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شخصیت ها و تاریخ:

اگر بر مبنای متد معلم شریعتی در اسالم شناسی مشهد عوامل موتور تاریخ و جامعه 
را بررسی نمائیم، دارای چهار مؤلفه می باشد که عبارتند از؛ ناس، سنت، شخصیت ها 
و تصادف که در این چهار مؤلفه »شخصیت« به عنوان یکی از عناصر موتور جامعه و 
تاریخ مطرح می شود. ما برای تبیین نقش شخصیت ها در تاریخ و جامعه باید نخست 
مشخص کنیم که از نظر ساختاری چه تبیینی از جامعه و فرد داریم و اگر قبل از 
آن دیدگاه فلسفی ما از تاریخ و فرد و جامعه مشخص نگردد امکان تبیین علمی 
از شخصیت ها در تحول اجتماعی و تاریخی مقدور نیست، مدت 25 قرن است که 
بین نظریه پردازان در رابطه با تبیین فلسفی ساختار اجتماعی و تاریخ و فرد پُلمیک 
ایدئولوژی  و  بر مبنای نگرش و جهان بینی  فلسفی در جریان می باشد و هر کدام 
این  تئوری های فلسفی در  یا  تبیین نظریه  به  تاریخی و طبقاتی خود  و  اجتماعی 

رابطه پرداخته اند که در اینجا به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم؛
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الف- نظریه افالطون:

اولین فیلسوفی که در قرن پنج قبل از میالد به صورت سیستماتیک به تبیین این 
نظریه پرداخت افالطون بود افالطون که بعد از اعدام معلم خود - سقراط - )به دست 
اتیموس دیکتاتور آتن( از لحاظ روان شناسی فردی یک فرد ضد اجتماعی شده بود 
و از نظر او سقراط قربانی دموکراسی آتن شد، با توجه به این موضوع که نخستین 
نظام دموکراسی شهری و اجتماعی در زمان سقراط در آتن شکل گرفت که این نظام 
اجتماعی مانند »کمون پاریس« از زیربنای الزم تئوریک و تجربی برخوردار نبود که 
در نتیجه به آنارشی اجتماعی کشیده شد، آنارشی های اجتماعی به این دلیل که 
همیشه زمینه ساز پیدایش نظام های دسپات و اتوکراتیک و توتالی تر می باشد لذا با 
حاکمیت اتیموس سقراط با جام شوکران اعدام شد و همین اعدام سقراط به شدت 
برعکس  افالطون  باعث گردید که  و  واقع شد  افالطون موثر  در روانشناسی فکری 
سقراط و حتی ارسطو دارای روحیه ضد اجتماعی گردد. این تجربه در تاریخ کشور 
ما در سال های 59 و 60 و هم چنین در سال های 1290 تا 1299 و در سال 1332 
مشاهده می گردد که پس از شکست حرکت های اجتماعی در ایران حاصل آن شد 
تا دیکتاتورهای غاصب از راه رسیده که مترصد میوه چینی از مبارزات توده ها بودند، 
برای اینکه بتوانند نظام اجتماعی و مردمی را آماده پذیرش حکومت استبداد و نظام 
با دامن زدن  ابتدا  اتوکراتیک و مطلقه فقاهتی خود بکنند  توتالی تر و دسپاتیزم و 
به حرکت های آنارشی توده ها را از بی نظمی اجتماعی خسته کردند و پس از اینکه 
توده ها نسبت به ریزش نظام مدنی و اجتماعی که باعث به هم خوردن زندگی عادی 
آن ها می شد کالفه و مستاصل شدند شرایط جهت موج سواری و کودتای استبداد و 
نظام توتالی تر و والیت مطلقه فقاهتی آن ها فراهم شد که در اینجا به صورت اشاره 

و مختصر به ذکر آن ها می پردازیم:

1 - بعد از این که کودتای انتخاباتی در 22 خرداد 88 و با مدیریت والیت مطلقه 
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که جنبش  زمانی  انتخاباتی  کودتای  این  به  اعتراض  در  و  رسید  انجام  به  فقاهتی 
رفته  سبز  جنبش  و  می کرد  طی  را  خود  شکل گیری  و  تکوین  پروسه  اجتماعی 
رفته هژمونی این اعتراضات را به همراه جریان کروبی و جناح روحانیون در دست 
می گرفت، جناح رهبری مطلقه فقاهتی که فکر نمی کرد یک مرتبه با چنین جبهه ائی 
از مخالفان روبرو گردد با برنامه ریزی همه جانبه که زیر نظر رهبری والیت مطلقه 
بود وارد عرصه شود و فرماندهی برخورد با این جبهه عظیم را از دست احمدی نژاد 
با  احمدی نژاد  که  بود  مسجل  فقاهتی  مطلقه  رهبر  برای  چراکه  گرفت  او  باند  و 
برخوردهای هیستریک و بی برنامه و خود به خودی اش توان مقاومت در برابر این 
سد عظیم از جنبش اجتماعی و مخالفان را ندارد و این موضوع زمانی برای رهبری 
شهردار  قالیباف  خرداد   27 راه پیمائی  در  که  گردید  قطعی  بیشتر  فقاهتی  مطلقه 
تهران که خود از جناح راست حاکم می باشد تعداد شرکت کنندگان در زیر سرنیزه 
والیت مطلقه فقاهتی را فقط در تهران بیش از چهار میلیون نفر اعالم کرد و در 
این رابطه خامنه ائی با برنامه همه جانبه و زیر نظر مستقیم خود از روز جمعه 29 
خرداد 88 وارد کارزار سرکوب شد که اصول محوری برنامه وی جهت تثبیت کودتای 

انتخاباتی 22 خرداد عبارت بودند از؛

الف - مردم به اعمال سرکوب عریان و برخورد با سرنیزه تهدید شدند )که در 
نماز جمعه 29 خرداد توسط رهبری مطلقه فقاهتی اعالم شد(.

ب - در مرحله بعد دستگیری و شکنجه و اعتراف گیری و به خاک و خون کشیدن 
توده مردم و کسانی که در راه پیمائی ها و تشکیالت هدایت گر شرکت کرده بودند 
)از خوابگاه دانشجوئی تا احزاب هدایت گر- از شکنجه گاه های کهریزک و اوین و 
گوهرشاد تا به آتش کشیدن مسجدها و حسینیه ها و تخریب خوابگاه ها و خونین 

کردن سنگ فرش خیابان ها(.

تلفن  )از  اجتماعی  بین مردم و جنبش  ما  ارتباطی  ج - قطع هر گونه وسایل 
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همراه گرفته تا رسانه های داخل و خارج از کشور(.

د - جلوگیری از انجام راه پیمائی های مسالمت آمیز.

رادیو  )از  اجتماعی  جنبش  علیه  بر  گسترده  تبلیغاتی  منابر  کارگیری  به   - ه 
تلویزیون تا نماز جمعه و نماز جماعات و روزنامه های معلوم الحال دولتی جهت 
محصول  که  بی نظمی  دادن  نشان  فرسایشی  و  توده ها  حرکت  کردن  فرسوده 
این  همه  میان  در  که  بود  خرداد   22 انتخاباتی  کودتای  با  جبهه  این  مقابله 
از همه به رکود جنبش اجتماعی 22 خرداد 88 موثر  ترفندها آنچه که بیش 
واقع شد، خسته کردن مردم و استحاله مبارزات ایشان توسط برجسته کردن 
ریزش نظم اجتماعی بود که جنبش اجتماعی به این دلیل که از حداقل قدرت 
اطالع رسانی مردمی برخودار نبود با این سالح والیت مطلقه فقاهتی به شدت 

ضربه خورد.(.

شیوه  توانست  فقاهتی  مطلقه  رژیم  اینکه  از  پس  و   60 و   59 سال های  در   -  2
حکومت داری و مملکت داری را از نیروها و جریانات لیبرال ها یاد بگیرد، تصمیم به 
عبارت  آن  مکانیزم های  که  گرفت  فقاهتی خود  مطلقه  استقرار حکومت  و  تثبیت 

بودند از؛

الف - اشغال سفارت آمریکا که زیر نظر موسوی خوئینی ها بود و مستقیما توسط 
رهبری مطلقه فقاهتی هدایت می شد و مهم ترین هدفی که رهبر ایران از این 

پروژه دنبال می کرد؛

اول- خلع شعار مبارزه ضد امپریالیستی جریان های مترقی.

دوم- تسویه حساب با لیبرال ها در دولت موقت.

زیرا رهبری مطلقه فقاهتی که آن ها را به نام حکومت امام زمان به سر کار آورده 
بود نیازی به حضور و وجود دوباره آن ها در قدرت نداشت و آن ها را مانع سیطره 
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قدرت خود می دیدند که با تسخیر سفارت آمریکا کوشیدند از طریق افشاگری 
که به صورت کانالیزه شده از صندوق سفارت آمریکا بیرون می آمد به پاکسازی 
بپردازند و حکومت و  قرار داشت  بازرگان  این جریان که در راس آن ها دولت 
تسویه  این  از  دارند، پس  نگه  قدرت خود  قبضه  در  پارچه  را یک  آن ها  دولت 
حساب و زمانی که رژیم مطلقه فقاهتی در این رابطه به خواسته های دوگانه خود 
رسید، بخشی از دانشجویانی را که در این حرکت حضور داشتند، به زندان های 
خود انداختند و هستند هم اکنون کسانی که در زندان های رژیم مطلقه فقاهتی 

به سر می برند.

از  نظر جناح دیگری  زیر  و  بهار سال 59  انقالب فرهنگی که در  ب - جریان 
احمد  و  غفاری  هادی  سرنیزه  با  اسالمی  انجمن های  عنوان  تحت  دانشجویان 
جنتی و اندیشه عبدالکریم سروش و جالل فارسی و... شکل گرفت، هدف رژیم 
می کوشید  که  آمریکا  سفارت  جریان  )برعکس  مرحله  این  در  فقاهتی  مطلقه 
توسط آن به خلع شعار ضد امپریالیستی و تسویه حساب با لیبرال های حکومتی 
به رهبری مهندس مهدی بازرگان بپردازد( در جریان انقالب فرهنگی اما تسویه 
با جریان ها و جنبش سیاسی در  برخورد  از طریق  تام قدرت  حساب و کسب 
جامعه بود که به صورت مانع در برابر تثبیت قدرت رژیم مطلقه فقاهتی قرار 
گرفته بودند! البته جای هیچ شکی نبود که سنگر مدیریت جریان ها در جنبش 
سیاسی جامعه ما دانشگاه ها بودند و رژیم مطلقه فقاهتی به این علت هر گونه 
سنگر مدیریتی و اداری و ستادی در بیرون دانشگاه را از آن ها سلب کرده بود و 
برای جریان های سیاسی هیچ راهی جز عقب نشینی به سمت دانشگاه ها و پناه 
گرفتن در مراکز دانشگاهی باقی نمانده بود لذا زمانی که رژیم مطلقه فقاهتی در 
بهار سال 89 دریافت که تمامی جریان های سیاسی به دانشگاه ها پناه گرفته اند 
با یک یورش نظامی که همراه با تانک و توپ و اعدام و کشت و کشتار بود و 
و...  عبدالکریم سروش  و  رفسنجانی  هاشمی  و  احمد جنتی  و  غفاری  نظر  زیر 
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جامعه  در  سیاسی  با جنبش  خود  آخر  تسویه حساب  وارد  آنان  گرفت،  انجام 
گشتند که در این پروژه هم رژیم مطلقه فقاهتی توانست با سرکوب خونین در 
دانشگاه ها مدیریت جنبش سیاسی را نابود سازد و نیز قدرت خود را بر دانشگاه 

که بزرگ ترین سنگر ضد حاکمیت بود تثبیت نماید.

پروژه  یک  تحت  فقاهتی  مطلقه  رژیم  اینکه  از  پس  عراق:  و  ایران  - جنگ  ج 
حساب شده و در مراحلی توانست لیبرال ها را از قدرت تسویه نماید و دانشگاه ها 
را از جنبش سیاسی پاکسازی نماید نوبت به تثبیت قدرت در جامعه رسید که 
ایران و عراق  بزرگ ترین سالحی که رژیم مطلقه فقاهتی به کار گرفت جنگ 
را که  اجتماعی  و  آزادی های سیاسی  تمامی  تا  یافت  امکان  بود که توسط آن 
چراکه  سازد!  نابود  جنگ  پروسه  در  بود  مانده  باقی   57 بهمن   22 انقالب  از 
آزادی های  بود  فقاهتی  مطلقه  رژیم  تثبیت  مانع  که  اجتماعی  سد  بزرگ ترین 
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی به جای مانده از انقالب 22 بهمن بود که به علت 
ناتوانی و عدم دارا بودن تشکیالت سیاسی و نظامی تو رژیم مطلقه فقاهتی از 
این آزادی ها داد،  ناخواسته تن به قبول  با آن را نداشت و  توانائی مقابله  ابتدا 
رهبری مطلقه فقاهتی از آغاز می دانست که بزرگ ترین مانع تثبیت قدرت مطلقه 
فقاهتی او - آزادی های سیاسی و اجتماعی است که مجبور به تحمل آن است 
و  سپاه  و  کمیته ها   - مثل  نظامی  شبه  و  نظامی  نهادهای  تکوین  با  کوشید  و 
بسیج- خال نظامی خویش را پر کند. رهبری مطلقه فقاهتی به موازات کسب 
قدرت سرنیزه خود را برای قلع و قمع آزادی های اجتماعی آماده کرد، نخستین 
سنگری که جهت نابودی این آزادی ها مورد هجمه قرار گرفت سنگر دانشگاه ها 
بود و پس از آن سنگر جامعه بود اما حاکمیت نمی توانست به علت رشد پتانسیل 
اپوزیسیون و جنبش سیاسی در جامعه )در راس آن ها سازمان مجاهدین خلق( 
آن را از طریق حربه جنگ ایران و عراق نابود سازد )مانند دانشگاه ها(، لذا پروژه 
شکار گرگ را اتخاذ نمود )برای تبیین این پروژه حاکمیت که بر گرفته از شکار 
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اسب توسط گرگ می باشد به تشریح آن می پردازیم؛ شکار اسب به خاطر قدرت 
آنان  نمی باشد،  امکان پذیر  برای گرگ  روی  در  رو  به صورت  آن  و حجم جثه 
اسب را وادار به حرکت رو به عقب می کنند و زمانی که اسب در حرکت رو به 
عقب تعادل خود را از دست می دهد، حمله گرگ ها به اسب آغاز می شود.(. در 
حاکمیت سی ساله فقاهتی در شکار مخالفین زمانی که توان حمله مستقیم به 
آن ها را ندارد سعی می کند آن ها را با ایجاد شرایطی وادار به حرکت رو به عقب 
کند و آن زمان که جنبش اجتماعی با یک حرکت دورانی به ورطه ائی افتاد و 
توان خود را از دست داد، نیروهای سرکوب گر بر سر آن ها می ریزند و آن ها را با 
حمله از صحنه اجتماعی خارج می کنند. برای نمونه حاکمیت سیاسی در اواخر 
اوایل سال شصت به درستی فهمیده بود که مانند جریان سفارت  سال 59 و 
آمریکا و دانشگاه های ایران توان خارج کردن مخالفین خود از صحنه را ندارد 
و لذا برای راندن جنبش سیاسی کوشید با استفاده از جنگ ایران و عراق ابتدا 
آزادی های سیاسی و اجتماعی را از جامعه بگیرد و با سلب آزادی های اجتماعی 
و سیاسی جریان های سیاسی و در راس آن ها مجاهدین خلق را به طرف خشونت 
آن  به  تاکنون  که جریان های سیاسی هرگز حتی  بود  تاکتیکی  این  و  بکشاند 
واقف نشده اند، در این رابطه خشونت گرائی جریان های سیاسی در نیمه اول سال 
60 یک خشونت سیاسی حساب شده و البته تحمیلی از جانب رهبری مطلقه 
فقاهتی جهت شکار اسب ها بود! که این پروژه در سی خرداد 60 به ثمر نشست 
آنتاگونیست مجاهدین تمامی جنبش سیاسی اسیر حمله و  با اعالم حرکت  و 
طعمه گرگان شدند، چنان که رژیم در عرض کمتر از یک سال توانست تمامی 

جامعه را در ظل سرنیزه از جنبش سیاسی پاکسازی کند.

به شعارهای مشروطیت  تا 1299 جنبش های منطقه ائی  3 - در سال های 1290 
بازگشتند که می توانیم از؛ جنبش جنگل در گیالن، جنبش خیابانی در آذربایجان، 
جنبش کلنل پسیان در خراسان و... نام ببریم. به علت اینکه این جنبش ها هر چند 
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در استراتژی به نجات کشور فکر می کردند اما تمامی آن ها در حرکت های تاکتیکی 
معتقد به نجات مقدم منطقه خودی بودند که همین اعتقاد تاکتیکی باعث شد تا 
کشور ایران به ورطه ملوک الطوایفی بیافتد که حاصل آن جز شکل گیری آنارشی 
سوم  کودتای  برای  شرایط  تا  گردید  باعث  مرکزی  آنارشی  این  که  نبود  مرکزی 
اسفند 1299 رضاخان که با حمایت امپریالیسم انگلیس صورت گرفت، فراهم شود 
و طبیعی بود که خستگی مردم در ظل نظام ملوک الطوایفی و آنارشی مرکزی باعث 
گردید تا واکنش نسبت به این کودتا در مردم شکل نگیرد در نتیجه پس از اینکه 
حکومت کودتا مستقر و تثبیت شد تمامی جنبش های منطقه ای از تیغ سرنیزه رضا 

خانی گذشتند.

اوضاع به همین ترتیب بود چراکه  باز  4 - سال 32 و مقاومت ملی؛ در سال 32 
جریان های مذهبی تحت رهبری کاشانی و بروجردی و فلسفی و... حمایت خود را از 
رهبری نهضت مقاومت ملی بر داشتند و با شاه و نصیری و زاهدی وارد بند و بست 
شدند و رابطه های زیر زمینی بین حوزه و جریان کودتا و اعلیحضرت بر قرار گردید، 
از این طرف حزب توده که به عنوان بزرگ ترین جریان سیاسی و تشکیالتی داخلی 
اما در حمایت از منافع کشور شوروی به مخالفت با حکومت مصدق پرداختند که 
در ادامه آن تشکیالت طرفدار انگلیس مانند حزب زحمتکشان بقائی و خلیل ملکی 
این ها  از مصدق برداشتند که حاصل همه  را  و... هم حمایت خود  و حسین مکی 
تضعیف حکومت مرکزی مصدق و پیدایش آنارشیست داخلی بود. تضعیف حکومت 
مرکزی و آنارشیست باعث گشت تا شرایط برای کودتا و حاکمیت لمپنیست شعبان 
بی مخ و طیب ها و رمضان یخی و... فراهم گردد که حاصل آن شد که در کودتای 

28 مرداد مشاهده کردیم.
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ب  - شاخص های فلسفی افالطون:

ضد اجتماعی شدن افالطون به علت مرگ سقراط )که از دیدگاه افالطون علت مرگ 
سقراط نظام های مدنی شهری آتن بود نه استبداد اتیموس( باعث گردید که تمامی 
اندیشه های فلسفی افالطون بر پایه فردیت و ایده آلیسم و نخبه گرائی استوار گردد به 
طوری که اگر افالطون را به عنوان بنیانگذار تئوری حکومت مطلقه فقاهتی بدانیم 

سخنی به گزاف نگفته ایم! محورهای تئوری فلسفی افالطون عبارتند از؛

1 - نظام فلسفی وجود از نظر افالطون؛ تکیه بر عالم ُمثل به جای جهان عینی- از 
نظر افالطون جهان عینی و موجود یک جهان سایه و اعتباری می باشد جهان واقعی 
جهان مثل می باشد که آن جهان حقیقی است و تمامی واقعیت های این جهان که 
این  ما در  آنچه  و  عالم مثل می باشد  واقعی آن در  دارند صورت  اعتباری  ماهیتی 
ایده های مثل  و  و کلی  واقعی  آن جهان  واقعی می نامیم سایه های  را  آن ها  جهان 
هستند که انعکاس آن به این جهان افتاده است از نظر افالطون عالم مثل که عالم 
و جهان حقیقی می باشد یک عالم ایده آلی و کلی و منفرد می باشد که در آن عالم 
تمامی واقعیت های موجود این جهان دارای نمونه مثلی هستند و به این ترتیب بود 
که از نظر افالطون آنچه که اصالت داشت همان ایده ها و مثل ها بود نه این واقعیت ها.

تا  افالطون قصد داشت  زمانی که  افالطون؛  نظر  از  اجتماعی  و  نظام سیاسی   -  2
اندیشه فلسفی خود را )با آن نگاه ضد اجتماعی که بعد از مرگ سقراط پیدا کرده 
بود( وارد نظام اجتماعی و نظام سیاسی بکند راهی برایش باقی نماند جز این که- به 
نظام سیاسی نخبگان به جای دموکراسی سیاسی- قبلی اعتقاد پیدا کند که منظور 
نظام سیاسی حکومتی است که  بهترین  افالطون  از نظر  بود،  او حاکمیت فالسفه 
فالسفه یا به گفته او حکما حاکم باشند همان تئوری که امروز در کانتکس نظام 
مطلقه فقیه در جامعه ما جاری و ساری است )ابن خلدون در کتاب مقدمه تاریخ 
العبر خود می گوید؛ »بدترین نوع حکومت بشر حکومت فقها و حکما می باشد، به 
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علت اینکه هم حکما و هم فقها افرادی کلی گرا و مجرداندیش و مطلق بین می باشند، 

لذا اهل سیاست و حکومت داری نیستند در نتیجه در صورتی که بنابه دالیلی اینها به 

حکومت برسند به علت بینش انحرافی فوق دسپاتیزم ترین حکومت را بر گرده توده ها 

باید یک  اجتماعی  نظام دموکراسی  به جای  افالطون  نظر  از  سوار خواهند کرد.«( 

نظام اجتماعی ارگانیزه حاکمیت فالسفه بر جامعه شکل بگیرد، به باور او دستاورد 
نظام اجتماعی دموکراسی چیزی جز آنارشیست نخواهد بود همان چیزی که از نظر 

افالطون سقراط را قربانی آن کرد.

بنابراین مانیفست اندیشه افالطون؛

اول - بر ایده آلی بودن ُمثل استوار بود.

دوم - بر کلی بودن ُمثل استوار بود.

سوم - بر منفرد بودن ُمثل و ایده استوار بود.

چهارم - او جهان واقع را اعتباری می داند.

پنجم - او معتقد است که بهترین نظام اجتماعی آریستوکراسی می باشد و نه 
نظام دموکراسی.

ششم - در اریستوکراسی سیاسی اجتماعی مورد نظر افالطون حکومت از آن 
حکیمان یا فالسفه یا نخبگان یا فقها است و نه دموها یا مردم.

ج - نظریه ارسطو:

گرچه ارسطو شاگرد افالطون بود ولی آن چنان که خود او می گوید؛ ارزش حقیقت 
باالتر از ارزش استادی است و به این دلیل می توان گفت که اندیشه ارسطو دگردیسی 
اندیشه افالطون بود، چراکه ارسطو در عرصه اجتماعی برعکس استاد خود افالطون 
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و دوباره مانند زمان سقراط به دموکراسی اجتماعی باور پیدا کرد، او با تائید نظام 
برده داری و حمایت از برده دارها نظام اجتماعی دموکراسی خود را در کادر همان 
نظام اریستوکراسی و طبقاتی تبیین نمود، از نظر ارسطو نظام برده داری یک نظام 
آغاز  از همان  )چرا که  نیست  انسان  برای  تغییر  قابل  مقدر در وجود می باشد که 
خلقت برده به صورت برده آفریده شده و برده دار به صورت برده دار( لذا ارسطو نظام 
به جای  ارسطو  افالطون کرد.  را جایگزین نظام نخبه گرائی  اریستوکراسی طبقاتی 
عالم ذهنی و کلی و منفرد و مثالی افالطون، عالم عین را اما به صورت مکانیکی قرار 
داد که توسط »ذهن این هائی انسان« قابل شناخت می باشد. با از بین رفتن نظریه 
مثل افالطونی تئوری برتری ذهنی و نخبه گرائی او هم کنار رفت. آنچه در نظریه 
ارسطو بیش از هر چیزی مهم بود نظریه انسان اجتماعی او بود، در نظریه ارسطو - 
انسان مدنی بالطبع- می باشد او معتقد بود که انسان قبل از این که به دنیا بیاید )و با 
اجتماع انسانی برخورد کند( به صورت بالقوه ویژگی ذاتی اجتماعی دارد و اجتماعی 
شدن او در این جهان صرفا فعلیت آن خصیصه های اجتماعی بالقوه می باشد. نظریه 
ارسطو هر چند غلط می باشد ولی کامال با نظریه افالطون در موضع مخالفی قرار 
داشت )زیرا گفتیم که در نظریه افالطون به خاطر اینکه بر پایه عالم ُمُثل؛ جهان 
عالم سایه و اعتباری است لذا جامعه دارای ارزش و اصالت نیست آنچه اصالت دارد 
فرد و کلی و مثل می باشد. به این دلیل با همه اشکاالتی که اندیشه ارسطو داشت 
ولی می توان او را در کنار نظریه پردازان اصالت جمعی آورد و اندیشه افالطون او را 

در کنار نظریه پردازان فردی قرار می دهد.(.

د - نظریه صوفی گرائی شرقی:

بر  از میالد  قبل  پنجم در  قرن  از همان  نظریه سومی که  فوق  نظریه  برابر دو  در 
اندیشه بشر جاری و ساری گشت نظریه تصوف شرقی بود که از هند - ودا و بودا- 
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گرفته تا - چین الئوتسو- ادامه داشت و امروز در اندیشه عرفای اسالمی ما مانند 
مولوی و محی الدین عربی و حافظ، عرفان مسیحیت و... جاری و ساری می باشد. 
این  از  را  اصالت  افالطون  مانند  فردگرائی  عرصه  در  اگرچه  شرقی  تصوف  اندیشه 
جهان نمی گرفت و به عالم مثل به صورت حقیقی تکیه نمی کرد ولی چون راه نیل 
به خداوند و نیروانا و... را از طریق حرکت فردی و تزکیه نفسی تبیین می کردند به 
فرد اصالت مطلق می دادند و برای جامعه ارزش حقیقی قائل نبودند و حتی دوری از 
جامعه راه تزکیه و تکامل دانسته می شود، در این دیدگاه آنچه اصالت داشته و دارد 

فرد است و جامعه طفیلی می باشد.

ه - نظریه محمد:

محمد که یازده قرن یعنی بیش از هزار سال بعد از نظریه پردازان فوق بعثت کرد در 
شرایطی نهضت فکری خود را در جهان آغاز نمود که نظریه های مختلف غرب و شرق 
بشریت را در منجالب جامعه گریزی قرارداده بودند و طبیعی بود که بشر جامعه گریز 
هرگز توانائی آن را نداشت که بتواند دست به انسان سازی بزند زیرا نه انسان مثلی 
و ذهنی و کلی گرا و جامعه گریز افالطون می توانست در این عالم ذهنی و اعتباری 
و مثلی رشد کند و نه انسان اسیر در اریستوکراسی ذهنی گرای ارسطو می توانست 
در این عالم تکامل پیدا کند و نه انسان فردگرای جامعه گریز صوفی گرای هندی و 
چینی می توانست دور از جامعه در عرصه کشتن نفس خود به تعالی انسانی دست 
پیدا کند! با چنین بحران فلسفی و اجتماعی که در قرن ششم جهان را در برگرفته 
بود بزرگ ترین موضوعاتی که برای محمد مطرح گردید عبارت بود از؛ هدف و آرمان 

خود را برای بشریت تعریف کند که عبارت بود از:

»بعثت التمم المکارم االخالق - من بعثت کردم تا مکارم اخالق را بر انسان متام کنم.« 
)پیامبر(
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و کبد  در بستر کدح  تو  انسان  ای  ِقیِه -  ُمالاَ فاَ ْدًحا  کاَ بِّکاَ  راَ ِإلاَ  کاَاِدٌح  ِإنَّکاَ  اُن  نساَ ااْلإِ ا  أاَیُّهاَ »یاَا 

بسوی پروردگارت تکامل پیدا می کنی تا آجنا که به او می رسی« )سوره االنشقاق- آیه 6 (.

