به نمایش بگذارد که با تعریف گذشته اش 
ایجاد کند که »انسان  اندیشمندان بشریت  برای  را  ایده  این  یعنی  متفاوت می باشد( 

پیوسته موجود ناشناخته باقی خواهد ماند.«

تمامی  تا  می گردد  باعث  امر  این  نهائی  تحلیل  در  که  نیست  تعریف پذیر  نتیجه  در 
بطوریکه  بگیرد  به خود  تاریخی  است صورتی  انسان شده  از  تاکنون  که  تعریف هایی 
پیوسته باید از خود بپرسیم که »کدامین انسان در کدامین عصر، زمان، تاریخ، جغرافیا، 
فرهنگ، مذهب، سنت و مسلک؟« و از همین جا راه علی به تاسی از راه پیامبر اسالم 
در تعریف انسان از راه ارسطو و فالسفه یونان جدا می شود و دیوار چینی بین رویکرد 
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با رویکرد فالسفه  انسان  به  علی )در چارچوب رویکرد پیامبر اسالم و قرآن و وحی( 
یونان و ارسطو - که بیش از 12 قرن تا زمان علی بر لجام اندیشه بشریت افسار زده 
بودند - ایجاد می شود چراکه در دیسکورس ارسطویی که یک دیسکورس ماهیتی از 
انسان می باشد انسان کلی تعریف پذیر است و ما می توانیم در عرصه خیال و ذهن این 
انسان را در چارچوبی کلی محصور کنیم و توسط آن انسان کلی و عام و مجرد و خیالی 

و ذهنی را تعریفی مجرد بکنیم.

مثاًل انسان را حیوانی اجتماعی یا ناطق یا ضاحک و غیره تعریف بکنیم و توسط این 
تعریف این انسان را در این چارچوب مهار و محصور بکنیم چراکه تنها زمانی که ما به 
نظام استاتیکی وجود توسط نفی تکامل در انسان و جهان قائل باشیم، می توانیم یک 
تعریف ثابت از انسان ارائه دهیم. به عبارت دیگر ارائه تعریف ثابت از انسان به معنای 
نفی تکامل و صیرورت و شدن در انسان و جهان و جامعه می باشد وگرنه مگر می شود 
انسانی که در کانتکس شدن دائمی و تکامل مستمر انسانی و اجتماعی و تاریخی است 

دارای تعریف ثابت و ساکن و ذهنی و مجرد از واقعیت بشود.

بی خبر از نو شدن اندر بقا هر نفس نو می شود دنیا و ما

مستمری می مناید در جسد عمر همچون جوی نو نو می رسد

در نظر او می مناید بس دراز شاخ آتش را بجنبانی به ساز

می مناید سرعت انگیزی صنع این درازی مدت از تیزی صنع

مصطفی فرمود دنیا ساعتی است پس تو را هرحلظه مرگ و رجعتی است

مثنوی – مولوی – دفتر اول – ص 25 س 29

نو شدن حال ها رفنت این کهنه هاست چیست نشانی آنک هست جهانی دگر

هر نفس اندیشه نو نو خوشی و نو عناست روز نو و شام نو باغ نو و دام نو

می رود و می رسد نو نو این از کجاست عالم چون آب جوست بسته مناید ولیک

گرنه ورای نظر عالم بی منتها است نو زکجا می رسد کهنه کجا می رود

دیوان شمس – مولوی – ص 212 – غزل 362 – س 7
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کل اندر دم ز امکان نیست گردد به هر جزوی زکل کان نیست گردد

عدم گردد و ال یبقی زمانین جهان کل است و در هر طرفه العین

به هرحلظه زمین و آسمانی دگر باره شود پیدا جهانی

به هر دم اندرو حشر و نشیر است به هرحلظه جوان و کهنه پیر است

در آن حلظه که می میرد بزاید در او چیزی دو ساعت می نپاید

منظومه گلشن راز – شیخ محمود شبستری - ص 80 - س 4

یعنی بتوانیم توسط ناطق بودن یا اجتماعی بودن یا ضاحک بودن یا سیاسی بودن او 
را تعریف کنیم. چراکه او در چارچوب تکامل و شدن و صیرورت مستمر خود همه این 
چارچوب ها را در هم می شکند و در همین رابطه است که شاید شعار کارل هم که 
می گوید »انسان موجود ناشناخته است« یک شعار مناسبی نباشد چراکه انسان موجود 
شناخته شده ائی است و تنها تعریفی که می توان برای او کرد اینکه »موجودی در حال 
شدن« است و همین شدن پیوسته و مستمر او باعث می گردد که دائماً انسانی نو از دل 
انسان کهن قبلی زائیده شود آنچنانکه به قول هراکلیت »دو بار نمی شود در یک آب فرو 
برویم« چراکه برای بار دوم هم انسان عوض شده است و هم محیطش و از اینجاست 
که برای تعریف نسبی انسان سه رویکرد متفاوت تطبیقی و انطباقی و دگماتیسم مطرح 

می شود.

2-انساندگماتیسمارسطوییحوزههایفقاهتی:

به   – می باشد  ارسطویی  ماهیتی  انسان  همان  که   - انسان  به  دگماتیسم  رویکرد  در 
در  را  انسان  و  می شود  نفی  محیطش  و  انسان  مستمر  تکامل  و  تحول  اینکه  خاطر 
چارچوب تابعیت جبری و یک طرفه عارضی و ماهیتی محدود و محصور می کند این 
امر باعث می گردد که پیوند دیالکتیکی انسان با محیطش چه به صورت انطباقی و چه 
به صورت تطبیقی انکار بشود. در نتیجه به موازات قطع این رابطه دیالکتیکی بین انسان 
در  و  گردد  متولد  ارسطویی  عارضی  و  ماهیتی  و  دگماتیستی  انسان  این  و محیطش 
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چارچوب انسان دگماتیست ارسطویی است که ارسطو، برده و برده دار بودن در نظام 
برده داری پدیده ای ذاتی و ازلی و ابدی و غیرقابل تغییر می داند که از ازل ترسیم شده 
است و به صورت جبری بر او تحمیل گردیده است و تا به ابد هم ادامه پیدا می کند و 
هیچکس را یارای ایجاد تغییر و تحول در آن نیست و جز تسلیم برده به نظام برده داری 

راهی برای حیات او وجود ندارد.

لذا در همین رابطه است که مشخصه انسان دگماتیسم یا ماهیتی یا عارضی ارسطویی 
عبارت است از:

الف - تکوین ماهیت انسان قبل از وجود به صورت ازلی و ابدی و دور از اختیار و انتخاب 
انسان.

ب - اصالت ماهیت به عنوان آبشخور و عامل تکوین وجود.

ج - تنوع و تکثر ماهیت به صورت امری ازلی و ابدی برعکس یکپارچگی وجود.

د - تفاوت ماهیت های از پیش تکوین شده و از پیش مشخص شده بسترساز تکوین 
انسان های مختلف می شود.

انسان ها معلول سلطه ماهیت  ه - فقدان خصیصه و خصلت های عام و کلی در همه 
متنوع از پیش تعیین شده و جبری انسان ها می باشد.

و - تعریف پذیری انسان تنها در چارچوب و کانتکس خصلت ها و خصیصه های عارضی 
و ماهیتی.

ز - نفی تکامل و شدن مستمر در ساختار وجودی هستی و انسان.

ح - اعتقاد به هستی استاتیکی و حداکثر اعتقاد به رشد و تکامل در ظواهر وجود نه 
در جوهر آن.

ط - اعتقاد به برتری عقیده بر انسان یا دین و مذهب و مسلک بر انسان به علت نفی 
انسان عام و کلی به عنوان یک ابژه )نه مانند سوبژه ارسطویی(.

ی - تکیه بر ماهیت و اصالت دادن به ماهیت در چارچوب اعتقاد به تکوین از پیش 
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و  صفات  هرگونه  نفی  جهت  ماهیت  دانستن  پذیر  تکامل  غیر  و  ماهیت  شده  تعیین 
خصلت و خصیصه عام در انسان ها.

ک - نفی هرگونه صفات و مشخصه و خصیصه عام و کلی در همه انسان ها جهت نفی 
حقوق انسان به صورت یک حقیقت برتر.

ل - اعتقاد به مذهب و مسلک و عقیده به صورت یک امر ثابت و جذمی و غیر اجتهادپذیر 
جهت به استخدام درآوردن انسان های ماهیتی و عارضی.

ن - نفی انسان عام و کلی و غیر تاریخی جهت نفی حقوق بشر و بسترسازی جهت 
تکوین هویت ستیزی مذهبی و مسلکی و استخدام انسان در خدمت اعتقاد و مذهب 

و مسلک.

با این عبارت است که به جای اینکه »دین در خدمت تعالی انسان باشد« و »دین بدل 
به راه بشود«، دین در مذهب دگماتیسم و جذمی، بدل به هدف ثابت می شود و همه 
چیز در خدمت آن درمی آید. »اقتصاد مال خرها و گاوها می شود« و مردم مستخدم 
اسالم دگماتیسم می شوند و متولیان مذهب دگماتیسم نمایندگان خدا جهت سلطه بر 
توده ها می شوند و استثمار و استبداد و استحمار توده ها لباس تقوا و زور بر تن می کند و 
تسلیم شدن توده ها به استبداد و استثمار و استحمار مذهبی به عنوان »عبادت« تعریف 
می شود، اسالم دگماتیسم هویتی و قدرت گرای فقاهتی جایگزین اسالم اجتهاد پذیر و 

هویت ستیز تطبیقی می شود.

3-انسانانطباقیمدرن:

در رویکرد انطباقی به انسان از آنجائیکه در این رویکرد هر چند تحول و تکامل انسان 
ماهیت  تکوین  برای  دگماتیسم  رویکرد  برعکس  و  می پذیرد  یک حقیقت  به عنوان  را 
انسان معتقد به حقیقتی ازلی نیست و انسان را حقیقتی در حال شدن می داند، ولی 
با همه این احوال از آنجائیکه این شدن انسان را در رابطه انطباق با محیط مانند دیگر 
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انطباقی  انسان  تا  می گردد  باعث  امر  این  می کند  تفسیر  و  تبیین  هستی  پدیده های 
به صورت یک سنتز دیالکتیکی بین او و محیط تفسیر بشود که با انسان تطبیقی تفاوت 

کیفی دارد. این مشخصات و خودویژگی های انسان انطباقی عبارتند از:

الف - هر چند رویکرد انطباقی به انسان برعکس رویکرد دگماتیسم )که برای انسان 
و  ازلی  شده  تعیین  پیش  از  اصالت  به  معتقد  ارسطویی  ماهیت  اصالت  چارچوب  در 
ابدی بود( اعتقادی به ماهیت از پیش تعیین شده ازلی و ابدی ندارد اما از آنجائیکه 
در رویکرد انطباقی اصالت به محیط دارای تحول دائمی داده می شود و رابطه انسان با 
محیط به صورت یک طرفه تبیین می شود، این امر باعث می گردد تا در رویکرد انطباقی 
نفی  و  عام  انسان  نفی  با  نتیجه  در  نکند  زایش  ابژه  یک  به صورت  کلی  و  عام  انسان 
خصیصه و خصلت های کلی انسان عام هرگونه حقوق عام و کلی برای انسان نفی گردد 
و از همین جا بستر جهت سلطه ایدئولوژی ها بر انسان در این رویکرد - مانند رویکرد 
اما به  اما به شکلی دیگر - فراهم بشود و انسان مانند رویکرد دگماتیسم  دگماتیسم 

شکلی دیگر در خدمت عقیده درآید »نه عقیده در خدمت انسان«.

ب - در این رویکرد انسان کنکریت و مشخص جایگزین انسان فرازمانی و فرامکانی و 
فراتاریخی تطبیقی می شود و همین جایگزینی انسان کنکریت و مشخص به جای انسان 
فراتاریخی و عام و کلی در  تا هرگونه خصیصه  باعث می گردد  فراتاریخی  فرازمانی و 
انسان نفی شود و همین نفی خصیصه های فراتاریخی در انسان رویکرد انطباقی است 
که بسترساز آن می شود تا از دل این رویکرد عرفان و هنر و مذهب به عنوان پنجره ائی 
انطباقی  نکند چراکه رویکرد  پیدا  نفوذ  برای  راهی  انسان  این  بیرون جهت رهائی  به 
انسان را تنها زندانی محیط در شکل طبیعت و جامعه و تاریخ می داند و برای زندان 
خویشتن انسان تعریفی و جایگاهی قائل نیست تا توسط آن بتواند عرفان های متعالی 
و هنرهای رهائی بخش و مذهب نجات بخش انسان به عنوان یک ابژه )نه سوبژه محض( 
تعریف بشود، از اینجا است که انسان مولود رویکرد انطباقی یک انسان ابزاری می شود 

نه یک انسان آزاد و خالق و انتخاب گر.
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4-انسانتطبیقیعلیدرنهجالبالغه:

در رویکرد تطبیقی به انسان برعکس دو رویکرد انطباقی و دگماتیسم - که قباًل تبیین 
کردیم - از آنجائیکه در این رویکرد:

الف - انسان موجودی در حال شدن مستمر و پایان ناپذیر و در نتیجه تعریف ناپذیر 
می باشد اما از آنجائیکه این انسان به صورت یک ابژه دارای خصائص عام فراتاریخی و 
می گردد  باعث  امر  همین  می باشد،  کنکریت  و  مشخص  خصائص  از  جدای  فرازمانی 
که در این رویکرد انسان کلی به عنوان یک ابژه حقیقت و واقعیت خارجی پیدا کند 
آنچنانکه هر سال در ماه ذیحجه در پروژه حج این انسان کلی توسط حجاج محرم شده 
یکدست و یکسان به نمایش درمی آید و هدف معمار این پروژه )یعنی پیامبر اسالم( 
از مناسک و مراسم حج )از احرام، طواف، سعی، وقوف عرفات، مشعر و منا تا قربانی و 
عید قربان( به نمایش درآوردن انسان کلی به عنوان یک واقعیت و یک ابژه بوده است 
تا توسط این امر پس از اثبات انسان کلی و فراتاریخی و فرازمانی به عنوان یک واقعیت 

بتواند به تعریف حقوق این انسان کلی بپردازد.

آنچنانکه در تعریف حقوق این انسان کلی و عام در قرآن همه جا ما با موضوع »یا أَیَها 
نَْساُن« و یا با »أَیَها النَّاُس« روبرو هستیم که بی شک مخاطب این ها انسان فراجغرافیائی  ااْلإِ

و فرامنطقه ائی و فرازمانی و فراتاریخی می باشد یعنی همان انسان عام و کلی است که 
فوقا مطرح کردیم و آنچنانکه مطرح کردیم و باز هم بر آن تاکید می کنیم از نظر قرآن و 
پیامبر اسالم این انسان عام و کلی غیر از آنکه دارای واقعیت عینی و خارجی می باشد، 
دارای درد و درمان مشترکی نیز هست و به همین دلیل بعثت پیامبران ابراهیمی و 
در رأس آن ها پیامبر اسالم در راستای این امر تعریف و تبیین می گردد. یعنی اگر ما 
در چارچوب انسان کنکریت عربستان یا غیره بخواهیم مخاطب قرآن را تعریف بکنیم 
هیچ چیز از قرآن باقی نمی ماند جز یک سلسله اساطیر گذشته و یک سلسله دستورات 

فقهی.

به همین دلیل بوده که آنچنانکه به صراحت از آیات قرآن هم برمی آید، پیامبر اسالم 
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منهای تکیه هویتی که بر قبله بودن کعبه برای مسلمین در برابر بیت المقدس به عنوان 
آلترناتیو داشته است از همان آغاز تکوین وحی نبوی و قرآن تالش می کرده تا در کنار 
وحی نبوی قرآن بر پروژه سمبلیک حج به عنوان یک مفسر واقعی وحی نبوی یا قرآن 

تا پایان تاریخی در راستای تکوین اسالم تاریخی تکیه نماید.

ب – برعکس رویکرد ماهیتی و دگماتیستی ارسطویی این خصائص کلی و عام انسان ها 
یک حقیقت ازلی از پیش تعیین شده نیست بلکه سنتزی است که انسان تاریخی در 
نتیجه همین جایگاه  بستر شدن و تکامل مستمر خود آن ها را حاصل کرده است در 
اکتسابی بودن این خصائص عام انسانی است که باعث می شود تا در کانتکس انسان 
تطبیقی نهج البالغه، انسان اگزیستانسیالیستی علی جایگزین انسان ماهیتی ارسطویی 
بشود چراکه عامل تکوین و تولد انسان اگزیستانسیالیستی اعتقاد به دردهای مشترک 
فراتاریخی همه انسان ها است که از جمله این دردها می توان از درد تنهائی، درد جدائی 

و مرگ، درد گریز از آزادی و درد بی معنائی انسان یاد کرد.

بنابراین وقتی که عالمه محمد اقبال الهوری در فصل اصل حرکت در ساختمان اسالم - ص 
203 - س 17 - کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم خود می گوید: »بشریت امروز به سه چیز 
دارای  و  و اصول اساسی  فرد  روحانی  آزادی  از جهان،  روحانی  تعبیری  نیازمند است: 

تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجیه کند« از آنجائیکه 

مبنای این قضاوت و تبیین اقبال اعتقاد به درد مشترک همه انسان ها می باشد و فارغ 
از انسان کنکریت و مشخص، اقبال به درد فرامنطقه ائی و فرازمانی و فراتاریخی انسان ها 
آن هم به صورت همگانی برای همه انسان ها معتقد است. این دیدگاه اقبال یک رویکرد 
اگزیستانسیالیستی به انسان است وگرنه با رویکرد ماهیتی ارسطویی اقبال نمی تواند 

برای همه انسان ها درد مشترک قائل شود و در نتیجه درمان مشترک تجویز نماید.

ج – در کانتکس رویکرد تطبیقی با تولد انسان تطبیقی )که همان انسان اگزیستانسیالیستی 
می باشد( به جای انسان ماهیتی و عارضی ارسطویی، این انسان اگزیستانسیالیستی تنها 
می تواند در چارچوب چهار رابطه انسان با خدا، انسان با خودش، انسان با طبیعت و 
انسان با دیگران اعم از جامعه و تاریخ آفریده بشود. از آنجائیکه هدف پیامبر اسالم در 
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قرآن و در ادامه آن هدف امام علی در نهج البالغه تکوین و دستیابی به همین انسان 
تطبیقی یا انسان اگزیستانسی می باشد، لذا پیامبر اسالم پیوسته در قرآن و در عرصه 
با  )انسان  رابطه  این چهار  فعال سازی  با  تا  نبوی 23 ساله خود تالش می کرد  حیات 
طبیعت و خودش و خدا و جامعه و تاریخ( چه در دوران 13 ساله مکی و چه در دوره 
ده ساله مدنی در راستای دستیابی به انسان تطبیقی - که همان انسان اگزیستانسی 

می باشد - گام بردارد.

لذا در این رابطه است که می توانیم تمامی آیات قرآن را در راستای فعال کردن این 
چهار رابطه انسان آرایش بدهیم بطوریکه در آیات تبیین اهلل به عنوان قطب وجود و 
خداوند  با  انسان  بین  رابطه  فعال سازی  به  آیات  این  توسط  می خواهد  قرآن  هستی 
بپردازد آنچنانکه در خصوص آیات مربوط به توجه و مطالعه طبیعت قرآن می کوشد 
توسط این آیات به اکتیو کردن رابطه انسان ها با طبیعت و جهان خارج بپردازد همان 
موضوعی که عالمه محمد اقبال الهوری در فصل اول کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم خود 
تحت عنوان معرفت و تجربه دینی از صفحه 3 تا صفحه 34 یعنی بیش از 31 صفحه به تبیین آن 
می پردازد و در این 31 صفحه کتاب بازسازی فکر دینی تمام تالش اقبال بر این امر قرار 
دارد تا در قرن بیستم مسلمانان جهان را جهت توجه به جهان خارج و طبیعت تشویق 
نماید چراکه اقبال به تاسی از قرآن و پیامبر اسالم به درستی می داند که برای تکوین 
رویکرد اگزیستانسی و مبارزه با رویکرد ارسطویی - که از نظر اقبال عامل اصلی انحطاط 
مسلمین جهان در این دوران شده است - تنها راه مقابله با انحطاط مسلمین مقابله با 
رویکرد دگماتیسم ارسطویی توسط جایگزین کردن رویکرد اگزیستانسی می باشد و لذا 
از نظر اقبال تا زمانی که به صورت همه جانبه با رویکرد ارسطویی در فرهنگ و اندیشه 
مسلمانان برخورد نشود هرگونه حرکتی جهت نجات مسلمانان از انحطاط آب در هاون 

کوبیدن خواهد بود.

در همین رابطه در راستای تثبیت و استقرار رویکرد اگزیستانسی در قرن بیستم در 
میان مسلمان جهت نجات از انحطاط، اقبال مانند قرآن و پیامبر اسالم و امام علی در 
نهج البالغه معتقد به فعال شدن رابطه انسان با جهان خارج و طبیعت به عنوان استارت 
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با  انسان  رابطه  فعال سازی  ادامه  در  قرآن  البته  می باشد.  اگزیستانسی  رویکرد  پروژه 
از طرح  جهان خارج به عنوان پیش درآمد و استارت پروژه رویکرد اگزیستانسی پس 
آیات آفاقی به طرح آیات انفسی توسط طرح قیامت و نفس انسان و غیره می پردازد و 
بدینوسیله به فعال سازی رابطه انسان با خودش می پردازد و در آخر قرآن توسط آیات 
مربوط به طرح تاریخ گذشتگان و طرح حیات جوامع مختلف به فعال سازی رابطه انسان 
با جامعه و تاریخ می پردازد و در کانتکس این مانیفست قرآن و پیامبر اسالم است که 
امام علی با تاسی از قرآن و پیامبر اسالم برای دستیابی و پرورش انسان اگزیستانسی 
در نهج البالغه تالش می کند توسط خطبه ها و کالم و نامه ها و حکم رابطه چهارگانه 

انسان با خدا، انسان با طبیعت، انسان با جامعه و تاریخ و انسان با خودش فعال بکند.

حیات  تبیین  به  علی  امام  نهج البالغه  در  که  می بینیم  اگر  که  است  دلیل  همین  به 
امام علی در راستای فعال  این تالش  مورچه، ملخ، خفاش، طاوس و غیره می پردازد 
قیامت، زهد  تقوا،  آنچنانکه در داستان مرگ،  با طبیعت می باشد  انسان  رابطه  کردن 
و اخالق که در سرتاسر نهج البالغه از وفور موج می زند امام علی تالش می کند تا به 
فعال سازی رابطه انسان با خودش بپردازد و در عرصه تبیین تاریخ گذشتگان - آنچنانکه 
در وصیت نامه اش به امام حسن می فرماید - امام علی می کوشد تا به طرح رابطه انسان 
انسان،  با جهان،  با جامعه و جوامع گذشته بپردازد و در عرصه تبیین رابطه خداوند 
جامعه و تاریخ است که امام علی بر آن است که تا انسان ها را وادار به فعال سازی رابطه 

خود با خداوند بکند.

برای جایگزین  اگزیستانسی  انسان  بنابراین هم قرآن و هم نهج البالغه جهت پرورش 
کردن با انسان ماهیتی ارسطویی معتقد به فعال کردن این چهار رابطه انسان هستند 
و به همین دلیل است که اگر بخواهیم تمامی نهج البالغه علی را در یک عبارت تعریف 
در  که  می کند  تالش  نهج البالغه  در  علی  که  بود  نخواهد  این  جز  بکنیم  توصیف  و 
چارچوب چهار رابطه نوین: انسان با خدا، انسان با خودش، انسان با طبیعت و انسان 
با دیگران اعم از جامعه، تاریخ انسان نو اگزیستانسی و تطبیقی پرورش دهد که این 
انسان تطبیقی علی عالوه بر اینکه به راحتی می تواند جایگزین انسان ماهیتی ارسطو 
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بشود با جایگزین شدن انسان اگزیستانسی علی به جای انسان ماهیتی ارسطو این انسان 
تطبیقی و اگزیستانسی می تواند کلید واژه هرگونه تحول و تکامل اجتماعی و تاریخی 
جامعه مسلمان در هر شرایط تاریخی بشود آنچنانکه می توانیم به صراحت و با ضرس 
قاطع اعالم کنیم که هرگز بدون انسان تطبیقی و اگزیستانسی امکان تحول اجتماعی 
و انسانی و تاریخی جوامع مسلمان در این شرایط در راستای رهائی و نجات از انحطاط 

وجود ندارد. 

5-مانیفستانسانتطبیقییاانساناگزیستانسیدرنهجالبالغهعلی:

الف - مشخصه اول انسان اگزیستانسی امام علی این است که معیار سنجش انسان ها 
در گرو معرفت اکتسابی آن ها می باشد نه ماهیت از پیش تعیین شده یا علم لَُدنّی قبلی 

آن ها.

»الَ تَُقاِتُلوا اَْلَخَواِرَج بَْعِدی َفَلْیَس َمْن طََلَب اَْلَحقَّ َفأَْخطَأَُه َکَمْن طََلَب اَْلَباِطَل َفأَْدَرَکهُ... - پس از من با 
خوارج نجنگید زیرا کسی که حق را بجوید و به خطا رود مانند کسی نیست که خطا را 
بجوید و آن را دریابد« )خطبه 61 - نهج البالغه صبحی الصالح - ص 94 - س 2( در این کالم 
با حساب  امام علی می فرماید حساب کسی که به دنبال حق است و اشتباه می کند 
کسی که دنبال باطل است و اشتباه می کند متفاوت است، اگر اشتباهی صورت گرفت 
باید اشتباه آن ها را در چارچوب معرفت و شناخت تبیین کنیم نه در کانتکس شمشیر 

و سر نیزه و زور و ماهیت از پیش تعیین شده.

چه گنه دارد جهان های فراخ تو درون چاه رفتستی زکاخ

زآن رسن قومی درون چه شدند زآنکه از قرآن بسی گمره شدند

چون تو را سودای سر باال نبود مر رسن را نیست جرمی ای عنود

مولوی – مثنوی – دفتر سوم – ص 182 - س 17 

ما بقی خود استخوان و ریشه ائی ای برادر تو همه اندیشه ای
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ور بود خاری تو هیمه گلخنی گر گل است اندیشه تو گلشنی

به نیت عالم چنان دان از ازل اول فکر آخر آمد در عمل

صد جهان گردد به یک دم سرنگون از یک اندیشه که آید در درون

هر که را افزون خبر جانش فزون جان نباشد جز خبر در آزمون

از چه؟ زآنرو که فزون دارد خبر جان ما از جان حیوان بیشتر

کو منزه شد زحس مشترک پس فزون از جان ما جان ملک

باشد افزون تو حتیر را بهل و زملک جان خداوندان دل

مثنوی – دفتر دوم - ابیات 277 و 278 و 3326 تا 3329

ب - از دیدگاه امام علی انسان اگزیستانسی انسانی است که بر پایه اندیشه خود تصمیم 
می گیرد نه بر پایه علم لَُدنّی و ماهیت از پیش تعیین شده. به عبارت دیگر از دیدگاه 
امام علی انسان اگزیستانسی انسانی است که با شناخت و معرفت اکتسابی خود، خود 
را می سازد نه با علم لَُدنّی یا ماهیت از پیش تعیین شده قبلی؛ لذا امام علی در خطبه 
54 - نهج البالغه صبحی الصالح – ص 90 -91 – س 10 تصمیم به جنگ جمل و رویاروئی با 
طلحه و زبیر محصول ساعت های فکر کردن و بی خوابی کشیدن خود می داند نه تکیه 

کردن بر علم لَُدنّی از پیش تعیین شده خود.

َّ ظََنْنُت أَنَُّهْم  ِبِل اَْلِهیِم یَْوَم ِورِْدَها َو َقْد أَرَْسَلَها راعی ها َو ُخِلَعْت َمَثاِنیَها َح�ت وا َعیَلَّ تََداکَّ اَاْلإِ »َفَتَداکُّ
 ِ

ِ اَلنَّْوَم َفَما َوَجْدتُ�ف
َّ َمَنَع�ف َقاِتیِلَّ أَْو بَْعُضُهْم َقاِتُل بَْعٍض َلَدیَّ َو َقْد َقلَّْبُت َهَذا اَاْلأَْمَر بَطَْنُه َو ظَْهرَُه َح�ت

اَْلِقَتاِل أَْهَوَن َعیَلَّ ِمْن ُمَعاَلَجِة  ٌد ص َفَکانَْت ُمَعاَلَجُة  ِبِه ُمَحمَّ اَْلُجُحوُد به ما َجاَء  أَِو  ِقَتاُلُهْم  ِ ِإالَّ 
یََسُع�ف

نَْیا أَْهَوَن َعیَلَّ ِمْن َمْوتَاِت اَاْلآِخرَِة - مردم برای بیعت با من چنان ازدحام  اَْلِعَقاِب َو َمْوتَاُت اَلدُّ

کردند که گوئی مانند شتران تشنه در روز ورود به آب یکدیگر را می کوبند شترانی 
تشنه که ساربان شان آنان را به حال خود گذاشته و افسارهای آنان را رها ساخته باشند 
تا آنجا که گمان کردم مردم خواهند کشت یا بعضی از آن ها بعضی دیگر را از پای در 
خواهند آورد - من این امر زمامداری را پشت رو کردم تا آنجا که تفکر در این موضوع 
خواب را از چشمانم منع کرد هیچ چاره ائی که برای من امکان داشت نیافتم، مگر اینکه 
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یا با آن تبه کاران به نبرد برخیزم یا آنچه را که محمد آورده است منکر شوم - برای 
من جنگ آسان تر از کیفر الهی بود و مرگ و شکست دنیا برای من از مرگ و سقوط 

در سرای آخرت آسان تر بود.«

فکر اگر جامد بود رو ذکر کن اینقدر گفتیم باقی فکر کن

ذکر را خورشید آن افسرده ساز ذکر آرد فکر را در اهتزاز

مثنوی - دفتر ششم - ابیات 1475 و 1476

ساده  تعریف  دارای  شناخت  ارسطویی  ماهیتی  انسان  دیسکورس  در  چند  هر   - ج 
انعکاس عین در ذهن می باشد، در نهج البالغه علی طلب شناخت را از ویژگی های انسان 
اگزیستانسی می داند که همین شناخت اگزیستانسی است که هم باعث رشد و تعالی 

عامل شناسا می شود و هم موضوع شناسائی را در عرصه شناخت رشد می دهد.

ِ اَْلَحقِّ َو ُمْبِغٌض ُمْفِرٌط یَْذَهُب ِبِه اَْلُبْغُض ِإَل  ْ َّ ِصْنَفاِن ُمِحبٌّ ُمْفِرٌط یَْذَهُب ِبِه اَْلُحبُّ ِإَل َغ�ری ِ
»َسَیْهِلُک �ف

َواَد اَاْلأَْعظََم َفِإنَّ یََد اَللَِّه َمَع اَْلَجَماَعِة  َّ َحاالً اَلنََّمُط اَاْلأَْوَسُط َفاْلزَُموُه َو ِاْلزَُموا اَلسَّ ِ
ُ اَلنَّاِس �ف ْ ِ اَْلَحقِّ َو َخ�ری ْ َغ�ری

َو ِإیَّاُکْم َو اَْلُفرَْقَة... - در باره من دو گروه از مردم به هالکت می افتند دوست افراط گر 

که محبت افراطی او، او را به سوی غیر حق می کشاند و دشمن تفریط گر که عداوت با 
من او را هم به سوی غیر حق می کشاند و بهترین مردم از نظر تشخیص و وضع روحی 
در باره من صنف متوسط و معتدل است که افراط و تفریط نمی کنند شما طرف این 
گونه مردم را بگیرید و همواره با سواد اعظم باشید زیرا دست خدا با جماعت است و از 
جدائی و پراکندگی بپرهیزید« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 127 - ص 184 - س 11(.

جوشش فکرت از آن افسرده شد ای دریغا لقمه دو خورده شد

چون ذنب شعشاع بدری را خسوف گندمی خورشید آدم را کسوف

ماه او چون می شود پروین گسل اینت لطف دل که از یک مشت گل

آب تیره شد سر چه بند کن سخت خاک آمیز می آید سخن

آنکه تیره کرد هم صافش کند تا خدایش باز صاف خوش کند

مثنوی – دفتر اول – ابیات 1642 - 1645
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د - از دیدگاه امام علی در نهج البالغه تفاوت تقوای اگزیستانسی و تطبیقی با تقوای 
ماهیتی و دگماتیستی در این است که تقوای اگزیستانسی یا تقوای تطبیقی یک تقوای 
کنشگر و تقوای سپری و تقوای ستیز می باشد در صورتی که تقوای دگماتیسم یا تقوای 

ماهیتی یک تقوای تماشاگر و تقوی ترمزی و تقوای پرهیز می باشد.

... - پاداش مجاهدی که  ْن َقَدَر َفَعفَّ ِ َسِبیِل اَللَِّه ِبأَْعظََم أَْجراً ِممَّ
ِهیُد �ف »َو َقاَل ع َما اَْلُمَجاِهُد اَلشَّ

در راه خدا شهید می شود با عظمت تر از کسی نیست که قدرت پیدا کند و عفو نماید« 
)نهج البالغه صبحی صالح - باب حکم - شماره 474 - ص 559 - س 1(.

ه - تقوای اگزیستانسی و تطبیقی یک تقوای کنشگر است.

»َو َقاَل ع اَْلِعْلُم َمْقُروٌن ِباْلَعَمِل َفَمْن َعِلَم َعِمَل َو اَْلِعْلُم یَْهِتُف ِباْلَعَمِل َفِإْن أََجابَُه َو ِإالَّ ِارْتََحَل َعْنُه - 
فرمود:علم با عمل همراه است پس هر کس علم به چیزی پیدا کرد به آن معلوم عمل 
نمود؛ و علم به عمل دعوت می کند اگر عمل آن را اجابت کرد با آن خواهد بود وگرنه 

کوچ می کند« )نهج البالغه صبحی صالح – کلمات قصار – شماره 366 - ص 539 - س 1(.

و - تفاوت خداپرستی اگزیستانسی و تطبیقی با خداپرستی دگماتیستی در این است 
که در خداپرستی اگزیستانسی و تطبیقی خداوند یک خدای پرسونال است که انسان 
به راحتی می تواند با او رابطه بگیرد و دعا و نیایش بی واسطه بکند در صورتی که در 
خداپرستی دگماتیسم خداوند غیر پرسونال می باشد و امکان رابطه گیری با او وجود 

ندارد.

اِر َو ِإنَّ َقْوماً َعَبُدوا اَللََّه رَْهَبًة َفِتْلَک ِعَباَدُة اَْلَعِبیِد  »َو َقاَل ع ِإنَّ َقْوماً َعَبُدوا اَللََّه رَْغَبًة َفِتْلَک ِعَباَدُة اَلتُّجَّ
َو ِإنَّ َقْوماً َعَبُدوا اَللََّه ُشْکراً َفِتْلَک ِعَباَدُة اَاْلأَْحَراِر - فرمود: قومی خدا را به خاطر بهشت عبادت 

عبادت  جهنم  از  ترس  خاطر  به  را  خدا  گروهی  است  بازرگانان  عبادت  این  می کنند 
عبادت  سپاسگزاری  انگیزه  به  را  خدا  هم  جمعی  است  بندگان  عبادت  این  می کنند 
می کنند این عبادت احرار و آزاد مردان است« )نهج البالغه صبحی صالح - کلمات قصار – 

شماره 237 – ص 510 - س 8(.
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بنده ما را زما کردی جدا وحی آمد سوی موسی از خدا

نی برای فصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی

ابغض االشیاء عندی االطالق تا توانی پا منه اندر فراق

هر کسی را اصطالحی داده ام هر کسی را سیرتی بنهاده ام

در حق او شهد و در حق تو سم در حق او مدح در حق تو ذم

از گراجنانی و چاالکی همه ما بری از پاک و ناپاکی همه

به لک تا بر بندگان جودی کنم من نکردم امر تا سودی کنم

سندیان را اصطالح سند مدح هندوان را اصطالح هند مدح

پاک هم ایشان شوند و در فشان من نگردم پاک از تسبیحشان

ما درون را بنگریم و حال را ما زبان را ننگریم و قال را

گرچه گفت لفظ ناخاضع رود ناظر قلبیم اگر خاشع بود

پس طفیل آمد عرض جوهر غرض زانک دل جوهر بود گفنت عرض

سوز خواهم سوز با آن سوز ساز چند زین الفاظ و اضمار و مجاز

سر به سر فکر و عبارت را بسوز آتشی از عشق در جان بر فروز

سوخته جان و روانان دیگرند موسیا آداب دانان دیگرند

بر ده ویران خراج و عشر نیست عاشقان را هر زمان سوزید نیست

ور بود پر خون شهید او را مشو گر خطا گوید ورا خاطی مگو

این خطا از صد صواب اولی تر است خون شهیدان را زآب اولی تر است

چه غم آر غواص را پاچیله نیست در درون کعبه رسم قبله نیست

جامه چاکان را چه فرمائی رفو تو ز سر مستان قالوزی مجو

عاشقان را ملت و مذهب خداست ملت عشق از همه دین ها جداست

عشق در دریای غم غمناک نیست لعل را گر مهر نبود باک نیست

مثنوی – دفتر دوم – چاپ نیکلسون – ص 281 – بیت 1764 به بعد

در  دارد  برتری  عقیده  بر  انسان  نهج البالغه  تطبیقی  یا  اگزیستانسی  رویکرد  در   - ز 
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صورتی که در رویکرد دگماتیسم این عقیده است که بر انسان برتری دارد.

 ِ
َلَک �ف  ٌ ا نَِظ�ری ِإمَّ َو  یِن  اَلدِّ  ِ

َلَک �ف أٌَخ  ا  ِإمَّ َفِإنَُّهْم ِصْنَفاِن  أَْکَلُهْم  تَْغَتِنُم  َضاِریاً  َعَلْیِهْم َسُبعاً  تَُکونَنَّ  »َو الَ 
اَْلَخْلِق... – مالکا، مبادا که مانند حیوان درنده ائی به جان مردم مصر بیافتی و خوردن 

خون و مال آن ها را غنیمت شماری زیرا تمام بشریت به دو دسته تقسیم می شوند یا 
َِک َو َقْد َجَعَلَک  ْ برادر دینی تو هستند و یا هم نوعان تو در خلقت هستند - َو اَل تَُکْن َعْبَد َغ�ری
اللَُّه ُحّراً - هرگز بنده دیگری مباش چون خداوند تو را آزاده آفریده است« )نهج البالغه 

صبحی صالح - نامه 53 – ص 427 - س 15(.

ح - مهم ترین مشخصه انسان اگزیستانسی یا انسان تطبیقی از دیدگاه امام علی مرگ 
آگاهی، مرگ اندیشی و مرگ خواهی است برعکس آن انسان دگماتیسم به خاطر اینکه 

مرگ را پایان زندگی تفسیر می کند نسبت به مرگ بیزار است.

»َو َقاَل علیه السالم نََفُس اَْلَمرِْء ُخطَاُه ِإَل أََجِلِه - نفس کشیدن انسان ها صدای گام های او به 
طرف مرگ می باشد« )نهج البالغه صبحی صالح – حکمت شماره 71 - ص 480 - س 7(.

