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  م نبوت راز خت
  

مسلمانان همواره ختم .  بوده است ظهور دين اسالم، با اعالم جاودانگي آن و پايان يافتن دفتر نبوت توام
هيچ گاه براي آنها اين مساله مطرح نبوده كه پس از حضرت . اند نبوت را امر واقع شده تلقي كرده

 نبوت را اعالم و   پايان يافتنپيغمبر ديگري خواهد آمد يا نه؟ چه، قرآن كريم با صراحت،) ص(محمد
 انديشه ظهور پيغمبر ديگر، مانند انكار يگانگي  در ميان مسلمين. پيغمبر بارها آن را تكرار كرده است

تالش و كوششي كه در ميان . خدا يا انكار قيامت، با ايمان به اسالم همواره ناسازگار شناخته شده است
اند به عمق  خواسته  است، تنها در اين جهت بوده كه مي آمدهدانشمندان اسالمي در اين زمينه به عمل 

قدر . شويم وارد بحث ماهيت وحي و نبوت نمي. اين انديشه پي ببرند و راز ختم نبوت را كشف كنند
  مسلم اين است كه وحي، تلقي و دريافت راهنمايي است از راه اتصال ضمير 

 ٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ديگر و در حقيقت پلي است   ساير انسانها و جهاننبي، وسيله ارتباطي است ميان. به غيبت و ملكوت
نبوت از جنبه شخصي و فردي، مظهر گسترش و رقاء شخصيت . ميان جهان انسانها و جهان غيب

روحاني يك فرد انسان است و از جنبه عمومي، پيام الهي است براي انسانها به منظور رهبري آنها كه به 
همين جاست كه انديشه ختم نبوت، ما را با پرسشهايي مواجه . گردد وسيله يك فرد به ديگران ابالغ مي

 استعدادهاي  آيا ختم نبوت و عدم ظهور نبي ديگر بعد از خاتم النبيين به معني كاهش:  كند، كه مي
معنوي و تنزل بشريت در جنبه هاي روحاني است؟ آيا مادر روزگار از زادن فرزنداني ملكوتي صفات كه 

  لكوت پيوند داشته باشند ناتوان شده است و اعالم ختم نبوت به معني اعالم نازا شدنبتوانند با غيب و م
طبيعت نسبت به چنان فرزنداني است؟ بعالوه، نبوت معلول نيازمندي بشر به پيام الهي است و در 

ائمي  ، تجديد د ظهور پياپي پيامبران. ها و زمانها اين پيام تجديد شده است  مقتضيات دوره گذشته طبق
 نيازمنديهاي بشر دوره به دوره تغيير  شرايع، نسخهاي مداوم كتب آسماني همه بدان علت است كه

  با اين حال، چگونه. آور نويني بوده است  نيازمند پيام نوين و پيام اي كرده است و بشر در هر دوره مي
 كه جهان انسان را به جهان  ليتوان فرض كرد كه با اعالم ختم نبوت اين رابطه يكباره بريده شود و پ مي

كند يكسره خراب گردد و ديگر پيامي به بشر نرسد و بشريت بالتكليف گذاشته شود؟  غيبت متصل مي
  دانيم در فاصله ميان  از اينها همه گذشته، چنانكه مي
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اند   پيامبران ديگر ظهور كرده پيامبران صاحب شريعت مانند نوح و ابراهيم و موسي و عيسي يك سلسله
اند كه مبلغ و مروج شريعت نوحي  هزاران نبي بعد از نوح آمده. اند كه مبلغ و مروج شريعت پيشين بوده

فرضا انقطاع نبوت تشريعي را بپذيريم و بگوييم با شريعت اسالم . اند، همچنين بعد از ابراهيم و غيره بوده
اينهمه پيامبر بعد از هر شريعتي ظهور  قطع شد؟ چرا  شرايع ختم شد، چرا نبوتهاي تبليغي بعد از اسالم

 و ترويج و نگهباني كردند، اما بعد از اسالم حتي يك پيامبر اينچنين نيز ظهور  كردند و آنها را تبليغ
  . شود نكرد؟ اينهاست پرسشهايي كه از انديشه ختم نبوت ناشي مي

اسالم انديشه ختم نبوت  .  تاسالم كه خود عرضه كننده اين انديشه است پاسخ اين پرسشها را داده اس
گذارد، بلكه آن را به صورت يك  را آنچنان طرح و ترسيم كرده است كه نه تنها ابهام و ترديدي باقي نمي

 استعداد  از نظر اسالم، انديشه ختم نبوت نه نشانه تنزل بشريت و كاهش. آورد فلسفه بزرگ در مي
 الهي است و نه با پاسخگويي به  نيازي بشر از پيام بشري و نازا شدن مادر روزگار است و نه دليل بي

. ها و زمانهاي مختلف ناسازگار است، بلكه علت و فلسفه ديگري دارد نيازمنديهاي متغير بشر در دوره
 است آشنا بشويم و آن را  قبل از هر چيز الزم است با سيماي ختم نبوت آنچنانكه اسالم ترسيم كرده

  .  داريم هاي خود را دريافتبررسي كنيم، سپس پاسخ پرسش
   :خوانيم  چنين مي40در سوره احزاب آيه 

  . »ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اهللا و خاتم النبيين«
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  ). 1( دهنده پيامبران است محمد پدر هيچيك از مردان شما نيست، همانا او فرستاده خدا و پايان
  . ياد كرده است" النبيين خاتم"را با عنوان)  آلهصلي اهللا عليه و(اين آيه رسما حضرت محمد

 است كه به وسيله آن به  به حسب ساختمان لغوي خود در زبان عربي، به معني چيزي"خاتم"كلمه
ناميده "خاتم"زدند به همين جهت  بر روي آن مي مهري كه پس از بسته شدن نامه. چيزي پايان دهند

كردند و همان را  ري، نام يا شعار مخصوص خود را نقش ميشد، و چون معموال بر روي نگين انگشت مي
در قرآن هر جا و به هر صورت . ناميدند مي"خاتم"زدند، انگشتري را ها مي بر روي نامه

 چنين 65مثال در سوره يس آيه . دهد  پايان دادن يا بستن را مي استعمال شده است مفهوم"ختم"ماده
  . »و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبوناليوم نختم علي افواههم « :خوانيم مي
  

   :پاورقي
پسر ".بود و اسالم آن را منسوخ كرد"پسر خواندگي" يكي از عادات عرب و بعضي از ملل ديگر1. 

  . رفت  همانند پسر واقعي به شمار مي در ارث و روابط خانوادگي"خوانده
. رفت  نيز به شمار مي  كه پسر خوانده آن حضرتاي داشت به نام زيدبن حارثه رسول اكرم آزاد شده

مردم طبق معمول انتظار داشتند كه رسول اكرم با پسر خوانده خويش مانند پسر واقعي رفتار كند، 
  . كردند همچنانكه خود آنها مي
نخوانيد، او )  حارثه يا شخص ديگر زيد بن( محمد را پدر هيچ يك از مردان خود:مفاد اين آيه اين است

  .  دهنده پيامبران بشناسيد و بخوانيد  فقط به عنوان فرستاده خدا و پايانرا
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گويند و پاهاشان بر آنچه به دست  زنيم و دستهاشان با ما سخن مي در اين روز به دهانهاي آنها مهر مي
  . دهند اند گواهي مي آورده

 نبوت به وسيله پيغمبر اسالم  فتنرساند كه قبل از نزول اين آيه نيز پايان يا لحن آيه مورد بحث خود مي
رسول "مسلمانان همان طوري كه محمد را. در ميان مسلمين امري شناخته بوده است

 پدر  كند كه او را با عنوان اين آيه فقط يادآوري مي. شناختند نيز مي" النبيين خاتم"دانستند، مي"اهللا
.  اهللا و خاتم النبيين است بخوانيد ه رسولاش ك خوانده فالن شخص نخوانيد، او را با همان عنوان واقعي

در . افزايد كند و بر آن چيزي نمي اين آيه فقط به جوهر و هسته مركزي انديشه ختم نبوت اشاره مي
   : چنين آمده است9سوره حجر آيه 

  . »انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون«
در اين آيه با قاطعيت كم نظيري . آن هستيمما خود اين كتاب را فرود آورديم و هم البته خود نگهبان 

  . از محفوظ ماندن قرآن از تحريف و تغيير نابودي سخن رفته است
 كه در تعليمات و كتب  يكي از علل تجديد رسالت و ظهور پيامبران جديد تحريف و تبديلهايي است

ت خود را براي هدايت  كتابها و تعليمات، صالحي داده است و به همين جهت آن مقدس پيامبران رخ مي
  . اند داده مردم از دست مي

 يافته پيشينيان خود  غالبا پيامبران احيا كننده سنن فراموش شده و اصالح كننده تعليمات تحريف
  . اند بوده
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 پيغمبر صاحب كتاب و شريعت  گذشته از انبيائي كه صاحب كتاب و شريعت و قانون نبوده و تابع يك
پيامبران بعد از ابراهيم تا زمان موسي و همه پيامبران بعد از موسي تا عيسي، اند، مانند همه  بوده

ظهور پياپي . اند كرده  صاحب قانون و شريعت نيز بيشتر مقررات پيامبر پيشين را تاييد مي پيامبران
يست،  بشر به پيام نوين و رهنمايي نوين ن پيامبران تنها معلول تغيير و تكامل شرايط زندگي و نيازمندي

بشر چند هزار سال . هاي كتب و تعليمات آسماني بوده است  و تبديل بيشتر معلول نابوديها و تحريف
. توان داشت  است، و از او جز اين انتظاري نمي پيش نسبت به حفظ مواريث علمي و ديني ناتوان بوده

  را دست نخورده نگهداريتواند مواريث ديني خود  اي از تكامل كه مي  مرحله رسد به آنگاه كه بشر مي
جاويد ) نه شرط كافي(گردد و شرط الزم كند، علت عمده تجديد پيام و ظهور پيامبر جديد منتفي مي

  . شود ماندن يك دين، موجود مي
كند،   قرآن به بعد اشاره مي آيه فوق به منتفي شدن مهمترين علت تجديد نبوت و رسالت از تاريخ نزول

  . دارد  اركان ختم نبوت را اعالم ميو در حقيقت، تحقق يكي از
 تمام و كمال دست  دانيم در ميان كتب آسماني جهان تنها كتابي كه درست و به چنانكه همه مي

بعالوه، مقادير زيادي از سنت رسول به صورت قطعي و غير قابل ترديد در . نخورده باقي مانده قرآن است
 محفوظ  البته بعد توضيح خواهيم داد كه وسيله الهي. دست است كه از گزند روزگار مصون مانده است

 دليل بر نوعي بلوغ اجتماعي انسان  ماندن كتاب آسماني مسلمين، رشد و قابليت بشر اين دوره است كه
  . اين عهد است
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تواند حافظ و نگهبان   مي در حقيقت، يكي از اركان خاتميت، بلوغ اجتماعي بشر است به حدي كه
درباره اين مطلب . ديني خود باشد و خود به نشر و تبليغ و تعليم و تفسير آن بپردازدمواريث علمي و 
  .  كرد بعد بحث خواهيم

 بيش نيست و همه پيامبران بشر  در سراسر قرآن اصرار عجيبي هست كه دين، از اول تا آخر جهان، يكي
  :ن آمده استيچن"13" شوري آيه در سوره. اند را به يك دين دعوت كرده

  .يسي و عيم و موسيابراهك و ما وصنا به ينا الي اوحي به نوحاً و الذين ما وصيشرع لكم من الد
م يم و به ابراهي كرديه شده بود و اكنون بر تو وحي قرار داد كه قبال به نوح توصيني شما ديخداوند برا

  .ميه كرديز توصي نيسي و عيو موس
  

» اسالم« كرده اند يمردم را بدان دعوت مران از آدم تا خاتم امبين را كه پين ديقرآن در همه جا نام ا
  . نهديم

 ين داراين است كه دي شده است، مقصود اين نام خوانده ميبه است كه در همه زمانها ين نيمقصود ا
 دربارة 67ة يدر سوره ال عمران، آ. است» اسالم«ن معرف آن، لفظي است كه بهتريتيقت و ماهيحق

  :دي گويم ميابراه
  فاً مسلماي و لكن كان حناًياً و ال نصرانيهوديم يما كان ابراه

  .، حق جو و مسلم بودي بود و نه نصرانيهوديم نه يابراه
  :دي گويعقوب و فرزندانش مي دربارة 132ة يو در سورة بقره آ
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  . »لمونو وصي بها ابراهيم بنيه و يعقوب يا بني ان اهللا اصطفي لكم الدين فال تموتن اال و انتم مس«
 خداوند براي شما دين انتخاب كرده است، پس با :ابراهيم و يعقوب به فرزندان خود چنين وصيت كردند

  . اسالم بميريد
البته پيامبران در پاره اي از قوانين و . آيات قرآن در اين زمينه زياد است و نيازي به ذكر همه آنها نيست

داند، اختالف شرايع و قوانين را   عين اينكه دين را واحد ميقرآن در. اند  داشته شرايع با يكديگر اختالف
   :گويد  مي48در سوره مائده آيه . پذيرد اي مسائل مي در پاره

  . »لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا«
  . يك راه ورود و يك طريقه خاص قرار داديم) هر قوم و امت(براي هر كدام

اند يكي بوده و همه آنان  كرده  مي يامبران به آن دعوتولي از آنجا كه اصول فكري و اصول عملي كه پ
اند، اختالف شرايع و قوانين جزئي در جوهر  كرده  دعوت مي مردم را به يك شاهراه و به سوي يك هدف

تفاوت و اختالف تعليمات . است تاثيري نداشته است"اسالم" كه نامش در منطق قرآن و ماهيت اين راه
هايي است كه در يك كشور هر چند يك بار به مورد اجرا گذاشته   اختالف برنامهانبياء با يكديگر از نوع

  اي اختالفات تعليمات پيامبران در عين پاره. گيرد  قانون اساسي الهام مي شود و همه آنها از يك مي
  . مكمل و متمم يكديگر بوده است
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 فلسفي يا سياسي يا اجتماعي يا  هاياختالف و تفاوت تعليمات آسماني پيامبران از نوع اختالفات مكتب
  اند  نبوده است، انبياء تماما تابع يك مكتب و داراي يك تز بوده اقتصادي كه مشتمل بر افكار متضاد است

تر، يا از نوع  تر با كالسهاي داني  عالي تفاوت تعليمات انبياء با يكديگر، يا از نوع تفاوت تعليمات كالسهاي
  .  شرايط و اوضاع گوناگون بوده استتفاوت اجرائي يك اصل در

