
 
 

 

  

  

  

  
  

   

  *تفسیر قرآنی تاریخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دکتر صائب عبدالحمید

  گر کوزه باغستانیمحمد : ترجمه

  ت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیأعضو هی 

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  درآمد

یري اسالمی از تاریخ بر پایه در این کتاب دکتر عمادالدین خلیل کوشیده تا تفس

: فرض استوار شده است دیدگاه او بر اساس دو پیش. آیات قرآنی ارائه نماید

دوم آنکه قرآن ). 19عمادالدین خلیل، (آور است  نخست آنکه قرآن منبع یقین

و گذشته را در  نهادههاي تاریخی در اختیار ما  هاي پرشماري را از داده نمونه

هاي  اي را از خالل این داده کند تا حکمت ویژه ي ما روایت میسراسر متن خود برا

                                            
 . 10/8/1391: تأیید تاریخ ،23/6/1391: دریافت تاریخ* 

  :چکیده

نظریه استخراج براي دکتر صائب عبدالحمید  اي است از کوششی که ترجمه مقاله پیش رو
 1412دکتر عماد الدین خلیل چاپ » التفسیر االسالمی للتاریخ«تفسیر قرآنی تاریخ از کتاب 

کتاب فلسفه التاریخ فی الفکر االسالمی چاپ (قمري انجام داده و آن را در بخش پایانی 

در این مقاله اصول اندیشه دکتر عمادالدین . قرار داده است) 628- 589قمري ص  1428

  .گردیده و در پایان نیز دیدگاه او مورد نقد استخراج کننده مقاله قرار گرفته استخلیل تبیین 
  

  :ها کلیدواژه

  هاي الهی سنت/ تمدن/ تاریخ/ قرآن
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تاریخی براي ما آشکار کرده و بنیادهاي اساسی در حرکت تاریخ جوامع بشري را 

  ) 97همان، . (هاي رخدادها بنمایاند مایه از راه شرح بن

هاي قرآنی مرتبط با موضوع  فرض، نویسنده به سراغ آیه بر پایه این دو پیش

هاي  بندي کرده و در قالب گروه هاي الزم طبقه و همه آنها را با بررسیرفته 

بر پایه موضوعات و مبادي مطرح شده در این آیات قرار داده است تا در  ،گوناگون

ها یک چهارچوب نظري منسجم براي ابداع یک نظریه که  پایان، از همه این آیه

او . تفسیر تاریخ نام نهاد، برپا نمایددرستی نظریه قرآنی یا اسالمی در  بتوان آن را به

هاي موضوعات تاریخی را در قرآن گسترده یافته  مواد و داده ،در نخستین گام

اش را داراست، چرا که  است؛ به آن اندازه که توان رساندن او به هدف پیش گفته

گستره این موضوع در قرآن چنان است که توان ابداع نظریه را به پژوهشگر تاریخ 

در همان نگاه نخست به آغاز تاریخ یا تاریخ پیدایش  .)7-6همان، (کند  ا میاعط

بخش در تاریخ حیات انسانی یاد  نخستین انسان، قرآن کریم از رخدادي آگاهی

  : کرده است

 وکَذَّبوا کَفَرُوا والَّذینَ... قَالُوا خَلیفَۀً األرضِ فی جاعلٌ إِنّی للْمالئکَۀِ ربک قَالَ وإِذْ

  ) 39-30/بقره( خَالدونَ فیها هم النَّارِ أَصحاب أُولَئک بِآیاتنَا

این گزارش قرآنی رخدادي تاریخی از نخستین لحظه آفرینش انسان را بر 

اساس نگاه دکتر عماد خلیل در چهارچوب رویکرد تمدنی یکی از بنیادهاي اساسی 

ن و جایگاه او در جهان و نبرد میان خیر و شرّ درباره ترکیب ساختار وجودي انسا

-98همان، (کند  و رابطه میان زمین و آسمان و مسیر آینده جامعه انسانی تبیین می

شود و موجب  این گفتمان و مانند آن در شمار فراوانی از آیات قرآنی دیده می). 99

این باره باشد  اي در دنبال پدید آوردن تصنیف کاوشگرایانه آن شده تا پژوهشگر به

آوري چون قرآن استخراج شده که در مقام  که از یک متن و سند تاریخی یقین

پژوهشگر دیدگاه . جویی رخدادهاي تاریخی و طبیعت عوامل مؤثر در آنهاست پی

  . خویش را در چهارچوب محورهاي زیر گرد آورده است
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  هاي حرکت تاریخ بنیان: محور اول

توانند در تفسیر کلی حرکت  ها وجود دارند که می ندر این باره شماري از بنیا

کار گرفته شوند و این پژوهش آنها را از راه بررسی متن قرآنی کشف کرده  تاریخ به

اي از این  هاي نو در معرفی پاره اي روشن از دیدگاه البته در این راه به اندازه. است

  : ها عبارتند از این بنیان. ده استاي از ابعاد آنها استفاده ش نگري پاره ها یا ژرف بنیان

  

  هاي تاریخ سنت -1

در تفسیر حرکت  قوانین ثابتها یا  قرآن کریم پیش از هر منبع دیگر، از سنت

هایی حتمی است  تاریخ یاد کرده است و این یادکرد در چهارچوب منطق بیان قانون

 قَبلُ منْ خَلَوا الَّذینَ فی اللَّه سنَّۀَرفت از آنها وجود ندارد؛  که هیچ راهی براي برون

، 77/، اسراء43/هاي فاطر شبیه آن در سوره). 62/احزاب( تَبدیال اللَّه لسنَّۀِ تَجِد ولَنْ

ها به گفته قرآن  هاي این سنت ترین ویژگی مهم. آمده است 22-23/و فتح 55/کهف

  : عبارتند از

ذیري آنها؛ یعنی در درون ثبات و تأثیرگذاري همیشگی و تبدیل ناپ) الف

هاي متقابل انسان و جهان، این قوانین  رابطه گوهرهاي جهان هستی و در  ترکیب

اند و قرآن به کشف و بیان آنها پرداخته و بر بودن آنها تأکید  ثابت قرار داده شده

  . کند کرده و سنگینی حاکمیت آنها بر حرکت تاریخ را روایت می

ش انسانی؛ یعنی بنا بر گونه عمل و کنش انسانی تأثیرپذیري از گونه کن) ب

  . گردد ها معین می است که گونه تأثیرگذاري این سنت

شود که  نیز آشکار می ها این سنتبر پایه این دو ویژگی دستاوردي ذاتی تاریخی 

کند تا از انجام اقدامات  آفرین که بر جامعه انسانی الزام می عنوان انگیزه حرکت به

هاي پیشین را در معرض نابودي قرار داد، پرهیز کنند تا  ي که دیگر امتآمیز مخاطره

مبادا به سرنوشت ایشان مبتال گردند و نیز تعاملی نیکو با جهان هستی و طبیعت پیشه 

  . آید هایی از حرکت تاریخ به دست می ها و ارزش سازند که چهارچوب چنین دانش

ان درك این سنت را بیابد، توان جامعه بشري تواگر افزون بر آنچه گفته شد، 

اي از رخدادهاي معین گذشته را  هاي حتمی پاره این را نیز خواهد یافت تا پیامد
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اند  فهم نماید؛ چرا که آن رخدادهاي پیشین به منزله مقدمه و زمینه این پیامدها بوده

 ناپذیر هم چنان اقتضا دارد تا این منطق تسلسلی ادامه هاي قطعی و گسست و سنت

  ) 111-108و  112-109همان، . (یابد

؛ آید دست می تاریخ بهفهم قوانین هاي اساسی در  از اینجاست که همه مفهوم

سنت بودن قوانین به خودي خود اقتضاي حتمی بودن آنها را دارد؛ یعنی چرا که 

زمان بر آزادي انسان و  البته سنت بودن هم. حتمی بودن پیامدهاي مرتبط با رخدادها

یت او در تأثیر مستقیم بر تاریخ و حرکت آن تأکید داشته و توهم بیهودگی مسؤول

). 109همان، (برد  فایده بودن آن در حرکت تاریخ را از میان می کنش انسانی و بی

این آزادي انسانی داراي چهارچوبی است تا بتواند رسالت آبادگري و پیشرفت را 

میان انسان و خداوند و جهان را  این چهارچوب رابطه نیکو. در زمین انجام دهد

هاي وحیانی پیامبران  را در مسیر آموزشخود آزادي انسان سازد که  زمانی برقرار می

هاي اخالقی برآمده از  مسؤولیت انسانی فراموش شده یا ارزش گر نهو، کار گیرد به

نصیب انسان پیامدهاي ناگواري نیروي خرد و روح و اراده انسانی تضعیف شده و 

 الَّذینَ فی اللَّه سنَّۀَو آیه معروف نهاده اهد شد و جامعه بشري روي به انحطاط خو

  ) 110همان، . (یابد تحقق می تَبدیال اللَّه لسنَّۀِ تَجِد ولَنْ قَبلُ منْ خَلَوا

حتمیت قوانین : داراي دو مفهوم متناقض است نگاهاین سنت قرآنی در نخستین 

جامعه اما باید به این دو مفهوم از این زاویه توجه کرد که اوالً  .و آزادي انسان

انسانی در انتخاب الگو و شیوه زندگی خویش و ایجاد ساختار روابط و 

برخورداري از همه مواهب زندگی آزاد است و این اختیارات انسانی ضرورت 

یر و به شکل اي از علل و عوامل را اقتضا دارد که پیامدهاي آنها ناگز وجود سلسله

این ضرورت را ایجاب  ،حتمی رخ خواهد داد؛ چرا که طبیعت قانون علت و معلول

هاي ثابت الهی  این حتمیت که یک رابطه ضروري است، بیانگر مفهوم سنت. کند می

و ) 117همان، (است که تاکنون جریان یافته و دگرگون نشده و ثابت مانده است 

، پس بخشی از قضا و قدر الهی در نظام جهان اند هاي الهی ها سنت چون این سنت

  )116همان، . (اند تا قانون تحول آن را تنظیم کرده باشند هستی
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ر الهی محدودکننده اختیار انسان نیست، بلکه همان قوانین طبیعی داین قَثانیاً 

هاي جهان هستی و انسان و حاکم میان روابط  زندگی است که دربر دارنده ویژگی

ها بر آزادي انسان تأکید دارند، اما در چهارچوب  این سنت. هان استانسان با ج

  . قوانین طبیعی ثابت

آنچه گفته شد، زمینه بیان بنیان دوم در تفسیر و فهم قوانین اسالمی حرکت 

  : آورد تاریخ را فراهم می

  