ِ َو اَللَِّه الَبُْن أَ�بِ طَاِلٍب آنَُس ِباْلَمْوِت ِمَن 
ا َو اَلَّ�ت »َو ِإْن أَْسُکْت یَُقوُلوا َجِزَع ِمَن اَْلَمْوِت َهْیَهاَت بَْعَد اَللََّتیَّ

هِ... - اگر سکوت کنم خواهند گفت علی از مرگ و کشته شدن می ترسد  اَلطِّْفِل ِبَثْدِی أُمِّ

شگفتا پس از آن همه آزمایشات در کارزار - سوگند به خدا انس فرزند ابوطالب به مرگ 
بیش از انس کودک شیرخوار به پستان مادرش است« )نهج البالغه صبحی صالح - خطبه 
5 - ص 52 - س 6( و به همین دلیل در همان لحظه ائی که ابن ملجم شمشیر خود را بر 
فرق امام علی وارد کرد امام بی درنگ فریاد زد و گفت »فزت و رب الکعبه – به خدای 

کعبه سوگند که کامیاب شدم«

اقبال الهوری در این رابطه می گوید:

چو مرگ آید تبسم بر لب اوست نشان مرد مؤمن با تو گفتم

ما برو چون میوه های نیم خام این جهان همچون درخت است ای کرام

زانکه در خامی نشاید کاخ را سخت گیرد خام ها مر شاخ را

سست گیرد شاخ ها را بعد از آن چون بپخت و گشت شیرین لب گزان
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سرد شد بر آدمی ملک جهان چون از آن اقبال شیرین شد دهان

مرغ مرگ اندیش گشتیم از شما طوطی قند و شکر بودیم ما

مولوی – مثنوی - دفتر سوم - ابیات 1293 - 1296 

ط - انسان شناسی تطبیقی نهج البالغه مولود اسالم شناسی تطبیقی امام علی می باشد 
که خود این اسالم شناسی تطبیقی امام علی ریشه در رویکرد تعقل گرائی و خردگرائی 
امام علی دارد. البته این معلم بزرگ او پیامبر اسالم بود که در زمان حیاتش امام علی را 
در این رابطه آموزش داده بود و دعوت کرده بود. »یا عیل اذا رایت الناس یتقربون ال خالقهم 
به انواع آل�ب تقربانت الیه به انواع العقل تسبقهم - ای علی: چون مردمان در تکثر عبادت رنج 

برند، تو در ادراک معقول رنج ببر تا بر همه سبقت بگیری« یا به عبارت دیگر ای علی 
در زمانی که مردم از طریق عبادت به تقرب خداوند دست پیدا می کنند تو برعکس 
آن ها تالش کن تا در عرصه تعقل و اندیشه ورزی تقرب خداوند را کسب نمائی و در 
این عرصه به سبقت با آن ها بپردازی )معراجیه ابن سینا، نقل از توفیق التطبیق علی بن فضل 

اهلل الجیالنی – ص 56(.

چشم های حاضران بر دوخته چشم تو ادراک غیب آموخته

شمه ای واگو از آنچه دیده ائی ای علی که جمله عقل و دیده ائی

میفشانی نور چون مه بی زبان از تو بر من تافت چون داری نهان

چون شعاعی آفتاب حلم را چون تو بابی آن مدینه علم را

تا رسد از تو قشور اندر لباب باز باش ای باب بر جویای باب

بارگاه ماله کفوا احد باز باش ای باب رحمت تا ابد

بل زبانه هر ترازو بوده ای تو ترازوی احد خو بوده ای

نام خود و آن علی موال نهاد زین سبب پیغمبر با اجتهاد

ابن عم من علی موالی اوست گفت هر کاو را منم موال و دوست

بند رقیت زپایت واکند کیست موال آنکه آزادت کند

مومنان را زانبیاء آزادی است چون به آزادی نبوت هادی است
مولوی - دفتر اول - ص 74 
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محمد عبده شاگرد سیدجمال الدین اسدآبادی یعنی کسی که با اینکه از بزرگ ترین 
روحانیون عالم تسنن در دانشگاه االزهر مصر بود در اواخر قرن نوزدهم نهج البالغه علی 
را برای اولین بار که به صورت تصادفی در دوران تبعید در لبنان به آن دست پیدا کرده 
بود به جهان مسلمان و شیعیان علی و حوزه های فقاهتی شیعه و سنی معرفی کرد. در 
مقدمه کتاب شرح نهج البالغه خود ص 7 می نویسد »هنگام مطالعه نهج البالغه، گاهی یک 
عقل نورانی را می دیدم که واقعیات درست را به پیشتازان و زمامداران گوشزد می کرد 
و موقعیت های تردیدآمیز را به آنان نشان می داد، و آنان را از لغزش های اضطراب آور 
بر حذر می داشت و به دقایق سیاست و طرق کیاست راهنمائی می کرد و آنان را با مقام 

واقعی ریاست آشنا می ساخت و به عظمت تدبیر و سرنوشت شایسته باال می برد.«

ی - انسان تطبیقی امام علی در نهج البالغه - که همان انسان اگزیستانسی می باشد - 
انسانی است که می تواند به سوال های شش گانه بشریت در همه دوران ها پاسخ گوید، 

سوال های شش گانه ائی که عبارتند از:

1 - من کیستم؟

2 - از کجا آمده ام؟

3 - به کجا آمده ام؟

4 - با کیستم؟

5 - به کجا می روم؟

6 - برای چه آمده ام؟

»رَِحَم الله ِاْمرًَء َعِلَم ِمْن اَیَْن َو �ف اَیَْن َو ِال اَیَْن« )امام علی(.

اگزیستانسی می باشد  انسان  نهج البالغه که همان  امام علی در  انسان تطبیقی   – ک 
انسانی است که پیوسته در تمامی حاالت حیات خود در چهار رابطه، ارتباط با خویشتن، 

ارتباط با خدا، ارتباط با جهان هستی و ارتباط با جامعه و تاریخ قرار داشته باشد.

ل - انسان تطبیقی امام علی که همان انسان اگزیستانسی می باشد انسانی است که 
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ابژه پرسونال در هستی می بیند نه یک سوبژه ذهنی معرفی  خداوند را به عنوان یک 
شده از طرف پیامبران.

»َما َرأَیُْت َشْیًئا إالَّ َرأَیُْت الَلَه َقْبَلُه َو َمَعُه - در عرصه این وجود من چیزی را روئیت نکرده ام 
مگر اینکه همراه آن موجود خدا را شاهد بودم« )امام علی(.

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم به دریا بنگرم دریا تو بینم

نشان روی زیبای تو بینم به هر جا بنگرم کوه و در دشت

بابا طاهر

و آنچنان رابطه انسان تطبیقی در نهج البالغه با خداوند ابژه و پرسونال تنگاتنگ می شود 
و  علی  بین  پرده ها  تمام  اگر   - ازَْدْدُت یَِقیًنا  َما  »َلْو ُکِشَف اْلِغطَاُء  می فرماید  علی  امام  که 

خدواند کنار برود بر یقین علی از خداوند ذره ائی افزوده نمی شود.«

الُم: «اََفاَْعُبُد ما ال  ؟ َفقاَل َعَلْیِه السَّ َ ف َ اْلُمْؤِمن�ری ُّ، َفقاَل: َهْل راَیَْت َربََّک یا اَم�ری ِ
»َو َقْد َساََلُه ِذْعِلٌب اْلَیما�ف

آری؟ َفقاَل: َو َکْیَف تَراُه؟ قاَل َعَلْیِه الّسالُم »التُْدِرُکُه اْلُعُیوُن ِبُمشاَهَدِة اْلِعیاِن، َولِکْن تُْدِرُکُه اْلُقُلوُب به 

ة،  َ ُمباِین، ُمَتَکلٌِّم ال ِبَرِویَّة، ُمریٌد ال ِبِهمَّ ْ َ ُمالِمس، بَعیٌد ِمْنها َغ�ری ْ حقائِق االْیماِن. َقریٌب ِمَن االْْشیاِء َغ�ری

رَحیٌم  ِة،  ٌ الیُوَصف ِباْلحاسَّ بَص�ری ِباْلَجفاِء،  ٌ الیُوَصُف  َکب�ری ِباْلَخفاِء،  َلطیٌف ال یُوَصُف  ِبجاِرَحة،  صاِنٌع ال 

ِة. تَْعُنو اْلُوُجوُه ِلَعظََمِتِه، َو تَِجُب اْلُقُلوُب ِمْن َمخاَفِتِه - امام علی در پاسخ ذعلب  الیُوَصُف ِبالرِّقَّ

یمانی که پرسیده بود: «یا امیرالمؤمنین آیا تو خدایت را دیده ائی؟ فرموده است که 
»آیا چیزی را که ندیده باشم می پرستم؟« ذعلب به امام علی گفت: »چگونه خدا را 
می بینی؟« امام در پاسخ گفت: »چشم های انسان نمی تواند او را با مشاهده عینی ببیند 
خداوند  دریابد  ایمان  حقایق  با  را  خدا  می تواند  که  هستند  انسان  دل های  این  بلکه 
نزدیک همه موجودات است اما نه به صورت اتصال و با این همه خداوند دور از همه 
با سابقه  نه  از آن ها - خداوند سخن می گوید  موجودات می باشد نه به صورت جدائی 
اندیشه - خداوند اراده می کند اما نه با اهتمام - خداوند سازنده است اما نه به وسیله 
عضوی - او لطیف است نه با صفت پنهانی - و بزرگ است نه با جفاکاری – و بینا است 
نه با حواس - و دارای رحمت است نه با رقت قلب - سرها در برابر عظمتش فرو افتاده و 
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دل ها از خوف او مضطرب می گردد« )نهج البالغه صبحی صالح - کالم 179 - ص 258 - س 1(.

م - انسان تطبیقی نهج البالغه که همان انسان اگزیستانسی می باشد خداوند را نه به 
خاطر ترس از جهنم یا کسب بهشت عبادت می کند بلکه فقط خداوند را به خاطر خود 

خداوند عبادت می نماید.

ای   - »الهی ماعبدتک خوفا من عقابک و ال رغبه �ف ثوابک و لکن وجدتک اهال للعباده فعبد تک 
خدای من تو را نه به خاطر ترس از جهنم عبادت می کنم و نه به خاطر کسب بهشت 
بلکه فقط به این خاطر تو را عبادت می کنم که تو را شایسته عبادت می دانم« )امام علی(.

که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس از در خویش خدایا به بهشتم مفرست

ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس قصر فردوس بپاداش عمل می بخشند

این اشارت زجهان گذران ما را بس بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس نقد بازار جهان بنگر و آزار و جهان

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

دیوان حافظ - دکتر یحیی قریب - ص 238 

کلی  ارزش های  به  می باشد  اگزیستانسی  انسان  همان  که  علی  تطبیقی  انسان   - ن 
اعتباری این جهان که در رأس همه این ارزش ها ارزش عدالت خواهانه قرار دارد اعتقاد 

دارد، تا کجا؟

ٍَة  ِ نَْمَلٍة أَْسُلُبَها ُجْلَب َشِع�ری
ْبَعَة به ما تَْحَت أَْفالَِکَها َعیَل أَْن أَْعِصَ اَللََّه �ف ََقاِلیَم اَلسَّ »َو اَللَِّه َلْو أُْعِطیُت اَاْلأ

َما َفَعْلُتُه...- سوگند به خدا اگر تمامی اقالیم هفتگانه دنیا با آنچه که زیر آسمان ها است 

به من داده شود تا در چارچوب ظلم و ستم پوست جوئی را از دهان مورچه ائی بکنم 
چنین خطائی مرتکب نمی گردم« )نهج البالغه صبحی صالح - خطبه 224 - ص 347 - س 10(.

را و  راه  اگزیستانسی می باشد همه  انسان  انسان تطبیقی نهج البالغه که همان  س - 
رفتن را و زیستن را در چارچوب شدن تعریف و معنی می کند نه بالعکس.

ِ اِلأَنُْفِسُکْم... 
ِّ أُِریُدُکْم ِللَِّه َو أَنُْتْم تُِریُدونَ�ف »َلْم تَُکْن بَْیَعُتُکْم ِإیَّاَی َفْلَتًة َو َلْیَس أَْمِری َو أَْمُرُکْم َواِحداً ِإ�ف
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- بیعت شما با من )بعد از قتل عثمان( یک حادثه ناگهانی نبود و البته کار من در این 
رابطه غیر از کار شما بود چراکه من شما را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خودتان 

می خواهید« )نهج البالغه صبحی صالح – خطبه 136 - ص 194 - س 1(.

می باشد  اگزیستانسی  انسان  همان  که  نهج البالغه  در  علی  امام  تطبیقی  انسان   - ع 
انسانی است که هم خداخوان است و هم خدادان و هم خدایاب و هم خداآگاه و هم 

خودآگاه و هم هستی آگاه و هم جامعه آگاه می باشد.

که حیوان تا به انسان فرق دارد خداخوان تا خدادان فرق دارد

زانسان تا به سبحان فرق دارد بدین سان از خدادان تا خدایاب

که دانا تا به نادان فرق دارد محقق را مقلد کی توان گفت

فروغ بسطامی 

ُه یَغدُر َو یَفجُر َو َلوال کَراهّیة الَغدر َلُکنُت ِمن أدَهی الّناس، َو لِکن  ، َولِکنَّ ِّ »َواللِه ما معاویة بأدَهی ِم�ف

ُکلُّ ُغدرة ُفجرٍة، َو کلُّ ُفجرٌة کَفرَة َو ِلکّل َغاِدر ِلواٌء یُعرَُف ِبِه یَوَم الِقیاَمة... - سوگند به خدا معاویه 

اگر  و  پیمان شکن و فاسق است  او  از من نیست ولی  داهی تر و هشیارتر و زیرک تر 
عهد شکنی و پیمان شکنی زشت و بد نبود من از داهی ترین مردم می بودم ولی پیمان 
برای هر عهد  تیرگی قلب می گردد و  شکنی جزء فجور و گناهان می باشد و موجب 
شکنی در روز قیامت پرچمی است که با آن پرچم شناخته می شوند« )نهج البالغه صبحی 

صالح - خطبه 200 - ص 218 - س 9(. 

6-انسانسهمؤلفهائی»بینشی«و»منشی«و»کنشی«امامعلیدر
نهجالبالغه:

انسان تطبیقی مورد نظر امام علی انسانی است که بینش و منش و کنش او هماهنگ 
با هم تعریف می شود و هرگز به صورت مکانیکی این سه مؤلفه در وجود او تکوین پیدا 
نمی کند تا مثاًل مانند منظومه پداگوژیکی ارسطویی، انسان در عرصه بینش و اندیشه 
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و منطق و ذهن آینه ائی صرف بخواهد تکوین پیدا کند یا مانند منظومه پداگوژیکی 
عرفا بتواند تنها در عرصه منش و خودسازی درونی تکوین پیدا کند یا مانند منظومه 
پداگوژیکی دیالکتیسین های نیمه دوم قرن نوزدهم تنها در چارچوب »کنشی« و در 
بستر عملی قابل تکوین باشد، برعکس انسان مورد تعریف امام علی انسانی است که 
محصول سنتزی هماهنگ سه مؤلفه بینش و منش و کنش در یک رابطه دیالکتیکی 
می باشد باز هم تاکید می کنیم که نه در شکل مجرد و مکانیکی توسط یکی از این سه 
مؤلفه بلکه بالعکس تنها به صورت محصول سنتزی هماهنگ از پیوند دیالکتیکی بین 

این سه مؤلفه انسان مورد نظر امام علی قابل استحصال می باشد.

به همین دلیل است که اگر ما به دستپرورده ها و کادرهای تربیت شده مکتب علی 
علی  امام  تشکیالت  و  مکتب  دستپرورده های  که  درمی یابیم  وضوح  به  بکنیم  توجه 
مانند دستپرورده های مکتب پیامبر اسالم - که خود امام علی یکی از آن ها می باشد 
–انسان های بودند که صاحب سه سرمایه »بینشی« و »منشی« و »کنشی« به صورت 
پیدا  نمونه  یک  حتی  علی  امام  مکتب  شاگردان  میان  در  هرگز  و  بوده اند  هماهنگ 
نمی کنیم که تنها در یک عرصه به صورت مکانیکی صاحب رشد و تعالی شده باشند. 
برای نمونه می توانیم به عنوان پارادایم کیس به چند نفر از این شاگردان و دسپرورده های 
امام علی یاد بکنیم: مالک اشتر نخعی، محمد بن ابی بکر، میثم التمار، حجر بن عدی 
کندی، عدی بن حاتم طائی، رشید الهجری، اویس قرنی، کمیل بن زیاد، حبیب بن 
مظاهر اسدی، قنبر، صعصعه بن صوحان کندی و در رأس همه این دست پروردگان 
مکتب علی باید از فرزندانش امام حسن و امام حسین و زینب و عباس یاد کنیم که 
آئینه تمام نمای پداگوژیکی مکتب علی می باشند و اگر بگوییم که بیش از نهج البالغه 
و بیش از تمامی مبارزاتی که علی در مدت 23 سالی که در رکاب مقتدائش پیامبر 
اسالم انجام داده که تنها یک ضربه یوم الخندق او آنچنانکه پیامبر فرمود برای تأسیس 
به عیل  و تکوین و عظمت اسالم از عبادت همه بشریت بیشتر ارزش داشته است )�ف
( این دست پرورده های مکتب علی ارزش دارند که در  ف یوم الخندق افضل من عباده الثقل�ری

سه عرصه هماهنگ »بینشی« و »کنشی« و »منشی« در مکتب علی پرورش یافتند و 
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توسط این دسپرورده های مکتب علی بود که اسالم تاریخی توانست تا پایان قرن اول 
هجری کوره داغ بعثت پیامبر اسالم از مرج العذرا تا کربال و از کربال تا همه تاریخ گرم 

نگه دارد.

»کل یوم عاشورا و کل ارض کربال« )امام صادق(.

به همین دلیل است که در طول 25 سال سکوت امام علی )از سال 11 هجری که 
پیامبر اسالم وفات می کند تا سال 36 هجری که با قتل عثمان و بیعت مردم با امام علی 
او به خالفت می رسد( گرچه ما در تاریخ زندگی امام علی به عنوان خدای قلم و سخن 
و اندیشه شاهد هیچ دستاورد مسطور و مکتوب تئوریک نیستیم و آنچه در تاریخ در 
صورت نهج البالغه و خطبه های و کالم او جاری شده است اکثریت قریب به اتفاق آن ها 
مولود دوره پنج ساله خالفت آن حضرت می باشد، این خالء دستاورد مکتوب امام علی 
و این غیبت آن بزرگوار در این 25 سال در صحنه عینی و عملی تاریخ و اجتماع تنها و 
تنها به این خاطر بوده است که امام علی از بعد از وفات پیامبر اسالم بزرگ ترین خالءای 
که عامل به انحراف کشیده شدن حرکت پیامبر اسالم از بعد از وفات پیامبر تشخیص 
داد کمبود کادرهای همه جانبه و سه مؤلفه ائی »بینشی« و »منشی« و »کنشی« بود و 
لذا در این رابطه بود که امام علی به جای گفتن و نوشتن در طول این 25 سال کوشید 

تا به حل بحران خالء کادرهای همه جانبه سه مؤلفه ائی بپردازد.

و  اجتماعی  با حداقل کنش  علی  امام  عرصه 25 سال سکوت  در  ما  دلیل  به همین 
سیاسی و تئوریک امام علی در صحنه تاریخ و جامعه روبرو هستیم به طوری که اگر 
بگوییم این تالش برونی امام علی در طول این 25 سال به حد صفر رسیده بود سخنی 
به گزاف نگفته ایم چرا؟ پاسخ به این سؤال سترگ برای امروز حرکت و بحران اجتماعی 
ما به عنوان یک چراغ راه هدایت می باشد زیرا در این زمان که ما در سر آغاز چهلمین 
ساله  بحران چهل  بزرگ ترین  داریم  قرار  مستضعفین  آرمان  بنیانگذاری حرکت  سال 
بحران  همین  امروز  تا   55 تابستان  در  آن  تکوین  آغاز  از  مستضعفین  آرمان  حرکت 
کمبود کادرهای همه جانبه سه مؤلفه ائی »بینشی« و »کنشی« و »منشی« می باشد که 
ضعف و فقدان این کادرهای همه جانبه سه مؤلفه ائی »بینشی« و »منشی« و »کنشی« 
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در طول چهل سال گذشته حرکت آرمان مستضعفین باعث گردیده است تا این حرکت 
و  دموکراتیک  و  اجتماعی  گانه  سه  جنبش های  سازمان گرایانه  استراتژی  راستای  در 
کارگری جامعه ایران نتواند به انجام رسالت نهائی خود دست پیدا کند که از همه مهم تر 

که مشتی نمونه خروار می باشد.

بحران تشکیالتی سال های 59 و 60 حرکت آرمان مستضعفین می باشد که ریشه اصلی 
این بحران به علت برونی شدن حرکتش از سال 58 و به علت سونامی گرایش شاگردان 
آرمان مستضعفین  سازمان گرایانه  آنجائیکه حرکت  از  این حرکت  به  مکتب شریعتی 
در سال های 58 به بعد در فضای کمبود کادرهای همه جانبه سه مؤلفه ائی »بینشی« 
مؤلفه ائی  سه  جانبه  همه  کادرها  ضعف  این  می رفت  پیش  »کنشی«  و  »منشی«  و 
»بینشی« و »منشی« و »کنشی« آرمان مستضعفین باعث گردید تا در سال های 58 
به بعد به موازات برونی شدن حرکتش نتواند این موج فراگیر در عرصه درونی و برونی 
این عدم توان مدیریت مؤسسین  نتیجه  نماید، در  ایران و تشکیالت مدیریت  جامعه 
فراگیر  تا خود سیل گرایش  باعث گردید  تا 60  آرمان مستضعفین در سال های 58 
معتقدین به حرکت شریعتی به این حرکت به ضد خود بدل شود و محصول منفی به 
بار بیاورد و عامل بحران فراگیر تشکیالتی حرکت آرمان مستضعفین در سال های 59 
تا 60 بشود. آنچنان بحران حرکت سوز و تشکیالت سوز و طاقت سوز و فرصت سوز و 
استخوان سوزی که کل تشکیالت آرمان مستضعفین را در سال 60 به گل نشاند و خود 
این بحران به عنوان بزرگ ترین ضربه خور جهت قلع و قمع کردن این حرکت توسط 
نظام پلیسی – نظامی رژیم مطلقه فقاهتی در سال 60 و 61 گردید و لذا در این رابطه 
بود که مؤسسین این حرکت از بعد از شکست پلنوم و قلع و قمع کردن این حرکت 
توسط رژیم مطلقه فقاهتی در سال 60 و 61 در داخل و خارج کشور به این نتیجه 
رسیدند که بزرگ ترین عامل بحران سال 59 و 60 حرکت آرمان مستضعفین همین 
ضعف در کمیت کادرهای همه جانبه سه مؤلفه ائی »کنشی« و »بینشی« و »منشی« 
بوده است که ضعف این مهم در حرکت و تشکیالت آرمان مستضعفین در سال های 58 
تا 61 که سال های برونی شدن این حرکت می باشد، باعث گردید تا سه مؤلفه بینش 
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و  »بینشی«  یا  اسالمیات  به صورت  آرمان مستضعفین  تشکیالت  در  و منش  و کنش 
اجتماعیات یا »کنشی« و کویریات یا »منشی« رشد مکانیکی و جدا از هم پیدا کنند.

آرمان  و »بینشی« در حرکت  همین رشد مکانیکی سه شاخه »کنشی« و »منشی« 
 60 و   59 سال های  در  سوز  تشکیالت  بحران  آن  تکوین  باعث  که  بود  مستضعفین 
گردید آنچنانکه حتی در زندان رژیم مطلقه فقاهتی این سه جریان مکانیکی مانند بعد 
از خرداد 60 به حیات خود ادامه دادند بطوریکه هم در درون و هم در برون عده ائی 
تنها در عرصه »کنشی« رشد کردند آنچنانکه پس از جدائی این گروه از آرمان و وصل 
این حرکت درآمدند.  پراتیسین  نیروهای  بهترین  به عنوان  به سازمان مجاهدین خلق 
متقاباًل برعکس گروه اول گروهی فقط در عرصه »منشی« به صورت عارف های گوشه 
نشین درآمدند که تنها درد آن ها جدائی از جمع و زندگی در خلوت بود و به جز درد 
درون هیچ درد دیگری در برون جامعه احساس نمی کردند و در کنار این دو گروه، گروه 
سومی هم در حرکت آرمان مستضعفین در درون و برون بودند که درمان همه مشکالت 
خودشان و جامعه ایران و بشریت را در شعار »بخوان و بخوان و بخوان« شریعتی به 
احسان می دانستند و پیوسته می کوشیدند تا توسط خواندن و مطالعه و برف انبار کردن 
ذهن خود از ذهنیات و مجردات به حل این مشکل بپردازد و چنانکه دیدیم هر سه این 

گروه ها در حرکت آرمان مستضعفین به بن بست رسیدند.

و  »منشی«  و  »بینشی«  مؤلفه ائی  سه  جانبه  همه  کادرهای  ضعف  بحران  این  البته 
»کنشی« نه تنها بحران تشکیالت آرمان مستضعفین در سال های 58 تا 61 بود بلکه 
قبل از آن بحرانی که باعث به بن بست رسیدن حرکت 5 ساله ارشاد شریعتی )47 
تا 51( شد و عاملی شد تا چراغ ارشاد شریعتی از بعد بسته شدن ارشاد در آبان 51 
بحران کمبود کادرهای  این چراغ روشن نشود، همین  تاریخ  این  تا  و  خاموش بشود 
همه جانبه سه مؤلفه ائی »بینشی« و »کنشی« و »منشی« بود که نتوانستند در غیبت 
البته خود این  شریعتی چراغ پنج ساله حرکت ارشاد شریعتی را روشن نگه دارند و 
بحران و ضعف حرکت شریعتی ریشه در پروسسی داشت که شریعتی در ارشاد پنج 
این رابطه در نشر  آنجائیکه در  از  بود که  ساله خود جهت کادرسازی در نظر گرفته 
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مستضعفین سخن به فراوانی گفته ایم لذا در این جا به همین اندازه بسنده می کنیم 
اواخر دوران حرکتش در  و به صراحت اعالم می کنیم که آنچنانکه خود شریعتی در 
درس های اسالم شناسی 36 تا 40 مطرح می کرد، مشکل عمده حرکت شریعتی در طول 
بیش از چهل سال بعد از بسته شدن ارشاد مشکل عدم توان این اندیشه در پرورش 
کادرهای همه جانبه سه مؤلفه ائی »بینشی« و »کنشی« و »منشی« است و تا زمانی که 
با بازسازی اندیشه شریعتی از فیلتر اندیشه اقبال به این مهم نپردازیم حرکت شریعتی 
در چارچوب یک حرکت ذهنی باقی خواهد ماند و همین بحران امروز در جامعه ما 
شدن  آکادمیک  باعث  می گذرد  شریعتی  وفات  از  که  سال  چهل  به  نزدیک  از  پس 
حرکت شریعتی در این زمان شده است بطوریکه عده ائی تنها به کویریات شریعتی روی 
آنچنانکه عده ائی  را فهم کنند،  آنکه اجتماعیات و اسالمیات شریعتی  می آورند بدون 
دیگر تنها به اسالمیات شریعتی روی می آورند بدون آنکه اجتماعیات او را فهم کنند 
و بعضی تنها توسط اجتماعیات شریعتی سیاسی می شوند بدون آنکه با فهم اسالمیات 

شریعتی بتوانند به مبانی سازی نظری در این رابطه بپردازند.

شریعتی  حرکت  این  از  که  سال  چهل  از  بیش  تا  است  گردیده  باعث  همه  این  لذا 
می گذرد این حرکت تنها در قفسه و زندان کتاب ها محبوس بماند و برعکس آنچه که 
شریعتی مدعی آن بود که با بسته شدن ارشاد درب های ارشاد در دورترین روستاهای 
ایران باز می شود این حرکت امروز در جامعه ما بدل به یک حرکت آکادمیک صرف 
این  البته  داشت.  بیم  آن  از  ورطه وحشتناکی که شریعتی همیشه  است همان  شده 
مهم و این بحران را خود شریعتی در دوران 500 شبانه روز تنهائی خود در بند شش 
کمیته مشترک رژیم توتالیتر پهلوی فهم کرد و لذا در این رابطه از بعد از آزادی از 
زندان کوشید توسط جلسات خانگی و دست نوشته های خود تحت عنوان »خودسازی 
انقالبی« و »عرفان، برابری و آزادی« و غیره به درمان این بحران اندیشه خود بپردازد 

که مرگ زود رس او مانع تحقق این مهم توسط او شد.

به هر حال بحران فراگیری که امروز حرکت شریعتی و آرمان مستضعفین گرفتار آن 
و  »منشی«  و  »بینشی«  مولفه ائی  سه  کادرهای  به  دستیابی  بحران  همین  می باشد 
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»کنشی« به صورت سنتزی و توامان می باشد که تا زمانی که این مهم در این حرکت 
هر  توسط  مستضعفین  آرمان  حرکت  و  شریعتی  حرکت  بازتولید  هرگونه  نشود  حل 
البته نهج البالغه علی  باز گرفتار بحران خواهد شد که صد  جریانی که صورت بگیرد 
مؤلفه ائی  جانبه سه  کادرهای همه  پرورش  راستای  در  علی  امام  ساله  برخورد 25  و 
مالم  یک  به عنوان  ما  برای  می تواند  رابطه  این  در  و »منشی«  و »کنشی«  »بینشی« 
امام  نهج البالغه  درس های  سلسله  طرح  در  مستضعفین  نشر  هدف  و  باشد  الطریقه 
علی چیزی جز این نمی باشد چراکه آنچنانکه مطرح کردیم بزرگ ترین عامل موفقیت 
از وفات پیامبر اسالم تا خالفت، فهم  امام علی در طول دوران 25 سال بعد  حرکت 
بحران کمبود کادرهای همه جانبه بود بطوریکه هر چند امام علی توانست در طول 25 
سال سکوت خود به انجام این مهم بپردازد و به پرورش کادرهائی همه جانبه بسیاری 
بپردازد که هر کدام چون امام حسن، امام حسین، حجر، مالک اشتر، میثم تمار، زینب 
کبری، محمد بن ابی بکر و غیره کادرهای دوران سازی بودند که حرکت تاریخ بشر را به 
چالش گرفتند، ولی با همه این احوال دیدیم که در دوران پنج ساله حکومت و خالفت 
امام علی آنچه که باعث بحران و شکست این حرکت شد باز همین ضعف در کادرهای 
همه جانبه بود بطوریکه مرثیه امام علی در سوگ شهادت مالک اشتر و محمد بن ابی 
بکر و نامه های امام علی به استانداران خود این حقیقت را به صراحت آفتابی می کند و 
صد البته در همین رابطه باید بگوییم که عامل پیروزی پیامبر اسالم در دوران ده ساله 
جامعه سازانه مدنی همان سرمایه کادرهای ساخته شده دوران سیزده ساله مکی بود. 
کادرهایی که هر کدام به تنهائی آنچنانکه نهرو می گوید می توانستن تاریخ بشریت را 
حرکتی نو ببخشند و لذا در این رابطه است که پیامبر اسالم با حیات 23 ساله نبوی 
خود این درس را به همه ما داد که برای 10 ساله حرکت جامعه سازانه نیازمند 13 ساله 
حرکت کادرسازانه است و قطعاً تا زمانی که ما نتوانیم توسط دوران مکی به کادرهای 

سه مؤلفه ائی و همه جانبه دست پیدا کنیم »خمیر بی مایه فطیر خواهد بود.«

به همین دلیل اگر ما در سلسله درس های نهج البالغه نشر مستضعفین بتوانیم به روش 
نصیب  می توانیم  ما  جزما  و  قطعاً  کنیم  پیدا  علی دست  اما  مؤلفه ائی  سه  کادرسازی 
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واقعی خود را از این کتاب ببریم و تنها در این رابطه است که نهج البالغه در این زمان 
می تواند حرکت ما و حرکت شریعتی را از بحران تشکیالت سوزی که گربیان گیر آن 

شده است نجات دهد.

1 - چگونه امام علی به پرورش کادرهای سه مؤلفه ائی »بینشی« و »منشی« و »کنشی« 
می پرداخت؟

أَنَْهاُکْم َعْن َمْعِصَیٍة ِإالَّ َو أَتََناَهی  ِّ َو اَللَِّه َما أَُحثُُّکْم َعیَل طَاَعٍة ِإالَّ َو أَْسِبُقُکْم ِإَلْیَها َو الَ  »أیَُّها اَلنَّاُس ِإ�ف
َقْبَلُکْم َعْنَها - ای مردم سوگند به خدا من هرگز شما را به امری دعوت نکردم مگر اینکه 

قبل از آن خودم در اجرای آن امر از شما سبقت گرفته بودم و شما را از معصیتی نهی 
نکردم مگر اینکه خودم پیش از شما از آن اجتناب کرده بودم« )نهج البالغه صبحی الصالح 

- خطبه 175 - ص 250 - س 14(.

آنچنانکه مشاهده می کنیم در این کالم آنچه بیش از هر چیز به عنوان اصل اول پداگوژیکی 
و  »بینشی«  و  »منشی«  مؤلفه ائی  سه  و  جانبه  همه  کادرهای  پرورش  در  علی  امام 
»کنشی« مطرح می کند اصل آموزش کادر در کانتکس عمل است. آنچنانکه در این 
رابطه باید بگوییم که این اصل را می توانیم به این ترتیب تئوریزه کنیم که »کونوا دعاه 

الناس به غ�ری السنتکم« یا آنچنانکه قرآن در آیه 2 و 3 سوره صف مطرح می کند:

َ َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه أَْن تَُقوُلوا َما اَل تَْفَعُلوَن - ای مردمی  ُ »یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا ِلَم تَُقوُلوَن َما اَل تَْفَعُلوَن - َک�ب
که ایمان آوردید چرا سخنی می گوئید که خود عمل بدان نمی کنید این یک خصومت 
بزرگ در پیشگاه خدا است که بگوئید چیزی را که به آن عمل نمی کنید« به عبارت 
دیگر از دیدگاه امام علی تنها در عرصه آکادمی و بینش و یا در عرصه پراتیک صرف 
اجتماعی و یا توسط خودسازی فردگرایانه عرفانی ما نمی توانیم به پرورش کادرهای 
سنتزی سه مؤلفه ائی »منشی« و »کنشی« و »بینشی« دست پیدا کنیم برای انجام 
این مهم قبل از هر چیز باید به کسب پارادایم کیس فیزیکی و مجسمی بپردازیم که 
توسط آن بتوانیم به صورت عینی این سه مؤلفه در پیوند با هم به نمایش بگذاریم. اگر 
پیامبر اسالم در این عرصه در دوران مکی موفق شد به این دلیل بود که او قبل از هر 
چیز توانسته بود در دوران 15 ساله حرائی خود سه مؤلفه »توحید بینشی« و »توحید 
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منشی« و »توحید کنشی« در وجود خود مجسم کند و به همین دلیل است که حضرت 
موالنا عالمه محمد اقبال الهوری در فصل جاوید نامه دیوان خود - ص 317 - س 1 به بعد 

می گوید:

نقش های کاهن و پاپا شکست نقش قرآن تا در این عالم نشست

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

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود چون به جان در رفت جان دیگر شود

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

و باز در همین رابطه اقبال در ص 350 - س 6 فصل جاوید نامه کلیات خود می گوید:

ای خنک فقری که سلطانی دهد بگذر از فقری که عریانی دهد

جابرو مجبور را زهر است جبر احلذر از جبر و هم از خوی صبر

و باز در فصل پس چه باید کرد؟ ص 413 - س 1 به بعد کلیات خود خطاب به پیامبر اسالم 
می گوید:

وا رهان این قوم را از ترس مرگ ای تو ما بیچارگان راساز و برگ

تازه کردی کائنات کهنه را سوختی الت و منات کهنه را

تو صلوت صبح تو بانگ اذان در جهان ذکر و فکر انس و جان

در شب اندیشه نور از ال اله لذت سوز و سرور از ال اله

نی حضور کاهنان افکنده سر نی خداها ساختیم از گاو و خر

نی طواف کوشک سلطان میر نی سجودی پیش معبودان پیر

فکر ما پرورده احسان تست این همه از لطف بی پایان تست

جذب تو اندر دل هر راهرو ای مقام و منزل هر راهرو

زخمه بر رگ های او آید گران سازها بی صوت گردید آنچنان

مصطفی نایاب و ارزان بولهب در عجم گردیدم و هم در عرب

2 - اصل دوم پداگوژیکی امام علی در پرورش کادرهای همه جانبه بر پایه سه مؤلفه 
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به کادرها  )نه منقادگرایانه(  نگاه منتقدانه  »بینشی« و »منشی« و »کنشی« آموزش 
است، چراکه از نگاه علی جامعه و فردی می تواند به صورت همه جانبه رشد کند که 
با  گفت  می توان  آنچنانکه  باشد  دیگران  به  نسبت  طرفه  دو  و  دیالکتیکی  نگاه  دارای 
نگاهی یک طرفه داشتن نسبت به مسائل هر چند می توان یک سرباز خوب پادگان 
توسط اطاعت کورکورانه از مافوق ساخت ولی هرگز نمی توان یک کادر همه جانبه یا 
یک جامعه دموکراتیک پرورش داد. به همین دلیل امام علی در خطبه 216 نهج البالغه 

صبحی الصالح - ص 335 - س 8 می فرماید:

ِ ُحُقوٍق َلْم أَْفُرْغ ِمْن 
ِة �ف ِقیَّ ْخَراِجی نَْفِ� ِإَل اَللَِّه ُسْبَحانَُه َو ِإَلْیُکْم ِمَن اَلتَّ »َفالَ تُْثُنوا َعیَلَّ به جمیِل ثََناٍء اِلإِ

ُظ  ِّ به ما یَُتَحفَّ ظُوا ِم�ف ِ به ما تَُکلَُّم ِبِه اَْلَجَباِبرَُة َو الَ تََتَحفَّ
أََداِئَها َو َفَراِئَض الَ بُدَّ ِمْن ِإْمَضاِئَها َفالَ تَُکلُِّمو�ف

ِ َحقٍّ ِقیَل ِل َو الَ ِاْلِتَماَس ِإْعظَاٍم 
ِ ِباْلُمَصانََعِة َو الَ تَظُنُّوا �ب ِاْسِتْثَقاالً �ف

ِبِه ِعْنَد أَْهِل اَْلَباِدرَِة َو الَ تَُخاِلطُو�ف

وا  ِلَنْفِ� َفِإنَُّه َمِن ِاْسَتْثَقَل اَْلَحقَّ أَْن یَُقاَل َلُه أَِو اَْلَعْدَل أَْن یُْعرََض َعَلْیِه َکاَن اَْلَعَمُل ِبِهَما أَثَْقَل َعَلْیِه َفالَ تَُکفُّ

ِ نَْفِ� به فوِق أَْن أُْخِطَئ َو الَ آَمُن َذِلَک ِمْن ِفْعیِل ِإالَّ 
ِّ َلْسُت �ف َعْن َمَقاَلٍة به حقٍّ أَْو َمُشورٍَة به عدٍل َفِإ�ف

ا  ُُه یَْمِلُک ِمنَّ ْ ِّ َفِإنََّما أَنَا َو أَنُْتْم َعِبیٌد َمْمُلوُکوَن ِلرَبٍّ الَ رَبَّ َغ�ری أَْن یَْکِفَی اَللَُّه ِمْن نَْفِ� َما ُهَو أَْمَلُک ِبِه ِم�ف

الََلِة ِباْلُهَدی َو أَْعطَانَا  ا ِفیِه ِإَل َما َصَلْحَنا َعَلْیِه َفأَبَْدَلَنا بَْعَد اَلضَّ ا ُکنَّ َما الَ نَْمِلُک ِمْن أَنُْفِسَنا َو أَْخرََجَنا ِممَّ

ََة بَْعَد اَْلَعَمی - مرا در مقابل وظیفه ائی که انجام می دهم سپاس و ستایش نکنید  اَْلَبِص�ری

زیرا آزاد ساختن شخصیت از چنگال تمایالت و روانه کردن آن به سوی خداوند نیازمند 
به سپاسگزاری از جانب شما ندارد من جز این کاری نمی کنم که به مقتضای تکلیف 
انسانی – الهی ام حقوقی که از به جای آوردنش فارغ نشده ام ادا می کنم و وظایف واجبی 
که بایستی به آن ها عمل کنم انجام می دهم - مانند جباران با من گفتگو نکنید و در 
برابر من مانند در برابر اقویا و صاحبان قدرت کرنش نکنید - گمان نکنید که من از 
انتقاد شما به خودم بیزار باشم و یا اینکه خودم را از حق باالتر و غیر انتقادپذیر بدانم 
زیر هر کس که وقتی حق به او گفته شود یا عدالت به او عرضه گردد از شنیدن و 
او سنگین تر خواهد  برای  برابر  به آن دو  احساس کند عمل  پذیرفتن آن ها سنگینی 
بود - هرگز برای نقد و انتقاد به من و یا مشورت با من برای اجرای حق خویشتن داری 
نکنید زیرا من خودم را باالتر از خطا نمی دانم و در کارهائی که انجام می دهم از ارتکاب 
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به خطا در امان نمی دانم مگر اینکه خداوندی که مالک تر از من به من است کفایتم 
کند - پس جز این نیست که من و شما بندگان مملوک خداوندی هستیم که جز او 
پروردگاری نیست مالکیتی مطلق که بر جان و نفس ما دارد ما آن مالکیت را نداریم 
خداوندی که ما را از موقعیتی که در آن بودیم بیرون آورد به موضعی که صالح را نصیب 
ما ساخت پس خداوند سبحان گمراهی ما را به هدایت مبدل ساخت و پس از نابینایی 

بینش به ما عنایت فرمود.«

آنچنانکه مشاهده می کنید امام علی در کالم فوق تمام تالشش بر این است که:

هیچگونه  خود  برای  رابطه  این  در  و  بداند  خطاپذیر  مردم  برابر  در  را  خودش  اوالً 
خودویژگی های فوق انسانی قائل نیست.