 قبال به آنها به هيچ وجه بر  خورد كه دانيم كه دانش آموز در كالسهاي باالتر نه تنها به مسائلي بر مي مي
 قبال ياد گرفته و در ذهن كودكانه خود به نحوي آنها را  نخورده است، بلكه تصورش درباره مسائلي كه

    تجسم داده است
توحيد، اصل و سنگ اول ساختماني است كه . تعليمات انبياء نيز چنين است. شود رو مياحيانا زير و 

  آنچه يك عامي به نام. اند، اما همين توحيد درجات و مراتبي دارد  بوده پيامبران دست در كار ساختنش
ن عارفا. كند يكي نيست دهد با آنچه در قلب يك عارف تجلي مي خداي يگانه در ذهن خود تجسم مي

برد و او  اگر ابوذر بر آنچه در قلب سلمان است آگاه گردد، گمان كفر به او مي(.نيز در يك درجه نيستند
  ) 1()كشد را مي

براي بشر چند هزار "قل هو اهللا احد"بديهي است كه آيات اول سوره حديد و آخر سوره حشر و سوره
نها افراد معدودي از اهل توحيد خود را ت.  هضم نبوده است  قابل- بلكه بشر هزار سال پيش -سال پيش 
  در آثار اسالمي وارد شده . نمايند  آيات نزديك مي به عمق اين

  
   :پاورقي

  ). ذر(سفينه البحار، ماده"»لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله"1. 
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و " احدقل هو اهللا«"دانست بعدها افراد متعمق و ژرف انديشي خواهند آمد ، آيات خداوند چون مي(:كه
  ) پنج آيه اول سوره حديد را نازل كرد

)1 .(  
 از اختالفات در روش انبياء  بسياري. شود شكل اجرائي يك اصل كلي نيز در شرايط گوناگون متفاوت مي

اين مطلبي است كه بعد درباره آن سخن . از نوع تفاوت در شكل اجرا بوده است نه در روح قانون
دين در قرآن همواره . نياورده است) اديان(را به صورت جمع) دين(لمهقرآن كريم هرگز ك. خواهيم گفت

كند كه  بعالوه، قرآن تصريح مي.  است نه دينها مفرد است، زيرا آن چيزي كه وجود داشته و دارد دين
  .  بشر است دين مقتضاي فطرت و نداي طبيعت روحاني

  ). 2(»ا فاقم وجهك للدين حنيفا فطره اهللا التي فطر الناس عليه:«
مگر .  آفريده، ثابت نگهدار حق جويانه چهره خويش را به سوي دين، همان فطرت خدا كه مردم را بر آن

 دين از اول تا آخر جهان يكي  اينكه! تواند داشته باشد؟ بشر چند گونه فطرت و سرشت و طبيعت مي
 رازي بزرگ و -اند باشد تو  كه آن نيز بيش از يكي نمي-است و وابستگي با فطرت و سرشت بشر دارد 

  اي شكوهمند در دل خود دارد و تصور خاصي  فلسفه
  

   :پاورقي
   91.  ص1 ج : اصول كافي1. 
   30/.  روم 2. 
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 :همه آشنا هستيم، همه جا سخن از تكامل است) تكامل(با واژه. دهد درباره فلسفه تكامل به ما مي
گيرد؟ آيا  اين تكامل چيست و چگونه صورت مي. اعتكامل جهان، تكامل جانداران، تكامل انسان و اجتم

شود، و يا در سرشت آن چيزي كه متكامل   كه منجر به تكامل مي يك سلسله علل تصادفي است
 است؟ آيا  اي به سوي تكامل هست و او راه خود را از پيش انتخاب و مشخص كرده گردد ميل و جذبه مي

گيرد، و يا   با هدف و مقصد شناخته شده صورت ميحركت تكاملي همواره روي خط معين و مشخص و
گيرد و پيوسته تغيير جهت   تصادفي بر روي يك خط قرار مي اين حركت چندي يك بار تحت تاثير علل

   هدف و مقصد مشخص ندارد؟  دهد و هيچ گونه مي
روي خطي از نظر قرآن سير تكاملي جهان و انسان و اجتماع يك سير هدايت شده و هدفدار است و بر 

انسان و اجتماع، . شود و از لحاظ مبدا و مسير و منتها مشخص است ناميده مي) صراط مستقيم(است كه
   : است، ولي راه و خط سير، مشخص و واحد و مستقيم است متحول و متكامل

  ). 1( غ و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله«
ول تا به آخر بر او خلق خدا جمله مسافر تكامل انسان به اين نحو نيست كه در هر يكي خط است از ا

   در يك راه -  صنعتي يا اجتماعي يا اقتصادي -   زماني تحت تاثير يك سلسله علل
   :پاورقي

   153/.  انعام 1. 
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داند و  يكي مياينكه قرآن با اصرار زياد، دين را . حركت كند و دائما تغيير مسير و تغيير جهت بدهد
 بر  داند، مبتني  قائل است و اختالف شرايع و قوانين را مربوط به خطوط فرعي مي فقط به يك شاهراه

  . اين اصل فلسفي است
كند، ولي  اي است كه در راهي و به سوي مقصد معيني حركت مي بشر در مسير تكاملي خود مانند قافله

داند و با نشانيهايي كه از او  كند كه راه را مي رخورد ميداند، هر چندي يك بار به كسي ب راه را نمي
رسد به جايي كه باز نيازمند راهنماي جديد است، با  كند تا مي  را طي مي گيرد دهها كيلومتر راه مي

شود ودهها كيلومتر ديگر را با عالماتي كه گرفته طي  نشاني گرفتن از او افق ديگري برايش روشن مي
) نقشه كلي(رسد به شخصي كه كند و مي  پيدا مي خود قابليت بيشتري براي فراگيريكند تا تدريجا  مي

  .گردد نياز مي  هميشه با در دست داشتن آن نقشه، از راهنماي جديد بي گيرد و براي راه را از او مي
اتي  پيامبران با همه اختالف  قرآن با توضيح اين نكته كه راه بشر يك راه مشخص و مستقيم است و همه

كه در راهنمايي و دادن نشاني به حسب وضع و موقع زماني و مكاني دارند، به سوي يك مقصد و يك 
  كنند  شاهراه هدايت مي

دهد، زيرا ختم نبوت آنگاه معقول و  ، جاده ختم نبوت را صاف و ركن ديگر از اركان آن را توضيح مي
ابل مشخص كردن باشد، اما اگر همان متصور است كه خط سير اين بشر متحول متكامل، مستقيم و ق

طور كه خود بشر در تكاپو است و هر لحظه در يك نقطه است، خط سير او نيز دائما دستخوش تغيير و 
 بخواهد در يك جاده  اي از زمان تبديل باشد و نهايت و مقصد و مسير، مشخص نباشد و در هر برهه

     يعني دريافت-حركت كند، بديهي است كه ختم نبوت 
   معقول - يك نقشه و برنامه كلي و هميشگي 
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  . و متصور نيست
   : چنين آمده است143در سوره بقره آيه 

«  . » عليكم شهيدا و كذالك جعلنا كم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول
ار داديم تا  و متعادل قر  جماعت وسط و معتدل-  تربيت يافتگان واقعي اسالم را - و اينچنين شما را 

  . حجت و شاهد بر مردم ديگر باشيد و پيغمبر حجت و شاهد بر شما باشد
 كه امت وسط و معتدل و  بديهي است. امت واقعي اسالم از نظر قرآن يك امت وسط و معتدل است

 آيه امتياز و خصوصيت امت ختميه و تعليمات  اين. متعادل دست پرورده تعاليم وسط و معتدل است
آيد و آن اينكه مگر  در اينجا پرسشي پيش مي.  وسطيت و تعادل:كند در يك كلمه ذكر ميختميه را 

 انسان تنها :اند؟ در پاسخ اين پرسش ذكر مطلبي الزم است  متعادلي نداشته ساير پيامبران تعليمات
 جاندارهاي ديگري. كند  اجتماعي زندگي مي جاندار روي زمين نيست، و هم تنها جانداري نيست كه

زندگي آنها بر . هستند كه زندگي اجتماعي دارند با يك سلسله مقررات و نظامات و تشكيالت دقيق
خالف بشر، ادواري از قبيل عهد جنگل، عهد حجر، عهد آهن، عهد اتم و غيره پيدا نكرده است، از اولي 

انسان است كه به اين . اند كه دارند كه نوع آنها به وجود آمده داراي همين تشكيالت و نظامات بوده
  در (انسان) 1(» االنسان ضعيفا و خلق«":حكم

  
   :پاورقي

  .28/  نساء 1. 
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. رود نهايت پيش مي  سوي بي شود و به اش از صفر شروع مي زندگي"ناتوان آفريده شده است) بدو خلقت
و سرپرستي انسان فرزند رشيد و بالغ طبيعت است و از همين رو آزاد و مختار است، نيازي به قيمومت 

 با نيروي غير  آنچه ساير جانداران.  اجباري به وسيله نيروي مرموزي به نام غريزه ندارد مستقيم و هدايت
   :دهد دهند، او در محيط آزاد عقل و قوانين قراردادي انجام مي قابل سر پيچي غريزه انجام مي

  ). 1(»انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا«
  . يا قدر شناس است و يا ناسپاس) آزادانه و با انتخاب خود(موديم، او خودراه را به او ن

راز اينكه در انسان انحراف و سقوط و توقف و انحطاط هست و در ساير جاندارها نيست نيز در همين 
اند و خود قادر نيستند كه خود را   كه سر جاي خود متوقف-انسان بر خالف ساير جانداران . نكته است

تواند خود را   مي  هم-  عقب برگردند، به راست منحرف شوند يا به چپ، تند بروند يا كند  رند يا بهجلو بب
    تواند به عقب برگردد، هم قادر است به جلو ببرد و هم مي

تواند  تواند تند برود و هم كند ، و باالخره هم مي به سوي چپ منحرف شود و هم به سوي راست، هم مي
، از اين رو دائما در ميان نوسانات افراطي و تفريطي گرفتار )كافر(د و هم سركشيباش) شاكر(اي بنده
  . است

شود كه نيازمند به نيرويي  اجتماع بشري گاه آنچنان جامد و ساكن و اسير عادات دست و پا گير مي
  .  آورد، و گاه آنچنان هوس نو خواهي پيدا است كه زنجيرها را از او برگيرد و او را به حركت

  
   :پاورقي

   3/.  دهر 1. 
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شود و  كند، گاه غرق در غرور و تكبر و خودخواهي مي كند كه سنن و نواميس خلقت را فراموش مي مي
كند كه او را در جهت زهد و رياضت و ترك خودبيني و رعايت حدود خود و  نيرويي ضرورت پيدا مي

كند كه جز با بيدار  مكشي خو مي آنچنان به سستي و القيدي و ست حقوق ديگران براند، و گاه
بديهي است كه تند روي يا كند . توان كرد و شخصيت و احساس احقاق حقوق، چاره نمي"  منش"كردن

براي جامعه منحرف به راست، . روي يا انحراف به راست يا چپ هر كدام برنامه مخصوص به خود دارد
ين است كه دواي يك زمان و يك دوره و يك ا.  چپ باشد و برعكس نيروي اصالح كننده بايد متمايل به

قوم، براي زمان ديگر و قوم ديگر، درد و بالي مزمن است، و اين است راز اينكه رسالتها مختلف، و احيانا 
شود و ديگري پيامبر صلح، يكي پيامبر   يكي پيامبر جنگ مي:كند به صورت ظاهر، متضاد جلوه مي

صالبت، يكي پيامبر انقالبي و ديگري پيامبر محافظه كار، شود و ديگري پيامبر خشونت و  محبت مي
.  است راز موقت بودن تعليمات اين گونه پيامبران همين.  و ديگري پيامبر خندان يكي پيامبر گريان

 هست، از نظر هدف تضاد و  بديهي است كه با همه تضادي كه ميان اين گونه رسالتها از نظر روش
قرآن كريم ضمن قصص .  تعادل و افتادن در جاده اصلي  بازگشت به:اختالفي نيست، هدف يكي است

 تعليمات مشترك مربوط به مبدا و معاد، بر روي  دهد كه هر كدام از آنها ضمن پيامبران كامال نشان مي
  اين مطلب از مطالعه. اند يك نكته بالخصوص تكيه و اصرار داشته و مامور اجراي برنامه خاصي بوده

  . مال روشن استقصص قرآني كا
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 در يك اجتماع تندرو يا  آورند از همين ناحيه است كه خطري كه غالبا مصلحان اجتماعي به وجود مي
زنند، اما فراموش  كنند و به پيكار مقدسي دست مي كندرو يا متمايل به راست يا به چپ ظهور مي

معه كندرو يا تندرو يا چپ رو كنند يك برنامه معين فقط براي مدت محدودي قابل اجراست و با جا مي
 ، خود مستلزم سقوط و انحراف  يا راست رو آنقدر بايد پيكار كرد كه تعادل خود را باز يابد، و بيش از آن

  . جامعه از سوي ديگر است
رسالت پيامبر اسالم با .  شويم توانيم به مفهوم آيه مورد نظر نزديك اكنون كه اين توضيح داده شد مي

 قانون است نه برنامه، قانون اساسي بشريت است،   ديگر اين تفاوت را دارد كه از نوعهمه رسالتهاي
  .  تندرو يا كندرو يا راست رو يا چپ رو نيست مخصوص يك اجتماع

 طرحهاي جزئي و كار آمد  اسالم طرحي است كلي و جامع و همه جانبه و معتدل و متعادل، حاوي همه
دادند كه برنامه مخصوص براي يك جامعه خاص از جانب   مي بياء انجامآنچه در گذشته ان. در همه موارد

آورند، در دوره اسالم علما و رهبران امت بايد انجام دهند، با اين تفاوت كه علما و مصلحين با  خدا مي
كنند و آن را به مرحله اجرا   مي هاي خاصي تنظيم استفاده از منابع پايان ناپذير وحي اسالمي برنامه

  . گذارند مي
 را كه مبارزه با انواع انحرافها  قرآن كتابي است كه روح همه تعليمات موقت و محدود كتب ديگر آسماني

  . و بازگشت به تعادل است در بر دارد
   :خواند  مي و حافظ و نگهبان ساير كتب آسماني"مهيمن"اين است كه قرآن خود را
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  ). 1(»يديه من الكتاب ومهيمنا عليهو انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين «
 آسماني پيشين را و حافظ و  كند كتب ما اين كتاب را بحق فرود آورديم در حالي كه تاييد و تصديق مي