زیرا هدف محمد تعریف و اعتالی انسان بود، از نظر محمد تمامی راه ها به رم ختم 
می شد! محمد می دانست تا زمانی که به تعریف انسان اعتالی وجودی ندهد تمامی 
اهداف تاریخی و اجتماعی و مذهبی او با شکست روبرو خواهد شد، تالش 23 ساله 
محمد برای تفسیر و تبیین مقام انسانیت و اعتالی وجودی او بود، هر کار دیگری 
که پیامبر در طول این 23 سال انجام داد همه برای این منظور و مقصود بود نه 
چیز دیگر از - لغو بت پرستی گرفته تا طرح معاد و استقرار مدینه النبیی و غیره- 
آنچه به قرآن و وحی و معاد و توحید و نبوت و حرکت و... محمد مضمون و معنی 
می بخشد فقط و فقط کلمه انسان و تعالی وجودی انسان می باشد و به همین ترتیب 
بود که از همان آغاز بعثت بزرگ ترین سوالی که در برابر محمد قرار گرفت این که؛ 
چگونه می تواند به انسان و انسانیت تعالی معنی و وجودی بدهد؟ آن هم در جهان 
قرن ششم میالد که بیش از هزار سال است که در اندیشه فلسفی غربی و اندیشه 
صوفی گری شرقی بشریت گرفتار شکست شده است! به طوری که نه اندیشه فلسفی 
مغرب زمین توانست انسان را از نظام طبقاتی و اریستوکراسی نجات دهد و نه اندیشه 
نجات بخشد، محمد  فردیت  و  نظام کاستی  از  را  انسان  توانست  صوفی گری شرقی 
در پاسخی که به این سوال داد معتقد بود؛ انسان تنها در جامعه تعالی مضمون و 
معنی پیدا می کند لذا محمد برای تربیت این انسان مجبور شد تا دست انسان او را 
که بیش از هزار سال است در ذهنی گری و جامعه گریزی و اریستوکراسی فلسفی و 
طبقاتی در حال له شدن بود، بگیرد و وارد اجتماع انسانی کند. او انسان مشرق زمین 
را که بیش از هزار سال در اندیشه تزکیه فردی و جامعه گریزی و کشتن نفس به سر 
می برد وارد جامعه انسانی کرد و به همه آن ها تفهیم نمود که؛ راه تکامل وجودی 
انسان از دل جامعه انسانی عبور می کند و تنها در راه تعالی جامعه انسانی است که 
تو می توانی به تعالی وجود برسی و تا زمانی که انسان در وجود اجتماعی به تعالی 
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نرسد، تعالی وجودی فردی انسان )چنانکه تصوف گرائی هندی می گوید و یا تعالی 
ذهنی و نظری انسان از منظر اندیشه مغرب زمین می گفت( نمی تواند به تنهائی او 
را به تعالی برساند. پس محمد با این تبیین از تعالی وجودی انسان بود که حرکت 
اجتماعی خود را از سر گرفت. مؤلفه های حرکت محمد در طول 23 سال حرکت در 

راستای تحقق اعتالی وجودی انسان عبارت بودند از:

1 - نفی بت پرستی:

نفی بت پرستی در نوک پیکان حرکت اجتماعی و تئوریک و سیاسی محمد در طول 
23 سال از مبارزه او بود که تحت لوای شعار »ال اله اال الله« صورت می گرفت و البته 
به معنای نفی چند سنگ الت و منات و عزی و... نبود! چراکه هم محمد می دانست 
که این سنگ ها خدا نیستند و هم تمامی سران قوم و قبیله قریش می دانستند که 
این ها خدا نیستند! محمد با نفی بت پرستی به دنبال نفی اله هائی بود که بشریت 
را به الیناسیون وجودی و طبقاتی و... می کشند، اله هائی که به صورت این سنگ ها 
درآمده و به پرستش آن ها پرداخته می شود، از نگاه محمد این بت ها خداوند نبودند 
به  و  بود  آفریده و ساخته  را  با دست خود آن ها  بشر  بودند که  بلکه خداوندگاری 
بشر  انسان هائی می دانست که  را مخلوق  بود. محمد بت ها  پرستش آن ها مشغول 
خود به خلق آن ها پرداخته بود و پس از خلق آنها به پرستش آن ها می پرداخت، 
یا  بودند  فردی  بت های  یا   - انسان جاهلیت  پرستش  مورد  بت های  نگاه محمد  از 
بت های اجتماعی- بت های فردی از نگاه محمد عبارت بودند از همان شخصیت ها و 
خصیصه ها و صفات متعالی وجود انسان که انسان به جای این که آن صفات را در 
مزرعه اجتماعی به تعالی برساند، می کوشد تا آن خصیصه های مثبت وجود خود را 
منتسب به آن سنگ های دست ساز خود نماید و در پای آنها به ستایش بنشیند که 
از نگاه محمد »جداسازی خصیصه های حسنه و ستایش کردن آن« توسط انسان 
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وسیله ای جهت الیناسیون انسان می گشت و در نتیجه به نابودی شخصیت انسان 
می انجامید. در این راستا محمد معتقد بود که تا ما نتوانیم این بت ها را به دست 
خود این انسان ها نابود کنیم امکان رشد و تعالی انسان وجود نخواهد داشت، به این 
دلیل محمد معتقد بود که بت های قبیله باید به دست خود افراد و سران آن قبیله 
شکسته شود نه به دست محمد یا مسلمانان! پس محمد با شکستن بت ها و مخالفت 
با بت پرستی در مرحله اول تالش کرد تا انسان را از الیناسیون وجودی که در آن 
بت ها ماّدیت پیدا می کرد نجات بخشد، دومین مؤلفه حرکت ضد بت پرستی، مخالفت 
محمد با نظام بت پرستی است که توسط سران قوم برای تثبیت نظام طبقاتی حاکم 
دادن  نشان  آسمانی  با  می کردند  سعی  آن  توسط  و  بودند  شده  مستقر  جامعه  بر 
نظام طبقاتی )که زمینی است( با این بت های به مشروعیت نظام طبقاتی بپردازند 
که محمد با هم در شکستن این بت ها سعی می کرد تا مشروعیت نظام طبقاتی و 
توده ها  طبقاتی،  نظام  مشروعیت  بردن  بین  از  با  و  ببرد  بین  از  را  طبقاتی  جامعه 
توده ها  که  زمانی  تا  زیرا  کند  آماده  خود  عصر  طبقاتی  نظام  بر  آشوبیدن  برای  را 
توسط الهه های آسمانی به یک نظام زمینی مشروعیت می دهند، هرگز به خود اجازه 
آشوبیدن بر آن ها را نمی دهند، پس محمد با دو انگیزه در نوک پیکان حرکت خود 

در مکه به نفی بت پرستی پرداخت.

چرا محمد مخالفت با بت پرستی را در سرلوحه مبارزه و حرکت خود قرار داد؟ به 
دو دلیل؛ اول- مسئله نقش بت پرستی در رابطه فردی. دوم- نقش بت پرستی در 
رابطه اجتماعی. از نظر محمد در رابطه فردی بت یک قطعه سنگ یا گل یا خرما 
یا چیز دیگری نبود که اعراب جاهلیت و بشریت قرن ششم میالدی آن را به جای 
خداوند به پرستش می گرفتند! بلکه بت عبارت بود از خدائی که ساخته خود این 
انسان می باشد و انسان در برابر این مخلوق دست ساز خود به پرستش آن می پردازد، 
محمد معتقد بود که بزرگ ترین فونکسیون خداوند مخلوق انسان )بت( که در پای 
آن به سجده می افتد، الینه شدن یا به قول محمد »جن زدگی انسان« است. معنی 
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الینه یا جن زدگی از نگاه محمد عبارت بود از اینکه انسان ارزش های مثبت وجودی 
خودش )که محمد آن ها را به نام ارزش های خدائی تبیین و تعریف می کرد( را در 
برابر ارزش های منفی درونی انسان قرار می داد که محمد آن ها را به عنوان ارزش های 
ا-  کَّاهاَ ن زاَ ْد أاَْفلاَحاَ ماَ ا- قاَ اهاَ تاَْقواَ ا واَ ا ُفُجوراَهاَ هاَ ماَ أاَْلهاَ ا- فاَ اهاَ وَّ ا ساَ ماَ ناَْفٍس واَ شیطانی معنی می کرد؛ »واَ
به صورت  فردی  بت پرستی  در   )10 تا   7 آیات   - )سوره شمس  ا«   اهاَ سَّ داَ ن  ماَ اباَ  خاَ ْد  قاَ واَ

را منتسب  ارزش های مثبت درونی خود  و  ماّدیت خارجی می دهد  بیرونی  اجسام 
انتساب کاذب ارزش ها به آن  به سنگ ها و چوب ها و آن مادیت خارجی می کند، 
سنگ ها و چوب ها باعث می گردد تا ارزش ها از صورت انسانی خارج گردد و به صورت 
ماوراء انسانی درآید. انسان زمانی که در برابر بت های مخلوق و دست ساز خود به 
سجده می افتد، عمال به انکار ارزش های مثبت وجودی خود می پردازد و آن ارزش ها 
را غیر قابل انسانی می کند و لذا انسان با ستایش و پرستش بت انسانیت خود را که 
همان ارزش های مثبت وجودی خویش است در پای آن بت ها قربانی می سازد و به 
این دلیل که مهم ترین ایده و رسالت و خواسته محمد »طرح انسان و انسانیت« بود، 
لذا بزرگ ترین عاملی را که او در سر راه حرکت خود می دید - بت پرستی- بود که 
انسان ها با نفی آن می توانستند ارزش های منتسب کرده درونی خود به او را دوباره 
به خود باز گردانند و در نتیجه انسانیت از دست رفته خویش را دوباره به کف آورند.

بنابراین محمد در مخالفت با بت پرستی انسان تالش می کرد که ارزش های انسانی 
در او را زنده کند و انسانیت را به مقام و جای گاه اول خود باز گرداند! اما چرا حرکت 
محمد در برخورد با بت پرستی دارای دو مؤلفه »اثباتی و نفی ائی« است؟ یعنی از 
یک طرف می گفت؛ »ال« و از طرف دیگر می گفت »اال« یا از یک طرف می گفت؛ این 
اله های مخلوق و دست ساز خود را به دست خود از بین ببرید و از طرف دیگر در 
جایگزین - اله ها- عنوان »الله« را مطرح می کرد؟ محمد با جایگزین کردن »الله« 
به جای بت های دست ساز مخلوق انسان نمی خواهد چند تا سنگ و خرما را بردارد 
و به جای آن خدای خالق آسمان ها را بگذارد. البته برای فهم حرکت محمد باید 
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به جای گاه »الله« در دیسکورس قرآن و محمد توجه کنیم، چراکه در دیسکورس 
مثبت  ارزش های  و  انسان  خود  از  قبل  مخلوق-  بت های  برعکس   - »الله«  محمد 
انسان قرار ندارد، بلکه از نگاه محمد »اهلل زمانی قابل شناخت است که انسان بتواند 
اول خود و ارزش های مثبت وجودی خود را بشناسد« »من عرف نفسه عرف ربه« یا 
»اعرفکم بنفسه اعرف کم بربه - تا خود را اول نشناسی امکان شناخت خداوند برای 

تو وجود نخواهد داشت.« در - خداپرستی در شکل بت پرستی- انسان اول بت را 
می پرستد و یا اول بت را می سازد و بعد که بت را ساخت و به پرستش آن مشغول 
گردید و بعد از آن که خود را در پای آن بت ها قربانی کرد، پس از کشتن و قربانی 
کردن خود به شناخت خویش می پردازد! خداپرستی با بینش بت پرستی به معنای 
نفی انسان و نفی خود می باشد و عامل اصلی الینه کننده انسان می باشد و تا زمانی 
که این بت ها از بین نروند امکان بازگشت انسان به ارزش های وجودی خود ممکن 
نخواهد بود، پس محمد در مرحله اول در مبارزه با بت پرستی می خواهد انسان را در 
مسیر اعتالی وجودی قرار دهد، او با نفی بت پرستی می خواهد به انسان بفهماند که 
این مخلوق دست سازی که به پرستش آن مشغول می باشی، وجود متعالی خود تو 
است که از خود جدا ساختی و به پرستش آن مشغول شده ائی و تا زمانی که آن را 
می پرستی این امکان برایت تو وجود ندارد تا بتوانی خود راستین خودت را بشناسی! 
ا تاَْنِحُتوناَ - آیا چیزی را می پرستید که با دستان خود آن را خلق می کنید«  »أاَتاَْعُبُدوناَ ماَ
)سوره الصافات - آیه 95 (، محمد با این کار می خواهد به انسان نشان دهد که با نفی بت 
شما می توانید آن خدائی را که قبل از شناخت خود پرستش می کردید و با شناخت 
آن به خود ارزش می دادید، از خود دور کنید و به خدائی ایمان پیدا کنید که بعد از 
شناخت خویش به آن اعتقاد پیدا کرده اید. با شناخت ارزش های ذاتی اهلل نه تنها این 
خدای اهلل در جهان نمی تواند ارزش های مثبت وجودی انسان را نفی کند بلکه عاملی 
می گردد تا شما ارزش های مثبت وجودی خویش را در ظل آن اعتال ببخشید. به این 
ترتیب بود که پروژه انسان سازی محمد که هدف نهائی محمد بود با نفی بت پرستی 
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آغاز گردید و با جای گزینی اهلل به جای اله ها با شعار محوری »ال اله اال الله« آغاز 

گردید. فلسفه »ال اله اال الله« محمد با عبارت زیر آغاز گردید؛

ُهْم... - از آنانی نباشید که با فراموش کردن  اُهْم أاَنُفساَ أاَنساَ الاَ تاَُکونُوا کاَالَِّذیناَ ناَُسوا اللَّهاَ فاَ »واَ
خدا خود را فراموش کردند« )سوره حشر آیه 19 ( از دیدگاه محمد در بینش فردی و 

فونکسیون فردی اهلل تا انسان خود را پیدا کند خدا را نمی تواند پیدا کند.

تا که شیرین گردد از ذکرش لبیآن یکی آن یک اهلل می گفتی شبی

چند اهلل می زنی با روی سخت؟می نیاید یک جواب از پیش تخت

دید در خواب او خضر را اندر خضراو شکسته دل شد و بنهاد سر

چون پشیمانی از آن کش خوانده ائیگفت هین از ذکر چون وامانده ائی

زان همی ترسم که باشم رد بابگفت لبیکم منی آید جواب

که برو با او بگو ای ممتحنگفت خضرش که خدا گفت این به من

و آن نیاز و سوز دردت پیک ماستنی که آن اهلل تو لبیک ماست

نی که مشغول ذکرت کرده امنی تو را در راه من آورده ام

جذب ما بود گشاد آن پای توحیله ها چاره جوئی های تو

زیر هر یارب تو لبیک هاستترس و عشق تو کمند لطف ماست

زانک یا رب گفتنش دستور نیستجان جاهل زاین دعا جز دور نیست

مثنوی - دفتر سوم - صفحه 391  - چاپ نیکلسون - سطر 14 به بعد

فونکسیون دوم در »نفی بت پرستی« محمد:

مخالفت محمد با بت پرستی که در سرلوحه مبارزه مکی و مدنی او قرار داشت با 
دو فونکسیون به انجام می رسید یکی- فونکسیون فردی که هدف محمد تعریف و 
و  نفی بت های دست ساز  از طریق  آن  انجام  امکان  تنها  و  بود  انسان  مقام  اعتالی 

مخلوق انسان ها به دست خود آن ها میسر می گشت؛
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و آنچه خود داشت زبیگانه متنا می کردسال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

طلب از گم شدگان لب دریا می کردگوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود

کو به تائید نظر حل معما می کردمشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

و اندر آن آینه صد گونه متاشا می کرددیدمش خرم و خوش دل قدحی باده بدست

گفت آن روز که این گوهر مینا می کردگفتم این جام جهان بین بتو کی داد حکیم

جرمش این بود که اسرار هویدا می کردگفت آن یار کزو گشت سر دار بلند

سامری پیش عصا و ید بیضا می کردآن همه شعبده عقل که می کرد آجنا

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کردفیض روح القدس ار باز مدد فرماید

گفت حافظ گله ائی از دل شیدا می کردگفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست

دیوان حافظ - دکتر یحیی قریب - صفحه 86

و دستاورد  فونکسیون  بشریت  برای  قرن ششم میالدی  در  بت پرستی محمد  نفی 
از فونکسیون اول برای بشر ارزش  بزرگ دیگری هم داشت که اگر نگوئیم بیشتر 
بود، بزرگ ترین  تعالی بخش  ارزش ساز و  انسان  برای  اندازه  به همان  اما  بود  آفرین 
و  احتضار  حال  در  انسان  این  دست  داد؛  ارائه  بشریت  برای  محمد  که  معجزه ائی 
نابود شده را گرفت و وارد جامعه انسانی کرد و به انسان آموزش داد که جامعه تنها 
مزرعه ائی است که تو به عنوان یک بذر می توانی در آن رشد و اعتال پیدا کنی، این 
مزرعه جامعه و اجتماع انسانی است و هر موضوعی که بخواهد تو را از این مزرعه 
دور سازد - چه ایده آلیسم و ذهنی گرائی یونانی و چه صوفی گرائی هند و چین- در 
میالدی  قرن ششم  در  بار  اولین  برای  محمد  می سازد.  نابود  را  تو  وجود  حقیقت 
توانست نقش جامعه و رسالت اجتماعی انسان را برای او تبیین کند )انسان را که 
در زیر ارابه ذهنیت زدگی اندیشه های فلسفی یونان در طول هزار سال در حال له 
شدن بود و از آن طرف انسانی که در زیر ارابه تصوف گرائی هزار ساله هند و چین در 
حال نابود شدن بود!( دومین فونکسیون مبارزه با بت پرستی محمد نفی مشروعیت 
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بود که مشروعیت  واقف  امر  این  به  نیکی  به  بود! محمد  اجتماعی  نظام طبقاتی- 
برای  میالدی  قرن ششم  جامعه  در  نژادی  و  جنسی  آپارتاید  و  طبقاتی  نظام های 
توده ها به واسطه وجود همین بتان دست ساز بشر است که خداوندان زمینی حاکم 
بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی توده ها می کوشند تا به واسطه آن نظام 
ضد انسانی حاکم بر توده ها را مشروعیت بخشند! محمد برای قیام توده ها در جهت 
تحقق قسط در جامعه و برای آن که آنان را بر علیه نظام اجتماعی باطل بشوراند 
باید بتواند مشروعیت نظام اجتماعی باطل موجود را از منظر توده ها از بین بیرد و 
برای از بین بردن مشروعیت نظام باطل اجتماعی تنها راهی که برای محمد باقی 
می ماند این که؛ بت ها یا خدایان دست ساز بشر را که از طرف خداوندان »زر و زور 
و تزویر« ساخته شده تا توسط آن نظام باطل خود را بر توده ها مشروعیت بخشند، 
نابود سازد! در مرحله دوم محمد با بت ها به مبارزه می پردازد تا بتواند مشروعیت 
نظام باطل اجتماعی را از میان بر دارد و او در فونکسیون دوم مبارزه با بت پرستی به 

نفی مشروعیت نظام باطل اجتماعی اقدام کرد.

الَِّذی  الذی  ْیِت-  اْلباَ ا  ذاَ هاَ راَبَّ  ْعُبُدوا  ْلیاَ فاَ ْیِف-  الصَّ واَ تاَاء  الشِّ ِرْحلاَةاَ  ِفِهْم  ِإیالاَ یٍْش-  ُقراَ ِف  یالاَ »اِلإِ
ْوٍف« )سوره قریش - آیات 1 تا 4 ( ابن خلدون می گوید؛  ْن خاَ ناَُهم مِّ آماَ ن ُجوٍع واَ ُهم مِّ ماَ أاَطْعاَ

»از معجزه های بزرگ محمد بعد از وحی این است که محمد توانست بین قبایل جزیره 
با  سال  سی  دیگری  گاه  چرای  در  گوسفند  یک  چریدن  برای  گاهاً  که  قریش  و  العرب 

یکدیگر می جنگیدند و خون یکدیگر را می ریختند، الفت ایجاد کند« )قرن نهم، مقدمه 

تاریخ العبر( و نیز محمد با نفی بت پرستی نه تنها توانست در عرصه اجتماعی بین 

مشاهده  قریش  سوره  در  که  طور  همان  بلکه  نماید  ایجاد  الفت  متخاصم  قبایل 
ْیِت« با نفی بت پرستی دو آفت  ا اْلباَ ذاَ ْعُبُدوا راَبَّ هاَ ْلیاَ می کنید محمد توانست توسط »فاَ
بزرگ اجتماعی را از بین ببرد؛ یکی- خوف اجتماعی؛ و دوم- جوع اجتماعی. خوف و 
جوع اجتماعی کدام بود که محمد با نفی بت پرستی به جنگ آن ها پرداخت و آن ها 
را از بین برد؟ جوع اجتماعی همان استثمار طبقاتی و خوف اجتماعی نیز استبداد 
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سیاسی حاکم بر توده ها بود.

اِم-  ُهواَ أاَلاَدُّ اْلِخصاَ ْلِبِه واَ ِ قاَ
ا �ف لاَ ماَ یُْشِهُد الّلهاَ عاَ ا واَ نْیاَ اِة الدُّ یاَ ِ اْلحاَ

ْوُلُه �ف ن یُْعِجُبکاَ قاَ ِمناَ النَّاِس ماَ »واَ
« )سوره  اداَ ساَ الّلُه الاَ یُِحبُّ الفاَ النَّْسلاَ واَ رْثاَ واَ یُْهِلکاَ اْلحاَ ا واَ اَرِْض ِلُیْفِسداَ ِفِیهاَ ِ االأ

ی �ف عاَ لَّ ساَ ا تاَواَ ِإذاَ واَ

البقره- آیات 204 و 205 (، محمد با نفی بت پرستی در عرصه اجتماعی می کوشید عامل 

مشروعیت بخشیدن به نظام طبقاتی و آپارتاید نژادی و آپارتاید جنسی را از میان 
بردارد.

ْسِوُس  نَّاِس- الَِّذی یُواَ اِس اْلخاَ ْسواَ ِّ اْلواَ اَ ِلِک النَّاِس- اله النَّاِس- ِمن �ش »ُقْل أاَُعوُذ به ربِّ النَّاِس- ماَ
ِة واَ النَّاِس - بگو پناه می برم به پروردگار توده ها- بگو پناه می برم  ِ ُصُدوِر النَّاِس- ِمناَ اْلِجنَّ

�ف

به زمام دار توده ها- بگو پناه می برم به اله توده ها- از شر بت سازانی که برای مشروعیت 

خود با بت های خود در دل توده ها وسوسه های مخفی و خزنده می کنند- و با بت های خود 

به صورت نهان و آشکار در دل توده ها وسوسه می کنند« )سوره الناس- آیه 1 تا 5 (.

محمد در نهضت ضد بت پرستی خویش دو حرکت را دنبال کرد؛ یکی حرکت فردی 
و دیگری حرکت اجتماعی بود. هدف نهائی این دو حرکت ارائه »تعریف جدید از 
انسان و فراهم کردن بستر تعالی وجودی انسان بود« زیرا فوقاً مطرح کردیم تا زمانی 
که انسان دارای تعریف جدیدی نگردد و تا زمانی که جایگاه انسان تکامل پیدا نکند 
آزادی خواهان  اوصیاء و  انبیاء و  انسان مشخص نگردد، تمام حرکت  تعالی  و بستر 
انبیاء و علما و  اندیشمندان و... عقیم خواهد بود! در تحلیل نهائی هدف تمامی  و 
اندیشمندان و... بشر آن است که ارزش و منزلت انسان را باال ببرند و اگر می بینیم 
که در نظام مطلقه فقاهتی تنها چیزی که روز به روز در حال سقوط می باشد انسان 
است و این نظام سیاسی هنوز پس از سی سال حکومت جرات تعریف حقوقی از 
زندانی سیاسی را ندارد و در این نظام هنوز ارزش یک زندانی سیاسی مانند یک 
و  آگاهی  و  اندیشه  فقاهتی  این جامعه  و در  تعریف می شود  اجتماعی  کار  جنایت 
آزادی خواه بودن مورد محاکمه قرار می گیرد. به خاطر این است که در نظام مطلقه 
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فقاهتی حاکم - برعکس حرکت انبیاء که انسان هدف و آرمان آن ها بود- نظام فقه 
و حکومت فقیه معیار می باشد، حتی اگر به ترک »صاله و صیام« بیانجامد و در راه 
حکومت حاکمان فقاهتی هر جنایتی مباح است، حتی اگر انسانیت نابود شود. در 
صورتی که علی در منبر به خاطر یک خلخالی که از پای زن یهودی تحت ذمه اش 
ربوده شده است، بر صورت خود سیلی می زند و با صدای بلند به مردم می گوید؛ مرا 
سرزنش نکنید اگر من از حسرت این موضوع بمیرم! زیرا برای علی انسان مهم است 
نه حکومت و اگر در رژیم مطلقه فقاهتی می بینیم که زنان حامله به خاطر آگاهی 
اعدام می شوند و خوابگاه های دانشجوئی به خاطر دگراندیشی تار و مار می شوند و 
شهروندان به خاطر عقیده مخالف در کهریزک زیر شکنجه های قرون وسطائی نظام 
فقاهت له می شوند، به این علت است که در نظام قرون وسطائی رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم فقط و فقط حکومت و حفظ قدرت معیار است، اگر این حکومت در خطر باشد 
همه چیز باید فدا شود حتی اگر نیاز باشد جنایتی مانند - تابستان سال 67- بوجود 
آید و دست به نسل کشی زده شود تا این نظام قرون وسطائی حفظ گردد، مطمئن 

این رژیم خواهد کرد!

2 - طبیعت گرائی:

دومین نهضت بزرگی که محمد در قرن شش میالدی )پس از نهضت ضد بت پرستی( 
انجام داد نهضت طبیعت گرائی بود.

ی« )سوره الضحی - آیات 1 و 2 ( جاَ ا ساَ اللَّْیِل ِإذاَ ی- واَ حاَ الضُّ »واَ

ص« )سوره والعصر - آیه 1( اْلعاَ »واَ

یُْتوِن« )سوره التین - آیه 1 ( الزَّ ِ واَ
ف التِّ�ی »واَ

ا  ماَ اء واَ ماَ السَّ ا- واَ اهاَ ا یاَْغشاَ اللَّْیِل ِإذاَ ا- واَ هاَ الَّ ا جاَ اِر ِإذاَ النَّهاَ ا- واَ هاَ ا تاَالاَ ِر ِإذاَ ماَ اْلقاَ ا- واَ اهاَ ُضحاَ ْمِس واَ »والشَّ
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ا« )سوره شمس - آیات 1 تا 6 ( اهاَ ا طاَحاَ ماَ اَرِْض واَ ااْلأ ا- واَ باَناَاهاَ

ْجر« )سوره والفجر - آیه 1 ( اْلفاَ »واَ

ِإلاَ  ْیفاَ نُِصباَْت- واَ اِل کاَ ِإلاَ اْلِجباَ ْت- واَ ْیفاَ رُِفعاَ اء کاَ ماَ ِإلاَ السَّ ْت- واَ ْیفاَ ُخِلقاَ ِبِل کاَ الاَ یاَنظُُروناَ ِإلاَ ااْلإِ »أاَفاَ
ْت« )سوره غاشیه - آیات 17 تا 20 ( ْیفاَ ُسِطحاَ اَرِْض کاَ ااْلأ

)سوره  اَاِئِب«  َّ
ال�ت واَ ْلِب  الصُّ  ِ

ف ْ باَ�ی ِمن  یاَْخُرُج  اِفٍق-  داَ اء  مَّ ِمن  ُخِلقاَ   - ُخِلقاَ ِممَّ  اُن  نساَ ااْلإِ ْلیاَنظُِر  »فاَ
طارق - آیات 5 تا 7 (

« )سوره انشقاق - آیات 16 تا 18 ( قاَ ا اتَّساَ ِر ِإذاَ ماَ اْلقاَ - واَ قاَ ساَ ا واَ ماَ اللَّْیِل واَ ِق- واَ فاَ الاَ أُْقِسُم ِبالشَّ »فاَ

ا  ْلناَ عاَ جاَ اتًا- واَ ُکْم ُسباَ ا ناَْوماَ ْلناَ عاَ جاَ اًجا- واَ اُکْم أاَْزواَ لاَْقناَ خاَ الاَ أاَْوتاَاًدا- واَ اْلِجباَ اًدا- واَ اَرْضاَ ِمهاَ ِل ااْلأ »أاَلاَْم ناَْجعاَ
ا  ْلناَ أاَنزاَ اًجا- واَ هَّ ْلناَا ِ�اَاًجا واَ عاَ جاَ اًدا- واَ ْبًعا ِشداَ ُکْم ساَ ْوقاَ ا فاَ ْیناَ باَناَ اًشا- واَ عاَ اراَ ماَ ا النَّهاَ ْلناَ عاَ جاَ اًسا- واَ اللَّْیلاَ ِلباَ

اًفا« )سوره نباء - آیات 6 تا 16 ( نَّاٍت أاَْلفاَ جاَ اتًا- واَ ناَباَ ا واَ بًّ اًجا- ِلُنْخِرجاَ ِبِه حاَ اء ثاَجَّ ِمناَ اْلُمْعِصاَاِت ماَ

محمد با تکیه بر نهضت طبیعت گرائی دو هدف را دنبال می کرد؛

از ذهنی گرائی یونانی و درون گرائی صوفی گری  انسان قرن ششم میالدی را  اول- 
نجات بدهد و واقعیت گرائی را جای گزین درون گرائی و ذهنی گرائی گذشته سازد.

در  اپیستمولوژیک  تحول  یک  بتواند  واقع گرائی  و  طبیعت گرائی  توسط  ثانی-  در 
اندیشه بشریت بوجود آورد؛ زیرا تا ظهور محمد انسان چه در غرب و چه در شرق و 
چه در عرصه فلسفه و چه در عرصه تصوف گرائی بر پایه - ذهنیت و دانستنی- هایش 
تعریف می شد و ارزش هر انسانی به میزان - دانائی- تعریف می گشت )هم در مکتب 

فلسفی غرب و هم در مکتب صوفی گری های شرقی(، مولوی می گفت؛

مابقی خود استخوان ریشه ائیای برادر تو همین اندیشه ائی

و هم ارسطو و افالطون انسانیت را بر پایه دانستنی های او معنی می کردند. در اندیشه 
آن ها هرکه بیشتر می دانست بیشتر انسان بود، اما بزرگ ترین تحولی که محمد در 
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عرصه تعریف و ارزش انسانی ایجاد کرد چنین تعاریفی از انسان را که بر پایه دانش 

بود به دور انداخت.

اًرا...«  )سوره الجمعه -  اِر یاَْحِمُل أاَْسفاَ ثاَِل اْلِحماَ ماَ ا کاَ اةاَ ثُمَّ لاَْم یاَْحِمُلوهاَ ُلوا التَّْوراَ ثاَُل الَِّذیناَ ُحمِّ »ماَ
آیه 5 ( محمد انسانیت را از عرصه ذهنی گذشته به درون پراکسیس کشانید و برای 

اولین بار انسان را در عمل جهت دار معنی کرد!