ثانیاً به علت خطاپذیر دانستن خود، خود را نقدپذیر و نیازمند به نقد بداند.

ثالثاً از آنجائیکه امام علی در این خطبه خود را خطاپذیر می داند در این رابطه عالوه 
از مردم  با مردم هم می داند و  انتقاد می داند نیازمند به مشورت  اینکه نیازمند به  بر 
می خواهد که به او مشورت بدهند و به این دلیل است که امام علی از مردم می خواهد 
که با او مانند جباران و دیکتاتورها بر خورد نکنند چراکه این امر باعث می گردد تا او 

خودخواه و خودبین و بی نیاز از مشاوره با مردم و مافوق نقد و انتقاد ببیند.

زهرها در جان او می آکنند هر که را مردم سجودی می کنند

مولوی

الصالح - ص 418 - س 7  نامه 45 - نهج البالغه صبحی  امام علی در  باز در همین رابطه  و 
می فرماید:

 ِ
�ف َلُهْم  أُْسَوًة  أَُکوَن  أَْو  ْهِر  اَلدَّ َمَکاِرِه   ِ

�ف أَُشاِرُکُهْم  الَ  َو   َ ف اَْلُمْؤِمِن�ری  ُ أَِم�ری َهَذا  یَُقاَل  ِبأَْن  نَْفِ�  ِمْن  »أْقَنُع 
این  شود«  گفته  من  به  که  کنم  قناعت  این  به  خودم  باره  در  آیا   - اَْلَعْیِش...  ُجُشوبَِة 

سختی  در  یا  نورزم  شرکت  مردم  با  روزگار  ناگواری های  در  ولی  است  امیرالمؤمنین 
زندگی الگوی آنان نباشم؟
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و باز در این رابطه امام علی در خطبه 34 نهج البالغه صبحی الصالح - ص 79 - س 2 می فرماید:

ُ َفْیِئُکْم َعَلْیُکْم َو  ُکْم َعیَلَّ َفالنَِّصیَحُة َلُکْم َو تَْوِف�ری ا َحقُّ »أَیَُّها اَلنَّاُس ِإنَّ ِل َعَلْیُکْم َحّقاً َو َلُکْم َعیَلَّ َحقٌّ َفأَمَّ
ِ اَْلَمْشَهِد َو 

ی َعَلْیُکْم َفاْلَوَفاُء ِباْلَبْیَعِة َو اَلنَِّصیَحُة �ف ا َحقِّ تَْعِلیُمُکْم َکْیالَ تَْجَهُلوا َو تَأِْدیُبُکْم َکْیَما تَْعَلُموا َو أَمَّ

َ آُمُرُکْم - ای مردم حقی من بر شما دارم و حقی  ف َ أَْدُعوُکْم َو اَلطَّاَعُة ِح�ری ف َجابَُة ِح�ری اَْلَمِغیِب َو اَاْلإِ

شما بر من دارید اما حق شما بر من فراوان نمودن بیت المال برای تهیه معیشت شما 
است و تعلیم به شما جهت آنکه از جهل نجات پیدا کنید و اما حق من بر شما وفا به 
بیعتی است که با من کرده اید و پاسخ مثبت دادن در زمانی است که شما را بخوانم و 

اطاعت از من در موقعی است که به شما دستوری می دهم.«

و  »بینشی«  جانبه  کادرهای سه  پرورش  در  علی  امام  پداگوژیکی  اصل  - سومین   3
»کنشی« و »منشی« مسئولیت پذیر کردن آن ها در برابر مشکالت جامعه و مردم در 

راستای کاهش درد و رنج مردم است.

ِ اَاْلأَطِْعَمِة َو َلَعلَّ ِباْلِحَجاِز أَْو اَْلَیَماَمِة َمْن الَ طََمَع َلُه  ُّ ِ َجَشِعی ِإَل تََخ�ری
ِ َهَواَی َو یَُقوَد�ف

»َهْیَهاَت أَْن یَْغِلَب�ف
َبعِ...- هیهات اگر هوای نفس بر من پیروز بشود و حرص و آز من  ِ اَْلُقرِْص َو الَ َعْهَد َلُه ِبالشِّ

�ف

به گزینش خوراک ها وادارم سازد در حالی که ممکن است در حجاز و یمامه کسی باشد 
که طمعی در یک قرص نان داشته باشد و سیری را به یاد نداشته باشد یا اینکه من با 
شکمی پر بخوابم و پیرامون من شکم های گرسنه و جگرهای سوخته باشد« )نهج البالغه 

صبحی الصالح – نامه 45 - ص 418 - س 2(.

باز در این رابطه بود که پیامبر اسالم پیوسته دعا می کرد که:

َفَراِئَض  یَنا  أَدَّ َو الَ  َصلَّیَنا  َو الَ  ُصْمَنا  َما   ُ ف ْ اَْلُخ�ب َفَلْو الَ  بَیَنُه  َو  بَیَنَنا  تَُفرِّْق  َو الَ   ِ
ف ْ اَْلُخ�ب  ِ

َلَنا �ف بَاِرک  »اَللَُّهمَّ 
َربَِّنا - خداوندا، نان ما را مبارک فرما زیرا اگر نان نباشد نه نماز خواهیم خواند و نه روزه 

خواهیم گرفت و نه سایر واجبات خدایمان را ادا خواهیم کرد.«

بنابراین امام علی در راستای پرورش کادرهای همه جانبه مبتنی بر سه مؤلفه »بینشی« 
و »منشی« و »کنشی« و در کانتکس آموزش جهت کشف حقیقت معتقد به مسئولیت 
پذیری جهت کاهش درد و رنج مردم می باشد لذا در این رابطه است که باز در خطبه 
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3 - نهج البالغه صبحی الصالح - ص 50 - س 2 می فرماید:

ِة به وجود اَلنَّاِ�ِ َو َما أََخَذ اَللَُّه  ِ َو ِقَیاُم اَْلُحجَّ ِ
َة َو بََرأَ اَلنََّسَمَة َلْو الَ ُحُضوُر اَْلَحا�ف »َو اَلَِّذی َفَلَق اَْلَحبَّ

َْلَقْیُت حبل ها َعیَل َغاِرِبَها َو َلَسَقْیُت آِخرََها  َعیَل اَْلُعَلَماِء أاَلَّ یَُقارُّوا َعیَل ِکظَِّة ظَاِلٍم َو الَ َسَغِب َمظُْلوٍم اَلأ

...- سوگند به خدائی که دانه را  ٍ
ف ْ َْلَفْیُتْم ُدنَْیاُکْم َهِذِه أَزَْهَد ِعْنِدی ِمْن َعْفطَِة َع�ف اَلأ ِلَها َو  أَوَّ ِبَکأِْس 

شکافت و روح را آفرید اگر گروهی برای یاری من آماده نبودند و حجت خداوندی با 
وجود یاوران بر من تمام نمی گشت و پیمان الهی با دانایان در باره عدم تحمل پر خوری 
ستمکار و گرسنگی ستمدیده نبود مهار این زمامداری را به دوشش می انداختم و انجام 
آن را مانند آغازش با پیاله بی اعتنائی سیراب می کردم در آن هنگام می فهمیدید که 

این دنیای شما در نزد من از خلط دماغ یک بز ناچیزتر است.«

و در همین رابطه است که امام علی باز در خطبه 33 - نهج البالغه صبحی الصالح - ص 76 - س 
12 می فرماید:

َ ع ِبِذی َقاٍر َو ُهَو یَْخِصُف نَْعَلُه َفَقاَل  ف ِ اَْلُمْؤِمِن�ری َ اَللَُّه َعْنُه َدَخْلُت َعیَل أَِم�ری ِ
»َقاَل َعْبُد اَللَِّه بُْن َعبَّاِس رَ�ف

أَْو  ِقیَمَة َلَها َفَقاَل ع َو اَللَِّه َلِهَی أََحبُّ ِإَلَّ ِمْن ِإْمرَِتُکْم ِإالَّ أَْن أُِقیَم َحّقاً  ِل َما ِقیَمُة َهَذا اَلنَّْعِل َفُقْلُت الَ 

أَْدَفَع بَاِطالً...- عبداهلل بن عباس می گوید در ذی قار بر امیرالمؤمنین وارد شدم در حالی 

که او داشت کفشش را وصله می کرد به من فرمود ارزش این کفش چقدر است؟ گفتم 
و  زمامداری  از  نزد من محبوب تر  در  این کفش  به خدا  فرمود سوگند  ندارد،  ارزشی 
حکومت است مگر اینکه حکومت بر شما باعث گردد تا من حقی را بر پا دارم یا باطلی 

را ایزوله کنم.«

4 - چهارمین اصل پداگوژیکی امام علی در پرورش کادرهای همه جانبه در کانتکس 
سه مؤلفه »منش« و »روش« و »نگرش« آموزش و پرورش موضوع شجاعت می باشد 
تئوری می باشد  و  نظر  آنچنانکه شجاعت در عمل مستلزم کسب شجاعت در  چراکه 
خود این شجاعت نظری محصول آموزش و پرورش شجاعت در »بینش« و »منش« 
در منش« صاحب  بدون »شجاعت  نمی توانیم  ما  بطوریکه هرگز  و »کنش« می باشد 
»شجاعت در بینش« بشویم آنچنانکه بدون »شجاعت در بینش« ما نمی توانیم صاحب 

»شجاعت در کنش« بشویم.
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البته از نظر امام علی آنچه که می تواند باعث »شجاعت هم در عرصه منش و هم در 
کنش و بینش بشود« مرگ آگاهی همراه با مرگ اندیشی و مرگ طلبی است آنچنانکه 

عالمه محمد اقبال الهوری در این رابطه می گوید:

که چون مرگش رسد خندان مبیرد نشان مردم مؤمن با تو گویم

و مولوی در این رابطه در دفتر سوم چاپ نیکلسون - بیت 3479 به بعد این چنین مطرح 
می کند:

امر التلقوا بگیرد او بدست آنک مردن پیش چشمش تهلکه است

سارعوا آید مر او را در خطاب و آنک مردن پیش او شد فتح باب

العجل ای حشر بینان سارعوا احلذر ای مرگ بینان بارعوا

البال ای قهر بینان اتر حوا الصال ای لطف بینان افرحوا

هر که گرگش دید برگشت از هدی هر که یوسف دید جان کردش فدی

پیش دشمن دشمن بر دوست دوست مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست

پیش زنگی آئینه هم زنگیست پیش ترک آئینه را خوش رنگیست

آن زخود ترسانی ای جان هوشدار آنکه می ترسی زمرگ اندر فرار

جان تو همچون درخت و مرگ برگ روی زشت توست نی رخسار مرگ

ناخوش و خوش هر ضمیرت از خودست از تو رست است آر نکوست آر بدست

ور حریر و قز دری خود رشته ائی گر بخاری خسته ائی خود کشته ائی

امام علی جهت آموزش شجاعت در »بینش« و »منش« و »کنش« در فرد  بنابراین 
معتقد به مرگ آگاهی و مرگ اندیشی و مرگ طلبی در فرد می باشد یعنی تا زمانی که 
فرد نتواند بر پایه تبیین از وجود و جامعه و تاریخ و انسان به مرگ آگاهی و مرگ اندیشی 
و مرگ طلبی دست پیدا کند، نمی تواند به »شجاعت در بینش« و »شجاعت در منش« 
نامه 62 -  رابطه است که در  لذا در همین  و  پیدا کند  و »شجاعت در کنش« دست 

نهج البالغه صبحی الصالح - ص 452 - س 1 خطاب به مردم مصر می فرماید:
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ِّ ِمْن َضالَِلِهُم اَلَِّذی  ِّ َو اَللَِّه َلْو َلِقیُتُهْم َواِحداً َو ُهْم ِطالَُع اَاْلأَرِْض کل ها َما بَاَلْیُت َو الَ ِاْسَتْوَحْشُت َو ِإ�ف »إ�ف
ٍ ِمْن َر�... - سوگند به خدا من اگر 

ف ٍَة ِمْن نَْفِ� َو یَِق�ری ُهْم ِفیِه َو اَْلُهَدی اَلَِّذی أَنَا َعَلْیِه َلَعیَل بَِص�ری

به تنهائی با همه آنان )مخالفین( مالقات کنم در حالی که همه سطح زمین را پر کنند 
نه باکی دارم و نه وحشتی به خود راه می دهم چراکه من به گمراهی آنان که در آن 
غوطه ورند و به هدایتی که من بر مبنای آن حرکت می کنم کاماًل آگاه و بینا هستم و 

با یقین از جانب پروردگارم همراهم.«

باز در همین رابطه در خطبه 55 - نهج البالغه صبحی الصالح - ص 91 - س 6 می فرماید:

َ...- سوگند به خدا هیچ باکی از آن ندارم که  »َواللَِّه َما أُبَاِل َدَخْلُت ِإَل اَْلَمْوِت أَْو َخَرَج اَْلَمْوُت ِإَلّ
من به سوی مرگ بروم و یا مرگ به سراغ من بیاید.«

همچنین در خطبه 5 - نهج البالغه صبحی الصالح - ص 52 - س 6 می فرماید:

ِه...- سوگند به خدا، انس فرزند ابوطالب  »واَللَِّه الَبُْن أَ�بِ طَاِلٍب آنَُس ِباْلَمْوِت ِمَن اَلطِّْفِل ِبَثْدِی أُمِّ
با مرگ بیش از انس کودک شیرخوار به پستان مادرش است.«

از شهادتش در کالم شماره 23 -  و پیش  از ضربت خوردن  و در آخرین کالمش پس 
نهج البالغه صبحی الصالح - ص 379 - س 12 می فرماید:

َکَقاِرٍب َورََد َو طَاِلٍب َوَجدَ... -  أَنَْکرْتُُه َو َما ُکْنُت ِإالَّ  َکِرْهُتُه َو الَ طَاِلٌع  اَْلَمْوِت َواِرٌد  ِ ِمَن 
»واَللَِّه َما َفَجأَ�ف

سوگند به خدا هیچ چیزی از مرگ بر سرم نتاخته است که من از آن کراهت داشته 
باشم و آن را ناشناخته و منکر تلقی کنم موضع من در برابر مرگ مانند کسی بود که 

نزدیک به مقصدش بود و به آن رسید و جوینده ائی بود که مطلوب خود را یافت.«

بنابراین از نگاه امام علی و عالمه محمد اقبال و مولوی شجاعت در عمل برای کادر 
همه جانبه امکان پذیر نمی باشد مگر زمانی که کادر بتواند در کانتکس پروسس باطنی 
و خودسازی درونی رابطه خود را با پدیده مرگ مشخص کند و تا زمانی که کادر همه 
جانبه نتواند در چارچوب »پراتیک منشی« موضوع مرگ را برای خود حل نماید، امکان 
موضوع سخت ترین  این  شاید  و  کند  پیدا  دست  آبشخور شجاعت  به  بتواند  او  ندارد 
در  سیاسی  جریان های  که  ضربه هائی  تمامی  چراکه  باشد  کادرسازی  پروسه  مرحله 
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عرصه پروسس مبارزه با دشمنان خدا و خلق خورده اند به خصوص در مرحله دستگیری 
و زیر شکنجه های دیکتاتورها از این زاویه بوده است. به این دلیل که رژیم های پلیسی 
که  فاکتوری  تنها  که  کرده اند  فهم  انسان ها  روانشناسی  طبق  درستی  به  نظامی   –
می تواند انقالبیون را در عرصه مبارزه به تسلیم وادارد به چالش کشیدن حیات دنیائی 
انقالبیون توسط پدیده مرگ و اعدام است و این رژیم های پلیسی – نظامی دریافته اند 
تنها فاکتوری که در زندان های قرون وسطائی آن ها و در زیر شکنجه های ضد انسانی 
آن ها می تواند انقالبیون را وادار به تسلیم بکند قرار دادن انقالبیون در برابر پدیده مرگ 
و اعدام است زیرا آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی در مقاله »محمد در بستر مرگ« 
می گوید: »تنها سلول انفرادی و پدیده مرگ است که باعث می گردد تا انسان ها تمامی 
حجاب های مصنوعی خود را فرو بریزند و عریان بی هیچ پوششی در برابر خود واقعی 
و حقیقی خویش قرار بگیرند طبیعی است که هولناک ترین صحنه حیات هر فرد قرار 

گرفتن در برابر خود عریان شده خویش است.«

دیگران را تو زخود نشناخته ای تو در پیکار خود را باخته

که منم این و اهلل آن تو نیستی تو به هر صورت که آیی بیستی

در غم و اندیشه مانی تا به حلق یک زمان تنها مبانی تو زخلق

که خوش و سرمست و زیبا آمدی این تو کی باشی که تو آن واحدی

صدر خویشی فرش خویشی بام خویش مرغ خویشی صید خویشی دام خویش

جمله ذریات را در خود ببین گر تو آدم زاده ای چون او نشین

چیست اندر خانه کاندر شهر نیست چیست اندر خم که اندر بحر نیست

مولوی – مثنوی – دفتر چهارم – ص 229 - س 8

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

مشک چه بود؟ نام پاک ذواجلالل مشک را بر تن مزن بر دل مبال
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روز مردن گند او پیدا شود گر میان مشک تن را جا شود

روح را در قعر گلخن می نهد آن منافق مشک بر تن می نهد

گندها از فکر بی ایمان او بر زبان نام حق و در جان او

مثنوی دفتر دوم – ابیات 263 – 269

اینجا است که مشاهده کردیم که چگونه در طول سال های 60 تا 67 در زندان های 
قرون وسطائی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم وقتی که تعدادی انقالبیون و مبارزین در برابر 

پدیده مرگ قرار می گرفتند مانند:

مشت های آسمان کوب قوی

واشدند گونه گون رسوا شدند

یا نهان سیلی زنان یا آشکار

کاسه دست گدائی ها شدند

در مزار آباد شهر بی تپش

دارها بر چیده خون ها شسته اند

جای خشم و کین عصیان توده ها

پشکنب های پلیدی رسته اند

)البته هرگز در این رابطه نباید در برابر آن همه مقاومت های استخوان سوز مبارزینی 
که در طول سال های 60 تا 67 در شکنجه گاه های قرون وسطائی رژیم مطلقه فقاهتی 
که حتی بدون معرفی کردن هویت و مشخصات خود حسرت یک آخ بر دل این رو 
سیاهان تاریخ گذشتند و مردند سر تسلیم فرود نیاوریم و بر همه آن ها درود جاودانه 
نثار نکنیم( سخن ما در اینجا در باب آن افراد و اشخاصی است که تا زمانی که تا قبل 
از دستگیری با آن همه ادعاهای گوش خراش و آسمان خراش خود که گوش فلک را کر 
می کرد همینکه پای در شکنجه گاه های رژیم مطلقه فقاهتی می گذاشتند و شبه مرگ 
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و شکنجه در برابر خود می دیدند، به یکباره مانند برف آب می شدند و با تسلیم شدن 
در اشکال تواب و بریده و پاسیف و منفعل تمامی ادعاها و گذشته های طالئی خود را 
رایگان در پای رژیم مطلقه فقاهتی می ریختند و برای حفاظت از چهار روز حیات این 
دنیا در زندان های رژیم مطلقه فقاهتی تن به هر رسوائی می دادند تنها به این قیمت که 

شاید بتوانند چند روز دیگر به حیات سیاه خود در این دنیا ادامه بدهند.

آنچنانکه وحید افراخته در زندان شاه پس از دستگیری، زمانی که خودش را در برابر 
شبه مرگ احساس کرد به یکباره تمامی گذشته را هدیه جنایتکاران رژیم توتالی تر 
پهلوی کرد و تمامی اطالعات تشکیالتی خود را یکجا تقدیم آن جنایتکاران ضد خدا و 
خلق نمود و آنچنان ضربه ائی به تشکیالت مجاهدین خلق و اپورتونیست ها وارد کرد که 
به قول منوچهری بازجوی ساواک شاه بیش از صد ساواک و وزارت اطالعات توانست بر 
آن تشکیالت ضربه وارد کند و خوراک ده سال برای رژیم ضد خلقی و توتالیتر پهلوی 

فراهم بکند.

بنابراین برای اینکه نیروی انقالبی و کادر همه جانبه در چارچوب سه مؤلفه »بینش« 
و »منش« و »کنش« بتواند به شجاعت در عرصه عمل و نظر دست پیدا کند باید قبل 
از هر چیز توسط پروسس باطنی یا خودسازی انقالبی بتواند موضوع مرگ را برای خود 
حل بکند و بر مرگ مسلط بشود و آنچنانکه هوشی مینه می گفت »قوی تر از مرگ بشود 
تا اگر مانند برنجزار چه هوا او را درو بکنند او بتواند با ساقه ائی نیرومندتر باز تولید و 
رشد بکند« که صد البته نهج البالغه علی و منش و شخصیت امام علی بزرگ ترین و 
شاید تنها آبشخوری است که ما برای دستیابی به این مهم می توانیم بر آن تکیه کنیم، 
چراکه پیامبر اسالم در دوران 13 ساله مکی خود جهت کادرسازی می کوشید توسط 
بر آن تکیه می کرد موضوع  پیامبری  از هر  بر تبیین و تشریح قیامت که بیش  تکیه 
مرگ را برای کادرهای همه جانبه خود حل نماید و در این رابطه پیامبر اسالم توانست 
موفقیت صد در صدی کسب نماید، به طوری که رمز پیروزی پیامبر اسالم در طول 
دوران ده ساله مدنی اش در گرو شجاعت آن کادرهای همه جانبه ائی بود که در دوران 
13 ساله مکی توسط تبیین و تشریح قیامت توانست مرگ آموزی و مرگ اندیشی و 



81انسان در نهج البالغه یا رویکرد علی به انسان

مرگ طلبی ملکه آن ها بکند و در چارچوب این محصول بود که شجاعت مانند یک 
سونامی در سپاه پیامبر اسالم و در کادرهای همه جانبه و دست پرورده او ظاهر شدند.

دست پرورده  کادرهای  این  چنان  که  دیدیم  سیدالشهداء  حمزه  داستان  در  آنچنانکه 
زره  خود  بر  پشت  از  نبودند  حاضر  حتی  که  بودند  مرگ  دیدار  تشنه  اسالم  پیامبر 
بپوشانند و همین مرگ طلبی و مرگ اندیشی و مرگ آگاهی آن ها بود که باعث شد تا 
شجاعت بی بدیل در عرصه عمل و نظر نصیب خود بکنند آنچنانکه می توان به صراحت 
و  نظری  بی بدیل  در همین شجاعت  اسالم  پیامبر  موفقیت  واژه  کلید  که  کرد  اذعان 
عملی دست پروردگانش نهفته بود که صد البته پارادایم کیس این شجاعت خود پیامبر 
اسالم بود که بیش از همه در عرصه پروسس 15 ساله حرائی قبل از بعثت خود توانست 
موضوع مرگ را توسط تجربه های باطنی برای خود حل نماید )بطوریکه خود امام علی 
در باب او می فرمود »در جنگ ها وقتی اوضاع بر ما دشوار می شد ما به پیامبر اسالم پناه 
می بردیم«(چراکه پیامبر اسالم در عرصه تجربه های باطنی خود به این حقیقت بزرگ 

در هستی دست پیدا کرد که »مرگ و مردن فنا نیست بلکه بقای جاودان است.«

همین تجربه انسان ساز و دوران ساز و تاریخ ساز و جامعه ساز پیامبر اسالم در فاز 15 
ساله حرائی بود که همه چیز را زیر و زبر کرد و آنچنان این تجربه برای پیامبر اسالم 
گهربار و ارزش آفرین بود که در طول 13 سال دوران کادرسازی مکی پیامبر اسالم 
بیش از اصل توحید با طرح قیامت تبیینی و تشریحی و تبلیغی به طرح این موضوع 
پرداخت و بیش از همه پیامبران ابراهیمی بر موضوع قیامت و مرگ تکیه می کرد که 
صد البته او به درستی دریافته بود که رمز پرورش کادرهای همه جانبه در گرو شجاعت 
در عمل و نظر می باشد و شجاعت در عمل و نظر حاصل نمی شود جز در چارچوب 
تحقق مرگ آگاهی و مرگ اندیشی و مرگ طلبی در وجدان کادرهای پیشتاز و پیشگام.

بنابراین در این رابطه است که تا زمانی که ما نتوانیم موضوع مرگ مانند عالمه اقبال 
الهوری و شریعتی و در رأس آن ها امام علی برای خود و پیشگام حل بکنیم، نمی توانیم 
به کادرسازی و پیشگام مستضعفین سازی دست پیدا کنیم چراکه مشخصه اولیه پیشگام 
مستضعفین شجاعت در عمل و نظر است و این مهم حاصل نمی شود مگر زمانی که 
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پذیر  حاصل  مهم  این  باز  و  بکنیم  خود حل  کادرهای  برای  را  مرگ  موضوع  بتوانیم 
نیست مگر زمانی که ما توسط قرآن و نهج البالغه و اندیشه اقبال الهوری مرگ آگاهی 
و مرگ اندیشی و مرگ طلبی را در دیسکورس پیشگامان بدل به عقیده و ایمان و ملکه 
نفسانی بکنیم که صد البته این مهم تنها با پراتیک کردن با قرآن و نهج البالغه امکان 
پذیر می باشد نه با مطالعه آکادمیک و روشنفکرانه قرآن و نهج البالغه که تنها می تواند 

یک عالم به قرآن و نهج البالغه بسازد نه یک پیشگام مستضعفین.

آنچنانکه دیدیم که پارادایم کیس کادرسازی پیامبر اسالم امام علی بود، پارادایم کیس 
کادرسازی مکتب امام علی و نهج البالغه امام حسین در کربال بود که رمز شجاعت این 
دو پارادایم کیس در همین اصل مرگ باوری و مرگ اندیشی و مرگ آگاهی و مرگ طلبی 
نهفته بود. چنانکه دیدیم امام حسین در تعریف این راز نهفته در نمایشگاه بزرگ عاشورا 
فرمود: »خط الموت عیل ولد آدم مخط القالده عیل جید الفتاه و ما اوله�ف ال اسال�ف اشتیاق یعقوب 
ال یوسف - مرگ برای من مانند گردن بند زیبائی است که بر گردن دختر جوان قرار 

الحیوه مع  اال سعاده و ال  الموت  آری  »ا�ف ال  فرمود:  رابطه  این  در  باز  و  می باشد.«  گرفته 
ف اال برما - من مرگ را جز سعادت نمی دانم و حیات با ستمگران را موجب مالمت  الضالم�ری

می بینم« چرا زیرا شجاعت امام علی و شجاعت حسین در سایه شجاعت پیامبر اسالم 
همه معلول حل شدن موضوع مرگ برای آن ها بود که برای فهم این مهم تنها کافی 
است در یک رابطه قیاسی شهادت امام حسین را با شهادت حضرت عیسی بن مریم 
مقایسه کنیم زیرا )آنچنانکه در انجیل متی آمده است( عیسای مسیح در باالی صلیب 
در آن زمانی که مرگ را رویاروی خود دید فریاد برآورد که »وای خدایا چرا مرا رها 
کرده ائی« اما حسین بن علی در آخرین لحظه ائی که در بعد از ظهر عاشورای 61 خود 
را در برابر مرگ دید، فریاد برآورد که »الهی رضا بقضائک و تسلیما المرک و ال معبودسواک 

» ف یا غیاث المستغیث�ری

بنابراین اگر قبول داریم که بزرگ ترین عامل بحران سال های 59 و 60 آرمان مستضعفین 
کمبود کادرهای همه جانبه بود و اگر قبول داریم که عامل بن بست حرکت 5 ساله 
ارشاد شریعتی از بعد از غیبت شریعتی همین فقدان کادر همه جانبه جهت به سیالن 
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درآوردن حرکت ارشاد بود و اگر قبول داریم که ریشه بحران در پروسه بیش از چهل 
ساله بعد از بسته شدن ارشاد تا امروز حرکت پیروان شریعتی در کمبود این کادرهای 
همه جانبه نهفته است و اگر قبول داریم که تا زمانی که ما نتوانیم به کادرهای همه 
جانبه دست پیدا کنیم امکان اعتالی حرکت سازمان گرایانه جریان های پیرو شریعتی 
وجود ندارد و اگر قبول داریم که بزرگ ترین خطری که امروز در غیبت کادرهای همه 
جانبه حرکت شریعتی را تهدید می کند همین آکادمیک زدگی اندیشه شریعتی است، 
باید موضوع کادرسازی در رأس وظایف پیشگام مستضعفین در این زمان قرار گیرد و 
این مهم در این زمان به انجام نمی رسد جز با تکوین شجاعت نظری و عملی در اندیشه 

پیشگام توسط پرورش همگام »منشی« و »بینشی« و »کنشی«.

به همین دلیل باید به این حقیقت ایمان پیدا کنیم که این مهم تنها با پراتیک کردن 
با قرآن و نهج البالغه تنها در این زمان امکان پذیر می باشد و لذا در این رابطه است 
با قرآن و نهج البالغه در تمامی  تا توسط پراتیک  که نشر مستضعفین تالش می کند 
شماره های آن از آغاز تاکنون به این مهم دست پیدا کند، چراکه از نظر نشر مستضعفین 
این مهم تنها توسط پراتیک با قرآن و نهج البالغه امکان پذیر می باشد و پیشگامان شجاع 

تنها در این مزرعه قابل روئیدن هستند نه در جای دیگر.

هدف ما از طرح سلسله درس های قرآن شناسی و شناخت نهج البالغه در نشر مستضعفین 
برداشتن گامی در راستای کادرسازی و پیشگام سازی مستضعفین می باشد تا توسط این 
مکانیزم بتوانیم شجاعت هم در نظر و هم در عمل به عنوان یک محصول برای پیشگام 
مستضعفین به ارمغان بیاوریم و صد البته انجام این مهم در گرو آن است که ما با عینک 
آکادمیک به این مقاالت نگاه نکنیم بلکه بالعکس در عرصه این سلسله درس ها با قرآن 

و نهج البالغه پراتیک نمائیم.
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نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 210 – ص 325 – س 7

»و قد سأله سائل عن أحادیث البدع و عما �ف أیدی الناس من اختالف الخ� - کسی از امام علی 
در باب احادیث جعلی و مجعول )که بازار گرم آن از بعد از وفات پیامبر اسالم، توسط 
راویان و محدثین اسالم روایتی گرم شده بود، بطوریکه تنها ابوهریره در این زمان بیش 
از 30 هزار حدیث و روایت از زبان پیامبر اسالم، در خدمت اصحاب قدرت جعل کرده 
بود و به بازار داغ حدیث فروشی عرضه نموده بود(، پرسید: فقال )ع( امام علی در پاسخ 
ِ أَیِدی 

آن فرد )در باب احادیث یا روایات جعلی منقول از پیامبر اسالم( فرمود: »ِإنَّ �ف
َو ِحْفظاً  َو ُمَتَشاِبهاً  َو ُمْحکماً  َو َخاّصاً  َو َعاّماً  َو َمْنُسوخاً  َو نَاِسخاً  َو کِذباً  َو بَاِطاًل َو ِصْدقاً  النَّاِس َحّقاً 

َو َوْهماً - روایات یا احادیثی که امروز، )تازه این داوری امام علی در سال 36 هجری، 

یعنی 25 سال بعد از وفات پیامبر اسالم است و فقط مربوط به روایات سال 36 هجری 
که منقول از پیامبر اسالم بود، می باشد، نه روایات و احادیثی که امروز خروار خروار 
در کتاب های 110 جلدی مثل بحاراالنوار مجلسی پس از 14 قرن از ائمه و پیامبر به 
دست ما رسیده است( در دسترس مردم می باشند، شش مشخصه دارد: مشخصه اول 
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اینکه، روایات حق و باطل مخلوط می باشند. مشخصه دوم، مخلوط بودن روایات راست 
و دروغ از قول پیامبر اسالم است. مشخصه سوم روایات و احادیث موجود در جامعه 
روایات  با  ناسخ  روایات  بودن  مخلوط  می باشند،  اسالم  پیامبر  از  منقول  که  مسلمین 
پیامبر  با روایات خاص  منسوخ می باشد. مشخصه چهارم مخلوط بودن روایات عام و 
اسالم است. مشخصه پنجم، مخلوط بودن احادیث محکم با احادیث متشابه مطرح شده 
توسط پیامبر اسالم است؛ و باالخره، مشخصه ششم روایات و احادیث موجود منقول از 

پیامبر اسالم، مخلوط بودن حفظ و وهم است.«

َمْقَعَدُه  أْ  داً َفْلیَتَبوَّ َفَقاَل َمْن کَذَب َعیَل ُمَتَعمِّ َّ َقاَم َخِطیباً  »َو َلَقْد کِذَب َعیَل رَُسوِل اللَِّه َعیَل َعْهِدِه َح�ت
اِر - موضوع جعل و خلط روایات )منقول از پیامبر اسالم، فقط مربوط به این 25  ِمَن النَّ

سال بعد از وفات پیامبر اسالم نمی شود(، بلکه این موضوع حتی بازگشت پیدا می کند 
به زمان حیات پیامبر اسالم، آنچنانکه یکبار در حضورش راویان و محدثین از او روایات 
دروغین نقل کردند« تا آنجا که پیامبر اسالم بر علیه آنها خطبه ای ایراد فرمود و در آن 
خطبه خطاب به این روایان و محدثین فرمود »هر کس از روی عمد نقل قول دروغین 
به من نسبت بدهد، جایگاه او در آتش باد« )علی ایحاله با همه این تفاسیر( »َو ِإنََّما 
أَتَاک ِباْلَحِدیِث أَْربََعُة ِرَجاٍل َلیَس َلُهْم َخاِمٌس - راویان احادیث و روایات )اسالم روایتی( چهار 

گروه بیشتر نیستند.«

یَتأَثَُّم َو اَل یَتَحرَُّج یکِذُب َعیَل رَُسوِل اللَِّه  ْساَلِم اَل  ِبااْلإِ ٌع  ُمَتَصنِّ یَماِن  ِلاْلإِ ُمَناِفٌق ُمظِْهٌر  گروه اول »رَُجٌل 
َقْوَلُه  ُقوا  یَصدِّ َلْم  َو  ِمْنُه  یْقَبُلوا  َلْم  کاِذٌب  ُمَناِفٌق  أَنَُّه  النَّاُس  َعِلَم  َفَلْو  داً  ُمَتَعمِّ وآله(  علیه  الله  )صیل 

اللَُّه َعِن  َک  َ أَْخ�ب َقْد  َو  ِبَقْوِلِه  َفیأُْخُذوَن  َعْنُه  َلِقَف  َو  ِمْنُه  َو َسِمَع  َرآُه  اللَِّه  َقاُلوا َصاِحُب رَُسوِل  َلکنَُّهْم  َو 

َعاِة  اَلَلِة َو الدُّ ِة الضَّ بُوا ِإَل أَِئمَّ َک َو َوَصَفُهْم ِبَما َوَصَفُهْم ِبِه َلک ثُمَّ بَُقوا بَْعَدُه َفَتَقرَّ َ َ ِبَما أَْخ�ب ف اْلُمَناِفِق�ری

نْیا َو ِإنََّما  َْعَماَل َو َجَعُلوُهْم ُحکاماً َعیَل ِرَقاِب النَّاِس َفأَکُلوا ِبِهُم الدُّ اِر ِبالزُّوِر َو اْلُبْهَتاِن َفَولَّْوُهُم ااْلأ ِإَل النَّ

َْربََعِة - دسته اول از راویان و محدثین  نْیا ِإالَّ َمْن َعَصَم اللَُّه َفَهَذا أََحُد ااْلأ النَّاُس َمَع اْلُمُلوک َو الدُّ

اسالم روایتی، آن گروهی از محدثین هستند که »منافق اند«، چراکه ادعای ایمان به 
این  که  در صورتی که خود می دانند  دارند،  اسالم  به  پیوند  ادعای  و  اسالم می کنند 
روایات و احادیث که برای مردم نقل می کنند، دروغ است. ولی چون منافقند در این 
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رابطه احساس گناه نمی کنند و راحت و از روی عمد، به پیامبر دروغ می بندند و در 
میان مردم شایع می کنند، در صورتی که اگر مردم می دانستند که این روایان اسالم 
روایتی، منافقینی بیش نیستند، ادعای آنها را رد می کردند و پنبه آنها را می زدند، ولی 
برعکس به خاطر جهل مردم، )از ماهیت نفاق این روایان، اسالم روایتی و بخاطر ظاهر 
بینی و دهان بینی شان(، داوری مردم ناآگاه )در باب این منافقین اسالم روایتی(، این 
است که می گویند: این محدثین و راویان اسالم روایتی، یار و همراهان پیامبر بوده اند و 
با پیامبر مبارزه کرده اند و پیامبر را دیده اند« و به همین دلیل، این مردم ناآگاه سخن 
جزء  و  می کنند  قبول  را  آنها  تحریف شده  و  مجعول  و  دروغین  احادیث  و  روایات  و 

اعتقادات خود قرار می دهند.