  . نگهبان آنهاست
آيد كه همه پيامبران به حكم اينكه مقدمه ظهور نبوت كلي و ختمي و قانون  از نصوص اسالمي بر مي
 نويد اكمال و اتمام دين را در دوره ختميه به امتهاي خود  اند كه د، موظف بودهان اساسي يگانه الهي بوده

 جالبي در  در نهج البالغه، خطبه اول بيان. خداوند از همه پيامبران چنين پيماني گرفته است. بدهند
   :اين زمينه است

ه، رسل ال تقصربهم  قائم ولم يخل سبحانه خلقه من نبي مرسل او كتاب منزل او حجه الزمه او محجه«
 من بعده او غابر عرفه من قبله، علي ذلك نسلت  قله عددهم و ال كثره المكذبين لهم، من سابق سمي له

 عليه و  القرون و مضت الدهور و سلفت االباء و خلفت االبناء، الي ان بعث اهللا محمدا رسول اهللا صلي اهللا
  . » سماته، كريما ميالده ين ميثاقه مشهورهآله النجاز عدته و تمام نبوته، ماخوذا علي النبي

 يا طريقه روشن خالي نگذاشته  خداوند هرگز خلق را از وجود يك پيامبر يا كتاب آسماني يا حجت كافي
  است، فرستادگاني كه اندكي عدد آنها و بسياري عدد مخالفانشان 

  
   :پاورقي

   48/.  مائده 1. 
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 خود قبال معرفي شده است و آن  هر پيامبري به پيامبر پيشين. ستآنها را از انجام وظيفه باز نداشته ا
به اين ترتيب نسلها پشت سر يكديگر آمد . پيامبر پيشين او را به مردم معرفي كرده و بشارت داده است

 كرده بود، براي  اي كه را به موجب وعده) صلي اهللا عليه و آله( گذشت تا خداوند محمد و روزگاران
عالئم او معروف و .  براي او پيمان گرفته بود  نبوت فرستاد در حالي كه از همه پيامبرانتكميل دستگاه

  .  بود مشهور و والدت او بزرگوارانه
نحن االخرون « : فرموده است از پيغمبر اكرم دو جمله لطيف در اين زمينه وارد شده، يكي اينكه

  ). 1(»السابقون يوم القيامه
 مقدم هستيم و ديگران پشت  ايم، اما در آخرت در صف مبران و امتها آمدهما در دنيا پس از همه پيا

  . سرما هستند
  ). 2(»آدم و من دونه تحت لوائي يوم القيامه« :ديگر اينكه فرمود

  . اند تمام پيامبران در قيامت زير پرچم من
رچم اين پيامبر  در زير پ علت اين سبقت و تقدم در قيامت و علت اينكه همه پيامبران در آن جهان

اند و اين نتيجه، وحي آنها در حدود يك برنامه موقت بوده و وحي اين  هستند اين است كه همه مقدمه
  بزرگان اسالمي .  اساسي كلي هميشگي است پيغمبر در سطح قانون

  
   :پاورقي

   7.  ص3/  و صحيح مسلم، ج 166 ص 6/  بحار، ج 1. 
  جامع الصغير، ) لوي(ر، ماده سفينه البحا5 علم اليقين فيض، ص 2. 

   107.  ص1/ ج 
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 ، كه آنچه در آن جهان  با توجه به اين دو جمله و با الهام از يك اصل ديگر از اصول معارف اسالمي
اين . اند كند ظهور ملكوتي واقعيات اين جهان است، سخنان نغز و دلپذيري در اين باره گفته ظهور مي

   :گويد ن اين دو حديث مي مضمو الفارض مصري با اشاره به
و اني و ان كنت ابن آدم صوره فلي فيه معني شاهد بابوتي و كلهم عن سبق معناي دائر بدائرتي او وارد 
من شريعتي و ما منهم اال و قد كان داعيا به قومه للحق عن تبعيتي و قبل فصالي دون تكليف ظاهري 

  ) 1(ختمت بشرعي الموضحي كل شرعه
   :گويد ون ميمولوي در همين مضم

  باطنا بهر ثمر شد شاخ هست     ظاهرا آن شاخ اصل ميوه است 
  كي نشاندي باغبان بيخ شجر     گر نبودي ميل و اميد ثمر 

  گر به صورت از شجر بودش نهاد    پس به معني آن شجر از ميوه زاد 
  "خلف من باشند در زير لوا    كادم و انبيا ":مصطفي زين گفت

  "»نحن االخرون السابقون«"رمز     ذو فنون بهر اين فرموده است آن
  ام  من به معني جد جد افتاده    ام  گر به صورت من ز آدم زاده

  پس ز ميوه زاد در معني شجر     پس زمن زاييد در معني پدر 
  

   :پاورقي
 من هر چند به حسب صورت و جريانات مادي اينجهاني فرزند آدم ابوالبشر هستم، اما در : ترجمه1. 

همه پيامبران به واسطه تقدم .  نسبت به آدم است ي و حقيقتي هست كه گواه بر پدري منمن معن
  . دارند من آب بر مي) شريعت(چرخند و از ورودگاه معنويت و حقيقت من بر گرد مركز من مي

  .  پيروي از من خوانده است هيچ پيامبري نيامده است مگر آنكه امت خويش را به خاطر حقيقت به
مام شدن دوران شير خوارگي و نرسيده به دوره تكليف ظاهري، با شريعت روشنگر خود به پيش از ت

  . همه شرايع پايان دادم
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  خاصه فكري كو بود وصف ازل         اول فكر آخر آمد در عمل 
   :گويد شبستري مي

  بر او خلق خدا جمله مسافر         يكي خط است از اول تا به آخر 
  اند  دليل و رهنماي كاروان        ان  در اين ره انبيا چون ساربان

  هم او اول هم او آخر در اين كار        و زيشان سيد ما گشته ساالر 
  در اين دور اول آمد عين آخر        احد در ميم احمد گشت ظاهر 

  جهاني اندرين يك ميم غرق است        ز احمد تا احد يك ميم فرق است 
  ادعوا الي اهللا"دهبدو منزل ش        بر او ختم آمده پايان اين راه 

  جمال جانفزايش شمع جمع است         مقام دلگشايش جمع جمع است 
  گرفته دست جانها دامن وي         شده او پيش و دلها جمله در پي 

و به (آيند  پس از آنها مي قرآن كريم اصل نويد و ايمان و تسليم پيامبران پيشين را به پيامبراني كه
 امت خود را نيز بدين جهت تبليغ كنند و آنها را آماده   داري اينكهو وظيفه) طريق اولي خاتم انبياء

 بعدي بنمايند، و همچنين تاييد و تصديق پيامبران بعدي پيامبران پيشين او و اينكه  تعليمات پيامبران
خداوند از پيامبران بر اين نويد و تسليمها و تاييد و تصديقها پيمان شديد گرفته است اينچنين ذكر 

   :استكرده 
 رسول مصدق لما معكم لتومنن به  و اذا اخذ اهللا ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب و حكمه ثم جائكم«

  ). 1(» اصري قالو اقررنا قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين ء اقررتم و اخذتم علي ذلكم و لتنصرنه قال
  

   :پاورقي
   81/  آل عمران 1. 
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 شما كتاب و حكمت دادم سپس  ند از پيامبران پيمان گرفت كه زماني كه بهبه يادآر هنگامي را كه خداو
خداوند گفت . كند، به او ايمان آوريد و او را ياري نماييد  مي اي آمد كه آنچه با شماست تصديق فرستاده

يد،  پس همه گواه باش گفت. آيا اقرار و اعتراف كرديد و اين بار را به دوش گرفتيد؟ گفتند اقرار كرديم
 سوي تكامل  رساند كه نبوت يك سير تدريجي به پيوند نبوتها و رابطه اتصالي آنها مي. من نيز از گواهانم

الخاتم من ختم المراتب "گويند  اسالمي مي عرفاي. ترين قله آن است داشته و آخرين حلقه نبوت، مرتفع
نرفته و نقطه كشف نشده از نظر  است كه همه مراحل را طي كرده و راه  يعني پيامبر خاتم آن"باسرها
 علم كشف شود،  اگر فرض كنيم در يكي از علوم همه مسائل مربوط به آن.  باقي نگذاشته است وحي

 است مسائلي كه در عهده وحي است،  همچنين. ماند جايي براي تحقيق جديد و كشف جديد باقي نمي
مكاشفه تامه . ماند ر جديد باقي نمي براي كشف جديد و پيامب با كشف آخرين دستورهاي الهي جايي

بديهي .  است اي است كه در امكان يك انسان است و آخرين مراحل آن ترين مكاشفه  كامل محمديه
است كه هر مكاشفه ديگر بعد از آن مكاشفه، جديد نخواهد بود ، از قبيل پيمودن سرزمين رفته شده 

   : همان است كه در آن مكاشفه آمده استاست، سخن و مطلب جديد همراه نخواهد داشت، سخن آخر
«  ). 1(و تمت كلمه ربك صدقا و عدال ال مبدل لكلماته و هو السميع العليم

  
   :پاورقي

   115 / انعام 1. 
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  . او شنوا و داناست.  آنها نيست سخن راستين و موزون پروردگارت كامل شد، كسي را توانايي تغيير دادن
   :كند  از يكي از بزرگان چنين نقل مي105ه مرحوم فيض در علم اليقين صفح

 جز با راهنمايي پيامبران امكان  مقصود و هدف در فطرت آدميان رسيدن به مقام قرب الهي است و اين"
    از اين رو نبوت جزء نظام. باشد پذير نمي

آن . درجه است نه اولين  گيرد و البته مقصود و هدف، مرتبه اعلي و آخرين درجه نبوت هستي قرار مي
و همچنانكه . شود يابد، همچنانكه يك عمارت تدريجا ساخته مي نبوت طبق سنت الهي تدريجا كمال مي

ها و ديوارها هدف نيست، هدف صورت كامل خانه است، نبوت نيز چنين است،   پايه در ساختن عمارت
يابد و زياده  پذيرد و پايان مي  مي هدف صورت كامل آن است و در همين جاست كه نبوت خاتمه

پيغمبر اكرم در حديث معروف به . ماند  و انگشت زيادي را مي پذيرد، زيرا زياده بر كمال نقص است نمي
 خشت در آن  اي است كه ساخته شده و جاي يك  مثل نبوت مثل خانه: اشاره كرد كه گفت همين معني

  ). 1(" آخرينم باقي است، من جاي آن خشت آخرينم، يا من گذارنده آن خشت
  تواند دورنمايي از سيماي انديشه ختم  بيانات گذشته مي

  
   :پاورقي

 سوره احزاب به نقل از صحيح بخاري و مسلم چنين 40 متن حديث را مجمع البيان در ذيل آيه 1. 
   :آورده است

ر  لبنه فكان من دخل فيها فنظ انما مثلي في االنبياء كمثل رجل بني دارا فاكملها و حسنها اال موضع
  »اليها قال ما احسنها اال موضع هذه اللبنه فانا موضع هذه اللبنه ختم بي االنبياء
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معلوم شد انديشه ختم .  دهد ها و اركان آن را ارائه هاي اسالمي رسم كند و پايه نبوت در ميان انديشه
نها يكي است،  بشر نهاده شده است، سرشت همه انسا نبوت بر اين پايه است كه اوال مايه دين در سرشت

   سير هدفدار و بر روي يك خط مشخص و مستقيم است، از اين رو حقيقت دين سير تكاملي بشر يك
  .  نيست كه بيان كننده خواستهاي فطرت و راهنماي بشر به راه راست است يكي بيش

و به ثانيا يك طرح به شرط فطري بودن، جامع بودن، كلي بودن و به شرط مصونيت از تحريف و تبديل 
تواند براي هميشه رهنمون و مفيد و ما در طرحها و  شرط حسن تشخيص و تطبيق در مرحله اجرا مي

اكنون . مباحث آينده بهتر اين مطلب را روشن خواهد كرد.  جزئي بي نهايت واقع گردد ها و قوانين برنامه
  . پردازيم به بررسي و پاسخ پرسشهايي كه در آغاز گفتار اشاره شد مي

  

  هاي آسمان  زهدروا
  

چطور . آورد درباره رابطه انسان با جهان غيب است اولين پرسشي كه انديشه ختم نبوت به وجود مي
شود كه انسان اوليه با همه بدويت و بساطت، از طريق وحي و الهام با جهان غيب ارتباط پيدا كرده و  مي

 محروم و  كمال يافته بعدي از اين موهبت روي او باز بوده است، اما بشر پيشرفته  هاي آسمان به دروازه
 معنوي و روحي بشر كاهش يافته و  درهاي آسمان به رويش بسته شده است؟ آيا واقعا استعدادهاي

  بشريت از اين نظر تنزل كرده است؟ 
  اين شبهه از اين پندار پديد آمده كه ارتباط و اتصال معنوي 
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 رابطه معنوي و روحاني ميان   نبوت بريده شدن هر گونهبا غيب مخصوص پيامبران است و الزمه انقطاع
  . جهان غيب و جهان انسان است

 اتصال با غيب و ملكوت و ميان مقام  اي ميان قرآن كريم نيز مالزمه. اما اين پندار، سخت بي اساس است
يم افرادي قرآن كر. شناسد  عادت را به تنهايي دليل بر پيامبري نمي نبوت قائل نيست، همچنانكه خرق

 بوده و امور  اند، با فرشتگان همسخن كند كه از زندگي معنوي نيرومندي برخوردار بوده را ياد مي
  بوده باشند "نبي"زده بدون آنكه العاده از آنها سر مي خارق

 حيرت انگيزي از او نقل  بهترين مثال، مريم دختر عمران مادر عيسي مسيح است كه قرآن داستانهاي
   :گويد رآن درباره مادر موسي نيز ميق. كرده است

 كردي او را به دريا بسپار، ما او را  ما به او وحي كرديم كه موسي را شير بده و آنگاه كه بر جان او بيم(
  ). 1()حفظ كرده، به تو باز خواهيم گرداند

 غيب و حقيقت اين است كه اتصال به. دانيم نه مادر عيسي پيامبر است و نه مادر موسي چنانكه مي
خبر باز "از غيب، نبوت نيست، نبوت) خبر شدن( غيبي و باالخره شهود حقايق ملكوتي، شنيدن سروش

 اشراق و الهام را بر روي همه كساني كه  قرآن باب. "هر كه او را خبر شد، خبر باز آورد"است و نه"آوردن
   :داند باطن خويش را پاك كنند باز مي

  ).2(»اان تتقوا اهللا يجعل لكم فرقان«
  

   :پاورقي
   7/.  قصص 1. 
   29/.  انفال 2. 
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  .  تشخيص و تميز شما باشد دهد كه مايه اگر تقواي الهي داشته باشيد خدا در جان شما نوري قرار مي
  )1(»و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«

  .نمايانيم هاي خود را به آنها ميآنان كه در راه ما كوشش كنند ما راه
 داده باشيم كافي است  اي از زندگي معنوي و عرفاني از نظر منطق اسالم به دست كه نمونهبراي اين
   : نهج البالغه چنين آمده است220در خطبه . اي از يكي از خطب نهج البالغه را ذكر كنيم گوشه

به بعد  بعد العشوه و تنقاد  ان اهللا تعالي جعل الذكر جالء للقلوب، تسمع به بعد الوقره و تبصر به«
 بعد البرهه و في ازمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم و  المعانده، و ما برح هللا عزت االنه في البرهه

  . » عقولهم كلمهم في ذات
 كري، شنوا و از پس كوري، بينا و  دلها بدين وسيله از پس. خداوند ياد خود را صيقل دلها قرار داده است

اي از  همواره چنين بوده و هست كه خداوند در هر برهه. گردند  مي از پس سركشي و عناد، مطيع و رام
زمان، و در زمانهايي كه پيامبري نبوده است، بندگاني داشته و دارد كه در سر ضمير آنها با آنها راز 

  . كند گويد و از راه عقلهاي آنها با آنها تكلم مي مي
   :از پيغمبر اكرم روايت است

  )2("بياء يغبطهم النبوهان هللا عبادا ليسوا بان«
  

   :پاورقي
   69/.  عنكبوت 1. 
   >.  هذا الحديث مما:گويد كند و مي  صدرالمتالهين در مفاتيح الغيب اين حديث را نقل مي2. 
  