ٍد« )سوره البلد - آیه 4 (. باَ ِ کاَ
اناَ �ف نساَ ا ااْلإِ لاَْقناَ ْد خاَ »لاَقاَ

این   .) 6 آیه   - االنشقاق  )سوره  ِقیِه«  ُمالاَ فاَ ْدًحا  کاَ بِّکاَ  راَ ِإلاَ  کاَاِدٌح  ِإنَّکاَ  اُن  نساَ ااْلإِ ا  أاَیُّهاَ »یاَا 
بزرگ ترین تحول و انقالبی بود که محمد در قرن ششم میالدی برای بشریت و در 
اندیشه او بوجود آورد، چرا که از آن زمان در منظر انسان دیگر این چنین نبود که 

فالسفه یونان و تصوف مشرق زمین می گفتند؛

هر که را افزون خبر جانش فزونجان نباشد جز خبر در آزمون

از چه زان رو که فزون دارد خبرجان ما از جان حیوان بیشتر

در اندیشه و نهضت محمد ارزش انسان ها به میزانی بود که آن ها می توانستند خود 
را در عمل و پراکسیس - هم تغییر دهند و هم محیط را تغییر بدهند. از نگاه محمد 
تاریخ و  اگر در خدمت تغییر در فرد و جامعه و  اما  برای تغییر است  دانستن هم 

طبیعت صورت نگیرد هیچ ارزشی آفریده نمی شود.

ا ِبأاَنُْفِسِهْم...«  )سوره الرعد- آیه 11 (. زمانی که  ُواْ ماَ ِّ �ی َّ یُغاَ �ت ا به قوٍم حاَ ُ ماَ ِّ �ی »ِإنَّ الّلهاَ الاَ یُغاَ
محمد از انسان در پراکسیس تعریف نوینی کرد دیگر نمی توانست مانند فلسفه یونان 
و تصوف شرقی انسان را گرفتار درون و ذهنیت خود کند، تعریف پراکسیس عبارت 
است از؛ انسان به همان اندازه که خالق تغییر و کار است، تغییر و کار نیز خالق انسان 
می باشد یعنی از نگاه محمد انسان هم خالق است و هم مخلوق، هم کار می آفریند 
و هم کاری را که خود آفریده، انسان را می آفریند انسان تغییر را می آفریند و تغییر 
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نیز  اجتماعی  مبارزه  و  می آفریند  اجتماعی  مبارزه  انسان  می آفریند،  را  انسان  نیز 
انسان را می آفریند، انسان عبادت را می آفریند و عبادت انسان را می آفریند. به این 
ترتیب دیالکتیک محمد دارای معنی شد و در راستای این تعریف از انسان بود که 
پراکسیس  شرایط  و  کند  طبیعت  وارد  و  بگیرد  را  انسان  دست  تا  توانست  محمد 
طبیعی انسان را )در پله اول پراکسیس( که همان کار می باشد فراهم سازد. به این 
ترتیب بود که دیگر انسان محمد مانند انسان ارسطوئی گرفتار ذهنیت و کلی بافی و 
مجرداندیشی نبود و باز به همین دلیل بود که انسان محمد مانند انسان بودا و انسان 
الئوتسو یک انسان درون گرای غافل از بیرون و جامعه نبود، بلکه انسان محمد مانند 
ابوذر به جامعه همین قدر بها می داد که به نفس خود بها می داد! به همین دلیل 
ماکس وبر می گوید؛ پارادایم کیس مکتب محمد یک مجاهد مبارز و مسلح است، 
در صورتی که پارادایم کیس مکتب مسیح یک راهب گوشه نشین است و پارادایم 
با نهضت طبیعت گرائی در بین  بازاری می باشد. پس محمد  کیس یهود یک تاجر 

امت خود دو کار کرد؛

اول- آن ها را از دنیای ذهنی و درونی صوفی گری و فلسفه ارسطوئی نجات داد.

از؛  ارائه داد که عبارت بود  با نهضت طبیعت گرائی  انسان  از  دوم- تعریف جدیدی 
انسان صرفا بر پایه دانائی تعریف نمی گردد بلکه انسانیت بر پایه »میزان تغییر و کار 
و مبارزه و پراکسیس« که انسان دارد تعریف می گرد و ارزش هر انسان در میزان 
سهم هر کس از پراکسیس و کار و مبارزه و تغییر و حرکت که می تواند مدیریت 

نماید، می باشد.

3 - قلم گرائی:

سومین نهضتی که محمد در قرن ششم میالدی پرچم آن را در تاریخ بشر بر افراشت 
نهضت قلم گرائی بود. اگر بخواهیم به آرایش زمانی این نهضت در برابر نهضت های 
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تمامی نهضت های  لوحه زمانی  قلم گرائی محمد سر  بپردازیم؛ نهضت  دیگر محمد 
محمد بود چراکه نخستین آیاتی که بر محمد نازل شد در راستای همین نهضت 

قلم گرائی است.

لاَِم-  لَّماَ ِباْلقاَ اَْکراَُم- الَِّذی عاَ بُّکاَ ااْلأ راَ لاٍَق- اْقراَأْ واَ اناَ ِمْن عاَ نساَ لاَقاَ ااْلإِ - خاَ لاَقاَ بِّکاَ الَِّذی خاَ »اْقراَأْ ِباْسِم راَ
ا لاَْم یاَْعلاَْم« )سوره العلق - آیات 1 تا 5 (. اناَ ماَ نساَ لَّماَ ااْلإِ عاَ

« )سوره الرحمن - آیات 2 تا 4 (. اناَ یاَ ه الباَ لَّماَ - عاَ اناَ نساَ لاَقاَ ااْلإِ لَّماَ اْلقرآن- خاَ »عاَ

« )سوره القلم - آیه 1 ( ا یاَْسطُُروناَ ماَ لاَِم واَ اْلقاَ »ن واَ

قرن  به  را  نهضت  این  نباید  محمد  قلم گرائی  نهضت  تاریخی  جایگاه  فهم  برای  ما 
و  بیاوریم که بشریت در سایه رنسانس  و یکم میالدی  بیست  و  بیستم  و  نوزدهم 
انقالبات بزرگ اجتماعی و انقالب صنعتی و انقالبات فرهنگی به مرحله ائی از تکامل 
سوبژکتیو رسیده است که قلم و آگاهی و کتب و ارتباطات به صورت ارزش و بلکه 
باالترین ارزش درآمده است، بلکه برای فهم جای گاه این نهضت محمد باید سینه 
تاریخ را چاک بدهیم و به قرن ششم میالدی برسیم! که در صحرای عربستان و در 
میان بادیه نشین عربستان که تمامی ارزش ها بر پایه شمشیر و اسب و پسر خالصه 
به  از هجرت محمد می گذرد  زمان معاویه که چهل سال  قلم حتی در  و  می شود 
خود  فرمانداران  از  یکی  به  نامه اش  در  معاویه  و  می شود  مطرح  عیب  یک  عنوان 
می نویسد من بودم که تو را از میرزا نویسی نجات دادم و به طرف شمشیر و اسب 
کشاندم. همان دوران و در میان امپراطوری های متمدن آن روز اندیشه و سواد و قلم 
به عنوان یک امر طبقاتی محسوب می شد، فردوسی در شاهنامه خود در باب آن 
کفشگر زاده می گوید که؛ زمانی که انوشیروان برای تهیه هزینه یکی از جنگ هایش 
با امپراطوری روم مجبور به فروش اوراق قرضه ملی شد در برابر بزرگمهر که وزیر 
انوشیروان بود، کفشگر می گوید؛ من در صورتی حاضر به خرید اوراق قرضه می شوم 
که انوشیروان اجازه آموزش سواد به فرزند مرا بدهد. وقتی خبر به انوشیروان می رسد 
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کفشگر  سوادآموزی  سایه  در  چراکه  هرگز!  می گوید؛  کفشگر  پاسخ  در  انوشیروان 
زاده دبیر می شود و ما برای آموزش فرزندان مان نیازمند به دبیر هستیم، در نتیجه 

نیازمند به کفشگر زاده برای دبیری فرزندان مان می شویم.

بنابراین در عصر و زمانی که محمد نهضت قلم گرائی را در تاریخ بشر از سر گرفت 
بشر در جهل به سر می برد و انسان یا هیچ ارزشی برای قلم و کتاب و آگاهی قائل 
نبود و اصال قلم و آگاهی و کتاب را به عنوان ارزش تلقی نمی کردند و یا به شکل 
طبقاتی و در طبقات مرفه به انحصار درآمده بود. محمد با این نهضت بزرگ ترین 
تحولی که در تاریخ بشر بوجود آورد توانست قلم را به صورت ارزش مطرح سازد. 
البته مهم ترین بخش فونکسیون نهضت قلم گرائی محمد در ختم نبوت محمد نهفته 
است چراکه اگر محمد نهضت قلم گرائی را از سر نمی گرفت و بر آن تکیه نمی کرد، 
امکان ختم نبوت محمد نبود زیرا ختم نبوت بر دو پایه استوار بود؛ یکی ماندگاری 
قرآن. دیگری انتقال دین بشریت از مرحله شفاهی به مرحله کتبی بود؛ که هر دو 
به عنوان شروط نبوت بر پایه نهضت قلم استوار بود، یعنی ماندگاری قرآن در گرو 
مکتوب شدن قرآن بود، زیرا اگر قرآن تحت لوای نهضت قلم مکتوب نمی شد و به 
صورت حافظه افراد آن چنان که در زمان پیامبر و شیخین انجام می گرفت، استمرار 
را  قرآن  که  بود  قلم  نهضت  این  نداشت!  وجود  آن  ماندگاری  امکان  می کرد  پیدا 
ماندگار کرد و آن را مکتوب ساخت. دومین فونکسیونی که نهضت قلم محمد بوجود 
آورد بینش دینی بشریت را از مرحله شفاهی وارد مرحله کتبی کرد و با این استحاله 

بزرگ تاریخی بود که شرایط برای ختم نبوت محمد فراهم گردید.

4 - تاریخ گرائی:

اقبال الهوری می گوید؛ تا قبل از محمد دستگاه اندیشه بشر به تاریخ تنها به عنوان 
یک وسیله نقل حوادث گذشته دربار و شاهان توجه می شد، انقالبی که محمد در 
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عرصه تاریخ بوجود آورد بزرگ ترین نهضت اپیستمولوژیک بود زیرا محمد نه تنها 
کبیر  انقالب  مانند  و  کرد  خارج  شاهان  گذشته  حوادث  نقل  محدوده  از  را  تاریخ 
منبع  یک  به صورت  را  تاریخ  تنها  نه  و  کشانید  اجتماعی  عرصه  به  را  آن  فرانسه 
شناخت در کنار منابع دیگر شناخت انسان قرار داد و آن را به مانند طبیعت و درون 
و وحی درآورد، بلکه مهم تر محمد تاریخ را به صورت »علم شدن وجود و انسان« 
این  پایه  بر  و  دارای حرکت و شدن می باشند  و وجود  تمامی هستی  تبیین کرد، 
شدن دارای مسیر مشخص در تکامل تدریجی می باشند همین سیر تدریجی تکامل 
وجود باعث گردید تا از نظر محمد تمامی هستی به خاطر - تدریجی الوصول بودن و 
ذومراتب بودن- تکامل آن ها دارای تاریخ باشد، از نگاه محمد انسان پدیده ائی است 
که دائما دارای شدن و تکامل می باشد و همین شدن و تکامل باعث گردید تا او 
دارای تاریخ بشود، از نگاه محمد تاریخ به عنوان یک جریان هویت داری است که از 
آغاز در بستر معین و بر پایه قانونمندی مشخصی حرکت می کند و همین مشخصه 
باعث می گردد تا تاریخ دارای حرکت علمی و مشخص و قانونمند باشد که با کشف 

آن توسط انسان در حرکت آینده اش به هدایت گری می رسد.

سالم بر محمد
سالم بر آموزگار بزرگ انسان

سالم بر فرمانده بزرگ تاریخ انسان
سالم بر بنیانگذار نهضت قلم گرائی در تاریخ انسان

سالم بر ادامه دهنده نهضت ضد بت پرستی ابراهیم خلیل
سالم بر برپا کننده نهضت طبیعت گرائی انسان
سالم بر شعار کتاب و حکمت و میزان محمد

سالم بر رسالت انسان ساز محمد
سالم بر دست پروردگان محمد

سالم بر مدینه محمد
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سالم بر نهضت آگاهی بخش محمد
سالم بر نهضت رهائی بخش محمد

سالم بر نهضت عدالت خواهانه محمد
سالم بر محمد اسوه حسنه بشریت

سالم بر محمد نمونه عالی انسان بودن برای همه عصرها و نسل ها





اسالمشناسیمحمد
درترازویقرآن





41اسالم شناسی محمد در ترازوی قرآن

قرآن و محمد:

عبدالرحمن ابن خلدون تونسی در قرن هشتم نخستین اسالم شناس و جامعه شناس 
محمد  از  نو  تعریفی  توانست  نهج البالغه  در  علی  امام  از  بعد  که  بود  متفکری  و 
در  علی  امام  از  بعد  که  بود  اندیشمندی  اولین  او  چراکه  بکند،  عرضه  بشریت  به 
از  غیر  )به  خلدون  ابن  از  قبل  تا  کرد.  تعریف  پراکسیس  با  را  محمد  نهج البالغه 
نهج البالغه امام علی( تمامی تعریف هائی که از پیامبر اسالم شده بود داللت بر یک 
محمد خدا خواسته و خدا ساخته می کرد که این محمد خدا خواسته و خدا ساخته 
بدون آنکه خود محمد در تکوین شخصیت خویش دخالتی داشته باشد قبل از آدم 
خلق شده بود و تمامی جهان به خاطر او خلق شده بود و از دوران کودکی توسط 
مالئکه محافظت می شد و توسط مالئک پرورش می یافت و از زمانی هم که در غار 
حرا به مرحله نبوت رسید، وحی نبوی او توسط جبرائیل از آسمان به صورت پکیج 
یا سیگنال یا نوار بر او نازل می شد و خود او هیچگونه دخالتی در تکوین وحی نبوی 
خود نداشت و اسری و معراج او که در قرآن به عنوان پروسس تکامل عمودی و 
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بطوریکه  آمد،  در  آسمانی  کرات  و سیاحت  به صورت یک سیر  آمده  پیامبر  افقی 
در اسری و معراج مالئکه او را سوار اسبی به نام »براق« کردند و با آن اسب او را 
در آسمان ها و بهشت و جهنم سیر دادند، یعنی اسری و معراج او جنبه درونی و 
وجودی نداشته است بلکه تنها یک بورس مسافرتی اهدائی از جانب خداوند بوده 
است. معجزه محمد برای مردم بادیه نشین عربستان شق القمر بود و شق القمر به 
این شکل بوده که محمد برای جذب مردم بادیه نشین عربستان یک شب در حضور 
آن ها کره ماه با آن بزرگی و سنگینی را از آسمان پائین می آورد و سپس با شکافتن 
کره ماه آن را به دو قسمت تقسیم می کند و سپس ماه دو قسم شده را دور گردن 
خودش می اندازد تا بدین ترتیب مردم عربستان به او ایمان و اعتماد پیدا کنند. این 
محمد در انتقال قدرتش هم معتقد به وراثت بوده و به همین دلیل در داستان غدیر 
خم در سال پایان عمرش علی را در غدیر خم به جانشینی خودش انتخاب می کند. 
علت پیروزی محمد در جنگ هایش نه به خاطر مدیریت و لیاقت شخصی اش بوده 
بلکه به خاطر کمک هائی بوده است که مالئک با حضور جمعی خود در جنگ ها به 
او می کردند این محمد آنقدر دستش در معجزه کردن باز بود که زمانی که پسرش 
ابراهیم فوت کرد خورشید در عربستان با کسوف برای او عزادار شد.( اما این تنها 
امام علی و در ادامه آن ابن خلدون بود که بر پایه تعریفی نو از محمد در عرصه 
پراکسیس محمد خودساخته را جایگزین محمد خدا خواسته و خدا ساخته کردند. 
امام علی در خطبه 160 صفحه 162 از سطر 9 نهج البالغه شهیدی در باب کاراکتر پیامبر 

اسالم چنین می گوید:

نْیا  ااَلدُّ ِمناَ  ُصُهْم  أاَْخماَ واَ  کْشحاً  نْیا  ااَلدُّ أاَْهِل  ُم  أاَْهضاَ طاَرْفاً  ا  یِعرْهاَ لاَْم  واَ  ْضماً  قاَ نْیا  ااَلدُّ ماَ  »قاَضاَ
راَ  قَّ ُه واَ حاَ ضاَ أاَبْغاَ یئاً فاَ ضاَ شاَ اناَُه أاَبْغاَ ِلماَ أاَنَّ ااَللَّهاَ ُسْبحاَ ا واَ عاَ لاَهاَ اَ أاَْن یْقباَ أاَ�ب نْیا فاَ لاَیه الدُّ ْت عاَ باَطْناً ُعِرضاَ

واَ  راَُسوُلُه  واَ  ااَللَُّه  ضاَ  أاَبْغاَ ا  ماَ ا  ناَ ُحبُّ ِإالَّ  ا  ِفیناَ یکْن  لاَْم  لاَْو  واَ  راَُه  غَّ فاَصاَ یئاً  شاَ راَ  غَّ صاَ واَ  راَُه  قَّ حاَ فاَ یئاً  شاَ

ْن أاَْمِر ااَللَِّه - دنیا را به پستی  ًة عاَ ادَّ اقاً ِللَِّه واَ ُمحاَ ی ِبِه ِشقاَ راَ ااَللَُّه واَ راَُسوُلُه لاَکفاَ غَّ ا صاَ تاَْعِظیُمناَا ماَ

و خواری گرفت و با گوشه چشم هم به آن نگاه نکرد. پهلوهایش الغرترین اهل دنیا بود 
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و گرسنه ترین اهل دنیا در کشمکش بود. دنیا به او عرضه و پیشنهاد شد ولی او از قبول 

آن خودداری کرد و چون می دانست که خدای سبحان چیزی را دشمن داشته او نیز دشمن 

داشت و خدا چیزی را خوار داشته است او نیز خوار داشت و چیزی را خدا کوچک شمرده 

است او نیز کوچک شمرد و اگر نبود در ما جز دوست داشنت آنچه که خدا و پیغمبرش 

آن را دشمن می دارند و بزرگ شمردن ما آنچه را که خدا و پیغمبرش حقیر شمرده اند این 

ْد کاناَ ص یأْکُل  عمل ما در جدائی و دوری از خدا و مخالف منودن امر او کفایت کند - واَ لاَقاَ

اراَ  ااَْلِحماَ ثاَْوباَُه واَ یْرکُب  ِبیِدِه  ُع  ناَْعلاَُه واَ یرْقاَ ِبیِدِه  ْبِد واَ یْخِصُف  ااَْلعاَ ةاَ  اَرِْض واَ یْجِلُس ِجْلساَ ااَاْلأ لاَ  عاَ

ُفالاَناَُة  یا  یُقوُل  فاَ اِویُر  التَّصاَ ِفیه  تاَکوُن  فاَ باَیِتِه  باَاِب  لاَ  عاَ  ُ ْ
�ت ااَلسِّ یکوُن  واَ  ُه  ْلفاَ خاَ یرِْدُف  واَ  اِری  ااَْلعاَ

ْلِبِه  نْیا ِبقاَ ِن ااَلدُّ أاَْعراَضاَ عاَ ا فاَ هاَ اِرفاَ نْیا واَ زاَخاَ کرُْت ااَلدُّ ا ناَظاَرُْت ِإلاَیِه ذاَ ِّ ِإذاَ ِإ�ف ِّ فاَ �ف یِبیِه عاَ اِجِه غاَ ی أاَْزواَ ْحداَ اِلإِ

ا  هاَ ا ِریاشاً واَ الاَ یْعتاَِقداَ یِنِه ِلکیالاَ یتَِّخذاَ ِمْنهاَ ْن عاَ ا عاَ ُتهاَ بَّ أاَْن تاَِغیباَ ِزیناَ ا ِمْن ناَْفِسِه واَ أاَحاَ اتاَ ِذکراَهاَ واَ أاَماَ

ِ واَ  ِن ااَْلباَصاَ ا عاَ هاَ یباَ ْلِب واَ غاَ ِن ااَْلقاَ ا عاَ هاَ صاَ ا ِمناَ ااَلنَّْفِس واَ أاَْشخاَ هاَ أاَْخراَجاَ اماً فاَ ا ُمقاَ راَاراً واَ الاَ یرُْجواَ ِفیهاَ قاَ

هُ - پیامبر روی زمین غذا می خورد  ضاَ أاَْن یْنظُراَ ِإلاَیِه واَ أاَْن یْذکراَ ِعْنداَ یئاً أاَبْغاَ ضاَ شاَ ْن أاَبْغاَ ِلک ماَ کذاَ

و مانند برده می نشست و با دست خود کفش پاره خود را وصله می زد و با دست خود 

لباس خود را می دوخت. سوار االغ برهنه می شد و دیگری را پشت سر خود سوار می کرد و 

آنگاه که بر در خانه اش پرده نقش دار آویخته می شد به همسر خود فرمود آن را از نظر من 

پنهان بکن و دور بدار زیرا چون نظرم به آن می افتد دنیا و زینت های آن را به یاد می آورم پس 

با قلب خود از دنیا اعراض منود و یاد آن را از خود دور ساخت و دوست می داشت زینت دنیا 

از چشمش پنهان شود تا از آن برای خود اسباب جتمل فراهم کند و دنیا را جای استقرار 

و پایداری نداند و هرگز در آن امید اقامت نداشته باشد پس آن را از نفسش بیرون کرد و از 

قلبش کوچانید و دور کرد و از چشم و نظرش پنهان گردانید.«

مطرح  خودساخته  محمد  بازتعریف  برای  خلدون  ابن  و  علی  امام  که  پراکسیسی 
کردند عبارتند از:

الف – قرآن؛
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ب - مدینه النبی یا جامعه سازی محمد.

در کلمات قصار - شماره 125 - صفحه 382 سطر 13 نهج البالغه جعفر شهیدی امام علی با 
بیان »االسالم هو العمل الصالح« اصال خود اسالم را عمل صالح یا پراکسیس تعریف 
ْسالاَُم ُهواَ ااَلتَّْسِلیُم واَ ااَلتَّْسِلیُم ُهواَ  ْبِل ااَاْلإِ ٌد قاَ ا أاَحاَ ًة لاَْم یْنُسْبهاَ ْسالاَماَ ِنْسباَ َّ ااَاْلإِ ف اَ اَنُْس�ب أ می کند: »الاَ
ُل  ماَ اُء ُهواَ ااَْلعاَ اَداَ اُء واَ ااَاْلأ اَداَ ْقراَاُر ُهواَ ااَاْلأ ْقراَاُر واَ ااَاْلإِ ُ ُهواَ ااَلتَّْصِدیُق واَ ااَلتَّْصِدیُق ُهواَ ااَاْلإِ ف ُ واَ ااَْلیِق�ی ف ااَْلیِق�ی

الصالح االسالم هو العمل الصالح - اسالم را آنچنان تعریف خواهم کرد که کسی پیش 

از من چنین تعریف نکرده است، اسالم عبارت از تسلیم به حق شدن که تسلیم به حق 

شدن همان یقین در شناخت حق است و یقین در شناخت حق همان تصدیق حق است 

و تصدیق حق همان اقرار ایمان است و اقرار ایمان همان عمل به ایمان است پس اسالم 

همان عمل صالح یا پراکسیس است.«

و در آخرین وصایایش قبل از فوت خود قرآن را برای عمل می داند نه تجلیل و تکریم 
کم - خدا را! خدا را!  و استخاره و قرائت. »والله الله �ف القرآن الیسبقکم بالعمل به غ�ی
مبادا در عمل به قرآن دیگران از شما سبقت بگیرند« )نهج البالغه شهیدی - صفحه 321 

سطر 8(.

لاَُه  در خطبه 158 - صفحه 158 سطر 18 نهج البالغه شهیدی در باب قرآن می گوید: »أاَرْساَ
ُهْم ِبتاَْصِدیِق  اءاَ جاَ اَِم فاَ ْ اٍض ِمناَ ااَْلُم�ب ِم واَ ِانِْتقاَ ُماَ

ٍة ِمناَ ااَاْلأ ْجعاَ اٍَة ِمناَ ااَلرُُّسِل واَ طُوِل هاَ ْ
�ت ِ فاَ

ف لاَ ِح�ی عاَ

ْنه  ُکْم عاَ ْنِطُقوُه واَ لاَْن یْنِطقاَ واَ لاَکْن أُْخ�بِ اْستاَ ِلک ااَْلُقْرآُن فاَ ی ِبِه ذاَ یِه واَ ااَلنُّوِر ااَْلُمْقتاَداَ اَ یداَ ف ااَلَِّذی باَ�ی

خداوند  باَیناَکْم -  ا  اِئکْم واَ ناَظْماَ ماَ اءاَ داَ واَ ِ واَ داَ
ا�ف ااَْلماَ ِن  ِدیثاَ عاَ ااَْلحاَ ِ واَ 

ا یأْ�ت االاَ ِإنَّ ِفیِه ِعْلماَ ماَ

پیامبرش محمد را در زمانی برگزید که امت ها خفته بودند و وحی انبیاء سلف تعطیل 

شده بود و دین و قانون در جامعه بشریت شکسته شده بود پس قرآن که تصدیق کننده 

متامی انبیاء گذشته و کتاب های آن ها بود االن در پیش روی شما است این قرآن نوری است 

که شما باید به آن اقتداء کنید قرآن را با عمل خود به سخن بیاورید چرا که تا زمانی 

که شما قرآن را با عمل خود به سخن در نیاورید قرآن هرگز با شما سخن منی گوید آگاه 
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درمان  قرآن  در  و  دارد  وجود  قرآن  در  آنچه گذشته  تاریخ  و  آنچه می آید  علم  باشید که 

دردهای اجتماعی و انسانی شما وجود دارد.«

پیامبر و  باب  بعد نهج البالغه شهیدی در  به  در خطبه 108 - صفحه 100 سطر ماقبل آخر 
ُ�َِّة  واَ  ْلیاِء  ااَْلعاَ اباَِة  ُذؤاَ واَ  یاِء  ااَلضِّ ِمْشکاِة  واَ  اَنِْبیاِء  ااَاْلأ راَِة  جاَ ِمْن شاَ اراَُه  رسالتش می فرماید: »ِاْختاَ
ْد أاَْحکماَ  ِه قاَ اٌر ِبِطبِّ وَّ ِة فتنة ب�ف أمیة و منها طاَِبیٌب داَ اِبیِع ااَْلِحکماَ ِة واَ یناَ اِبیِح ااَلظُّْلماَ صاَ اِء واَ ماَ ااَْلباَطْحاَ

ٍة  اٍن ُصمٍّ واَ أاَْلِسناَ ُة ِإلاَیِه ِمْن ُقُلوٍب ُعْمی واَ آذاَ اجاَ یُث ااَْلحاَ ِلک حاَ ُع ذاَ ُه یضاَ اِسماَ واَ ی ماَ ُه واَ أاَْحماَ راَاِهماَ ماَ

لاَْم  واَ  ِة  ااَْلِحکماَ اِء  ِبأاَْضواَ یْستاَِضیُئوا  لاَْم  اَِة  �ی ااَْلحاَ اِطناَ  واَ ماَ واَ  ْفلاَِة  ااَْلغاَ اِضعاَ  واَ ماَ اِئِه  واَ ِبداَ ٌع  بِّ تاَ ُمتاَ بُکٍم 

اِسیِة  - خداوند  ُخوِر ااَْلقاَ ِة واَ ااَلصُّ اِئماَ اِم ااَلسَّ اَنْعاَ ِلک کااْلأ ِ ذاَ
ُهْم �ف ِة فاَ ُحوا ِبِزناَاِد ااَْلُعُلوِم ااَلثَّاِقباَ یْقداَ

محمد را از درختی که رستنگاه پیامبران است و از چراغ دانی پر نور و از چراغ های تاریکی 

و آبشخور حکمت برگزید، محمد طبیب سیاری است که مرهم های خود را محکم و 

سالم ساخته است این مرهم ها را به هر جایی از قلب های کور و گوش های کر و زبان های 

الل می نهد که در آجنا نیازمند به طبابت می باشد کسانی که از چراغ دانش او بهره ائی 

یا  می باشند  چرا  گرم  سر  پیوسته  که  گوسفندند  و  اشتر  چون  آنان  پس  نیندوختند 

خرسنگ های سختی هستند که در آن ها هرگز گیاهی توان روئیدن نخواهد داشت.«

از نظر امام علی و ابن خلدون محمد انسان پیش ساخته و خدا خواسته و خدا ساخته 
نیست بلکه پیامبری خود خواسته و خودساخته و در عمل و پراکسیس پرورش یافته 
می باشد. محمد خدا ساخته و خدا خواسته آن محمدی نیست تا بتواند برای بشریت 
الگو و اسوه و نمونه ائی برای شدن باشد چراکه اگر آنچنانکه امام محمد غزالی در 
پیامبر  بعثت  هدف   - االخالق  مکارم  »بعثت التمم  می کند  نقل  سعادت«  »کیمیای 
اسالم تکمیل اخالق بشریت بوده است« محمد این هدف رسالت خودش را با مکانیزم 

شدن خودش به دست و اراده خودش به نمایش می گذارد آنچنان خودی که هر فرد 
انسانی استعداد آن را دارد که با قرار دادن محمد به عنوان یک الگو، خود را بر سان 
محمد بسازد لذا طبیعی است که محمد خدا ساخته و محمد خدا خواسته هرگز 
نمی تواند برای بشریتی که باید بدست خود، خود را بسازد الگوی شدن اخالقی باشد، 
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تنها محمد خودساخته است که می تواند برای بشریت در همه دوران ها به عنوان 

نمونه شدن مطرح گردد.