ْد کِذباً َفُهَو  دسته دوم »َو رَُجٌل َسِمَع ِمْن رَُسوِل اللَِّه َشیئاً َلْم یْحَفظُْه َعیَل َوْجِهِه َفَوِهَم ِفیِه َو َلْم یَتَعمَّ
ِ یَدیِه َو یْرِویِه َو یْعَمُل ِبِه َو یُقوُل أَنَا َسِمْعُتُه ِمْن رَُسوِل اللَِّه َفَلْو َعِلَم اْلُمْسِلُموَن أَنَُّه َوِهَم ِفیِه َلْم یْقَبُلوُه 

�ف

ِمْنُه َو َلْو َعِلَم ُهَو أَنَُّه کَذِلک َلرََفَضُه - گروه دوم از راویان احادیث پیامبر اسالم، »خاطئون« 

هستند و آنها کسانی هستند که از پیامبر اسالم چیزی شنیده اند، اما )به خاطر اینکه 
فرهنگ مردم مسلمان، فرهنگ شفاهی می باشد، نه فرهنگ کتابتی، در نتیجه همین 
شفاهی بودن فرهنگ مردم باعث می شد تا مسلمانان با تکیه بر ذهن فردی خود، توسط 
حفظ کردن فردی، احادیث پیامبر را از طریق حافظه و ذهن به صورت فردی و جدای از 
یکدیگر به هم منتقل کنند، لذا همین کسب و انتقال ذهنی و فردی احادیث در عرصه 
فرهنگ شفاهی مسلمانان، باعث شده است تا به علت دخالت در برداشت های فردی در 
زمان حفظ و انتقال این احادیث، ناقلین احادیث نتوانند به صورت واحد و کامل، حفظ 
به حافظه خود  به طور کامل  را  احادیث  نتوانستند آن  آنها  نتیجه  نمایند(، در  امانت 
بسپارند و به دیگران منتقل کنند، لذا همین اینها دچار خطا شده اند، اگرچه )برعکس 
گروه اول که منافقین بودند و مانند ابوهریره بیش از 30 هزار روایت دروغین آگاهانه از 
زبان پیامبر ساختند(، گروه دوم نمی خواستند که به پیامبر دروغ عمدی ببندند )ولی 
همین فقدان فرهنگ کتابتی و دخالت فرد در عرصه فرهنگ شفاهی در زمان حفظ 
و انتقال سخنان پیامبر، باعث گشت( تا گروه دوم که گروه »خاطیان« می باشند، هم 
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ناخودآگاه در حفظ و نقل حدیث به پیامبر دروغ ببندند، حاصل اینکه این گروه این 
روایات دروغین در دست دارند؛ و آنها را از قول پیامبر روایت می کنند و به آن هم عمل 
می نمایند و در زمان انتشار آنها در میان مردم، می گویند: »من این حدیث را خودم 
با گوش خودم از دهان رسول اهلل شنیده ام«، در صورتی که اگر افراد گروه دوم بدانند 
که در نقل حدیث از رسول اهلل دچار خطا و وهم و اشتباه شده اند، آن حدیث را مردود 
اعالم می کنند؛ و همچنین اگر مردم هم بدانند که این افراد در نقل احادیث دچار توهم 

و خطا شده اند، هرگز آن احادیث را از آنها قبول نمی کنند.«

دسته سوم از راویان احادیث پیامبر اسالم، »اهل شبه یا اشتباه کنندگان« می باشند 
و آنها کسانی هستند که »َو رَُجٌل ثَاِلٌث َسِمَع ِمْن رَُسوِل اللَِّه َشیئاً یأُْمُر ِبِه ثُمَّ ِإنَُّه نََهی َعْنُه َو ُهَو اَل 
َ ٍء ثُمَّ أََمَر ِبِه َو ُهَو اَل یْعَلُم َفَحِفَظ اْلَمْنُسوَخ َو َلْم یْحَفِظ النَّاِسَخ َفَلْو َعِلَم  یْعَلُم أَْو َسِمَعُه یْنَهی َعْن �ش

أَنَُّه َمْنُسوٌخ َلرََفَضُه َو َلْو َعِلَم اْلُمْسِلُموَن ِإْذ َسِمُعوُه ِمْنُه أَنَُّه َمْنُسوٌخ َلرََفُضوُه - گروه سوم از راویان 

افرادی هستند که از پیامبر اسالم در یک زمانی چیزی یا مطلبی را شنیده اند که مثاًل 
آن حضرت به موضوعی امر کرده است )اما با تغییر شرایط پیامبر اسالم بعداً نسبت به 
آن امر و تکلیف خود، تجدید نظر کرده است( و بعداً امر خود را نسبت به آن موضوع، 
بدل به نهی کرده است، اما از آنجائیکه دسته سوم راویان احادیث پیامبر، تنها از حکم 
اول پیامبر مطلع بوده اند و نسبت به تغییر حکم پیامبر دیگر خبر ندارند، نمی دانند که 
منسوخ یا حکم اول را حفظ کرده اند، ولی ناسخ یا حکم دوم را حفظ نکرده اند، به همین 
دلیل اگر این گروه می دانستند که احادیث مطرح شده توسط آنها به وسیله خود پیامبر 
اسالم، بعداً منسوخ شده است آن احادیث را دور می انداختند و اگر مردم و مسلمانان 
هم می فهمیدند که احادیثی که گروه سوم از قول رسول مطرح می کنند، منسوخ شده 

است آنها هم آنها را رد می کردند.«

دسته چهارم که خود امام علی نمونه اعلی آنها می باشد و از 9 سالگی با پیامبر اسالم 
بوده است و بیش از همه مسلمانان مطلع به احادیث و روایات پیامبر می باشد، ولی با 
همه این احوال، برای اینکه در برابر اسالم قرآن، اسالم روایتی نسازد، نه تنها او در 25 
سال سکوت و خانه نشینی خود هیچگونه اقدامی جهت مکتوب کردن احادیث پیامبر 
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که خود بطور کامل هم در حافظه داشت و هم خدای قلم و بیان بود، نکرد، بلکه در 
کل نهج البالغه تنها یازده حدیث از پیامبر نقل می نماید و این درست در زمانی است 
که ماشین حدیث سازی تنها ابوهریره بیش از 30 هزار حدیث دروغین از زبان پیامبر 

اسالم ساخته و منتشر کرده است.

بنابراین در این رابطه است که امام علی در اینجا در رابطه با اینکه چرا اهتمامی جهت 
تدوین و تکثیر احادیث پیامبر اسالم بعد از وفات آن حضرت نکرده است، در توصیف 
گروه چهارم که توصیف خود او می باشد، می فرماید: »َو آَخُر َراِبٌع َلْم یکِذْب َعیَل اللَِّه َو اَل َعیَل 
رَُسوِلِه ُمْبِغٌض ِلْلکِذِب َخْوفاً ِمَن اللَِّه َو تَْعِظیماً ِلرَُسوِل اللَِّه َو َلْم یِهْم بَْل َحِفَظ َما َسِمَع َعیَل َوْجِهِه َفَجاَء 

ِبِه َعیَل َما َسِمَعُه َلْم یِزْد ِفیِه َو َلْم یْنُقْص ِمْنُه َفُهَو َحِفَظ النَّاِسَخ َفَعِمَل ِبِه َو َحِفَظ اْلَمْنُسوَخ َفَجنََّب َعْنُه 

افرادی  - گروه چهارم،  َ ٍء َمْوِضَعُه  اْلُمَتَشاِبَه َفَوَضَع کلَّ �ش َو  اْلُمْحکَم  َو  اْلَعامَّ  َو  َو َعرََف اْلَخاصَّ 

هستند که نه به خدا و نه به رسول خدا دروغ نمی بندند، آن ها به جهت ترس از خدا و 
حفظ عظمت پیامبر اسالم، دروغ را دشمن می دارند و اشتباهی در این رابطه مرتکب 
نمی شوند. لذا به همان صورتی که حدیث و خبر از زبان پیامبر اسالم شنیده اند، نقل 
می کنند و در زمان نقل حدیث از پیامبر اسالم، نه بر حدیث او چیزی می افزایند و نه 
از حدیث او چیزی کم می کنند، آن ها ناسخ را می شناسند و به آن عمل می کنند و 
منسوخ را هم در حفظ می دارند. هم خاص می دانند و هم عام را، هم محکم می شناسند 
و هم متشابه را و باالخره هر چیزی را در موضع خاص آن حدیث قرار می دهند )و در 
چارچوب آگاهی به این مؤلفه ها است که پس از سبک و سنگین کردن به نقل حدیث 
َلُه َوْجَهاِن َفکاَلٌم َخاصٌّ َو  از پیامبر می پردازند(، چراکه »َو َقْد کاَن یکوُن ِمْن رَُسوِل اللَِّه اْلکاَلُم 
ُهُه  اِمُع َو یَوجِّ َ رَُسوُل اللَِّه َفیْحِمُلُه السَّ َ اللَُّه ُسْبَحانَُه ِبِه َو اَل َما َع�ف کاَلٌم َعامٌّ َفیْسَمُعُه َمْن اَل یْعِرُف َما َع�ف

از رسول خدا سخنی صادر  - گاهی  أَْجِلِه  َو َما َخَرَج ِمْن  ِبِه  َو َما ُقِصَد  ِبَمْعَناُه  ِ َمْعِرَفٍة  َعیَل َغ�ری

می گشت که دارای دو وجه یا دو بُعد بود، وجهی خاص داشت و وجهی عام؛ اما کسی 
که نمی توانست این دو وجه را از هم تفکیک بکند، آن حدیث را می شنید، بدون آنکه 

معنا و مقصود و هدف و منظور پیامبر اسالم را درک کند.«

امام علی در اینجا و در خاتمه این خطبه به یک ضعف کلیدی اصحاب پیامبر اشاره 
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اینکه  آن  و  می نماید؛  تعریف  اصحاب  آن  با  رابطه  این  در  خودش  تفاوت  و  می کند 
پیامبر  از  بود که نمی توانستند سوال های کلیدی  این  پیامبر  می فرماید عیب اصحاب 
بپرسند تا پیامبر در این احادیث و روایت ها، پاسخ های خود را مطرح نمایند، پر پیداست 
که علت اینکه اصحاب پیامبر نمی توانستند سوال های کلیدی و عمیق مطرح نمایند، 
بازگشت پیدا می کند به ضعف نظری آنها، فراموش نکنیم که بخشی از قرآن، صورت 

دیالوگی دارد و در پاسخ به سوال های روزمره مسلمانان مطرح شده است.

اینکه مثاًل در باره اهله یا انفاق و یا روح و حج و غیره پرسیده اند و بعد قرآن پاسخ 
همه  و  عمیق تر  سوال ها  این  اگر  که  است  طبیعی  است،  کرده  نقل  قرآن  در  را  آنها 
هم  می گردید،  بیشتر  هم  آنها  تعداد  و  می شد  مطرح  کننده  سؤال  توسط  جانبه تر، 
مضمون پاسخ ها، عمیق تر می گشت و هم ماهیت دیالوگی قرآن فراگیرتر می شد. در 
همین رابطه است که امام علی در پایان این خطبه می فرماید: »َو َلیَس کلُّ أَْصَحاِب رَُسوِل 
َّ یْسَمُعوا  َّ ِإْن کانُوا َلیِحبُّوَن أَْن یِجی َء ااْلأَْعَرا�بِ َو الطَّاِرُئ َفیْسأََلُه َح�ت اللَِّه َمْن کاَن یْسأَُلُه َو یْسَتْفِهُمُه َح�ت

ِ اْخِتاَلِفِهْم َو ِعَلِلِهْم 
َ ٌء ِإالَّ َسأَْلُتُه َعْنُه َو َحِفظُْتُه َفَهِذِه ُوُجوُه َما َعَلیِه النَّاُس �ف َو کاَن اَل یُمرُّ �بِ ِمْن َذِلک �ش

ِ ِرَوایاِتِهْم - اینچنین نبوده است که یاران پیامبر از پیامبر بپرسند و احادیث صحیح و 
�ف

راست و واقعی منقول از پیامبر اسالم، در پاسخ پیامبر به سؤال آنها باشد، بلکه برعکس 
بادیه نشین  و دوست می داشتند که یک عرب غریب  پیامبر می نشستند  اصحاب  این 
اطراف از راه برسد و سوال های خودش را از پیامبر بپرسد و بعد پاسخ پیامبر به آن 
سؤال ها را، این اصحاب به نام حدیث حفظ نمایند و بعداً به مسلمانان منتقل کنند؛ اما 
وضعیت من با اصحاب دیگر پیامبر متفاوت بود، چراکه من سوال های خودم را با پیامبر 
مطرح می کردم و پاسخ های پیامبر به آن سوال ها را منتقل می کردم. علی ایحاله این ها 

علل به چالش کشیدن اسالم روایتی توسط امام علی بود« )خطبه 210 – نهج البالغه(.

حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری در فصل ششم کتاب گران سنگ بازسازی 
فکر دینی در اسالم تحت عنوان اصل حرکت در ساختمان اسالم به تبیین جایگاه »اصل 
اجتهاد« در ساختمان اسالم در »اصول و فروع« می پردازد و در چارچوب تبیین جایگاه 
اصل اجتهاد به عنوان موتور حرکت اسالم است که در این فصل اجتهاد در فروع یا 
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اجتهاد در فقه را )که برای بیش از هزار سال توسط حوزه های فقاهتی شیعه و سنی با 
محدود و محصور کردن اصل اجتهاد به موضوع فقهی موتور حرکت اسالم را خاموش 
کرده بودند(، در گرو اجتهاد در اصول اعم از اصول فقه و اصول کالم و اصول اعتقادی و 
اصول اخالقی اسالم می داند؛ و بدون اجتهاد در اصول عام و کلی اسالم هر گونه اجتهاد 
در فروع و فقه را بیهوده می داند؛ و در راستای این اجتهاد در اصول است که او، در ادامه 
حرکت شاه ولی دهلوی می گوید: »که کل ساختار اسالم باید مورد بازسازی مجدد 

قرار بگیرد«، چراکه از آنها جز ویرانه هائی باقی نمانده است.

را  خود  اصالح گرایانه  حرکت  نظری  مانیفست  نام  اقبال  که  است  رابطه  این  در  باز 
بازسازی فکر دینی قرار داده است.

چراکه  این زمان دارند، بسیار سنگین است.  »بنابراین وظیفه ای که مسلمانان در 
باید بی آنکه کامالً رشته ارتباط خود را با گذشته قطع کنند، از نو در کل دستگاه 

مسلمانی بیندیشند. شاید نخستین مسلمانی که ضرورت دمیدن چنین روحی را 

در اسالم احساس کرده، شاه ولی اهلل دهلوی بوده است. ولی آن کس که کامالً به 

اهمیت و عظمت این وظیفه متوجه شده و بصیرت عمیق در تاریخ اندیشه و حیات 

اسالمی، همراه با وسعت نظر حاصل از جتربه وسیع در مردم و اخالق و آداب ایشان، او 

را حلقه اتصال زنده ای میان گذشته و آینده ساخته، جمال الدین اسدآبادی افغانی 

بوده است. اگر نیروی خستگی ناپذیر وی جتزیه منی شد و خود را تنها وقف حتقیق در 

باره اسالم به عنوان دستگاه اعتقادی و اخالقی می کرد، امروز جهان اسالم از حلاظ 

عقلی بر پایه محکم تری قرار می داشت. تنها راهی که برای ما باز است این است که 

به علم جدید با وضعی احترام آمیز ولی مستقل نزدیک شویم و تعلیمات اسالم را در 

روشنی این علم ارزشیابی کنیم، حتی اگر این کار سبب آن شود که با کسانی که 

پیش از ما بوده اند اختالف پیدا کنیم« )کتاب بازسازی فکر دینی – فصل چهارم – آزادی و 

جاودانی من بشری – ص 112 - 113 از سطر آخر(.

و لذا در این رابطه است که اقبال در فصل اول کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم خود 
تحت عنوان معرفت و تجربه دینی اینچنین به جمعبندی می پردازد.
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»اکنون وقت مناسب آن است که کل اصول اساسی اسالم مورد جتدید نظر واقع 
شود« )کتاب بازسازی فکر دینی – فصل اول – ص 12 - س 1(.

در رابطه با این »بازسازی کل اصول اساسی اسالم است« که اقبال در فصل ششم کتاب 
بازسازی فکر دینی در اسالم، اسالم روایتی را به چالش می کشد و پیدایش اسالم روایتی 

به عنوان یک عامل تضعیف کننده اسالم قرآنی در شیعه و تسنن معرفی می نماید.

»احادیث چه در قدیم و چه در زمان های جدید، مورد بحث فراوان قرار گرفته است. در 
میان نقادان جدید، استاد گولدزیهر، به راهنمائی قوانین نقد تاریخی جدید، آن ها را 

در معرض نقد قرار داده و به این نتیجه رسیده است که احادیث، روی هم رفته قابل 

اعتماد نیستند...برای هدفی که اکنون در پیش داریم، باید میان حدیثی که اهمیت 

قضائی و فقهی محض دارند، با احادیثی که چنین نیستند فرق بگذاریم. در مورد 

احادیث دسته اول، سؤال مهمی پیش می آید و آن اینکه این دسته از احادیث تا چه 

اندازه مشتمل بر آداب و رسوم پیش از اسالم عربستان است که در بعضی از حاالت 

پیغمبر اسالم آنها را دست نخورده باقی گذاشته و در بعضی از حاالت دیگر آنها را 

تغییر داده است. کشف این مطلب دشوار است. چه نویسندگان قدیم ما همیشه 

به آداب و رسوم پیش از اسالم اشاره نکرده اند؛ و نیز کشف این مطلب ممکن نیست 

که آیا در موردی آن آداب و رسوم که پیغمبر )ص( به صورت صریح یا تلویحی در آنها 

تغییری نداده، غرض کلیت استعمال آنها بوده است یا نه شاه ولی دهلوی )متکلم و 

مفسر بزرگ قرن هیجدهم هند( حتقیقی در این باره دارد که مطلب را روشن می کند 

روش آموزش پیغمبرانه، به عقیده شاه  را بیان می کنم.  او  و من در اینجا روح نظر 

در شریعتی که به وسیله  این است که به صورت کلی  از  ولی اهلل دهلوی، عبارت 

پیغمبری وضع می شود، توجه خاصی به عادات و آداب و خصوصیات مردمی که آن 

پیغمبر بر آنان مبعوث شده است، دیده می شود. ولی پیغمبری که برای آوردن اصول 

کلی و جهانگیر فرستاده شده، نه می تواند اصول گوناگون برای ملت های گوناگون 

کردار  و  رفتار  قواعد  خود  برای  خود  که  واگذارد  را  مردمان  می تواند  نه  و  کند  وضع 

وضع کنند. روش وی آن است که قوم خاصی را تربیت کند و تعلیم دهد و آن قوم 
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با این عمل، وی اصولی  را همچون هسته ای برای بنای یک شریعت کلی قرار دهد. 

را که شالوده زندگی اجتماعی را تشکیل می دهند برجسته می سازد و آنها را، با در 

نظر گرفنت رسم و عادت خاص قومی که بالفاصله در برابر وی قرار دارند، در حاالت 

خاص مورد استعمال قرار می دهد. احکام فقهی که از این راه فراهم می شوند )مثالً 

حدود شرعی که در مقابل جرائم معین می شوند(، از حلاظی مخصوص آن قوم است 

در  و چون مراعات آنها به خودی خود هدفی نیست، نباید منحصراً همان ها را عیناً 

نسل های آینده مورد عمل قرار دهند. شاید از همین حلاظ بوده است که ابوحنیفه، 

اینگونه  از  داشت، عمالً  اسالمی  تعلیمات  به کلیت  با بصیرت کاملی که نسبت 

احادیث پیامبر استفاده منی کرد. این حقیقت که وی اصل »استحسان« را به کار 

می برد که مستلزم تفحص دقیق و کامل در اوضاع و احوال فعلی و در نظر گرفنت 

آنها در تفکر فقهی و دادن فتوی است، روشن می سازد که در نتیجه چه انگیزه هائی 

وی به وضع فقهی خاص خویش رسیده بوده است. بعضی گفته اند که ابوحنیفه 

مجموعه  وی  زمان  در  که  می کرد  خودداری  پیامبر  حدیث  به  متسک  از  جهت  آن  از 

چه  نیست،  درست  ادعا  این  که  دانست  باید  اوالً  نداشت.  وجود  احادیث  از  مدونی 

مجموعه حدیث عبدامللک و زهری در زمانی تدوین شده که کمتر از سی سال پیش از 

مرگ ابوحنیفه نبوده است؛ و دیگر اینکه اگر هم فرض کنیم که این مجموعه های 

را  مدرکی  چنین  داشنت  وی  که  در صورتی  است  بوده  نرسیده  ابوحنیفه  به  حدیث 

برای  وی  از  ابن حنبل که پس  و  ضروری می دانسته، می توانسته است مانند مالک 

خود مجموعه حدیثی فراهم آورده بودند، وی نیز چنین کند. روی هم رفته، وضعی 

درست  به نظر من کامالً  داشته است،  اعتبار فقهی حدیث  برابر  در  ابوحنیفه  که 

بوده است و اگر آزادی گری جدید همچنان صالح بداند که از استفاده از حدیث دست 

بردارد، کاری جز این نکرده است که از یکی از بزرگترین منایندگان فقه در جهان تسنن 

پیروی کرده است. ولی انکار این امر هم ممکن نیست که علمای حدیث، با اصراری 

که به توجه دادن مردم به حاالت خاص عینی داشته و در مقابل تفکر فقهی مجرد از 

آن به دفاع برخاسته اند خدمت بزرگی به فقه اسالمی کرده اند؛ و با پژوهش بیشتری 

که عاقالنه در باره احادیث صورت بگیرد و با همان روحی که پیغمبر اسالم وحی خود 
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را تفسیر می کرده است عمل شود، هنوز امکان آن هست که کمک بزرگی به فهم 

ارزش حیاتی اصول حقوقی و فقهی مندرج در قرآن بشود. تنها فهم ارزش حیاتی آنها 

است که ما را، در کوششی که برای تفسیر مجدد اصول اساسی اسالم می کنیم، 

ساختمان  در  حرکت  اصل   – فصل ششم   – دینی  فکر  بازسازی  )کتاب  مجهزتر خواهد کرد« 

اسالم – ص 195 – س 3(.

ماحصل آنچه که از سخنان امام علی و اقبال، در باب اسالم روایتی می توان جمع بندی 
کرد اینکه:

1 - اینکه طبق گفته اقبال ابوحنیفه یکی از بزرگترین نمایندگان فقه در جهان تسنن، 
معتقد بوده است که »بیش از 17 حدیث قابل اعتماد از پیامبر وجود ندارد.«

2 - در کل نهج البالغه، »امام علی بیش از 11 حدیث از پیامبر نقل نکرده است.«

3 - »فهم مستقل قرآن« اصلی بوده است که از همان دوران پیامبر اسالم مورد توجه 
مشارالیه بوده است؛ به عبارت دیگر آنچنانکه عالمه محمدحسین طباطبائی در مقدمه 
تفسیر المیزان خود می گوید: »اگر واقعاً قرآن نور است و ادعای منیر بودن او درست 
باشد، باید قبل از همه، این قرآن »نور برای فهم خودش باشد« وگرنه اگر فهم خودش 

در تاریکی و ظلمت باشد و بخواهیم توسط روایات و احادیث آن را فهم نمائیم،

کی تواند که شود هستی بخش ذات نایافته از هستی بخش

4 - علت تکیه نکردن پیامبر اسالم و امام علی بر احادیث و روایات خود این بوده است 
که »آن ها دلواپس، عدم فهم مستقل قرآن توسط مسلمانان بعد از خود بوده اند« در 

نتیجه ما نباید از روایات و احادیث پیامبر و ائمه، رقیبی برای قرآن بسازیم.

5 - بی نیازی و مخالفت با اسالم روایتی الزمه دستیابی »به اصل فهم مستقل قرآن و 
تفسیر قرآن با قرآن است.«

6 - اخباریون که از زمان صفویه در راستای اسالم صفوی و تشیع صفوی تکوین پیدا 
کردند با شعار »تحرف قرآن و مطلق کردن جایگاه اسالم روایتی« به صورت عریان و 
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تمام قد به جنگ اسالم قرآن آمدند. آنچنانکه طبق گفته حمید عنایت در کتاب اسالم 
سیاسی، »انها جهت تثبیت رویکرد روایتی خود به اسالم، دو محور در ادعاهای خود 
قرار دادند، یکی اینکه قرآن تحریف شده است، دیگر اینکه سب و لعن به سه خلیفه 

راشدین، جز پروژه خود قرار دادند.«

7 - به موازات رشد اسالم روایتی، »اسالم قرآنی پیامبر اسالم و امام علی، به محاق 
رفت.«

8 - اسالم فقاهتی که از قرن چهارم تا به امروز به عنوان سدی در برابر اسالم قرآنی 
پیامبر و امام علی قرار گرفته است، »مولود اسالم روایتی می باشد«. بطوریکه طبق گفته 
جوادی آملی، حتی یک حکم از احکام فقهی موجود در رساله های عملیه مراجع وجود 
ندارد که آنها مستقل از روایات به صورت مستقیم از قرآن استنباط کرده باشند و طبق 
گفته عالمه طباطبائی یک طلبه در حوزه های فقاهتی، می تواند بدون آنکه الی قرآن 
باز کند از مقدمات، سطح گرفته تا مرجعیت باال رود؛ به عبارت دیگر، تمامی احکام 
فقهی اسالم فقاهتی شیعه و سنی، مولود اسالم روایتی می باشند تا آنجا که طبق گفته 
جوادی آملی، اگر تمام قرآن ها هم از بین برود، ذره ای خطر برای فقه حوزه های فقاهتی 
ایجاد نمی شود. چراکه تمامی فقه حوزه های فقاهتی مولود و برداشت شده از روایات 

می باشد نه از آیات قرآن.

9 - با عنایت به اینکه اسالم روایتی و اسالم فقاهتی به لحاظ زیرساختی یک اسالم غیر 
تاریخی یا دگماتیستی می باشد، همین دگماتیستی یا غیر تاریخی بودن اسالم روایتی 
و اسالم فقاهتی باعث گردید تا از همان آغاز تکوین اسالم روایتی و اسالم فقاهتی یا 
اسالم دگماتیستی بین طرفداران اسالم روایتی و فقاهتی یا دگماتیستی، با طرفداران 
»اسالم قرآنی« تضاد و کشاکش همه جانبه ای بوجود بیاید. لذا طرح شعار تحریف قرآن 
توسط اسالم روایتی یا اسالم فقاهتی یا اسالم دگماتیستی از قرن سوم هجری، تنها در 
این رابطه قابل تفسیر و تحلیل می باشد. فراموش نکنیم که شیخ کلینی در سال 260 
هجری در »اصول کافی« که یکی از کتب اربعه زیربنائی اسالم روایتی شیعه می باشد، 
رسماً از قول امام صادق اعالم کرد که تعداد آیات قرآن در آغاز، هفده هزار آیه بوده 
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است، ولی بعداً به سبب تحریف، تعداد آیات قرآن به حدود 6000 آیه رسیده است، 
یعنی طبق روایت شیخ کلینی در اصول کافی، نزدیک به دو سوم آیات قرآن حذف 
شده است. قابل توجه است که این روایت شیخ کلینی که هم اکنون در »اصول کافی« 
هم موجود می باشد، بعد ا در قرن دهم هجری در زمان صفویه و تشکیل شیعه صفوی، 
عیناً در کتاب بحاراالنوار 110 جلدی مأل محمد باقر مجلسی منتقل شد؛ و از آن زمان 
بود که با تکوین اخباریون )توسط امین استرآبادی( توسط اخباریون کاًل پنبه قرآن زده 
شد و اسالم روایتی یا اسالم فقاهتی یا اسالم دگماتیستی، توانست مانند یک سرطان به 
جان »اسالم تاریخی قرآن بیافتد«، از آن به بعد خواندن قرآن در حوزه های فقاهتی تنها 
صورت فردی پیدا کرد، آنهم برای »کسب ثواب آخرت، نه برای استخراج احکام فقهی 
از قرآن«. قابل ذکر است که »مکتب تفکیک« که امروز زیر نظر محمدرضا حکیمی در 
حال گسترش می باشد، معتقد به همین »اصل بودن اسالم روایتی است که بازتولید 

همان اسالم روایتی اخباریون می باشد.«

تاریخی داشتن اسالم تطبیقی  اقبال و شریعتی »ماهیت  10 - گوهر اسالم تطبیقی 
است«؛ به عبارت دیگر مرز تعیین کننده بین اسالم دگماتیسم و اسالم انطباقی از یک 
سو، با اسالم تطبیقی اقبال و شریعتی، از سوی دیگر در همین جوهر و ماهیت تاریخی 
رویکرد  این  و در چارچوب  است؛  نهفته  و شریعتی  اقبال  تطبیقی  رویکرد  در  اسالم، 
تطبیقی و تاریخی است که اسالم تطبیقی اقبال و شریعتی، »به صورت یک پروسس در 
عرصه تاریخ مطرح می شود«. بطوریکه موتور و دینامیزم این پروسس در رویکرد اقبال 
و شریعتی همان اصل »اجتهاد« می باشد که توسط »اجتهاد در اصول« و »اجتهاد در 
بازسازی  اصول فقه« و »اجتهاد در فروعات دینی و فقهی«، در عرصه پروژه مستمر 

اسالم تاریخی و پروسسی و تطبیقی می بایست ساری و جاری گردد.

باری، در همین رابطه است که هم اقبال و هم شریعتی موضوع »اجتهاد در اصول« 
قبل از »اجتهاد در فروع« در عرصه پروژه بازسازی اسالم تطبیقی خود جاری و ساری 
کردند، بطوریکه اقبال توسط »اجتهاد کالمی در خداشناسی« و شریعتی توسط »اجتهاد 
کالمی در توحیدشناسی« خود در اسالم شناسی ارشاد، پروژه بازسازی اسالم تطبیقی 
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خود را استارت زدند. تا آنجا که بدون فهم »جایگاه خدا« در منظومه معرفتی اقبال 
و بدون فهم »جایگاه توحید« در منظومه معرفتی شریعتی، امکان فهم اسالم شناسی 

اقبال و شریعتی اصاًل و ابداً وجود ندارد.

یا اسالم  تطبیقی  بازسازی اسالم  پروژه  و هم شریعتی در عرصه  اقبال  هم  نتیجتاً، 
پروسسی یا اسالم تاریخی خود، »توسط موتور اجتهاد در اصول و فروع« )به جای 
اجتهاد در فقه و فروعات فقهی(، اجتهاد از کالم شروع کردند و توسط اجتهاد در کالم 
مسلمانان، آن ها »اجتهاد در اعتقادات و اجتهاد در اخالق و فلسفه و خداشناسی و 
اول  اولویت  در  مسلمانان،  و  قرآن  طبیعت شناسی  و  وحی شناسی  و  انسان شناسی 
حرکت بازسازی اسالم تطبیقی خود قرار دادند«؛ و بدین ترتیب آنها در طلیعه حرکت 
نظری خود، مبارزه و مخالفت نظری با اسالم روایتی را در سر لوحه حرکت خود قرار 
دادند تا آنجا که هم اقبال و هم شریعتی، »مبارزه با اسالم روایتی یا اسالم فقاهتی 
یونانی  فیلسوفانه  و اسالم  با اسالم صوفیانه  مبارزه  بر  یا اسالم دگماتیستی، مقدم 
ارسطوئی و افالطونی قرار دادند«، چراکه هم اقبال و هم شریعتی به این مهم واقف 
بودند که تا زمانیکه نتوانند توسط حرکت نظری و قرآنی ریشه اسالم روایتی را براندازند، 
امکان مقابله با اسالم صوفیانه و اسالم فیلسوفانه یونانی زده ارسطوئی و افالطونی در 

جامعه مسلمانان نیست.

شریعتی  و  اقبال  حرکت  مخالفین  صف  اصلی ترین  که  بود  دلیل  این  به  نتیجه  در 
طرفداران اسالم روایتی یا اسالم فقاهتی بودند، بطوریکه در رابطه با حرکت شریعتی 
در جامعه خودمان به عینه دیدیم که طرفداران اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و اسالم 
صوفیانه و اسالم فیلسوفانه یونانی زده به صورت یکپارچه از میالنی و مکارم گرفته تا 
به عبدالکریم سروش - و  مطهری و طباطبائی و حسین حاجی فرج دباغ - معروف 
داریوش شایگان و سید احمد فردید، در حمله و تکفیر شریعتی جبهه ای واحد تشکیل 
دادند؛ و هنوز که چهل سال از رحلت شریعتی می گذرد، این جبهه شوم و سیاه نفرین 

شده، حتی بر خاک و استخوان های شریعتی هم رحم نمی کنند.

11 - پروژه »ختم نبوت پیامبر اسالم« که برای اولین بار در تاریخ مسلمین، توسط 
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حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری، مورد بازتفسیر معرفتی و کالمی و فلسفی 
و تاریخی قرار گرفت، این پروژه، بیش از همه، در راستای مبارزه با اسالم دگماتیسم 
و اسالم روایتی و اسالم فقاهتی، دارای فونکسیون شد، چراکه اقبال، در عرصه تبیین 

فلسفی و کالمی پروژه »ختم نبوت پیامبر اسالم«:

اوالً گوهر اصلی ختم نبوت پیامبر اسالم، »تولد عقل برهانی استقرائی« بشر، در قرن 
هفتم میالدی توسط چند منبعی کردن معرفت بشری )که شامل طبیعت و تاریخ و 
تجربه درونی می شود(، قرآن و پیامبر اسالم می دانست؛ و از آنجائیکه رویکرد اقبال به 
این عقل برهانی استقرائی، بسترساز پروژه ختم نبوت پیامبر اسالم، بر این مبانی قرار 

داشت که:

الف – این عقل برهانی استقرائی از نظر اقبال یک »عقل غیر دینی« می باشد، چراکه 
اقبال در تبیین تفاوت بین تجربه نبوی پیامبر اسالم، با انبیاء ابراهیمی ماقبل او معتقد 
است که تا قبل از پیامبر اسالم بشر در عرصه اپیستمولوژی، »تک منبعی« بوده است و 
تنها منبع معرفتی بشر، همان وحی نبوی بوده که از نظر اقبال، آن وحی از جنس غریزه 
و هدایت از بیرون بوده است. لذا به همین دلیل، اقبال تا قبل از پیامبر اسالم، »معتقد 
به عقل دینی و هدایت از بیرون برای بشر بود« بزرگ ترین ره آوردی که از نظر اقبال 
پیامبر اسالم و قرآن برای بشریت آورد، این بود که بشریت را از دوران تک منبعی خارج 
کرد و منابع معرفتی بشر از تک منبعی وحی ائی، »به سه منبع طبیعت و تاریخ و تجربه 
تا شرایط جهت  باعث گردید  درونی تغییر داد«. همین »تغییر منابع معرفتی بشر« 
»تولد عقل برهانی استقرائی بشر، در زمان پیامبر اسالم فراهم گردد«. »عقل برهانی 
استقرائی« از نظر اقبال برعکس »عقل دینی« دوران ماقبل بعثت پیامبر اسالم، »یک 
عقل غیر دینی« است؛ زیرا منابع معرفتی عقل برهانی استقرائی که همان طبیعت و 

تاریخ و تجربه درونی است، دیگر دینی نمی باشد.

ب – عقل برهانی استقرائی، برعکس عقل دینی )که محصول تجربه دینی یک پیامبر 
بود و صورت فردی داشت(، یک عقل جمعی می باشد. لذا، »تنها توسط خرد جمعی 

بشر امکان دستیابی به عقل برهانی استقرائی وجود دارد.«
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ثانیاً از آنجائیکه وحی چه در مرحله طبیعی و چه در مرحله غریزی و چه در مرحله 
الهامی انسانی و در مرحله تجربه نبوی پیامبرانه آن، در رویکرد اقبال به عنوان یک 
پروسس در بستر پروژه زمان و متافیزیک قرآنی تبیین می شود، در این رابطه، اقبال 
اسالم،  پیامبر  و  قرآن  توسط  قرن هفتم میالدی  بشر  در  استقرائی  برهانی  تولد عقل 
که  است  معتقد  اقبال  اینکه،  به  توجه  با  و  می داند«؛  پروسسی  وحی  درخت  »میوه 
درخت ها را با میوه هایشان می توان شناخت، بنابراین به این دلیل است که اقبال تولد 
عقل برهانی استقرائی، در بشریت قرن هفتم میالدی توسط قرآن و پیامبر اسالم، »میوه 
نهائی درخت وحی می داند«؛ و در فصل پنجم کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم تحت عنوان 

روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 145 سطر آخر می گوید:

»پیغمبر اسالم، میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است. چراکه تا آجنا که 
از آجنائیکه پای روح  و  دارد  الهام وی مربوط می شود، به جهان قدیم تعلق  به منبع 

وی منابع  در  پروسس حیات  به جهان جدید است.  در کار می آید، متعلق  وی  الهام 

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، ظهور 

والدت عقل برهانی استقرائی است. نبوت با ظهور عقل برهانی استقرائی، در نتیجه 

اکتشاف ضرورت پایان یافنت خود نبوت را درک کرد و این کمال نبوت بود که با در ک 

هوشمندانه دریافت که پروسس حیات منی تواند پیوسته در مرحله کودکی و رهبری 

از خارج باقی مباند. الغای کاهنی و سلطنت میراثی در اسالم، 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 نبوت است.«

ثالثاً اقبال در چارچوب »پروژه ختم نبوت پیامبر اسالم« از آنجائیکه تولد عقل برهانی 
استقرائی در بشر، بسترساز تحقق پروژه ختم نبوت در زمان پیامبر اسالم؛ و به وسیله 
پیامبر اسالم می داند، همین رویکرد او به پروژه ختم نبوت باعث گردیده است تا اقبال 

ختم نبوت پیامبر اسالم را مقدمه و الزمه ختم والیت آن حضرت نیز بداند.

»اندیشه خامتیت را نباید به این معنی گرفت که سرنوشت نهائی حیات، جانشین 
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شدن کامل عقل به جای عاطفه است. چنین چیزی نه ممکن است و نه مطلوب. 

ارزش عقالنی اندیشه ختم نبوت در آن است که در برابر جتربه باطنی وضع مستقل 

و  این اعتقاد حاصل می شود که حجیت  با تولد  امر  این  و  ایجاد می کند  نقادانه ای 

اعتبار ادعای اشخاص به پیوستگی با فوق طبیعت داشنت )والیت( در تاریخ بشری به 

پایان رسیده است« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل پنجم - روح فرهنگ و تمدن اسالمی 

– ص 146 – س 17(.

من حیث المجموع اینکه، از نظر اقبال پروژه »ختم نبوت پیامبر اسالم« باعث گردید 
تا عقل برهانی استقرائی در بشر، از بعد از وفات پیامبر اسالم، به صورت عامل درونی 
فرایند  وارد  برونی،  فرایند  از  برعکس گذشته  انسان  انسان درآید و هدایت  هدایت گر 
»ما  می گوید،  اینکه  خصوص  در  الهوری،  اقبال  محمد  عالمه  داوری  بشود.  درونی 
مسلمانان از بعد اعالم ختم نبوت آزادترین انسان های روی زمین هستیم« در این رابطه 

قابل تفسیر می باشد.

»و چون به این فکر اساسی اسالم توجه کنیم که پس از این، دیگر وحی ای نخواهد 
رسید که مایه محدودیت آدمی بشود، بایستی که ما از حلاظ روحی، آزادترین مردمان 

روی زمین باشیم. مسلمانان نخستین که تازه از قید اسارت روحی آسیای پیش از 

اساسی  این فکر  واقعی  اهمیت  به  نبودند که  در وضعی  بودند،  آمده  بیرون  اسالم 

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 روحی« را که غرض نهائی 

اسالم است بیرون بیاورند و به کامل کردن و گستردن آن بپردازند« )بازسازی فکر دینی در 

اسالم - فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسالم – ص 204 – س 13(.

داوری ما در باب پروژه نظری و تئوریک عالمه محمد اقبال الهوری، در این دایره قرار 
می گیرد که اقبال، قبل از هر امری، توسط پروژه خاتمیت )که برای اولین بار توسط او 
در تاریخ نظری مسلمانان مطرح گردیده است(، اسالم روایتی که آبشخور نظری اسالم 
از  باشد که آنچنانکه فوقا  یادمان  فقاهتی و اسالم والیتی می باشد به چالش بکشد. 
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اقبال نقل قول کردیم، »اقبال ختم والیت پیامبر، در عرصه پروژه خاتمیت به عنوان 
نخستین پله ورود به دوران خاتمیت مطرح می کند و آنچنانکه دیدیم، از نظر اقبال 
ختم والیت به معنای این است که بعد از پیامبر اسالم، دیگر دوران رهبری کاریزماها 
و اتوریته های دینی در اسالم به سر رسیده است؛ و با تولد عقل برهانی استقرائی 
در بشریت و انتقال هدایت از برون به درون و تبدیل هدایت مکانیستی به هدایت 
دینامیکی، دیگر کسی نمی تواند در میان مسلمانان تحت عنوان مثاًل والیت فقیه، 

جایگاه پیامبری برای خود قائل شود؛ و برای مسلمانان تکلیف تعیین کند.«

از نظر اقبال با »ختم نبوت پیامبر« و با »وفات پیامبر اسالم« و »ختم والیت پیامبر 
و  سخنش  و  ادعا  دلیل  و  حجت  می توانست  شخص،  شخصیت  که  دورانی  اسالم« 
دعوتش باشد، سپری شده است و در دوران خاتمیت، از نظر اقبال، آنچنانکه لوتر 

می گفت، »هر کس کشیش خود است.«

نبوت  پروژه ختم  نفی  و  مقابله کردن  مرتضی مطهری، جهت  باشد که شیخ  یادمان 
اقبال، در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه رئالیسم، در تعریف پروژه ختم نبوت اقبال، 

پروژه خاتمیت او را با عنوان ختم دیانت یاد می کند.