 ٣١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . برد  مي خداوند بندگاني دارد كه پيامبر نيستند، اما پيامبري بر آنها رشك
اند بدون آنكه آنها را نبي  قائل)  السالم عليهم(ائمه اطهاراز نظر شيعيان كه به مقام امامت و واليت باطني 

عرفاي اسالمي در قالب اصطالحات عرفاني مراتب سير و سلوك .  بدانند، مطلب كامال حل شده است
اند، ما به خاطر پرهيز از اطاله كالم فقط به دو مرحله از آن اشاره   چهار مرحله تقسيم كرده معنوي را به

   :كنيم مي
   سفر از خلق به حق .الف
  سفر از حق به خلق . ب

اند كه بشر را در اين سفر مدد  سفر از خلق به حق مخصوص پيامبران نيست، بلكه پيامبران مبعوث شده
 به خلق است، يعني ماموريت براي ارشاد و هدايت و  آنچه مخصوص پيامبران است سفر از حق. نمايند

صدرالمتالهين در صفحه . است براي سوق دادن به وحدتپيامبري بازگشت به كثرت . دستگيري خلق
   :گويد  مفاتيح الغيب مي13

 هر چند منقطع شده است و  وحي يعني نزول فرشته بر گوش و بر دل به منظور ماموريت و پيامبري"
اكملت لكم «"نمايد، زيرا به حكم شود و او را مامور اجراي فرماني نمي اي بر كسي نازل نمي ديگر فرشته

   از اين راه بايد به بشر  ، آنچه"دينكم
  

   :پاورقي
<   
    يعني"رواه المعتبرون من اهل الحديث في طريقتنا و طريقه غيرنا"

  و نيز رجوع شود . اند اين حديث را محدثين معتبر شيعه و سني روايت كرده
  . به آخرين فصل كتاب الشواهد الربوبيه
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، ممكن نيست اين راه مسدود  هرگز بسته نشده و نخواهد شدشراقبرسد رسيده است، ولي باب الهام و ا
  گردد

  . در اين زمينه سخنان زيادي گفته شده كه نقل آنها موجب اطاله كالم است
اقبال در فرق ميان نبي و . در ميان دانشمندان عصر ما اقبال الهوري سخن لطيفي در اين موضوع دارد

   :گويد ي م چنين) و به قول خود او مرد باطني(عارف
كند به  پيدا مي) وصول به حق(خواهد پس از آرامش و اطميناني كه با تجربه اتحادي مرد باطني نمي"

گردد بازگشت او براي بشريت سود   بنا بر ضرورت باز مي در آن هنگام كه. زندگي اينجهاني باز گردد
 زمان وارد  گردد و در جريان مي بازگشت پيغمبر جنبه خالقيت و ثمر بخشي دارد، باز  چنداني ندارد، ولي

اي از كمال مطلوبها   راه، جهان تازه شود به اين قصد كه جريان تاريخ را تحت ضبط در آورد و از اين مي
اي نهايي است، براي پيغمبر بيدار   از تجربه اتحادي مرحله براي مرد باطني آرامش حاصل. خلق كند

 كه  دهد آن نيرو آنچنان حساب شده است ا تكان مي روانشناختي او است كه جهان ر شدن نيروهاي
توان همچون نوعي خود آگاهي باطني تعريف كرد كه  پيغمبري را مي... كامال جهان بشري را تغيير دهد

در آن تجربه اتحادي تمايل به آن دارد كه از حدود خود لبريز شود و در پي يافتن فرصتهايي است كه 
  )1( نو توجيه كند يا شكل تازه اي به آنها بدهد اجتماعي را از نيروهاي زندگي

پس انقطاع نبوت به معني انقطاع ماموريت الهي است براي ارشاد و هدايت، نه انقطاع فيض معنوي
  نسبت به سائرين و سالكين 

 

  
   :پاورقي

  . 144 و 143 احياء فكر ديني در اسالم، ترجمه احمد آرام، ص 1. 
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  . اگر گمان كنيم اسالم با اعالم ختم نبوت منكر زندگي معنوي شده استبسيار اشتباه است . الي اهللا
  

  نبوت تبليغي 
  

 اينكه از جانب خدا براي بشر   يكي:اند داده  پيامبران مجموعا دو وظيفه انجام مي:پرسش ديگر اين است
ي الهي آن عصر و  مردم را به خدا و عمل به دستورالعملها اند، دوم اينكه آورده قانون و دستور العمل مي

 بسيار كمي از  اند، عده داده غالب پيامبران فقط وظيفه دوم را انجام مي. اند كرده  مي زمان دعوت و تبليغ
به عبارت ديگر، دو نوع . اند خواند قانون و دستور العمل آورده مي"اولوالعزم"پيامبران كه قرآن آنها را

 صاحب  پيامبران تشريعي كه عددشان بسيار اندك است.  تشريعي و نبوت تبليغي  نبوت:نبوت بوده است
اند، ولي پيامبران تبليغي كارشان تعليم و تبليغ و ارشاد مردم به تعليمات پيامبر  قانون و شريعت بوده

 ختم نبوت را اعالم كرده است نه تنها به نبوت تشريعي خاتمه داده  اسالم كه. صاحب شريعت بوده است
 محمد و ملت اسالم از هدايت  چرا چنين است؟ چرا امت. يغي نيز پايان داده است بلكه به نبوت تبل است

  اند؟  و ارشاد چنين پيامبراني محروم مانده
فرضا اين مطلب را پذيرفتيم كه اسالم به واسطه كمال و كليت و تماميت و جامعيتش به نبوت تشريعي 

  توان توجيه كرد؟  اي مي ب و فلسفهپايان داده است، پايان يافتن نبوت تبليغي را با چه حسا
 است، اما تبليغ و تعليم و  حقيقت اين است كه وظيفه اصلي نبوت و هدايت وحي، همان وظيفه اول

  دعوت، يك وظيفه 
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 وجود و سپس ماموريت براي  وحي و نبوت، يعني اتصال مرموز با ريشه. نيمه بشري و نيمه الهي است
   :كه بر سراسر هستي حكمفرماست"هدايت"ارشاد خلق، مظهري است از مظاهر

  ). 2(»الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي«). 1(»ء خلقه ثم هدي ربنا الذي اعطي كل شي«
، از هدايت خاص آن رسند هاي هستي به تناسب درجه كمالي كه به آن مي موجودات با پيمودن پله

. راحل مختلف هستي متفاوت است بر حسب م گردند، يعني خصوصيت و شكل هدايت مند مي درجه بهره
 حيوانات هر اندازه از نظر ساختمان و تجهيزات طبيعي ضعيفتر و  اند كه دانشمندان اثبات كرده

 طبيعت است  ترند از لحاظ نيروي مرموز هدايت غريزه كه نوعي حمايت و سرپرستي مستقيم ناتوان
 حسي و خيالي و وهمي و عقلي مجهزتر  يترند، و هر اندازه كه از لحاظ تجهيزات طبيعي و نيروها قوي
  روند،  هاي وجود باال مي گردند و بر پله مي

 كودكي تحت حمايت و  شود، درست مانند كودكي كه در مراحل اول از هدايت غريزي آنها كاسته مي
كند از تحت حمايت مستقيم  سرپرستي مستقيم و همه جانبه پدر و مادر است و هر اندازه كه رشد مي

  هاي هستي و مجهز شدن به باال رفتن جانداران بر پله. شود ين خارج و به خود واگذاشته ميوالد
افزايد و به   آنها مي تجهيزات عضوي و حسي و خيالي و وهمي و هوشي و عقلي بر امكانات و استقالل

  . كاهد همان نسبت از هدايت غريزي آنها مي
  

   :پاورقي
   50/.  طه 1. 
   3.  و2/  اعلي 2. 
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گويند حشرات از همه حيوانات از لحاظ غريزه مجهزترند، در صورتي كه از لحاظ مراحل تكامل در  مي
 نردبان تكامل قرار گرفته است از لحاظ غريزه از  اند و انسان كه بر باالترين پله درجه پايين قرار گرفته

  . همه ناتوانتر است
وحي، رهنمونيهايي دارد كه از دسترس حس . استترين مظاهر و مراتب هدايت  ترين و راقي وحي، عالي

ولي وحيي كه چنين . شود  است و چيزي از اينها جانشين آن نمي و خيال و عقل و علم و فلسفه بيرون
تا زماني بشر نيازمند به وحي . تبليغي برعكس است. خاصيتي دارد وحي تشريعي است نه تبليغي وحي

دار دعوت و  اي نرسيده است كه خود بتواند عهده  پايه بهتبليغي است كه درجه عقل و علم و تمدن 
ظهور علم و عقل، و به عبارت ديگر، رشد و بلوغ . تعليم و تبليغ و تفسير و اجتهاد در امر دين خود بشود

بينيم  مي. گردند  چنان انبياء مي دهد و علما جانشين انسانيت، خود به خود به وحي تبليغي خاتمه مي
   :آورد شود سخن از قرائت و نوشتن و قلم و علم به ميان مي اي كه نازل مي آيهقرآن در اولين 

 الذي علم بالقلم، علم االنسان مالم  اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق االنسان من علق، اقرا و ربك االكرم«
  ). 1(»يعلم

اين آيه تلويحا . قل است و ع كند كه عهد قرآن، عهد خواندن و نوشتن و ياد دادن و علم اين آيه اعالم مي
  فهماند كه در عهد  مي
  

   :پاورقي
   5. - 1/  علق 1. 
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قرآن وظيفه تعليم و تبليغ و حفظ آيات آسماني به علما منتقل شده و علما از اين نظر جانشين انبياء 
به قرآن در سراسر آياتش بشر را . اين آيه اعالم بلوغ و استقالل بشريت در اين ناحيه است. شوند مي

 عيني و تجربي طبيعت و مطالعه تاريخ و به تفقه و فهم عميق دعوت  تعقل و استدالل و مشاهده
  .  است هاي ختم نبوت و جانشيني عقل و علم به جاي وحي تبليغي اينها همه نشانه. كند مي

آن  نزول قرآن هزارها حافظ قر براي كداميك از كتب آسماني به اندازه قرآن كار شده است؟ به محض
هنوز نيم قرن نگذشته به خاطر قرآن علم نحو و صرف و دستور زبان تدوين و لغتهاي زبان . شود پيدا مي

هاي  شود، هزارها تفسير و مفسر و حوزه گردد، علم معاني و بيان و بدايع ابتكار مي  مي عربي جمع آوري
 فعاليتها از طرف مردمي صورت  اين غالب. شود آيد، روي كلمه به كلمه قرآن كار مي تفسير به وجود مي

فقط عالقه به قرآن است كه چنين شور و هيجاني به وجود . اند  بيگانه گيرد كه نسبت به زبان عربي مي
چرا براي تورات و انجيل و اوستا چنين فعاليتهايي نشد؟ آيا اين خود دليل بر رشد و بلوغ . آورد  مي

اش نيست؟ آيا اين خود دليل جانشين   آسماني  كتاببشريت و قابليت او براي حفظ و تعليم و تبليغ
   تبليغي نيست؟  شدن دانش به جاي نبوت

دهند   دستش براي خواندن مي هاي پيشين مانند كودك مكتبي بوده است كه كتابي كه به بشر در دوره
مه مراجعات  اسالمي مانند يك عالم بزرگسال است كه با ه كند، و بشر دوره پس از چند روز پاره پاره مي

زندگي بشر را معموال به عهد . نمايد كند، آنها را در نهايت دقت حفظ مي  كتابهاي خود مي مكرري كه به
  تاريخي و عهد ما قبل تاريخ 
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 صورت كتيبه يا كتاب از  عهد تاريخي از زماني است كه بشر توانسته يادگارهايي به. كنند تقسيم مي
 درباره زندگي آن روز است، اما از عهد ماقبل تاريخ هيچ   مالك قضاوتخود باقي بگذارد و همانها امروز

  .  مالك قضاوت قرار بگيرد باقي نمانده است گونه اثري كه
اي كه از آن به بعد بشر تاريخ و آثار خود  دوره. دانيم كه آثار عهد تاريخي نيز غالبا پراكنده است ولي مي

خود . حفظ كرده و تحويل نسل بعد داده مقارن با ظهور اسالم استرا به طور منظم و نسل به نسل 
در دوره اسالمي، مسلمين هم آثار خود را حفظ . شود  اين رشد عقلي محسوب مي اسالم نيز عاملي براي

 پيشين را نگهداري و به  و نگهداري كردند و مانع اندراس و نابودي شدند و هم كم و بيش آثار ملل
يعني تقريبا مقارن با عهد ختم نبوت است كه بشر لياقت خود را براي حفظ .  كردندنسلهاي بعد منتقل

  .  نشان داده است و در واقع دوره تاريخي واقعي مقارن با ظهور اسالم است مواريث علمي و ديني
آمد و از طرف ديگر در كام  در ادوار گذشته، از يك طرف آثار نفيس علمي و فلسفي و ديني به وجود مي

حوزه علمي و عظيم .  سرگذشتهاي دردناك فراوان به ياد دارد تاريخ از اين. رفت تش يا آب ميآ
 آن به   از نفوذ مسيحيت در حوزه امپراطوري روم شرقي منحل شد و كتابخانه تاريخي اسكندريه پس

  ). 1(رفت وسيله متعصبان مسيحي در كام آتش مي
  

   :پاورقي
اين شايعه آنقدر قوت .  زدند كتابخانه را مسلمين هنگام فتح مصر آتش مدتها شايع شده بود كه اين 1. 