و  و محمد خدا ساخته  بین سه محمد خدا خواسته  توانستیم  اینکه  از  حال پس 
محمد خودساخته تفکیک قائل بشویم و به این حقیقت آگاهی پیدا کنیم که هرگز 
محمد خدا خواسته و محمد خدا ساخته نمی تواند برای بشریت الگوی شدن باشد 
ِ راَُسوِل 

ْد کاناَ لاَکْم �ف و تنها محمد خودساخته است که آنچنانکه قرآن می گوید: »لاَقاَ
اءاَ  داَ طًا ِلتاَکونُوا ُشهاَ ساَ ًة واَ ْلناَاکْم أُمَّ عاَ ِلک جاَ کذاَ ٌة...« )سوره احزاب - آیه 21(، »واَ ناَ ساَ ٌة حاَ اللَِّه أُْسواَ

ِهیًدا...« )سوره بقره - آیه 143( برای بشریت به عنوان  لاَیکْم شاَ یکوناَ الرَُّسوُل عاَ لاَ النَّاِس واَ عاَ

الگوی شدن مطرح باشد. سوالی که در اینجا و در این رابطه مطرح می شود اینکه 
بشریت  شدن  الگوی  عنوان  به  می تواند  که  است  خودساخته  محمد  تنها  این  اگر 
مطرح بشود، این محمد با چه مکانیزمی به خودسازی خودش پرداخته است؟ در 
اینجا است که پای پراکسیس به عنوان تنها بستری که محمد توان آن را پیدا کرد 
تا در بستر آن هم به خودسازی خودش بپردازد و هم به تاریخی کردن قرآن و وحی 
و اسالم اقدام نماید و این حقیقتی است که قرآن به صراحت بر آن اعتراف دارد، 
زیرا برعکس آنچه که اسالم روایتی و اسالم فقاهتی در باب معراج و اسرای پیامبر 
اسالم مطرح می کند، معراج و اسرای محمد در قرآن داستان بورس سیر و سیاحت 
به کرات آسمانی توسط سوار شدن بر اسب »براق« نیست، بلکه تبیین مانیفست 
پروسس شدن محمد خودساخته ائی است که در دو عرصه تکامل عمودی انسانی 
و تکامل افقی اجتماعی بیش از 23 سال به خودسازی پرداخت تا توانست از خود 
و جامعه خود که همان مدینه النبی است الگوئی برای شدن بشریت در همه تاریخ 
بسازد چراکه از نظر قرآن خودسازی محمد خود خواسته در دو عرصه معراج و اسرا 

به انجام رسیده است.

ْحی  ِإالَّ واَ ِإْن ُهواَ   - ی  واَ اْلهاَ ِن  عاَ یْنِطُق  ا  ماَ - واَ ی  واَ ا غاَ ماَ اِحُبکْم واَ لَّ صاَ ا ضاَ - ماَ ی  واَ ا هاَ ِإذاَ النَّْجِم  »واَ
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اباَ  کاناَ قاَ لَّ - فاَ تاَداَ ناَا فاَ اَْعلاَ - ثُمَّ داَ ُُفِق ااْلأ ُهواَ ِبااْلأ ی - واَ اْستاَواَ ی - ُذو ِمرٍَّة فاَ ِدیُد اْلُقواَ ُه شاَ لَّماَ ی - عاَ یوحاَ

ا یراَی -  لاَ ماَ اُروناَُه عاَ ُتماَ أاَی - أاَفاَ ا راَ اُد ماَ باَ اْلُفؤاَ ا کذاَ ی - ماَ ا أاَْوحاَ ْبِدِه ماَ ی ِإلاَ عاَ أاَْوحاَ اَ - فاَ ِ أاَْو أاَْد�ف
ف �ی ْوساَ قاَ

اَ  ا یْغ�ش ْدراَةاَ ماَ اَ السِّ ی - ِإْذ یْغ�ش أْواَ ُة اْلماَ نَّ ا جاَ هاَ ی - ِعْنداَ آُه ناَْزلاًَة أُْخراَی - ِعْنداَ ِسْدراَِة اْلُمْنتاَهاَ ْد راَ لاَقاَ واَ

اَی - قسم به ستارگان و آن زمانی  ْ بِّه الک�ب أاَی ِمْن آیاِت راَ ْد راَ ی - لاَقاَ ا طاَغاَ ماَ ُ واَ اغاَ اْلباَصاَ ا زاَ - ماَ

که این ستارگان غروب می کنند - هرگز محمد از صراط مستقیم ما منحرف منی شود 

- و هرگز از روی هوای نفسش با مردم سخن منی گوید - آنچه محمد به نام ما می گوید 

جز وحی نبوی منی باشد - تعلیم این وحی نبوی بر محمد توسط خداوند شدید القوی 

اجنام گرفته است - البته خود محمد دارای عقل و رائی محکمی می باشد که بر پایه آن 

می تواند بر پروسه اخذ وحی نبوی مسلط بشود - این توان و پتانسیل محمد به خاطر 

آن بود که او توانست خود را تا افق اعلی تکامل بدهد - همان تکاملی که آنچنان محمد 

باال رفت که به مقام قرب الهی رسید - آنچنانکه بیش از دو کمان محمد تا خدا فاصله 

نداشت پس از این تکامل افقی محمد بود که وحی نبوی نصیب محمد شد - محمد در 

مرحله اخذ وحی نبوی با قلبش جذب می کرد نه با چشمش - قلب محمد در جریان اخذ 

وحی به محمد دروغ منی گفت - آیا شما با محمد مجادله می کنید تا محمد منکر آنچه 

که با قلبش دیده بشود - عالوه بر مرحله اسرا که محمد توانست بر پایه تکامل افقی 

به وحی نبوی دست پیدا کند یکبار دیگر در عرصه تکامل عمودی یا معراج هم محمد 

آخرین درخت سدر  تا  - در مرحله تکامل عمودی محمد  بود  رفته  باال  املنتهی  تا سدره 

پیش رفت همان درخت سدری که محمد با وجود خود آن را پوشانده بود - آنچه محمد در 

مرحله اخذ وحی نبوی با قلب خود دیده بود از آیات کبرای الهی بود نه طغیان نفسانی« 

)سوره نجم - آیات 1 تا 18(.

ْولاَُه  کناَا حاَ اَْقصاَ الَِّذی باَاراَ ْسِجِد ااْلأ راَاِم ِإلاَ اْلماَ ْسِجِد اْلحاَ ْبِدِه لاَیاًل ِمناَ اْلماَ ی ِبعاَ اناَ الَِّذی أاَْ�اَ »ُسْبحاَ
ُ - منزه است خداوندی که محمد را در شبی سیر  ِمیُع اْلباَِص�ی ا ِإنَُّه ُهواَ السَّ یُه ِمْن آیاِتناَ ِ ُ

ِل�ف

شبانه از مسجد اقصی تا مسجد احلرام داد تا بدینوسیله در سیر شبانه در تاریکی شب 

آیات خود را به محمد نشان بدهد« )سوره اسراء - آیه 1(.



جنبش رهائی بخش پیامبر اسالم 48
قابل توجه است که در این آیه که تبیین کننده تکامل افقی در پروسس افقی یا 
اجتماع سازی محمد می باشد، آیه اوال با کلمه لیل و در ثانی با کلمه اسری که خود 
داللت بر حرکت در شب می کند دو بار بر شبانه بودن حرکت محمد تاکید می کند 
تا اذهان را از سیر و سیاحت فیزیکی به طرف سیر و شدن وجودی سوق دهد، چراکه 
در شب که نمی شود چیزی دید که خداوند بخواهد در عرض یک شب در تاریکی 
شب محمد را از مسجد القصی به طرف مسجد االحرام ببرد تا در آن تاریکی شب 
به او آیاتش را نشان بدهد؛ به عبارت دیگر آیه به وضوح نشان می دهد که این سیر 
و حرکت محمد یک سیر وجودی بوده است که هر دو عرصه ائی که محمد در بستر 
آن تکامل عمودی و افقی کرده است، صورت پراکسیسی داشته است با این تفاوت 
که در تکامل عمودی پراکسیس وجودی محمد صورت فردی داشته است ولی در 
تکامل افقی پراکسیس وجودی محمد صورت اجتماعی داشته است، لذا در این رابطه 
اینجا برای شناخت محمد خودساخته مجبور به شناخت پراکسیسی  است که در 
هستیم که در بستر آن پراکسیس »چگونه محمد، محمد شد؟« چند پاسخ در این 

رابطه می توان مطرح کرد.

دیگر  شد؟  محمد  حرا،  غارنشینی  زندگی  عرصه  در  محمد  آیا  بگوئیم  اینکه  یکی 
آنکه بگوئیم آیا محمد در عرصه مسافرت های تجاری با کاروان خدیجه محمد شد؟ 
سوم اینکه بگوئیم آیا محمد در عرصه شب زنده داری های عابدانه اش محمد شد؟ نه 
چراکه همه این پروسس ها غیر از محمد در همان زمان همراه محمد افرادی دیگری 
هم انجام می دادند ولی نتوانستن محمد بشوند بنابراین هنوز تا اینجا ما نتوانسته ایم 
پاسخی برای سوال خود پیدا کنیم یعنی اینکه دریابیم که محمد چگونه محمد شد؟ 

برای پیدا کردن پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که:

الف - محمد یک وجود دائما در حال شدن بوده؛

ب - این محمد دائما در حال شدن بر حسب مراتب شدن خودش نیازمند به نوع 



49اسالم شناسی محمد در ترازوی قرآن
خاصی از پراکسیس بوده است؛

ج - به موازات تحول و اعتالی کیفی شخصیت محمد، شدن محمد نیازمند به یک 
بستر و پراکسیس پیچیده تری می شده که این پراکسیس پیچیده تر باید مقدم بر 
مراحل آتی شدن محمد باشد، به عبارت دیگر تا زمانی که پراکسیس و بستر شدن 
محمد فراهم نگردد امکان شدن و تعالی او وجود نداشته است، بنابراین برای محمد 
غارنشین و محمد عضو گروه حنفا هر چند شدنش در گرو پراکسیس می باشد اما 
نباید اینچنین بیاندیشیم که پراکسیس بسترساز این شدن در این مرحله از حیات 

محمد مانند پراکسیس تکامل محمد در مرحله وحی نبوی بوده است.

د - باید به این امر توجه کنیم که پراکسیس مراتب قبلی شدن محمد در مراتب 
بعدی شدن محمد از حیز انتفاع ساقط می شده یعنی اینطور نیست که فکر کنیم 
مثال محمد در مرحله وحی نبوی هم می توانسته توسط پراکسیس غارنشینی تعالی 
و تکامل پیدا کند و به همین دلیل است که در هیچ جای تاریخ ما گزارشی حمل 
بر اینکه محمد پس از نیل به وحی نبوی باز به غار حرا می رفته نمی یابیم و اصال 
آیات اول سوره مدثر و مزمل که بالفاصله بعد از نیل محمد به مرحله وحی نبوی 
توسط تکامل وجودی حاصل شده داللت بر همین لزوم تغییر پراکسیس برای محمد 

می کند.

 - ُ ْ تاَْستاَک�شِ ف ُ الاَ تاَْم�ف اْهُجْر - واَ الرُّْجزاَ فاَ ْر - واَ طاَهِّ ِثیاباَک فاَ ْ - واَ ِّ ک�ب بَّک فاَ راَ أاَنِْذْر - واَ ثُِّر - ُقْم فاَ ا اْلُمدَّ »یا أاَیهاَ
اْص�ْ - ای محمد غارنشین و در خود فرو رفته از خود برون آی و غارنشینی را رها  بِّک فاَ ِلراَ واَ

کن و پراکسیس اجتماعی را از سر بگیر تا جامعه را انذار کنی - و با این پراکسیس جدید 

پروردگارت را تکبیر بگوی - و عمل یا پراکسیس خودت که برای تو حکم جامه دارد اصالح 

کن - و با تغییر پراکسیس رسوبات وجودی را از خود دور کن - و در این رابطه بر جامعه 

و مردم منت نگذار چون این ها شرط تکامل وجود خود تو است - و در بستر پراکسیس 

اجتماعی مقاومت کن« )سوره مدثر - آیات 1 تا 7(.
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و در همین رابطه باز در سوره مزمل می فرماید:

راَتِِّل اْلُقْرآناَ تاَرِْتیاًل  لاَیِه واَ ِلیاًل - أاَْو ِزْد عاَ ُه أاَِو انُْقْص ِمْنُه قاَ ِلیاًل - ِنْصفاَ ُل - ُقِم اللَّیلاَ ِإالَّ قاَ ا اْلُمزَّمِّ »یا أاَیهاَ
اِر  ِ النَّهاَ

ُم ِقیاًل - ِإنَّ لاَک �ف أاَْقواَ طًْئا واَ دُّ واَ ْواًل ثاَِقیاًل - ِإنَّ ناَاِشئاَةاَ اللَّیِل ِهی أاَشاَ لاَیک قاَ ُنْلِقی عاَ - ِإنَّا ساَ

اتَِّخْذُه  ْغِرِب الاَ اله اال ُهواَ فاَ اْلماَ ِق واَ ِ ْ �ش ْل ِإلاَیِه تاَْبِتیاًل - راَبُّ اْلماَ تَّ تاَباَ بِّک واَ اْذکِر اْسماَ راَ ْبًحا طاَِویاًل - واَ ساَ

ِمیاًل - ای محمد غارنشین و در خود فرو  ْجًرا جاَ اْهُجرُْهْم هاَ ا یُقوُلوناَ واَ لاَ ماَ ْ عاَ اْص�بِ کیاًل - واَ واَ

رفته اکنون که به مرحله وحی نبوی رسیده ائی آن پراکسیس غارنشینی و در خود فرو 

- و به جای آن پراکسیس دو مولفه ائی انتخاب کن در شب پراکسیس  را رها کن  رفنت 

باطنی بر گزین و جهت استمرار تکامل عمودی خود پاره ائی از شب بجز اندکی از آن یا 

نصف آن را و یا کمی کمتر از نصف آن و یا اندکی بر نصف بیفزا برخیز و با خود خلوت 

با تامل و تدبر و تفکر به صورت شمرده برای خود  آیات قرآنی که برتو نازل شده  کن و 

بخوان - و با این پراکسیس و تکامل عمودی زائیده آن خودت را برای پراکسیس آینده وحی 

نبوی که سنگین تر می شود آماده کن - چراکه شب ها به علت سکوت و تنهائی بهترین 

روز به جای پراکسیس عمودی باطنی شب  - در  برای پراکسیس باطنی می باشد  زمان 

باید پراکسیس اجتماعی افقی انتخاب بکنی - ذکر پروردگارت بگو و با طرح نیازهایت 

به او خود را به او نزدیک کن همان پروردگاری که بر کل جهان حاکم می باشد بر او تکیه 

کن و او را وکیل خود کن که محکم ترین تکیه گاه ها و کیل ها است - بر نامالیمات و 

سختی های پراکسیس اجتماعی صبر کن و اگر هم خواستی فاصله بگیری یک فاصله 

گرفنت مالیم باشد« )سوره مزمل – آیات 1 الی 10(.

ه - اگر تا قبل از محمد وحی نبوی پراکسیس غارنشینی و عبادت فردی و باطنی 
می توانسته برای محمد تعالی آفرین باشد، در مرحله محمد وحی نبوی این تنها قرآن 
و وحی بوده که محمد می توانسته به عنوان پراکسیس تعالی آفرین بر آن تکیه بکند.

و - به علت پراکسیس وحی یا پراکسیس شدن قرآن بود که پراکسیس جامعه سازی 
محمد مطرح شد، به عبارت دیگر خود پراکسیس مدینه سازی یا جامعه سازی محمد 
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نبوی  پراکسیس  اگر  یعنی  گردید  نبوی  وحی  و  قرآن  شدن  پراکسیس  بسترساز 
در  که  آنچنان  محمد  نبوی  وحی  هرگز  نمی شد  جامعه سازی  گردونه  وارد  محمد 
عصر موسی دیدیم نمی توانست به صورت یک پراکسیس در آید، یعنی آنچه وحی 
نبوی محمد را به صورت یک پراکسیس در آورد پراکسیس مدینه سازی محمد بود، 
بنابراین تفکیک بین جداسازی بین دو پراکسیس مدینه سازی محمد و پراکسیس 

وحی نبوی محمد امکان پذیر نمی باشد.

ز - بنابراین تنها بر بستر پراکسیس وحی نبوی محمد و پراکسیس جامعه سازی او 
بود که محمد می توانست خود را بیافریند، یعنی به موازات آفرینش وحی و مدینه 

نبی پا به پای آن وجود محمد هم آفریده بشود.

نبوی و پراکسیس  رابطه بین محمد و پراکسیس وحی  ابن خلدون در  آنچه  ح - 
مدینه النبی یا جامعه سازی محمد مطرح می کند جز این نیست که محمد به موازات 
هر کلمه وحی ائی که از وجودش سرازیر می شد محمدتر می شد، همچنین محمد به 
موازات هر حرکت و تالش و جهادی که در راه برپائی مدینه النبی می کرد محمدتر 
می شد. به همین دلیل است که از نظر ابن خلدون علت اینکه آیات مکی از آیات 
مدینه کوتاه تر می باشد این است که در مکه محمد از آنچنان ظرفیتی که در مدینه 
بر اثر پراکسیس برخوردار شده بود، برخوردار نبود؛ یعنی محمد اگر هم می خواست 
محمد  برای  توانمندی  این  کند  دریافت  را  مدنی  بلند  آیات  مکه  در  نمی توانست 
می بایست در بستر 23 سال پراکسیس حاصل شود و باز در همین رابطه است که 
ابن خلدون مدینه سازی یا جامعه سازی محمد را به صورت معجزه دوم محمد مطرح 

می کند. پس حاصل آنچه تا اینجا مطرح کردیم اینکه:

ا - محمد خدا ساخته و محمد خدا خواسته با محمد خودساخته متفاوت می باشد.

2 - محمد خدا ساخته مانند عیسای خدا ساخته نمی تواند برای بشریت امام بشود 
و دارای فونکسیون تکاملی باشد.
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آوردن  معجزه  درد  به  تنها  خواسته  خدا  موسای  مانند  خواسته  خدا  محمد   -  3

می خورد نه معجزه آفریدن.

4 - تنها محمد خودساخته است که مانند ابراهیم خودساخته می تواند برای همیشه 
بشریت الگوی شدن بشود.

5 - علت اینکه پیامبر اسالم بیش از همه پیامبران به ابراهیم تکیه می کرد به خاطر 
قرآن  نظر  از  چراکه  است،  بوده  خودساخته  محمد  به  اسالم  پیامبر  اعتقاد  همان 
ابراهیم الگوی انسان کاملی است که به صورت خودساخته در عرصه پراکسیس ضد 

شرک تکوین پیدا کرده است.

6 - محمدی که امام علی در نهج البالغه و ابن خلدون در مقدمه دو جلدی »تاریخ 
العبر« خود مطرح می کند یک محمد خودساخته می باشد که در عرصه پراکسیس 

وحی نبوی و پراکسیس مدینه سازی پیامبر اسالم تکوین پیدا کرده است.

7 - مقصود از طرح پراکسیس در اینجا در رابطه با محمد خودساخته این است که 
محمد به همان اندازه که وحی نبوی بر قلبش شکل می گرفت، محمدتر می شد.

8 - تنها معجزه محمد وحی نبوی یا قرآن و کتاب بود که پیامبر اسالم با پراکسیس 
کردن آن دو معجزه خودساخته، از آن یک معجزه خدا خواسته آفرید معجزه اولی که 
محمد از پراکسیس 23 ساله وحی آفرید معجزه مدینه النبی یا جامعه سازی محمد 
بود که پیامبر اسالم در ادامه حرکت جامعه سازی موسی - که قوم بنی اسرائیل را 
ساخت - مدینه النبی را بر پا کرد، دومین معجزه ائی که پیامبر اسالم آفرید شخصیت 
خودش به صورت محمد خودساخته در ادامه حرکت ابراهیم خلیل نخستین پیامبر 

خودساخته در بستر پراکسیس وحی و پراکسیس مدینه النبی بود.

9 - بنابراین پیامبر اسالم در میان پیامبران سلف خودش دو مقتدا داشت، از یک 
طرف در جامعه سازی به موسی اقتدا می کرد چراکه موسی تنها پیامبری است که 
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در میان پیامبران ابراهیمی سلف خودش اقدام به جامعه سازی کرد و لذا در همین 
 136( است  برده شده  موسی  نام  پیامبران  از همه  بیش  قرآن  در  که  است  رابطه 
مرتبه( و در کمتر سوره ائی از قرآن است که از قوم بنی اسرائیل ذکری نشده باشد و 
خود پیامبر بارها امتش را سفارش می کرد که از قوم بنی اسرائیل درس و پند بگیرند 
چراکه پیامبر معتقد بود که هر گونه مصیبت و مشکالت و انحرافاتی که نصیب قوم 
بنی اسرائیل شده نصیب امت و مدینه النبی او هم خواهد شد، آنچنانکه بعدا مشاهده 
کردیم که اینچنین نیز شد. دومین مقتدای پیامبر اسالم ابراهیم خلیل بود که بعد 
او یاد شده است )76 مرتبه( و دلیل  از  از همه پیامبران در قرآن  از موسی بیش 
این امر هم آن است که ابراهیم در میان پیامبران سلف پیامبر اسالم تنها پیامبر 
پدر  یک  و  خانواده مشرک  یک  از  می گوید  قرآن  آنچنانکه  که  بود  خودساخته ائی 
بت پرست و بت ساز پراکسیس خودسازی خود را شروع کرد و تا مبارزه با بت پرستی 
جامعه و مقابله با نمرود پیش رفت و با برپائی کعبه نخستین یادگار توحید را بر پا 
کرد و به همین دلیل در قرآن ابراهیم به عنوان امام انسان درآمد و اندیشه توحیدی 
توحیدی  پراکسیس  داستان  گردید،  ابراهیم مطرح  ملة  عنوان  به  او  و خودساخته 

خودساخته ابراهیم در قرآن بیش از 76 مرتبه ذکر شده است.

10 - هر دو معجزه خودساخته محمد در طول 23 سال به وسیله پراکسیس کردن 
وحی نبوی برای محمد حاصل شد.

11 - تفاوت وحی نبوی محمد با وحی نبوی موسی در این است که وحی نبوی 
انتقال  موسی صورت پکیجی و خدا ساخته داشت و موسی هیچگونه دخالتی جز 
پراکسیس 23  به صورت یک  نبوی محمد  نداشته است، در صورتی که وحی  آن 
این پراکسیس 23 ساله معمار دو  نازل گردید که محمد در بستر  ساله بر محمد 
معجزه بزرگ دیگر گردید، یکی جامعه سازی مدینه النبی دوم خودسازی امام گونه 
شخصیت خودش که اگر نبود وحی نبوی به صورت پراکسیس 23 ساله پیامبر اسالم 



جنبش رهائی بخش پیامبر اسالم 54
خودساخته  معجزه  می توانست  نه  و  بیافریند  را  مدینه النبی  معجزه  می توانست  نه 

خودش را بیافریند.

12 - تفاوت مکانیزم نزول وحی نبوی محمد با وحی نبوی موسی در این بود که 
وحی نبوی موسی بر گوش برونی او نازل شد در صورتی که آنچنانکه قرآن می گوید 
وحی نبوی محمد بر قلب او که همان آبشخور معرفت و شناخت پیامبر می باشد نازل 
شده است که معنا و مفهوم این حقیقت آن است که محمد با اعتالی خودساخته 

وجودی خودش توانسته است از وجود خود مهبط وحی نبوی بسازد.

13 - از نظر قرآن پروسس مهبط سازی پیامبر اسالم در دو مؤلفه »مهبط افقی« و 
»مهبط عمودی« انجام گرفته است.

14 - قرآن مهبط سازی عمودی پیامبر اسالم جهت اخذ وحی نبوی معراج می نامد 
نبوی اسری  پیامبر اسالم جهت اخذ وحی  افقی  در صورتی که قرآن مهبط سازی 

می خواند.

15 - مهبط سازی عمودی پیامبر اسالم توسط خود پیامبر اسالم در عرصه پراکسیس 
باطنی شکل گرفته است، در صورتی که مهبط سازی افقی پیامبر اسالم توسط خود 

پیامبر اسالم در عرصه پراکسیس اجتماعی حاصل شده است.

16 - هم پراکسیس باطنی و عمودی پیامبر اسالم و هم پراکسیس اجتماعی و افقی 
این  این حقیقت  پیامبر اسالم امری ذومراتب بوده نه یکنواخت که معنا و مفهوم 
می شود که پیامبر اسالم به موازات اعتال در مراتب تکامل عمودی و وجودی و تکامل 
افقی اجتماعی از نظر بستر یا پراکسیس روندی رو به پیچیدگی داشته است و به 
موازات تجربه مراحل قبل و ورود به مراحل بعد پراکسیس مرتبه قبل رها می کرده 

است.

یک  آیات  و  می باشد  پریشانی  نظم  دارای  تورات  برعکس  قرآن  اینکه  علت   -  17
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امر  اوال قرآن یک  سوره قرآن به لحاظ موضوعی یکدست نمی باشند آن است که 
پراکسیس های  بستر  در  توسط خود محمد  تجربی  امر  این  ثانی  در  است،  تجربی 
مختلفی تجربه شده است به این ترتیب که بعضی آیات برای پیامبر اسالم در عرصه 
از آیات در عرصه  پراکسیس باطنی و عمودی خودش حاصل شده است و بعضی 

پراکسیس اجتماعی یا افقی برای پیامبر اسالم حاصل شده است.

پیامبر  سیاحتی  و  سیر  سفرنامه  گزارش  قرآن  در  اسری  و  معراج  داستان   -  18
توسط اسب »براق« به کرات آسمانی و حرکت شبانه در تاریکی شب از مکه به بیت 
المقدس نیست، بلکه تبیین دو پروسس تکامل افقی یا اجتماعی و تکامل عمودی 

یا وجودی محمد می باشد.

رُ( گزارش  ماَ قَّ اْلقاَ انْشاَ ُة واَ اعاَ باَِت السَّ اَ اَ
آیه 1 - سوره قمر )اْق�ت القمر در  19 - موضوع شق 

پائین کشیدن ماه از آسمان و دو نیمه کردن و به گردن آویختن آن توسط پیامبر 
اسالم نیست، بلکه آنچنانکه در آغاز این آیه بیان می کند داستان تحول طبیعت در 
روز قیامت است که در جای جای قرآن با صورت گوناگون این تحول طبیعت در روز 

قیامت از آن یاد شده است.

اینکه توانست آن را  با پراکسیسی کردن وحی نبوی عالوه بر  20 - پیامبر اسالم 
به صورت وحی تدریجی درآورد )که به جای نزول دفعی مانند تورات در مدت 23 
سال بر پیامبر اسالم نازل شد که همین تدریجی شدن 23 ساله نزول وحی نبوی 
باعث گردید تا پیامبر اسالم هم پای آن اقدام به آفریدن دو معجزه دیگر خودسازی 
و جامعه سازی بکند( همچنین بستر تاریخی شدن خود وحی نبوی یا قرآن را هم 

فراهم کرد.





الفبایاندیشه
محمدپیامبرانسان،

درمقایسهبا
اندیشهارسطووهگل
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1 - خدای محمد:

برای فهم و شناخت خدای محمد باید در یک رابطه قیاسی، خدای محمد را در کنار 
خدای ارسطو و خدای هگل دو اعجوبه بشریت در دنیای قدیم و دنیای مدرن قرار 
دهیم تا با مقایسه این خدایان بتوان به فهم خدای محمد دست پیدا کرد، چراکه 
اگر ما فقط از زاویه درون دینی و فقط با عینک قرآن و تاریخ بخواهیم به اندیشه 
محمد دست پیدا کنیم شناخت اندیشه محمد از این منظر فقط به درد متدینین 
به دین می خورد؛ اما از آنجائیکه مخاطب محمد در همه جا انسان به معنای کامل 
کلمه بوده است طبیعی است که فهم اندیشه محمد تنها از منظر دین و تاریخ و 
قرآن نمی تواند پاسخگوی نیاز انسان در همه دوران ها و در همه عصرها و نسل ها 
باشد. در این رابطه ما در این نوشته بر آنیم تا برای فهم الفبای اندیشه محمد از 
منظر برون دینی، مبانی اندیشه محمد را در کنار اسطوره های اندیشه بشریت فهم 
کنیم تا در قیاس اندیشه محمد در کنار اندیشه غول های اندیشه بشریت، بینیم آیا 
محمد برای انسان در یک مقیاس جهانی و تاریخی و علمی حرفی برای رهائی نظری 
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و عملی انسان دارد یا نه؟ طبیعی است که فربه ترین موضوعی که می توان در این 
رابطه قیاسی قرار دهیم موضوع خدا است که شاه فنر اندیشه هر مومن و معتقد به 
خدا را تشکیل می دهد، طبیعی است که هر کس آنچنانکه جهان را تبیین و نظاره 
می کند خداوند را تبیین می نماید، پس فهم مقایسه ائی موضوع خداوند در اندیشه 
بزرگان تاریخ بشر امثال ارسطو و هگل با خداوند در اندیشه محمد، می تواند تبیین 

کننده چارچوب کلی اندیشه این بازرگان باشد.

2 – خدای ارسطو:

خدای ارسطو محرک اولیه است، خدای ارسطو محرک غیر متحرکی است که بیگانه 
با طبیعت در عالم هور قلیائی ماوراءالطبیعت ساکن می باشد، خدای ارسطو محرک 
اولیه یک حرکت مکانیکی در جهان می باشد که مانند خدای نیوتن تنها به صورت 
کوک کردن اولیه ساعت جهان، طبیعت و هستی را به حرکت در آورده است و یا 
را  را به من بدهید من جهان  مانند خدای دکارت است که می گفت »ماده و حرکت 

می سازم«.

خدای ارسطو مانند خدای دکارت بیرون از این جهان می باشد، خدای ارسطو بیگانه 
با طبیعت است چرا که از نگاه ارسطو این طبیعت و وجود تنها در آغاز تکوین خود 
جهت ایجاد آن حرکت اولیه نیازمند به خدا بوده است و از بعد از ایجاد آن حرکت 
اولیه دیگر این جهان نیازمند به خدا نمی باشد و لذا رابطه خدا با این جهان رابطه 
با  با طبیعت بیگانه است و رابطه مکانیکی  تماشاگر است، خدای ارسطو آنچنانکه 
طبیعت دارد با انسان بیگانه و غریب می باشد، چراکه از منظر ارسطو تنها پیوند خدا 
با انسان در چارچوب روح بیگانه با بدن انسان شکل می گیرد که این روح به صورت 
یک زندانی در زندان بدن انسان به صورت موقت ساکن می باشد و از آنجائیکه از نگاه 
ارسطو هیچ سنخیتی بین این روح و این بدن وجود ندارد در نتیجه خدای ارسطو 
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نیز هیچ سنخیتی با انسان طبیعی و انسان مادی و انسان عینی و انسان واقعی ندارد.