نبوت  نظری ختم  پروژه  نفی کودکانه  مرتضی مطهری، جهت  باشد که شیخ  یادمان 
اقبال، بر پایه فقه اسالم روایتی حوزه های فقاهتی که از زمان شاه ولی دهلوی )مفسر 
و متکلم بزرگ جهان اسالم در قرن هیجدهم(، به چالش همه جانبه کشیده شده بود، 
می کوشد تا علت و دلیل ختم نبوت پیامبر اسالم را برعکس اقبال، »کمال فقه اسالم 
روایتی حوزه فقاهتی تعریف نماید«. همان فقهی که از نظر مطهری و خمینی، از بدو 
تولد تا مرگ و از زمان ظهور بشر الی قیام قیامت، برای بشریت برنامه دارد؛ و آنچنانکه 
در قضیه تغییر حکم فقهی بازی شطرنج توسط خمینی دیدیم، تنها با تغییر یک حکم 
فقهی، بازی شطرنج که بیش از هزار سال توسط تمام فقهای حوزه های فقاهتی حرام 
شمرده می شد، اختالف بین فقه های حوزه های فقاهتی و فقهای شورای نگهبان، به آنجا 
رسید که خمینی رسماً اعالم کرد که با این فقه سنتی اگر بخواهیم جامعه امروز ایران 

را اداره کنیم، »باید حکم به تعطیلی تمدن بشر بدهیم.«
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عقل  اسالم،  پیامبر  نبوت  ختم  پروژه  اولیه  فونکسیون  اقبال  نظر  از  که  باشد  یادمان 
محوری و عقالنیت محوری است که اقبال از آن با عنوان »تولد عقل برهانی استقرائی« 
یاد می کند. چراکه اقبال معتقد است که وقتی که عقالنیت استقرائی برهانی بشر ظهور 
کرد، بستر دوران ختم نبوت پیامبران الهی فرا رسید؛ و آنچنانکه در بیان فوق از اقبال 
نقل کردیم، اقبال می گوید: »این کمال هوشیاری وحی و نبوت بود که در زمان پیامبر 
اسالم با تولد عقل برهانی استقرائی به قطع خود حکم داد« شاید بهتر باشد که داوری 
اقبال در این رابطه اینچنین تعریف و تبیین کنیم که اگر اقبال می گوید »که پیامبر 
اسالم در مرز بین جهان کهنه و جهان نو قرار گرفته است«، به این دلیل است )که 
آنچنانکه خود او قباًل گفته بود( تا قبل از پیامبر اسالم بشریت به صورت تک منبعی بود؛ 
و در عرصه اپیستمولوژی تنها از طریق منبع وحی و هدایت از بیرون به صورت مکانیکی 
و مکانیستی حرکت می کرد؛ اما از آنجائیکه قرآن و وحی نبوی پیامبر اسالم، با چند 
منبعی کردن بشر در عرصه اپیستمولوژی، شرایط جهت تولد عقل برهانی استقرائی در 
بشریت فراهم گردید، با تولد عقل برهانی استقرائی در بشریت، هدایت بشریت از عرصه 
برونی، به عرصه درونی انتقال پیدا کرد و همین درونی شدن هدایت انسان، توسط عقل 

و عقالنیت، »شرایط جهت آزادی انسان فراهم گردید.«

داوری اقبال آنچنانکه در نوشته های فوق اقبال در کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم 
مطرح کردیم، در اینکه ما مسلمانان در دوران ختم نبوت پیامبر اسالم، »آزادترین مردم 
روی زمین و آزادترین مردم تاریخ می باشیم« به علت تعریف و تبیینی است که اقبال از 
موضوع »آزادی« دارد. چراکه اقبال، برعکس لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی و 
لیبرالیسم معرفتی قرن 18 و 19 اروپا، »آزادی را در عرصه اقتصادی و اندیویدالیستی 
و اگوئیستی تعریف نمی کند«. او معتقد به حق معرفت و حق مالکیت و حق سیاسی 
برای همه جامعه است؛ و آزادی را در رابطه با این حقوق سه مؤلفه ای تعریف می کند. 
نه مانند آزادی لیبرالیستی مغرب زمین که میوه اولیه آن آزادی، دو جنگ امپریالیستی 
بین الملل اول و دوم بود که بیش از همه جنگ های تاریخ بشر، ویرانی و کشتار برای 

مردم مغرب زمین به بار آورد.
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از نظر اقبال، »مبنای آزادی و اختیار بشر عقل و عقالنیت است«. لذا اقبال معتقد است 
که »تا زمانیکه عقل و عقالنیت در فرد و جامعه مادیت پیدا نکند، آزادی دروغ است«؛ 

و در همین رابطه داوری او در باب لیبرالیسم مغرب زمین این است که:

»سخن مرا باور کنید که اروپای امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخالق بشریت 
است. از طرف دیگر مسلمانان مالک اندیشه ها و کمال مطلوب های نهائی مطلق 

مبتنی بر وحی ای هستند که چون از دورترین ژرفنای حیات بیان می شود، به ظاهری 

بودن صوری آن رنگ باطنی می دهد، برای فرد مسلمان، شالوده زندگی امری اعتقادی 

است و برای دفاع از این اعتقاد به آسانی جان خود را فدا می کند...شک نیست که 

اروپای جدید دستگاه های اندیشه ای و مثالی در این رشته ها تأسیس کرده است، ولی 

جتربه نشان می دهد که حقیقتی که از راه عقل محض به دست می آید، منی تواند آن 

حرارت اعتقادی زنده ای را داشته باشد که تنها با الهام شخصی حاصل می شود. به 

همین دلیل است که عقل محض چندان تاثیری در نوع بشر نکرده، در صورتی که دین 

پیوسته مایه ارتقای افراد و تغییر شکل جوامع بشری بوده است. مثالی گری اروپا 

هرگز به صورت عامل زنده ای در حیات آن درنیامده و نتیجه آن پیدایش من سرگردانی 

است که در میان دموکراسی هائی ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خود می پردازد 

که کار منحصر آنها بهره کشی از نیازمندان به سود توان گران است« )کتاب بازسازی 

فکر دینی در اسالم – فصل ششم – اصل حرکت در ساختمان اسالم – ص 185 – س 22(.

باید توجه داشته باشیم که در دیسکورس عالمه محمد اقبال الهوری »گوهر آزادی 
و اختیار و اراده در انسان، عقل و عقالنیت است و گوهر ختم نبوت پیامبر اسالم، 
تولد عقل برهانی استقرائی در بشر می باشد«. اقبال آزادی عقل و عقالنیت در بشر 
بلکه  نمی کند،  نگاه  افالطون  و  و حتی سقراط  ارسطو  مانند  ذات گرایانه  به صورت  را 
برعکس اینها، او »عقل و عقالنیت را در انسان به صورت یک امر تاریخی و یک پروسس 
فردی  عرصه  در  آزادی  به  دستیابی  برای  او  که  است  رابطه  همین  در  و  می نگرد«؛ 
به  به دو بستر علتی و دلیلی می باشد«، بستر دلیلی دستیابی  و اجتماعی »معتقد 
بستر  که  در صورتی  است«  بشر  تاریخی  و  اجتماعی  »آگاهی  اقبال،  نظر  از  آزادی 
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برهانی استقرائی در چارچوب پروسس  اقبال »توسط تولد عقل  برای  علتی آزادی 
و  الهامی  وحی  و  غریزی  وحی  و  انسانی  وحی  و  طبیعی  وحی  فرایندهای  و  حیات 

سرانجام وحی نبوی حاصل شده است.«

باری، در این رابطه است که اقبال در فصل پنجم – کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم، تحت 
عنوان روح فرهنگ و تمدن اسالمی، می کوشد تا در چارچوب تبیین فلسفی و علمی و کالمی 
»پروسس حیات به تبیین بستر علتی، آزادی که همان تولد عقل برهانی استقرائی در 
بشر می باشد« بپردازد. از نظر او ضرورت نبوت و رسالت انبیاء الهی آنچنانکه امام علی 

می فرماید: »شورانیدن عقول توده است.«

َو  ِنْعَمِتِه  َمْنِ�  یَذکُروُهْم  َو  ِفطْرَِتِه  ِمیَثاَق  ِلیْسَتأُْدوُهْم  أَنِْبیاَءُه  ِإَلیِهْم  َواتََر  َو  رُُسَلُه  ِفیِهْم  »...َفَبَعَث 
ُوا َلُهْم َدَفاِئَن اْلُعُقوِل...- خداوند رسوالنی را مبعوث کرد و انبیاء  ْبِلیِغ َو یِث�ری وا َعَلیِهْم ِبالتَّ یْحَتجُّ

با  انسان ها را به ادای پیمان و میثاقی که  تا  انسان ها فرستاد  خود را پیاپی به سوی 
آفریدگارشان بسته بودند آگاه سازند و نعمت فراموش شده آنها را به یادشان بیاورند 
و با تبلیغ دالیل روشن، وظیفه رسالت را که شورانیدن عقول مردم می باشد، به جای 

آورند« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه یک – ص 43 – س 10(.

بنابراین آنچنانکه امام علی در بیانات فوق هدف رسالت و نبوت انبیاء الهی »شورانیدن 
عقول توده ها تعریف می نماید«، اقبال به تاسی از امام علی و تاسی از آیه 25 سوره حدید 

هدف نبوت پیامبران الهی »شورانیدن عقول مردم تعریف می کند.«

ِفیِه  اْلَحِدیَد  َوأَنَْزْلَنا  ِباْلِقْسِط  ِلیُقوَم النَّاُس  َاَن  ف َوأَنَْزْلَنا َمَعُهُم اْلکَتاَب َواْلِم�ری ِباْلَبیَناِت  أَرَْسْلَنا رُُسَلَنا  »َلَقْد 
بَأٌْس َشِدیٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلیْعَلَم اللَُّه َمْن یْنُصُُه َورُُسَلُه ِباْلَغیِب ِإنَّ اللََّه َقِوی َعِزیٌز - ما پیامبران 

خود را همراه با دالیل روشن و کتاب و میزان به طرف توده ها فرستادیم تا توده ها جهت 
برپائی عدالت و قسط بشورانند و آهن که نیروی شدید در آن است در خدمت توده های 
شوریده بر ظلم و بر پا کننده عدالت قرار دادیم تا خدا بداند که در غیبت انبیاء و فرایند 
ختم نبوت چگونه توده ها خدا را یاری خواهند کرد. البته خداوند هم نیرومند است و 

هم عزیز« )سوره حدید – آیه 25(.
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اقبال معتقد است که با شروع دوران ختم نبوت که همراه با وفات پیامبر اسالم صورت 
گرفت، دوران جدیدی در عرصه تاریخ بشریت ظهور کرده است که در این دوران:

الف – دیگر تجربه دینی هیچ کس نمی تواند جانشین تجربه دینی پیامبر اسالم بشود.

ب – دیگر کسی نمی تواند تحت عنوان والیت برای توده ها تکلیف تعیین کند.

ج - دیگر برای هیچ کس و تحت هیچ عنوانی نباید صفت پیامبری قائل شویم.

د – دیگر کار تمامی پیشگامان و پیشاهنگان و پیشروان توده ها، فقط و فقط شورانیدن 
عقول توده ها می باشد.

عصر  جوامع  برای  و...(  روزه  و  نماز  فردی  فقه  )نه  قرآن«  اجتماعی  »فقه  دیگر   - ه 
خاتمیت، »فقط جنبه الگوئی دارد، نه جنبه تکلیفی و اجرائی.«

و – دیگر کسی نباید با پروژه ختم نبوت، در دوران خاتمیت، »برخورد فقهی و فقاهتی 
بکند.«

ز – دیگر کسی نباید برای بشریت و جامعه مسلمانان، تکلیف تعیین نماید.

ح – دیگر هیچ کس نمی تواند، تحت هیچ عنوانی »عقول توده ها را نفی کند و یا محدود 
کند و یا به بازی بگیرد.«

ط – دیگر هیچ کس نمی تواند کالم و عمل خود را هم وزن کالم و عمل پیامبر اسالم 
اعالم کند.

ی – دیگر کسی نمی تواند »حق« اعالم شده توسط پیامبر »باطل« و یا »باطل« اعالم 
شده پیامبر را »حق« اعالم کند.

ک – دیگر سرنوشت و هدایت گری توده ها، باید توسط عقل جمعی و خرد جمعی انجام 
بگیرد، نه اراده فردی تحمیل شده بر توده ها.

ل - دیگر راه آسمان بسته می شود و هیچ کس نمی تواند در قبای پیوند با آسمان ها، 
مشروعیت حاکمیت بر توده ها برای خود بنویسد.
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م – دیگران دوران حاکمیت عقل برهانی استقرائی جمعی بشر فرا می رسد و راه آسمان 
از زمین می گذرد نه بالعکس؛ و تجربه جمعی بشر جانشین تجربه های باطنی و دینی 

و فردی می گردد.

ن – دیگر شخصیت هیچ کس نمی تواند حجت و دلیل، ادعا و سخنش بشود.

ع - دوران اتوریته ها و کاریزماها تمام می شود و عکس هیچکس جز عکس توده ها، نباید 
در ماه قرار بگیرد »و هر کس کشیش خود می باشد.«

و  اقتصاد  آنچنانکه  دارید،  حقوق«  »علم  صورت  به  باید  اجتماعی«  »فقه  دیگر  ص- 
سیاست باید به صورت علم کالسیک محصول خرد جمعی بشر بشود.

ف – دیگر تنها »عقول جمعی بشر است« که باید سرنوشت بشر و جامعه و انسان را 
تعیین نماید.

س - دیگر به علت منابع سه گانه معرفتی طبیعت و تاریخ و تجربه دینی بشر، »عقل 
عرصه های  در  بشر  جمعی  خرد  بلکه  نیست،  دینی  عقل  یک  بشر  استقرائی  برهانی 

مختلف علمی می باشد.«

دیگر عقل فقهی و عقل فلسفی یونانی زده ارسطوئی و افالطونی و عقل عرفانی  ق – 
بر عقل  نئوافالطونیان و بودائی هند شرقی و عقل کالمی اشاعره و معتزله نمی تواند 

سکوالر و خرد جمعی بشر سوار بشود.

دیگر عقل غیر دینی در صورت خرد جمعی بشر در تمامی عرصه های انسانی و  ر – 
اجتماعی و طبیعی باید جایگزین عقل دینی و عقل آسمانی بشود؛ یعنی »راه زمین 

فقط از زمین باید عبور می کند.«

درونی  تجربه  و  تاریخ  و  آسمان، »طبیعت  به جای  بشر  معرفت  آبشخور  دیگر   - ش 
می باشد.«

باید  بشر،  آزادی  و  و عقل و خرد جمعی  اختیار  و  اراده  و  و تحقیق  دیگر علم   – ت 
جایگزین فتوا و تقلید و تکلیف و تعبد بشود.
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گ – دیگر خداوند از طریق مردم و با مشارکت با مردم جامعه بشری را به پیش می برد.

چگونه اسالم قرآنی را جایگزین اسالم روایتی یا اسالم فقاهتی بکنیم؟ برای جایگزین 
کردن اسالم قرآنی به جای اسالم روایتی یا اسالم فقاهتی:

اوالً باید جامعه مسلمین و پیشگامان و پیشاهنگان این جوامع، به این حقیقت ایمان 
پیدا کنند که قرآنی که امروز در دست ما است، گرچه بیش از صد سال از تکثیر و انتشار 
آن توسط ملک فؤاد اول پادشاه مصر در سال 1924 نمی گذرد، ولی بر خالف ادعای 
این قرآن »همان قرآن عصر پیامبر اسالم بدون هیچگونه  اسالم روایتی و اخباریون، 
تغییر و تحریف و کم و کاستی است«؛ و هیچ تحریفی در آن صورت نگرفته است و 
تمامی ادعاهای اسالم روایتی در باب تحریف قرآن، جهت تقدیس روایات تحریف شده 
و مجعول خود می باشد؛ و بر خالف روایات شیخ کلینی و محمد باقر مجلسی، این قرآن 
در آغاز هفده هزار آیه نداشته است که امروز بدل به 6000 آیه شده باشد؛ و از بعد 
از اعتقاد به قرآن )به عنوان محصول تمامی تجربه نبوی پیامبر اسالم(، بدون هر گونه 
تحریفی است که می توانیم مطابق سخن پیامبر، هر گونه حدیث و روایتی که از او به 
ما رسیده است، به قرآن عرضه نمائیم و آنچه که موافق قرآن بود بپذیریم و آنچه که 

مخالف با قرآن بود آن را به دیوار بزنیم.

به عبارت دیگر برای داوری »بین قرآن و روایات رسیده« باید با ترازو قرار دادن قرآن 
)نه ترازو قرار دادن روایات( به داوری در باب روایات و اسالم روایتی بپردازیم؛ و قبل از 
داوری در باب روایات و اسالم روایتی، ابتدا باید نسبت به تمامی روایات موجود در کتب 
حدیث شیعه و سنی شک کنیم و همه آنها را باطل و تحریف شده بدانیم و تنها به 
روایاتی اعتقاد پیدا کنیم که در ترازوی قرآن توانسته باشند، نمره قبولی به دست آورند.

ثانیاً باید به این اصل اعتقاد پیدا کنیم که »قرآن مستقل از روایات و اسالم روایتی، 
هم می توان فهمید و هم می توان تفسیر کرد« لذا هرگز نباید فهم قرآن را در گرو فهم 
حدیث و روایات بدانیم. هر چند که احادیث، پس از اینکه در ترازوی قرآن توانستند 
نمره قبولی به دست آورند، می توانند مورد عنایت و توجه ما در فهم و تفسیر قرآن هم 

قرار گیرند.
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ثالثاً باید به این باور برسیم که علت جعل و تحریف نجومی روایات در 14 قرن گذشته 
تاریخ اسالم )منهای 150 سال اولیه بعد از وفات پیامبر اسالم که فرهنگ مردم مسلمان 
صورت شفاهی داشت و همین شفاهی بودن تاریخ اسالم باعث شد تا ذهن های فردی، 
جایگزین کتب جمعی بشود؛ و انتقال ذهن به ذهن جایگزین انتقال کتبی جمعی بین 
اسالم که فرهنگ کتابتی جایگزین فرهنگ  تاریخ  بعدی  قرن  نسل ها گردد(، در 12 
شفاهی 150 سال اول تاریخ اسالم شد، به علت اینکه تاریخ 14 قرن گذشته جوامع 
مسلمین دینی بوده است و فرهنگ مردم، فرهنگ دینی بوده است، همین امر باعث 
و  فردی  سنت های  و  خرافات  کردن  تقدیس  جهت  مردم،  و  جوامع  تا  است  گردیده 
آنها  به  تقدس  رنگ  روایات«  جعل  و  تحریف  »با  خود،  قبیلگی  و  قومی  و  اجتماعی 

ببخشند.

بنابراین، بر روایات و اسالم روایتی، به جای تکیه اعتقادی، باید تکیه فرهنگ شناسی 
و مردم شناسی در 14 قرن گذشته بکنیم، نه تکیه قرآن شناسی و اسالم شناسی؛ و 
تنها توسط تکیه فرهنگ شناسی و مردم شناسی بر این کوه روایات به ارث رسیده 
است که می توانیم »به حجم عقب ماندگی و حجم خرافات و حجم انحطاط فرهنگی و 
سنتی 14 قرن جوامع مسلمین پی ببریم«. چراکه اکثریت قریب به اتفاق این روایات 
جعلی و تحریف شده در خدمت تبیین و تقدیس تضادهای سیاسی و قومی و طبقاتی 

و اجتماعی و قبیلگی می باشد.

به عبارت دیگر اکثریت قریب به اتفاق این روایات مجعول، در رابطه با تبیین و تقدیس 
شرایط اجتماعی است، زیرا در عصری که جامعه و فرهنگ مردم دینی است و هیچ 
ندارد، »روایات مجعول، می توانند بزرگترین تریبون و بلندگو  تریبون جمعی وجود 
را  مالکیت  حق  و  سیاست  حق  و  معرفت  حق  که  باشد  قدرتی  اصحاب  خدمت  در 
در انحصار خود درآورده اند«. آنچنانکه عالمه امینی در جلد پنجم »الغدیر« اعتراف 
می کند که او بیش از 600 هزار روایت مجعول و تحریف شده در کتب احادیث شیعه 

در باب واقعه غدیر خم پیدا کرده است.

یادمان باشد که هر چند تنها در 150 سال اول بعد از وفات پیامبر فرهنگ مسلمانان 
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صورت شفاهی داشته است و تمامی انتقال فرهنگ و دین و اعتقاد مسلمانان تنها توسط 
اذهان فردی منتقل می شده است، اما نباید فراموش کنیم که حتی بعد از آن 150 سال 
اولیه، هنوز برای قرن ها آن رسوبات فردی دوران فرهنگ شفاهی مسلمین، بر فرهنگ 
تاریخ  یا  البالغه سید رضی  نهج  اگر همین  مثال  برای  است.  بوده  آنها حاکم  کتابتی 
طبری که در قرن چهارم به نگارش درآمده اند، میزان قرار دهیم آبشخور تمامی مطالب 
آنها محتوای ذهنی افرادی بوده اند که به صورت تصادفی مثاًل سید رضی یا طبری با 
آنها برخورد کرده اند، بطوریکه مسعودی در »مروج ذهب« می نویسد، »حجم خطبه های 
منقول از امام علی در قرن چهارم که به صورت فردی در اذهان مردم پس از 400 سال 
بعد از امام علی وجود داشت، بیش از سه برابر حجم نهج البالغه فعلی بوده است« یا 
در خصوص »صحیح بخاری« که از اصحح کتب روایتی برادران تسنن می باشد، خود 
محمد اسماعیل بخارائی نقل می کند که »از میان 60 هزار روایت جمع آوری کرده، تنها 
توانسته این 15 هزار حدیث موجود در صحیح بخارائی گزینش نماید«؛ بنابراین، این 
ادعای اسالم روایتی که می گویند: »قرآن قطعی الصدور است و ظنی دالله، برعکس 
به  ادعائی غیر قرآنی است که  روایات که ظنی الصدور اما قطعی الدالله می باشند« 
قول عالمه طباطبائی چگونه قرآنی که ادعای نور و منیر و منور بودن برای خود می کند 
و می خواهد طبق ادعای خود بشریت را از ظلمات خارج و به سمت نور هدایت نماید، 
این قرآن در شناخت خودش در ظلمات می باشد و باید توسط روایات آن را روشن کرد.

از  از وفات پیامبر بیش از 30 هزار حدیث  ابوهریره اندکی بعد  یادمان باشد که تنها 
زبان پیامبر جعل کرد؛ و در خدمت اصحاب قدرت قرار داد و آنچنان بازار روایت سازی 
بعد از وفات پیامبر اسالم در جامعه مسلمانان گرم و داغ شده بود که حتی تجار برای 
فروش کاالهای بنجل خود، در بازار به جعل احادیث از زبان پیامبر اسالم پناه می بردند 
تا توسط این روایات جعلی با تقدیس کردن کاالهای بنجل خود، آن ها را به مسلمین 

قالب کنند.

رابعاً برای تکیه کردن بر اسالم قرآنی به جای اسالم روایتی باید توجه داشته باشیم که 
»غیر از فقه فردی قرآن که همان عبادات اعم از نماز و روزه و غیره می باشد، فقه 
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اجتماعی قرآن، آنچنانکه شاه ولی اهلل دهلوی و عالمه محمد اقبال الهوری معتقدند، 
پیاده  بالنعل  النعل  طابق  باشیم  موظف  تا  تکلیفی  نه صورت  دارند،  الگوئی  صورت 
کنیم« یعنی به جای اینکه در رابطه با فقه اجتماعی قرآن، بخواهیم از این فقه پیراهنی 
باشیم که  توجه داشته  باید  بکنیم،  بر تن جامعه مسلمین  و در هر شرایطی  بسازیم 
باید فقط  اقبال می گویند، »از فقه اجتماعی قرآن  و  آنچنانکه شاه ولی اهلل دهلوی 
استنباط متدولوژی پیامبر بکنیم که چگونه او توانسته، توسط این فقه حقوقی جامعه 
بدوی عصر خود را مدیریت کند«، لذا فقه اجتماعی قرآن، فقه برنامه حقوقی یا برنامه 
سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه تنها الگوئی جهت فهم متد پیامبر اسالم می باشد؛ یعنی 
برعکس آنچه که مدت 38 سال است که اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و اسالم والیتی 
حاکم در جامعه ما تبلیغ می کنند، جهت تاسی از متد پیامبر اسالم نباید، تکیه بر اسالم 
قرآنی در جامعه از فقه و الیحه قصاص قتل و اعدام و تیغ و داغ و درفش و غیره شروع 
بشود. بلکه بالعکس باید از هدف نبوت پیامبر و تمامی پیامبران ابراهیمی که شورانیدن 
عقول توده ها و تکیه بر عقل جمعی غیر دینی می باشد آغاز بکنیم. چراکه عقل برهانی 
استقرائی مولود حرکت قرآن و نبوت پیامبر اسالم یک خرد جمعی غیر دینی، مولود 

منابع معرفتی طبیعت و تاریخ و تجربه درونی می باشد.

خامسا آنچنانکه اقبال تاکید می کند، در عرصه اسالم قرآنی و در عصر خاتمیت، »نباید 
انتظار نبوت از هیچکس داشته باشیم« و »نباید اتوریته هائی در کنار پیامبر بسازیم 
اسالم  بر  بیاندازند،  اسالم سایه  پیامبر  بر شخصیت  اینکه  آنها عالوه  که شخصیت 
قرآنی نیز سایه اندازند«. روش و متد ما در برخورد با اتوریته ها باید آنچنان باشد که 
معلم کبیرمان شریعتی می گوید و آن اینکه »ما امام علی را گرفتیم تا پیامبر اسالم را 
گم نکنیم، نه اینکه از این اتوریته ها دیوارهائی بسازیم که پیامبر و اسالم قرآنی پشت 

آنها گم بشود.«

یادمان باشد که »امام علی، نخستین قتیل شمشیر تکفیر اسالم فقاهتی است.«





»خدای علی« یا 
»خداشناسی علی«

در نهج البالغه
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الف– علیاززبانمولوی:
شمه ای واگو از آنچه دیده ای ای علی که جمله عقل و دیده ای

آب علمت خاک ما را پاک کرد تیغ حلمت جان ما را چاک کرد

زآنکه بی شمشیر کشنت کار اوست باز گو دامن که این اسرار هوست

تا چه دیدی این زمان از کردگار باز گو ای باز عرش خوش شکار

چشم های حاضران بر دوخته چشم تو ادراک غیب آموخته

می فشانی نور چون مه بی زبان از تو بر من تافت چون داری نهان

چون شعاعی آفتاب حلم را چون تو بابی آن مدینه علم را

تا رسد از تو قشور اندر لباب باز باش ای باب بر جویای باب

بارگاه ماله کفوا احد باز باش ای باب رحمت تا ابد

بل زبانه هر ترازو بوده ای تو ترازوی احد خو بوده ای

نام خود و آن علی موال نهاد زین سبب پیغمبر با اجتهاد
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ابن عم من علی موالی اوست گفت هر کاو را منم موال و دوست

بند رقیت زپایت وا کند کیست موال آنکه آزادت کند

مومنان را زانبیاء آزادی است چون به آزادی نبوت هادی است

مثنوی – دفتر اول – چاپ کالله خاور – ص 73

ب– مبانیمعرفتیخداشناسانهعلی:

1-متافیزیکعلی:

»ُلو ُکِشَف الِغطاَء ما ازَْدْدُت یقیناً - اگر پرده برداشته شود، بر یقین من افزوده نمی شود.«

ِ اْلَحقِّ ُمْذ أُِریُتُه - من از آن موقع که خداوند را شناختم، هرگز در 
خدای عیل - »َما َشَکْکُت �ف

باره آن شک نکرده ام« »سنگ بنای متافیزیک امام علی، بر پیوند وجودی بین خدا و 
انسان قرار دارد« چرا که امام علی:

اوالً به خداوندی معتقد است که نه مانند خداوند اسپینوزا خود این جهان باشد و نه 
مانند خدای هگل، خدای حلولی است که صورت خود را رفته رفته در پروسه تاریخ و 
تکامل به صورت این جهان درآورده باشد و همگام با تکامل جهان رشد و تکامل نماید، 
بلکه برعکس همه این ها، »امام علی به خداوندی اعتقاد دارد که نه در این جهان قرار 
دارد، بلکه برعکس جهان و وجود در خداوند قرار گرفته است« به عبارت دیگر »امام 
علی، برعکس خدای عرفا که به خدائی اعتقاد داشتند که در انسان وجود داشت - به 

خدائی معتقد است که انسان ها و ما، در خدا قرار گرفته است.«

»امام علی نه در عرصه وجود و نه در عرصه انسان و نه در پهنای آفاق و نه در عرصه 
انفس، به خداوند محاط اعتقادی ندارد، او به خداوندی معتقد است که به صورت ابژه 
و واقعیت در پیوند تنگاتنگ با همه وجود اعم از آفاق و انفس قرار دارد؛ و دائمًا در 
چارچوب پیوند بین خداوند و جهان آفاق و انفس است که به عنوان فاعل و خالق، 
نه ناظر و صانع این جهان و این وجود را خلقی متداوم می کند؛ و با این خلق مداوم 
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خداوند است که در عرصه آفاق و انفس، خداوند گذشته و حال را کهنه می سازد و 
نوها را از دل آن کهنه ها بیرون می آورد.«

ثانیاً »خدای علی خداوندی است که )برعکس خداوند ارسطو و خداوند افالطون، بیرون 
از این جهان در عالم ماوراء الطبیعت و در فلک هفتم ننشسته است( به عنوان خالق و 
فاعل این جهان دائمًا در حال خلق جدید می باشد، حال ها را گذشته می کند و آینده ها 
را حال می سازد. نوها را کهنه می کند و از دل آن کهنه ها، نوهای جدید می آفریند و 
بدون آنکه در چارچوب علم باری و علم خود آنچنانکه اشاعره می پنداشتند زندانی 
باشد، او به سوی آینده نامعلوم و از پیش طراحی نشده، خلقت را می شکافد و هستی 
در  دائمًا  خلقت  این  از صحنه  هرگز  می برد.  پیش  به  باز  یک سیستم  به صورت  را 
حال خلق جدید، غائب نیست و هستی را در عرصه حیات و تکامل و هدفداری از 

کوانتوم ها تا کهکشان ها معماری می کند.«

آگاهی علی به چنین خدائی است که اگر پرده کنار رود بر آگاهی او از وجود خداوند 
فاعل  از وجود،  بیرون  نه  است،  درون وجود  »خدای علی  که  چرا  نمی شود.  افزوده 
او  نه محاط، در ما نیست، ما در  نه صانع، محیط است،  ناظر، خالق است،  نه  است، 

هستیم، محرک اولی نیست، بلکه خالق دائمًا در حال خلق است.«

ثالثاً »خدای علی، خدای فلسفی نیست که با درک فلسفی بتوان به او شناخت پیدا 
کرد. خدای علی، خدای وجودی است که تنها با درک باطنی و تجربه دینی یا دل، 

می توان به آن شناخت پیدا کرد.«

رابعاً از آنجائیکه امام علی راه اصالح دین )از بعد از وفات پیامبر اسالم، نه مانند فقیهان 
از راه فتوحات و کشورگشائی دنبال  از راه اصالح فقه می دانست و نه مانند نظامیان 
می کرد و نه مانند متکلمین از راه درک فلسفی و کالمی می دانست، بلکه برعکس همه 
این ها( را در »اصالح خداشناسی مردم و مسلمین« دنبال می کرد. چرا که امام علی 
معتقد بود تا زمانیکه ما به خداوند سلطانی )و بیرون از جهان و بشری( و محاطی و 
ناظری و محرک اولی معتقد باشیم، جامعه مسلمین و انسان مسلمان نمی تواند، به 

صورت مختار و آزاد سرنوشت خود را به دست خود تعیین نماید.
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امام علی معتقد بود مسلمین با خدای مجبور و محصور در زندان علیت و علم خویش 
بپردازند.  خدائی  چنین  عاشقانه  پرستش  به  و  بسازند  اخالق  با  جامعه ای  نمی توانند 
خدای امام علی )در عرصه آفاق و انفس( خداوندی محیط بر وجود )نه محاط در انسان 
و جهان( می باشد. هستی و وجود در نگاه امام علی صورت یکپارچه و واحد دارد که 
این وجود یکپارچه در عرصه حیات و هدفداری و تکامل مانند یک »من« واحد به سوی 
آینده نامعلوم و تکاملی حرکت می کند، لذا او خدا را مانند یک »من بزرگ« می داند که 

ما مانند مرواریدهائی در دریای وجود او شناور هستیم.

ناطقان کانا الیه راجعون جمله اجزا در حترک در سکون

غلغلی افکنده اندر آسمان ذکر تسبیحات و اجزای نهان

چون که کار هوشمندان می کنند پس زمین و چرخ را دان هوشمند

مثنوی – دفتر سوم – ص 144- س 37 به بعد

نو شدن حال ها رفنت این کهنه هاستچیست نشانی آنک هست جهانی دگر

هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو عناستروز نو و شام نو و باغ نو و دام نو

می رود و می رسد نو، نو این از کجاست؟عالم چون آب جوست، بسته مناید ولیک

گرنه ورای نظر عالم بی منتهاستنو زکجا می رسد؟ کهنه کجا می رود؟

دیوان شمس تبریزی – ص 212 – س 7 به بعد

چون بخوانیش او کند از سر قدم گر درآید در عدم یا صد عدم

بازشان حکم تو بیرون می کشد صد هزاران ضد، ضد را می کشد

هست یا رب کاروان در کاروان از عدم ها سوی هستی هر زمان

می روند این کاروان ها دم بدم باز از هستی روان سوی عدم

مثنوی – دفتر اول – ص 25 – س 29 به بعد

ْ ٍء اَل ِبُمَزایََلٍة... - او با همه وجود است بدون پیوستگی  َ ُ ُکلِّ �ش ْ ْ ٍء اَل ِبُمَقارَنٍَة َو َغ�ری َ »َمَع ُکلِّ �ش
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و غیر از همه وجود است بدون دوری و گسیختگی« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 
اول – ص 40 – س 3(.

تا که مثلی وامنایم مر تو رامتحد نقشی ندارد این سرا

تا زحیرانی خرد را واخرمهم مثال ناقصی می آورم

مثنوی – دفتر چهارم – ص 223 – س 10

صد هزاران خرمن اندر حفنه ای ما رمیت اذ رمیت فتنه ای

ناگهان آن ذره بگشاید دهان آفتابی در یکی ذره نهان

پیش آن خورشید چون جست از کمین ذره ذره گردد افالک و زمین

مثنوی – دفتر ششم – ص 420 – س 7

بی خبر از نو شدن اندر بقاهر نفس نو می شود دنیا و ما

مستمری می مناید در جسدعمر همچون جوی نو نو می رسد

در نظر او می مناید بس درازشاخ آتش را بجنبانی به ساز

می مناید سرعت انگیزی صنعاین درازی مدت از تیزی صنع

مصطفی فرمود دنیا ساعتی استپس تو را هر حلظه مرگ و رجعتی است

مثنوی – دفتر اول – ص 25 – س 29

»ما َرأَیُت َشیئاً ِاالّ َو َرأَیُت اللَه َقبَلُه َو به عده َو َمَعُه - در این جهان چیزی را ندیدیم، مگر 
اینکه خدا را با او و قبل از او و بعد از او دیدم« )امام علی(.

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 - ص 33
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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 نی علتی تو نگنجی در کنار فکرتی

2-پرستشامامعلی:

ِمْن ِعقاِبک َو ال طََمعاً �ف َجنَِّتک َو لکْن َوَجْدتُک اَْهال ِلْلِعباَدِة َفَعَبْدتُک - ای  »ِالهی ما َعَبْدتُک َخْوفاً 
خدای من، ترا نه برای ترس از عذابت عبادت می کنم و نه برای تمایل به پاداشت، فقط 

برای اینکه تو را شایسته عبادت دیدم و بندگیت نمودم« )امام علی(.

»خدای امام علی، یک خدای تماشاگر و انسان واره و بیرون از وجود نیست که قابل 
نهج  یک  خطبه  در  آنچنانکه  علی،  خدای  بالعکس  بلکه  نباشد.  پرستش  و  عبادت 
تماشاگر  اینکه  از  انسان واره ای است که قبل  البالغه مشاهده کردیم - خدای غیر 
باشد، بازیگر است و در عرصه خلقت هدفدار تکامل پذیر متداوم وجود، با هستی و 
وجود و انسان و خلقت رابطه دو طرفه دارد« و لذا به همین دلیل »از نگاه امام علی، 
پرستش خداوند، مولود رابطه دو طرفه بین خداوند و هستی در عرصه آفاق و انفس 

می باشد.«

ِ َشأٍْن – هر چه در وجود است بقای هستی و یا 
َماَواِت َوااْلأَرِْض کلَّ یْوٍم ُهَو �ف ِ السَّ

»یْسأَُلُه َمْن �ف
وصول به هدف خود را از خداوند می خواهد. چرا او هر آن در حال خلق جدید می باشد« 

)سوره الرحمن - آیه 29(.

بنابراین، به دلیل اینکه خدای علی هم بازیگر است و هم رابطه دو طرفه با وجود در 
عرصه آفاق و انفس دارد، »قابل پرستش و قابل عشق ورزیدن می باشد« و البته از نگاه 
امام علی این بازیگری و این رابطه دو طرفه با هستی، خداوند در عرصه خلقت پیوسته 
و متداوم، دارای معنی می باشد؛ بنابراین، از آنجائی خدای علی قابل پرستش و عشق 
ورزیدن می باشد، با خدای علت و معلولی و خدای بیرون از وجود و خدای تماشاگر 
قابل پرستش  این خاطر  به  ارسطو متفاوت است. خدای علی  و خدای غیر دعا پذیر 
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می باشد که خدای فاعل است نه خدای ناظر، خدای خالق است، نه خدای صانع، خدای 
بازیگر است، نه خدای تماشاگر، خدای دعاپذیر است، نه خدای دعاگریز:

اِر َو ِإنَّ َقْوماً َعَبُدوا اللََّه رَْهَبًة َفِتْلک ِعَباَدُة اْلَعِبیِد َو ِإنَّ َقْوماً  »ِإنَّ َقْوماً َعَبُدوا اللََّه رَْغَبًة َفِتْلک ِعَباَدُة التُّجَّ
َعَبُدوا اللََّه ُشکراً َفِتْلک ِعَباَدُة ااْلأَْحَراِر - قومی خداوند را برای سودجوئی پرستش می کنند - 

این پرستش، پرستش تجار و بازرگانان است - قومی دیگر خداوند را به خاطر ترس از 
عذاب پرستش می نمایند، این پرستش، پرستش بردگان است - اما قوم سوم خداوند را 
به خاطر شکر و سپاسگذاری پرستش می کنند این پرستش، پرستش احرار و آزادگان 

است« )نهج البالغه صبحی الصالح - حکمت 237 – ص 510 – س 8(.

خدای علی نزدیک است به انسان، نزدیک تر از بوی یک گل:

»...َونَْحُن أَْقرَُب ِإَلیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد - و ما به انسان از رگ گردنش نزدیکتریم« )سوره ق - آیه 
.)16

»...َوُهَو َمَعکْم أَیَن َما کْنُتْم...- و او با شما است هر جا که باشید« )سوره الحدید - آیه 4(.

آن هم  آن خداوند می باشد  به  و شناخت  معرفت  مولود  علی،  برای  پرستش خداوند 
شناختی که دائماً در حال افزایش می باشد و هرگز به انتها نمی رسد. چرا که وجود او 

بی انتها است. آنچنانکه پیامبر اسالم در این رابطه فرمود:

»ما عرفناک حقَّ معِرَفِتَک - خداوندا، ما نمی توانیم معرفتی شایسته وجود بی نهایت تو به 
دست آوریم.«

لذا در این رابطه بود که پیامبر اسالم در عرصه پرستش چنین خداوندی فرمود:

»َما َعَبْدنَاک َحقَّ ِعَباَدِتک - خداوندا، ما نمی توانیم پرستشی شایسته مقام تو به جا بیاوریم«

پر پیداست که وقتی چنین پیامبری خداوند غیر انسان وار به صورت:

ٌء... - هیچ چیز در جهان مثل خداوند نیست« )سوره الشوری - آیه 11(  َ »...َلیَس کِمْثِلِه �ش
تجربه می کند و خدای نورانی را در جامعه بشریت قرن هفتم میالدی جایگزین خدای 

مستبد و سلطانی و بیرون از وجود می کند:
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َماَواِت َوااْلأَرِْض...- خداوند نور همه وجود است« )سوره نور - آیه 35( »اللَُّه نُوُر السَّ

مبنای پرستش در رویکرد امام علی »آزادی روحانی فرد باشد« و اینکه فرد می تواند در 
عرصه معراج فردی با تاسی از معراج فردی پیامبر اسالم در فرایند 15 ساله فاز حرائی 
خویش که بسترساز تجربه نبوی پیامبر اسالم گردید، به معراج فردی خویش بدون 

واسطه بپردازند.