گذشته از اينكه در هيچيك از مدارك .  خود بازگو كردند گرفت كه متاخران مسلمانان آن را در كتابهاي
   > نقل نشده است، اخيرا  معتبر اين قضيه
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 آسماني خود باشد خواه  لغ دينطلوع و ظهور علم و رسيدن بشر به حدي كه خود حافظ و داعي و مب
 كه پيغمبر اكرم علماي اين امت را همدوش انبياي  از اين رو است. ناخواه به نبوت تبليغي خاتمه داد

   :گويد اقبال الهوري باز هم سخن لطيفي دارد، مي. شمارد بني اسرائيل يا برتر از آنها مي
شود   به منبع الهام وي مربوط مي تا آنجا كه. تپيامبر اسالم ميان جهان قديم و جهان جديد ايستاده اس

. آيد متعلق به جهان جديد است  الهام وي در كار مي به جهان قديم تعلق دارد و آنجا كه پاي روح
ظهور و . كند كه شايسته خط سير جديد آن است  ديگري از معرفت را اكتشاف مي زندگي در وي منابع

رسالت با ظهور اسالم، در نتيجه اكتشاف ضرورت پايان . رائي استوالدت اسالم، والدت عقل برهاني استق
رسد، و اين خود مستلزم دريافت هوشمندانه اين امر است كه زندگي  يافتن خود رسالت به حد كمال مي

 ميراثي  الغاي كاهني و سلطنت.  در مرحله كودكي و رهبري شدن از خارج باقي بماند تواند پيوسته نمي
 كتاب مبين به طبيعت و تاريخ به   دائمي به عقل و تجربه در قرآن، و اهميتي كه ايندر اسالم، توجه

انديشه ...  سيماهاي مختلف انديشه واحد ختم رسالت است دهد، همه عنوان منابع معرفت بشري مي
   به جاي  خاتميت را نبايد به اين معني گرفت كه سرنوشت نهايي زندگي، جانشين شدن كامل عقل

  
   :پاورقي

<   
 شده است و شايعه  اند كه اين كتابخانه قبال توسط متعصبين مسيحي سوخته محققين اثبات كرده

 در حدود دو قرن با آن زمان فاصله داشته  نسبت به مسلمين نيز از طرف يك گوينده مسيحي است كه
شبلي نعمان  و به رساله 219 ترجمه تاريخ تمدن ويل دورانت صفحه  رجوع شود به جلد يازدهم(.است
  ).  كتابخانه اسكندريه كه در همين موضوع نوشته شده است به نام
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  ). 1("...چنين چيزي نه ممكن است نه مطلوب. عاطفه است
  

  دين جاويد 
  

   :اسالم ضمن اعالم ختم نبوت، جاويدان ماندن خويش را اعالم كرد
«  ). 2(»قيامهحالل محمد حالل الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم ال

مگر ممكن است چيزي : گويند مي. پر سر و صداترين پرسشها و ايرادها در اطراف همين موضوع است
    همه چيز در جهان بر ضد جاويد ماندن! جاويد بماند؟

است، اساسي ترين اصل اين جهان اصل تغيير و تحول است، تنها يك چيز جاوداني است، آن اينكه هيچ 
  . چيز جاوداني نيست

    دهند و قانون منكران جاويد ماندن، گاهي به سخنان خود رنگ فلسفي مي
  . آورند تغيير و تحول را كه قانون عمومي طبيعت است دليل مي

 چيزي كه همواره در تغيير و   آن:اگر به اين مساله صرفا از اين جنبه بنگريم جواب ايراد روشن است
 خواه نظامات طبيعي و يا نظامات -ما قوانين و نظامات تحول است، ماده و تركيبات مادي جهان است، ا

   مشمول اين قانون - بر نواميس طبيعي  اجتماعي منطبق
  

   :پاورقي
1.    145.  احياي فكر ديني در اسالم، ص

   17.  ص2/  اصول كافي، ج 2. 
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گردند، اما  آيند و پس از چندي فرسوده و فاني مي هاي شمسي پديد مي ستارگان و منظومه. باشند نمي
ميرند، ولي قوانين  زيند و مي شوند و مي  زاده مي قانون جاذبه همچنان پاي برجاست، گياهان و جانوران

  .  است زيست شناسي همچنان زنده
ميرد، ولي قانون   پيغمبر مي همچنين است حال انسانها و قانون زندگي آنها، انسانها از آنجمله شخص

  . آسماني او زنده است
  گر بميري تو نميرد اين سبق       را وعده داد الطاف حق مصطفي 

اسالم آنوقت محكوم به مرگ است .  پديده اسالم قانون است نه. متغيرند نه قانونها"ها پديده"در طبيعت
 باشد، اما اگر چنانكه خود مدعي است از فطرت و سرشت انسان و  كه با قوانين طبيعت ناهماهنگ

  !  و با طبيعت و قوانين آن هماهنگي داشته باشد، چرا بميرد؟ سرچشمه گرفته باشد اجتماع
 يك سلسله مقررات قراردادي   مقررات اجتماعي:گويند كنند، مي ولي گاهي از جنبه اجتماعي ايراد مي

نيازمنديها كه مبنا و اساس مقررات و قوانين . شود  مي است كه بر اساس نيازمنديهاي اجتماعي وضع
 موازات توسعه و تكامل عوامل تمدن در تغييرند، نيازمنديهاي هر عصر با  هباشند ب اجتماعي مي

نيازمنديهاي عصر ديگر متفاوت است، نيازمنديهاي بشر در عصر موشك و هواپيما و برق و تلويزيون با 
چگونه ممكن است مقررات زندگي او در .  فرق كرده است نيازمنديهاي عصر اسب و االغ و شتر به كلي

 عوامل تمدن،   مقررات عصر اسب و االغ و شتر باشد؟ به عبارت ديگر، توسعه و پيشرفت  هماناين عصر
  را گرفت و زمان را به يك حال "جبر تاريخ"آورد، نه ممكن است جلو لزوما و جبرا مقتضيات جديدي مي
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ت و يكنواخت  به مقررات ثاب پابند بودن. و نه ممكن است با مقتضيات زمان هماهنگي نكرد. نگه داشت
  . مانع انعطاف و انطباق با مقتضيات زمان و هماهنگي با قافله تمدن است

.  مواجه است همين مساله اي كه اديان و باالخص اسالم در اين عصر با آن بدون شك مهمترين مساله
 در مواجهه. انديشد است نسل جديد جز درباره تحول و دگرگوني و نو طلبي و درك مقتضيات زمان نمي

از نظر افراطيهاي اين نسل، مذهب و . رسد همين است  سخني كه به گوش مي با اين نسل، اولين
 است و خاصيت مذهب   خاصيت نوخواهي، تحرك و پشت كردن به گذشته:نوخواهي دو پديده متضادند

اسالم بيش از هر مذهب ديگر بايد با اين . جمود و سكون و توجه به گذشته و پاسداري وضع موجود
 كه بر گوش اين گروه سخت سنگين - از طرفي دعوي جاودانگي دارد  گروه پنجه نرم كند، زيرا اسالم

 و از طرف ديگر در همه شؤون زندگي مداخله كرده است از رابطه فرد با خدا گرفته تا روابط -است 
م مانند برخي اديان اگر اسال. اجتماعي افراد، روابط خانوادگي، روابط فرد و اجتماع، روابط انسان و جهان

   تشريفات عبادي و دستورالعملهاي خشك اخالقي قناعت كرده بود چندان مشكلي ديگر به يك سلسله
توان  نبود، اما با اين همه مقررات و قوانين مدني، جزائي، قضائي، سياسي، اجتماعي و خانوادگي چه مي

  كرد؟ 
سخن "لزوم رعايت مقتضيات زمان"،"ر نيازمنديهاتغيي"،"جبر تاريخ"بينيم در اين اشكال، از چنانكه مي

، از اين رو الزم است ما درباره اين سه موضوع كه عنصر اصلي اين ايراد را تشكيل  به ميان آمده است
  .  نماييم دهند اندكي بحث كنيم، سپس راه حل مشكل را از نظر اسالم بيان مي
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 مطلب را به تفصيل متعرض شود،  ند همه جوانب ايناين مقاله ادعا ندارد كه در اين صفحات محدود بتوا
اي كه به فلسفه و فقه و تاريخ و جامعه شناسي تواما مربوط است در خور يك  زيرا بررسي چنين مساله

 اين مشكل  هايي از راه حل اين مقاله اميدوار است نشانه. كتاب پرحجم و محصول سالها مطالعه است
  . ارائه دهد
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  جبر تاريخ "
  

 :جبر يعني حتميت و اجتناب ناپذيري و به اصطالح فالسفه.  جبر، تاريخ:اي است مركب از دو جزء كلمه
 است يعني حتما چنين 25ضرورتا و جبرا مساوي با ) 5 5(گوييم وقتي كه مثال مي .  ضرورت و وجوب

ت غير از  مفهومي فلسفي اس بديهي است كه جبر در اين اصطالح كه. است و خالف آن ناممكن است
به حكم طبيعت ) 5 5(. معني اكراه و اعمال زور است جبر به مفهوم حقوقي و فقهي و عرفي است كه به

 تاريخ يعني مجموعه :اما تاريخ.  است نه به حكم يك قوه جبريه و با اعمال زور25ذاتي خود مساوي 
  . دهد حوادثي كه سرگذشت بشر را تشكيل مي

. نمايد گرداند و اداره مي و نيروهايي در كار است كه آن را ميكند  سرگذشت بشر جرياني طي مي
گردد، تاريخ نيز با عوامل و  همچنانكه يك چرخ دستي يا يك كارخانه با نيروي دست يا بخار مي

  . رود زند و باال مي گردد و دور مي نيروهايي مي
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 حركت تاريخ جبري است به  اگر گفتيم. پس جبر تاريخ يعني حتميت و اجتناب ناپذيري سرگذشت بشر
 بشر تاثيرات قطعي و غير قابل تخلف دارند، اثر  معني اين است كه عوامل مؤثر در زندگي اجتماعي

  . بخشيدن اين عوامل، ضروري و حتمي و اجتناب ناپذير است
ا اين كلمه در حال حاضر همان نقشي ر. در عصر ما ارزش و اعتبار فراواني يافته است"جبر تاريخ"كلمه

 سرپوشي است براي تسليم شدن در :در گذشته بازي كرده است"قضا و قدر"كند كه كلمه بازي مي
اي  اي كه در برابرش جز تسليم و رضا چاره آن شير خونخواره. مقابل حوادث و عذري است براي تقصيرها

  .  قضا و قدر بود و در زمان حاضر جبر تاريخ است نيست در گذشته
 دارد، درست درك نكردن   قضا و قدر و هم جبر تاريخ مفهوم فلسفي صحيحيحقيقت اين است كه هم

در كتاب انسان و سرنوشت درباره قضا و قدر بحث . مفهوم واقعي آنها موجب سوء تعبير شده است
 در اينكه سرگذشت بشر مانند همه حوادث جهان قانون اليتغيري دارد و عوامل :ايم، اما جبر تاريخ كرده

قرآن كريم نيز با زبان .  نيست د همه عوامل ديگر تاثيرات قطعي و ضروري دارند سخنيتاريخي مانن
ولي سخن در شكل تاثير اين عوامل است كه . آن را تاييد نموده است"سنه اهللا"مخصوص خود تحت نام

به  زوال است يا  آيا تاثير جبري عوامل تاريخ به اين شكل است كه همه چيز موقت و محدود و محكوم به
  شكل ديگر است؟ 

اگر عوامل گرداننده تاريخ، ثابت و پايدار باشند، نتيجه تاثير . بديهي است كه بستگي دارد به نوع عامل
  جبري آنها به اين 
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شكل خواهد بود كه جرياني را ادامه دهند، و اگر برعكس، ناپايدار باشند ، نتايج و آثار آنها نيز ناپايدار 
اين عامل يك عامل ثابت و پايدار .  خانوادگي و جنسي است ل تاريخي عامليكي از عوام. خواهد بود

در طول .  به سوي تشكيل خانواده و انتخاب همسر و توليد فرزند گرايش داشته است است و هميشه
تاريخ بشر نهضتهايي عليه زندگي خانوادگي صورت گرفته است، اما همه با شكست مواجه شده است، 

يكي ديگر از عوامل . كرده كه باقي بماند جبر تاريخ بوده است، جبر تاريخ ايجاب ميچرا؟ چون بر خالف 
 وجود داشته -  به هر شكل و به هر صورت -در نهاد بشر گرايش به پرستش .  مذهبي است تاريخي عامل

ها نقش خود را ايفا كرده است و نگذاشته است توجه به مذهب فراموش  اين عامل در تمام دوره. است
  . ودش

اي   ناپايداري هر قانون و قاعده پس اينكه جبر تاريخ را مساوي با موقت و محدوديت گرفته و دليلي براي
دهد كه عامل مورد نظر مانند عامل  جبر تاريخ آنجا ناپايداري را نتيجه مي. بگيريم اشتباه محض است

يد سراغ انسان و نيازمنديهاي او و پس با.  ناپايدار باشد و عامل ديگر جاي آن را بگيرد توليد اقتصادي
عوامل گرداننده تاريخ و شعاع تاثير هر عاملي در محيط اجتماع رفت تا روشن گردد در چه حدودي 

  . است و كداميك ثابت و پايدار و كداميك نا ثابت و نا پايدار است
نسان مولود  زندگي ا حقيقت اين است كه فرضيه مساوي بودن جبر تاريخ با ناپايداري همه شؤون

 انسان يك بعد اصيل بيشتر ندارد و تحول تاريخ  طبق اين فرضيه. است"يك بعدي بودن انسان"فرضيه
از نظر طرفداران اين فرضيه عامل اساسي و اصلي تاريخ در هر عصري . اي است يك تحول يك شاخه

  اقتصاد است، طرز 
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 كه -ط كارگر و كارفرما، كشاورز و ارباب و غيره توليد و توزيع ثروت و روابط اقتصادي افراد از قبيل رواب
هاي ديگر زندگي از قبيل دين و علم و فلسفه و قانون و اخالق   جنبه-  البته روابط متغير و ناثابتي است