خدای ارسطو علت نخستین و علت العلل اولیه جهان و هستی و وجود است که به 
علت یکنواختی و تکراری بودن و انجام حرکت این جهان در کانتکس قوه و فعل از 
پیش تعیین شده در چارچوب تقدم اصل ماهیت بر وجود دیگر، این خدای محرک 
اولیه و علت نخستین و علت العلل جهان و وجود نمی تواند در عالم خلقت اقدام به 
نوآوری بکند چراکه تنها این هستی می تواند در بستر استحاله قوه به فعل ظاهر شود 
نه بیشتر و در همین رابطه است که از نظر ارسطو هستی و وجود و جهان تاریخ ندارد 

بلکه فقط طبیعت و ماهیت از پیش تعیین شده دارد.

خدای ارسطو فقط معلول رابطه نیاز متحرک به محرک اولیه است و هیچ سنخیتی و 
رابطه ائی و نیازی دیگر بین وجود و جهان و طبیعت با خدای ارسطو ندارد، به عبارت 
دیگر خدای ارسطو مولود سه مقوله حرکت و محرک و متحرک می باشد و بیرون 
از این سه مقوله خدای ارسطو جائی در هستی ندارد و لذا در این رابطه است که 
خدای ارسطو هم محرک غیر متحرک می باشد و هم ماوراءالطبیعه بیگانه با طبیعت 
است، چرا که از نگاه ارسطو آنچنانکه طبیعت از ماوراء طبیعت جدا و بیگانه است 
محرک از متحرک جدا و بیگانه می باشد و هستی و طبیعت ثابت و یکنواخت و غیر 
تکامل پذیر می شود و رابطه بین محرک و متحرک که همان حرکت می باشد همیشه 

به صورت برونی و مکانیکی است.

خدای ارسطو تنها در چارچوب قوه و فعل و تقدم قوه بر فعل و تقدم ماهیت بر وجود 
و اعتقاد به وجود طبیعی در چارچوب قوه و فعل و وجود و ماهیت به جای وجود 
تاریخی به معماری اولیه این جهان در مرحله ازل پرداخته است، خدای ارسطو تنها 
در تابوت دوآلیسم بین طبیعت و ماوراءالطبیعت، روح و بدن، ذهن و عین، ماده و 

حرکت، قوه و فعل توان حیات و زنده ماندن را دارد.

اولیه قابل تبیین و تفسیر و تشریح  اولی  خدای ارسطو تنها در چارچوب هیوالی 
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قوه  که  است  اولیه  اولی  هیوالی  این  فقط  و  تنها  ارسطو  منظر  از  می باشد چراکه 
محض می باشد و فارغ از هر گونه فعلیتی است و به علت این خاصیت قوه محض 
بودن هیوالی اولی باعث شده تا این هیوالی اولی توانائی پذیرش هر گونه صورتی 
را داشته باشد، گرچه خود هیچ صورتی را ندارد، خدای ارسطو یک خدای محیطی 
است بر وجود و هرگز توان محاط شدن و ورود در وجود ندارد و همین خاصیت 
محیطی خدای ارسطو باعث شده تا از بیرون تنها به تکان اولیه وجود در چارچوب 

قوه و فعل و ماده و صورت اکتفا کند.

بر  ماده  وجود،  بر  ماهیت  فعل،  بر  قوه  تقدم  به  معتقد  او  آنچنانکه  ارسطو  خدای 
صورت، ذهن بر عین، روح بر بدن بود تکوینی ابدی و ازلی به دست خود بیرون از 
این جهان و هستی تنها در عالم هور قلیائی داشته است، خدای ارسطو آنچنانکه او 
در عالم شناخت معتقد به تقسیم تصور و تصدیق و تقسیم تصور و تصدیق به تصور 
و تصدیق بدیهی و نظری بود و همیشه تصور و تصدیق بدیهی را بسترساز تصور و 
تصدیق نظری می دانست و تصور و تصدیقات بدیهی را به لحاظ زمانی و تکوینی 
مقدم و امری فطری و غیر تکوینی می دانست که قبل از خلقت به صورت یک پکیج 
همراه انسان می باشد، خدای او نیز تکوینی مقدم بر جهان و وجود داشته و هیچ 

رابطه ائی و نیازی بین او و این جهان وجود ندارد.

خدای ارسطو آنچنانکه از دیدگاه او اندیشه کلید اندیشه می باشد و اندیشه تنها از 
راه اندیشه حاصل می شود و هیچ نیازی در تکوین اندیشه به عمل ندارد خدای او 
هم در تکوین خود هیچ نیازی به خلقت جهان و طبیعت و وجود نداشته و ندارد و 
خود بی این خلقت و جهان و طبیعت کامل و تمام می باشد، خدای ارسطو آنچنانکه 
او در عرصه شناخت معتقد بود که اندیشه تنها از اندیشه بوجود می آید و اندیشه 
تنها معیار اندیشه می باشد و اندیشه تنها معیار شخصیت انسان است نه عمل، هیچ 

پیوندی با خلقت و جهان و انسان به لحاظ وجودی ندارد.



63الفبای اندیشه محمد پیامبر انسان، در مقایسه با...
و  طبیعت  فعل،  و  قوه  دوآلیسم  چارچوب  و  بستر  در  تنها  حیاتش  ارسطو  خدای 
ماوراءالطبیعت، روح و بدن، ماهیت و وجود، انسان و طبیعت، عین و ذهن، برده و 
برده دار در خلقت ممکن می باشد و طبیعی است که این خدای دوآلیسم سوار در 
عرصه توحید بین روح و بدن، قوه و فعل، ذهن و عین، ماهیت و وجود، محرک و 
متحرک می میرد، خدای ارسطو آنچنانکه او در تبیین خلقت انسان و جامعه انسانی 
معتقد به کار طبیعی و تقسیم کار طبیعی از پیش تعیین شده بود و معتقد بود که 
برده از زمان تکوین برده آفریده شده است آنچنانکه برده دار از زمان تکوین برده دار 
خلق شده است و هیچ دستی نمی تواند تغییری در خلقت آن ها بدهد و کار طبیعی را 
مقدم به کار اجتماعی تبیین می کرد و کار طبیعی را خالق کار اجتماعی می دانست 
و »االنسان مدنیته بالطبع« را مقدم بر »االنسان مدنیته بالتتبع« می دانست، خدائی 
ساکن و ثابت بیرون از وجود می باشد که دارای خلقتی مقدم بر وجود و بی نیاز به 
خلقت وجود می باشد، خدای ارسطو تنها خالق قوه است نه فعل، خدای ارسطو تنها 
خالق روح است نه بدن، خدای ارسطو تنها خالق ماوراءالطبیعت است نه طبیعت، 
خدای ارسطو تنها خالق کار طبیعی و فطرت است نه کار اجتماعی و پراکسیس، 
خدای ارسطو تنها خالق ایده است نه ماده، خدای ارسطو تنها خالق خلقت طبیعی 

است نه خلقت تاریخی.

3 - خدای هگل:

خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که ساکن و ثابت و بیرون از طبیعت در عالم 
ماوراءالطبیعت بیکار به تماشای این جهان نشسته است( یک خدای دائما در حال 
شدن و دائما در حال تکامل می باشد خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که یک 
خدای غیر تکامل پذیر می باشد( یک خدای تکامل پذیر است که تکاملش در بستر 
تکامل همین طبیعت مادی انجام می گیرد، خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که 
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بیگانه با طبیعت و هم جنس با ماوراءالطبیعت است( بیگانه با ماوراءالطبیعت و هم 
جنس با طبیعت می باشد، خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که بیرون و محیط 
هگل  خدای  می باشد،  طبیعت  درون  در  و  محاطی  خدای  یک  است(  طبیعت  بر 
برعکس خدای ارسطو )که غیر تکامل پذیر می باشد( یک خدای تکامل پذیر است که 
این تکاملش در بستر دیالکتیک در سه فرآیند تز و آنتی تز و سنتز انجام می گیرد 
و از مرحله ایده اولیه این خدای ناقص شروع به تکامل می کند و به مرحله طبیعت 
می رسد و از طبیعت هم این خدا تکامل می کند و به مرحله انسان می رسد و از آنجا 

این خدا تا عقل کلی نهائی تکامل پیدا می کند.

خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که یک خدای محرک غیر متحرک می باشد( 
خالق  )که  ارسطو  خدای  برعکس  هگل  خدای  می باشد،  محرک  متحرک  خدائی 
حرکت مکانیکی در طبیعت و هستی می باشد( یک خدای مخلوق حرکت دینامیکی 
وجود است، خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که تنها علت نخستین برای هستی 
و طبیعت می باشد و هیچ نیازی به حرکت و تکامل ندارد( عقل کلی است که تنها 
در پایان حرکت تکاملی وجود در بستر تکامل طبیعت و انسان حاصل می شود نه در 
آغاز خلقت آنچنانکه ارسطو می گوید، خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که تنها 
محرک غیر متحرک و ساکن می باشد( متحرک حرکت آفرین دیالکتیک و تکامل 

در خلقت است.

طبیعت  و  هستی  به  بی نیاز  خدای  یک  )که  ارسطو  خدای  برعکس  هگل  خدای 
می باشد( یک خدای نیازمند به تکامل در بستر خلقت دیالکتیکی وجود در مراحل 
طبیعت و انسان است که نیاز او به تکامل در بستر طبیعت و انسان بر پایه تعامل با 
طبیعت و انسان به صورت نفی و نفی در نفی و اثبات وجودی سنتز در مرحله ائی 
کانتکس  در  )که  ارسطو  خدای  برعکس  هگل  خدای  می گیرد،  انجام  متکامل تر 
دوآلیسم های طبیعت و ماوراءالطبیعت، روح و بدن، ماده و صورت، عین و ذهن، ایده 
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و رئال، قوه و فعل، ماهیت و وجود جهان را مدیریت می کند( خدائی است که در 
چارچوب وحدت طبیعت و ماوراءالطبیعت، ایده و ماده، ذهن و عین، ابژه و سوبژه، 
می کند، خدای هگل  مدیریت  دیالکتیک  توسط  را  فعل جهان  و  قوه  بدن،  و  روح 
برای طبیعت  مکانیکی  و  اولیه  تنها خالق یک حرکت  )که  ارسطو  برعکس خدای 
بستر  در  مستمر  و  پی  در  پی  دینامیکی  خالق حرکت  که  است  خدائی  می باشد( 

دیالکتیک سه مولفه ائی تز و آنتی تز و سنتز است.

خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که تنها محرک غیر متحرک و ساکن می باشد( 
هم محرک است و هم متحرک و محرک بودن او به خاطر متحرک بودن او است نه 
بالعکس، خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که علت نخستین وجود و خالق حرکت 
مکانیکی و اولیه وجود می باشد( مخلوق دیالکتیک وجود است که باعث تکوین شدن 
و تکامل و صیرورت به صورت پیوسته و مستمر در تعامل با طبیعت می شود و به 
همین دلیل خدای هگل گرچه خدائی در آغاز ناقص می باشد جهت رفع این نقص 
خود نیازمند به تکامل می گردد و برای انجام این تکامل خود در کانتکس وجود و 
طبیعت و انسانی به درون این طبیعت حلول می کند و همراه با طبیعت و انسان در 

بستر دیالکتیک تز و آنتی تز و سنتز تکامل می کند.

خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که از قبل از خلقت در عالم ازل به صورت کامل 
وجود دارد و اصال نیازی به تکامل و رشد ندارد و به همین دلیل بر جدائی طبیعت و 
ماوراءالطبیعت و جدائی محرک و متحرک تکیه زده است و غیر تکامل پذیر می باشد( 
خدائی است که در مرحله نهائی خلقت به صورت عقل کل شکل کامل خود را پیدا 
می کند و تا قبل از نیل به آن مرحله نهائی، - این خدای ناقص به صورت ایده و روح 
می باشد هر چند این ایده تا قبل از نیل به عقل کل از نظر هگل خدا می باشد - ولی 
خدای نهائی هگل در مرحله نهائی خلقت در بستر تکامل حاصل می شود که خود 

مخلوق حرکت دینامیکی وجود در بستر دیالکتیک شدن هستی می باشد.
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قوه  که  اولی  هیوالی  چارچوب  در  تنها  )که  ارسطو  خدای  برعکس  هگل  خدای 
محض می باشد قابل تبیین می باشد( تنها در کانتکس اصل تکامل وجود که سنتزی 
برعکس  هگل  خدای  می شود،  حاصل  است  انسان  و  طبیعت  تز  آنتی  و  تز  مولود 
خدای ارسطو )که ماقبل تکوین خلقت وجود و طبیعت و انسان در عالم هور قلیائی 
ماوراءالطبیعت ساکن بوده است( خدائی است که نیازمند به طبیعت و انسان برای 
تکامل خود می باشد و در بستر این نیاز به خلقت وجود و طبیعت و انسان است که 
دست به تکوین خلقت می زند و پا به پای این طبیعت و خلقت با وجود و در درون 
وجود به صورت »وحدت وجود« پیش می رود و حتی برای یک آن وجود و هستی 
را رها نمی کند تا به تماشای آن ها بنشیند بلکه بالعکس، خدای هگل برعکس خدای 
ارسطو و خدای نیوتن که یک خدای تماشاگر صرف می باشد خدائی است بازی گر 
صرف که در عرصه این بازی گری پیوسته رشد و تکامل می کند، یعنی خدای هگل 

با تکامل خود توانسته است طبیعت و انسان را بیافریند.

خدای هگل برعکس خدای ارسطو و خدای نیوتن و دکارت )که یک خدای مکانیکی 
و بیرونی و محیطی می باشد( خدائی است که با طبیعت و هستی و انسان وحدت 
وجود دارد و برعکس وحدت وجود عرفا - که طبیعت و هستی را در وجود خداوند 
تبیین می کردند - هگل در کانتکس وحدت وجود خود، وجود خداوند را در چارچوب 
تکامل طبیعت و انسان تبیین می کند، به عبارت دیگر بر پایه وحدت وجود عرفا، 
طبیعت و انسان در وجود خداوند قرار دارد در صورتی که بر پایه اصل وحدت وجود 

هگل، خدا در وجود طبیعت و انسان قرار می گیرد.

4 - خدای مولوی:

خدای مولوی برعکس خدای هگل، خدای ارسطو، خدای نیوتن و خدای دکارت اصال 
فاصله ائی با وجود در اشکال مختلف طبیعت و انسان ندارد و همه وجود در اشکال 
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مختلفش رشد و تکامل خود را از او می گیرند.

بلکه بی چون و چگونه ز اعتدالمتصل نی منفصل نی ای کمال

زنده ایم از لطفت ای نیکو صفاتماهیانیم و تو دریای حیات

نی به معلولی قرین چون علتیتو نگنجی در کنار فکرتی

مثنوی - دفتر سوم - ص 158 - سطر 16

به  وجود  با  پیوندش  و هگل  دکارت  نیوتن،  ارسطو،  برعکس خدای  مولوی  خدای 
صورت عشق است و محبت.
پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگومن غالم قمرم غیر قمر هیچ مگو

ور از این بی خبری رجن مبر هیچ مگوسخن رجن مگو جز سخن گنج مگو

آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگودوش دیوانه شدم عشق مرا دید بگفت

گفت آن چیز دیگر نیست دگر هیچ مگوگفتم ای عشق من از چیز دیگر می ترسم

سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگومن به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت

گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگوگفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است

گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگوگفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد

گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگوگفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خدا است

کلیات دیوان شمس تبریزی - غزل 2219 - ص 832 سطر 6 به بعد

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو، نیوتن، دکارت و هگل خدائی است که دائما در 
حال خلقت جهان و وجود می باشد و دائما این خلقت در حال تکامل از وجود تمام 

و کمال او جاری می شود.

مرو را بیکار و بی فعلی مدانکل یوم و فی شان بخوان

کاو سه لشکر را روانه می کندکمترین کارش به هر روز آن بود

بهر آن تا در رحم روید نباتلشکری زاصالب سوی امهات
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تا زنر ماده پر گردد جهانلشکری زارحام سوی خاکدان

تا ببیند هر کسی عکس العمللشکری از خاکدان سوی اجل

آن چه از حق سوی جان ها می رسدبا زبی شک بیش از این ها می رسد

آن چه از دل ها به گل ها می رسدآن چه از جان ها به دل ها می رسد

مثنوی - دفتر اول - ص 61 - سطر 29 به بعد

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو، نیوتن، دکارت و هگل هم منشاء تکامل است 
و هم منتهی کمال است و عامل موضوع کمال و تکامل در هستی، جهان و طبیعت 
می باشد و بی او کمال در عالم و حرکت، بی معنی می باشد خود کمال پذیر نیست 

ولی کمال بخش می باشد.

نو شدن حال ها رفنت این کهنه هاستچیست نشانی آنک هست جهان دگر

هر نفس اندیشه نو نو خوشی و نو عناستروز نو و شام نو باغ نو و دام نو

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

گر نه ورای نظر عالم بی منتهاستنو ز کجا می رسد کهنه کجا می رود

دیوان شمس تبریزی - ص 212 - غزل 362 - سطر 7
.

هست یا رب کاروان در کارواناز عدم ها سوی هستی هر زمان

می روند این کاروان ها دم به دمباز از هستی روان سوی عدم

مثنوی - دفتر اول - ص 39 - سطر 16

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو، نیوتن، دکارت و هگل خالق مستمر وجود است 
نه مخلوق تکامل وجود.

تا نهال ما زآب و خاک رستحق آنکه دایگی کردی نخست
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کرد چندان مشعله در تو پدیدحق آن شه که تو را صاف آفرید

تا که دهری از ازل پنداشتتآنچنان معمور و باقی داشتت

انبیاء گفتند آن راز تو راشکر دانستیم آغاز تو را

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

مثنوی - دفتر دوم - ص 114 - سطر 26

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو، نیوتن، دکارت و هگل وجود مطلق فانی نمائی 
است که جهان شدن و تکامل وجود را به صورت جهان بازی در می آورد.

تا که ما باشیم با تو در میانما که باشیم ای تو ما را جان جان

تو وجود مطلق فانی مناما عدم هائیم و هستی های ما

هستی ما جمله از ایجاد تو استباد ما و بود ما از داد تو است

عاشق خود کرده بودی نیست رالذت هستی منودی نیست را

مثنوی - دفتر اول - ص 14 - سطر 30 به بعد و ص 15 سطر یک به بعد

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو، نیوتن و دکارت و هگل عامل تکامل است نه 
مولود تکامل.

از منا مردم به حیوان سر زدماز جمادی مردم نامی شدم

پس چه ترسم کی زمردن کم شدممردم از حیوان و آدم شدم

تا بر ارم از مالئک بال و پرحمله دیگر مبیرم از بشر

کل شی ء هالک اال وجههوز ملک هم بایدم جسنت زجو

آن چه اندر وهم ناید آن شومبار دیگر از ملک پران شوم

گویدم انا الیه راجعونپس عدم گردم عدم چون ارغنون

 مثنوی - دفتر سوم - ص 199 و ص 200 - سطر 37 و 1 به بعد
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نگاه درون نگر  با  تنها  نیوتن، دکارت و هگل  ارسطو،  خدای مولوی برعکس خدای 

انسان قابل روئیت است نه نگاه برون نگر.

نقش ها بینی برون از آب و خاکآئینه دل چون شود صافی و پاک

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

مثنوی - دفتر دوم - ص 80 - سطر 10

خدای مولوی گرچه مانند خدای هگل هستی و وجود را به صورت فکرتی در خویش 
آفریده است، اما این فکرت برعکس آنچه هگل می گفت از فاکری متکامل صادر شده 

نه فاکری کمال پذیر و ناقص.

عقل کل شاه است و صورت ها رسلاین جهان یک فکرت است از عقل کل

اوست بابای هر آنک اهل دل استکل عالم صورت عقل کل است

تا چه با پهنا است این دریای عقلتا چه عالم ها است در سودای عقل

بحر را غواص باید ای پسرعقل بی پایان بود عقل بشر

صورت ما موج یا از وی منیعقل پنهان است و ظاهر عاملی

مثنوی دفتر اول - ص 25 سطر 10 به بعد

عالم ماوراءالطبیعت و فوق هستی ساکن  ارسطو در  برعکس خدای  خدای مولوی 
نیست بلکه هم آغوش با همین وجود تکامل پذیر می باشد.

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

در چنین تاریکیی بفرست نوربا چنین نزدیکئی دوریم دور

 مثنوی دفتر دوم - ص 33

خدای  تنها  دکارت  خدای  و  نیوتن  خدای  ارسطو،  خدای  برعکس  مولوی  خدای 
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محرک اولیه و علت نخستین این جهان خلقت نیست بلکه به عنوان محرک حرکت 
آفرین دائم وجود می باشد، البته نه به صورت ساکن تماشاگر نشسته بر کرسی قدرت 

بلکه در اندام بازی گری تکامل بخش.

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

می رسد از غیب چون آب رواندر وجود آدمی جان و روان

وز جهان تن برون شو می رسدهر زمان از غیب نو نو می رسد

مثنوی دفتر اول - ص 25 - سطر 29

خدای محمد:

بلکه  این جهان حادث می باشد  خدای محمد نه فقط در آغاز وجود خالق   – الف 
دائما در حال خلقت نوین در هستی می باشد و نه آنچنان که ارسطو، نیوتن و دکارت 
می گفتند - فقط برای یکبار خلقت را آفریده و بعدا این خلقت را به حال خود رها 
کرده است - بلکه بالعکس، هر لحظه مانند همان لحظه اول در حال خلقت نو به نو 

و جدید می باشد و یک آن از خلقت جدید دست نمی کشد.

أٍْن - ای پیامبر از تو در باب تکوین وجود  ِ شاَ
اَرِْض ُکلَّ یْوٍم ُهواَ �ف ااْلأ اِت واَ اواَ ماَ ِ السَّ

ْن �ف »یْسأاَُلُه ماَ
سوال می کنند بگو او خداوند دائما در کاری نو می باشد« )سوره الرحمن - آیه 29(.

ب - خدای محمد مانند خدای ارسطو جدای از وجود و هستی در عالم ماوراءالطبیعت 
به صورت  انسان  و  وجود  همین  دامن  در  بلکه  است  نگرفته  جا  ساکن  به صورت 

بازی گر وجود دارد، آنچنانکه از رگ ها گردن انسان به انسان نزدیکتر می باشد.

ِریدِ - من از رگ های گردن انسان به او نزدیک ترم« )سوره  ْبِل اْلواَ ناَْحُن أاَْقراَُب ِإلاَیِه ِمْن حاَ »...واَ
ق - آیه 16(.

ْلیْؤِمُنوا  واَ ِل  ْلیْستاَِجیُبوا  فاَ اِن  عاَ داَ ا  ِإذاَ اِع  الدَّ ةاَ  ْعواَ داَ أُِجیُب  ِریٌب  قاَ  ِّ ِإ�ف فاَ  ِّ �ف عاَ اِدی  ِعباَ أاَلاَکاَ  ساَ ا  ِإذاَ »واَ
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لَُّهْم یرُْشُدوناَ - ای پیامبر هر وقت بندگان من از تو در باره من سوال کردند به ان ها  �ب لاَعاَ

با وجود خود مرا  را اجابت کنم آن زمانیکه  بگو من به شما نزدیکم تا خواسته شما 

بخوانید و به این راه ایمان داشته باشید برای اینکه تکامل کنید« )سوره بقره - آیه 186(.

و  تکامل آفرین  بلکه  نیست  تکامل پذیر  هگل  خدای  مانند  محمد  خدای   – ج 
تکامل بخش می باشد.

ِقیِه - ای انسان تو در بستر شدائد رفنت و  ُمالاَ ْدًحا فاَ بِّکاَ کاَ اُن ِإنَّکاَ کاَاِدٌح ِإلاَ راَ نْساَ ا ااْلإِ »یا أاَیهاَ
شدن به سوی پروردگار خود در حرکت می باشی و تا آجنا پیش می روی که به مالقات او 

می رسی« )سوره انشقاق - آیه 6(.

ُ ااْلأُُمورُ - آگاه باشید تکامل و شدن شما تنها در بستر الی اهلل حتقق  »...أاَالاَ ِإلاَ اللَِّه تاَِص�ی
پیدا می کند و جهت نهائی تکامل و شدن شما به سوی اوست« )سوره شوری - آیه 53(.

خداوند هم خالق کل وجود   -  ُ ِص�ی ِإلاَیه الماَ ا واَ باَیناَُهماَ ا  ماَ اَرِْض واَ ااْلأ اِت واَ اواَ ماَ ُمْلُک السَّ ِللَِّه  »...واَ
است و هم تکامل بخش کل وجود می باشد« )سوره مائده - آیه 18(.

ُ - هر انسانی که در این مسیر خود را پاک  ِص�ی ِإلاَ اللَّه الماَ ْفِسِه واَ اَکَّ ِلناَ ف اَ ا ی�ت ِإنَّماَ ْن تاَزاَکَّ فاَ ماَ »...واَ
بکند به خودش خدمت کرده است چرا که این پاکسازی وجودی بستر ساز تکامل او به 

سوی خدا می شود« )سوره فاطر - آیه 18(.

د – خدای محمد برعکس خدای ارسطو، خدای نیوتن و خدای دکارت فقط محرک 
اولیه وجود و علت نخستین هستی نمی باشد بلکه بالعکس، خالق هر آن وجود است 

و محرک هستی در هر آن از شدن و تکامل وجود می باشد.

ِلیٌم - اوست خدائی که هم در آغاز و  ٍء عاَ اَ ُهواَ ِبُکلِّ �ش اِطُن واَ اْلباَ الظَّاِهُر واَ ااْلآِخُر واَ ُل واَ اَوَّ »ُهواَ ااْلأ
هم در اجنام و هم در ظاهر و هم در باطن وجود دارد و به همه وجود آگاه می باشد« )سوره 

حدید - آیه 3(.

ه – خدای محمد برعکس خدای ارسطو )که بر پایه دوآلیسم طبیعت و ماوراءالطبیعت، 
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روح و بدن، ماده و صورت، قوه و فعل، عین و ذهن و ماده و ایده جهان را مدیریت 
می کند( بر توحید وجود در عرصه طبیعت و ماوراءالطبیعت، روح و بدن، ماهیت و 
وجود، قوه و فعل، محرک و متحرک، ایده و ماده به صورت مستمر به مدیریت جهان 

مشغول می باشد.

ٌد - ای محمد  لاَْم یُکْن لاَُه ُکُفًوا أاَحاَ لاَْم یولاَْد - واَ ُد - لاَْم یِلْد واَ ماَ ٌد - اللَّه الصَّ »ُقْل ُهواَ اللَُّه أاَحاَ
بگو خدای واحد من خدائی است که بی نیاز از تکامل می باشد و تکامل پذیر نیست - و 

به علت این بی نیازی از تکامل نه مولود چیزی می باشد )آنتی تز یا سنتز( و نه موضوعی 

از او زائیده می شود )تز( و نه با چیزی جنت می شود« )سنتز اعالم تعطیلی دیالکتیک 

وجود در وجود خداوند در کانتکس تز یا والد، آنتی تز یا مولود و سنتز یا ترکیب در این آیات 

قابل توجه می باشد( )سوره توحید یا اخالص(.

خدای محمد برعکس خدای ارسطو )تنها محرک یک حرکت مکانیکی برای  و – 
وجود و هستی و جهان نیست بلکه در عرصه یک شدن مستمر و حرکت دینامیکی 

به مدیریت جهان و وجود مشغول می باشد(.

اِجُعوناَ - از خدا آمده ایم و به سوی خدا هم می رویم« )سوره بقره - آیه  ِإنَّا ِإلاَیِه راَ »...ِإنَّا ِللَِّه واَ
.)156





میالدپیامبراسالم،

پیامبر

»عدالتورهاییوآگاهی«،
برهمهبشریتمبارکباد
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اگر در یک عبارت اجمالی بخواهیم »بزرگ ترین فاجعه انجام گرفته در تاریخ اسالم، 
در بیش از 14 قرن گذشته را تبیین نمائیم« باید انحراف »اسالم تغییرساز پیامبر 
اسالم« به »اسالم تفسیرگرای فلسفی یونانی و اسالم تفسیرگرای صوفیانه عرفای 
مسلمان، و اسالم تفسیرگرای فقاهتی و روایتی حوزه های فقهی« را به عنوان مصداق 
این فاجعه مطرح کنیم. پر واضح است که، اسالمی که پیامبر اسالم در ادامه تسلسل 
نهضت توحیدساز اجتماعی و انسانی و تاریخی ابراهیم خلیل از سال 622 میالدی، 
ساز آن را کوک کرد، آنچنانکه در آیه 25 سوره حدید تبیین گردیده است، »هدف 
رسالت همه انبیاء ابراهیمی که آخرین حلقه تسلسلی این نهضت، خود اسالم پیامبر 
می باشد، بسترسازی جهت قیام توده ها در راستای تغییر جامعه و انسان و تاریخ، 

بوده است.«

ا  ْلناَ أاَنْزاَ واَ ِباْلِقْسِط  النَّاُس  ِلیُقوماَ  اَاناَ  ف اْلِم�ی واَ اْلکتاَاباَ  ُهُم  عاَ ماَ ا  ْلناَ أاَنْزاَ واَ یناَاِت  ِباْلباَ ا  رُُسلاَناَ ْلناَا  أاَرْساَ ْد  »لاَقاَ
ِوی  یِب ِإنَّ اللَّهاَ قاَ رُُسلاَُه ِباْلغاَ ْن یْنُصُُه واَ ِلیْعلاَماَ اللَُّه ماَ اِفُع ِللنَّاِس واَ ناَ ماَ ِدیٌد واَ ِدیداَ ِفیِه باَأٌْس شاَ اْلحاَ

ِزیٌز - به حتقیق ارسال رسوالن الهی، به طرف مردم، که با بینات و کتاب و ترازو همراه  عاَ

بوده است، برای این امر بوده تا این پیامبران توسط بینات و کتاب و ترازو، توده ها را به قیام، 
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جهت برپائی قسط در جامعه خود وادار سازند و آهن که مهمترین ابزار تغییر جامعه های 

در  و  تاریخ  آینده  در  تا  نازل کردیم،  این مردم  به قسط  قیام  راستای  در  بشری می باشد، 

فرایند غیبت انبیاء، خداوند یاوران خودش که همانا قائمین به قسط در جامعه بشریت 

می باشند، بشناسد البته خود خداوند هم قوی و هم عزیز است« )سوره حدید – آیه 25(.