  خدا و انسان یا تقدیر الهی و آزادي انسان -2

تاریخ نیست که فقط اراده او جریان انسان به تنهایی عامل ایجاد حرکت در 

هاست و حتی اراده و اختیار انسان در  داشته باشد، بلکه اراده خداوند باالترین اراده

یعنی هرگونه رخداد تاریخی . یابد ضمن اراده گسترده الهی در جهان هستی معنا می

فعل  .)118همان، (تعبیري از اراده مستقیم یا غیر مستقیم الهی و توسط انسان است 

  : خداوند در ساخت و تولید یک رخداد تاریخی دو نمود بیرونی دارد

هاي ثابت او در جهان  که گاه در قالب همان سنت: فعل مستقیم الهی) الف

. دهد یابد و گاه با خرق بعضی از قوانین، به گونه معجزات رخ می طبیعت تحقق می

و این گونه افعال همراه  انسان هیچ نقشی ندارد ،در قلمرو افعال مستقیم الهی

اینکه او جهان را در شش روز آفرید و زمین . اند و خواهند بود خداوند از ازل بوده

هاي مختلف حیات گرداند که از  ماده زیست و تداوم گونهآرا برگزید تا آن را 

جهان نباتات آغاز شده و به جهان حیوانی رسیده و به جهان انسانی ختم گردیده 

همچنین اراده مستقیم انسانی در انتخاب . فعل مستقیم الهی است است که آخرین

هاي هدایت انسانی را در مرحله زمانی  پیامبران نیز تجلی یافته تا بتوانند مسؤولیت

  ) 126-125همان، . (خویش انجام دهند و گاه نیز معجزه آورند

  رابطه این تفسیر از افعال الهی با ثبات قوانین الهی چگونه است؟

تر عماد خلیل در مقام پاسخ به این پرسش، تنها به مباحث کالمی اکتفا نکرده دک

است که جهان را ملک خداوند دانسته و مالک سزاوار هرگونه تصرف در ملک خود 

است، بلکه تأملی کرده و چونان سید قطب، تاریخ بشري را به دو مرحله تقسیم کرده 
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تداوم داشته و مرحله دوم نیز پس از است که نخستین مرحله تا پیش از نزول قرآن 

نزول قرآن آغاز گردیده است تا بتواند این توضیح را ارائه کند که این مدل از افعال 

الهی یعنی معجزات، ویژه مرحله نخست تاریخ بشري بوده است و مبناي خود را 

 أَنْ نَامنَع ومااي خداوند به آن مرحله، آیه  براي این تقسیم و اختصاص فعل معجزه

  ) 126همان، . (قرار داده است) 59/اسراء( األولُونَ بِها کَذَّب أَنْ إِال بِاآلیات نُرْسلَ

هاي طبیعی که در راه  آیات اشاره کننده به افعال الهی متناسب با قوانین و سنت

اند نیز حجم فراوانی از قرآن را دربر  یاري مؤمنان و کیفر کافران در قرآن آمده

 الصیحۀُ أَخَذَتْه منْ ومنْهم حاصبا علَیه أَرسلْنَا منْ فَمنْهم بِذَنْبِه أَخَذْنَا فَکُالً: اند؛ مانند فتهگر

منْهمنْ وفْنَا مخَس بِه ضاألر منْهمنْ وا أَغْرَقْنَا ممکَانَ و اللَّه مهمظْلینْ للَکأَنْفُ کَانُوا ومهس 

 قَرِیبا تَحلُّ أَو قَارِعۀٌ صنَعوا بِما تُصیبهم کَفَرُوا الَّذینَ یزَالُ وال، )29/عنکبوت( یظْلمونَ

  .)31/رعد( الْمیعاد یخْلف ال اللَّه إِنَّ اللَّه وعد یأْتی حتَّى دارِهم منْ

اي رویارویی با کافران و غرور بشري، در تهدید کافران با تکیه بر مشیت الهی بر

 األرض بِهِم نَخْسف نَشَأْ إِنْ واألرضِ السماء منَ خَلْفَهم وما أَیدیهِم بینَ ما إِلَى یرَوا أَفَلَم آیه

طْ أَوقنُس هِملَیفًا عسنَ کم اءمی إِنَّ السف کۀً ذَلکُلِّ آلیل دبیب عنبه آشکاري )9/سبأ( م ،

  .دهد خویش را نشان می

هاي طبیعی ورود  از نظر دکتر عمادالدین خلیل، گاه مشیت الهی افزون بر سنت

که در هجرت پیامبر و غزوات بدر و خندق و حنین خود را نشان  کند، چنان پیدا می

با  داد و فرشتگان و سپاهیان غیبی الهی به عرصه حمایت مؤمنانی آمدند که

  ) 127همان، . (کردند زمین جهاد می پیامبرشان براي استقرار حکومت خداوند بر

کند و مشیت او در راه حرکت تاریخ  گاه که فعل الهی در تاریخ تحقق پیدا می آن

هاي الهی موجود در جهان  افتد، بایسته است تا به تعطیل شدن سنت کار می بشري به

نین ثابت و بدون تحول تن داده و حضور هستی و جوامع انسانی به عنوان قوا

  . هاي طبیعی پذیرفته شود پدیده غیبی فراقانون

دکتر عماد خلیل نیز همین گونه از یکی از ابعاد فعل مستقیم الهی با عنوان بعد 

داند که  هاي انحصاري تفسیر قرآنی از تاریخ می غیبی یاد کرده و آن را از ویژگی

و چنین است که باید بر . شود آینده را شامل می هم گذشته و هم زمان حال و هم
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اساس منطق قرآنی حرکت در تاریخ، میزان ورود عنصر غیب را در ساخت و تولید 

تأثیري که عنصر غیب در آفرینش نخستین . یک رخداد تاریخی در نظر گرفت

 هاي ابراز کرده که بشر با محدودیت» کُن«ها و رخدادها با بیان واژه قرآنی  پدیده

اي خویش از درك گوهر و کنه آن ناتوان است و نیز تأثیري که عنصر غیب  اندیشه

در پایان دهی زندگی روزانه و فردي و اجتماعی انسان دارد که خویش را در پدیده 

اي که توان برهم زدن هرگونه برنامه را  دهد، پدیده بینی مرگ نشان می غیر قابل پیش

تواند آن را  را یاراي رویارویی با آن نبوده و نمیدر آینده دارد و هیچ قدرت طبیعی 

رخدادهاي تاریخی زندگی انسان میان این دو پدیده . اش باز دارد از انجام وظیفه

. دهد و انسان و طبیعت جز استمرار درمیان این دو فاصله، هیچ ندارند غیبی رخ می

  )132همان، (

یم، مهم آن است که ضرورت ندارد که بحث را از منطق علمی تاریخ دور کن

واقعیت را بپذیریم؛ چه با منطق علوم تجربی سازگار باشد، چه نباشد، و چه 

پدیده غیبی فاعل حقیقی در تاریخ است و . بدبختی تلقی شود، چه خوشبختی

سیر تاریخ باز داشته و شمار فهمین واقعیت ما را از انجام هرگونه تزویر در ت

سازد؛ چرا که منطق فهم جهان غیبی در  تفسیر میفراوانی از رخدادها را غیر قابل 

  ) 133همان، . (خواند اختیار بشر نیست و با قوانین تجربی و مادي بشر نیز نمی

از طریق آزادي  که گونه دوم فعل الهی یا افعال با واسطه؛ یعنی افعالی) ب

به این  اند، هاي الهی بوده یابد که در یک نگره دقیق، خود از اراده انسان تحقق می

اعتبار که خداوند آزادي را به انسان عطا کرده است تا تاریخ زندگی فردي و 

). 138همان، (ش بسازد ا اجتماعی خویش را بر اساس نیروي خرد و اراده خدادادي

آمیزد که  تداخل میان اراده الهی و اراده انسان چنان درهم می ،با این سبک

توان گفت که این کار فعل  ان سان که نمیگردد؛ بد جداسازي آنها از هم دشوار می

توان گفت که  به گفته دکتر عماد خلیل، تنها می. انسان است و آن کار فعل خداوند

همه رخدادها فعل الهی است، اما با این تبیین که انسان از خالل روابط میان جهان 

آورد و توان طراحی، اعمال اراده و  دست می هستی، آزادي الزم خود را به

  ) 138همان، . (برداري از دستاورد کارهاي خویش را داراست بهره
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در اینجا هیچ فعل و کنش مستقل انسانی وجود ندارد تا انسان بتواند در پرتو 

آن، نقش خویش را در ساخت رخداد تاریخی به ظهور برساند، بلکه آنچه در واقع 

هر انسانی در شرایط  شود و وجود دارد، فعل الهی است که از طریق انسان انجام می

تواند اعمال اراده کرده و از آزادي  ها و امکانات می محیطی و بر اساس تجربه

اما پیامد تاریخی مترتب بر کنش آزاد فردي و اجتماعی انسان، . خویش استفاده کند

 طور به پیامد ترتب و تعلق مشیت الهی بر این کنش انسانی است، به همین دلیل

ی تجربه انسانی است و در فرم و قالب خود وابسته بدان و محصول طبیع ،مستقیم

  ) همان. (یک کنش انسانی را داراست هاي هاي خویش، همه ویژگی در ویژگی

شود که خواننده خویش را رویاروي نظریه اشعریان  در اینجا چنین احساس می

رد که او دا روشنی ابراز می یابد، اما دکتر خلیل الدین عماد به در خلق رخدادها می

که در نظریه اشعریان  داند نه مجازي؛ چنان این حریت و آزادي انسانی را حقیقی می

آمده است و بدون وجود حقیقی آزادي انسانی، هیچ معناي قابل قبولی براي اختیار 

توان مفهومی براي خیر و شرّ پیدا کرد و توجیهی  که نمی انسان وجود ندارد، چنان

وپا کرد که آشکارا بر اختیار انسان آزاد استوار شده  تبراي برپایی رستاخیز دس

  ) 141همان، . (است

کند  این مرزهاي آزادي انسانی است که قلمرو کنش تاریخی او را مشخص می

آزادي کامل است که با ساختار وجود فردي و  اي از که از یک سو یک گونه

 ادي محدود؛ زیرا کهاي از آز ، گونهو از سوي دیگر. اجتماعی انسان سازگار است

نهایت فعل الهی قرار  هاي بی هاي از دایر هاي انسانی در درون دایره مجموعه کنش

کند و  اش را اعمال می دارد که ناشی از علم الهی است و بر اساس آن، خداوند اراده

  . هیچ سدي در برابر او وجود ندارد
  

  پیامد این ترکیب دوگانه در کنش انسانی

هاي فردي و اجتماعی انسان حاصل عملکردهایی است که  شپیامد نهایی کن

هاي یک کنش انسانی را داراست و مفهوم مسؤولیت انسان در برابر  همه ویژگی

. هاي خود هم همین است که این مسؤولیت هم فردي است و هم جمعی کنش
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 از او سر زده است هایی است که گردد، محصول کنش اي که دچار سختی می جامعه

  )148-147همان، . (ور از سنت الهی ثابت در جامعه و تاریخ همین استو منظ

. تواند اندیشه جبر را در افعال فردي و اجتماعی کنار زند نکته به تنهایی میاین 

رو در قرآن کارها به  کنند و ازاین انسان و جامعه هر دو به اختیار خود عمل می

و گذشت . زاي آن نیز عادالنه باشدشود تا ج هاي آزاد مردمان نسبت داده می اراده

که این جزا پیامد تعلق مشیت الهی به کنش آزاد بشري است؛ چه فردي باشد و چه 

 آمنُوا الْقُرَى أَهلَ أَنَّ ولَو: هاي اجتماعی این آیه آمده که در قلمرو کنش. اجتماعی