اين فرضيه در ابتدا سر و صداي زيادي در جهان راه انداخت، ولي اكنون ارزش و . كند و هنر را تعيين مي
 بسياري از مفسران مادي جهان و تاريخ به اين  اكنون حتي.  از دست داده استاعتبار سابق خود را
اين "توان به طور قطع اظهار نظر كرد كه انسان هر چند هنوز از نظر علمي نمي. اند فرضيه پشت كرده
توان توجيه كرد، اما قدر مسلم  چند بعدي است و تاريخ انسان را با فرض چند بعد مي"موجود ناشناخته

ن است كه انسان يك بعدي نيست و فرضيه يك بعدي بودن انسان و يك خطي بودن سير تاريخ اي
  . هاست ترين فرضيه  پايه انسان از بي
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  نيازمنديها 
  

آيا درست است كه همه نيازمنديهاي بشر در تغيير است و با تغيير نيازمنديها قوانين و مقررات مربوط 
  كند؟  به آنها تغيير مي

ست كه نه تمام نيازمنديها در تغيير است و نه الزمه تغيير نيازمنديها اين است كه اصول و جواب اين ا
  . قواعد اساسي زندگي تغيير كند

نيازمنديهاي اولي از .  نيازمنديهاي اولي و نيازمنديهاي ثانوي: نيازمنديها بر دو گونه است:اما قسمت اول
تا انسان انسان . گيرد ي اجتماعي سرچشمه ميعمق ساختمان جسمي و روحي بشر و از طبيعت زندگ

اين نيازمنديها يا جسمي است يا .  وي زندگي اجتماعي است، آن نوع نيازمنديها هست است و تا زندگي
 خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و غيره،  نيازمنديهاي جسمي از قبيل نيازمندي به. روحي و يا اجتماعي

  يي، نيكي، پرستش، احترام و تربيت، نيازمنديهاي نيازمنديهاي روحي از قبيل علم، زيبا
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نيازمنديهاي ثانوي نيازمنديهايي . اجتماعي از قبيل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادي و مساوات
نيازمندي به انواع آالت و وسايل زندگي كه در هر عصر و . شود  مي است كه از نيازمنديهاي اولي ناشي

  . كند از اين نوع است ر فرق ميزماني با عصر و زمان ديگ
نيازمنديهاي اولي محرك بشر به سوي توسعه و كمال زندگي است، اما نيازمنديهاي ثانوي ناشي از

  .  به سوي توسعه بيشتر و كمال باالتر است توسعه و كمال زندگي است و در عين حال محرك
 

نيازمنديهاي اولي نه .  است يهاي ثانويتغيير نيازمنديها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازمند
. اي از نيازمنديهاي ثانوي نيز چنين است پاره. رود، هميشه زنده و نو است شود و نه از بين مي كهنه مي

    از آن جمله است
 اجتماعي است و در عين حال دائم و  نيازمندي به قانون ناشي از نيازمندي به زندگي. نيازمندي به قانون

  . بشر هيچ زماني بي نياز از قانون نخواهد شد. هميشگي است
آورد و احيانا يك   وجود مي  درست است كه توسعه عوامل تمدن نيازمنديهاي جديدي به:اما قسمت دوم
كند كه يك  ، مثال وسائل نقليه ماشيني ايجاب ميكند ا و قوانين فرعي را ايجاب ميسلسله قرارداده

  م مقررات راهنمايي براي شهرها و يك سلسله مقررات بين المللي ميان به نا سلسله قراردادها و مقررات
كند   عوامل تمدن ايجاب نمي كشورها وضع بشود كه در گذشته نيازي به چنين مقررات نبود، اما توسعه

كه قوانين حقوقي و جزائي و مدني مربوط به داد و ستدها و وكالتها و غصبها و ضمانتها و ارث و ازدواج 
 مربوط   عوض بشود چه رسد به قوانين-  اگر مبتني بر عدالت و حقوق فطري واقعي باشد - ل اينها و امثا

  . به رابطه انسان يا رابطه انسان با طبيعت
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تغيير و تبديل وسائل و . كند  مي قانون، راه و طريقه عادالنه و شرافتمندانه تامين نيازمنديها را مشخص
 تحصيل و استفاده و مبادله عادالنه آنها عوض بشود مگر آنكه  د كه راهشو ابزارهاي مورد نياز سبب نمي

شود، مفاهيم  يابد و متكامل مي  طور كه اسباب و وسائل و ابزارهاي زندگي تغيير مي فرض كنيم همان
 كنيم حق و عدالت و اخالق يك  كند، و به عبارت ديگر، فرض حق و عدالت و اخالق نيز تغيير مي

نسبي هستند، يك چيز كه در يك زمان حق و عدالت و اخالق است، در عصر و زمان سلسله مفاهيم 
  . ديگر ضد حق و عدالت و اخالق است
 طرح و بحث اين مساله نيست،  شود، ولي در اين گفتار مجالي براي اين فرضيه در عصر ما زياد بازگو مي

اي شده است و   سبب چنين فرضيه حق، عدالت و اخالق گوييم درك نكردن مفهوم واقعي همين قدر مي
 و   و عدالت و اخالق متغير است، شكل اجرائي و مظهر عملي آنهاست نه حقيقت آنچه در باب حق. بس

 ديناميسم زنده  يك قانون اساسي اگر مبنا و اساس حقوقي و فطري داشته باشد، از يك. ماهيتشان
و صورت زندگي كه وابسته به درجه تمدن مند باشد، خطوط اصلي زندگي را رسم كند و به شكل  بهره

  .  زندگي هماهنگي كند بلكه رهنمون آنها باشد تواند با تغييرات است نپردازد، مي
 به جاي اينكه خط سير را مشخص  شود كه قانون تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو، آنگاه پيدا مي

 و ابزارهاي خاصي را كه وابستگي تام و تمام به ، مثال وسائل تثبيت شكل و ظاهر زندگي بپردازدكند، به
  درجه فرهنگ و تمدن دارد بخواهد براي هميشه 
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  . تثبيت نمايد
اگر قانون بگويد الزاما هميشه بايد در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و االغ و در روشنايي از 

ين قانوني به مبارزه با توسعه علم و استفاده كرد، چن. .. چراغ نفتي و در پوشيدن از منسوجات دستي و
  . كند  مي تمدن و احتياجات ناشي از آن برخاسته است و بديهي است كه جبر تاريخ آن را عوض

 و شكلهاي مخصوص بسته  قانون هر اندازه جزئي و مادي باشد، يعني خود را به مواد مخصوص و رنگ
 و معنوي باشد و توجه خود را نه به شكلهاي  كلي باشد، شانس بقا و دوام كمتري دارد، و هر اندازه

  ظاهري اشياء بلكه به روابط ميان اشياء يا ميان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقا و دوام بيشتري
  . دارد
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  مقتضيات زمان 
  

 به نيروي عقل و ابتكار و  مقتضيات زمان يعني مقتضيات محيط و اجتماع و زندگي بشر به حكم اينكه
ها و عوامل و وسائل بهتري براي  ز است و تمايل به زندگي بهتر دارد، پيوسته افكار و انديشهاختيار مجه

تر و   كامل ورود عوامل و وسائل. كند  اقتصادي و اجتماعي و معنوي خود وارد زندگي مي رفع احتياجات
و انسان به عوامل تر جاي خود را به اينها بدهند  شود كه عوامل كهنه و ناقص بهتر خود به خود سبب مي

وابستگي بشر به يك سلسله احتياجات مادي و .  پيدا كند جديد و نيازمنديهاي خاص آنها وابستگي
 آنها كه به  تر و بهتر شدن دائمي معنوي و تغيير دائمي عوامل و وسائل رفع كننده اين احتياجات و كامل

شود كه مقتضيات محيط و  ب ميآورند، سب نوبه خود يك سلسله احتياجات جديد نيز به وجود مي
. اجتماع و زندگي در هر عصري و زماني تغيير كند و انسان الزاما خود را با مقتضيات جديد تطبيق دهد

  . توان  مقتضياتي نه بايد نبرد كرد و نه مي با چنين
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ر و عوامل و هاي بهت شود، از نوع افكار و انديشه هاي نوي كه در زمان پيدا مي اما متاسفانه همه پديده
زمان و محيط و اجتماع مخلوق بشر است و بشر . تر نيست تر براي زندگي سعادتمندانه وسائل كامل

 ، از اين رو تنها وظيفه انسان انطباق و پيروي از زمان و افكار و  هرگز از خطا مصون نبوده است
اگر انسان بايد صد . ز هستهاي زمان و عادتها و پسندهاي زمان نيست، كنترل و اصالح زمان ني انديشه

  ! درصد خود را با زمان تطبيق دهد پس زمان را با چه چيز تطبيق بدهد؟
از "پسندد دنياي امروز نمي"جمله. يعني سليقه و پسند رايج روز "مقتضيات زمان"از نظر افراد كم فكر،

 شخصيت اينان و  و قياسي و تجربي و استقرائي براي كوبيدن هر منطق نظري و عملي و صوري و مادي
 -از نظر طرز فكر اينان همين كه چيزي از سليقه و مد روز . تسليم بالشرط كردنشان موثرتر است

جبر "تغيير كرده است،" زمان مقتضيات" افتاد، كافي است كه حكم كنيم-خصوصا در دنياي غرب 
نيم زمان و محيط و دا است، در صورتي كه مي"الزمه ترقي و تعالي"است،"اجتناب ناپذير"است،"تاريخ

   هر -شود، و بشر  سازد، از عالم قدس وارد نمي عوامل اجتماعي را بشر مي
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به شكل يك ابزار استعماري كامل براي در هم كوبيدن فرهنگ اصيل شرق و تحميل روح غربي در آمده 
حميل گيرد و چه بدبختيها كه با اين تابلوي قشنگ ت ها كه به اين نام صورت مي چه سفسطه. است
  . گردد مي
ها جز سرچشمه علم در وجود  گوييم صحيح است، اما آيا همه سرچشمه مي. گويند عصر علم است مي

در كدام عصر، علم و دانش ! آيد فرزند خالص و مشروع علم است؟ بشر خشكيده است و هر چه پديد مي
  صر آزادي خود را از كف و گسترش داشته است و در كدام عصر مانند اين ع مانند عصر ما قوت و قدرت

طلبي و پول پرستي و استخدام و استثمار بوده  داده و مقهور ديو شهوت و اژدهاي خودخواهي و جاه
  ! است؟

 جاويد نماند، اول بايد دو  كند هيچ قانوني كساني كه مدعي هستند مقتضيات متغير زمان ايجاب مي
 كه در اسالم هرگز چيزي وجود ندارد كه با  گردد موضوع باال را از يكديگر تفكيك كنند تا معلوم

  . پيشروي به سوي زندگي بهتر مخالف باشد
ورزد و  يابد ميان ايندو تفكيك كند، يا جمود مي مشكل عصر ما اين است كه بشر امروز كمتر توفيق مي

پديده نو دهد و هر  كند، و يا جهالت به خرج مي  مبارزه مي بندد و با هر چه نو است با كهنه پيمان مي
  . شمارد  مقتضيات زمان موجه مي ظهوري را به نام
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  تحرك و انعطاف 
  

 اندازه مفيد است كه بدانيم  طرح مسائلي از قبيل جبر تاريخ، تغيير نيازمنديها، مقتضيات زمان همين
  . د بسته قانوني را محكوم كرد و منكر جاويد بودنش ش توان اين امور را بهانه قرار داد و چشم نمي

 را حل نمايد، زيرا  ولي بديهي است كه طرح اين مسائل به تنهايي كافي نيست مشكل جاويد بودن
مسلما يك قانون جاودانه اگر بخواهد بر تمام صور متغير زندگي احاطه نمايد و راه حل تمام مشكالت را 

  تحرك و از نوعي را به صورت خاصي حل نمايد، بايد از نوعي ديناميسم و  ارائه دهد و هر مشكلي
اكنون بايد ببينيم اسالم با حفظ . مند باشد، خشك و جامد و انعطاف ناپذير نباشد انعطاف بهره

چگونه راه حلهاي "» و حرام محمد حرام الي يوم القيامه حالل محمد حالل الي يوم القيامه«"اصل
ذاري اسالم راز و رمزي دهد؟ مسلما بايد در سيستم قانونگ مختلف در صور گوناگون زندگي نشان مي

  نهفته باشد تا بتواند بر اين 
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  . مشكل عظيم فائق آيد
 فطرت و طبيعت انسان و  مادر و منبع همه رازها و رمزها روح منطقي اسالم و وابستگي كامل آن به

اسالم در وضع قوانين و مقررات خود رسما احترام فطرت و وابستگي خود را با . اجتماع و جهان است
  .  جاويداني بودن داده است اين جهت است كه به قوانين اسالم امكان. ين فطري اعالم نموده استقوان

   :توان شناخت اتكاء و وابستگي اسالم را با فطرت با مشخصات ذيل مي
 پيوند نزديك نداشته است و   هيچ ديني مانند اسالم با عقل: پذيرش و وارد كردن عقل در حريم ذهن.1

توان پيدا كرد كه عقل را يكي از منابع احكام خود معرفي   را مي كدام دين. ئل نشده استقا"حق"براي او
فقهاي .  ، عقل  كتاب، سنت، اجماع:اند  اسالم منابع و مدارك احكام را چهار چيز شمرده كند؟ فقهاي

   :ندگوي نامند، مي مي"قاعده مالزمه"اند و آن را اسالم ميان عقل و شرع رابطه ناگسستني قائل
  . كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل

  كند، و هر چه شرع حكم كند ، مبناي عقلي دارد  هر چه را عقل دريابد، شرع بر طبق آن حكم مي
تواند قانوني را تقييد و   مي تواند خود اكتشاف كننده يك قانون باشد و هم عقل در فقه اسالمي، هم مي

  . تواند در استنباط از ساير منابع و مدارك مددكار خوبي باشد ديد كند و يا آن را تعميم دهد و هم ميتح
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 اسالمي همه متوجه روح و  تعليمات.  اسالم هرگز به شكل و صورت و ظاهر زندگي نپرداخته است3. 
معاني و ارائه طريقه اسالم هدفها و . رساند  مي معني و راهي است كه بشر را به آن هدفها و معاني

 اين   را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غير اين امر آزاد گذاشته است و به رسيدن به آن هدفها و معاني
  . وسيله از هر گونه تصادمي با توسعه تمدن و فرهنگ پرهيز كرده است