 و در همین رابطه بود که پیامبر اسالم در تبیین حرکت نبوی خود در آستانه فتح 
مکه در سال 8 هجری فرمود:

 ٍّ �ب راَ »أیها الّناس إّن ربَُّکم واِحٌد، و إّن أباُکم واِحٌد، کّلکم الآدم و آدم من تراب، ال فاَضلاَ ِلعاَ
، إاّل ِبالتَّقوی الله - ای مردم آنچنانکه توحید بر ربوبیت  راَ داَ عل أحماَ میٍّ و ال أسواَ جاَ عل عاَ

و الوهیت و ملوکیت خداوند حاکم می باشد و منشأ خلقت بشریت بر وحدت تکوین 

و  و جنسی  قومی  آپارتاید  نفی  توسط  اجتماعی  توحید  استقرار  است، جهت  استوار 

طبقاتی و نژادی حرکت کنید« )بحار – ج 76 – ص 350(.

باز در همین رابطه بود که پیامبر اسالم فرمود:

»ال رهبانیه �ف االسالم« یا »ال رهبانیه �ف ام� - نه در اسالم من و نه در امت من رهبانیه 
آنچنانکه در ادیان قبل وجود داشته وجود ندارد« )بحار االنوار - ج 70 – ص 115(.

و در جای دیگر همین پیامبر اسالم می فرماید:

»افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر - باالترین جهاد فریاد عدالت در زمان حکومت 
جائر است« )کافی – ج 5 - ص 60(.

أاَْفظاَعاَ  واَ  ِة  ُمَّ
ااْلأ ِخیاناَُة  اْلِخیاناَِة  أاَْعظاَماَ  ِإنَّ  »...واَ  می فرماید:  علی  امام  رابطه  همین  در  و 

ِة - بزرگ ترین خیانت، خیانت کردن به جامعه است و بزرگترین دغلکاری،  اَِئمَّ اْلِغشِّ ِغشُّ ااْلأ

دغلبازی حکمرانان است« )نامه 26 – نهج البالغه صبحی الصالح – ص 383 – س 5(.

ا أاَمَّ  ٌ واَ ماَ ِم�ی راَ ساَ ماَ ا ساَ لاَیِه واَ اللَِّه الاَ أاَطُوُر ِبِه ماَ ْن ُولِّیُت عاَ ْوِر ِفیماَ ِّ أاَْن أاَطُْلباَ النَّْصاَ ِباْلجاَ »أاَ تاَأُْمُرو�ف
اُل اللَِّه... - شما از  اُل ماَ ا اْلماَ کیفاَ واَ ِإنَّماَ یُت باَیناَُهْم فاَ وَّ اُل ِل لاَساَ اِء ناَْجماً لاَْو کاناَ اْلماَ ماَ ِ السَّ

ناَْجٌم �ف
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من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می خواهید 

که عدالت را در پای سیاست قربانی کنم؟ خیر، سوگند به ذات خدا، که تا دنیا دنیاست، 

و  تبعیض؟ من  و  من  نخواهم گشت.  به گرد چنین کاری  و  نخواهم کرد  چنین کاری 

پایمال کردن حقوق مردم؟ اگر همه این اموال عمومی که در اختیار من است مال شخص 

خودم و محصول دسترجن خودم هم می بود، میان مردم تقسیم می کردم و هرگز تبعیضی 

بین مردم روا منی داشتم، تا چه رسد که این مال، مال خدا و مردم است و من امانتدار آن ها 

می باشم« )خطبه 126 – نهج البالغه صبحی الصالح – ص 183 – س 6(.

و  قیام  تبیین علت  بوده است که در  رابطه  این  امام حسین در  پیداست که  پر  و 
حرکت خودش در روز عاشورا فرمود که:

»اال ترون ان الحق ال یعمل به و آن الباطل ال یتناهی عنه ل�ی غب المومن �ف لقاء الله محقا 
- ای مردم، منی بینید که در جامعه به حق عمل منی شود و در این جامعه کسی از باطل 
رویگردان نیست؟ لذا در چنین شرایطی بر مومنان به دین پیامبر واجب است که لقاء 

پرورگارش را بر چنین زندگی ترجیح بدهند« )بحاراالنوار – ج 44 – ص 381(.

از آغاز حرکتش به کربال، برای علت  باز در همین راستا بود که امام حسین قبل 
تبیین حرکتش به آینده ها و برای اینکه برای آینده ها تبیین نماید که حرکتش و 
قیامش بر علیه حکومت اموی، یک انتخاب بوده است نه اجبار و تحمیل، در نامه ای 

به عنوان وصیت نامه به برادرش محمد بن حنفیه می نویسد:

اً، وال بطراً وال مفسداً، وال ظالماً، وإنما خرجت لطلب االصالح �ف أمة  »إ�ف لم أخرج أ�ش
ه جدی و ا� - من نه جاه طلب  جدی، أرید أن آمر بالمعروف وأنهی عن المنکر و اس�ی بس�ی

و مقام طلب و اخالل گر و مفسد و ظالم هستم تا برای کسب قدرت، خروج و قیام کرده 

باشم، قیام من قیام برای اصالح دین پیامبر اسالم است. قیام من، برای اصالح امت جدم 

است...من می خواهم امر به معروف و نهی از منکر بکنم و در این چارچوب تنها پیرو، راه 

پیامبر و علی هستم« )مقتل خوارزمی – ج 1 – ص 188(.
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می باشد، »وجه مشترک  پیدا  پر  امام حسین  و وصیت نامه  این کالم  در  آنچنانکه 
نگاه قرآن و پیامبر اسالم و امام علی و امام حسین، مضمون تغییرسازانه اجتماعی 
و تاریخی اسالم نبوی پیامبر اسالم در ادامه نهضت تسلسلی تغییرسازانه اجتماعی 
و  اجتماعی  تغییرسازانه  اسالم  مضمون  تبیین  چند  هر  می باشد.«  خلیل  ابراهیم 
امام  و  پیامبر اسالم  به لحاظ استشهادی توسط قرآن و روایات  تاریخی،  انسانی و 
استدالل  اما  است،  داشته  تواتری  و  مستمر  صورتی  آغاز  از  حسین،  امام  و  علی 
دوم  قرن  از  بخصوص  که  است  بوده  موضوعی  اجتماعی،  تغییرساز  اسالم  مضمون 
به بعد در دستور کار نظریه پردازان صاحب نظر مسلمان قرار گرفته است. چراکه 
هر چند »رویکرد استشهادی، به لحاظ روایتی و قرآنی، در مرحله ای از زمان یعنی 
قرار  شفاهی  مرحله  در  مسلمین  جامعه  اینکه  لحاظ  به  هجری  اول  قرن  اواخر  تا 
داشتند، می توانست به عنوان حجت و فصل الخطاب در کانتکس والیت و کاریزمای 

شخصیتی پیامبر اسالم قرار گیرد.«

بازسازی فکر دینی در  اقبال الهوری در فصل پنجم کتاب  یعنی آنچنانکه عالمه محمد 
اسالم خود، ص 144 مطرح می کند:

داوری  به  استشهادی  نگاه  با  تنها  مسلمانان  بشریت،  شفاهی  دوران  در  آجنائیکه  »از 
می پرداختند، لذا پیامبر اسالم با سالح والیت، که عبارت بود از تکیه بر جتربه شخصی 

نبوی خود، به عنوان دلیل و استدالل و حجیت، توانست دعوت خود را فراگیر مناید« و به 

همین دلیل، عالوه بر اینکه متن قرآن صورت شفاهی داشت، تا 20 سال بعد از وفات 
پیامبر اسالم، یعنی تا دوران عثمان، خود قرآن به صورت ذهنی انتقال پیدا می کرد. 

از عصر عثمان بود که قرآن شکل واحد کتبی پیدا کرد.

»به موازات اینکه بشریت و مسلمانان رفته رفته از اواخر قرن اول هجری از مرحله 
شفاهی وارد مرحله کتبی معرفت شناسی و اپیستمولوژی می شدند، همین امر باعث 
گردید تا جامعه مسلمین رفته رفته جهت معرفت شناسی از مرحله استشهادی قبلی 
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خود وارد مرحله استداللی بشوند.« »خروج، مسلمین از مرحله شفاهی معرفت شناسی 
و ورود به مرحله کتبی معرفت شناسی )در چارچوب جایگزینی معرفت استداللی به 
جای معرفت استشهاد( باعث گردید تا مکتب های کالمی از اواخر قرن اول هجری در 
جامعه مسلمین تکوین پیدا کنند. که صد البته در رأس همه اینها باید به دو مکتب 
کالمی اشاعره و معتزله اشاره کنیم که از اواخر قرن اول هجری تا قرن پنجم هجری 

سکاندار نحله های کالمی در جامعه مسلمین بودند.«

از  یا  کتبی،  مرحله  به  شفاهی  مرحله  از  مسلمین  جامعه  خروج  فونکسیون  »اما 
مرحله استشهادی به مرحله استداللی، یا از مرحله والیت به مرحله ختم والیت و 
ختم نبوت، تنها به امر ظهور مکاتب کالمی خالصه نمی شد، چراکه ظهور و ورود 
فلسفه یونانی و تصوف هند شرقی و تکوین اسالم فقاهتی در کنار ظهور و تکوین 
مکتب های کالمی، از قرن دوم هجری و بخصوص از زمان غلبه حکومت عباسیان 
دوران  به  شفاهی  دوران  استحاله  فرایند  چارچوب  همین  )در  امویان،  حکومت  بر 
انحراف  بزرگترین  تا  باعث گردید  استداللی(  به دوران  استشهادی  یا دوران  کتبی 
اسالم  »استحاله  انحراف همان  این  تاریخی، حاصل شود.«  اسالم  تاریخ حیات  در 
تغییرساز اجتماعی پیامبر و قرآن، به اسالم تفسیرگرای کالمی اشاعره و معتزله و 
اسالم فلسفی یونانی زده عباسیان - بخصوص در رأس آنها مأمون عباسی - و اسالم 
صوفی زده هند شرقی و اسالم فقاهتی حوزه های فقاهتی بود که وجه مشترک این 
انواع اسالم کالمی و اسالم فلسفی و اسالم صوفیانه و اسالم فقهیانه این بود که جوهر 
تغییرساز اجتماعی اسالم نبوی پیامبر و قرآن را از صورت دینامیک آن خارج کردند 

و چهره استاتیک به آن بخشیدند.«

اسالم استاتیک – اسالم دینامیک: اگر داوری نهائی ما این باشد که »اسالم استاتیک 
معلول  بعد،  به  دوم  قرن  از  اسالم،  پیامبر  نبوی  دینامیک  اسالم  شده  جایگزین 
بوده  اسالم  پیامبر  و  قرآن  تغییرگرای  اسالم  جای  به  تفسیرگرا  اسالم  جایگزینی 
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است« این داوری امری غیر واقعی نیست. »چراکه در چارچوب اسالم تفسیرگرای 
استاتیک، هر چند هدف مفسرین جایگزین کردن استدالل کالمی و استدالل فلسفی 
یونانی زده و استدالل صوفیانه و استدالل فقیهانه، به جای اسشتهاد قرآنی و روایتی 
ذبح  و  قربانی  عرصه  این  در  آنچه  که  کنیم  فراموش  نباید  اما  بوده،  اسالم  پیامبر 
گردید، همان مضمون دینامیک اسالم تغییرساز اجتماعی پیامبر بود« زیرا »استحاله 
عقالنیت  جوهر  خود  کردن  عقالنی  چارچوب  در  استداللی  به  استشهادی  فرایند 
مستتر و موجود در رویکرد قرآن و روایات پیامبر اسالم و امام علی و امام حسین و 
غیره صورت نگرفت، بلکه بالعکس، نظریه پردازان کالمی و فلسفی و فقهی و عرفانی 
به صورت  وارداتی  اندیشه  عصای  با  تا  کوشیدند،  هجری  دوم  قرن  از  صوفیانه،  یا 
روایات  و  قرآن  استشهادی  فرایند  کردن  استداللی  یا  کردن  عقالنی  به  مکانیکی 
پیامبر اسالم و امام علی بپردازند و این آغاز فاجعه در تاریخ اسالم تاریخی از قرن 

دوم هجری به بعد شد.«

زیرا جایگزینی عقالنیت وارداتی به جای عقالنیت مستتر در قرآن و روایات پیامبر 
اسالم باعث گردید تا »جوهر اسالم اجتماعی و جامعه ساز و دینامیک و تغییرساز 
بدل به جوهر اسالم فردی و تفسیرگرا و استاتیک بشود.« لذا »اگر نظریه پردازان از 
قرن دوم در کانتکس استحاله فرایند شفاهی مسلمین به فرایند کتبی یا استحاله 
فرایند استشهادی به فرایند استداللی به جای اینکه جهت استداللی کردن متون 
دینی اعم از قرآن و سنت و روایات پیامبر اسالم بر عقالنیت وارداتی فلسفی یونانی 
یا صوفیانه هند شرقی یا فقیهانه متأسی از فقه یهودیت یا کالمی فلسفه زده یونانی به 
کشف جوهر عقالنی مستتر در خود متون اعم از قرآن و سنت و روایات می پرداختند، 
فاجعه استحاله اسالم تغییرساز اجتماعی به اسالم تفسیرگرای ذهنی فقهی و فلسفی 

و صوفیانه و کالمی در جامعه مسلمین اتفاق نمی افتاد.«

پر واضح است که »دو رویکرد تفسیرگرا و تغییرگرا به اسالم نبوی پیامبر از قرن 
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بوده  پیامبر  تغییرساز  اسالم  به  تطبیقی  و  انطباقی  رویکرد  دو  معلول  دوم هجری 
است.« چرا که، در چارچوب رویکرد انطباقی بود که متکلمین و فالسفه و عرفا و 
فقیهان از قرن دوم هجری به بعد کوشیدند تا توسط فلسفه یونانی وارداتی، یا عرفان 
صوفیانه وارداتی هند شرقی، یا فقه وارداتی اهل تورات، تحت عنوان اسرائیلیات، به 
عقالنی کردن اسالم استشهادی تغییرساز اجتماعی نبوی بپردازند. در صورتی که 
آنچنانکه در رویکرد امام علی در نهج البالغه بوضوح مشهود است، امام علی توسط 
رویکرد تطبیقی خود، برعکس رویکرد انطباقی کالمی و فلسفی و صوفیانه و فقهی 
و یا رویکرد دگماتیسم خوارج زمان خود، تالش می کرده تا جوهر عقالنیت نبوی، از 
دل خود متون اسالمی اعم از قرآن و روایات و سنت پیامبر اسالم کشف و استخراج 

نماید.

عقالنیت  پنجم  قرن  اواخر  تا  دوم  قرن  اواخر  از  هر چند  که  بوده  دلیل  همین  به 
صورت  به  توانست  متکلمانه  و  فقیهانه  و  صوفیانه  و  فیلسوفانه  وارداتی  انطباقی 
استداللی، جایگزین رویکرد استشهادی مسلمین قرن اول هجری بشود، ولی هرگز 
و  صوفیانه  و  متکلمانه  و  فقیهانه  استداللی  عقالنیت  این  که  کنیم  فراموش  نباید 
فیلسوفانه، دارای یک جوهر مشترک بوده اند و آن همان مضمون تفسیرگرای این 
فرایند استداللی اسالم عقالنی شده انطباقی بود. به همین دلیل، »تفاوت جوهری 
بین اسالم استداللی راسیونالیزه شده فلسفی و فقهی و کالمی و صوفیانه قرن دوم 
به بعد مسلمانان، با اسالم استشهادی پیامبر و قرآن در این است که اسالم پیامبر 
توده های  که هدفش شورانیدن  بود،  اجتماعی  تغییرساز  اسالم  یک  قرآن  و  اسالم 
اسالم  هدف  که  صورتی  در  می باشد،  خود  جامعه  بر  حاکم  ظالمانه  نظام  علیه  بر 
تفسیرگرا، تفسیر ذهنی اموری بوده است که حل شدن یا حل نشدن آن نمی توانست 
کوچک ترین تأثیر عینی در زندگی اجتماعی و تاریخی مسلمانان داشته باشد.« به 
همین دلیل از قرن دوم به بعد، »به علت این استحاله نظری اسالم تغییرگرا به اسالم 
تفسیرگرا بود که انحطاط در جامعه مسلمین شروع به تکوین و رشد کرد.« هر چند 
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این انحطاط خفته تا قرن پنجم به صورت الکپشتی رشد می کرد، اما از نیمه دوم 
آنجائیکه مدت  تا  بخود گرفت  فراگیری  انحطاط مسلمین، صورت  این  پنجم  قرن 

بیش از هزار سال مسلمین را به خواب خرگوشی فرو برد.

بنابراین ریشه انحطاط مسلمین بر می گردد به استحاله اسالم تغییرساز اجتماعی 
نبوی به اسالم تفسیرگرای فقهی و کالمی و فلسفی و صوفیانه و این امری است 
که حتی عبدالرحمن بن خلدون تونسی که در قرن هشتم برای اولین بار در تاریخ 
مسلمین در کتاب گران سنگ دو جلدی »مقدمه بر تاریخ العبر« خود، از انحطاط 
مسلمین به صورت جامعه شناسانه سخن گفت و در علیت یابی این انحطاط نتوانست 
ریشه یابی علمی بکند و هر چند عبدالرحمن بن خلدون تونسی به خصوص در جلد 
دوم کتاب گران سنگ »مقدمه تاریخ العبر« خود سخن از انحطاط مسلمین و رشد 
سرطانی اسالم فقیهانه به عنوان بسترساز این انحطاط مطرح کرد، ولی در تحلیل 
نهائی داوری ما بر این امر قرار دارد که ابن خلدون نتوانست به صورت همه جانبه 
علت انحطاط جامعه مسلمین از قرن پنجم به بعد را کشف نماید، هر چند که او 
را  مسلمین  جوامع  انحطاط  موضوع  مسلمان،  نظریه پرداز  اولین  عنوان  به  توانست 

برای اولین بار کشف و طرح علمی نماید.

بنابراین برعکس آنچه که ابن خلدون تحت عنوان زوال عصبیت در جوامع مسلمین 
در چارچوب تبیین علت انحطاط مسلمین مطرح می کند، از دیدگاه ما عامل اصلی 
اسالم  »استحاله  بعد،  به  هجری  دوم  قرن  از  بخصوص  مسلمین  جوامع  انحطاط 
تغییرساز به اسالم تفسیرگرای فقهی و فلسفی و صوفیانه و کالمی می باشد« و لذا 
در همین رابطه است که حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری در نیمه اول قرن 
بیستم با شعار »بازسازی فکر دینی در اسالم« پروژه عقالنی کردن یا راسیونالیزه 
کردن اسالم، به صورت تطبیقی در دستور کار خود قرار داد. »اقبال با طرح شعار 
تمامی  برابر  در  می خواست  نخست  بیستم  قرن  در  اسالم  در  دینی  فکر  بازسازی 
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هذا  زماننا  الی  هجری  پنجم  قرن  از  که  مسلمان  نظریه پردازان  احیاءگرانه  پروژه 
به صورت های مختلف می خواستند به صورت درون دینی و استشهادی و حداکثر 
انطباقی وارداتی به کشف عقالنیت تفسیرگرای اسالمی بپردازند، بفهماند که تمامی 
در  تفسیرگرا  اسالم  که  چرا  می نوازند،  و  نواخته  گشادش  دهان  از  را  شیپور  آنها 
چهره های مختلف فقیهانه و فیلسوفانه و صوفیانه و متکلمانه آن، برای اقبال چیزی 

جز نمایش استاتیک، از اسالم تغییرساز دینامیک پیامبر اسالم نبوده و نمی باشد.«

تفسیرگرای  اسالم  که  کرد  اعالم  خود  دینی  فکر  بازسازی  شعار  با  اقبال  بنابراین 
موجود در چهره های متفاوت آن، حاصلی جز ویران کردن اسالم دینامیک پیامبر 
اقبال تمامی پروژه های احیاءگرانه ای  از نظر  اسالم نداشته است و به همین دلیل 
که خواسته یا می خواهند بر این ویرانه از درون دست به احیاءگری بزنند، بیراهه 
ترکستان را به جای کعبه انتخاب کرده اند و در نتیجه در این رابطه بود، که اقبال 
نام پروژه خود را به جای پروژه احیاءگرانه، پروژه بازسازی فکر دینی اسالم تغییرساز 
اجتماعی پیامبر تعیین کرد، آن هم نه اسالم تفسیرگرای انطباقی فقیهانه و صوفیانه 

و فیلسوفانه.

در همین رابطه بود که اقبال هم در کتاب »بازسازی فکر دینی در اسالم« خود و 
هم در دیوان و هم در 1300 نامه ای که از او باقیمانده است، بزرگ ترین رسالت خود 
را چالش با اسالم تفسیرگرای هزار ساله فیلسوفانه یونانی زده و فقیهانه تورات زده و 

صوفیانه بودازده هند شرقی، می دانست.

ماحصل:

کالمی  رویکرد  جنبان  سرسلسله  که  معتزله  هم  و  اشاعره  هم  اقبال،  نظر  از   -  1
بودند.  یونانی  وارداتی  فلسفه  مولود  بوده اند،  هجری  اول  قرن  اواخر  از  مسلمانان 
به  معتزله  و  اشاعره  فکر دینی«  »بازسازی  اقبال در کتاب  نظر  از  دیگر  عبارت  به 
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ناخواسته یا آگاهانه به دامن فلسفه یونانی افتاده بودند.

اجتماعی«، ضد تصوف جبرگرای  تغییرساز  به »اسالم  رویکرد خود  در  اقبال   -  2
حافظی یا عرفان شیرازی بوده است.

3 - اقبال معتقد است که برای دستیابی به »اسالم تغییرساز اجتماعی«، باید بین 
»ابدیت و تغییر« پیوند تطبیقی ایجاد کنیم.

4 - اقبال در اندیشه خود، در خصوص آسیب شناسی جوامع مسلمین در هزار ساله 
گذشته، برعکس ابن خلدون - که تنها بر یک انحطاط جامعه شناسی و تمدنی به نام 

زوال عصبیت تکیه می کند - بر سه انحطاط:

اقبال  نظر  از  دارد.  تکیه  مسلمانان  سیاسی،   – ج  فرهنگی،   – ب  فقهی،   – الف 
بازسازی  چارچوب  در  تنها  مسلمین  فرهنگی«  و  سیاسی  و  »فقهی  انحطاط  سه 
اسالم تغییرساز اجتماعی و استحاله اسالم تفسیراگرای فقهی و فلسفی یونانی زده و 

صوفیانه هند شرقی ممکن می باشد.

5 - اقبال در راستای بازسازی فکر دینی در اسالم تغییرساز اجتماعی قرآن، در کتاب 
بازسازی فکر دینی و دیوان و نامه های خود همزمان سه انحطاط »فلسفی یونانی زده 
ارسطوئی و افالطونی« و انحطاط »صوفیانه بودازده هند شرقی« و انحطاط »فقهیانه 

تورات زده حوزه های فقاهتی« را به چالش می کشد.

6 - اقبال نظریه »فنا فی اهلل« عرفای بودازده مسلمان را در رابطه انحطاط صوفیانه 
انسان و مسلمانان تبیین  مسلمین به عنوان عامل نفی کننده اختیار و آزادی در 
می نماید و معتقد است که در اندیشه صوفیانه عرفای مسلمان توسط نظریه »فنا 

فی اهلل«، انسان را در زیر گام های سنگین خداوندان صوفیان مسلمان له می شود.

که  بود  معتقد  روسیه  اکتبر  انقالب  زائیده  دولتی  سوسیالیسم  نقد  در  اقبال   -  6
سوسیالیسم دولتی انقالب اکتبر در قرن بیستم در مرحله »ال«ی ضد فئودالیسم و 
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»ال«ی ضد کلیسا و »ال«ی ضد سلطنت باقی مانده اند و به علت اینکه نتوانسته اند 
به  اجتماعی،  سوسیالیسم  و  معرفتی  سوسیالیسم  و  سیاسی  سوسیالیسم  توسط 
سوسیالیسم صرف اقتصادی خود هویت »اال« ببخشند، همین فقدان فرایند »اال« و 
محصور شدن به فرایند »ال« باعث گردیده تا سوسیالیسم دولتی معلول انقالب اکتبر 

روسیه گرفتار انحطاط و زوال بشود.

نظری  »اصالح  مؤلفه  دو  به  معتقد  خود  اصالح گرانه  پروژه  راستای  در  اقبال   -  7
»اقبال  آنچنانکه  که  ترتیب  این  به  بود،  انحطاط  از  نجات  عملی« جهت  اصالح  و 
بنیانگذار اسالم بازسازی شده در عرصه پروژه اصالح نظری خود بود«، در »عرصه 

عملی اقبال از بنیانگذاران کشور پاکستان می باشد.«

8 - اقبال به علت اینکه به لحاظ تاریخی هم زمان با الغای خالفت عثمانی در سال 
1924 توسط متفقین اعم از روسیه و فرانسه و انگلیس بود، لذا در راستای »حرکت 
معتقد  عثمانی  شده  متالشی  خالفت  جایگزینی  جهت  خود،  عملی  اصالح طلبانه 
رابطه  این  در  اقبال  پروژه  نظری  پایه  البته  بود،  اسالمی  مستقل  تکوین کشور  به 
و  اجتماعی  اقتصادی و سوسیالیسم  مبنای سوسیالیسم سیاسی و سوسیالیسم  بر 

سوسیالیسم معرفتی قرار داشت.«

9 - هر چند در عرصه اصالح عملی »اقبال پروژه خود را در ادامه پروژه اصالح گرایانه 
به علت  بود که  اقبال معتقد  آنجائیکه  از  تبیین می کرد، ولی  تعریف و  سیدجمال 
بازسازی  نظری  اصالح گرایانه  پروژه  بر  اصالح گرایانه عملی سیدجمال  پروژه  اینکه 
اسالم قرار نداشت، همین امر باعث بن بست و شکست پروژه اصالح عملی سیدجمال 

گردید.«

10 - اقبال در عرصه اصالح نظری، خود را ادامه دهنده راه شاه ولی دهلوی اعالم 
می دانست اما در فرایند اصالح عملی حرکت خود در ادامه حرکت سیدجمال الدین 
اسدآبادی تعریف می کرد و در همین رابطه است که در کتاب بازسازی فکر دینی 
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اعالم می کند که شاه ولی اهلل دهلوی نخستین نظریه پرداز مسلمانی بود که شعار 

بازسازی همه جانبه همه بنای اسالم را مطرح کرد.

11 - حرکت اصالح طلبانه دو مؤلفه ای عملی و نظری اقبال مولود فهم انحطاط سه 
عبارت دیگر »کلیدواژه  به  اقبال می باشد.  فرهنگی«  و  و سیاسی  مؤلفه ای »فقهی 
سه  انحطاط  فهم  در  اقبال  عملی  و  نظری  اصالح گرایانه  مؤلفه ای  دو  حرکت  فهم 
مؤلفه ای فقهی و سیاسی و فرهنگی او نهفته است نه بالعکس«. یعنی تا زمانیکه ما 
به فهم تئوریک انحطاط مسلمین از نگاه و عینک اقبال دست پیدا نکنیم، امکان فهم 

تئوریک اصالح دو مؤلفه ای نظری و عملی اقبال برای ما وجود ندارد.

12 - علت اینکه اقبال هم در عرصه نظری و هم در عرصه عملی از بعد از الغای 
خالفت عثمانی و از بعد از بن بست و شکست سیدجمال، شعار بازسازی مطرح کرد 
این بود که اعتقاد داشت که »هم بنای نظری مسلمانان که همان اسالم تفسیرگرا 
می باشد و هم بنای عملی که همان امپراطوری عثمانی می باشد، ویران شده است، 
لذا از نظر اقبال وظیفه ما در این شرایط بازسازی بر روی این ویرانه های نظری و 
عملی می باشد، در این رابطه است که اقبال اصاًل به پروژه احیاگرانه در عرصه نظری 

و عملی اعتقادی نداشت و آنها را آفتابه خرج لحیم کردن می دانست.«

13 - اقبال در پروژه اصالح گرایانه دو مؤلفه عملی و نظری خود توسط شعار بازسازی 
فکر دینی در اسالم معتقد به »تقدم اصالح نظری بر اصالح عملی« است.

14 - اقبال در عرصه پروژه »نجات از انحطاط فقاهتی و فقهی مسلمین، - برعکس 
ابن  برعکس  و  تکیه می کرد  العلوم  احیاء  در  اخالق  پروژه جایگزینی  به  غزالی که 
خلدون که در مقدمه تاریخ خود بر سکوالر کردن سیاست و علم تکیه می کرد - 
معتقد است که رمز بازسازی فقه در حوزه فقاهتی بازسازی در کالم دینی می باشد.« 
لذا در این رابطه بود که اقبال »اجتهاد در اصول« در عرصه کالم جهت بازسازی 
فقه حوزه های فقاهتی را مقدم بر »اجتهاد در فروعات فقهی« می دانست و در همین 
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رابطه او هر گونه »اجتهاد در فروعات فقهی« قبل از »اجتهاد در اصول کالمی« را، 

آب در هاون کوبیدن می دانست.

15 - اقبال در ریشه یابی علت انحطاط فلسفی مسلمین بارها هم در کتاب بازسازی 
فکر دینی خود و هم در دیوان خود و هم در 1300 نامه ای که از او باقی مانده است 
اعالم می کند که »اساساً رویکرد قرآن، ضد رویکرد فالسفه یونانی و در رأس آنها 

فلسفه ارسطوئی و فلسفه افالطونی می باشد.«

16 - اقبال معتقد است که بزرگترین ضربه ای که اندیشه ارسطوئی و افالطونی بر 
مسلمین وارد کرده است، دور کردن معرفت گرائی مسلمین از مطالعه جزئیات در 
هزار سال گذشته است که داوری او در این رابطه این است که، »قرآن با تکیه بر 
تاریخ و طبیعت در کنار تجربه باطنی به عنوان منابع شناخت امر به مطالعه جزئیات 
و  ارسطوئی  »رویکرد  در  که  در صورتی  و شناخت می کند«.  معرفت  جهت کسب 
افالطونی معرفت و شناخت، تنها در چارچوب ذهنی کلیات حاصل می شود«. لذا 
در همین رابطه است که اقبال معتقد است که به میزانی که مسلمانان بتوانند به 
از معرفت شناسی ارسطوئی و افالطونی  معرفت شناسی قرآن روی آورند، می توانند 

فاصله بگیرند. در نتیجه می توانند از انحطاط فلسفی فاصله بگیرند.