 یکْسبونَ کَانُوا بِما فَأَخَذْنَاهم کَذَّبوا ولَکنْ األرضِو السماء منَ برَکَات علَیهِم لَفَتَحنَا واتَّقَوا

 فَإِنَّما اهتَدى منِهاي فردي چنین نازل شده که  و در قلمرو کنش) 96/اعراف(

پس هر آنچه به فرد و جامعه ). 15/اسراء( علَیها یضلُّ فَإِنَّما ضَلَّ ومنْ لنَفْسه یهتَدي

، اجباري نیست و از قرار سلب اختیار نبوده است، بلکه همه دستاورد رسد می

با لحاظ این نکته، این اختیار در یک شبکه از شرایط محیطی و . اختیار انسانی است

رسد که انسان به انسان و جامعه به جامعه با هم  جامعه میو وراثتی به انسان 

لح اصرار دارد که ای جامعه صبه همین دلیل است که قرآن بر برپای. متفاوت است

آوري مردم به کارهاي خیر و دوستی  اي، فرصت بیشتري براي روي در چنین جامعه

  ) 152-149همان، . (شود و محبت فراهم می

  

  گزیده نظریه جایگاه انسان در پیدایش یک رخداد تاریخی

 یقرائت آیات قرآنی که آشکارا بر آزادي انسان تأکید دارند،آن گروه از در برابر 

براي همراهی با این آیات ارائه شده است تا بتواند میزان اراده انسانی در ایجاد و 

  : بر این اساس، بنیاد این نظریه چنین است .ساخت رخداد تاریخی را تبیین کند

از یک سو او را به . اي براي انسان در زمین در نظر گرفته است قرآن جایگاه ویژه

ه است که توان ساخت رخداد تاریخی را به اختیار و خالفت الهی در زمین ستود

قرار داده تا بتواند  او اراده خود داراست، و از دیگر سو جهان هستی را در تصرف

لهی خود را انجام دهد تا پس از این دو امکان، اراده آزاد انسانی ا مسؤولیت خالفت

با خرد و اراده در مسیر ساخت رخدادهاي تاریخی قرار گیرد که این ساخت همراه 
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البته در . پردازد خواهد ـ می دهی امور ـ آن گونه که می اوست و بر پایه آنها، به سامان

اي  هاي خود را در شبکه پذیرد و کنش مسیر این ساخت، او از محیط طبیعی تأثیر می

اما نکته مهم آن . دهد از روابط گوناگون محیطی قابل تغییر یا غیر قابل تغییر انجام می

مثابه جزءالعله هستند و  ست که همه شرایط و عوامل پیدایش یک رخداد تاریخی بها

باشد و با این تبیین، ساخت تاریخ و  اراده و کنش انسانی به منزله علت تامه می

  . گیري خود نیازمند اراده انسانی است رخدادهاي آن در نهایت شکل

هاي متقابل میان  نشگاه که حرکت ساخت رخدادهاي تاریخی تنها پیامد ک آن

شماي و  هدیانسان و طبیعت است، در این میان عاملی که کنش تاریخی را تحقق بخش

هاي الهی  سنت ،با این سخن. ست، نه طبیعت و مادهزند، انسان ا نهایی آن را رقم می

ها را از  و پیامد تجربه تاریخی کنشیافته گردند تا مفهوم نخستین خویش را  باز می

  . سانی قرار دهند تا جزاي کنش آزادانه او تلقی گرددجنس کنش ان

کند که انسان  و از آنجا که باید مشیت الهی معنایی چنین پیدا کند، اقتضا می

اسا شمار آید و تاریخیت رخدادها بر  گیري یک رخداد تاریخی به عامل نهایی شکل

ارهاي او را هاي رفت همین اصل، بر پایه ساختار کنش انسانی شکل گرفته و ویژگی

ها و اختیارهاي تاریخی او را  یابد تا مسؤولیت اجتماعی انسان در انتخاب می

هاي بشري و پیامدهاي آن را در  ها و کنش گوشزد نموده، ارتباط محکم میان تجربه

گاه  و آن). 264همان، (ماندگی و انحطاط بیان نماید  هاي پیشرفت و یا عقب حالت

خ باشد، دو عامل اساسی نیز در این ساخت تاریخ که جماعت بشري سازنده تاری

  : موثر خواهند بود

  . محیط اجتماعی که بدان اشاره شد) الف

هاي ناتوانی گذشته و به  توانند از موقعیت هاي پیشرو که می قهرمانان یا گروه) ب

این گروه را قرآن . آید که از دست اکثریت برنمی ؛ کاريموقعیت توانایی دست یابند

  .کند اما تحقق آن را به خواست و اراده اجتماعی مربوط می بخشد، ت ممتاز میموقعی

مردم، یا  و قهرمانان یا نخبگان: در قرآن رخدادهاي تاریخی دو عامل اساسی دارند

این نکته نیز . نظر و اکثریت پیرو به عبارت قرآنی، پیامبر و امت، یا گروه اندك صاحب

وجو در رخدادهاي  ه ساخت تاریخ است که جستهاي نظریه قرآنی دربار از ویژگی
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روشنی، نقش و جایگاه این همکاري میان فرد و جامعه یا اقلیت نخبه و  تاریخی نیز به

  )166همان، . (کند اکثریت پیرو را در ساخت رخدادهاي تاریخی اثبات می

   

  غایت یا پایان جهان در تاریخ -3

از میان بردن اندیشه تصادف در  تنهایی عامل مندي جهان و رخدادهایش به سنت

. تاریخ نیست، بلکه مفهوم غایت در تاریخ نیز براي نابودي آن نظریه ضرورت دارد

اي در وراي  ننماید، باید که هدف طراحی شده هبراي آنکه حرکت تاریخ بیهود

همان، (وجود داشته باشد  ،خاطر آن برانگیخته شده است حرکت تاریخ که انسان به

هاي الهی به تنهایی براي غایتمند بودن تاریخ بسنده  اه که قانون سنتگ آن .)177

دکتر عماد الدین . کند اي ویژه ما را به وجود غایتی هدایت می شیوه ها به کند، همان

خلیل این غایت داشتن جهان را از متن آیات قرآنی استخراج کرده است؛ مانند این 

 السماء خَلَقْنَا وماو یا آیه ) 36/تقیام( سدى تْرَكی أَنْ اإلنْسانُ أَیحسب: آیه که

ضاألرا وما ومنَهیبِینَ بهدفی را از چهره  هایی، بی چون چنین آیه). 16/انبیاء( الع

تواند  می) 56/ذاریات( لیعبدونِ إِال واإلنْس الْجِنَّ خَلَقْت وماآیه  .زداید جهان می

این غایت همانا عبادت خداوند . ده غایت تاریخ از منظر قرآن کریم باشداثبات کنن

است که بر  یفقط عبادت خداوند به مفهوم ابداعی و گسترده آن، همان هدف. است

آن تحقق سوي  هاي تمدنی خویش را به انسان و جامعه الزم است تا همه کوشش

تاریخی است یا پرسش مهم این است که آیا این هدف، یک هدف . معطوف کند

یک دعوت دینی؟ و آیا رسیدن به این هدف تکوینی است یا تشریعی دینی؟ و آیا 

با فعل مستقیم الهی تحقق خواهد یافت یا بر پایه فعل غیر مستقیم او و بر طبق 

  آزادي و اراده اعطا شده به انسان؟

گزیده ادعاي دکتر عماد الدین خلیل آن است که دست یافتن به این غایت 

شریعی است و وقوع آن حتمی نیست و این هدف، محصول کنش آزاد انسانی ت

شود که بر اساس آن،  این تصور از رویکرد توحیدي به جهان هستی پیدا می. است

یکی از این . میان قوانین جهان هستی و قوانین حیات انسجام کامل وجود دارد
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از دو حوزه آزادي انسان به گفته او، . قوانین ثابت جهان هستی، آزادي انسان است

  : شود ها می ها و مردمان و تمدن شامل فرد انسانی و امتزاویه، 

ها با قوانین جهان هستی  هاي تمدن ها، اقدامات و هدف گاه دیدگاه) الف

تر و اتحاد  هماهنگ است که در این هنگام، موفقیت تمدنی کسب شده بزرگ

فلسفه آفرینش بشر در کره خاکی خواهد بود؛ چرا که با  تر بشري در آن گسترده

  . سازگاري دارد

ها بنا به تقدیر انتخاب آزادانه  هاي تمدن ها، اقدامات و هدف گاه دیدگاه) ب

در این هنگام دستاورد این تمدن به . انسان، با قوانین جهان هستی ناسازگار است

ظار این ایجاد تفرقه جوامع انسانی خواهد انجامید و سرانجام ناخوشایندي در انت

  . تمدن در دنیا و آخرت خواهد بود

یعنی سازگاري مسیر  ؛معناي گسترده بیان شده عبادت بهتاریخ غایت 

تمدنی در مسیر تحقق براي  يمعیارتا  ،هاي انسانی با قوانین جهان هستی کوشش

  ) 184همان، . (در اختیار باشد عبادت خداوند در زمین یا ضد آن

هم غایت عبادت در معناي گسترده آن عبارت از سوي دیگر جنبه تاریخی م

 و است از تجربه کامل زندگی که در سازوکار آن میان دادوستد توازن برقرار بوده

هاي بشري بر روي زمین  هاي جماعت بسیار به برنامه کاملی شباهت دارد که کنش

 سوي هدف معلوم بخشد و آن را در مسیر حرکت به را سامان داده و به آن معنا می

بخشد و قدرت دفع و  هاي الزم آن را می دهد و به تجربه تمدنی ویژگی قرار می

جذب به آن عطا کرده و روح ابداع و نوآوري و ابتکار و پویایی دائم را در آن 

ها را که در سر راه هر کوشش و خیزش تمدنی قرار گرفته و از  دمد و آسیب می

شود، از آن دور  نی ختم نمینگري برخوردار نیست یا آنکه به هدف روش جامع

پس ). 186همان، (معنایی است  بیهودگی و بی ،ها سازد که در سرآغاز این آسیب می

غایت عبادت با گستردگی معنایی خود، کلید گشودن دروازه راهی است که هر 

  ) 188همان، . (انسانی آرزوي رسیدن به آن را دارد
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  موضوع تمدن: محور دوم