نیست بر معراج یونس اجتبا گفت پیغمبر که معراج مرا

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

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

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

غره هستی چه دانی نیست چیست کارگاه گنج حق در نیستیست

می مناند هیچ با اشکست ما حاصل اشکست ایشان ای کیا

همچو ما در وقت اقبال و شرف آنچنان شادند در ذل و تلف

فقر و خواریش افتخارست و علوست برگ بی برگی همه اقطاع اوست

مولوی – مثنوی – دفتر سوم – ص 605 – س 13- ابیات 4563 به بعد

است«  فرد  روحانی  آزادی  خداوند،  پرستش  »هدف  علی،  امام  رویکرد  در  بنابراین 
در  و  نماید؛  حاصل  تماس  خداوند  با  واسطه  بدون  اتوریته ها  نفی  با  بتواند  »فرد  تا 
چارچوب دستیابی به آزادی روحانی فرد در پرستش خداوند است که امام علی بیش 
از هر چیز به اصالح خداشناسی مردم می پردازد.« چراکه تا زمانیکه ما به خداوند فعال 
و خالق و بی صورت و آزاد و با اراده اعتقاد و شناخت پیدا نکنیم با خداوند سلطانی و 
مستبد و ناظر و بیرون از وجود و بی اراده و بازنشسته و بیکار که گرفتار جبر علیت و 
جبر علم باری خویش می باشد، نمی توان به آزادی روحانی فرد که هدف پرستش و 

عبادت می باشد دست پیدا کرد.

تنها خداوند خالق و فاعل و مختار و با اراده و آزاد است که پرستش او می تواند بسترساز 
و عملی خود  نظری  امام علی در تالش  دلیل  به همین  و  بشود؛  فرد  آزادی روحانی 



سلسله درس های شناخت نهج البالغه - جلد دوم 124

بپردازد. چراکه  از هر چیز به اصالح خداشناسی مردم  تا قبل  پیوسته تالش می کند 
»اصل پرستش خداوند از آغاز انسان شدن آدم وجود داشته است و هرگز بشریت در 
طول تاریخ خویش پرستش خداوند را رها نکرده است« اما آنچه که باعث شده است 
تا این پرستش بشریت در طول هزاران سال نه تنها بسترساز آزادی روحانی فرد نشود، 
تحمیلی  و  ساختگی  اتوریته های  توسط  تاریخ  طول  در  پرستش ها  این  بالعکس  بلکه 
تاریخ به اسارت فردی و اجتماعی بشر کشیده بشود، »انحراف در خداشناسی بشریت 
بود که قرآن با عبارت بت پرستی در شکل بت انفسی و بت آفاقی یا بت سوبژکتیو و 
بت ابژکتیو از آن یاد می کند«؛ و همین بت پرستی فردی و اجتماعی بشریت به صورت 

تحمیلی بود که باعث انحراف در خداشناسی بشریت گردید.

یعنی »بت های فردی و بت های اجتماعی باعث گردیدند تا خداشناسی بشریت دچار 
زنگار گردد« و همین زنگار بود که باعث گردید تا پرستش خداوند توسط بشریت به 
آزادی روحانی فرد نیانجامد؛ و مهم تر از آن عاملی گردد تا بشریت به اسارت فردی و 
اجتماعی گرفتار گردد؛ لذا در این راستا است که پیامبر اسالم و در ادامه راه او، امام 
علی »جهت صیقل زدائی پرستش خداوند انسان ها برای دستیابی به آزادی روحانی 
فردی به مبارزه با بت پرستی به شکل انفسی و آفاقی یا مبارزه با بت های سوبژکتیو 
و بت های ابژکتیو بپردازند« تا انسان ها »توسط شناخت خداوند بی صورت و بی مثال، 
و  خالق  خداوند  و  زمین  و  آسمان ها  نور  خداوند  قرآن،  و  اسالم  پیامبر  بیان  به  یا 
فاعل و دائمًا در حال خلق جدید و خداوندی که با خلقت مستمر خود، نو را از دل 
کهنه ها بیرون می آورد و به سوی آینده نامعلوم، با اراده خویش پیش می رود و با آن 

هدفداری و تکامل در سیستم باز خلقت به نمایش می گذارد.«

َفاِت َعْنهُ... - کمال توحید خداشناسی  ْخاَلِص َلُه نَْفی الصِّ ْخاَلُص َلُه َو کَماُل ااْلإِ »...َو کَماُل تَْوِحیِدِه ااْلإِ
اخالص به جایگاه خداوندی است و نهایت اخالص به خداوند نفی صفات انسان واره از 
ذات خداوند می باشد« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه اول – ص 39 - س 7( تا انسان ها 
بتوانند با پرستش چنین خداوندی به آزادی روحانی فرد دست پیدا کنند. چراکه تا 
پرستش  با  نمی توانیم،  ما  نباشد،  آینده ساز  ما می پرستیم، خدای  که  زمانیکه خدائی 
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چنین خدائی انسان های با اراده و آزاد و مختار و آینده ساز بشویم.

به همین دلیل امام علی در عرصه پرستش، قبل از اینکه به موضوع پرستش و عبادت 
بپردازد به موضوع صیقل زدائی خداشناسی ما می پردازد و از این سنگر است که او با 
تاسی از مبارزه ضد بت پرستی پیامبر اسالم و پیامبران ابراهیمی، »پروژه اصالح دینی 

خود را بعد از وفات پیامبر اسالم از صیقل زدائی خداشناسی شروع می کند.«

از نظر امام علی »مسیر دستیابی به پروژه آزادی روحانی فرد در عرصه پرستش و 
اراده و خالق  با  و  و مختار  و مسئول  آینده ساز  انسان های  پرورش  و مسیر  عبادت 
و آفریننده ای از صیقل زدائی خداشناسی توسط شناخت خدای آینده ساز و خدای 
خالق آفریننده و خدای مختار و فاعل و خدای آزاد و با اراده عبور می کند.« خدائی 
با »...َلیَس کِمْثِلِه  را توصیف می کند خدائی که  پیامبر اسالم در قرآن آن  که آنچنانکه 

ٌء...« )سوره شوری - آیه 11( َ �ش

ٍء  َ ُل َوااْلآِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبکلِّ �ش َوَّ
ءٌ...« )سوره نور - آیه 35(، »ُهَو ااْلأ َ »...َلیَس کِمْثِلِه �ش

ٍء ُمِحیطًا - و خداوند بر همه وجود محیط  َ َعِلیٌم« )سوره حدید - آیه 3(، »...َوکاَن اللَُّه ِبکلِّ �ش

ٍء ُمِحیٌط - آگاه باشید خداوند بر همه وجود  َ است« )سوره نساء - آیه 126(، »...أاََل ِإنَُّه ِبکلِّ �ش
محیط است )نه محاط(« )سوره فصلت - آیه 54( توصیف می شود.

زان بحر ندید غیر موج اهل جهان بحری است وجود جاودان موج زنان

سریست حقیقه احلایق پنهان در ظاهر بحر و بحر در موج نهان

عبدالرحمن جامی

و  مختار  خدای  صاحب  مسلمان  و  دینی  جامعه  یک  زمانیکه  تا  علی  امام  دیدگاه  از 
آینده ساز و فعال و با اراده نشود، امکان رهائی آن جامعه با خدای مجبور و محصور و 
محاط و ناظر و بازنشسته و تماشاگر و بیرون از طبیعت نشسته، وجود ندارد؛ و به همین 
دلیل در رویکرد امام علی، »هر اصالح دینی برای تحول انسانی و اجتماعی در جامعه 
دینی باید از اصالح خداشناسی و مبارزه با بت پرستی آفاقی و انفسی یا ابژکتیو و 
سوبژکتیو شروع شود«، چراکه امام علی معتقد است که »در جهان بینی توحیدی همه 
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امور معنوی است و خداوند در تمام وجود اعم از وجود آفاقی و وجود انفسی حضور 
خالقانه و فعاالنه دارد.«

ُ – و از آن خداست ملک آسمان ها و  َماَواِت َوااْلأَرِْض َوَما بَیَنُهَما َوِإَلیِه اْلَمِص�ری »...َوِللَِّه ُمْلک السَّ
زمین و آنچه که در میان آن ها است و برگشت نهائی به سوی او است« )سوره مائده - آیه 
بیرون  از هستی  تا خداوند  امام علی  دلیل »در دستگاه توحیدی  به همین  و  18(؛ 

کنیم، همه وجود لش و بیگانه می شود.«

»اللَُّه یْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ یِعیُدُه ثُمَّ ِإَلیِه تُرَْجُعوَن - خدا آفرینش را بی سابقه قبلی به وجود می آورد 
او برمی گردیم« )سوره روم - آیه 11( در  و سپس آن را برمی گرداند و سپس به سوی 
رویکرد امام علی به همه هستی »تمام هستی و وجود به خاطر اینکه در خداوند قرار 
دارند )نه خداوند در هستی و وجود به صورت محاط( معنوی هستند و همه هستی 
مولود خلقت دائم و مستمر خداوند می باشند.« از نظر امام علی هستی و وجود بدان 
جهت هدفدار می باشند که برای خداوند در عرصه خلقت دائم آن، صورتی انتخابی دارد، 

نه شکلی اجباری در چارچوب علم باری یا علم خودش.

گر می نخورم علم خدا جهل بود می خوردن من حق زازل می دانست

عمر خیام

وین پرده به خود شناخت نتوان زین پرده ترانه ساخت نتوان

نظامی گنجوی

از نظر امام علی بیگانه ترین تبیین جهان و وجود آن تبیینی است که جهان صورت 
باشد. چراکه  تعیین شده  ازل  در  علم خداوند  در  از پیش  بدانیم که  نقشه ای  عملی، 
چنین خداوندی، نه تنها مختار و آزاد و خالق و فاعل و با اراده نیست، بلکه بالعکس 

گرفتار و محصور و زندانی علم خود می باشد.

ٍء َحِفیٌظ - قطعاً خدای من حافظ و نگهدار کل وجود است« )سوره  َ ِّ َعیَل کلِّ �ش »...ِإنَّ َر�ب
هود – آیه 57( آنچنانکه خداوند ارسطوئی گرفتار و محصور و زندانی علیت و علم خود 
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می باشد. در نتیجه با چنین خدائی،

کی تواند که شود هستی بخش ذات نایافته از هستی بخش

پس از زبان علی آنچنانکه آن شاعر می گوید، باید گفت که:

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

در رویکرد امام علی هدف رسالت انبیاء ابراهیمی و در رأس آن ها پیامبر اسالم نوسازی 
انسان ها از طریق ایجاد تماس میان انسان و خداوند در عرصه پرستش می باشد.

َو  ِنْعَمِتِه  َمْنِ�  یَذکُروُهْم  َو  ِفطْرَِتِه  ِمیَثاَق  ِلیْسَتأُْدوُهْم  أَنِْبیاَءُه  ِإَلیِهْم  َواتََر  َو  رُُسَلُه  ِفیِهْم  »...َفَبَعَث 
ُوا َلُهْم َدَفاِئَن اْلُعُقوِل َو یُروُهْم آیاِت اْلَمْقِدرَِة... - خداوند رسوالنی  ْبِلیِغ َو یِث�ری وا َعَلیِهْم ِبالتَّ یْحَتجُّ

را برانگیخت و پیامبرانش را پیاپی به سوی آنان فرستاد تا مردم را به ادای پیمانی که 
با خداوند بسته بودند وادار نماید و نعمت فراموش شده او را به یادشان بیاورند و با 
تبلیغ دالیل روشن، وظیفه رسالت را به جای آورند و خزائن مخفی شده عقول آن ها را 
برانگیزانند و بارور سازند و آیات با عظمت الهی را که در هندسه کلی هستی نقش بسته 

است به آنان بنمایانند« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه اول – ص 43 – س 9(.

در دیدگاه امام علی خداشناسی صیقل یافته از بت پرستی تنها عاملی است که می تواند 
در عرصه پرستش، انسانی جدید برای تحمل بار مسئولیت، تحول اجتماعی و تاریخی 
بسازد. از نظر امام علی نیایش انجام تکلیف فقهی برای ادای وظیفه توسط یک سلسله 
اعمال تکراری و روزمره - آنچنانکه اسالم فقاهتی بیش از هزار سال است که بر طبل آن 
می کوبد -، نیست بلکه برعکس نیایش و پرستش خداوند از منظرگاه علی، »پیوند بین 
دو بی نهایت برای حرکت کردن بی نهایت کوچک به طرف بی نهاییت بزرگ می باشد و 
لذا تنها چنین پرستشی و چنین عبادتی است که می تواند، بسترساز آزادی روحانی 
فرد در عرصه کویریات و گرایش به عدالت اجتماعی در عرصه اسالمیات و مسئولیت 

مشترک انسانی و اجتماعی در عرصه اجتماعیات بشود.«

و چنین عبادت و پرستشی است که می تواد بسترساز تفسیر روحانی از جهان و آزادی 
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روحانی فرد و توجه روحانی به اجتماع تکامل پذیر بشود و بدین ترتیب است که امام 
علی توسط صیقل زدائی کردن خداشناسی مسلمانان به اصالح مسلمانان و اصالح اسالم 
بعد از پیامبر در سال های بعد از 36 هجری به بعد یعنی 25 سال بعد از وفات پیامبر 

اسالم می پردازد.

پروژه اصالح  پیامبر اسالم می خواهد  وفات  از  بعد  امام علی 25 سال  اینکه،  ماحصل 
دینی خود را از اصالح خداشناسی شروع کند؛ و با تکیه به خدای فاعل و خالق و پویا و 
باالن است که او جهان و انسان و جامعه بشری را پدیده هائی خالق و آزاد و پویا و باالن 
می داند و در همین رابطه است که از نگاه امام علی، »هستی شیئی و ماده کور نیست 
بلکه فعل و شدن و حیات و تکامل و هدفداری است«؛ و باز در همین رابطه است که 
»امام علی در این چارچوب از خداشناسی و توحید به عدالت می رسد، نه از عدالت 

به توحید و خداشناسی.«

زین کمین فریاد کرد از اختیار من که باشم؟ چرخ با صد کار و بار

ده امامن زین دو شاخه اختیار کای خداوند کریم بردبار

بی تردد کن مرا هم از کرم هم از آجنا کائن تردد دادیم

مذهبی ام بخش و ده مذهب مکن تا بکی این ابتال یا رب مکن

زاختیار همچو پاالن شکل خویش اشتری ام الغر و هم پشت ریش

آن گژاوه گه شود آن سو کشان این گژاوه گه شود این سو گران

تا ببینم روضه االنوار بفکن از من حمل ناهموار را

مثنوی – دفتر ششم – ابیات 202 به بعد

َو  ُع ِحْجَلَها  ِ
ف َ َفیْن�ت اْلُمَعاِهَدِة  ااْلأُْخَری  َو  اْلُمْسِلَمِة  اْلَمْرأَِة  ِمْنُهْم کاَن یْدُخُل َعیَل  الرَُّجَل  أَنَّ   ِ

بََلَغ�ف َلَقْد  »َو 
رَُجاًل  نَاَل  َما  َواِفِریَن  انَْصَُفوا  ثُمَّ  َْحاِم  ااِلْس�تِ َو  َْجاِع  ِبااِلْس�تِ ِإالَّ  ِمْنُه  تَْمَتِنُع  َما  رُُعَثَها  َو  َقاَلِئَدَها  َو  ُقُلَبَها 

َما کاَن ِبِه َمُلوماً بَْل کاَن ِبِه  ِمْنُهْم کْلٌم َو اَل أُِریَق َلُهْم َدٌم َفَلْو أَنَّ اْمَرأً ُمْسِلماً َماَت ِمْن بَْعِد َهَذا أََسفاً 

ِعْنِدی َجِدیراً - به من خبر رسیده است که از لشکریان سفیان بن عوف وارد خانه زن غیر 

مسلمانی شده است که با ما معاهده هم زیستی دارد و خلخال و دستبند آن زن را 
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غارت کرده اند و آن زن جز گریه تلخ و طلب ترحم سالح دفاعی از خود نداشته است. 
راستی اگر مردی مسلمان )مقصود خود امام علی بوده است که بیم آن داشته اصاًل به 
خاطر این موضوع بمیرد( پس از چنین حادثه ای از درد آن بمیرد )امام علی پیش بینی 
می کرده که ممکن است درد این موضوع او را از پای درآورد( جای مالمت نیست« )نهج 

البالغه صبحی الصالح – خطبه 27 – ص 69 - س 11(.

ْهِر - آیا به همین قناعت  ِ َمکاِرِه الدَّ
َ َو اَل أَُشاِرکُهْم �ف ف ُ اْلُمْؤِمِن�ری »أَْقَنُع ِمْن نَْفِ� ِبأَْن یَقاَل َهَذا أَِم�ری

ناگواری ها و سختی های مردم  و من در  المومنین  امیر  بگویند  به من  کنم که مردم 
شریک آن ها نباشم« )نهج البالغه صبحی الصالح – نامه 45 - ص 418 – س 7(.

3-خداشناسیذاتگرایانه-خداشناسیتاریخی:

ذهن  توسط  که  نیست  ثابتی  و  ذات گرایانه  امر  یک  علی  امام  برای  »خداشناسی 
بلکه  باشد،  شده  حاصل  علی  امام  ذهن  در  خارجی  واقعیت  از  ارسطوئی  آئینه ای 
بالعکس ایمانی است که در بستر زمان و توسط پراکسیس انفسی و آفاقی و اجتماعی 
برای او حاصل شده است.« به عبارت دیگر امام علی خداشناسی خود را با تاسی از 
پراکسیسی  فرایند  وارد  ذات گرایانه،  اولیه  فرایند  از  اسالم،  پیامبر  مرادش  و  معلم 
و  تجربه حسی  و  دینی  تجربه  توسط سه  اجتماعی  و  آفاقی  و  انفسی  مؤلفه ای  سه 
تجربه اجتماعی کرده بود، یعنی برای علی »عبادت« به عنوان تجربه دینی و باطنی 
در کنار »کار« به عنوان تجربه حسی و آفاقی و »مبارزه اجتماعی« به عنوان تجربه 
اجتماعی بسترهائی بودند که خداشناسی پراکسیسی امام علی را در بستر زمان معنا 

بخشیدند.

صرف  نظری  و  ذهنی  امر  یک  تنها  علی  امام  برای  خداشناسی  دلیل  همین  به  لذا 
نبوده است، بلکه یک امر ایمانی بوده است که به صورت ذومراتب و مشکک در بستر 
پراکسیس سه مؤلفه ای انفسی و آفاقی و اجتماعی توسط کار و عبادت و مبارزه تکوین 
پیدا می کرده است. خداشناسی برای امام علی یک ایمان بوده است نه یک شناخت 
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و فهم ذهنی صرف، لذا تا زمانیکه تفاوت ایمان و فهمیدن و شناخت را فهم نکنیم، 
نمی توانیم در باب خداشناسی علی به داوری بنشینیم و همین امر باعث گردید تا او 
در پاسخ به ذعلب یمانی که از امام علی می پرسد که آیا خدایت را دیده ای؟ می فرماید 
که »آیا واقعیتی که ندیده باشم می پرستم« و در اینجا بود که ذعلب یمانی از امام علی 
می پرسد که چگونه خدا را می بینی؟ و در پاسخ این سؤال ذعلب یمانی است که امام 

علی می فرماید:

؟ فقال: أَفأَْعُبُد َما ال أََری؟ قال: وکیف  ف المؤمن�ری »وقد سأله ِذعلٌب الیما�ف فقال: هل رأیت ربّک یا أم�ری
یَماِن َقِریٌب ِمَن ااْلأَْشیاِء  تراه؟ قال: اَل تُْدِرکُه اْلُعیوُن ِبُمَشاَهَدِة اْلِعیاِن َو َلکْن تُْدِرکُه اْلُقُلوُب به حقائق ااْلإِ

ٍة َصاِنٌع اَل ِبَجاِرَحٍة َلِطیٌف اَل یوَصُف ِباْلَخَفاِء  َ ُمَبایٍن ُمَتکلٌِّم اَل ِبَرِویٍة ُمِریٌد اَل ِبِهمَّ َ ُماَلِبٍس بَِعیٌد ِمْنَها َغ�ری َغ�ری

ِة تَْعُنو اْلُوُجوُه ِلَعظََمِتِه َو تَِجُب  ِة رَِحیٌم اَل یوَصُف ِبالرِّقَّ ٌ اَل یوَصُف ِباْلَحاسَّ ٌ اَل یوَصُف ِباْلَجَفاِء بَِص�ری کِب�ری

اْلُقُلوُب ِمْن َمَخاَفِتِه - وقتی که ذعلب یمانی از امام علی پرسیده بود یا امیر المومنین، 

آیا خدایت را دیده ای؟ امام در پاسخ او فرموده است که: آیا چیزی را که ندیده باشم 
این  فرمود:  به ذعلب  پاسخ  در  امام  را می بینی؟  می پرستم؟ ذعلب گفت چگونه خدا 
دل ها  این  بلکه  ببیند.  را  خدا  عینی  مشاهده  با  بتواند  که  نیست  انسانی  چشم های 
هستند که او را با حقایق ایمان درمی یابند. خداوند نزدیک به تمام وجود است البته نه 
به صورت حلولی با اتصال جسمانی و دور از واقعیت وجود است نه با جدائی از وجود 
و بیگانه و خارج از وجود، سخن می گوید نه به صورت انسان واره با سابقه ذهنی و زبان 
و  انسانی، خالق  اهتمام  با  انسان واره  به صورت  انسان  مانند  نه  اراده می کند  کالمی، 
سازنده است نه به صورت انسان واره توسط اعضا بدن، لطیف است نه به صورت صفت 
انسانی، بزرگ است نه مانند انسان به صورت جفاکارانه، بینا است نه به صورت انسان وار 
توسط چشم و اعضا، دارای رحمت است نه به صورت انسان وار با رقت قلب« )نهج البالغه 

صبح الصالح – خطبه 179- ص 258 - س 1(.

تجربه  توسط  وقتی  که  است  بی صورت  و  انسان وار  غیر  نتیجه همین خداشناسی  در 
باطنی و تجربه دینی فهمیده می شود عکس العملش در انسان آن می گردد که سرها در 

برابر عظمتش فر و افتاده و دل ها از خوف او مضطرب می گردد.
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اینکه  باب خداشناسی می توان فهم کرد  یمانی در  به ذعلب  امام علی  پاسخ  از  آنچه 
برابر  در  انسان  باعث خشوع  که  انسان وار است  و غیر  بی صورت  »تنها فهم خدای 
عظمت وجود خداوند در انسان می شود« لذا تا زمانیکه ما نتوانیم از مرحله خداشناسی 
انسان وار به مرحله خداشناسی بی صورت دست پیدا کنیم، نمی توانیم عظمت و بزرگی 
خداوند  زیرا  نمائیم،  احساس  خود  در  و  وجود  در  واقعیت  یک  عنوان  به  را  خداوند 
ابیات شماره 1734  از  بعد  به  س 6   – ص 280   – انسان واره که مولوی در )دفتر دوم مثنوی 
لغایت 1829 تحت عنوان داستان موسی و شبان( از آن با عنوان خداوند چوپانی یاد می کند، 

می تواند تعبدساز باشد، اما نمی تواند خشوع آفرین گردد.

کو همی گفت ای کریم وای اله دید موسی یک شبانی را به راه

چارقت دوزم کنم شانه سرت تو کجائی تا شوم من چاکرت

شیر پیشت آورم ای محتشم جامه ات شویم شپش هایت کشم

وقت خواب آید برومب جایکت دستکت بوسم مبالم پایکت

ای به یادت هی هی و هی های من ای فدای تو همه بزهای من

»این خدای انسان وار هر چند برای عوام می تواند بیشتر قابل پرستش و پیوند باشد، 
اما خداوندی نیست که بتوان با آن در عرصه معراج بین دو بی نهایت، به صورت وجودی 
یا اگزیستانسی، پراکسیس باطنی یا وجودی کرد«، در نتیجه »چنین خداوندی هرگز 
نمی تواند در دل مؤمنین خشیت ایجاد نماید و قطعاً بدون ایجاد خشیت هرگز ایمان 
در دل مؤمن به خداوند حاصل نمی شود« و در همین رابطه است که هرگز خداشناسی 
چوپانی یا خداشناسی انسان وار نمی تواند ایمان در مؤمن ایجاد کند. البته خداشناسی 

چوپانی می تواند عبودیت تکلیفی ایجاد نماید.

بنابراین در این رابطه است که امام علی در خطبه فوق تمام تالشش بر این امر قرار 
دارد تا خداشناسی ذعلب یمانی را از صورت خدای انسان واره به صورت خدای بی صورت 
درآورد. چراکه از فحوای سؤال ذعلب یمانی برمی آید که ذعلب دنبال خدای انسان وار 
بوده است؛ و در تالش آن بوده است که مانند آن چوپان مثنوی مولوی، خداوند را به 
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صورت یک انسان ببیند و فکر می کرده است که امام علی خداوند را مانند یک انسان 
شیر  و  دارد  شپش  خداوند  که  است  می کرده  فکر  مولوی  چوپان  آنچنانکه  می بیند، 
می خورد و جامه اش کثیف می شود، وقت خواب رختخواب می طلبد و قس علیهذا. البته 
برخورد امام علی با ذعلب یمانی غیر از برخورد موسی با چوپان در داستان ساختگی 
مولوی می باشد. چراکه امام علی از همان آغاز فهمید که »مشکل خداشناسی ذعلب 
بیانات  سرتاسر  در  دلیل  همین  به  و  است«؛  از خداوند  او  انسان واره  تصور  در  یمانی 
فوق، تمام تالش امام علی بر این امر قرار دارد تا به ذعلب بفهماند که مشکل تو در 
تصور خدای  تو  زمانیکه  تا  لذا  است،  خداوند  از  انسان واره  تصور  مشکل  خداشناسی، 
انسان واره خود را با تصور خدای بی صورت عوض نکنی در عرصه تصدیق که همان ایمان 

آوردن تو می باشد، نمی توانی به ایمان به جای تکلیف دست پیدا کنی.

به خوبی می داند که تصور خدای بی صورت کاری مردافکن است که  امام علی  البته 
تجربه حسی  با  و  می باشد؛  امکان پذیر  باطنی  پراکسیس  یا  دینی  تجربه  توسط  تنها 
به همین دلیل است که حضرت  لذا  نیست  امکان فهم تصور خدای بی صورت  هرگز 
مانیفست  که  خود  دینی  فکر  بازسازی  کتاب  در  الهوری  اقبال  محمد  عالمه  موالنا 
و  اسالم  بازسازی  راه  که  است  معتقد  آنجائیکه  از  می باشد  او  اسالم  بازسازی  پروژه 
از  و  می گذرد  کالم جدید  عرصه  در  مسلمانان  بازشناسی خداشناسی  سنگر  از  دین، 
آنجائیکه اقبال مشکل خداشناسی مسلمانان در هزار سال گذشته، »جایگزین کردن 
خدای انسان واره سلطانی و مجبور و مستبد و ناظر و صانع بیرون از وجود به جای 
استحاله  راه  تنها  می دانست،  مختار  و  اراده  با  و  فاعل  و  خالق  بی صورت  خداوند 
خدای  کردن  جایگزین  جهت  بی صورت،  خدای  تبیین  مسلمانان،  خداشناسی  این 

انسان وار می دانست.«

یونانی زده و  انسان وار توسط اسالم فلسفی  اقبال معتقد است که طرح خدای  چراکه 
اسالم کالمی اشعری و اسالم دگماتیسم فقاهتی هر چند زودتر می تواند مردم عوام را 
اغنا و قانع و سیراب نماید، اما خدای انسان وار، خدائی سلطانی و مستبد می باشد؛ لذا 
به همین دلیل عالمه محمد اقبال الهوری، از آنجائیکه مانند امام علی معتقد است که 
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خدای بی صورت تنها توسط تجربه باطنی و تجربه دینی امکان شناخت دارد، کتاب 
بازسازی خود را از فصل معرفت و تجربه دینی شروع می کند و در 31 صفحه فصل اول 
کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم، اقبال تالش می کند تا برای مسلمانان و متفکرین جهان 
این موضوع را اثبات نماید که گرچه تجربه حسی از بعد از رنسانس در اروپا توسط متد 
استقرائی در برابر متد قیاسی و ذهنی ارسطوئی دارای ارزش علمی و عینی می باشد، 
اما »تجربه باطنی و تجربه دینی به اندازه تجربه حسی دارای ارزش علمی می باشد.«

راستی چرا اقبال، کتاب بازسازی خود را از تبیین موضوع ارزش علمی تجربه باطنی و 
تجربه دینی شروع می کند؟ به خاطر اینکه اقبال خوب می داند که برای فهم خداشناسی 
او نمی تواند توسط تجربه حسی و متد  تطبیقی که همان خدای بی صورت می باشد، 
استقرائی آنچنانکه طرفداران خداشناسی انطباقی از بعد از شناخت مدرنیته مغرب زمین 
)آن هم از نوع مدرنیته مذهب ستیز فرانسوی( در جوامع مسلمین کوشیدند تا توسط 
تجربه طبیعی و حسی و متد استقرائی و علم ساینس به تبیین خداشناسی بپردازند، به 
تبیین خدای بی صورت بپردازد و البته خداشناسی انطباقی آن ها در برابر خداشناسی 
دگماتیسم اسالم فلسفی یونانی زده ارسطوئی و افالطونی و فلوطینی و اسالم دگماتیسم 
فقاهتی حوزه های فقهی و اسالم دگماتیسم کالمی اشاعره دارای ارزش معرفت شناسانه 
در  لذا  و  نداشت  ایمان سازی  ارزش  انطباقی  اسالم  انطباقی طرفداران  اما خدای  بود، 
همین رابطه بود که طرفداران خداشناسی انطباقی پیوسته تالش کردند تا توسط این 
خداشناسی انطباقی، در رابطه با پروژه مدرنیزاسیون و لیبرالیزاسیون، خود بستر سازی 

کنند.

البته عمر خداشناسی انطباقی با طلوع خداشناسی تطبیقی حضرت موالنا عالمه محمد 
اقبال الهوری به سر رسید و خداشناسی انطباقی در برابر طلوع خداشناسی تطبیقی 
اقبال به محاق رفت. آنچنانکه خداشناسی دگماتیسم فلسفی و کالمی و فقهی و روایتی 
نیز در برابر خداشناسی تطبیقی اقبال به محاق تاریخی گرفتار شدند. علی ایحال در 
این رابطه بود که اقبال در عرصه تبیین خداشناسی تطبیقی خود وظیفه اول خود را 
»جایگزین کردن خداشناسی بی صورت به جای خداشناسی انسان واره می دانست.« 
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تصدیق  امکان  که  است  بی صورت  تصور خدای  با  تنها  که  است  معتقد  اقبال  چراکه 
تصور  این  به  دستیابی  راه  در  و  می شود  ممکن  مسلمانان  برای  تطبیقی  خداشناسی 
خدای بی صورت است که اقبال به عنوان یک واقعیت خالق و فاعل و آزاد و با اراده در 
»پیوند با وجود توسط واقعیت زمان« به تبیین آن می پردازد و اقبال مانند امام علی 
در پاسخ به ذعلب یمانی معتقد است که توسط تجربه حسی انسان، آنچنانکه کانت هم 
معتقد بود، توسط تجربه حسی امکان پذیر نیست لذا به همین دلیل است که کلیدواژه 
عالمه محمد اقبال در مانیفست پروژه بازسازی خود که همان کتاب بازسازی فکر دینی 
می باشد، تجربه دینی است که اقبال در تمامی فصل های کتاب بازسازی از خداشناسی 
تا وحی و نبوت و معاد و حتی تبیین روحانی جهان، خود از همین تجربه دینی استفاده 

می کند.

بود که »کسی هندسه  افالطون نوشته شده  آنچنانکه در سر معبد آکادمی  بطوریکه 
نمی داند وارد نشود« در سر معبد کتاب بازسازی اقبال یا پروژه بازسازی دینی اقبال 
نوشته شده است که »کسی که تجربه دینی فهم نمی کند، کتاب بازسازی اقبال را 

کنار بگذارد و پروژه بازسازی اقبال نمی تواند فهم کند.«

به هر حال در این چارچوب است که اقبال در فصل اول کتاب »بازسازی فکر دینی« خود یعنی 
فصل معرفت و تجربه دینی موضوع را اینچنین آغاز می کند:

»خصوصیت و ساختمان عمومی جهانی که در آن زیست می کنیم چگونه است؟ 
آیا در ساختمان این جهان هیچ عنصر ابدی و ثابتی وجود دارد؟ ارتباط ما با این جهان 

این  در  انسان  که  مقامی  با  و  دارد  جهان  این  در  انسان  مقامی  چه  است؟  چگونه 

جهان صاحب می باشد چه اخالق و رفتاری شایسته این انسان است؟ این سؤاالت 

میان دین و فلسفه و عرفان مشترک است. البته نوع معرفتی که با عرفان حاصل 

می شود، خصوصیت و رنگ فردی دارد و در شعر مجازی و مبهم و غیر قطعی است؛ 

است  شعر  و  عرفان  از  واالتر  و  برتر  بسیار  خود  پیشرفته  صورت های  در  دین،  در  اما 

چراکه دین از فرد می گذرد و به اجتماع می رسد. دین وضعی که نسبت به حقیقت 

نهائی و مطلق )خداوند( دارد، متعارض با محدودیت آدمی است، چراکه دامنه پرواز 
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او را فراخی می بخشد و توقع او را چندان زیاد می کند که به کمتر از دیدار مستقیم 

که  هست  آن  امکان  ترتیب  این  با  آیا  منی شود.  قانع  چیزی  به  )خداوند(  حقیقت 

روش عقلی فلسفه را در دین مورد عمل قرار دهیم؟ زیرا روح فلسفه مستلزم آزادی 

اعتبار به چشم بدگمانی می نگرد.  و  به هر حجیت  لذا  در حتقیق و جتسس است؛ 

وظیفه فلسفه این است که مفروضات نقادی نشده فکر بشری را دنبال کند و به 

نهانگاه های آن ها برسد و در این دنبال کردن ممکن است کارش به آجنا بینجامد که یا 

منکر ناتوانی عقل محض در رسیدن به حقیقت مطلق شود و یا به صورت صریح آن 

را بپذیرد؛ اما برعکس فلسفه، »گوهر دین ایمان است« و ایمان همچون مرغی، »راه 

»ایمان  ولی منکر این هم منی توان شد که  بی نشان خود را بی مدد عقل می بیند« 

چیزی بیش از احساس محض است« چراکه تاریخ دین نشان می دهد که »فکر و 

اندیشه عنصری حیاتی از دین است.« دین: »دستگاهی از حقایق کلی است که اگر 

صادقانه آن ها را بپذیرند و به صورت صحیح فهم کنند، اثر تغییر شخصیت و اخالق 

از آن آشکار می شود.« از آجنائیکه تغییر شکل و هدایت حیات درونی و بیرونی آدمی 

هدف اساسی دین است، با کمال وضوح معلوم می شود که آن حقایق کلی که دین 

آن ها را مجسم می سازد، نباید نامعین و استقرار نیافته مباند. »هیچ کس منی خواهد 

که پایه عمل خود را بر اصل اخالقی مشکوکی قرار دهد« حقیقت این است که 

دین، به خاطر وظیفه ای که بر عهده دارد حتی بیش از جزمیات علمی نیازمند آن است 

که »اصول اولیه اش بر بنیانی عقالنی بنا کند.« علم ممکن است، »نسبت به یک 

بوده  تا کنون چنین  این است که  و حقیقت  مابعدالطبیعه عقالنی جاهل مباند« 

»از جستجو برای ایجاد سازش میان تعارضات جتربه و پیدا  است؛ اما دین منی تواند 

کردن دالیل وجودی، محیطی که زندگی آدمی در آن جریان دارد غافل و نادان مباند.« 

ولی عقالنی کردن دین و ایمان این نیست که تفوق فلسفه را بر دین بپذیریم. شک 

آنچه که مورد قضاوت قرار  اما  دارد،  را  دین  باره  در  نیست که فلسفه حق قضاوت 

می گیرد چنان طبیعت و ماهیتی دارد که »به قضاوت فلسفه جز از طریق تعبیرات 

و اصطالحات خود گردن منی نهد.« فلسفه وقتی که به داوری در باره دین بر می خیزد، 

منی تواند در میان مفروضات و پیشفرض های خود به دین مقام پست تری بدهد. »دین 
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چیزی نیست که بتوان آن را با یکی از شاخه های علم مقایسه کرد« دین »نه فکر 

مجرد است و نه احساس مجرد و نه عمل مجرد« دین تبیینی از متام وجود آدمی است؛ 

بنابراین فلسفه در داوری خود نسبت به دین باید به این مرکزیت دین اعتراف مناید. 

هیچ  مرکزی است.  و  اساسی  فکری چیزی  فرایند  در  دین  که  بپذیرد  باید  فلسفه 

دلیلی در دست نیست تا مطابق آن ثابت کنیم که علم و اشراق یا درون بینی اصوالً 

معارض یکدیگرند. چراکه هر دو از یک ریشه جوانه می زنند و هر یک مکمل دیگری 

است. علم حقیقت را به صورت پاره پاره به دست می آورد اما عرفان حقیقت را به 

ابدی و جاودانی حقیقت  عرفان به جنبه  صورت یکپارچه و کلی به دست می آورد. 

نظر دارد اما علم به جنبه گذران آن. هدف عرفان بهره برداری از متام حقیقت در زمان 

حاضر است، اما هدف علم گذشنت از حقیقت از طریق انتخاب و محدود کردن نواحی 

مختلفی از کل آن برای مشاهده منحصر و محدود همان نواحی می باشد. هم علم و 

هم اشراق برای جتدید بنا به دیگری نیازمند است هر دو خواستار دیدار یک حقیقتند« 

)کتاب بازسازی – فصل اول – معرفت و تجربه دینی – ص 3 – س 1 به بعد(.

او اصالح  از نظر  از آنجائیکه  این مسئله می پردازد که  اقبال به طرح  در عبارات فوق 
دین یا بازسازی دین در این زمان تنها از طریق »پیوند تطبیقی بین ابدیت و تغییر 
ممکن می باشد« به همین دلیل او در سر لوحه طرح سؤال مشترک بین دین و فلسفه 
و عرفان و علم، موضوع فهم و دستیابی به عناصر ابدیت در جهان را دنبال می کند. 
چراکه از نظر اقبال وظیفه اصلی دین پیوند این ابدیت با مدرنیته یا تغییر در شرایط 
موجود می باشد، لذا اگر معتقد به وجود ابدیت در جهان نباشیم و یا معتقد به عدم 
توان کشف ابدیت در جهان باشیم، دین نمی تواند نقشی و رسالتی در جهان امروز 

برای خود قائل بشود.





»تصور خدا« در نهج البالغه
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»تجربه متضاد و متفاوت و مختلف عرصه دو در »تصورخدا«  – الف
دینینبوی«و»تجربهعرفانیواشراقیصوفیانه«:

در سلسله درس های گذشته »بعثت شناسی پیامبر اسالم« در نشر مستضعفین مطرح 
کردیم که یکی از ابر تجربه های دینی و ستبر پیامبر اسالم در دوران 15 ساله فاز حرائی 
َماَواِت َوااْلأَرِْض« )آیه 35 - سوره نور( بود که این  خود تجربه »تصور خدا« به عنوان »نُوُر السَّ
تجربه دینی و نبوی فاز حرائی پیامبر اسالم تا پایان دوران 23 ساله حیات نبوی پیامبر 
اسالم، به عنوان چارچوب و کانتکس تمامی آیات مربوط به »توحید« به عنوان »تصدیق 

نسبت به یگانگی خداوند« و »اهلل« به عنوان »تصور خدای یگانه« گردید.