17 - اقبال معتقد است که سرانجام کالم معتزله و اشاعره گرفتار شدن در فلسفه 
یونانی ارسطوئی و افالطونی است.

18 – اقبال حتی اندیشه امام محمد غزالی هم که در ظاهر ادعای ضد یونانی داشت، 
گرفتار فلسفه ارسطوئی و افالطونی می داند.

19 - هر چند در عرصه معرفت شناسی اقبال بر سه تجربه »حسی و دینی و تاریخی« 
تکیه دارد، ولی به علت اینکه در آرایش این تجربه ها بر تجربه حسی تکیه اصلی 
می کند، - کتاب بازسازی فکر دینی با فصل معرفت و تجربه دینی آغاز می کند - که 
در این فصل تالش اقبال دعوت از مسلمانان جهت توجه به طبیعت و معرفت حسی 
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و جزئی می باشد.

20 - تکیه اقبال در چارچوب تبیین فلسفی »زمان و تکامل« در فصل سوم کتاب 
بازسازی فکر دینی تحت عنوان »تصور خدا و معنی نیایش« تبیین حرکت و تکامل 
نفی  و  تغییرساز  اسالم  فلسفی  مبانی  تبیین  در وجود و حتی خود خداوند جهت 

اسالم تفسیرگرا می باشد.

21 - از نظر اقبال »زمان به لحاظ فلسفی چیزی جز همان حرکت و تکامل نیست.«

22 - اقبال در نقد تصوف مسلمانان و تبیین انحطاط صوفیانه معتقد است که »ریشه 
انحطاط صوفیانه در نفی انسان توسط نظریه فناء فی اهلل می باشد.« لذا از آنجائیکه 
ارزش محور می باشد،  انسان  پیامبر،  تغییرساز  اسالم  و  »قرآن  اقبال  نظر  از 
در نتیجه در این رابطه است که اقبال معتقد است که تا زمانیکه نتوانیم به 
مقابله نظری با تصوف جامعه ستیز و اختیارستیز و دنیاگریز و فردگرا مقابله 

کنیم، امکان رهائی از انحطاط صوفیانه برای مسلمین وجود ندارد.«

23 - اقبال در تبیین مبانی اسالم تغییرگرا با تکیه بر آیه 11 - سوره رعد »...ِإنَّ اللَّهاَ الاَ 
ُوا )کسر  �ی َّ یغاَ �ت ا ِبأاَنُْفِسِهْم...« می گوید: »قرآن می فرماید »حاَ ُوا ماَ �ی َّ یغاَ �ت ْوٍم حاَ ا ِبقاَ ُ ماَ �ی یغاَ

ا ِبأاَنُْفِسِهْم« اگر چنین  ُوا )به فتح حرفی( ماَ �ی َّ یغاَ �ت ا ِبأاَنُْفِسِهْم« نمی گوید، »حاَ حرفی( ماَ
می گفت معنایش این بود: خداوند اوضاع و احوالی را که برای مردمی وجود دارد، 
چه خوب و چه بد، عوض نمی کند مگر آن وقت که اوضاع و احوالی که مربوط به 
خودشان است یعنی مربوط به روح و اخالق و خصوصیاتی که در دست و عمل شان 
تا  یعنی  )با کسری(  ُوا«  �ی می فرماید: »یغاَ قرآن  این  برعکس  نه،  است عوض شود. 
»خودشان به ابتکار و دست خود و استقالل فکری خویش اقدام نکنند، وضعشان 
عوض نمی شود«. پس اگر ملت دیگری بیاید و بخواهد به قهر و جبر، اوضاع و احوال 
مردمی را عوض کند، مادامی که خود آن مردم تصمیم نگرفته اند، مادامی که خود 
پیدا  فکری  استقالل  مردم  آن  که خود  مادامی  نداده اند،  به خرج  ابتکار  مردم  آن 
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نکرده اند، وضع آنها به سامان نمی رسد. بنابراین از نظر اقبال هر وقت ملتی رسید 
به جائی که خودش برای خودش تصمیم گرفت و خودش راه خود را انتخاب کرد و 
خودش در کار خود ابتکار به خرج داد، می تواند انتظار رحمت و تائید الهی را داشته 

باشد.

24 - اقبال معتقد است که »بنا کردن یک تمدن بر تئوری محض از محاالت است.« 
لذا در این رابطه است که او در پروژه بازسازی خود »اصالح عملی« در کنار »اصالح 
نظری« قرار می دهد و در عرصه معرفت شناسی »تجربه حسی« را در کنار »تجربه 
دینی و تجربه تاریخی« قرار می دهد و در عرصه رویکرد سیاسی و علمی خود »مردم 

را در کنار طبیعت« قرار می دهد.

عنوان  تحت  اسالم خود  در  دینی  فکر  بازسازی  کتاب  فصل سوم  در  اقبال   -  25
در  نیایش  عمل  در چارچوپ  تغییرساز« خود  اسالم  فلسفی  مبانی  تبیین  »جهت 
اسالم در رد نظریه کانت – دکارت – پوپر که انسان را تنها در این جهان توسط 
مطلق کردن ذهن او تماشاگر می دانند و هیچ نقش بازی گرانه عملی و اجتماعی برای 
انسان قائل نیستند، اقبال معتقد است که نیایش در اسالم عرصه و بستری است 
که انسان تماشاگری صرف را در این جهان رها می کند و تمرین بازی گری همراه با 

تماشاگری با او تمرین می کند.

در  نیایش  ولی  دارد،  شباهت  تفکر  به  معرفت،  به  یافنت  دست  قصد  به  نیایش  »عمل 
عالیترین صورت خود، بیشتر و برتر از تفکر مجرد است. آن نیز مانند تفکر یک فرایند 

مشاهده درونی یا مراقبه است، ولی فرایندهای مراقب های در نیایش به یکدیگر نزدیک تر 

می شوند و نیرویی پیدا می کنند که بر اندیشه محض ناشناخته است. در عمل تفکر، 

ذهن حقیقت و واقعیت را مشاهده و دنبال می کند، در نیایش از وظیفه جستجوی کلیتی 

که گام آهسته کرده است دست برمی دارد و از اندیشه برتر و باالتر می رود و خود حقیقت 

و واقعیت را تسخیر می کند تا آگاهانه در زندگی آن شرکت جوید. در این گفته هیچ 
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امری سری و معمائی وجود ندارد. نیایش به عنوان وسیله اشراق نفسانی، عملی حیاتی و 

متعارفی است که به وسیله آن جزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگتری 

از حیات اکتشاف می کند« )کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل سوم – ص 105 – س 

.)16

26 - در عرصه معرفت شناسی و اپیستمولوژی تمام تالش اقبال بر این است تا بین 
اولویت  البته  ایجاد کند.  پیوند  انسان«  یا حسی  بیرونی  و »تجربه  »تجربه دینی« 
اقبال »بر تقدم تجربه حسی بر تجربه دینی قرار دارد«. آنچنانکه در عرصه بازسازی 
نظری اسالم تطبیقی، »اقبال معتقد به پیوند بین ابدیت و تغییر است.« البته در این 
رابطه هم اقبال، »جهت انجام رویکرد تطبیقی خود معتقد به تقدم ابدیت بر تغییر 

است.«

27 - اقبال اصلی ترین راه جهت نجات مسلمین از انحطاط فرهنگی، »رهائی فرهنگ 
مسلمانان از متافیزیک یونان« می داند.

28 - اقبال جهت »تبیین ارزش محوری انسان، در اسالم تغییرساز قرآن«، می گوید، 
»برعکس موسولینی که می گوید، برای اینکه نان داشته باشی باید آهن داشته باشی، 

من می گویم برای اینکه نان داشته باشی باید آهن باشی نه آهن داشته باشی.«

و  اصول  در  اجتهاد  اصل  تطبیقی،  اسالم  »دینامیزم  تبیین  عرصه  در  اقبال   -  29
فروعات را به عنوان موتور حرکت اسالم تغییرساز می داند.«





»سیمایمحمد«
درنگاه

محمداقبالالهوری

در رثای وفات پیامبر اسالم )در ماه صفر سال یازدهم هجری(
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قوم و آئین و حکومت آفرید در شبستان حرا خلوت گزید

تا به تخت خسروی خوابید قوم ماند شبها چشم او محروم نوم

ابروی ما زنام مصطفی است در دل مسلم مقام مصطفی است

مسند اقوام پیشین در نورد در جهان آئین نو آغاز کرد

همچو او بطن ام گیتی نزاد از کلید دین در دنیا گشاد

با غالم خویش بر یک خوان نشست در نگاه او یکی باال و پست

مکه را پیغام ال تثریب داد آنکه بر اعدا در رحمت گشاد

آتش او این خس و خاشاک سوخت امتیازات نسب را پاک سوخت

هستی مسلم جتلی گاه او طورها بالد زگرد راه او

صبح من از آفتاب سینه اش پیکرم را آفرید آئینه اش

کلیات اشعار اقبال الهوری – فصل اسرار خودی – ص 15 - سطر 17 به بعد

در اشعار فوق حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری سر سلسله جنبان »اسالم 
از سیمای  تابلوئی  تا  بازسازی شده قرن بیستم«، تالش می کند  یا اسالم  تطبیقی 
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پیامبر اسالم در دیوان خود نقاشی کند. اگر با این نگاه به اشعار فوق محمد اقبال 
الهوری بنگریم، بدون تردید برای ما نخستین سوالی که مطرح می شود اینکه محمد 
اقبال در نقاشی تابلو خود )از سیمای پیامبر اسالم(، بر چه خودویژگی های وجودی 

و صفاتی پیامبر اسالم تکیه کرده است؟

اسالم  پیامبر  کمالی  و  وجودی  خودویژگی های  هیرارشی  بخواهیم  اگر  بنابراین 
این  که  بگوئیم  باید  کنیم،  مطرح  فوق  اشعار  چارچوب  در  اقبال،  محمد  نگاه  در 

خودویژگی های وجودی و کاملی پیامبر اسالم عبارتند از:

1 - »عرفان تطبیقی« پیامبر اسالم که در فرایند 15 ساله حرائی او توسط »تجربه 
دینی«اش توانست بسترساز کسب »تجربه نبوی« و نیل به سرچشمه درونی »وحی 
»عرفان  تفاوت  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر  بشود.  اسالم  پیامبر  وجود  در  نبوی« 
از   - مسلمان  غیر  و  مسلمان  عرفای  انطباقی«  »عرفان  با  اسالم  پیامبر  تطبیقی« 
مولوی تا بودا - در این می باشد که »اگر تعریف عرفان را درس خداگونه شدن انسان 
بدانیم«، در »عرفان انطباقی« عرفای مسلمان و غیر مسلمان )از بودا و نئوافالطونیان 
او(، »مسیر خداگونه شدن انسان« توسط »فناء فی اهلل و محو  از  تا مولوی و بعد 
شدن« »بی نهایت کوچک یعنی انسان« در »بی نهایت بزرگ یعنی خداوند«، حاصل 
می شود. به عنوان مصداق، در رویکرد »عرفان انطباقی مولوی« برای »خداگونه شدن 
باید در بی نهایت بزرگ که خداوند  به عنوان بی نهایت کوچک  انسان  ابتدا  انسان، 
می باشد، محو و حل بشود و به صفر وجودی برسد« تا در آن مرحله بتواند توسط 
»فناء فی اهلل« به مرحله »بقاء باهلل« که همان خداگونه شدن است، دست پیدا کند.

رو بکشتیبان منود آن خودپرست آن یکی نحوی بکشتی در نشست

گفت نیم عمر تو شد در فنا گفت هیچ از نحو خواندی گفت ال

لیک آن دم گشت خامش از جواب دل شکسته گشت کشتیبان زتاب

گفت کشتیبان بدان نحوی بلند باد کشتی را بگردابی فکند
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گفت نی از من تو سباحی مجو هیچ دانی آشنا کردن بگو

زانک کشتی غرق در گرداب هاست گفت کل عمرت ای نحوی فناست

گر تو محوی بی خطر در آب ران محو می باید نه نحو اینجا بدان

ور بود زنده زدریا کی رهد آب دریا مرده را بر سر نهد

بحر اسرارت نهد بر فرق سر چون مبردی تو ز او صاف بشر

نک فنای این جهان بین وین زمان گر تو عالمه زمانی در جهان

تا شما را نحو محو آموختیم ما حدیث نحو از آن در دوختیم

درکم آمد یابی ای یار شگرف فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف

مولوی – مثنوی – دفتر اول – ص 145 – ابیات 2897 تا 2910

اما برعکس »عرفان انطباقی« )مولوی و عرفای مسلمان و غیر مسلمان از آغاز الی 
نباید  انسان  انسان،  برای خداگونه شدن  اسالم  پیامبر  تطبیقی«  در »عرفان  االن( 
خودش را به عنوان بی نهایت کوچک در بی نهایت بزرگ محو و فنا نماید، چراکه در 
آن صورت »فنا فی اهلل« که رمز »بقاء باهلل« یا خداگونه شدن انسان می باشد، خود 
این »فنا فی اهلل« انسان باعث نابودی مطلق »خود انسان« در وجود مطلق خداوند 
می گردد؛ که حاصل این امر به »صفر رسیدن وجودی انسان« یعنی نابودی مطلق 

اصل موضوع و پاک شدن صورت حساب و »بی اختیار شدن انسان« می باشد.

زاری از ما نی تو زاری می کنی ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی

ما چو کوهیم و صدا در ما زتوست ما چو نائیم و نوا در ما زتوست

برد و مات ما زتوست ای خوش صفات ما چو شطرجنیم اندر برد و مات

تا که ما باشیم با تو در میان ما که باشیم ای تو ما را جان جان

تو وجود مطلق فانی منا ما عدم هاییم و هستی های ما

حمله مان از باد باشد دم به دم ما همه شیران ولی شیر علم
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جان فدای آن که ناپیداست باد حمله مان از باد و ناپیداست باد

هستی ما جمله از ایجاد توست باد و بود ما از داد توست

مولوی – مثنوی – دفتر اول – ص 62 – سطر 9 به بعد

»عرفان  برعکس  اسالم  پیامبر  تطبیقی«  »عرفان  در  که  است  دلیل  همین  به  لذا 
انطباقی« )مولوی و دیگر عرفای مسلمان و غیر مسلمان از آغاز تاکنون(، به جای 
اینکه از انسان توسط »فناء فی اهلل« به طرف خدا سلک و صیرورت صورت پذیرد، 
ترتیب است  بدین  نتیجه  تعریف می شود«. در  این مسیر  انسان  به طرف  از »خدا 
که در دیسکورس قرآن، در چارچوب »عرفان تطبیقی« قرآن و پیامبر اسالم برای 
از  مسیر  این  انسان«،  شدن  خداگونه  »مسیر  تعریف  و  تطبیقی«  »عرفان  تبیین 
خدا شروع می شود )نه مانند عرفان انطباقی از انسان( و این خداوند است که در 
»عرفان تطبیقی«، ابتدا وارد وجود و هستی می شود و در انسان از رگ گردن او به 

او نزدیک تر می گردد.

ِریِد« )سوره ق – آیه 16( و آنچنانکه امام علی می فرماید،  ْبِل اْلواَ ناَْحُن أاَْقراَُب ِإلاَْیِه ِمْن حاَ »واَ
 ُ ْ �ی اراَناٍَة واَ غاَ ْ ٍء الاَ ِبُمقاَ ی اَ عاَ ُکلِّ �ش در عرصه وجود، »خدا در پیوند با وجود قرار می گیرد«،»ماَ
ْ ٍء الاَ ِبُمزاَایاَلاٍَة - خدا با همه موجودات است بدون پیوستگی و غیر از همه موجودات  ی اَ ُکلِّ �ش

است بدون دوری و گسیختگی« )امام علی – نهج البالغه خطبه 1(.

به عنوان مصداق در رویکرد »عرفان تطبیقی« محمد اقبال الهوری معتقد است که:

الف - ذات خداوند هم مانند کل وجود زمان مند می باشد و به علت همین زمان مند 
بودن ذات خداوند است که خداوند در جهان قرار می گیرد. یا آنچنانکه محمد اقبال 

می گوید »جهان و وجود در خداوند قرار می گیرند.«

نظر  از  می باشد،  تطبیقی«  »عرفان  که جوهر  انسان«  »خداگونه شدن  برای   - ب 
اقبال این تکامل و صیرورت انسان باید در چارچوب هسته خودی انسان به انجام 
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برسد. محو شدن انسان توسط »فناء فی اهلل« به معنای نابودی هسته خودی انسان 

می باشد.

حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد

خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور

حذر ای پردگیان، پرده دری پیدا شد خبری رفت زگردون به شبستان ازل

چشم واکرد و جهان دگری پیدا شد آرزو بی خبر از خویش باغوش حیات

تا ازین گنبد دیرینه دری پیدا شد همه  تپیدم  خاک  در  که  گفت  زندگی 

عمر

کلیات اشعار اقبال – فصل افکار – ص 215 – سطر 3 به بعد

ج - در رویکرد »عرفان تطبیقی« محمد اقبال هسته اصلی تفاوت بین دو »عرفان 
تطبیقی« و »عرفان انطباقی«، اعتقاد به وجود و عدم »هسته خود« در انسان است.

منکر خود نزد من کافرتر است منکر حق نزد مأل کافر است

این عجول و هم ظلوم و هم جهول آن بانکار وجود آمد عجول

پاک شو از خوف سلطان و امیر شیوه اخالص را محکم بگیر

گرد خود گردنده چون پرگار باش کم خور و کم خواب و کم گفتار باش

کلیات اشعار اقبال الهوری – فصل جاوید نامه – ص 384 - سطر 6 به بعد

در مقایسه با این رویکرد محمد اقبال در چارچوب »عرفان تطبیقی« است که مولوی 
در عرصه رویکرد عرفان انطباقی خود برعکس محمد اقبال برای »خداگونه شدن« 

معتقد به کشتن و نابود کردن »نفس« یا »خود« در انسان می باشد.

ماند خصمی زو بتر در اندرون ای شهان کشتیم ما خصم برون

شیر باطن سخره خرگوش نیست کشنت این کار عقل و هوش نیست
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شیر آن را دان که خود را بشکند سهل شیری دان که صف ها بشکند

مولوی – مثنوی – دفتر اول – ص 71 – سطر 7 به بعد ابیات 1409 تا 1411

ه – خودویژگی های انسان در »عرفان تطبیقی« اقبال اینکه:

اوالً وجود »هسته خودی« در انسان می باشد.

ثانیاً اختیار و اراده در انسان است.

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

آن به جبر پیهمی خو گر شود این به صبر پیهمی خو گر شود

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

کلیات اشعار اقبال – جاوید نامه – ص 350 - سطر 7 به بعد

ثالثاً پیوند عقل و عشق در انسان می باشد که مخالفت همه جانبه محمد اقبال با 
اصل »فناء فی اهلل« عرفان انطباقی به خاطر آن است که اقبال معتقد است که این 
اصل عالوه بر اینکه باعث می گردد تا »بی نهایت کوچک« در لوای »بی نهایت بزرگ« 

نابود گردد، خود بسترساز »بی اختیاری انسان می شود.«

به فقر آموخت آداب گدائی خودی تا گشت مهجور خدائی

که تقدیرش بدست خویش بنوشت خدا آن ملتی را سروری داد

که دهقانش برای دیگران کشت به آن ملت سر و کاری ندارد

کلیات اشعار اقبال – فصل ارمغان حجاز – ص 459 – سطر 11

رابعاً خالقیت انسان در نوآوری است.

خامسا رابطه انسان با خداوند در چارچوب »عرفان تطبیقی« قرآن و پیامبر اسالم 
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محمد اقبال، »رابطه معشوقی است نه رابطه عاشقی.«

سادساً اقبال برعکس مولوی و حافظ و دیگر عرفای انطباقی، در چارچوب رویکرد 
»عرفان تطبیقی« قرآن و پیامبر اسالم معتقد است که »جهان نمائی یا همان تفسیر 
جهان تنها زمانی ارزش دارد که در خدمت جهان گشائی یا تغییر جهان باشد«. به 
عبارت دیگر اقبال »تفسیر برای تغییر می خواهد« یعنی از نظر محمد اقبال »غرض 
این نیست که عارف چیزی ببیند، بلکه هدف آن است که عارف چیزی بشود.« پس 
اما  است،  تفسیر  از شدن است« چراکه »دیدن  غیر  تطبیقی« »دیدن  در »عرفان 

شدن تغییر.«

جام جهان منا مجو دست جهان گشا طلب

کلیات اشعار اقبال – افکار – ص 235 – سطر 11

هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

هستم اگر می روم گر نروم نیستم موج زخود رفته ائی تیز خرامید و گفت

و لذا بدین ترتیب است که محمد اقبال برعکس داروین که معتقد بود با ظهور انسان 
تکامل در وجود متوقف گردیده است در چارچوب رویکرد »عرفان تطبیقی« قرآن و 
پیامبر اسالم معتقد است که با ظهور انسان نه تنها تکامل توانست ادامه پیدا کند، 

بلکه دارای جهش در سرعت هم بشود.

اسالم  پیامبر  و  قرآن  تطبیقی«  »عرفان  رویکرد  چارچوب  در  اقبال  محمد  سابعاً 
برعکس رویکرد عرفان انطباقی مولوی و حافظ و دیگر عرفای مسلمان و غیر مسلمان 
معتقد است که در »عرفان تطبیقی« به علت »جایگزین شدن تجربه دینی به جای 
تجربه باطنی عرفا، دین اجتماعی می شود نه فردی« آنچنانکه طرفداران تصوف و 
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عرفان انطباقی معتقد هستند.

ثامناً اقبال در کادر رویکرد »عرفان تطبیقی« قرآن و پیامبر اسالم معتقد است که 
برای  اسالم است که »بی نهایت«  پیامبر  و  قرآن  تطبیقی«  تنها در عرصه »عرفان 
نه در چارچوب »فناء فی اهلل« عرفان  قابل تجربه می باشد،  انسان مختار و خالق 

انطباقی عرفا.

دوران  اسالم  پیامبر  الهوری،  اقبال  محمد  نگاه  در  که  است  ترتیب  بدین  باری، 
غارنشینی فاز 15 ساله حرائی خودش را برای دستیابی به »معراج فردی« )آنچنانکه 
عرفا و اهل تصوف مسلمان و غیر مسلمان در چارچوب عرفان انطباقی از آغاز بر آن 
عقیده داشته اند( انجام نداده است، چراکه آنچنانکه فوقا مطرح کردیم، محمد اقبال 
معتقد است که »پراکسیس اگزیستانسی پیامبر اسالم در دو ران فاز حرائی بر تجربه 
دینی استوار بوده است، نه بر تجربه باطنی« )آنچنانکه عرفا و نئوافالطونی ها بر آن 
تکیه می کردند(. پر پیداست که در رویکرد محمد اقبال »فونکسیون تجربه دینی با 
فونکسیون تجربه باطنی )که عرفا به تاسی از نئوافالطونی ها و تصوف هند شرقی به 
آن معتقد بودند( متفاوت می باشد«؛ زیرا اقبال بر این باور است که »فونکسیون نهائی 
تجربه دینی بازگشت اجتماعی دارد اما فونکسیون تجربه باطنی حداکثر حاصلی جز 

معراج فردی نخواهد داشت.«

به همین دلیل است که در رویکرد محمد اقبال مبنای پراکسیس درونی »عرفان 
انطباقی« بر »تجربه باطنی« استوار می باشد در صورتی که مبنای پراکسیس درونی 
»عرفان تطبیقی« بر »تجربه دینی« استوار است، بر این مطلب بیافزائیم که در نگاه 
انطباقی تفاوت  با تجربه باطنی  اقبال »بین دو مؤلفه تجربه دینی تطبیقی  محمد 
اقبال در  بسیار جوهری و فونکسیونی وجود دارد«. لذا در این چارچوب است که 
اشعار مطرح شده آغازین این مقاله می گوید، پیامبر اسالم، در شبستان حرا خلوت 
گزید، در نتیجه، قوم و آئین و حکومت آفرید، به عبارت دیگر در رویکرد محمد اقبال، 
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تجربه دینی پیامبر اسالم با تجربه باطنی صوفیان و عرفا متفاوت بوده است؛ و همین 
تجربه دینی پیامبر اسالم بوده است که بسترساز آن گردید تا در انتهای فاز 15 ساله 

پراکسیس حرائی، پیامبر اسالم به فرایند تجربه نبوی دست پیدا کند.

بدین ترتیب در نگاه اقبال، پیامبر اسالم در دوران 15 سال تنهائی فاز حرائی خود 
هرگز مانند صوفیان و عرفا به دنبال تجربه باطنی برای معراج فردی نبوده است. 
خود او در این رابطه در کتاب گران سنگ بازسازی فکر دینی در اسالم که مانیفست 

کامل اندیشه ها و نظریات او می باشد می گوید:

محمد عرب به آسمان برین  »عارف بزرگ دنیای اسالم عبدالقدوس گنگهی می گوید: 
عروج کرد. به خداوند سوگند که اگر من بداجنا رسیده بودم، هرگز باز منی گشتم. شاید 

بدینگونه  یافت که  در یک جمله  آن هم  این چنین،  نتوان سخنی  ادب صوفیه  در همه 

خودآگاهی  دو  این  روانشناسی  بر  مبتنی  مفهوم  در  که  سازد  عیان  را  ظریفی  تفاوت 

پیامبرانه و عارفانه وجود دارد. عارف پس از رسیدن به آرامش ناشی از جتربه باطنی میل 

باز آمدنش به جامعه و مردم نیست و حتی زمانی هم که الزاماً باز می آید، بازگشتش 

برعکس  اما  ندارد؛  خودش  انحصاری  و  فردی  نفع  جزء  معنائی  بشریت  برای  جامعه  به 

زاینده بوده  و  از دوران خلوت به جامعه بشری خالق  پیامبر  عارفان و صوفیان، بازگشت 

است. بازگشت پیامبر از خلوت حرائی به جامعه بشری، بدان سبب بوده است تا پیامبر 

بالنده  نیروهای  آنکه  امید  به  تاریخ و جامعه بکند،  و  زمان  وارد جریان  را  خویشنت خود 

تاریخ را کشف مناید تا توسط آنها جهانی نو بیافریند. برای عارف و صوفی جتربه باطنی 

فردی، سر منزل مقصود است؛ اما برعکس برای پیامبر جتربه دینی در خلوتگاه شبستان 

حرا، جتربه درونی برای بیداری و آگاهی به جهان درونی خود است تا دنیا و جامعه را تغییر 

دهد، چراکه پیامبر به دنبال تغییر جهان و جامعه است. به عبارت دیگر این توانائی به 

حد اعلی در پیامبر وجود دارد تا نیروهای عظیم کشف کرده در درون خود به نیروی عظیم 

از فاز حرائی خود  بنابراین بازگشت پیامبر  درآورد.  در تغییر جهان و جامعه بشری  زنده 
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او  یا نبوی فاز حرائی  برای جتربه های دینی  آزمون عملی  به جامعه و جهان بشری نوعی 

می باشد؛ زیرا پیامبر در چارچوب پروسس تغییرساز خود هم به تغییر خویش می پردازد و 

هم می خواهد جهان برون از خویش را تغییر دهد لذا بدین ترتیب است که پیامبر در عرصه 

پیامبر  و جهان عینیت دهد.  در جامعه  را  تا خود  و جهان تالش می کند  تغییر جامعه 

در مسیر تغییر جامعه و جهان است که به مکاشفه خویشنت برای خویش می پردازد، 

بنابراین راه دیگری که برای داوری در مورد ارزش جتربه دینی یا جتربه نبوی پیامبر وجود دارد، 

آزمون منونه جامعه ای است که پیامبر ساخته است و همچنین آزمون جهان و فرهنگ 

و متدنی است که پیامبر ایجاد کرده است« )کتاب بازسازی اندیشه دینی در اسالم – محمد 

بقائی )ماکان( - فصل پنجم - ص 217 – سطر 1 به بعد(.

آنچه از عبارات فوق محمد اقبال قابل فهم است اینکه:

اوالً تجربه دینی پیامبر اسالم در عرصه »عرفان تطبیقی« غیر از تجربه باطنی عارفان 
و صوفیان قبل از پیامبر و بعد از پیامبر اسالم در چارچوب رویکرد عرفان انطباقی 

بوده است.