  معادله تمدن -1

چالشی میان جایگاه انسان و غایت عبادت در مفهوم گسترده آن، از آغاز  رابطه

که قرآن آن را بیان کرده و این بیان  آفرینش در زندگی انسان رقم خورد، چنان

برخالف . هاي اساسی در ارتباط با موضوع تمدن است قرآنی یکی دیگر از بنیان

عتیق، تصویري ناممکن از دیدگاه هگل که داستان آدم را بر پایه مندرجات عهد 

است و داند که در زمانی نامعلوم پیش از تاریخ رخ داده  یک رخداد تاریخی می

؛ از آن هنگام که عقالنیت در سلوك فعلی امور باشد میمبحثی فلسفی در تاریخ 

اند،  هاي مردم تشکیل شده گاه که گروه گردد یا به تعبیر هگل، آن جهان آغاز می

دیدگاه قرآنی درباره تاریخ به اعتبار ). 134-130هگل، (ت اس تاریخ بشري مهم

 آن است کهاینکه قرآن شاهد بر تاریخ و رصد کننده خطاناپذیر رخدادهاست، 

  . دوران پیش از تاریخ وجود ندارد

هاي اساسی  از آغاز آفرینش انسان و آمدن او به روي زمین، قرآن بنیان

اده که اینجانشینی انسان از طرف خداوند سازي را تبیین کرده است و توضیح د تمدن

به رابطه دوسویه آنها مرتبط است؛ کار و ابداع و دوري از فاسدسازي از سوي انسان 

  . در میانه کار و تالش انسانی از سوي خداوندحمیات و آموزش و شریعت و 

این رابطه دوسویه یک رابطه اساسی است، بدان سان که حذف شدن هر یک از 

و یا طبق قانون . ن رابطه به خرابی دنیا و آخرت خواهد انجامیددو سوي ای

جایگزینی و استبدال، جماعت نافرمان بشري جاي خود را به جماعت دیگري از 

). 194-193عماد الدین خلیل، (بشر خواهند داد که در مسیر حفظ این رابطه برآیند 

ري بر اساس شود تا حرکت جامعه بش یا آنکه به خسارت و انحطاط منجر می

  ) 196همان، . (قوانین اجتماعی به عقب برگردد

اي نیست و وحدت بر همه آنها  هاي بشري فاصله در منطق قرآنی میان قلمرو تجربه

کند و تنها از خالل  روح واحد داشته و از یک خون تغذیه می ها این تجربه. حاکم است

یفه خداوند در زمین باشند و توانند خل هاي انسانی مؤمن می این رابطه است که جمعیت

  )198همان، . (فت و ترقی دست یابندعمال اراده انسانی به پیشرها نیز از راه ا تمدن
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. ها در مسیر پیشرفت است این سخن بدین معناست که ایمان تنها رهبر تمدن

هاي تمدن  عمادالدین خلیل ایمان را بنیان دین دانسته که همواره به منزله ستون

طور افقی امتداد یافته تا زمینه را براي اعمال اراده جامعه مؤمنان در  است که به

شرایط زمانی و مکانی فراهم آورده و آن را در مسیر صحیح خویش قرار دهد و 

بدان  ه،هایش با قوانین جهان هستی میسر ساخت امکان انسجام آن را در ایجاد رابطه

ک حرکت عمودي نیز به اعماق روح که ی چنان. نیرو بخشیده و آن را پربارتر سازد

هاي انسانی را در او زنده نگاه  انسان دارد تا احساس همیشگی درباره مسؤولیت

پیش برد تا گوي سبقت را برباید و  داشته و غفلت را از او زدوده و او را چنان به

ممکن او هاي نهفته درون  این مهم را از راه شکوفاسازي و رها کردن انرژي

به قدرتی الهی نیرومند ساخته  ،ها را با پایبند کردن به ارزش ، انسانیمانا. سازد می

هاي الهی تنظیم شده براي انسان، او را  و با به حرکت در آوردن او در مسیر هدف

ها عبادت نام دارد و انجام آنها انسان را به  رساند که همه این هدف به کمال می

 لیعبدونِ إِال واإلنْس الْجِنَّ خَلَقْت وماو او را مصداق آیه  ساختهخداوند نزدیک 

  ) 226-225همان، . (نماید می) 56/ذاریات(

اراده انسانی با جهان طبیعت در واقع تجلی رابطه میان جامعه و  موضوع تمدن

است که خداوند براي این رابطه، مرزها و قوانین و ابعادي مشخص کرده است که 

ن سازگاري داشته باشد و بتواند تعامل مثبت با جهان با خالفت انسان در جها

  . برقرار سازد

اي مناسب به مبارزه طلبیده؛ نه  گونه بی، جهان و طبیعت انسان را به به گفته توین

اي ناکام و اندك و گویا اراده خداوند بر  گري، و نه مبارزه اي از جنس معجزه مبارزه

طلبی میان انسان و طبیعت فراهم آید تا امکان  این قرار گرفته تا حد معینی از مبارزه

  ) 200-199همان، . (یک تعامل خالق میان انسان و جهان برقرار شود

دهد،  همین رابطه است که تصویري مثبت از جایگاه تمدنی انسان به دست می

و را بخشی از گرفته و ابرخالف تعبیرات منفی که انسان را تابع شرایط در نظر 

در این تصویر انسان باید به اقتضائاتی که . آورد شمار می دنی بههاي تم پیشرفت

  ) 207-206همان، . (تر از اراده فردي و جمعی اوست، تن دهد بزرگ
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این رابطه قرآنی میان انسان و طبیعت با هدف بازگرداندن نقش انسان در 

این البته . هاي او در برابر اقداماتش ساخت کنش تاریخی است و یادآور مسؤولیت

انسان در انتخاب جهت زندگی خود به هنگام کار و . آزادي داراي چهارچوب است

تواند به پیشرفت تمدنی دست یابد و آن  اقدام آزاد است، اما تنها از یک جهت می

  . هاي دینی انجام دهد هم زمانی است که اقدامات خویش را بر اساس آموزش

کند که در همه  لق تمدنی دعوت میسوي خ به گفته دکتر خلیل، قرآن انسان را به

قرآن درباره تحقق تمدن مادي، آیات . هاي معنوي و مادي و اخالقی رشد کند زمینه

این . کند زیادي را اختصاص داده، اما آنها را مشروط به انتظام در چهارچوب دینی می

کند؛  آزادي قانونی همان است که همواره حضور خداوند را در تاریخ تأکید می

ما از . دهد ري که او را صاحب نخستین و واپسین رخداد تاریخی قرار میحضو

بااراده  ، حضور کامل، مؤثر ودرپی آمدن رخدادهاي تاریخی پی و خالل حرکت تاریخ

کنیم و همه رخدادهاي خرد مادي و معنوي و شخصی تنها ابزارهایی  او را درك می

نتایج و ترکیب رخدادها آماده هستند که آن حضور بزرگ براي تحقق افعال پیدایش 

  ) 57عمادالدین خلیل، المنظور التاریخی فی فکر سیدقطب، . (کرده است

  

  چالش -2

هاي  ها و چالش در قرآن اصل چالش و تنازع ابعادي گوناگون دارد؛ از تقابل

طور تکوینی قرار داده شده  هاي آنها به میان جهان هستی و طبیعت که درون ترکیب

هاي دوگانه میان  ترکیب ، تامودي سلبی و گاه نمودي ایجابی دارداست که گاه ن

هاي  هاي مادي و معنوي که عامل آفرینش و تکثیر و گسترش و حرکت جهان

اما در سطح زندگی . انجامد که در نهایت به گسترش جهان هستی می اند يهدفمند

، التفسیر وهم. (چالش و تنازع و تقابل بیشتر از یک فرم و قالب دارند ،انسان

  ) 234االسالمی للتاریخ، 

. شود از آغاز آفرینش انسان، او با نیروي شرّ تجسم یافته در شیطان رویارو می

جویی است که عامل تحریک انسان در احوال شخصی و  این تقابل نماد مبارزه

این چالش در درون همه روابط انسان وجود دارد و همواره . شود اجتماعی او می
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در درون همین چالش است که . نماید اینده ایمان و کفر و حق و باطل میآنان را نم

 ولَوالارزش زندگی جهان و چگونگی تبدیل آن به تمدنی همیشگی نهفته است؛ 

فْعد اللَّه النَّاس مضَهعضٍ بعبِب تدلَفَس ضنَّ األرلَکو لَى فَضْلٍ ذُو اللَّهینَ عالَمالْع 

 ،ها چنین چالش نهفته در درون همه انسان. این یک قانون اصلی است). 251/بقره(

هاي توقف و ایستایی و فساد  زندگی را به سوي کمال رهبري کرده و از موقعیت

ناپذیر است؛ اگر هدف از حیات انسانی حرکت و  دارد و این واقعیتی تخلف باز می

  ) 244-235همان، . (پیشرفت باشد

هاي میان جامعه  چالش درونی بشري عامل پیدایش تفاوتاز سوي دیگر همین 

ها و اقوام و  شود که خود راز برپایی کوشش براي ایجاد پیوند میان امت بشري می

و البته که هریک از آنها با  کند را تبیین میتعاون و تعارف آنها نسبت به یکدیگر 

 وجعلْنَاکُم وأُنْثَى ذَکَرٍ منْ خَلَقْنَاکُم نَّاإِ النَّاس أَیها یا: ماند ویژگی ثابت خود پایدار می

  ). 13/حجرات( أَتْقَاکُم اللَّه عنْد أَکْرَمکُم إِنَّ لتَعارفُوا وقَبائلَ شُعوبا

ها نسبت به یکدیگر را فراهم  این واقعیت که امکان تعارف و شناسایی انسان

ل با آنچه هگل در مرحله تجلی وحدت در سازد، به گفته دکتر عمادالدین خلی می

جامعه بشري یا مارکسیسم در مرحله برپایی پرولتاریا در جهانی بدون چالش که آن 

این دو . باشد می، متفاوت ستا کند ادعا کرده را عشق و آرامش رهبري می

از قلمرو واقعیت زندگی انسانی و نگاه عالمانه بدان بیرون  ،شخصیت با این نظریه

اند و  و از قانون پایدار وجود چالش در نظام زندگی بشري غفلت ورزیدهرفته 

اند و حتی با نظریه  سازي را به فراموشی سپرده سوي تمدن حرکت ضروري آن به

که نظریه آنها با حرکت آغاز گردیده و به  اند؛ چرا ابداعی خویش تناقض ورزیده

  . سکون و ایستایی غیر واقعی و ناممکن ختم شده است

هاي واقعی بشري سخن گفته و از  دیدگاه عمادالدین خلیل اما از تجربه

در این . رویکردي گسترده به گذشته و حال و آینده زندگی بشري برخوردار است

نظریه از یک سو موضوع چالش درونی زندگی انسان پذیرفته شده و از سوي 

میان آمده و از  از تمایز و تفاوت همیشگی جوامع بشري با یکدیگر سخن به ،دیگر

اي متعالی است که  هاي چالش در صدد ورود به مرحله زاویه سوم، با تحلیل اسلوب
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هاي کامل برپا گردد که بر اصولی چون شناسایی  تعامل ،میان جماعات بشري