د و مسلمان داشته باش"تقدس"توان يافت كه جنبه در اسالم يك وسيله مادي و يك شكل ظاهري نمي
وظيفه خود بداند كه آن شكل و ظاهر را حفظ نمايد، از اين رو، پرهيز از تصادم با مظاهر توسعه علم و 

 بزرگ جاويد  تمدن يكي از جهاتي است كه كار انطباق اين دين را با مقتضيات زمان آسان كرده و مانع
  . دارد ماندن را از ميان بر مي

4.    بودن اين دين كه آن نيز از  رمز ديگر خاتميت و جاوداني
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 و دائم بشر قوانين ثابت  گيرد اين است كه براي احتياجات ثابت هماهنگي با قوانين فطري سرچشمه مي
  .  متغير وي وضع متغيري را پيش بيني كرده است و اليتغيري در نظر گرفته و براي اوضاع و احوال

هاي اجتماعي، وضع  هاي فردي و چه در زمينه زمينهاي از احتياجات بشر، چه در  قبال گفتيم كه پاره
ناميده "اخالق" كه انسان بايد به غرايز خود بدهد كه نظامي. ثابتي دارد و در همه زمانها يكسان است

اي كه بايد با خالق خود  شود و رابطه خوانده مي"عدالت" بايد به اجتماع بدهد كه شود و نظامي كه مي
  . شود، از اين قبيل است ناميده مي"عبادت"ا تجديد و تكميل كند كهداشته باشد و ايمان خود ر

اسالم براي . كند قسمتي ديگر از احتياجات بشر متغير است و از لحاظ قانون وضع متغيري را ايجاب مي
 است از اين راه كه اين اوضاع متغير را با اصول ثابت و  اين احتياجات متغير وضع متغيري در نظر گرفته

 خاص و  ر در نظر مربوط كرده است و آن اصول ثابت در هر وضع جديد و متغيري قانون فرعياليتغي
   :كنيم به ذكر دو مثال قناعت مي. نمايند متناسبي توليد مي

   :در اسالم يك اصل اجتماعي هست به اين صورت
«  ). 1(»و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه

يعني قرآن به "كتاب"اين اصل را. ه كنيد و نيرومند باشيدتا آخرين حد امكان در برابر دشمن نيرو تهي
    از طرف. دهد ما تعليم مي

  
   :پاورقي
1.   60/نفال ا
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معروف است، دستور "سبق و رمايه"ديگر، در سنت يك سلسله دستورها رسيده است كه در فقه به نام

. اندازي را ياد بگيريد كامل، فنون اسب سواري و تير  رسيده كه خود و فرزندانتان تا حد مهارت
اسبدواني و تير اندازي جزء فنون نظامي آن عصر و بهترين وسيله تهيه نيرو و نيرومند شدن در مقابل 

و اعدوا لهم ما استطعتم من «"اصل"سبق و رمايه"ريشه و اصل قانون. دشمن در آن عصر بوده است
ت ندارد و جزء هدفهاي اسالمي نيست، است، يعني تير و شمشير و نيزه و اسب از نظر اسالم اصال"»قوه

 اصالت دارد اين است كه مسلمانان بايد در هر عصر و زماني تا آخرين حد امكان از لحاظ قواي  آنچه
  . نظامي و دفاعي در برابر دشمن قوي باشند

 تن لزوم نيرومندي در برابر  اي است كه به در حقيقت، لزوم مهارت در تير اندازي و اسبدواني جامه
دشمن پوشانده شده است، و به عبارت ديگر، مهارت در تير اندازي شكل اجرائي نيرومند بودن در آن 

 ثابت و  لزوم نيرومندي در مقابل دشمن، قانون ثابتي است كه از يك احتياج.  است عصر و زمان بوده
 موقت است و با  مظهر يك احتياج گيرد، اما لزوم مهارت در تير اندازي و اسبدواني دائم سرچشمه مي

كند و چيزهاي ديگر از قبيل لزوم مهارت در به  مقتضيات زمان و توسعه عوامل فرهنگي و فني تغيير مي
  . گيرد  سالحهاي امروز جاي آن را مي كار بردن

  .  واجب است فرموده است طلب دانش بر هر مسلمان) ص( پيغمبر اكرم:مثال ديگر
 يكي در : در دو مورد است ند كه وجوب تحصيل دانش از نظر اسالما دانشمندان اسالمي به ثبوت رسانيده

  موردي كه تحصيل ايمان، به دانش بستگي دارد، و ديگر در مواردي است كه انجام يك 
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  . كند وظيفه بدان بستگي پيدا مي
 اين است كه انسان را براي عمل و  است، يعني براي"تهيوي"گويند وجوب طلب دانش در مورد دوم مي

  . انجام وظيفه آماده نمايد
در . شود  زمان متفاوت مي اينجاست كه تحصيل علوم از نظر وجوب و عدم وجوب به حسب مقتضيات

 اجتماعي از قبيل تجارت، صنعت، سياست و غيره نياز  برخي از زمانها انجام تكاليف اسالمي حتي تكاليف
ولي در زمان ديگر مانند زمان ما انجام اين  دانش ندارد، تجربيات عادي كافي است،  چنداني به تحصيل

 است تا انجام تكاليف اجتماعي  وظايف آنچنان پيچيده و دشوار است كه سالها درس و تخصص الزم
  امكان پذير گردد ) واجبهاي كفايي(اسالمي

 نبود در عصر ديگر واجب  از اين رو تحصيل علوم سياسي و اقتصادي و فني و غيره كه در عصري واجب
 حفظ حيثيت و عزت و استقالل جامعه اسالمي كه  چرا؟ چون اجرا و عملي ساختن اصل لزوم. شود يم

شود، و انجام  يك اصل ثابت و دائم است در شرايط اين زمان جز با تحصيل و تكميل دانش حاصل نمي
  .  تكليف در شرايط و زمانهاي مختلف به يك شكل نيست اين

  . ان پيدا كردتو از اين گونه مثالها زياد مي
 يكي ديگر از جهاتي كه نشانه هماهنگي تعليمات اسالمي با فطرت و طبيعت است و به آن امكان 5. 

درجه بندي احكام  اسالمي با مصالح و مفاسد واقعي و  دهد، رابطه علي و معلولي احكام جاويد ماندن مي
  .از اين نظر است

الح و مفاسد واقعي است و اعالم شده كه اين مصالح و در اسالم اعالم شده كه احكام تابع يك سلسله مص
  مفاسد در يك درجه 
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  . باشند نمي
باز شود و كار "اهم و مهم"يا"  تزاحم"اين جهت سبب شده كه باب مخصوصي در فقه اسالمي به نام باب

 اسالم .فقها و كارشناسان اسالمي را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نمايد
   است كه در اين گونه موارد علماي امت درجه اهميت مصلحتها را با توجه به خود اجازه داده

تر ترجيح دهند و خود را از بن  راهنماييهاي خود اسالم بسنجند و مصالح مهمتر را بر مصالح كم اهميت
   :روايت شده) ص(از رسول اكرم. بست خارج نمايند

  . »صغري للكبرياذا اجتمعت حرمتان طرحت ال«
  . آنجا كه دو امر واجب االحترام جمع شد بايد از كوچكتر به خاطر بزرگتر صرف نظر كرد

   :گويد كند و مي ابن اثير در النهايه اين حديث را نقل مي
  . » العامه اي اذا كان امر فيه منفعه للناس و مضره علي الخاصه قدمت منفعه«

  .  زيان فرد باشد، منفعت جمع بر زيان فرد مقدم استاگر چيزي باشد كه در آن فايده جمع و
 كوچكتر است، مفاد حديث  آنچه ابن اثير گفته است يكي از موارد تقدم مصلحت مهمتر بر مصلحت

تشريح بدن ميت كه در عصر ما براي پيشرفت علم ضروري شناخته . منحصر به اين يك مورد نيست
  نانكه چ. است"تزاحم" يكي از مصاديق باب شده است
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از طرفي .  شمرده است دانيم اسالم احترام بدن مسلمان و تسريع در مراسم تجهيز ميت را الزم مي
دو مصلحت در جهت مخالف . قسمتي از تحقيقات و تعليمات پزشكي در عصر ما متوقف بر تشريح است

  . اند يكديگر قرار گرفته
 و احترام بدن او  سريع تجهيز ميتبديهي است مصلحت تحقيقات و تعليمات پزشكي بر مصلحت ت

 نبودن غير مسلمان، و با مقدم داشتن ميت  در صورت انحصار به ميت مسلمان و كافي. ترجيح دارد
از تشريح "اهم و مهم"ناشناخته بر ميت شناخته شده و رعايت بعضي خصوصيات ديگر، به حكم قاعده

  . اي فراوان دارداين قاعده نيز مثاله. شود  ميت مسلمان رفع منع مي بدن
 بخشيده و آن را جاويد نگه   چيز ديگري كه به مقررات اسالمي خاصيت انعطاف و تحرك و انطباق6. 

فقها .  است كه در متن مقررات اسالمي قرار گرفته است دارد، وجود يك سلسله قواعد كنترل كننده مي
مند، يعني قواعدي كه بر سراسر احكام و نا مي"قواعد حاكمه" روي آنها نهاده، آنها را نام بسيار زيبايي

 قواعد مانند يك عده بازرس عالي، احكام  اين. كند مقررات اسالمي تسلط دارد و بر همه آنها حكومت مي
از اين دسته "الضرر"و قاعده"حرج"قاعده. كند دهد و آنها را كنترل مي و مقررات را تحت نظر قرار مي

اين قواعد نيز داستان جالب و مفصلي .  است قائل شده"وتو"عد حقدر حقيقت، اسالم براي اين قوا. است
  . دارد

 ديگر، به اجتماع اسالمي داده   يكي ديگر اختياراتي است كه اسالم به حكومت اسالمي، و به عبارت7. 
 حكومت شخص پيغمبر است و از او به حكومت امام و از او  اين اختيارات در درجه اول مربوط به. است

   :فرمايد قرآن كريم مي. شود  شرعي ديگر منتقل مي حكومتبه هر 
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  ). 1(»النبي اولي بالمومنين من انفسهم«
  . پيغمبر از خود مومنان بر آنها حق تسلط بيشتري دارد

  حكومت اسالمي در شرايط جديد و . اين اختيارات دامنه وسيعي دارد
 سلسله مقررات وضع نمايد  ساسي اسالمي، يكتواند با توجه به اصول و مباني ا نيازمنديهاي جديد مي

  ). 2(كه در گذشته موضوعا منتفي بوده است
 تطبيق با مقتضيات زمان  اختيارات قوه حاكمه اسالمي، شرط الزم حسن اجراي قوانين آسماني و حسن

  اختيارات حدود و شرايطي دارد كه اكنون مجال اين. هاي مخصوص هر دوره است و حسن تنظيم برنامه
  . سخن درباره آنها نيست

  

  انتقال وظيفه 
  

 وي بر دريافت حقايق كليه  هاي گذشته روشن كرد كه بلوغ عقلي و علمي بشر و طلوع دوره توانايي گفته
معارف و قوانين الهي و بر حفظ مواريث ديني و مبارزه با تحريفها و بدعتها، دعوت و تبليغ و اشاعه دين، 

قسمت عمده وظايفي كه در دوره كودكي بشر . امبري است پايان يافتن پي زمينه اصلي
دهد   علمي و عقلي انجام مي داده است در دوره رشد و بلوغ عقل و علم نيروي انجام مي"وحي"اجبارا

  . گردند مي"علما وارث انبياء"و
  

   :پاورقي
   6/.  احزاب 1. 
به قلم "واليت و زعامت"و مقاله102 - 97 رجوع شود به تنبيه االمه مرحوم آيه اهللا نائيني، ص 2. 

   84. - 82، ص )چاپ دوم(عالمه طباطبائي در كتاب مرجعيت و روحانيت
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 امت كه منجر به نوعي امتياز  با اينكه اسالم بر خالف سنت رايج مذهب، هيچ گونه امتيازي براي علماي
در هيچ . ن گذاشته است بزرگترين نقشهاي ديني را بر عهده آنا طبقاتي بشود قائل نشده است، ايفاي

 خاتميت اين دين  اند و اين، از خصيصه  اندازه اسالم علماي امت نقش اصيل و موثري نداشته ديني به
  . شود ناشي مي

يابد پست دعوت و تبليغ و ارشاد و   مي كه در دوره خاتميت از پيامبران به عالمان انتقال"پستي"اولين
  . مبارزه با تحريفها و بدعتهاست

 صراحت اين وظيفه را بر عهده  قرآن با كمال. ها نيازمند به دعوت و ارشاد است  بشر در همه دورهتوده
   :گذارد گروهي از خود امت مي

  ). 1(ولتكن منكم امه يدعون الي الخير يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر «
همچنين . از زشتي باز دارندبايد گروهي از شما باشند كه دعوت به خير كنند، به نيكي فرمان دهند و 

شود همه وقت بوده است و خواهد بود، و باز علماي امت هستند  عللي كه منجر به تحريف و بدعت مي
   :رسول اكرم فرمود. باشند دار مبارزه با تحريفها و بدعتها مي كه وظيفه

  . )2(" اهللا اذا ظهرت البدع فعلي العالم ان يظهر علمه و من لم يفعل فعليه لعنه«
  

   :پاورقي
   104/.  آل عمران 1. 
   54.  ص1/  اصول كافي، ج 2. 
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آيند بر عهده دانشمند است كه دانش خويش را آشكار كند و آن كه نكند  آنگاه كه بدعتها پديد مي
  . لعنت خدا بر او باد

لي يعني  معيار و مقياس اص كند محفوظ ماندن آن چيزي كه اين مبارزه را ممكن و كار آن را آسان مي
    رسول اكرم مخصوصا تاكيد كرده است. قرآن است

  .  استفاده كنند شود از مقياس قرآن كه براي صحت و سقم چيزهايي كه از زبان او نقل مي
 كليات بر جزئيات، طرح و  نگهداري متون اصلي از دستبرد حوادث، استنباط فروع از اصول و تطبيق

آورد ، جلوگيري از گرايشهاي يكجانبه، مبارزه با جمود   مياكتشاف مسائل جديد كه هر عصري با خود
بر شكلها و ظاهرها و عادتها، تفكيك احكام اصلي و ثابت و مادر از مقررات فرعي و نتيجه، تشخيص اهم 

 قوانين موقت، و باالخره  و مهم و ترجيح اهم، تعيين حدود اختيارات حكومت در وضع
  .  روز از اهم وظايف علماي امت در دوره خاتميت است جاتهاي متناسب با احتيا"برنامه"تنظيم