ثانیاً تفاوت تجربه دینی پیامبر اسالم با تجربه باطنی عرفا و صوفیان در این است 
ابراهیمی هدف تجربه درونی دینی در عرصه خلوت  که در تجربه دینی پیامبران 
فاز حرائی برای آن بوده است که پیامبران ابراهیمی در چارچوب استراتژی تغییر 
خود در فرایندهای جامعه و جهان تالش می کرده اند تا »هسته اولیه این تغییر را به 
صورت انفسی در درون خود ایجاد نمایند« و توسط همین تغییر در فرایند فاز حرائی 
بوده است که پیامبران ابراهیمی توانائی آن را پیدا می کردند تا انرژی خودشان را به 
صورت صد در صد جهت تغییر جامعه و جهان آزاد کنند؛ و در سایه همین آزادسازی 
شروع  با  ابراهیمی  پیامبران  که  است  بوده  دینی  تجربه  توسط  درونی شان  انرژی 
فرایند تغییر اجتماعی و انسانی و جهانی خود، هرگز دوباره به دوران خلوت حرائی بر 
نمی گشته اند، چراکه از مرحله ورود آنها به فاز تغییر جامعه و جهان و تاریخ، آنها به 
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جای اینکه »تجربه دینی – انفسی« خود را مانند گذشته در عرصه خلوت حرائی به 
انجام برسانند، این »تجربه درونی – انفسی« خودشان را در عرصه پراتیک اجتماعی 
به انجام می رساندند؛ و بدین ترتیب بوده است که پیامبران ابراهیمی می توانستند 
»تجربه وحیانی خود را به صورت رابطه اجتماعی و تاریخی و فرهنگی درآورند« و 
از اینجا است که محمد اقبال معتقد است که »پیامبران ابراهیمی و در رأس آنها 
پیامبر اسالم وجود خودش را در جامعه و تمدن و فرهنگ دست ساز خودش مادیت 
اقبال »جامعه و تمدن و  از نظر محمد  و عینیت می بخشیده اند«، به عبارت دیگر 
فرهنگ و تاریخی که پیامبر اسالم ساخته است، همان وجود حرائی پیامبر اسالم 
است که در آن جامعه و جهان و تمدن و فرهنگ مادیت پیدا کرده است« و شاید 
بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که »جامعه و تاریخ و تمدن و فرهنگی که پیامبر 
اسالم توانست معماری کند، همان وجود بزرگ شده حرائی پیامبر اسالم می باشد« و 
لذا در این رابطه است که اقبال داوری می کند که برای شناخت سیمای پیامبر اسالم 
راه های مختلفی وجود دارد که از جمله این راه ها یکی هم »شناخت جامعه و تاریخ 

و تمدن و فرهنگی است که پیامبر اسالم آن را معماری کرده است.«

بنابراین بدین ترتیب است که محمد اقبال در نقاشی تابلو سیمای پیامبر اسالم اصل 
اولی که در نظر می گیرد همین رابطه دیالکتیکی تکوینی فاز 15 ساله حرائی پیامبر 
با فرایندهای جامعه سازانه و فرهنگ سازانه و تمدن سازانه محمد بن عبداهلل  اسالم 

می باشد.

قوم و آئین و حکومت آفرید در شبستان حرا خلوت گزید

آنچنانکه در این بیت از اشعار محمد اقبال به وضوح آشکار می باشد، برای شناخت 
االشجار  )تعرف  دهیم  قرار  شناسائی  مورد  را  درخت  آن  میوه های  باید  درختان 
باالثمارها( بدین خاطر، در بیت فوق اقبال میوه شجره تجربه دینی پیامبر اسالم را 

در معماری جامعه توسط ظهور قوم و آئین و حکومت تعریف می نماید.
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پیامبر  به استراتژی  اقبال نسبت  از داوری محمد  بدین ترتیب است که می توانیم 
اسالم به این جمعبندی دست پیدا کنیم که محمد اقبال حاصل حرکت نبوی پیامبر 
اسالم در طول 23 سال دوران مکی و مدنی اش سه محصول قوم، آئین و حکومت یا 
خالفت می داند؛ بنابراین از نظر او شناخت پیامبر اسالم در گرو شناخت سه محصول 
قوم و آئین و حکومت دست ساز پیامبر می باشد. در خصوص منظور اقبال از »قوم« 
در این بیت بدون تردید می توانیم بگوئیم که منظور اقبال همان جامعه یا مدینته 
النبی می باشد که بنابه نقل قول اقبال از شاه ولی اهلل دهلوی نظریه پرداز و متکلم و 
مفسر بزرگ قرن هیجدهم هندوستان، پیامبر اسالم مدینه النبی خود را به صورت 
یک مدل در چارچوب شرایط قبائلی جامعه آن روز عربستان بنا کرد تا مسلمانان بعد 
از خودش بتوانند توسط »تکیه بر اجتهاد در اصول و فروع اسالم«، توسط »شناخت 
جامعه و عصر و زمانش خودشان به صورت تطبیقی )نه انطباقی و دگماتیسم( مدلی 
برای جامعه خود بسازند«. »آئین« مطرح شده در بیت فوق در رویکرد اقبال همان 
»فرهنگ و تمدنی می باشد که پیامبر اسالم توسط قرآن برای بشریت قرن هفتم 
اقبال همان »نظام سیاسی و  نظر  از  اینجا  میالدی معماری کرد«. »حکومت« در 
اجتماعی و حقوقی و اقتصادی بود که پیامبر اسالم توسط مدینه النبی خود آلترناتیو 
نظام عقب مانده جاهلیت عربستان کرد؛ و توسط آن بود که توانست شرایط برای 
پیشرفت جامعه و بشریت عصر خود در قرن هفتم میالدی فراهم نماید«. بنابراین 

بدین ترتیب است که اقبال در بیت:

تا به تخت خسروی خوابید قوم ماند شبها چشم او محروم نوم

تمدن اسالمی که حداقل بیش از یک دهه بعد از وفات پیامبر اسالم در جهان با 
سقوط امپراطوری های روم و ایران و غیره شکل گرفتند، »سنتز همان تجربه درونی 
دینی فاز حرائی پیامبر اسالم می داند« که در این بیت به صورت »ماند شب ها چشم 

او محروم نوم« مطرح می سازد؛ و از اینجا است که اقبال نتیجه گیری می کند که،
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آبروی ما زنام مصطفی است در دل مسلم مقام مصطفی است

یعنی در نگاه محمد اقبال پیامبر اسالم برای مسلمانان قرن حاضر یک شخصیت 
صرف مذهبی موجود در گذشته نیست که ما به خاطر تجلیل ایمانی بخواهیم او را 
مدح نمائیم. اقبال بر پایه این داوری خود در باب پیامبر اسالم است که معتقد است 
که شناخت و فهم و تبلیغ شخصیت پیامبر اسالم برای ما مسلمانان، همان شناخت 
هویت و فرهنگ و آئین و قرآن و اسالم می باشد. آنچنانکه در این رابطه می توان 
گفت که »بدون شناخت پیامبر اسالم ما نه می توانیم قرآن را فهم کامل نمائیم و نه 
می توانیم اسالم تاریخی و تمدن و فرهنگ اسالم را فهم کنیم« و شاید یکی از دالیل 
ایمان و شناخت پیامبر اسالم، تحت عنوان اصل نبوت به عنوان ایمان به اسالم در 

این رابطه قابل تعریف باشد.

2 - دومین خودویژگی وجودی و حیاتی و حرکتی پیامبر اسالم از نظر محمد اقبال 
الهوری این است که:

مسند آئین پیشین در نورد در جهان آئین نو آغاز کرد

همچو او بطن ام گیتی نزاد از کلید دین در دنیا گشاد

قبل از اینکه به تفسیر ابیات فوق عالمه محمد اقبال الهوری بپردازیم، الزم می بینیم 
کبیرمان  معلمان  رویکرد  دو  تفاوت  به  کپسولی  و  اجمالی  به صورت  اینجا  در  که 
محمد اقبال و شریعتی در خصوص ترسیم تابلو سیمای پیامبر اسالم اشاره ای بکنیم. 
البته در این رابطه باید عنایت داشته باشیم که هم محمد اقبال و هم شریعتی در 
ترسیم سیمای پیامبر اسالم تالش وافر داشته اند که در ابعاد مختلف روان شناسی 
و جامعه شناسی و تاریخی و استفاده از متون و در رأس آنها قرآن و نهج البالغه به 
ترسیم سیمای پیامبر اسالم بپردازند. فراموش نکنیم که نزدیکترین بیوگرافی موجود 
در باب پیامبر اسالم به لحاظ تاریخی 150 سال با حیات پیامبر اسالم فاصله زمانی 
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دارند. به عبارت دیگر مدت یک قرن و نیم خالء زمانی بین حیات پیامبر اسالم و 
بیوگرافی های موجود و مکتوب از او وجود دارد. بدون تردید در طول این مدت یک 
قرن نیم، انتقال احادیث و اخبار و اطالعات مربوطه به حیات پیامبر اسالم صورت 
اذهانی داشته است. یادمان نرود که حتی نهج البالغه امام علی در قرن چهارم هجری 
در دوران آل بویه توسط سید رضی جمع آوری شده است؛ که معنای این امر آن 
است که بین حیات امام علی و نهج البالغه موجود نزدیک به 400 سال فاصله زمانی 
وجود داشته است؛ که در طول این 400 سال بدون تردید مطالب نهج البالغه به 
صورت اذهانی انتقال پیدا می کرده است )البته منهای نامه های نهج البالغه که به قلم 
امام علی نوشته شده است و لذا چنین استنباط می شود که این نامه ها که بعضی 
از آنها مثل نامه به مالک اشتر یا وصیتنامه به امام حسن بسیار بلند هم هستند به 

صورت مکتوب در قرن چهارم در اختیار سیدرضی بوده است(.

صورت  به  وحی  کاتب  سه  حداقل  که  کنیم  یادآوری  باید  هم  قرآن  خصوص  در 
مشخص از همان آغاز دوران مکی و مدنی و حیات پیامبر اسالم موظف به مکتوب 
کردن وحی نبوی پیامبر اسالم بوده اند. هر چند که قرآن های مکتوب دوران پیامبر 
از  عثمان پس  که  می شود  گفته  و  است؛  نرسیده  مسلمانان  به دست  هنوز  اسالم 
تنظیم قرآن موجود، تمامی قرآن های دیگر را جمع آوری کرد و از بین برد. به هر 
حال نکته ای که در این رابطه حائز اهمیت می باشد اینکه همین خالء 150 ساله 
تاریخی بین بیوگرافی های مکتوب پیامبر اسالم تا حیات او باعث گردیده است تا 
نظریه پردازان و متفکرین مسلمان در عرصه ترسیم سیمای پیامبر اسالم، تنها در 
چارچوب بیوگرافی های موجود از قرن دوم حرکت نکنند، بلکه بر اجتهاد فکری و 
نظری خود هم تکیه داشته باشند. در نتیجه همین امر باعث گردیده است تا هم 
اقبال و هم شریعتی به عنوان بزرگ ترین نظریه پردازان تاریخ اسالم در این عرصه 
مهم  این  به  متفاوتی  رویکردهای  چارچوب  در  اسالم  پیامبر  سیمای  ترسیم  برای 
بپردازند )البته در این خصوص این تفاوت بین دو رویکرد اقبال و شریعتی در رابطه 
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امام حسین هم وجود دارد که در مقاله تبیین عاشورا در  با عاشورای 61 هجری 

رویکرد تطبیقی محمد اقبال از شماره 110 نشر مستضعفین مطرح کردیم(.

باری، در یک نگاه کلی می توانیم تفاوت دو رویکرد محمد اقبال و شریعتی در عرصه 
ترسیم سیمای پیامبر اسالم اینچنین خالصه نمائیم که رویکرد اصلی محمد اقبال 
در ترسیم سیمای پیامبر اسالم یک رویکرد روان شناسی و جامعه شناسی بوده است، 
در صورتی که شریعتی در چارچوب همان رویکرد تاریخی و تاریخی کردن سیمای 
پیامبر اسالم حرکت کرده است. لذا در همین رابطه است که در ابیات فوق اقبال 
و  جهان  از  نو  »قرائت  بشریت  برای  اسالم  پیامبر  نبوی  حیات  دستاورد  مهمترین 
جامعه و انسان و تاریخ« تعریف می کند؛ که البته در ابیات فوق اقبال این مهم را به 

این صورت مطرح می کند:

مسند اقوام پیشین درنورد در جهان آئین نو آغاز کرد

پر واضح است که طرح این مهم از طرف اقبال در خصوص سیمای پیامبر اسالم 
همان تفسیر 5 آیه اول سوره علق قرآن می باشد که طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق 
مفسرین اهل سنت و شیعه این 5 آیه اول سوره علق )که تبیین کننده منشور نظری 
حرکت پیامبر اسالم می باشد( همان پنج آیه ای است که در پایان فاز 15 ساله حرائی 
در شبستان حرا بر پیامبر اسالم نازل گردیده است؛ و البته غیر از این پنج آیه اول 
سوره علق هیچ آیه دیگری از قرآن در شبستان حرا بر پیامبر اسالم نازل نشده است 
انسان سازانه  و  پراتیک 23 ساله جامعه سازانه  آیات دیگر قرآن در عرصه  تمامی  و 

مکی و مدنی بر پیامبر اسالم نازل شده است.

لاَِم -  لَّماَ ِباْلقاَ اَْکراَُم - الَِّذي عاَ بُّكاَ ااْلأ راَ لاٍَق - اْقراَأْ واَ اناَ ِمْن عاَ نْساَ لاَقاَ ااْلإِ لاَقاَ - خاَ بِّكاَ الَِّذي خاَ »اْقراَأْ ِباْسِم راَ
ا لاَْم یاَْعلاَْم - ای پیامبر قرائتی نو از خدای خالق بکن - خدای خالق  اناَ ماَ نْساَ لَّماَ ااْلإِ عاَ

انسان از علق - خدای خالق کرامت انسان - خدای خالق کرامت انسان توسط آگاهی 
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و قلم - خدای خالق کرامت انسان توسط آگاهی انسان به آنچه که نمی دانست.«

آنچنانکه فوقا مطرح کردیم این پنج آیه آغازین سوره علق، »تبیین کننده منشور 
نظری حرکت 23 ساله نبوی پیامبر اسالم می باشد«، چراکه هسته اصلی مضمون 
این آیات فقط در یک کلمه آن نهفته است و آن »اْقراَأْ« اینکه آیا آنچنانکه مفسرین 
قرآن تاکنون گفته اند مقصود از »اْقراَأْ«، قرائت و خواندن متن بوده است، البته چنین 
بنظر می رسد که چنین استنباطی عوض کردن موضوع و یا آدرس اشتباه دادن باشد، 
چراکه سوالی که در اینجا مطرح می شود اینکه »کدامین متن؟« مگر وحی نبوی 
پیامبر یا نزول آیات قرآن بر قلب پیامبر اسالم آنچنانکه قرآن می گوید، »به صورت 
خواندن متن بیرونی بوده است؟« بدون تردید موضوع »قرائت« که در این پنج آیه 
اول سوره علق به صورت هدف بعثت پیامبر اسالم تبیین شده است »قرائت نو« )از 
آنچه در گذشته بشریت از خداوند و جهان و انسان داشته است( می باشد، چراکه 
قبل از پیامبر و زمان پیامبر بشریت نسبت به خداوند کافر نبوده است و حتی خود 
بت پرستی شیوه ای از خداپرستی بشر بوده است، اشکال بشریت در شیوه خداشناسی 

و جهان شناسی و انسان شناسی و جامعه شناسی و تاریخ شناسی بوده است. 

بشریت در قرن هفتم میالدی برای عبور از فرایند »تفسیری« یونانی زده از خدا و 
جهان و انسان و ورود به فرایند »تغییر« جهان و جامعه و انسان و تاریخ نیازمند 
به بازتعریف و بازشناسی و بازخوانی خدا و جهان و انسان و جامعه و تاریخ داشته 
است؛ و لذا بدین ترتیب بوده است که تمامی دستاورد بعثت پیامبر اسالم در قرن 
هفتم میالدی برای بشریت سرگردان در همین پنج آیه آغاز سوره علق خالصه شده 
است؛ و آن اینکه »ای پیامبر قرائتی نو از خدا و انسان و جهان برای بشریت 

آغاز کن.«

باری، آنچنانکه اقبال می گوید توسط این قرائت نو از خدا و جهان و انسان توسط 
برهان گر  عقل  هدایت گری  و  گردید  اعالم  نبوت  خاتمیت  که  بود  اسالم  پیامبر 
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استقرائی بشر در ادامه طولی حرکت انبیا ء قرار گرفت.

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

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

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

پردٔه ناموس دین مصطفی است ال نبی بعدی ز احسان خداست

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

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

نعره ال قوم بعدی می زند دل زغیر اله مسلمان بر کند

کلیات اشعار اقبال الهوری – فصل رموز بیخودی – ص 70 – سطر 1 به بعد

بدین ترتیب است که محمد اقبال در ابیات فوق در ترسیم و تبیین سیمای پیامبر 
اسالم می گوید »در جهان آئین نو آغاز کرد«، بدون تردید از نظر محمد اقبال 
»آئین نوئی« که پیامبر اسالم در جهان آغاز کرده است، توسط »قرآن« بوده است، 
چراکه اقبال در تبیین جایگاه قرآن در عرصه پروژه تفسیر و تغییر خداشناسی و 
جهان شناسی و انسان شناسی و جامعه شناسی بشریت از قرن هفتم میالدی الی االن، 
بر این باور است که در تحلیل نهائی همه این پروژه توسط پیامبر اسالم به وسیله 

قرآن به انجام رسانیده است.

نقش های پاپ و کاهن را 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 بجان در رفت جان دیگر شود

زنده و پاینده و گویاست این مثل حق پنهان و هم پیداست این

سرعت اندیشه پیدا کن چو برق اندر و تقدیرهای غرب و شرق

هر چه از حاجت فزون داری بده با مسلمان گفت جان بر کف بنه
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اندکی با نور قرآنش نگر آفریدی شرع و آئینی دگر

از مب و زیر حیات آگه شوی هم زتقدیر حیات آگه شوی

ساز قرآن را نواها باقی است محفل ما بی می و بی ساقی است

آسمان دارد هزاران زخمه ور زخمٔه ما بی اثر افتد اگر

از زمان و از مکان آمد غنی ذکر حق از امتان آمد غنی

احتیاج روم و شام او را کجاست ذکر حق از ذکر هر ذاکر جداست

پیش قومی دیگری بگذاردش حق اگر از پیش ما برداردش

هر زمان جامن بلرزد در بدن از مسلمان دیده ام تقلید و ظن

آتش خود بر دل دیگر زنند ترسم از روزی که محرومش کنند

کلیات اشعار اقبال الهوری – فصل جاوید نامه – ص 317 – سطر 1 به بعد

بدین تربیت است که در ابیات فوق محمد اقبال دومین خودویژگی سیمای پیامبر 
اسالم در عرصه نظر و عمل و یا در عرصه تفسیر و تغییر، »تفسیر نو از خداشناسی و 
انسان شناسی و جهان شناسی و جامعه شناسی و تاریخ شناسی توسط قرآن می داند« 
که توسط این طرح نو بوده است که پیامبر اسالم توانسته است بشریت قرن هفتم 

میالدی را در آستانه رستاخیز جدیدی قرار دهد.

3 - سومین خودویژگی سیمای نظری و عملی پیامبر اسالم در رویکرد محمد اقبال 
»مساوات طلبی« در عرصه های اجتماعی و نژادی و سیاسی و اقتصادی و جنسیتی یا 

نفی آپارتاید نژادی و آپارتاید جنسیتی و آپارتاید طبقاتی و غیره بوده است.

قبل از اینکه به ذکر این اشعار اقبال بپردازیم، قابل ذکر است که برای فهم جوهر 
و مضمون این ابیات اقبال به این نکته عنایت داشته باشیم که محمد اقبال در این 
ابیات جهت طرح و تبیین »پروژه مساوات طلبی« پیامبر اسالم و مبارزه پیامبر اسالم 
با آپارتاید نژادی و آپارتاید طبقاتی و غیره در این ابیات او تالش می کند از کانال نقد 
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ابوجهل و اصحاب قدرت به حرکت پیامبر اسالم این مهم را تبیین نماید. لذا بدین 
ترتیب است که در این دیالوگ فرضی محمد اقبال، ابوجهل و اصحاب قدرت خطاب 

به پیامبر اسالم می گویند:

از دم او کعبه را گل شد چراغ سینه ما از محمد داغ داغ

نوجوانان را ز دست ما ربود از هالک قیصر و کسری سرود

این دو حرف ال اله خود کافری است ساحر و اندر کالمش ساحری است

با خداوندان ما کرد آنچه کرد تا بساط دین ابا درنورد

انتقام از وی بگیر ای کائنات پاش پاش از ضربتش الت و منات

نقش حاضر را فسون او شکست دل بغایت بست و از حاضر گسست

آنچه اندر دیده می ناید کجاست دیده بر غایب فرو بسنت خطاست

دین نو کور است و کوری دوری است پیش غایب سجده بردن کوری است

بنده را ذوقی نه بخشد این صلوت خم شدن پیش خدای بی جهات

از قریش و منکر از فضل عرب مذهب او قاطع ملک و نسب

با غالم خویش بر یک خوان نشست در نگاه او یکی باال و پست

با کلفتان حبش در ساخته قدر احرار عرب نشناخته

ابروی دودمانی ریختند احمران با اسودان آمیختند

خوب میدامن که سلمان مزدکی است این مساوات این مؤاخات اعجمی است

رستخیزی بر عرب آورده است ابن عبد اهلل فریبش خورده است

از دو رکعت چشمشان بی نور گشت عترت هاشم زخود مهجور گشت

گنگ را گفتار سحبانی کجاست اعجمی را اصل عدنانی کجاست

بر نیائی ای زهیر از خاک گور چشم خاصان عرب گردیده کور

بشکن افسون نو ای جبرئیل ای تو ما را اندرین صحرا دلیل

آنچه دیدیم از محمد باز گوی باز گو ای سنگ اسود باز گوی
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خانٔه خود را زبی کیشان بگیر ای هبل ای بنده را پوزش پذیر

تلخ کن خرمایشان را بر نخیل گلٔه شان را بگرگان کن سبیل

آنهم اعجاز نخل خاویه صرصری ده با هوای بادیه

گر زمنزل می روی از دل مرو ای منات ای الت ازین منزل مرو

مهلتیان کنت از معت الفراق ای ترا اندر دو چشم ما وثاق

کلیات اشعار اقبال الهوری – فصل جاوید نامه – ص 300 - سطر 11 به بعد

مدنی  و  مکی  ساله   23 حرکت  جوهر  تبیین  در  اقبال  محمد  فوق  ابیات  از  آنچه 
پیامبر اسالم )در این دیالوگ فرضی که از نگاه نقادان صاحب قدرت حاکم بر جامعه 
عربستان که در رأس آنها ابوجهل قرار داشته است( قابل فهم است و توسط آن محمد 
اقبال به تبیین جوهر بعثت پیامبر اسالم و مبارزه عدالت خواهانه و برابری طلبانه 23 

ساله او می پردازد، عبارتند از:

الف – صاحبان قدرت در باب نهضت 23 ساله رهائی بخش پیامبر اسالم می گفتند 
که او توسط مبارزه ضد استبدادی با قیصر و کسری جوانان ما را از ما جدا کرده است 

و آنها را به حرکت خود وابسته کرده است.

نوجوانان را زدست ما ربود از هالک قیصر و کسر سرود

در این دیالوگ فرضی، صاحبان قدرت در نقد حرکت رهائی بخش 23 ساله  ب – 
پیامبر اسالم خطاب به او می گفتند که »محمد ساحر است و در کالمش سحر نهفته 
است« و شعار »ال اله اال اهلل او که بر علیه نفی خدایان ما می باشد شعار کفر است« 
چرا که او با این شعار به نفی بت های ما و نابود کردن هبل و الت و منات می پردازد.

این دو حرف ال اله خود کافری است ساحر و اندر کالمش ساحری است
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ج – در این دیالوگ فرضی صاحبان قدرت در راستای حمایت از خدایان دست ساز 
»...لاَیساَ  و  آیه 35(   – نور  اَرِْض...« )سوره  ااْلأ اِت واَ اواَ ماَ نُوُر السَّ اللَُّه  برابر خدای »  خود در 
اِطُن...« )سوره  اْلباَ الظَّاِهُر واَ ااْلآِخُر واَ ُل واَ اَوَّ ااْلأ آیه 11( و »ُهواَ   – ٌء...« )سوره شوری  ی اَ ِمْثِلِه �ش کاَ

حدید - آیه3( پیامبر اسالم می گفتند که عبادت در برابر خدای خالق و فاعل و دائماً 

در حال خلق جدید محمد، »برای بندگان عشقی ایجاد نمی کند«، چرا که تفاوت 
خدای محمد با خدای ما در این است که خدای محمد غایب است و خدا ما یعنی 

این بت ها حاضر هستند.

بنده را ذوقی نبخشد این صلوات خم شدن پیش خدای بی جهات

در این دیالوگ فرضی صاحبان قدرت حاکم در مبارزه با نهضت رهائی بخش  د – 
پیامبر اسالم خطاب به او می گفتند که »دین محمد نافی آپارتاید نژادی و قومی 
سیاه و سفید و عرب بر عجم می باشد و پیامبر اسالم با مبارزه با نژادپرستی و مبارزه 

با برتری قومیتی قدرت گذشته اعراب عربستان را به چالش کشیده است.«

آبروی دودمانی ریختند احمران با اسودان آمیختند

ه – در این دیالوگ فرضی صاحبان قدرت حاکم در مخالفت با نهضت عدالت طلبانه 
پیامبر اسالم می گفتند »محمد رویکرد مساوات طبقاتی خودش را از سلمان فارسی 
وام گرفته است« و می گفتند البته سلمان فارسی خودش پیرو نهضت مساوات طلبی 

مزدک در ایران بوده است.

خوب میدامن که سلمان مزدکی است این مساوات این مؤاخات اعجمی است

بنابراین در نگاه اصحاب قدرت حاکم، مبارزه ضد طبقاتی پیامبر اسالم وام گرفته 
این  در  البته  که  می باشد  فارسی  سلمان  عدالت خواهانه  و  مساوات طلبی  موضع  از 
دیالوگ فرضی اقبال از نگاه طبقه حاکم، خود سلمان فارسی موضع مساوات طلبی و 
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عدالت خواهانه خودش، قباًل از جنبش مزدکیان ایرانی وام گرفته بود.

4 - چهارمین خودویژگی سیمای نظری و عملی پیامبر اسالم در نگاه محمد اقبال 
نجات  و  رهائی  راستای  در  نبوی اش  حیات  آغاز  از  اسالم  پیامبر  که  می باشد  این 
انسان ها و جوامع بشری قرن هفتم میالدی تالش می کرده است و انتخاب فاز 15 
از جامعه بشری و زندگی کردن در خویش  ساله حرائی زندگیش به خاطر دوری 
نبوده است، بلکه برعکس در رویکرد محمد اقبال انتخاب فاز حرائی توسط پیامبر 
)نه  دینی  تجربه  توسط  اسالم  پیامبر  تا  است  بوده  آن  برای  آغاز  همان  از  اسالم 
تجربه صوفیانه باطنی( بتواند به فهم و شناخت جامعه بشری قرن هفتم میالدی و 
آسیب شناسی بشریت قرن هفتم دست پیدا کند؛ و در چارچوب این پراکسیس فاز 
حرائی بوده است که پیامبر اسالم توانست در آن فرایند به مبانی نهضت روشنگری 
خود دست پیدا کند. لذا در همین رابطه است که داوری محمد اقبال بر این امر 
قرار دارد که تمامی پیشگامان جوامع بشری که ادعای روشنگری برای جامعه خود 
دارند تا زمانیکه با تاسی از پیامبر اسالم نتوانند در دوران حرائی روحیه جامعه سازی 
عقیم  و  آنها سترون  روشنگری  نهضت  تردید  بدون  نمایند  ایجاد  در خود  تغییر  و 

می شود.

یادمان باشد که در رویکرد محمد اقبال اصلی ترین هدف پیامبر اسالم برای بشریت 
»جایگزین کردن رویکرد تغییرگرایانه به جای رویکرد تفسیرگرایانه یونانی زده حاکم 

بر اندیشه بشریت قرن هفتم بوده است.«

دست جهان گشا طلب جام جهان منا مجوی

اقبال معتقد است که پیامبر اسالم در دوران 13 ساله حرکت مکی خود برای »پرورش 
»ابتدا  مکی  ساله   13 پراکسیس  توسط  تا  است«  می کرده  تالش  تغییرساز  نسان 
فلسفی  نتوانیم جبرهای  زمانیکه  تا  اقبال  بسازد«، چراکه در رویکرد  انسان مختار 
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بشکنیم، هرگز  انسان  بر  تحمیل شده  و طبقاتی  و مذهبی  و سیاسی  اجتماعی  و 
نخواهیم توانست »انسان مختار یا همان انسان تغییرساز بسازیم«. لذا بدین ترتیب 
است که اقبال معتقد است که پیامبر اسالم در دوران فاز حرائی خود بزرگترین کاری 
که کرد این بود که توسط »تجربه دینی توانست از خود انسانی مختار و تغییرساز 
بیافریند تا در راستای تکوین جهانی نو و جامعه ای نو و انسانی نو برای بشریت گام 
بردارد«. از نظر اقبال فرایند مکی 13 ساله پیامبر اسالم همان اجتماعی و انسانی 

شدن فاز 15 ساله حرائی توسط پیامبر اسالم می باشد.

مدتی جز خویشنت کس را ندید مصطفی اندر حرا خلوت گزید

ملتی از خلوتش انگیختند نقش ما را در دل او ریختند

منکر از شان نبی نتوان شدن می توانی منکر یزدان شدن

هست افکار تو بی خلوت عقیم گرچه داری جان روشن چون کلیم

زنده تر جوینده تر یابنده تر از کم آمیزی تخیل زنده تر

کلیات اشعار اقبال الهوری – فصل جاوید نامه – ص 309 – سطر 7 به بعد

شرع او تفسیر آئین حیات هست دین مصطفی دین حیات

قوم را رمز بقا از دست رفت تا شعار مصطفی از دست رفت

فصل رمز بیخودی – ص 87 – سطر 11 به بعد

نیست پابند نسب پیوند ما نیست از روم و عرب پیوند ما

زین جهت با یکدیگر پیوسته ایم دل به محبوب حجازی بسته ایم

چشم ما را کیف صهبایش بس است رشته ما یک تو الیش بس است

کهنه را آتش زد و نو آفرید مستی او تا بخون ما دوید
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همچو خون اندر عروق ملت است عشق او سرمایٔه جمعیت است

رشتٔه عشق از نسب محکم تر است عشق در جان و نسب در پیکر است

هم زایران و عرب باید گذشت عشق ورزی از نسب باید گذشت

هستی ما از وجودش مشتق است امت او مثل او نور حق است

خلعت حق را چه حاجت تار و پود نور حق را کس جنوید زاد و بود

بی خبر از لم یلد لم یولد است هر که پا در بند اقلیم و جداست

فصل خالصه مثنوی – کلیات اشعار اقبال - ص 110 – سطر 7 به بعد