بنابراین، نخستین »تجربه دینی پیامبر اسالم«، »فهم و درک و شناخت خداوند« به 
َماَواِت َوااْلأَرِْض« بود که بعداً در دوران حیات 23 ساله نبوی پیامبر اسالم  عنوان، »نُوُر السَّ

این تجربه سترگ و ستبر دینی فاز حرائی در آیه 35 سوره نور، اینچنین تبیین گردید:

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

ُء َوَلْو َلْم تَْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعیَل نُوٍر  ِ
ِْقیٍة َواَل َغْرِبیٍة یَکاُد َزیُتَها یصف َ ُدرِّی یوَقُد ِمْن َشَجرٍَة ُمَباَرَکٍة َزیُتونٍَة اَل سش

ٍء َعِلیٌم - خداوند نور آسمان ها  َ ُب اللَُّه ااْلأَْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُکلِّ �ش ِ ْ یْهِدی اللَُّه ِلُنوِرِه َمْن یَشاُء َویصف
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و زمین است، مثل، نور خداوند، مانند چراغی است که در جایگاه آن )اعراب بادیه نشین 
چراغ را، در جایگاهی در دیوار که برای گذاشتن چراغ ساخته بودند به نام »مشکات« 
می گذاشتند( قرار دارد؛ و آن چراغ درون جایگاه باز، در شیشه صاف و آن شیشه که 
نور از فتیله چراغ می گیرد، مانند ستاره بسیار درخشان است. روغن آن چراغ از درخت 
مبارک زیتون که نه شرقی است و نه غربی شعله ور گشته است، نوری که بر روی نور 

قرار می گیرد، خداوند هر کس را که بخواهد به این نور خود هدایت می کند.«

علی ایحال، در چارچوب این تجربه دینی و نبوی گرانسنگ پیامبر اسالم در دوران 15 
ساله فاز حرائی بود که »تصور خدا« در شکل نوینی، برای پیامبر اسالم تکوین پیدا 
کرد؛ و در سایه این »تصور نوین از خداوند« بود که پیامبر اسالم، عالوه بر اینکه، در 
دوران 23 ساله حیات نبوی خود توانست »قرائت نوینی از جهان و انسان و جامعه« 
در کانتکس تصدیقات مولود این »تصور نو از خداوند« عرضه کند، خود همین »تصور 
خداوند« بعداً در دوران 23 ساله حیات نبوی پیامبر اسالم، به صورت تصدیقات نوینی 
در باب توحید ذاتی و صفاتی و افعالی خداوند در آیات قرآن تبیین گردید که چند 

نمونه از این تصدیقات مولود آن »تصور خدا« ی پیامبر اسالم، در قرآن عبارتند از:

)سوره  است«  با شما  باشید خداوند  که  هر کجا   - ُکْنُتْم…  َما  أَیَن  َمَعُکْم  - »…َوُهَو   1
حدید - آیه 4(.

او  به  انسان  گردن  رگ های  از  خداوند،  ما  و   - اْلَوِریِد  َحْبِل  ِمْن  ِإَلیِه  أَْقرَُب  »...َونَْحُن   -  2
نزدیک تریم« )سوره ق - آیه 16(.

ُِّلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم - و هیچ چیزی در عالم هستی  ف َ ٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخَزاِئُنُه َوَما نُ�ف َ 3 - »َوِإْن ِمْن �ش
جریان  به  را  آن  ما  و  است  ما  نزد  در  آن  منابع  و  خزینه ها  اینکه  مگر  ندارد،  وجود 

نمی اندازیم مگر به اندازه معین« )سوره حجر - آیه 21(.

ٍء َقْدًرا - خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است«  َ 4 - »...َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُکلِّ �ش
)سوره طالق - آیه 3(.

ٍء أَْحَصیَناُه ِکَتابًا - و هر چیزی را در کتاب شماره کرده ایم« )سوره نباء - آیه  َ 5 - »َوُکلَّ �ش
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.)29

ٍء َعَدًدا – و عدد همه چیز را خداوند شمارش کرده است« )سوره  َ 6 - »...َوأَْحَص ُکلَّ �ش
جن - آیه 28(.

ٍء َحِسیًبا - قطعاً، خداوند حساب گر همه اشیاء است« )سوره  َ 7 - »...ِإنَّ اللََّه َکاَن َعیَل ُکلِّ �ش
نساء - آیه 86(.

ِ ِکَتابٍ... - آیا نمی دانی خداوند 
َماِء َوااْلأَرِْض ِإنَّ َذِلَک �ف ِ السَّ

8 - »...أََلْم تَْعَلْم أَنَّ اللََّه یْعَلُم َما �ف
به هر چه که در آسمان ها و زمین است، دانا است و همه این ها در کتاب است« )سوره 

حج - آیه 70(.

منزه   - یْعَلُموَن  اَل  ا  َوِممَّ أَنُْفِسِهْم  َوِمْن  ااْلأَرُْض  تُْنِبُت  ا  ِممَّ ُکلََّها  َْزَواَج  ااْلأ َخَلَق  الَِّذی  »ُسْبَحاَن   -  9
خداوندی که همه جفت ها را از روئیده های زمین و از نفوس خود آنان و از آنچه که 

آنان نمی دانند آفرید« )سوره یس - آیه 36(.

َماَواِت َوااْلأَرِْض... -  ای پیامبر به آنان بگو این قرآن را  ِ السَّ
َّ �ف 10 - »ُقْل أَنَْزَلُه الَِّذی یْعَلُم السِّ

کسی فرستاده است که راز آسمان ها و زمین را می داند« )سوره فرقان - آیه 6(.

11 - »...َواللَُّه یْعَلُم ُمَتَقلََّبُکْم َوَمْثَواُکْم - خداوند سرنوشت تکاپو و قرارگاه نهایی شما را 
می داند« )سوره محمد - آیه 19(.

ِ ااْلأَرِْض َوَما یْخُرُج ِمْنَها... - خداوند می داند آنچه را که در زمین فرو 
12 - »...یْعَلُم َما یِلُج �ف

می رود و از آن بیرون می آید« )سوره حدید - آیه 4(.

ِّ َواْلَبْحِر َوَما تَْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإالَّ یْعَلُمَها  َ ِ اْل�ب
13 - »َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغیِب اَل یْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َویْعَلُم َما �ف

ٍ - و در نزد اوست کلیدهای غیب 
ف ِ ِکَتاٍب ُمِب�ری

ِ ظُُلَماِت ااْلأَرِْض َواَل رَطٍْب َواَل یاِبٍس ِإالَّ �ف
ٍة �ف َواَل َحبَّ

عالم هستی، این مبادی غیب را کسی جز او نمی داند و می داند آنچه را که در خشکی 
و دریاست و یک برگی از درخت بر زمین نمی افتد مگر این که او را می داند و هیچ 
دانه ای در ظلمات زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب ثبت شده است« 

)سوره انعام - آیه 59(.
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َماِء... - وزن ذره ای در زمین و  ِ السَّ
ِ ااْلأَرِْض َواَل �ف

14 - »...َوَما یْعزُُب َعْن َربَِّک ِمْن ِمْثَقاِل َذرٍَّة �ف
آسمان از پروردگار تو غایب نیست« )سوره یونس - آیه 61(.

اِر  ِ النَّ
ا یوِقُدوَن َعَلیِه �ف یُل َزبًَدا َراِبیا َوِممَّ َماِء َماًء َفَساَلْت أَْوِدیٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ 15 - »أَنَْزَل ِمَن السَّ

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

این آب  از آسمان فرستاد،  ااْلأَْمَثاَل - خداوند آبی  ُب اللَُّه  ِ ْ َکَذِلَک یصف ااْلأَرِْض   ِ
النَّاَس َفیْمُکُث �ف

در سیل گاه ها به جریان افتاد، از سیل جاری کف هایی بلند سر برآورد، همچون آن 
موادی که برای زینت یا کاالی دیگری به وسیله آتش ذوب می کنید، مانند سیل کف 

بر می آورد، بدین سان خداوند حق و باطل را می زند« )سوره رعد - آیه 17(.

16 – »...ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلیِه َراِجُعوَن – ما همه از خدائیم و بازگشت ما به سوی خدا می باشد« 
)سوره بقره - آیه 156(.

17 - »یْمُحو اللَُّه َما یَشاُء َویْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِکَتاِب - خدا آنچه را که بخواهد محو می کند و 
آنچه را که بخواهد اثبات می نماید و کتاب وجود نزد خداوند است« )سوره رعد - آیه 

.)39

َ - حمد از آن خدائی است که پرورنده همه وجود است«  ف 18 – »اْلَحْمُد ِللَِّه رَبِّ اْلَعاَلِم�ری
)سوره فاتحه - آیه 2(.

ِ َشأٍْن - هر چه در آسمان ها و زمین است، 
َماَواِت َوااْلأَرِْض ُکلَّ یْوٍم ُهَو �ف ِ السَّ

19 - »یْسأَُلُه َمْن �ف
از خدا می خواهند، آن خداوند هر روز در کاری تازه است« )سوره الرحمان - آیه 29(.

َرْضِ... - آیا نمی بینید خداوند هر چه  ِ ااْلأ
َماَواِت َوَما �ف ِ السَّ

َر َلُکْم َما �ف 20 - »أََلْم تروآ أَنَّ اللََّه َسخَّ
را که در آسمان ها و زمین است، در تسخیر شما قرار داده است« )سوره لقمان - آیه 20(.

نَْس ِإالَّ ِلیْعُبُدوِن - و من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه به من  21 - »َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َوااْلإِ
عبادت کنند« )سوره ذاریات – آیه 56(.

َماَواِت َوااْلأَرِْض ُقِل اللَّهُ... - ای پیامبر به آنان بگو: کیست که  22 - »ُقْل َمْن یْرزُُقُکْم ِمَن السَّ
شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد؟ بگو: اهلل« )سوره سباء - آیه 24(.
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یگانه،  زمین جز خدای  و  آسمان ها  در  اگر   - َلَفَسَدتَا...  اللَُّه  ِإالَّ  آِلَهٌة  ِفیِهَما  َکاَن  »َلْو   –  23
خدایان متعددی وجود داشت، فاسد می گشتند« )سوره انبیاء - آیه 22(.

ءٌ... - چیزی مثل خداوند نیست« )سوره شوری - آیه 11(. َ 24 - »...َلیَس َکِمْثِلِه �ش

ٍء ُمِحیطًا - و خداوند به همه چیز احاطه دارد« )سوره نساء - آیه  َ 25 - »…َوَکاَن اللَُّه ِبُکلِّ �ش
.)126

ٍء ِعْلًما - و علم خداوند قطعاً به همه چیز احاطه کرده  َ 26 - »...َوأَنَّ اللََّه َقْد أََحاَط ِبُکلِّ �ش
است« )سوره طالق - آیه 12(.

27 - »اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحی اْلَقیومُ... - او است خدائی که جز او خدائی نیست، او است 
که زنده قیوم است« )سوره بقره - آیه 255(.

همه  آفریننده  نیست،  او  جز  خدائی   - َفاْعُبُدوهُ...  ٍء  َ �ش ُکلِّ  َخاِلُق  ُهَو  ِإالَّ  ِإَلَه  »...اَل   -  28
موجودات است، پس او را بپرستید« )سوره انعام - آیه 102(.

ءٍ... - وجود ساخته الهی است که همه چیز را به جای  َ 29 – »...ُصْنَع اللَِّه الَِّذی أَتَْقَن ُکلَّ �ش
خود و بی نقص آفریده است« )سوره نمل - آیه 88(.

بی سابقه هستی  را  آفرینش  خداوند   - تُرَْجُعوَن  ِإَلیِه  ثُمَّ  یِعیُدُه  ثُمَّ  اْلَخْلَق  یْبَدأُ  »اللَُّه   -  30
بوجود می آورد و سپس آن را برمی گرداند و سپس به سوی او خواهید برگشت« )سوره 

روم - آیه 11(.

31 – »أََوَلْم یَرْوا َکیَف یْبِدُئ اللَُّه اْلَخْلَق ثُمَّ یِعیُدُه... - آیا نمی بینند خداوند چگونه آفرینش 
را آغاز می کند و سپس آن را برمی گرداند« )سوره عنکبوت - آیه 19(.

َ أَْمًرا َفِإنََّما یُقوُل َلُه ُکْن َفیُکوُن - ابداع کننده آسمان ها  َماَواِت َوااْلأَرِْض َوِإَذا َقصف 32 - »بَِدیُع السَّ
و زمین است و موقعی که حکم هستی به امری کند، تنها به آن امر می گوید: باش، او 

فوراً لباس هستی را می پوشد« )سوره بقره - آیه 117(.

ملک  است  خدا  آن  از  و   -  ُ اْلَمِص�ری َوِإَلیِه  بَیَنُهَما  َوَما  َوااْلأَرِْض  َماَواِت  السَّ ُمْلُک  »...َوِللَِّه   -  33
آسمان ها و زمین و آنچه که میان آن ها است و برگشت نهایی به سوی او است« )سوره 
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مائده - آیه 18(.

)سوره  است«  وجود  همه  حافظ  من  خدای  قطعاً   - َحِفیٌظ  ٍء  َ ُکلِّ �ش َعیَل   ِّ َر�ب »...ِإنَّ   -  34
هود - آیه 57(.

ٍء َوِکیٌل - و او بر همه اشیاء وکیل است« )سوره زمر - آیه 62(. َ 35 - »...َوُهَو َعیَل ُکلِّ �ش

ٍء... - ای پیامبر به آنان بگو: آیا پروردگاری غیر  َ َ اللَِّه أَبِْغی َربًّا َوُهَو رَبُّ ُکلِّ �ش 36 - »ُقْل أََغ�ری
از خدا بخواهم؟ در حالی که اوست پروردگار همه وجود« )سوره انعام - آیه 164(.

ِ الرَّْحَمِن َعْبًدا - هیچ کس در آسمان ها و زمین 
َماَواِت َوااْلأَرِْض ِإالَّ آ�ت ِ السَّ

37 - »ِإْن ُکلُّ َمْن �ف
وجود ندارد مگر اینکه در حیطه عبودیت او است« )سوره مریم - آیه 93(.

َماَواِت َوااْلأَرِْض... - و بر او تسلیم هستند آنچه که در آسمان ها  ِ السَّ
38 - »...َوَلُه أَْسَلَم َمْن �ف

و زمین است« )سوره آل عمران – آیه 83(.

ٍء َوِإَلیِه تُرَْجُعوَن - منزه است خداوندی که ملکوت  َ 39 - »َفُسْبَحاَن الَِّذی ِبیِدِه َمَلُکوُت ُکلِّ �ش
همه وجود به دست او است و به سوی او برمی گردید« )سوره یس - آیه 83(.

)سوره  کردیم«  معین خلق  اندازه  در  را  ما همه چیز   - ِبَقَدٍر  َخَلْقَناُه  ٍء  َ ُکلَّ �ش - »ِإنَّا   40
قمر - آیه 49(.

ٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر - و همه چیز در نزد او اندازه معینی دارد« )سوره رعد - آیه  َ 41 - »...َوُکلُّ �ش
.)8

رَُه تَْقِدیًرا - و او همه چیز را آفرید و اندازه آن ها را تعیین کرد«  ٍء َفَقدَّ َ 42 - »...َوَخَلَق ُکلَّ �ش
)سوره فرقان - آیه 2(.

آیات فوق که داللت بر 42 نوع، »تصدیق در باب توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید 
افعالی خداوند« در چارچوب همان »تصور خدا« در شکل نوین، توسط تجربه دینی و 
نبوی پیامبر اسالم در 15 سال فاز حرائی می کنند، همگی بیانگر این حقیقت است که 
»یگانگی تصدیقات متفاوت خداوند« مولود، »خداوند یگانه« می باشد؛ به عبارت دیگر 
در خصوص  اسالم  پیامبر  نبوی  تجربه  »اَبَر  همان،  چارچوب  در  تصدیقات،  این  همه 
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خداوند یگانه است.«

آنچنانکه فوقا مطرح کردیم این ابر تجربه نبوی پیامبر اسالم که در فاز 15 ساله، حرائی 
برای پیامبر اسالم حاصل شد، همان تجربه »تصور خدا« در شکل »الله« به صورت 
َماَواِت َوااْلأَرِْض« بود که بعداً در دوران 23 ساله حیات نبوی پیامبر اسالم بود  »اللَُّه نُوُر السَّ
که آن ابر تجربه نبوی که ابتدا فقط شکل »تصور خدا« داشت - نه »تصدیق توحیدی« 
- ذات و افعال و صفات خداوند در مرحله تصدیقات وارد فرایند توحید در عرصه های 
مختلف انسان و اجتماع و تاریخ گردید؛ و شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که 
بزرگ ترین دستاورد تجربه دینی و نبوی پیامبر اسالم، همان »تصور نوین خدا« بود که 
پیامبر با کلمه »اهلل« از آن یاد می کرد و بعد از آن در طول حیات 23 سال نبوی، هر 
تالش نظری و عملی فردی و اجتماعی که پیامبر اسالم در راه ساختن جهان نو، انسان 
نو، تاریخ نو و جامعه نو کرد، همه در کادر آن تجربه »تصور خدا« در شکل »الله« بود.

در نتیجه، تمامی 42 تجربه تصدیقی نبوی فوق پیامبر اسالم تبیین کننده همان یک 
َماَواِت َوااْلأَرِْض« می باشد؛ و از اینجا است که حضرت  تجربه تصوری او یعنی »اللَُّه نُوُر السَّ
پیامبر  نبوی  تجربه  دینی« که همان  بین »تجربه  اقبال الهوری  موالنا عالمه محمد 
اسالم می باشد )و اقبال در کتاب »بازسازی فکر دینی در اسالم« و »کلیات اشعار« خود 
پیامبر  نبوی  باز فهمی همین تجربه  بیستم توسط اجتهاد در  تالش می کند در قرن 
اسالم اقدام به بازسازی اسالم در قرن بیستم بکند( و تجربه عرفانی یا صوفیانه دیوار 
چین ایجاد می کند؛ و باز در همین رابطه است که اقبال، بین تجربه دینی پیامبر اسالم 

با فلسفه و علم تمایز قائل می شود.

»بنابراین، نتیجه نگرش عقالنی به حیات داشنت )فلسفه و علم( لزوماً صورت همه 
خدایی گرانه دارد. )تجربه یگانگی چیزها نه تجربه چیز یگانه( ولی یک معرفت دیگری 

از جنبه ارزیابی حیات از طرف داخل داریم. )تجربه عرفانی که از نظر اقبال غیر از تجربه 

نبوی پیامبر اسالم می باشد( یعنی اشراق و درون بینی که« زندگی را همچون یک من 
از آن  که  یا صوفیانه(  )تجربه عرفانی  چنین معرفتی  مترکز دهنده متجلی می سازد. 

جهت که چون فقط نقطه عزیمتی را در اختیار ما قرار می دهد، چندان کامل نیست، 
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جتلی مستقیم ماهیت نهائی واقعیت است. به این ترتیب که حداکثر واقعیت های 

جتربه عرفانی موید این امر است که ماهیت نهائی واقعیت روحانی دارد و باید همچون 

یک »من« تصور شود نه بیشتر از این. ولی دامنه پرواز جتربه دینی )از اینجا اقبال 

به تمیز و تفاوت تجربه دینی و نبوی پیامبر اسالم با تجربه عرفانی و صوفیانه و تجربه 
نظری فالسفه و علما می پردازد( بلندتر از آن فلسفه است. )تجربه نظری فالسفه و 
به  و به همین جهت توجهی  دارد  چراکه فلسفه نگرشی عقالنی به اشیاء  علما( 
این ندارد که آن طرف تصوری برود که تنوع سرشار جتربه را به صورت یک دستگاه 

اما  دوری می نگرد؛  از فاصله  واقعیت  و  به حقیقت  فلسفه  در می آورد.  و منظومه 

جتربه دینی یا نبوی یعنی دین متاس نزدیک تری با حقیقت و واقعیت دارد. فلسفه یک 

نظریه است اما جتربه دینی یا دین، »جتربه زنده و اتصال و پیوستگی« است. برای 

اینکه فلسفه و عرفان بتوانند پیوستگی خود را صورت کمال بخشند، الزم است که 

»اندیشه برتر از خود رود« و کمال خود را در وضعی از نفس جستجو کند که جتربه 
دینی نبوی پیامبر اسالم یا دین آن را به نام »صالت« یا »نیایش« توصیف کرده است 

و »صالت« یکی از بازپسین کلماتی بود که بر جتربه نبوی یا زبان پیامبر اسالم جاری 

شد« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل محک فلسفی تجلیات تجربه دینی – ص 73 – س 9 

به بعد(.

در بیان فوق اقبال الهوری بر این موارد تاکید می کند:

1 - بین تجربه نظری و تجربه عملی یا اگزیستانسی تفاوت و تمایز وجود دارد چراکه 
یا ذهنی که کار علما و فالسفه می باشد،  اقبال می گوید: »در تجربه نظری  آنچنانکه 
فلسفه، نگرشی عقالنی به اشیاء است و به همین جهت توجهی به این ندارد که آن 
در  منظومه  و  دستگاه  یک  صورت  به  را  تجربه  سرشار  تنوع  که  برود  تصوری  طرف 

می آورد. فلسفه به حقیقت و واقعیت از فاصله دوری می نگرد.«

2 - از دیدگاه اقبال بین »تجربه عرفانی و صوفیانه« با »تجربه نبوی یا تجربه دینی« 
یا اشراق  اقبال می گوید: »تجربه عرفانی  پیامبرانه تفاوت وجود دارد چراکه آنچنانکه 
یا درون بینی، فقط حیات را همچون یک« من تمرکز دهنده متجلی می سازد. تجربه 
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عرفانی از آن جهت که چون فقط نقطه عزیمتی را در اختیار ما قرار می دهد چندان 
کامل نیست، »تجربه عرفانی« تجلی مستقیم ماهیت نهایی واقعیت است. به این ترتیب 
واقعیت های تجربه یافته عرفانی، موید این امر است که ماهیت نهائی واقعیت روحانی 
است و باید همچون یک »من« تصور شود ولی برعکس، دامنه پرواز تجربه دینی بلندتر 

از تجربه عرفانی و فلسفه است.«

3 - از نظر اقبال برعکس »تجربه عرفانی«، در »تجربه دینی یا نبوی پیامبر اسالم« 
عالوه بر اینکه، »توسط وحی که خود یک نوع شعور ابر آگاهانه می باشد، تجربه دینی 
با حقیقت و واقعیت پیوندی نزدیک تر به صورت اگزیستانسی پیدا می کند« بنابراین 
خود تجربه نبوی یا تجربه دینی پیامبر اسالم، »تجربه ای زنده و اتصالی و با مضمون 
پیوستگی« می باشد، زیرا اقبال معتقد است که »در تجربه دینی برعکس تجربه عرفانی 
پیوستگی با حقیقت و واقعیت صورتی کامل تر دارد، زیرا در وحی نبوی اندیشه پیامبر 
برتر از خود پیامبر می رود، تجربه دینی تماس نزدیک تری است با حقیقت و واقعیت، 
تجربه  برعکس  دینی  تجربه  در  دارد.  پیوستگی  و  اتصال  و  زنده  تجربه  دینی،  تجربه 
عرفانی پیوستگی با حقیقت و واقعیت صورت کمال پیدا می کند زیرا اندیشه برتر از 

خود می رود و کمال خود را در وضعی از نفس جستجو می کند.«

4 - از دیدگاه اقبال »صالت« در قرآن و در رویکرد پیامبر اسالم به عنوان نقطه اوج 
تجربه دینی یا تجربه نبوی پیامبر اسالم می باشد )قابل توجه است که قرآن به »صالت« 
با نگاهی بسیار فراخ تر از »نماز یومیه« مسلمانان نگاه می کند گرچه وجهی از صالت 
خود نماز یومیه می باشد که از تجربه نبوی پیامبر اسالم به ما رسیده است، ولی صالت 
در قرآن تنها منحصر به نماز یومیه نمی شود بلکه عالوه بر اینکه قرآن در سوره صافات 
موضوع صالت حتی به پرندگان هم تعمیم می دهد و کل وجود در چارچوب پیوندشان 
با خداوند توسط این دیسکورس تعریف می نماید، در خصوص انسان هم قرآن دایره 
صالت را فقط منحصر به نماز یومیه نمی کند بلکه آنچنانکه عالمه محمد اقبال الهوری 
می گوید، صالت از نظر قرآن یک نوع پیوستگی است که اندیشه برتر خود می رود و 
اندیشه کمال خود را در وضعی از نفس جستجو می کند( لذا به این دلیل است که اقبال 
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می گوید: »برای آنکه این پیوستگی صورت کمال پیدا بکند، اندیشه باید برتر از خود 
برود و کمال خود را در وضعی از نفس جستجو کند که دین آن را به نام »صالت« یا 
»نیایش« توصیف کرده است؛ و صالت یکی از بازپسین کلماتی بود که بر زبان پیامبر 

اسالم جاری شد.«

بنابراین علت اینکه اقبال:

اوالً تجربه ذهنی و نظری فالسفه و علما با واقعیت و حقیقت از تجربه عملی و وجودی 
اگزیستانسی جدا می کند به خاطر این است که چه در ذهن منفعل و پاسیف آینه ای 
ارسطوئی و چه در ذهن اکتیو و فعال دکارتی و کانتی، از نظر اقبال، »ذهن به عنوان 
اقبال برعکس  از آنجائیکه  اما  انسان و واقعیت و حقیقت« قرار می گیرد،  واسطه بین 
ارسطو و دکارت و کانت که معتقد به فهم و شناخت ذهنی واقعیت و حقیقت بودند 
- اقبال، در کانتکس تجربه دینی یا وحی نبوی پیامبر اسالم معتقد به فهم وجودی و 
بی واسطه واقعیت و حقیقت است و در همین رابطه است که اقبال »صالت را پیوستگی 
وجود با حقیقت و واقعیت تعریف می کند و صالت را نقطه اعالی فهم واقعیت و حقیقت 

می داند.«

و  بین »تجربه دینی«  تفکیک  به  معتقد  اقبال الهوری  آنکه عالمه محمد  دلیل  ثانیاً 
یا  عرفانی  تجربه  مبنای  که:  است  آن  است،  صوفیانه«  یا  اشراقی  یا  عرفانی  »تجربه 
اشراقی یا صوفیانه، اعتقاد به دو ساحتی یا دو اشکوبه ای بودن وجود است؛ به عبارت 
دیگر نقطه آغاز و آبشخور جهان شناختی تمام عرفا و صوفیان همان تبیین دو ساحتی 
افالطون از جهان می باشد، به این ترتیب که افالطون در تبیین جهان معتقد بود که 
»جهان دارای دو ساحت جدا از هم می باشد که یکی ساحت علیا نامیده می شود که 
افالطون آن را عالم ُمُثل می نامید و معتقد بود که تمام موجودات صورتی حقیقی و 
منفک از هم در عالم ُمُثل دارند و عالم دنیا، عالم سایه است که پرتوئی از آن عالم 
افالطون  می باشد  معرفت، خود حقیقت  موضوع  آنجائیکه  از  لذا  و  می باشد«  حقیقت 
این جهان  در  و  است  ُمُثل  عالم  ما محصول همان  معرفت  و  بود که شناخت  معتقد 
رابطه حائز اهمیت  این  آنچه در  ُمُثل می باشد.  یادآوری گذشته عالم  تنها  ما  معرفت 
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است اینکه جهان شناسی تمامی عرفا و فالسفه همین »ثنویت یا دو ساحتی بودن جهان 
است« به این ترتیب که تمامی عرفا و صوفیان و اشراقیون قبل از هر چیز باید در نگاه 

به جهان - آنچنانکه میرفندرسکی می گوید - معتقد باشند که:

صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی چرخ با این اختران نیک و خوش زیباستی

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

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

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

گر ابونصرستی است و گر بوعلی سیناستی در نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهری

و در چارچوب همین جهان شناسی دو ساحتی افالطونی، »عرفا و اهل اشراق و تصوف 
است که آن ها در این جهان احساس جدائی می کنند و پیوسته در تالش هستند تا 
خودشان آنچنانکه افالطون و نئوافالطونی ها در تالش بودند از عالم سایه که این جهان 
می باشد )و برای آن ها حالت زندان دارد( نجات دهند و به عالم ُمُثل که همان عالم 

حقیقت است دست پیدا کنند.«

ناله های مولوی در نی نامه آغاز مثنوی، معلول همین ثنویت جهان شناختی افالطونی 
مولوی می باشد؛ که آنچنانکه افالطون می گفت »در این جهان به خاطر جدا شدن از 
حقیقت، مثل در زندان قرار گرفته ایم« و باز آنچنانکه خود افالطون تبیین می کرد »ما 
در این جهان مانند آن است که در غاری قرار گرفته ایم که تنها سایه های روندگان در 
نور بیرون از غار بر روی دیوار غار می توانیم مشاهده کنیم.« بنابراین، ناله های نی نامه 
با  نباید  هرگز  لذا  است،  انسان  افالطونی  جدائی  ناله های  مثنوی  آغاز  سر  در  مولوی 
ناله های معلم کبیرمان شریعتی در کویر و هبوط و گفتگوهای تنهایی یکی دانست، 
چراکه برعکس جهان شناختی مولوی که یک جهان شناختی، »افالطونی و دو ساحتی 
می باشد«، »جهان شناختی و جهان بینی شریعتی یک جهان تک ساحتی و توحیدی 
می باشد« لذا در این رابطه است که برعکس مولوی، شریعتی به جای جدائی، بر تنهائی 
اگزیستانسی تکیه می کند و همیشه از تنهائی ناله می کند نه از جدائی، همان تنهایی 
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که از نگاه او، باعث می شد تا امام علی سر در چاه کند و در شب دور از اغیار از تنگی 
جهان و گشادگی وجودش بنالد.

شریعتی به همان اندازه که از تنهائی اگزیستانسی و توحیدی امام علی تجلیل می کند، 
از بیگانگی و جدائی افالطونی مولوی بیزار است.

از جدائی ها شکایت می کند بشنو از نی چون حکایت می کند

از نفیرم مرد و زن نالیده اند کز نیستان تا مرا ببریده اند

تا بگویم شرح درد اشتیاق سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

باز جوید روزگار وصل خویش هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم من به هر جمعیتی ناالن شدم

از درون من جنست اسرار من هر کسی از ظن خود شد یار من

لیک چشم و گوش را آن نور نیست سر من از ناله من دور نیست

لیک کس را دید جان دستور نیست تن زجان و جان زتن مستور نیست

هر که این آتش ندارد نیست باد آتشست این بانگ نای و نیست باد

جوشش عشقست کاندر میفتاد آتش عشقست کاندر نی فتاد

پرده هایش پرده های ما درید نی حریف هر که از یارش برید

مثنوی – نی نامه – دفتر اول – ابیات 1 تا 10

و باز در رابطه با همین ثنویت جهان شناختی افالطونی مولوی است که او در دفتر سوم 
مثنوی – ص 205 – س 7 می گوید:

پرتو و سایه وی است اندر زمین عین آتش در اثیر آمد یقین

سوی معدن باز می گردد شتاب الجرم پرتو نپاید ز اضطراب

سایه ات کوته دمی یک دم دراز قامت تو بر قرار آمد به ساز

و همچنین در رابطه با همین ثنویت ساحتی جهان شناختی افالطونی مولوی است که 
او در دفتر اول - مثنوی - ص 11 - س 10 می گوید:
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می دود بر خاک و پران مرغ وش مرغ بر باال پران و سایه اش

می دود چندان که بی مایه شود ابلهی صیاد آن سایه شود

بی خبر که اصل آن سایه کجاست بی خبر کان عکس آن مرغ هواست

ترکشش خالی شود از جستجو تیر اندازد به سوی سایه او

و حافظ در رابطه با همین ثنویت ساحتی افالطونی اش است که می گوید:

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم حجاب چهره جان می شود غبار تنم

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم چنین چمن نه سزای چو من خوش احلانست

دریغ و درد که غافل زحال خویشتنم عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم

چو در سراچه ترکیب تخته بند تنم چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس

عجب مدار که همدرد نافه ختنم اگر زخون دلم بوی عشق می اید

چرا به کوی خراباتیان بود وطنم مرا که منظر حورست مسکن و ماوا

که سوزهاست نهانی درون پیرهنم طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع

که با وجود تو کس نشنود زمن که منم بیا و هستی حافظ ز راه او بردار

دیوان حافظ – یحیی قریب – ص 305 - س 1 به بعد

هر چند در چارچوب جهان شناختی دو ساحتی افالطونی آنچنانکه حضرت موالنا عالمه 
محمد اقبال الهوری می گوید:

»عرفان و اشراق و درون بینی حیات را همچون یک من تمرکز دهنده متجلی می سازد. 
چنین معرفتی که از آن جهت که چون فقط نقطه عزیمتی را در اختیار ما قرار می دهد 
ِللَّهِ( تجلی مستقیم  چندان کامل نیست. در تجربه دینی ما منهای نقطه عزیمت )ِإنَّا 
ماهیت واقعیت روحانی نیز مطرح می شود )ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلیِه َراِجُعوَن(« )بازسازی فکر دینی در 

اسالم - فصل محک فلسفی تجلیات تجربه دینی - ص 73 – س 11(.

لذا به این ترتیب است که آنچنانکه متعلق تجربه عرفانی و اشراقی و صوفیانه دیدن 
یگانی چیزها می باشد از نظر اقبال، متعلق تجربه دینی یا نبوی پیامبر اسالم، دیدن 
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چیز یگانه است.

»دیدیم که حکمی که بر پایه جتربه دینی بنا شده باشد، کامالً با عقل تأیید می شود. 
نواحی مهم تر جتربه که با نظری ترکیبی مشاهده می شود، آخرین زمینه در جتربه را 

یک اراده خالق توجیه شده با عقلی آشکار می سازد که ما با دلیل، توانستیم آن را 

چون یک من توصیف کنیم. قرآن، برای آنکه جنبه فردیت من نهایی را مؤکد سازد، 

به نام »اهلل« می دهد و آن را چنین توصیف می کند: بگو اهلل یگانه است، بی نیاز 

است و دیگران به او نیازمندند، نه زاید و نه زاییده شده است و هیچ کس همتای او 

نیست.« )سوره اخالص( )بازسازی فکر دینی در اسالم - فصل تصور خدا و معنی نیایش - ص 

74 - س 1 به بعد(.

آنچه از این کالم اقبال قابل فهم است اینکه: از نظر اقبال تجربه دینی با تجربه صوفیانه 
عرفانی متفاوت می باشد و تجربه نبوی پیامبر اسالم از جنس تجربه دینی است نه از 
جنس تجربه صوفیانه، آنچنانکه امروز فرج دباغ معروف به عبدالکریم سروش بر طبل 
آن می کوبد؛ یعنی برعکس دیدگاه حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری، فرج دباغ 
معتقد است که جنس تجربه نبوی پیامبر اسالم همان جنس تجربه صوفیانه می باشد 
و مضافاً اینکه فرج دباغ معتقد است که عالوه بر اینکه تجربه صوفیانه از جنس تجربه 
نبوی می باشد تجربه صوفیانه مسلمانان )تاریخ اسالم که از قرن دوم و به خصوص از 
بعد از قرن پنجم و از بعد از حمله مغول ها به جوامع مسلمان جاری و ساری گردید( 
نه تنها افتی برای تجربه نبوی پیامبر اسالم نبوده، بلکه مقوم و محصول تکاملی تجربه 

نبوی پیامبر اسالم می باشد.

را  غزالی  یا  مولوی  مثاًل  افرادی  صوفیانه  تجربه  دباغ  فرج  که  است  رابطه  همین  در 
برتر از تجربه نبوی پیامبر اسالم می داند چراکه او معتقد است که تجربه صوفیانه در 
تاریخ اسالم توانست مقوالت فربهی مثل عشق که در تجربه نبوی پیامبر اسالم وجود 
نداشت به تجربه نبوی پیامبر اسالم اضافه کنند و به همین دلیل است که فرج دباغ 
نه تنها )برعکس تمامی پیشگامان ضد انحطاط گرای جوامع مسلمان از عبدالرحمن بن 
بازرگان که  اقبال و شریعتی و حتی مرحوم مهندس  و  تا سیدجمال  تونسی  خلدون 
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عامل انحطاط جوامع مسلمین در فقه و تصوف می دانستند، تصوف گرائی را در جامعه 
مسلمان عامل انحطاط جوامع مسلمان نمی داند بلکه بالعکس معتقد است راه نجات 
اسالم و مسلمین در این شرایط تاریخی بازگشت به تصوف گرائی و اسالم صوفیانه و 
اشعری گری مولوی می باشد و در همین رابطه است که فرج دباغ از بعد از پایان جنگ 
رژیم مطلقه فقاهتی با حزب بعث صدام حسین و بعد از فوت خمینی که او با فرایند 
20 ساله، ارتجاع مذهبی و رویکرد اشعری گری خود وداع کرد( فرایند ارتجاع مذهبی 
فرج دباغ از سال 45 با پیوند با انجمن حجتیه در مدرسه علوی و پیوند با کرباسچیان 
رئیس مدرسه علوی و مرتضی مطهری بر علیه ارشاد شریعتی آغاز شد و تا پایان 4 
ساله دوران حضورش در شورای کودتای فرهنگی بر علیه جنبش دانشجوئی ایران ادامه 
داشت علی ایحال، از بعد از فوت خمینی و بعد از جنگ 8 ساله رژیم مطلقه فقاهتی 
با رژیم حزب بعث صدام حسین بود که فرج دباغ از فاز ارتجاع مذهبی خود وارد فاز 

لیبرالیست اقتصادی شد.

در همین رابطه جهت بسترسازی نظری و ذهنی در جامعه جنگ زده و مصیبت زده 
دهه 70 ایران که بهترین شرایط )مانند دوران بعد از حمله مغول( عینی جهت گرایش 
به جامعه گریزی و مسئولیت گریزی و تصوف گرائی و فردگرایی فراهم شده بود، بستر 
جهت تبلیغ و ترویج اسالم صوفیانه از کانال اسالم اشعری و صوفیانه مولوی و غزالی 
فراهم دید )که معلم کبیرمان شریعتی در درس 19 اسالم شناسی ارشاد تبلیغ اندیشه 
مولوی در جامعه مسلمین در این دوران به عنوان یک سم قاتل معرفی می کرد( بهمین 
جامعه  و  ایران  جامعه  فردید،  احمد  سید  و  کربن  هانری  حرکت  ادامه  در  او  ترتیب 
بسترساز  که  فلسفی  و  اخالقی  لیبرالیسم  به  گرایش  و  فردگرائی  جهت  را  مسلمین 
لیبرالیسم اقتصادی مورد هدف او بود، آماده کرد و از اینجا بود که او تمام اسالم از قرآن 
تا تفسیر و کالم و فلسفه و حتی علم و سیاست از کانال اسالم صوفیانه و اشعری گری 
مولوی و حافظ و غزالی و غیره تبیین می کند، در نتیجه او تصوف گرائی را در دهه بعد 

از جنگ در جامعه ایران به عنوان گفتمان غالب درآورد، از اینجا بود که او:

الف – با یک جنس دانستن تجربه نبوی پیامبر اسالم با تجربه صوفیانه.
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تبیین صوفیانه تجربه نبوی پیامبر اسالم که همان وحی نبوی می باشد جهت  ب – 
اولویت بخشیدن تجربه صوفیانه بر تجربه نبوی.