یکدیگر و همکاري با هم استوار بوده، بدون آنکه چالش واقعی درون زندگی 

  ) 245-244همان، . (انسانی را نادیده بگیرد

مخالف با هگل و مارکس  اي گاه نه تنها نظریهددکتر عمادالدین خلیل با این دی

ارائه کرده، بلکه نظریه جامعه معصوم محمد صدر را که غایت پارادایم الهی از 

بر اساس دیدگاه خلیل، نظریه جامعه معصوم نیز . کند تاریخ بشر است نیز رد می

ترین عامل تداوم حیات بشري را که همین  همغیر واقعی و ناممکن است؛ چرا که م

اي را که درباره پایان  که این دیدگاه هر نظریه چنان. چالش باشد، از دست داده است

تاریخ مطرح شده و در آن از یک جامعه جهانی واحد سخن به میان آمده، بدان 

یده و هاي ضروري میان عناصر جامعه انسانی ناد سان که در آن وجوه تباین و تقابل

یابی در  داند؛ چرا که با عامل اصلی تمدن اند، مردود می بینی شده از میان رفته پیش

از سوي دیگر، این تباین و تغایر که در . زندگی بشري مخالفت شده است

ها  جویی نمایاند، به تنهایی از میان همه رقابت جویی جامعه بشري خود را می مبارزه

معه بشري از گونه طبیعی یا غیبی، توان حرکت هاي ضروري در جا طلبی و مبارزه

  ) 134همان، . (سوي حیات و پیدایش کنش تاریخی را دارد به

طلبی غیبی در زندگی  عنوان یک مبارزه به نظر دکتر عماد الدین خلیل، مرگ به

تري در زندگی او ایفا  کشاند، نقش سازنده انسان که حیات او را به چالش جدي می

همواره انسان را در موضع کنش و ابداع  ،کند، چرا که با قرار ناگهانی آمدن خود می

هاي دفاعی انسان در برابر  نگاهی به مجموعه اقدام. دهد و آمادگی و دفاع قرار می

هاي  اي از کنش تواند قلمرو گسترده او میآمدن هاي ناشی از ناگهانی  مرگ و تهدید

ها، برانگیختن آرزوي  سرآغاز همه این واکنش. انسان را نشان دهد تاریخی

جاودانگی در انسان است که خود عامل پناهندگی انسان به دین گردیده است؛ چه 

هاي آسمانی، تا شاید او را به آرزوي جاودانگی  هاي خود ساخته، چه دین دین

ها، هنرها و ابداعات  وريچنانچه همین اندیشه او را به اقدام در ساختن تئ. برسانند

  ) 136همان، . (کشانده تا بتواند به برخی از ابعاد جاودانگی دست یابد
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ها براي ایجاد یک محرك بزرگ براي ساخت  ها و رقابت طلبی البته این مبارزه

رخدادهاي تاریخی کافی نیست؛ اگر تباین و تغایر و چالش در زندگی انسان از 

ین چالش بعد دیگري هم دارد و آن اینکه ضرورت همچنین ا. میان برداشته شود

ندارد تا این چالش همواره از گونه چالش میان دو پدیده متناقض باشد، بلکه 

ها وجود دارند که گاه از چهارچوب مرسوم چالش  هاي بیشتري از چالش گونه

روند و این زمانی است که در شکل یک پاسخ درونی به ندایی از جهان  بیرون می

گردد؛ یعنی در تعامل  خویش را نشان داده و با یک رفتار بیرونی همراه می باال،

گاه این چالش درونی . کشاند هاي متعالی که او را به صحنه عمل می انسان با ارزش

اراده شخصی انسان به سوي وحدت بخشیدن ذاتی در وجدان انسان با محیط 

یی ژرف و دوستی گسترده بیرونی است، و گاه یک تمایل در تحقق تفاهم و شناسا

  ) 249-250همان، . (هاست میان انسان با دیگر انسان

دهد  نگاهی دوباره به آنچه دکتر عمادالدین خلیل در مطلب باال گفته، نشان می 

که او مبناي خود در مخالفت با دیدگاه هگل و مارکس را پس گرفته است؛ چرا که 

ه که در آن، چالش میان امور متناقض اي در زندگی انسان سخن گفت وي نیز از مرحله

شود؛ یعنی امکان برچیده شدن چالش بیرونی با تبدیل آن به این شکل از  برداشته می

چالش وجود دارد که میان ابناي جامعه بشري، دوستی گسترده برپا شود و اگر چنین 

احتمالی روا باشد، امکان تحقق جامعه معصوم که سید محمد صدر از آن سخن گفته 

موقعیت اساسی در حرکت تاریخ و پیدایش تمدن  ،به این ترتیب چالش. رود نیز می

  . آورد بر اساس دیدگاه دکتر عماد الدین خلیل به دست می

بر پایه دیدگاه دکتر عبدالحلیم عویس که او نیز در صدد برپایی نظریه اسالمی  

ده چالش در در تفسیر تاریخ است و مبناي خویش را نیز قرآن قرار داده، پدی

طور همیشگی در  جاي آن، رابطه ایجابی به حرکت تاریخ به کلی منتفی گردیده تا به

به نظر این پژوهشگر، در حرکت تمدنی هیچ . میان جامعه انسانی وجود داشته باشد

گونه چالشی وجود ندارد؛ نه میان زن و مرد، و نه میان امور مثبت و منفی، و نه 

 اي گونه ،بلکه در این میان. و نه میان گیاهان و نه جامدات میان جانوران نر و ماده،

صورت دوسویه میان دوطرف برقرار  ازخودگذشتگی برقرار است که به از رابطۀ
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شود تا هر یک از دوطرف بیشترین استعداد ذخیره شده خود را به میدان تبادل  می

طري و دوسویه ف این حالت. ورت ممکن آن تحقق یابدآورد تا تکامل در بهترین ص

جویی است که  یک گونه تکامل ،که به تقدیر خداوند در انسان نهاده شده است

  . سازد هاي گوناگونش آن را محقق می زندگی انسانی با شیوه

ضروري است که عامل  يبراي رشد و شکوفایی زندگی، این زوجیت امر

 زوجینِ کُلٍّ منْ فیها احملْ قُلْنَا تَّنُّورال وفَار أَمرُنَا جاء إِذَا حتَّىشود؛  تکامل دوطرف می

نوح یک کشتی داشت که در آن تحمل چالش وجود نداشت، ). 40/هود( اثْنَینِ

  . کرد، زوجیت متنوع و متکامل بود بلکه آنچه این کشتی آن را تحمل می

همه  زننده وجود دارد، اما میان البته در جهان هستی یک چالش جاودانه و آسیب

که قرآن از آن سخن  ساکنان کشتی انسانی و میان نیروهاي شرور در جهان هستی

و ) 6/فاطر( عدوا فَاتَّخذُوه عدو لَکُم الشَّیطَانَ إِنَّ :اي چون میان آورده است، در آیه به

نیز از این  53/، حج50/، کهف40/، حجر28/، انفال16/هایی چون اعراف در سوره

کند که نبرد میان انسان و شیطان است، نه  ن به میان آمده و اثبات میچالش سخ

  ) 224-226عبدالحیم عویس، . (انسان با انسان

جنبه : تصویر برساخته دکتر عویس از این نزاع و چالش دو جنبه دارد

با آنچه دکتر خلیل بیان  ، دیدگاه اودر بعد نخست. گري جویی و جنبه چالش تکامل

عنوان عامل حرکت  اي دارد که براي بیان تقابل و تباین به واژه کرده، اختالفی

اما از بعد دوم اگر به جهان واقعی رجوع شود، . بخش استفاده شده است نتیجه

گردد؛ چرا که در جهان بیرونی که دو جامعه  چالش دگرباره به جامعه انسانی باز می

خیرخواهانه در درون جان  انسانی و شیطانی جدا از هم وجود ندارد، بلکه نیروهاي

ها  ایی که آنها نیز در درون جان انسان ها استقرار دارند که با نیروهاي شرورانه انسان

ها باز  پس چالش دگرباره به میان انسان. اند، با هم نبرد همیشگی دارند خانه کرده

  . گردد؛ هرچند که در گوهر خویش چالش میان نیروهاي خیر و شرّ است می
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  ها ها و تمدن دولت سقوط -3

هاي سیاسی، اداري، اقتصادي،  تمدن برساخته از شماري فراوان از پدیده

رو سقوط هر تمدن به وضعیت همه این  ازاین. اخالقی، اجتماعی و دینی است

  . ها مرتبط است پدیده

در عرصه سیاست، سقوط یک تمدن به حاکمیت اشراف و ستمگران بر دولت 

تصاد، پیدایش طبقه برخوردار اجتماعی در برابر اکثریت در عرصه اق. بستگی دارد

 أَکَابِرَ قَرْیۀٍ کُلِّ فی جعلْنَا وکَذَلکانجامد؛  محروم، به سقوط یک دولت یا تمدن می

 أَنْ أَردنَا وإِذَا، )123/انعام( یشْعرُونَ وما بِأَنْفُسهِم إِال یمکُرُونَ وما فیها لیمکُرُوا مجرِمیها

کلۀً نُهرْنَا قَرْیا أَمیهتْرَفقُوا ما فَفَسیهقَّ فا فَحهلَیلُ عا الْقَورْنَاهمیرًا فَدم16/اسراء( تَد.(  

 عهدهدر هر دو حالت مسؤولیت پیامدهاي تاریخی اقدامات جامعه انسانی بر 

ا و رفتارها و آداب خود را ه رهبران و قوانین جامعه است؛ چرا که رهبران، کنش

 وقَالُواکنند؛  چه نیک و چه ناپسند، آشکارا یا ناگفته، بر اساس قوانین اعمال می

 الَّذینَ تُصیبنَّ ال فتْنَۀً واتَّقُوا، )67/احزاب( السبِیال فَأَضَلُّونَا وکُبرَاءنَا سادتَنَا أَطَعنَا إِنَّا ربنَا

  ).25/انفال( خَاصۀً منْکُم ظَلَموا

و از نظر اخالقی و اجتماعی و دینی نیز سقوط یک دولت یا تمدن تنها به 

گردد، بلکه همه امت تک تک در برابر آن  عوامل نزدیک چسبیده به آن برنمی

 ونَیستَهزِئُ بِه کَانُوا ما بِهِم وحاقَ عملُوا ما سیِّئَات فَأَصابهممسؤولیت دارند؛ 

  ).117/هود( مصلحونَ وأَهلُها بِظُلْمٍ الْقُرَى لیهلک ربک کَانَ وما، )34/نحل(

هاي منفی نابود کننده  با توجه به این آیات، امکان تصویرسازي از پدیده 

تواند ناشی از هر تجربه سیاسی یا اداري باشد که در  ها وجود دارد که می تمدن

و یا هر تجربه اجتماعی که . ن ستمگر و مردمان ساکت قرار دارندمرکز آن، رهبرا

یا هر . در آن دو طبقه شکل یافته از شادخواري و محرومیت به تقابل با هم برخیزند

هاي بزرگ خویش را فراموش کند و اخالقیات پست در آن  هدف که اي جامعه

ن امور معنوي و مادي و یا هر نظام اجتماعی که در آن توازن میا .رواج یافته باشد

  . برهم خورده باشد
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گیرند، اما زمانی  ها هرچند روزانه و خردخرد شکل می این رخدادها و پدیده