 زمان خويش خواهند بود،  ترين مردم به علماي امت اسالميه بر حسب وظيفه و مسووليتي كه دارند عالم
 انحرافات اخالقي و انحطاطات روحي انسانها، بدون  زيرا تشخيص مقتضيات واقعي زمان از مقتضيات

امل دست اندر كار ساختمان زمان و جهت سير آن عوامل، امكان پذير آشنايي با روح زمان و عو
  . باشد نمي
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  اجتهاد "
  

 كوشش عالمانه با متد صحيح براي  اجتهاد يعني. است"اجتهاد"اهم وظايف و مسووليتهاي علماي امت،
   :درك مقررات اسالم با استفاده از منابع

  . كتاب، سنت، اجماع، عقل
اين . ار در احاديث نبوي به كار رفته و سپس در ميان مسلمين رايج گرديده استاولين ب"اجتهاد"كلمه

 كه از لحاظ روح معني مرادف اين كلمه است و در قرآن آمده  اي كلمه. كلمه در قرآن نيامده است
  . قرآن صريحا به تفقه و فهم عميق دين دعوت كرده است. است"  تفقه"است

 دارد و از شرايط امكان جاويد   وظيفه بسيار حساس و اساسي بر عهدهاجتهاد يا تفقه، در دوره خاتميت
اند ابن سينا فيلسوف بزرگ اسالمي با   محركه اسالم خوانده اجتهاد را بحق نيروي. ماندن اسالم است
   :گويد كند، مي  اين مساله را طرح مي روشن بيني خاصي
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ادث و مسائل، نامحدود و متغير است و هر زماني كليات اسالمي ثابت و اليتغير و محدود است و اما حو
به همين جهت ضرورت دارد كه در هر عصر و . مقتضيات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود دارد

دار  زماني گروهي متخصص و عالم به كليات اسالمي و عارف به مسائل و پيش آمدهاي زمان، عهده
  ). 1(" بوده باشنداجتهاد و استنباط حكم مسائل جديد از كليات اسالمي

 سرعت رو به  اي بسيط و بدوي به  كه جامعه-هاي درخشان تمدن اسالمي  علماي اسالم در دوره
گسترش و توسعه گذاشت، آسيا و قسمتهايي از اروپا و افريقا را در بر گرفت و بر ملتها و نژادهاي 

 مساله نو و جديد به وجود  خاصي داشتند حكومت كرد و هزارها گوناگون كه هر كدام سابقه و فرهنگ
. اي كه به آنها محول شده بود بر آمدند و اعجاب جهانيان را برانگيختند  از عهده وظيفه  به خوبي-آورد 

 تشخيص و حسن استنباط باشد قادر  علماي اسالم ثابت كردند كه منابع اسالمي اگر مقرون به حسن
را رهنمايي كند، ثابت كردند كه حقوق اسالمي  برود و آن  است با يك اجتماع متحول و متكامل پيش

 احتياجات هر عصري  زنده است و قابليت دارد با مقتضيات ناشي از پيشرفت زمان، هماهنگي كند و به
  . پاسخ بگويد

اند به اين حقيقت   كرده شرق شناسان و حقوقدانان كه تاريخ فقه اسالمي را در آن عصر مطالعه
  . اند  و زنده شناخته ا يك مكتب حقوقي مستقلاند و حقوق اسالمي ر معترف

  
   :پاورقي

  .  آخر الهيات شفا1. 
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 علل خاص تاريخي با يك  در اين قرن به. تا قرن هفتم هجري حق اجتهاد محفوظ و باب آن مفتوح بود
شورا و اجماع ساختگي اين حق از علما سلب گرديد و علما مجبور شدند كه براي هميشه از نظريات 

   تبعيت كنند، و از اينجا مساله حصر مذاهب فقهي به مذاهب چهارگانه ي قرن دوم و سوم هجريعلما
  . معروف به وجود آمد

العمل يك  رود و شايد تا حدودي عكس سد باب اجتهاد يك فاجعه بزرگ در جهان اسالم به شمار مي
  . مي از آن وقت آغاز گرديدسلسله اجتهادهاي افراطي بود و به هر حال جمودها و ركودها در فقه اسال

 مربوط نبود، اما خواه ناخواه  سد باب اجتهاد در ميان اهل تسنن صورت گرفت و مستقيما به جهان شيعه
در فقه شيعه پس از قرن هفتم بينشها و ديدهاي عميقي پيدا . در جهان شيعه نيز اثر نامطلوب گذاشت

توان انكار كرد كه در اين  در عين حال نمي.  قسمتها تحوالت وسيعي رخ داده است شده و در بعضي
سيستم فقهي نيز تمايل به طرح مسائل به صورت هفت قرن پيش و گريز از مواجهه با مسائل مورد 

  . شود تر، به شكل واضحي ديده مي هاي نوتر و عميق احتياج روز و بي ميلي به كشف طريقه
طالح طبقه روشنفكر مسلمان، تمايالتي در جهت در قرون اخير با كمال تاسف در ميان جوانان و به اص

هاي غربي پديد آمده "ايسم"غرب گرايي و نفي اصالتهاي شرقي و اسالمي و تسليم و تقليد در بست از
 يك  شود كه طليعه  اين گرايش در حال گسترش است، ولي خوشبختانه احساس مي است و بدبختانه

  . شود كوركورانه و خواب آلود آشكار ميبيداري و آگاهي در برابر اين گونه تمايالت 
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مقررات "دگماتيك" از جنبه ريشه اين گمراهي خواب آلود، تصور غلطي است كه اين گروه، به اصطالح
.  اجتهاد در طي قرون به اين تصورات غلط كمك كرده است عدم تحرك. اسالمي در اذهان خويش دارند

  ودتر به شكل منطقي در برابر اين قبيل گرايشهايوظيفه مسووالن و هاديان قوم است كه هر چه ز
  . ناصواب بايستند

چيزي كه نبايد كتمان كرد اين است كه جمود و ركود . علل و عوامل اين جريان بر كسي پوشيده نيست
فكري كه در قرون اخير بر جهان اسالم حكمفرما شد و مخصوصا باز ايستادن فقه اسالمي از تحرك، و 

 گذشته، و پرهيز از مواجهه با روح زمان يكي از علل اين شكست به  ل و نگرش بهپيدايش روح تماي
 قانونگزاري است كه با يك  امروز جهان اسالم بيش از هر وقت ديگر نيازمند به يك نهضت. رود شمار مي

 از  اسالمي ريشه بگيرد و اين ريسمان استعمار فكري غربي ديد نو و وسيع و همه جانبه از عمق تعليمات
  .  باز شود دست و پاي مسلمانان

  

   بينشهاي نو
  

يكي از اعجاز آميزترين موضوعات در تاريخ علوم و فلسفه اسالمي استعداد پايان ناپذير منابع اسالمي، 
اختصاص به مسائل فقهي و حقوقي ندارد، . مخصوصا قرآن كريم، براي تحقيق و كشف و استنباط است

 پذيري  تاب بشري، هر چند شاهكار باشد، استعداد محدود و پايانهر ك. در همه قسمتها چنين است
 تمام نكات آن را روشن نمايد،  براي تحقيق و مطالعه دارد و كار كردن چند نفر متخصص كافي است كه

   صدها  اما قرآن در طول چهارده قرن با آنكه هميشه
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قيق و اجتهاد ، استعداد پايان ناپذيري اند، نشان داده است كه از نظر تح كرده متخصص روي آن كار مي
گردد و تحقيقات و  تر و عميقتر مي قرآن از اين نظر مانند طبيعت است كه هر چه بينشها وسيع. دارد

يك مطالعه دقيق درباره مسائل مربوط به . آيد گيرد راز جديدتري به دست مي  مي مطالعات بيشتر انجام
 آمده است با مقايسه  تاريخي و طبيعيات كه در قرآنمبدا و معاد، حقوق، فقه، اخالق، قصص 

 و كهنه شده تا به امروز رسيده است، حقيقت را  هايي كه در طول چهارده قرن پديد آمده"بينش"با
تر يافته   متجانس تر و عميقتر گشته خود را با قرآن بينشها هر چه پيشتر رفته و وسيع. كند روشن مي

  .  آورنده خويش است بايد چنين باشد در عين حال معجزه باقيهاست، و حقا كتابي آسماني كه 
 معين است، همچنانكه  بزرگترين دشمن قرآن جمود و توقف بر بينش مخصوص يك زمان و يك دوره

كردند شناخت طبيعت همان است كه در  بزرگترين مانع شناخت طبيعت اين بود كه علما فكر مي
  . طو و افالطون و غير هم صورت گرفته است ارس گذشته به وسيله افرادي از قبيل

اينكه قرآن كريم، و حتي كلمات جامعه خود رسول اكرم، استعداد كاوش و تحقيق پايان ناپذيري دارند 
 پيشواي بزرگ اسالم بوده است و آن را به ياران خود  و نبايد نظرها محدود شود، از اول مورد توجه

  . فرموده است گوشزد مي
 را به بينش مخصوص يك  ر در كلمات خويش به اين نكته اشاره فرموده است كه قرآنرسول اكرم مكر

   :فرمود. عصر و زمان محدود نكنيد
 آن حد و نهايتي ديگر است،  ظاهر قرآن زيبا و باطن آن ژرفاست، آن را حد و نهايتي است و فوق"

  يابد  شگفتيهاي آن پايان نمي
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   ).1("گردد هاي آن كهنه نمي و تازه
   :پرسش شد) ع(از امام صادق

گردد و هر چه بيشتر  چه رمزي در كار است كه قرآن هر چه بيشتر در ميان مردم پخش و قرائت مي"
  گردد؟ اش افزوده نمي شود جز بر طراوت و تازگي در آن بحث و فحص مي

   :امام جواب داد
دم خاصي نازل نشده است،  مر اين بدان جهت است كه قرآن براي يك زمان و عصر معين و براي يك

از اين جهت در هر زماني نو است و براي همه مردمان تازه . قرآن براي همه زمانها و همه مردمهاست
  ). 2("است

 بعد ابالغ نمايند، مخصوصا  كرد سخنانش را دقيقا ضبط كنند و به طبقات رسول اكرم آنگاه كه تاكيد مي
شنود بينشي نداشته باشد و صرفا رابطه   كه از من مي  آنروي اين نكته تاكيد كرده است كه ممكن است

  مند باشد ولي آن كس كه  يك صاحب بينش، و هم ممكن است از بينش بهره و منتقل كننده باشد به
  ). 3(تر داشته باشد شود بينش بيشتر و عميق براي او نقل و روايت مي

  
   :پاورقي

  
اصول (» عجائبه و ال تبلي غرائبه  تخومه تخوم التحصيظاهره انيق و باطنه عميق، له تخوم و علي1. 

  ).599، ص 2كافي، ج 
النه لم ينزل لزمان دون زمان و ال لناس ) ع(ما بال القرآن اليزيد بالنشر و الدراسه اال غضاضه؟ قال2. 

عيون اخبار الرضا، چاپ سنگي، ص (» جديد و عند كل ناس غض دون ناس، و لذالك ففي كل زمان
239 .(  

 حامل فقه غير فقيه و رب حامل فقه  نضر اهللا عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلغها من لم يسمعها، فرب3 .
  ). 403، ص 1 ، ج  اصول كافي(."»الي من هو افقه منه
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هاي آن   معاني و مفاهيم گفته تاريخ نشان داده است كه اعصار بعدي، فهم و بينش بيشتري در درك
  . حضرت نشان دادند

  

  اجتهاد نسبيت 
  

بر فقه .  و مشهود نيست اثر بينشهاي متوالي و متكامل در هيچ جا به اندازه مسائل فقهي، محسوس
.  طرز تفكر و بينش خاصي حكمفرما بوده است اي اسالمي ادوار و اطواري گذشته است، در هر دوره

لماي حدود هزار ع. اصول و قواعد استنباط امروز با هزار سال پيش و هفتصد سال پيش متفاوت است
 تقليد و پيروي  اند و توده مردم بحق از آنان  پيش نظير شيخ طوسي قطعا مجتهدان مبرزي بوده سال
. اند كامال پيداست طرز تفكر و نوع بينش آنها از كتابهايي كه در فقه و مخصوصا اصول نگاشته. كردند مي

  دهد، اكنون در دست او را نشان مياست و طرز تفكر و نوع بينش "اصول"كتاب عده شيخ طوسي كه در
 است، زيرا بينشهاي نوتر و  اما از نظر فقهاي عصرهاي اخير، آن نوع بينش و آن طرز تفكر منسوخ. است
تر از آن آمده و جاي آن را گرفته است، همچنانكه پيشرفت دانشهاي  تر و واقع بين تر و وسيع عميق

اضر امكان تعمقهاي بيشتري در مسائل فقهي به وجود حقوقي و روانشناسي و جامعه شناسي در عصر ح
  . آورده است

اند و توده مردم  اگر كسي بپرسد آيا علماي آن عهد و آن عصر با آن بينش و آن طرز تفكر، مجتهد بوده
اند از آنها تقليد و پيروي كنند و بينش آنها را مالك تشخيص مقررات اسالمي قرار دهند،  حق داشته

باز اگر بپرسد آيا اگر در اين عصر دانشجويي بخواهد تمام كتابها و تاليفات و آثار بعد . جواب مثبت است
  از قرن چهارم و 
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پنجم را ناديده بگيرد و خود را در قرن پنجم فرض كند، همان مطالعاتي را انجام دهد كه علماي زمان 
اند، آيا   كند كه آنها پيدا كرده طرز تفكر را پيدا اند و همان بينش و همان داده شيخ طوسي انجام مي

.  چنين شخصي واقعا مجتهد است و توده مردم حق دارند از او تقليد و تبعيت كنند، جواب منفي است
 كه آنها در عصري  چرا؟ چه فرقي هست ميان اين شخص و ميان مردم قرن پنجم؟ فرق اينجاست

كند   ، و اين شخص در عصري زندگي مي اند كه آن بينش تنها بينش موجود بوده است كرده زندگي مي
تري جانشين آن طرز بينش و آن طرز تفكر شده است و آن نوع بينش و آن طرز  كه بينشهاي كامل
  .  است تفكر منسوخ شده

 و متطور و متكامل است و هر عصري و )نسبي(توانيم بفهميم كه اجتهاد يك مفهوم از اينجا به خوبي مي
 قابليت و استعداد :شود اين نسبيت از دو چيز ناشي مي. كند  ايجاب مي مخصوصي زماني بينش و درك

، و اين است . طبيعي علوم و افكار بشري پايان ناپذير منابع اسالمي براي كشف و تحقيق، و ديگر تكامل
  . راز بزرگ خاتميت
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