ج – عرفی کردن زبان قرآن و وحی نبوی جهت به محاق کشانیدن رویکرد قرآنی و 
تطبیقی اقبال که در تعریف و تبیین آن اقبال گفته است:

نقش های پاپ و کاهن را شکستنقش قرآن تا در این عالم نشست

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

جان چو دیگر شد جهان دیگرچون به جان در رفت جان دیگر شود

زنده و پاینده و گویاست اینمثل حق پنهان و هم پیداست این

سرعت اندیشه پیدا کن چو برقاندرو تقدیرهای غرب و شرق

هر چه از حاجت فزون داری بدهبا مسلمان گفت جان بر کف بنه

اندکی با نور قرآنش نگرآفریدی شرع و آئینی دگر

هم زتقدیر حیات آگه شویاز مب و زیر حیات آگه شوی

ساز قرآن را نواها باقی استمحفل ما بی می و بی ساقی است

آسمان دارد هزاران زخمه ورزخمه ما بی اثر افتد اگر

از زمان و از مکان آمد غنیذکر حق از امتان آمد غنی

احتیاج روم و شام او را کجاستذکر حق از ذکر هر ذاکر جداست

پیش قومی دیگری بگذاردشحق اگر از پیش ما برداردش

هر زمان جامن بلرزد در بدناز مسلمان دیده ام تقلید و ظن

آتش خود بر دل دیگر زنندترسم از روزی که محرومش کنند

کلیات اقبال – جاوید نامه – ص 317 – س 1 به بعد

د – تفسیر کردن قرآن از داالن اسالم صوفیانه و اشعری گری مولوی )مثل تفسیر سوره 
حدید ایشان( جهت تبیین اسالم دگماتیسم صوفیانه خود در مدل اسالم تجربت اندیش.

ه – اولویت بخشیدن نهائی تجربه صوفیانه مولوی و امثالهم بر تجربه نبوی پیامبر اسالم 
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تحت لوای کشف مقوله عشق در اسالم صوفیانه مولوی در برابر مقوله خشیت قرآن 
فوقا هم مطرح کردیم، »مقوله عشق« در دیسکورس  آنچنانکه  )قابل توجه است که 
خود  که  می باشد«؛  افالطونی  ساحتی  دو  جهان شناختی  به  »اعتقاد  مولود،  صوفیانه 
مولوی به این جهان شناختی دو ساحتی افالطون اعتقاد داشت آنچنانکه حافظ نیز بر 

این سیاق فکر می کرد(.

و  ترویج  و  تبلیغ  بسترساز  که  مولوی«  صوفیانه  فکری  »منظومه  کردن  مطلق   - و 
»جایگزینی جهان بینی دو ساحتی افالطونی مولوی به جای جهان بینی توحید اسالم 
تطبیقی اقبال و شریعتی« در دهه 70 گردید. قابل ذکر است که آنچنانکه قباًل هم به 
اشاره رفت، »مبنای جهان شناختی و جهان بینی تمامی عرفا و اسالم صوفیانه در تمامی 
مذاهب و رویکردهای مختلف از جمله خود مولوی و حافظ و غیره، اعتقاد به ثنویت 

جهان شناختی افالطونی توسط دو ساحتی دیدن جهان و وجود می باشد.«

ز - طرح رازدانی در کنار عقل نقاد خودبنیاد به عنوان »گوهر روشنفکر دینی« در برابر 
طرح مسئولیت پذیری و خودآگاهی پذیری شریعتی به عنوان گوهر روشنفکر دینی 
پارادوکسی بود که فرج دباغ جهت مقابله کردن با اسالم تغییرساز و اجتماعی اقبال و 

شریعتی مطرح کرد.

ح - متافیزیک حداکثری اسالم دگماتیسم صوفیانه فرج دباغ در کانتکس تاسی او از 
این شعر مولوی در مثنوی – دفتر اول – ص 18 – سطر 4 بیت 312 که می گوید:

جز که حیرانی نباشد کار دین گه چنین بنماید و گه ضد این

که مطابق این شعر مولوی، فرج دباغ فونکسیون دین را عالوه بر اینکه محدود به فرد 
می کند فراورده نهایی آن را، ایجاد حیرت در فرد تعریف می کند. برعکس ادعای پیامبر 
اسالم که در سوره حدید آیه 25 کار دین را شورانیدن توده ها بر علیه نظام های حاکم 

قدرت ثالثه جهت برپائی قسط معرفی می نماید.

ِفیِه  اْلَحِدیَد  َوأَنَْزْلَنا  ِباْلِقْسِط  ِلیُقوَم النَّاُس  َاَن  ف َوأَنَْزْلَنا َمَعُهُم اْلکَتاَب َواْلِم�ری ِباْلَبیَناِت  أَرَْسْلَنا رُُسَلَنا  »َلَقْد 
بَأٌْس َشِدیٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلیْعَلَم اللَُّه َمْن یْنُصُُه َورُُسَلُه ِباْلَغیِب ِإنَّ اللََّه َقِوی َعِزیٌز - هدف ارسال 
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رسل از آدم تا خاتم این بوده است که ما خداوند آن ها را فرستادیم تا با بینات و کتاب و 
میزان، توده های جوامع مختلف بشری را جهت برپائی قسط و عدالت برشورانند و آهن 
را در این رابطه قرار دادیم چراکه در آهن هم قدرت نهفته است و هم صنعت و منفعت 
و البته در نهایت برای اینکه بدانیم تا چه کسانی در غیبت رسل پیامبرانشان را نصرت 
می کنند. به درستی که خداوند هم قوی است و هم عزیز است« )سوره حدید - آیه 25(.

ط - باز در همین رابطه برعکس دیدگاه فرج دباغ، پیامبر اسالم جهت راززدائی کردن 
اسکوالستیکی جهان، انسان ها را آنچنانکه در فصل اول کتاب فکر دینی اقبال هم شاهد 

هستیم، به مطالعه مکرر طبیعت تشویق می کند.

ٍء َقِدیٌر - الَِّذی َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحیاَة ِلیْبُلَوکْم أَیکْم أَْحَسُن َعَماًل  َ »تََبارَک الَِّذی ِبیِدِه اْلُمْلک َوُهَو َعیَل کلِّ �ش
ِ َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن تََفاُوٍت َفارِْجِع اْلَبَصَ 

َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَغُفوُر - الَِّذی َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا َما تََری �ف

ٌ - پر برکت است  ِ یْنَقِلْب ِإَلیک اْلَبَصُ َخاِسًئا َوُهَو َحِس�ری
ف َهْل تََری ِمْن ُفطُوٍر - ثُمَّ ارِْجِع اْلَبَصَ کرَّتَ�ری

خدائی که وجود به دستش ریزش کرد و بدین ترتیب است که او بر همه این وجود توانا 
است - همان خداوندی که موت و حیات را آفرید تا بیازماید شما را در عمل خودتان 
و اوست خدائی که هم عزیز است و هم غفور - همان خداوندی که هستی و وجود را 
خلق کرد پس اگر تو در این خلقت حیران شدی - اقدام به بازفهمی در جهان و وجود 
بکن، چراکه توحید در خلقت این جهان مانع از رازآلود بودن این خلقت می شود پس 
اگر باز هم این جهان برایت رازآلود بود، دوباره در شناخت خود شک بکن و اقدام به 
بازفهمی مجدد آن بکن، بدین ترتیب است که دیگر برای تو این جهان رازآلود نخواهد 

بود تا تو گرفتار حیرت و حیرانی بشوی« )سوره ملک – آیات 1 تا 4(.

و نبوی« دینی »تجربه مولود نهجالبالغه، در خدا« »تصور  – ب
پیامبراسالممیباشد،نهتجربهصوفیانهو جهانشناختیتکساحتی

جهانشناختیثنویتوجودیودوساحتیافالطونی:

برای تبیین »تصور خدا« در نهج البالغه باید توجه داشته باشیم که:
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1 - خدای علی در نهج البالغه یک خدائی یقینی است نه جزمی و تقلیدی و تعبدی. به 
همین دلیل خود امام علی در باب خداشناسی خود می گوید:

»و ُکِشَف الِغطاَء ما ازَْدْدُت یقیناً - اگر پرده ها هم برداشته شود بر یقین علی در خداشناسی 
چیزی افزوده نمی شود.«

2 - »تصور خدا« برای علی هر چند در چارچوب تجربه دینی پیامبر اسالم حاصل شده 
است، ولی از آنجائیکه خود امام علی در عرصه عقل و فکر و اندیشه و تامالت شخصی اش 
حاصل کرده است، این »تصور خدای« او با اینکه مولود تجربه دینی می باشد اما کاماًل 
با عقل تائید می گردد، آنچنانکه پیامبر اسالم در این رابطه امام علی را تشویق به انجام 

آن می کرد.

»یا عیل اذا رایت الناس یتقربون ال خالقهم بانواع آل�ب تقربانت الیه به انواع العقل تسبقهم - ای 
علی آن زمانی که مردم توسط عبادت به خداشناسی و خداپرستی می پردازند تو در 
اندیشه و تفکر خدایت را بشناس تا در خداشناسی بر آن ها سبقت  چارچوب عقل و 

بگیری.«

چارچوب  در  صوفیانه  اسالم  خدای«  »تصور  برعکس  علی  خدای«  »تصور   -  3
جهان شناختی افالطونی یا ثنویت وجودی و جهان دو ساحتی افالطونی برایش حاصل 
نشده است بلکه بالعکس »تصور خدای« برای او در کانتکس جهان شناختی توحیدی 

حاصل شده است چراکه آنچنانکه خود علی در باب »تصور خدایش« می گوید:

»ما رایت شیئا اال و رایت الله معه و قبله و به عده - در این جهان چیزی ندیدیم مگر اینکه 
با او و قبل از او و بعد از او خداوند را می بینم.«

4 - »تصور خدای« علی یک خداشناسی و خداپرستی به خاطر آخرت و بهشت و جهنم 
نیست بلکه خدائی است که عبادت او بسترساز و عامل رشد اگزیستانسی و وجودی 

می گردد آنچنانکه خود امام علی در این رابطه می فرماید:

»الهی ما عبدتک خوفا من عقابک و ال رغبه �ف ثوابک و لکن وجدتک اهال للعبا ده فعبدتک - ای 
خدای من، عبادت و پرستش من نه برای ترس از جهنم است نه طمع بهشت بلکه تنها 
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تو را می پرستم و تو را عبادت می کنم به خاطر اینکه تو را شایسته عبادت می دانم«

5 – خداشناسی علی و »تصور خدا« در نگاه علی یک موضوع تقلیدی و تلقینی نیست 
بلکه علی در عرصه پراکسیس معرفت شناسانه انسانی آن را حاصل کرده است به همین 

دلیل خود او در این رابطه می فرماید:

»و لست فوق آن اخطیء - من باالتر از آن نیستم که خطائی را مرتکب نگردم«

6 - »تصور خدای« علی برعکس »تصور خدای« اشاعره یک خدای مستبدی نیست که 
تنها از بندگان خود اطاعت یکطرفه بخواهد بلکه بالعکس خدائی است که در برابر مردم 

نیز مسئول و پاسخگو می باشد.

ما   - َحکیًما  َعِزیًزا  اللَُّه  َوکاَن  الرُُّسِل  بَْعَد  ٌة  ُحجَّ اللَِّه  َعیَل  ِللنَّاِس  یکوَن  ِلَئالَّ  َوُمْنِذِریَن  یَن  ِ ِّ ُمَبسش »رُُساًل 
خداوند پیامبران خود را با سالح بشیر و نذیر به طرف توده ها فرستادیم تا حجه را بر 
مردم توسط این پیامبران تمام کنیم همانا خداوند عزیز و حکیم است« )سوره نساء – آیه 

.)165

و در چارچوب این »تصور خدای« مسئول است که امام علی می فرماید:

برابر  در  شما  همه  و  می باشید  ناظر  شما  همه   - رعیته  عن  مسئول  کلکم  و  راع  »کلم 
توده های مردم مسئول و پاسخگو باید باشید.«

باید عنایت داشته باشیم که در کل نهج البالغه امام علی،  باری، پس از مقدمه فوق، 
)قابل توجه است که نهج البالغه موجود در قرن چهارم هجری، یعنی نزدیک به چهار 
و  است  توسط سید شریف رضی جمع آوری شده  امام علی  از شهادت  بعد  صد سال 
است؛ که طبق گفته  این کتاب گذاشته  بر روی  نهج البالغه هم خود سید رضی  نام 
یک  تقریباً  است،  گردآوری شده  توسط سید رضی  که  موجود  نهج البالغه  مسعودی، 
پنجم کل خطبه ها و نامه ها و حکم موجود در قرن چهارم بوده است. البته از آنجائیکه 
سید رضی، مرد ادیبی بوده است، مالک او در گزینش خطبه ها و نامه ها و حکم و حتی 
قطعاتی از این موارد گزینش شده، آنچنانکه در نام کتاب هم آمده است، »بالغت« بوده 
است؛ و به همین دلیل سید رضی جهت انتخاب خطبه ها و نامه ها و حکم امام علی بر 
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مبنای همان معیار بالغت اقدام به گزینش کرده است(؛ و همین برخورد گزینشی سید 
رضی باعث گردیده است تا:

اوالً تمام خطبه ها و نامه های و حکم موجود در قرن چهارم توسط سید رضی جمع آوری 
نگردد.

ثانیاً سید رضی در همان خطبه ها و نامه ها و حکم گزینشی خود، آن قسمت هائی که از 
نگاه خود از بالغت برخودار بوده است، نقل کرده است.

بنابراین نهج البالغه موجود، نه تنها همه خطبه ها و نامه ها و حکم امام علی، حتی در 
قرن چهارم نیستند، بلکه آنهایی هم که هستند، کامل نیستند با همه این تفاسیر در 
تبیین »تصور خدا«  به  امام علی در آن،  تنها خطبه ای که  نهج البالغه موجود  همین 
از نگاه خود می پردازد، فراز دوم خطبه اول نهج البالغه است که در این فراز امام علی 

می فرماید:

تَْوِحیِدِه  کَماُل  َو  تَْوِحیُدُه  ِبِه  اَلتَّْصِدیِق  کَماُل  َو  ِبِه  اَلتَّْصِدیُق  َمْعِرَفِتِه  کَماُل  َو  َمْعِرَفُتُه  یِن  اَلدِّ ُل  »...أَوَّ
ُ اَْلَمْوُصوِف َو َشَهاَدِة کلِّ  َفاِت َعْنُه ِلَشَهاَدِة کلِّ ِصَفٍة أَنََّها َغ�ری ْخالَِص َلُه نَْفی اَلصِّ ْخالَُص َلُه َو کَماُل اَاْلإِ اَاْلإِ

اُه َفَقْد َجزَّأَُه  اُه َو َمْن ثَنَّ َفِة َفَمْن َوَصَف اَللََّه ُسْبَحانَُه َفَقْد َقرَنَُه َو َمْن َقرَنَُه َفَقْد ثَنَّ ُ اَلصِّ َمْوُصوٍف أَنَُّه َغ�ری

ُه َو َمْن  ُه َفَقْد َعدَّ ُه َو َمْن َحدَّ َو َمْن َجزَّأَُه َفَقْد َجِهَلُه َو َمْن َجِهَلُه َفَقْد أََشاَر ِإَلیِه َو َمْن أََشاَر ِإَلیِه َفَقْد َحدَّ

َ ٍء  َنُه َو َمْن َقاَل َعالَ َم َفَقْد أَْخیَل ِمْنُه کاِئٌن الَ َعْن َحَدٍث َمْوُجوٌد الَ َعْن َعَدٍم َمَع کلِّ �ش َقاَل ِفیَم َفَقْد َضمَّ

ٌ ِإْذ الَ َمْنظُوَر ِإَلیِه ِمْن َخْلِقِه  َلِة بَِص�ری َ اَْلَحَرکاِت َو اَاْلآ ِبُمَزایَلٍة َفاِعٌل الَ ِبَمْع�ف َ ٍء الَ  ُ کلِّ �ش ِبُمَقارَنٍَة َو َغ�ری الَ 

ٌد ِإْذ الَ َسکَن یْسَتأِْنُس ِبِه َو الَ یْسَتْوِحُش ِلَفْقِدِه... - استارت دین، به لحاظ نظری، از »تصور  ُمَتَوحِّ

خدا« آغاز می گردد. در چارچوب کمال معرفت به »تصور خدا« است که تصدیق به 
خداوند صورت می گیرد. )نه بالعکس و به همین دلیل تصدیقات گوناگون انسان ها و 
تا  لذا  معلول گوناگونی، »تصور خداوند« می باشد؛  به خداوند همه  ادیان  و  رویکردها 
زمانیکه، »تصور خدا« تغییر نکند امکان تغییر در تصدیقات به خداوند در فرد و جامعه 
وجود ندارد(. از آنجائیکه توحید خود یک نوع تصدیق به خداوند می باشد )نه »تصور 
یا جامعه  برای فرد  تنها در چارچوب تحول در »تصور خداوند«  نتیجه  خداوند«( در 
حاصل می شود« )آنچنانکه شرک و بت پرستی، در تاریخ پرستش انسان، از آغاز تاکنون 
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نیز خود، »تصدیقی دیگر از خداوند می باشد« که توسط تغییر، در »تصور خدا« برای 
فرد و جامعه حاصل شده است( )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه اول – ص 39- س 6 به بعد(.

در این رابطه بوده است که مشرکین برای اینکه بتوانند، »بستر گرایش مردم به شرک 
ابتدا« تصور خدا در نگاه مردم را تغییر می دادند و موضوع  و بت پرستی فراهم کنند 
بت پرستی در تاریخ بشر در اشکال مختلف آن در این چارچوب تکوین پیدا کرده است 
ابراهیمی از آغاز تا انجام با بت پرستی تالش در جهت تغییر  و علت مبارزه پیامبران 
»تصور خدا« در نگاه مردم بوده است، اخالص در عمل مولود توحید در نظر می باشد. 
آنچنانکه توحید در نظر مولود، »اصالح در تصور خدا« است. اخالص که به قول معلم 
کبیرمان شریعتی، یکتائی در »بودن« و یکتایی در »زیستن« می باشد، مولود »یکتویی 
در شدن« است؛ به عبارت دیگر تا زمانیکه، »یکتویی در شدن« توسط اصالح در »تصور 
خدا« و اصالح توحیدی در تصدیق به خداوند صورت نگیرد »یکتوئی در شدن« برای 
فرد و جامعه  زمانیکه، »یکتوئی در شدن« در  تا  بدین خاطر  و  نمی شود  فرد حاصل 
تکوین پیدا نکند، اخالص در عمل که همان »یکتایی در بودن« و »یکتایی در زیستن« 

می باشد حاصل نمی شود.

در این رابطه است که پروسس ایجاد اخالق عملی که همان اخالص از نگاه امام علی 
آنچنانکه  پروسس عملی« می باشد.  بر  نظری  پروسس  »تقدم  انجام،  معلول  می باشد، 
امام علی می بایست از اصالح  از نگاه  پروسس نظری، جهت اخالق عملی یا اخالص، 
در »تصور خداوند« شروع بشود؛ زیرا تا زمانیکه ما نتوانیم »تصور خدا« را در نگاه فرد 
یا جمع تغییر بدهیم، نمی توانیم، تصدیقات آن ها را تغییر بدهیم و توحید را به آن ها 
آموزش بدهیم؛ و تا زمانیکه توحید به عنوان تصدیق عملی و نظری، برای فرد و جمع 
حاصل نشود، امکان دستیابی به اخالص یا اخالق عملی فردی و جمعی، از نظر امام 
علی وجود ندارد؛ لذا در این رابطه است که ابراهیم خلیل بنیانگذار توحید در تاریخ بشر 
و اب االنبیاء پروسس مبارز خودش در جهت دستیابی به توحید نظری و توحید عملی 
و توحید فردی و توحید اجتماعی از مبارزه با بت پرستی در عرصه های ذهنی و عینی 
و فردی و اجتماعی در راستای، اصالح در »تصور خدا« آغاز کرد و نهایت اخالص به 
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خداوند نفی صفات از ذات خداوند می باشد.

دارای  که  می باشد  مشککه  یک حقیقت  یا  و  پروسس  یک  علی  امام  نگاه  از  اخالص 
فرایندهای مختلفی در دو عرصه نظری و عملی است. آنچنانکه »اخالص عملی در گرو 
اخالص نظری می باشد« علی ایحال، هم اخالص عملی و هم اخالص نظری حرکتی 
پلکانی به سوی جلو دارند که آخرین پله اخالص نظری از نظر امام علی، صفت سوزی 
از خداوند است و به این ترتیب است که هر چند که »خداوند ادیان ابراهیمی، خداوند 
ابراهیمی جهت  پیامبران  بت پرستی  مبارزه ضد  شروع  آغاز  در  و  می باشد«  پرسونال 
انسانی  دارای صفات  ابراهیمی  ادیان  پرسونال  خداوند  این  مردم،  توده های  از  دعوت 
بودند، اما روند رو به جلو پروسس توحید نظری و عملی پیامبران ابراهیمی در دعوت 
خود از جامعه و فرد، بسترساز آن می شد که در ادیان ابراهیمی خداوند پرسونال، دارای 
ٌء...« )سوره شوری - آیه  َ صفات انسانی، در چارچوب صفت سوزی بدل به »...َلیَس کِمْثِلِه �ش

11( و به قول مولوی »به چه ماند؟ به چه ماند؟ به چه ماند؟« بشود.

یعنی خدای بی صفت جایگزین خدای صفت دار گردد، چون هر صفتی به دو گانگی با 
موصوفش گواه است )از دیدگاه امام علی صفت دادن به خداوند همان تصویر بخشیدن 
به خداوند( می باشد، بنابراین ما هر گونه تصویری که از خداوند در ذهن و در جامعه 
توسط بت تراشی ذهنی و عینی بسازیم قبل از آن باید صفاتی برای خداوند قائل شده 
برای خداوند  نمی توانیم  نشویم، هرگز  قائل  برای خداوند  زمانیکه صفاتی  تا  و  باشیم 
تصویری قائل بشویم. در همین رابطه امام علی در این خطبه از آنجائیکه به »تصور 
خدا« در چارچوب تجربه نبوی پیامبر اسالم که نماد آن، همان آیه 11 سوره شوری 
ٌء...« می باشد، مؤمن است در نتیجه، امام علی فهم »تصور خدا«  َ یعنی »...َلیَس کِمْثِلِه �ش
را در گرو تصویرسوزی خداوند می داند و به این دلیل است که در این خطبه امام علی 
ٌء...«  َ معتقد است که برای، تصویرسوزی خداوند، جهت دستیابی به »...َلیَس کِمْثِلِه �ش
الزم است که قبل از هر چیز به صفات سوزی خداوند دست بزنیم. چراکه از نظر امام 
علی نسبت دادن هر گونه صفات به خداوند باعث می گردد تا مابین، »ذات خداوند« به 
عنوان موصوف و خود صفت دو گانگی قائل بشویم که خود این دو گانگی بین صفت و 
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موصوف از نگاه امام علی شرک به خداوند می باشد.

زیرا هر موصوفی به علت مغایرت با صفتش، شاهد گویای آن کس است که »خداوند را 
توصیف می کند« و بدین ترتیب، همسانی برای ذات بی همتای خداوند می سازد و دوئی 
در یگانگی خداوند قائل می شود و مقام واالی احدیت را تجزیه می نماید و به این ترتیب 
است که پندار تجزیه در وحدت آتش نشان نادانی است؛ که خدا را قابل اشاره انگارد 
و با آن اشاره محدودش سازد و چون معدودها به شمارش درآورد. »کسی که بپرسد: 
خدا در چیست؟ خدا را در آن گنجانیده و اگر خدا را روی چیزی توهم کند، آن را 
خالی از خدا پنداشته است، هستی خداوند را هیچ رویدادی سبقت نگرفته و نیستی بر 
هستی اش تقدم نداشته است، خداوند با همه وجود است بدون پیوستگی و غیر از همه 
از آنکه خود حرکتی  وجود است بدون گسستگی، اوست سازنده همه کائنات بی نیاز 
کند و ابزاری را وسیله کار خود نماید، اوست بینای مطلق بی نیاز به دیدگاهی، اوست 
یگانه ای که نیازی به دم ساز ندارد تا از جدائی با او وحشتی بر او عارض گردد« )فراز 
دوم خطبه اول نهج البالغه صبحی الصالح – ص 39 و 40 – از سطر 6 صفحه 39 تا سطر 7 ص 40(.

»صفاتسوزی« و »تصویرسوزی« نهجالبالغه: در علی نگاه در  – ج
خداوند،مقدمهفهم»تصورخدا«میباشد:

آنچنانکه قباًل هم اشاره کردیم برای فهم »تصور خدا« در نگاه علی باید به فراز دوم 
خطبه اول نهج البالغه امام علی توجه کنیم. چراکه در کل نهج البالغه موجود، تنها جائی 
که امام علی به صورت تئوریک و کالمی به تبیین »تصور خدا« و نقش آن در عرصه 
عینیت فردی و اجتماعی انسان می پردازد فقط و فقط در همین فراز دوم خطبه اول 
نهج البالغه می باشد. آنچنانکه قبل از امام علی، پیامبر اسالم مربی و معلم و مراد و امام 
او در چارچوب تجربه دینی و نبوی خود در قرآن، تنها در مواردی محدود به تبیین 
کالمی »تصور خدا« در قرآن می پردازد. مثل »آیه 11 - سوره شوری« و »4 آیه - سوره 

اخالص« و »آیات 1 تا 6 - سوره حدید« و »آیه 156 – سوره بقره« وقس علی هذا.
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البته علت اینکه پیامبر اسالم در چارچوب تجربه دینی و نبوی خود و بعداً، به تاسی 
از او، امام علی بسیار محدود به تبیین کالمی »تصور خدا« می پردازند، آن است که 
باید فراموش نکنیم که مخاطبین پیامبر اسالم و امام علی گروه های متوسط اجتماعی 
می باشند؛ و اصاًل یکی از اهم موضوعاتی که پیامبران ابراهیم در عرصه جامعه سازی و 
انسان سازی خود به آن توجه داشته اند، دوری گزیدن از نخبه گرائی بوده است یعنی 
»برعکس افالطون که معتقد به نخبه گرائی بود و بر سر در آکادمی خود نوشته بود« که 
کسی که هندسه نمی داند در این سرای وارد نشود پیامبران ابراهیمی همیشه در دعوت 
خود مخالف نخبه گرایی بودند؛ و به همین دلیل همیشه گروه های متوسط جامعه یعنی 

ناس و توده های عادی و محروم جامعه مخاطب آن ها بوده و هستند و خواهند بود.

پیامبران  دعوت  گرانی گاه  و  ثقل  نقطه  آنجائیکه  از  تا  است  گردیده  باعث  امر  همین 
ابراهیمی، »خداوند« و در نتیجه »تصور خدا« باشد و تمامی پیامبران ابراهیمی تالش 
می کردند تا سنگ زیربنای جهان بینی و حرکت خودشان بر پایه خداوند و تصور و مبارزه 
با بت پرستی قرار دهند، به همین دلیل، برعکس عرفان هند شرقی و متافیزیک فالسفه 
یونان، انبیاء ابراهیمی جهت تبیین خداوند به جای تکیه بر »تبیین یگانگی وجود در 
عرصه طبیعت و ماوراء الطبیعت«، بر »تبیین یگانه خود خداوند به صورت عددی« تکیه 
می کردند تا توده ها توان فهم آن را داشته باشند. در نتیجه این امر عاملی گردیده است 
تا پیامبران ابراهیمی در ظاهر دعوت خود به تبیین خدای پرسونال بپردازند که دارای 
صفات انسانی، مثل صفات رحیم، کریم، عزیز، غفور، علیم، بصیر، غنی، حمید، سریع 
الحساب و غیره می باشد؛ زیرا پیامبران ابراهیمی به درستی می دانستند که بدون خدای 
صورت دار و خدای صفت دار و خدای پرسونال، گروه های متوسط مخاطب آن ها در طول 
تاریخ نمی توانند، با خداوند ارتباط بگیرند و از آنجائیکه هدف اصلی پیامبران ابراهیمی، 
»ایجاد ارتباط بین بندگان و خداوند« بوده است، لذا در این رابطه تبیین صف انسانی 

برای خداوند به عنوان یک ضرورت دعوت بوده است.

آنچنانکه مولوی در دفتر دوم مثنوی در انتهای داستان موسی و شبان همین نتیجه گیری 
از نظر مولوی، هم خدای شبان یک خدای پرسونال است و دارای  را می کند؛ یعنی 
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صفات بشری می باشد و هم خدای موسی، البته با تفاوت و تمایزاتی، ولی به هر حال هر 
چند تمایزاتی بین خدای پرسونال شبان که خطاب به خداوند می گفت:

چارقت دوزم کنم شانه سرت تو کجائی تا شوم من چاکرت

شیر پیشت آورم ای محتشم جامه ات شویم شپش هایت کشم

وقت خواب آید برومب جایکت دستکت بوسم مبالم پایکت

ای به یادت هی هی و هیهای من ای فدای تو همه بزهای من

مثنوی – دفتر دوم – ص 280 – س 7 – ابیات 1735 به بعد

با خدای کالمی موسی که خطاب به خدا می گفت:

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

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

هر چه مولودست او زاین سوی جست هر چه جسم آمد والدت وصف اوست

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

مثنوی – دفتر دوم – ص 281- س 8 – ابیات 1758 به بعد

تفاوتی وجود داشت، اما مولوی پس از پایان این داستان ساختگی )گندمش بستان که 
پیمانه است رد( و این دیالوگ خود مولوی که در زبان موسی و شبان جاری ساخته 
است، او نتیجه ای که از این داستان می گیرد این است که هم خدای شبان و هم خدای 

موسی، خدای تصویردار و پرسونالی هستند، البته با درجاتی تفاوت:

نقش تست آن نقش آن آئینه نیست نقش می بینی که در آئینه ایست

در خور نایست نه در خورد مرد دم که مرد نایی اندر نای کرد

همچو نافرجام آن چوپان شناس هان و هان گر حمد گویی گر سپاس

لیک آن نسبت به حق هم ابترست حمد تو نسبت بدان گر بهتر ست

کین نبودست آنچه می پنداشتند چند گویی چون غطا برداشتند
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چون مناز مستحاضه رخصتست این قبول ذکر تو از رحمتست

ذکر تو آلوده تشبیه و چون با مناز او بیالودست خون

مثنوی – دفتر دوم – ص 283 – س 14 – ابیات 1806 به بعد

بنابراین، نتیجه ای که مولوی در پایان این داستان ساختگی و این دیالوگ ساختگی بین 
موسی و شبان می گیرد این است که هم حمد شبان و هم حمد موسی آلوده به تشبیه 

و چون بوده است چراکه هر دو حمد خدای تصویردار می کردند.

وآنگه همه بت ها را در پیش تو بگدازم صورت گر نقاشم هر حلظه بتی سازم

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

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

چون بوی تو دارد جان جان را هله بنوازم جان ریخته شد بر تو آمیخته شد با تو

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

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

کلیات شمس تبریزی - غزل شماره 1462- ص 563 - س 16 به بعد

به همین دلیل هر چند پیامبر اسالم در کانتکس تجربه دینی و نبوی خود برای ایجاد 
پیوند بین متوسطین جامعه که مخاطبین اصلی دعوت او هستند مجبور به طرح خدای 
صورت دار و صفت دار و پرسونال می باشد اما در حاق دعوت خود برای آینده به طرح 
خدای بی صورت می پردازد. آنچنانکه در آیه 12 سوره شوری دیدیم که قرآن می فرماید 
فراز دوم خطبه  در  ترتیب  به همین  ندارد«  ٌء - خداوند هیچ صورتی   ْ َ َکِمْثِلِه �ش »َلْیَس 
اول نهج البالغه، امام علی جهت تبیین خداوند بی صورت، به صورت سوز و صفت سوزی 

خداوند می پردازد.

»خدای  تبیین  علت  با  رابطه  در  الهوری  اقبال  محمد  عالمه  موالنا  حضرت  البته 
عرفانی  تجربه  و  دینی  تجربه  دو  در عرصه  به جای »خدای صورت سوز«  صورت دار« 

نظری دیگر دارد:
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»چون جتربه خودآگاهانه ما تنها نقطه عزیمت برای دست یافنت به هر معرفت است، 
منی توانیم از محدودیت تعبیر واقعیت ها در پرتو جتربه درونی خویش بر کنار مبانیم.« 

تصور خدا به صورت بشری امری است که برای فهم زندگی از آن منی توان حذر کرد، 

چه زندگی را تنها از درون می توان شناخت. ناصر علی، شاعر سر هندی، از زبان بت به 

برهمن چنین سروده است:

برون از خویشنت آخر چه دیدی؟ مرا بر صورت خویش آفریدی

)بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل محک فلسفی تجلیات تجربه دینی – ص 71 – س 1(.

بنابراین از نظر عالمه محمد اقبال الهوری:

»خداوند یک من نهایی و مطلق است که انسان تنها از طریق جتربه درونی خویش 
می تواند به آن جتربه پیدا کند« به عبارت دیگر، از نگاه اقبال این جتربه درونی انسان 

اجنام  دو صورت  به  است  اهلل  نامش  و مطلق که  نهائی  من  آن  به  دستیابی  جهت 

می گیرد:

الف – جتربه دینی.

ب – جتربه عرفانی« )بازسازی فکر دینی در اسالم – ص 72(.

از آرامش و اطمینانی که توسط  »مرد باطنی یا عارف و صوفی منی خواهد که پس 
جتربه عرفانی به دست آورده است به حیات این جهان و جامعه برگردد و تازه آن زمانی 

هم که مرد باطنی یا عارف و صوفی بخواهد به زندگی این جهان و جامعه برگردد 

بازگشت او برای متام بشریت سود چندانی ندارد. ولی بازگشت پیغمبر جنبه خالقیت 

و ثمر بخشی دارد. چراکه 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 ای از کمال مطلوب ها خلق کند. 

نهایی  مرحله ای  عرفانی  جتربه  از  آرامش حاصل  باطنی  مرد  یا  عارف  یا  برای صوفی 

است، اما برای پیامبر بیدار شدن نیروهای درونی او توسط جتربه دینی عاملی است که 

جهان را تکان می دهد. در پیامبر آرزوی اینکه ببیند جتربه دینی او به صورت یک نیروی 

جهانی زنده درآمده به حد اعلی وجود دارد؛ لذا به این ترتیب است که بازگشت پیامبر 
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به جامعه نوعی از آزمون عملی ارزش جتربه دینی او به شمار می رود« )بازسازی فکر دینی 

در اسالم – فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 143 س 6(.

یعنی از نظر اقبال هر چند دین و وحی و نبوت در چارچوب تجربه دینی قابل تعریف 
می باشند ولی شرط اول سخن آن است که بدانیم که نه تنها تجربه عرفانی در طول 
تجربه دینی، نبوی پیامبر نیست، بلکه این دو تجربه از دو جنس مختلف و متفاوت 
اقبال الهوری در چارچوب، »تجربه دینی« واقعیت ها  از نظر  از آنجائیکه  می باشند و 
در پرتو »تجربه درونی« می توان شناخت، این امر باعث می گردد تا »تصور خدا« در 

دیسکورس پیامبران ابراهیمی صورت پرسونالی پیدا کند. ماحصل اینکه:

1 - تجربه عرفانی صوفیانه، معلول جهان شناختی دو ساحتی افالطونی آن ها می باشد 
که در چارچوب ثنویت جهان شناختی افالطونی تمامی صوفیان معتقدند که عالوه بر 
اینکه این جهان، جهان سایه و جهان زندان می باشد، انسان در این جهان هم به لحاظ 
معرفتی و هم به لحاظ فیزیکی و روانی در زندان قرار دارد زیرا در دایره ای جدای از 
اصل خویش به سر می برند لذا دائماً در تالش است تا به اصل خویش که همان عالم 

ُمُثل افالطونی می باشد برگردد و این خواسته ممکن نمی شود جز با عشق صوفیانه.

بی سر و بی پا بدیم آن سر همه منبسط بودیم و یک جوهر همه

بی گره بودیم و صافی همچو آب یک گهر بودیم همچون آفتاب

شد عدد چون سایه ای کنگره چون به صورت آمد آن نوره سر

تا رود فرق از میان این فریق کنگره ویران کنید از منجیق

مثنوی – دفتر اول – ص 36 – س 9 – ابیات 696 به بعد

دارای یک  تجربه صوفیانه در هر شکل و شمای آن  رابطه است که  این  بنابراین در 
متافیزیک حداکثری می باشد؛ و به همین دلیل در تجربه عرفانی یا صوفیانه مسلمانان 
از آغاز تا انجام به نحوی از نظر کالمی معتقد به مشرب اشعری گری یا اشاعره می باشند. 
چراکه تنها این کالم اشعری است که می تواند آن ایده آلیسم حداکثری افالطونی آن ها 

را تبیین فلسفی و کالمی بکند.
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2 - »تصور خدا« در چارچوب تجربه دینی یا نبوی پیامبران ابراهیمی برعکس تجربه 
عرفانی صوفیانه نقش کلیدی و گرانیگاه دارد. چراکه پیامبران ابراهیمی می کوشیدند 
تا توسط »تصور خدا« تصدیقات نظری و عملی آن ها را در عرصه فرد و اجتماع دچار 

تحول کنند.

3 - اولین تصدیقاتی که پیامبران ابراهیمی در چارچوب تجربه دینی خود دچار تحول 
ابراهیمی،  پیامبران  نظر  از  بنابراین  بود؛  توحید  به  استحاله تصدیق شرک  می کردند، 
توحید یک تصدیق است که توسط اصالح نظری و عملی »تصور خدا« حاصل می شود.

4 - مبارزه با بت پرستی در حرکت پیامبران ابراهیمی در جهت اصالح »تصور خدا« در 
نظر و عمل فرد و جامعه بوده است.

5 - هر چند پیامبران ابراهیمی، در آغاز دعوت خود تالش می کردند تا توسط خداوند 
صورت دار و صفت دار بین مخاطبین متوسط خود و خداوند پیوند ایجاد نمایند، اما به 
مرور این پیامبران ابراهیمی تالش داشتند تا »تصور خدا« از شکل صورت دار، به صورت 

صورت سوز تبیین نمایند.

6 - در فراز دوم خطبه اول نهج البالغه امام علی تالش می کند تا به تبیین »تصور خدا« 
در نگاه خودش به عنوان پارادایم کیس تجربه نبوی پیامبر اسالم بپردازد. طبیعی است 
پیامبر  و عملی  نظری  پارادایم کیس دعوت  عنوان  به  علی  نگاه  در  که »تصور خدا« 
اسالم، برعکس عوام و متوسطین شکل صورت سوز و بی صفت داشته باشد. باری امام 
یِن َمْعِرَفُتُه« اشاره به تجربه دینی خودش می کند که پارادایم کیس  علی با بیان »اول الدِّ
تجربه دینی و نبوی پیامبر اسالم می باشد. چراکه، دین برای امام علی آنچنانکه اقبال 
عرفانی  و  صوفیانه  تجربه  برعکس،  که  می باشد  دینی  تجربه  همان  می گوید  الهوری 
اغازش معرفت به »تصور خدا« است و در این رابطه است که »َو کَماُل َمْعِرَفِتِه التَّْصِدیُق« 
به تصدیقات عملی و نظری در چارچوب تجربه دینی توسط اصالح »تصور خدا« حاصل 

می شوند.

به همین دلیل نهضت رهائی و نجات پیامبران ابراهیمی، از مبارزه با بت پرستی جهت، 



سلسله درس های شناخت نهج البالغه - جلد دوم 170

اصالح »تصور خدا« در نگاه مردم، آغاز می شد؛ و باز به همین دلیل است که در قرآن، 
این همه بر تبیین پروسس مبارزه با بت پرستی ابراهیم خلیل تکیه می شود. »َو کَماُل 
ابراهیمی  انبیاء  هدف  چند  هر  کردیم  مطرح  هم  قباًل  آنچنانکه  تَْوِحیُدُه«  ِبِه  التَّْصِدیِق 

استقرار توحید در فرد و جامعه در عرصه نظر و عمل یا عین و ذهن بوده است اما نباید 
فراموش کنیم که دستیابی به توحید توسط اصالح در »تصور خدا« امکان پذیر بوده 
ْخاَلُص َلُه« اخالص به عنوان اخالق در دیسکورس انبیاء ابراهیمی  است »َو کَماُل تَْوِحیِدِه ااْلإِ
توسط »یکتایی در زیستن« و »یکتایی در بودن« و »یک تویی در شدن« تعریف شده 
است که آن »یکتایی در زیستن« و »یکتایی در بودن« باز خود در گرو، »یک تویی در 
شدن« می باشد؛ که به نوبه خود این »یک تویی در شدن« در گرو توحید فردی معلول 

همان اصالح »تصور خدا« می باشد.

 