هاي بزرگ تبدیل  هاي کوچک گرد هم آمده و به پدیده گذرد که این پدیده نمی

حرکت کرده و بر سر راه خویش، همه چیز را نابود خواهند آسا  سیلشوند و  می

  ) 265-275عمادالدین خلیل، . (ه و تفرقه را به ارمغان خواهند آوردکرد و تجزی

مانند و اثر خویش را بر حرکت  هاي ثابت الهی بر جاي می در این هنگام سنت

جوامع در  گذارند و مسرفان و ستمگران را ابزار قرار دادنِ میبرجاي در تاریخ 

گیریم  صویري مبهم قرار میدر چنین شرایطی ما در برابر ت. نمایند مسیر نابودي می

در این تصویر هر امتی در پیش خویش . که صاحب آن آشکارا آن را ننموده است

بار است؛ یعنی هر تمدنی حتماً روي  بیند که همواره فاجعه سرنوشتی حتمی را می

کننده  گر و فاسد هاي تخریب نهد، اما این حرکت مشروط به حرکت به زوال می

هاست که  گر واپسین مرحله در تاریخ تمدن ن طبقه اسرافپیدایش ای. اشراف است

هاي ثابت  بخشی از سرنوشت حتمی آنان است؛ سرنوشتی که به اقتضاي سنت

  . هاي بشري در نظر گرفته است الهی، براي تمدن

گري  سوي اشرافی آیا این قانون سازوار با قوانین طبیعی است که یک تمدن را به

که ابن  زند، چنان افول و انحطاط آن را رقم میآورد و سپس  به حرکت درمی

خلدون تعبیر کرده است؟ یا آنکه عوامل غیبی است که این سرنوشت را محقق 

  ؟ شمار آید بهها نیز از افعال الهی غیر مستقیم  سازد تا سقوط تمدن می

معناي دوم همان است که نظریه دکتر عمادالدین خلیل برپایه آن استوار شده 

اه که از این سرنوشت به عنوان سرنوشت حتمی یاد کرده و آن را گ است، آن

  )257-256همان، . (گریزناپذیر اعالم کرده، چرا که در علم الهی گذشته است

عمادالدین خلیل در نظریه خود با علم الهی به تعامل پرداخته و آن را بخشی از 

آگاهی از پایان کارها  اي تنها گونه و یابد مشیت الهی دانسته که در جهان جریان می

اي براي  در چهارچوب این جبر تاریخی، قلمرو گسترده. بر اساس شرایط نیست

ها از پیش معین شده است و  کنش آزاد انسان وجود دارد، اما غایت این کنش

  . هاي انسانی نیز تنها به منزله تحقق با واسطه فعل الهی است کنش
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ه همانند دیدگاه سید قطب است، بر اساس دیدگاه دکتر عمادالدین خلیل ک

اي دیگر بوده است که بر  هاي پیشین گونه جریان اراده و کنش الهی درباره امت

اساس آن، زوال و نابودي حاصل فعل مستقیم الهی بوده است و همین تفسیر، در 

  ) 319همان، ... . (هاي فراوان دارد؛ مانند زلزله، سیل و قرآن مصادیق و نمونه

هاي پسین، عذاب و  هاي پیشین، چه امت ل، یعنی چه جزاي امتدر هر دو حا

نابودي گسترده تنها زمانی خواهد آمد که یک امت همه شرایط و امکانات تداوم 

حیات خود را از دست بدهد و در این حال باید جاي خویش را به امتی با قدرت 

ودي قرار آنچه در معرض ناب). 321-320همان، (هاي برتر بدهد  انجام فعالیت

ها و قوانین سلوك فردي و  هاي تمدنی نیست، بلکه ارزش گیرد، دستاورد می

است که در معرض ... هاي تفکر و اجتماعی و دولتی و ادبیات و فلسفه و شیوه

  ) 260همان، . (گیرند تخریب قرار می

  

  قانون تداول -4

دست  ها چرخش داشته و دست به ها و تمدن طبق این قانون، زمان میان امت

حرکت رو به جلوي تاریخ رخ  شود که از راه افول یکی و ظهور دیگري، می

) 140/آل عمران( النَّاسِ بینَ نُداوِلُها األیام وتلْکمبناي این قانون، آیه . دهد می

این . کند است که به ضرورت انجام خواهد شد و قرآن این ضرورت را اثبات می

 ولکُلِّچرا که در علم الهی گذشته است؛  ،دهد رخ میحتمی بودن در زمان معین 

 منْ أَهلَکْنَا وما، )34/اعراف( یستَقْدمونَ وال ساعۀً یستَأْخرُونَ ال أَجلُهم جاء فَإِذَا أَجلٌ أُمۀٍ

  ).4-5/حجر( یستَأْخرُونَ ماو أَجلَها أُمۀٍ منْ تَسبِقُ ما* معلُوم کتَاب ولَها إِال قَرْیۀٍ

ها و انذارهایی که در علم الهی گذشته است،  ها کامالً بر اساس بیم این اجل

  )257-256همان، . (عنوان بخشی از نظام جهان هستی واقعیت دارد به

البته ). 259همان، (کند  ها ترسیم می قانون تداول حرکت دوري را براي تمدن

گویانه نامید؛ یعنی سقوط و انحطاط  را قانون حتمی پیشتوان نام این قانون  می

اي داده شده  ها بر اساس آن حتمی است، اما این امکان به هر امت و جامعه تمدن

است تا دولتی دیگر برپا کند یا تجربه اجتماعی تازه را عملیاتی نماید یا با فراهم 
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تین شرط چنین آوردن شرایط الزم، رهبري یک تمدن را به عهده گیرد که نخس

رهبري، ایجاد تحول داخلی است که قرآن جنبه ایجابی این شرط را بیان کرده 

اي  که در آیه چنان). 11/رعد( بِأَنْفُسهِم ما یغَیِّرُوا حتَّى بِقَومٍ ما یغَیِّرُ ال اللَّه إِنَّ: است

 علَى أَنْعمها نعمۀً مغَیِّرًا یک لَم اللَّه بِأَنَّ ذَلک: دیگر جنبه منفی آن را نیز بیان کرده که

  ).53/انفال( بِأَنْفُسهِم ما یغَیِّرُوا حتَّى قَومٍ

عنوان ابزار  بهرا قرآن تحول درونی را در برابر سقوط حتمی و قانون تداول 

زیرا هیچ جامعه بشري نیست که  ؛بازگرداندن موقعیت از دست رفته قرار داده است

هاي پیاپی زمانه کم توان نشده و دچار غفلت از  ها و آسیب یارویی با خطردر رو

و در معرض  هدام خویش را از دست ندماصول پیشرفت نگردد و اراده مص

  . اي پراراده و آماده قرار نگیرد جایگزینی با ملت و جامعه

قق مند است، فرصت مناسب براي تح در کنار این قانون گریزناپذیر که البته زمان

اراده آزاد انسان وجود دارد و آن، آغاز تحول در درون است که شرط هرگونه 

سان  تحول تاریخی و کلید آن است و انجام این تحول در اختیار انسان است؛ به آن

  . هاي حتمی چیره شود تواند بر تقدیر که انسان با آغاز آن می

اریخ اصرار دارد که پس تفسیر اسالمی از تاریخ، هرچند بر قوانین حتمی در ت 

زمان قدرت بر ایجاد تحول را به دستان  شود، اما هم شامل همه مردم و جوامع می

تجدد  انسان سپرده است تا بتواند اقتدار همیشگی خویش را در راه ابداع و تحول و 

شود که  ها ممتاز می نگري قرآن از دیگر مکتب جا تفاوت تاریخ ینهم. کار گیرد به

ع بشري را در برابر این قوانین ضروري ناتوان دیده و آنها را گرفتار ها و جوام امت

  ) 262همان، . (دانند هاي حتمی می چنگال این سرنوشت
  

  ویژگی قانون تداول و غایت آن

بنا بر دیدگاه دکتر عمادالدین خلیل، قانون تداول داراي غایت و هدفی است و 

اي را فرو  لهی جریان داشته و جامعهاین رابطه استبدالی در میان مردم به اراده ا

این سنت جایگزین سازي تاریخی یا . نشاند گرفته و جامعه دیگري را بر صدر می

تمدنی همچون شمارش اعداد، از پی هم و به اقتضاي چهارچوب زمانی معین و 

هاي الهی در تاریخ است که در  شود، بلکه این قانون نیز از سنت مستقیم اعمال نمی
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اعمال اراده مؤثر الهی در رخدادها و از راه قوانین ثابت و مسیر منطقی چهارچوب 

انجامد که هدفی است که  و شبکه پیچیده از روابط نامستقیم به تحقق اراده الهی می

  : در دو آیه زیر به آنها اشاره شده است

 مقَامی خَاف لمنْ ذَلک بعدهم منْ األرض کُمولَنُسکنَنَّ *الظَّالمینَ لَنُهلکَنَّ ربهم إِلَیهِم فَأَوحى

خَافو یدع14-13/ابراهیم( و (  

نُرِیدنَّ أَنْ ولَى نَمینَ عفُوا الَّذتُضْعی اسضِ فاألر ملَهعنَجۀً ومأَئ ملَهعنَجینَ وارِثّنَ* الْوکنُمو 

می لَهضِ ف6-5/قصص( ...األر .(  

اي  این نکته دگرباره نظریه جانشینی و استخالف را تأکید کرده و از وعده

ها  گوید که کسانی که در همه قلمرو همیشگی به بازگشت و امکان دوباره سخن می

توانند  الهی در زمین را فراهم آورند، می کنند تا بتوانند اقتضائات خالفت جهاد می

  ) 325-323همان، . (در مرکز رهبري قرار گیرند

از سوي دیگر سرانجام حیات دنیوي و اخروي است که ایمان به خداوند بر 

انجامد و کفر به خداوند و پیروي  میدر آن دو هاي پیامبران، به سعادت  پایه آموزش

در هر دو حال این تجارب . از طاغوت، به شقاوت در هر دو سرا منجر خواهد شد

 منّی یأْتینَّکُم فَإِمالهی تحقق خواهد یافت؛ تاریخی انسان بر اساس وعده نخستین ا

 أُولَئک بِآیاتنَا وکَذَّبوا کَفَرُوا والَّذینَ* یحزَنُونَ هم وال علَیهِم خَوف فَال هداي تَبِع فَمنْ هدى

ابحالنَّارِ أَص ما هیهونَ فد38-39/بقره( خَال (  
  

  براي آزمون صدق نظریه خود اد الدین خلیلدکتر عمپیشنهاد 

از آن را قرآنی خود را در نظر داشته و  هدکتر خلیل ضرورت صدق آزمون نظری

البته مراد او از این استقرا، تنها احوال . داند می راه استقراي همه تاریخ بشري ممکن

هی و هاي پیرو ادیان ال هاست که با تقسیم آنها به دو گروه از امت عمومی امت

جویی تاریخی  گاه او از خالل این پی آن. دهد میهاي پیرو ادیان بشري انجام  امت

گذرا درباره این احوال عمومی، دو دیدگاه اصلی به دست آورده و آنها را به عنوان 

  : دو دیدگاه او عبارتند از. دلیل صدق نظریه خویش در نظر گرفته است

که  یروزي آشکار بوده، درحالیهاي آسمانی پ همه رسالت سرانجامِ) الف

  . همه جوامع کفرآلود با نابودي همراه بوده است سرانجامِ
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خوشبختی کامل که میزان توازن شخصی و اجتماعی است، همیشه همراه جوامع ) ب

هاي کفر که از شمار و نیروي  ایمانی بوده است، حتی در هنگام شکست از نیروي

هاي  اي از رخدادها در همه ساحت وشبختی شبکهاند؛ چرا که خ بیشتري برخوردار بوده

هاي درونی انسانی، چون خرد و تن و روح و  نیروبه هاي بشري است و وابسته  فعالیت

  . گردد شود و نیز شامل روابط داخلی و خارجی می عاطفه و غریزه وجدان می

هاي مادي که همواره یکی از  توان گفت موفقیت از اینجاست که نمی

هاي چسبیدن  جوامع کفرآلود از آغاز تاریخ بوده و یکی از ضرورتهاي  مشخصه

گردد، نمادي از  این جوامع به زمین است که موجب پس زدن ایمان به غیب می

به عکس این موفقیت، کاستی بزرگ و انحراف عظیمی را . است خوشبختی کامل

  ) 314همان، (. سازد دهد و شقاوت آنها را آشکار می ها نشان می در تجربه این ملت

ها را  هاي مؤمن و کافر به تساوي رهبري تمدن شود امت بنابراین اینکه گفته می

هاي  اند، تصویر درست تاریخی نیست؛ چرا که مقیاس عهده گرفته در تاریخ به

آیند، بلکه باید همه تاریخ بشر را  دست نمی تاریخی از بررسی یک دوره تاریخی به

توان  پس نمی). 315همان، (و احکام تاریخی قرار داد دست آوردن قوانین  مقیاس به

دست آورد و این مهم باید  این قوانین کلی تمدنی را با بررسی چند سده تاریخی به

ما را به پذیرش این دو  ،با بررسی همه تاریخ بشري فراچنگ آید و همین اصل

  . دارد دیدگاه وا می

  

  دیدگاه دکتر عمادالدین خلیلانتقادي بررسی 

  : هاي زیر قابل تأمل است هاي دکتر عمادالدین از زاویه یدگاهد

شود که  هاي پیامبران می هاي آسمانی شامل همه دعوت اگر منظور از رسالت. 1

دهد تا ادعا  اند، تاریخ بنا بر تفسیر قرآن، این فرصت را به ما نمی سوي مردم آمده به

اگر منظور و مراد را به ادیان و . اند ها به پیروزي رسیده کنیم که همه این حرکت

گانه بزرگ منحصر کنیم، به سبب برخورداري آنها از سه کتاب تورات و انجیل  سه

هاي شماري از پیامبران همچون داوود و سلیمان را نادیده  و قرآن، نخست موفقیت

هاي  هایی را که آشکارا بر بنیان هاي ملت ایم، و دوم آنکه شماري از تمدن گرفته
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سوم آنکه موفقیت نیز همراه همه این . ایم اند، انکار کرده ل گرفتهمادي شک

هاي تازه و صحیح نبوده است؛ مانند آنچه در  هاي آسمانی در ایجاد تمدن دعوت

چهارم آنکه اگر رخدادهاي حرکت نوح را . دعوت صالح پیامبر و هود نبی رخ داد

لهی نادیده گرفته شده نیز رها کنیم، یک نمونه از مصادیق آشکار فعل مستقیم ا

گیري آنها نسبت به  است؛ چرا که در این نظریه میان دو گروه از مردم بنا بر موضع

در داستان نوح، مؤمنان نجات یافته و . تفاوت گذاشته شده است ،دعوت آسمانی

  .اند کافران هالك گردیده

الت گانه بازگردیم، در پیروزي دو رس هاي بزرگ سه پنجم آنکه اگر به رسالت

اگر  ؛هیچ تردیدي وجود ندارد ،یهودي و مسیحی بر اساس نظریه اسالمی به تاریخ

بتوانیم تحریف یا انحراف اولیه از مبادي و قوانین آنها را اثبات کنیم، البته با 

پوشی از آنچه پیامبران این دو دین از مردم دیدند؛ هرچند هر دو بذرها و  چشم

  . را پاشیده و ایجاد کردندبنیادهاي اساسی خیزش تمدنی تازه 

هاي تاریخی بر پایه  ها در بخشی از دوره هاي بعضی از امت پیروزي. 2

هاي  هاي آسمانی در نمودهاي بیرونی خویش، هرگز متفاوت با موفقیت رسالت

هاي اجتماعی ایجاد کرده  هردو نظام. هاي آسمانی نیست ارتباط با رسالت هاي بی امت

چه بنیادهاي تمدنی  ؛د که از نظر دوام تاریخی متفاوت بودهایی برپا نمودن و تمدن

دکتر خلیل به این . آنها بر پایه مادیت استوار شده بود، چه بر اساس معنویت دینی

هاي تاریخی تمدنی بشري یاد  عنوان تجربه حقیقت اعتراف کرده و از همه آنها به

عمومی تمدن، به تکوین از زمان وقوع یافته و از ظاهر  اي کرده است که در مرحله

  . اش است اند که همان بحث سعادت به مفهوم گسترده درونی انسان متمدن انجامیده

هاي کفربنیاد تاخته که آنان ایمان به  دکتر عمادالدین خلیل به مناقشه با تمدن. 3

این رویکرد منجر به پیدایش . اند غیب را نپذیرفته و حقیقت متعالی را انکار کرده

طور  جوامع مؤمن که به: اه شده که جوامع را باید در دو قالب تصویر کرداین دیدگ

کامل به رسالت آسمانی پایبندند، و جوامع کفربنیادي که ایمان به غیب را در همه 

اما سخن بر سر این حقیقت است که هیچ یک از . اند دانسته اشکال آن مردود می

مگر کسی که نسبت به تحقق  ؛ندا این دو جامعه، در تاریخ واقعیت عینی نیافته
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اما درباره . جامعه مؤمنانه در صدر اسالم، ادعاي کمال ایمان براي شهروندانش کند

توان  هاي تمدنی هم دست یافته باشد، نمی اي کفرآلود که به موفقیت تحقق جامعه

  .هاي غیبی تحقق یافته باشد اي پیدا کرد که در آن، کفر به همه گونه نمونه

اي را فرض کرد که هرگونه ارتباطی را با غیب قطع کرده باشد،  جامعه اگر بتوان

توان  نمی. کند اما موضوع برخورداري از داشتن یک هدف متعالی بسیار فرق می

ها فرض کرد که براي آن هدف عالی  حرکتی پیش رونده در تاریخ تکاپوهاي ملت

ی است که براي هاي اجتماع لحاظ نشده باشد و ذات هدفمندي در تاریخ جنبش

آنها تصویري از یک نمونه عالی ایجاد کرده و ایشان را به سوي تحقق آن هدف به 

مندي را به ارمغان آورده و  آورد و همین هدفمندي است که جهت حرکت درمی

  . سازد ها را فراهم می زمینه موفقیت

ه در این باره مناسب است تا به این گفته دکتر ابراهیم صدیقی بسنده شود ک

کند که اجماع بر اساس ایمان به یک باور در هر  ها اثبات می نگاهی به تاریخ ملت

. آورد کشاند و در مسیر تحقق آن به حرکت درمی امتی، او را به سوي هدف می

  ) 174، صدیقی(

پیامد این سخن آن است که هر ملتی که توانسته وجود خویش را در تاریخ  

تواند وجود خویش  هر باور به آن اندازه می. ه استاثبات کند، به باوري ایمان داشت

بر . را در تاریخ کارآمد و مؤثر کند که از پیوندي اخالقی ـ اجتماعی برخوردار باشد

همین اساس است که عامل اصلی در انحطاط یک تمدن و زوال آن، فساد اخالقی 

ت و خیزش ؛ چرا که بنیان حرک)192همان، (رواج یافته در روابط مردمان آن است 

  . اجتماعی را که عامل نخست پیدایش تمدن و دوام آن است، از دست داده است

هاي کفربنیان نیز پس از آن است که شرایط مساعد نخستین  نابودي تمدن. 4

اند و این همان مسیري است که جوامع مؤمن در مسیر  خویش را از دست داده

   :نویسد میاذعان کرده، آنجا که  این مطلب را دکتر خلیل نیز. پیمایند انحطاط می

عنوان  قرآن براي تأکید بر مسؤولیت بشري جماعت اسالمی، عهد پیامبر را به«

ها مورد خطاب قرار داده است و اعالم کرده آنها نیز  نماد مؤمنان در همه دوران

در صورت عدم انجام مسؤولیت تاریخی خود، دچار سرنوشت کافران خواهند 
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کردن شانه از زیر بار مسؤولیت اجتماعی خویش، در جهان  محض خالی شد و به

 ال ثُم غَیرَکُم قَوما یستَبدلْ تَتَولَّوا وإِنْجاي خویش را از دست خواهند داد؛ 

  ).38/محمد( أَمثَالَکُم یکُونُوا

این مطلب با آنچه دکتر صدیقی از امثال این آیات استفاده کرده، سازگار است 

داوند متعال پیشرفت و ترقی و سیادت را براي امت معینی قرار نداده که خ

است، بلکه هر امتی در بخشی از زمان، فرصت اقدام و تکاپو دارد و مشمول 

که خود تابعی از ) 169صدیقی، (قوانین شکوفایی و انحطاط خواهد شد 

   )157، عمادالدین خلیل(» .هاي رشد یافته در میان آن مردمان است خصلت

هاي تاریخی موضوعیت و محوریت  این سخن بدین معناست که قوانین یا سنت

کنند که از منظر قرآنی نیز  ها حکم می ها و ملت دارند و آنها درباره سرانجام تمدن

گوید که دین ضرورتاً براي برپایی  در این باره ابن خلدون می .قابل اثبات است

ر اندیشه دینی بنگریم که شامل همه ادیان اما اگر به دین از منظ. تمدن نیامده است

 ساز ، تمدنکند که در دل مردم ایمان برپا می است آسمانی و زمینی و هر باوري

شود، هرچند که بعضی از ادیان الهی را رد کرده و یا مفهوم غیب را نادیده  می

چرا  ؛توان هیچ تمدنی را از اندیشه دینی یا دین جدا کرد در این هنگام نمی .انگارد

اگر چنین شد، دگرباره باید به . شود که هیچ تمدنی بدون اندیشه دینی برپا نمی

  . همان قوانین ثابت عمومی حاکم بر جهان هستی بازگشت، نه چیز دیگر

اما این نکته که ایمان به خداوند و ادیان الهی عامل دستیابی به خوشبختی . 5

توانند ایجاد کنند؛  ي مادي نمیها چنین خوشبختی را مکتب کامل انسان است، این

اگر اثبات شود چنین خوشبختی از راه . چرا که در ژرفناي جان انسان راهی ندارند

که  هرگونه ایمان حقیقی به هر دیانتی، حتی ادیان بشري قابل تحقق است ـ چنان

براي پیروان آیین بودا محقق شده است ـ، در این هنگام مزیت ادیان آسمانی براي 

این خواهد بود که او را به راهی هدایت کند تا بتواند مسؤولیت خویش را به انسان 

اي که سعادت و  گونه عنوان خلیفه خدا بر روي زمین انجام دهد، آن هم به

خوشبختی در دنیا و آخرت را براي او به ارمغان آورد، نه فقط توانایی بر آباد کردن 

  . دهند به پیروان خویش می این امکان را نیز جهان؛ چرا که دیگر باورها
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هاي  شود که تفسیر قرآنی از تاریخ همواره ما را به سنت به اختصار گفته می. 6

دهد و از خالل این ارجاع، شرایط موضوعی و محوري حرکت  تاریخ ارجاع می

شود، ضمن آنکه عامل غیبی را نیز همواره در صحنه رخدادها  تاریخ را یادآور می

نه حضوري که حرکت انسان و جامعه را اجباري کند و آنها را اما . داند حاضر می

هاي غیبی قرار دهد، بلکه این حضور همواره ربط  آل طور قهري در مسیر ایده به

  . کند کلی میان انسان و طبیعت را حفظ می

توان  در این حال می. مندي جهان خود نفی کننده هرگونه جبر و قهر است سنت

شود رخدادي به  گاه که گفته می آن. اند هاي الهی از سنتگفت که قضا و قدر نیز 

هاي الهی در جهان طبیعت که  قضا و قدر الهی رخ داده است، یعنی بر اساس سنت

این مفهوم از . اي ضروري دارند، رخ داده است از باب قانون سبب و مسبب رابطه

ز امام ا. شود گ پیامبر دیده میرصراحت در سخنان صحابه بز قضا و قدر به

که از زیر دیوار در حال خراب شدن به دیوار سالم پناه برد،  امیرالمؤمنین علی

از قضاي : گریزي؟ شنیده شد که فرمود چون پرسیده شد که آیا از قضاي الهی می

معناي اعتماد به اسباب  این سخن به). 8/3692صدوق، (گریزم  الهی به قدر الهی می

  . آیند دهایی که از مقوله قدر الهی به شمار میطبیعی و پیامدهاي آنهاست؛ پیام

 مالعونخاطر شیوع  در همین باره روایتی از خلیفه دوم درباره نرفتن به شام به

کنی، پاسخ داده که فرار  منقول است که درباره این جمله که آیا از قدر الهی فرار می

ا در برابر دو سپس چنین گفته که اگر شتر خویش ر. از قدر خداوند به قدري دیگر

. اي قدر الهی عمل کردههردو وادي سرسبز و خشک در هر کدام بچرانی، به 

  ) 9/5722بخاري، (

برنده اختیار مردم نیست، بلکه  بنابراین قدر خداوند عبارت از حکم ازمیان

. اي است که در صورت پیدایش شرایطش، در بیرون تحقق خواهد یافت پدیده

خلدون و مالک بن نبی و محمد باقر صدر و خود  نهایی چون اقبال و اب شخصیت

عماد الدین . (دکتر عمادالدین خلیل نیز در جایی دیگر مانند همین نظر را دارند

  ) 64خلیل، المنظور التاریخی فی فکر سید قطب، 
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گیرد که  بر اساس این تفسیر، پیامدهاي اساسی درباره موضوع بحث شکل می

  : اینکه عبارت است از

  . ان هستی جز قوانین ثابت الهی چیزي وجود نداردـ در جه

. گیرد اند، دربر می ـ این حقیقت آنچه را که به معجزات هم شهرت یافته

هاي گسترده در جهان هستی و  معجزات و امور غیر عادي نیز تابع نظام و سنت

هاي ثابت الهی در جهان نیستند و  کننده سنت تاریخ هستند؛ یعنی معجزات نقض

آیند، بلکه معجزات نیز معلول تحول در شرایط  شمار نمی وارد استثنایی هم بهحتی م

یابد و  ها جریان می اي از سنت روشن است که در هنگام وجود شرایط، گونه. است

  . ها اي دیگر از سنت در هنگام فقدان شرایط، گونه

یشین نسخ شود؛ البته نه اینکه قانون پ بنابراین قانونی جایگزین قانونی دیگر می

شود، بلکه با تحول شرایط کهنه و پیدایش شرایط نو، قانون متناسب با آن جایگزین 

  ) 145-144مطهري، . (گردد قانون پیشین می

هاي الهی حاکم بر  یکی از موضوعات فراموش شده، پرسش از چیستی سنت. 7

نی ها هستند یا قوانی هاي ملت آیا این قوانین جدا از تجربه. جهان هستی است

هستند که آفریده خداوندند؟ مانند طبع بشر که مخلوق خداست تا بر فعل بشري با 

  آن قانون خلق شده نیز سازگار شود، ولی جدا از انسان و حاکم بر اوست؟

اگر معناي دوم پذیرفته شود، این یک سنت الهی در تاریخ نیست، بلکه اقتدار 

خ با جبر مطلق خود، بر انسان عالی بر انسان و تاریخ است و در این حال، تاری

  . لباس قانون به تن کرده است

حرکت . اما بر اساس معناي نخست در برابر ما اراده آزاد انسانی وجود دارد

او توان ابداع و نوآوري دارد که در ضمن آن، آگاهی . آزادانه او سازنده تاریخ است

  . شود ها افزون می انسان از راه کسب تجربه

اند، سید قطب  همان است که فیلسوفان گذشته بدان تصریح کردهاگر این معنا 

  :در هنگام سخن از چگونگی سبک قرآنی در تاریخ گفته

که در ضمن  کند، چنان ال میبهاي فردي دن قرآن حقایق کلی را از طریق نمونه«

  ) 361سیدقطب، (» .کند پرداختن به قضایاي فردي، قوانین ثابت را اعالم می
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ها از  هاي تاریخی هستند، پس سنت وانین اخذ شده از تجربهها ق این سنت

هاي خارجی مستقل؛ یعنی این قوانین مخلوق نیستند تا  جنس تاریخند، نه پدیده

آنچه در بیرون وجود دارد، نظام علت و معلول است . هاي مستقل باشند داراي وجد

این نظام،  هاي متفاوت وجودي و از وجود و موجوداتی با برخورداري از درجه

  . کند ذهن قوانین کلی را انتزاع می

. هاي بیرونی است ها قضایاي عقلی برآمده از حقیقت پدیده پس قوانین و سنت

  :گوید رو است که ابن رشد می ازاین

خرد انسانی تنها توان ادراك موجودات را از اسباب پدید آورنده آنها دارد و کسی «

  )785ابن رشد، (» .برد ی خرد را از بین میکه اسباب را نادیده بینگارد، کارآی

هاي آنها مشروط به  کنشکه هاي طبیعی موجودات آن است  یکی از ویژگی

شود  هاي دیگر موجودات است و اگر آن انجام نگیرد، این کنش هم انجام نمی کنش

 ،دهد که خداوند فاعل در جهان به نظر ابن رشد، این قانون نشان می). 787همان، (

ر موجودي طبیعت ویژه او را قرار داده و آن را به آن طبیعت وابسته کرده براي ه

ها  است؛ یعنی نظام جهان هستی یک نظام ارتباطی و ثابت است که ارتباطات پدیده

در آن طبق قوانین انتظام یافته است و در یک سلسله طولی به مسبب االسباب ختم 

در جهان را به افعال یک پادشاه  رو سزاوار نیست که افعال الهی شود، ازاین می

اقدامات چنین پادشاهی از سرشتی . ستمگر تشبیه کنیم که پیرو هیچ قانونی نیست

شود و اگر کنشی از او سر زد، استمرار وجود این فعل در  ناشناخته برخوردار می

و در چنین شرایطی است که ) 796همان، (هر لحظه زمانی ناشناخته خواهد شد 

جودات از بین خواهد رفت و مفهومی براي علم یقینی قابل تصور نظام میان مو

  ) 29جیرار جهامی، . (نخواهد بود

بنابراین قدرت خداوند در همه احوال در ضمن قوانین او جریان خواهد یافت و 

این همان سنت الهی است که هم در جهان مادي حاکم است و شامل انسان و تاریخ 

ها به هم پیوند  اوراء و خداوند که از طریق سنتهم خواهد شد، و هم در جهان م

و از خالل این قوانین است که انسان قدرت بر اختیار و اراده آزاد دارد؛  ،خورد می

چرا که اختیار و آزادي از مقومات وجود انسانی است که همانند وجودش، اعطایی 
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ده باشد و سنت خدا در حق انسان آن است که مخلوقی داراي ارا. خداوند به اوست

اي قابل درك  مشیت الهی اقتضا کرده تا او مختار و بااراده و آزاد باشد تا تاریخ پدیده

که قرآن  شودبوده، عبارت از تجربه متراکم انسانی باشد و مفهوم عبرت از آن ممکن 

  . گیري فرا خوانده و آن را مفهومی واقعی قرار داده است مردم را به عبرت

که شیوه تفسیر قرآنی از تاریخ سزاوار است تا با قابل مالحظه است . 8

هاي اندیشه تاریخی ظهور یافته در اسالم همراه شود که مستقیم از متن قرآن  سبک

هاي روشن است و چنان بر آن تمرکز شده و تکرار  داراي مضمون و گرفته شده

ضی از هاي کوتاه بع شرح. گردیده که توان آن را دارد تا ذهن را متوجه خود سازد

. طلبد مفسران کهن نیز به این موضوع کمک کرده است که بررسی آنها را بیشتر می

ها  هاي نهایی به شمار آورده و به همان ها را دستاورد ، این برداشتمفسرانالبته این 

هاي بشري  از فواید مستقیم بالغی قرآن از این تجربه» عبرت«واژه . اند بسنده کرده

وشش عقالنی درباره بررسی این تجربه صورت گرفته باشد است، بدون آنکه هیچ ک

البته بخشی از این . هاي محدود درباره تاریخ بیرون آمد تا بتوان از دایره اندیشه

داستان به تأخیر نسبی ظهور اندیشه فلسفی و سپس مشارکت دیرهنگام آن با 

براي سان، جهان مورخ محدود به کوشش  بدین. اندیشه تاریخی مسلمانان است

و مفسر هم در جهان ویژه کشف معانی واژگان  هکشف وثاقت سند خبرها شد

آنِ و تنها حرکت نوین فلسفه تاریخ با محوریت قرآن را باید از  ه استگرفتار آمد

  .سید جمال در دوران اخیر دانست
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