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  گر شوديگر شد جهان ديجان چو د

  
آن بزرگوار  يو ابد يمحور يامهايپ کرد و يم ، چهکرد يمدر زمانه ما ظهور  )ص(اسالم يامبر گرامياگر پ 

 خالف واقع است،  يها يلسوفان، پرداختن به شرطير فين باب، به تعبيبود؟ سخن گفتن در ا يمعطوف به چه امور

در نقاب  ياب رويکام يزندگسال  ۶۳و پس از  ظهور کرده ينيمشخص و مع يدر دوره زمان امبر اسالميچرا که پ

 يم مؤلفه هايکند تا بتوان يخالف واقع به ما کمک م يها ين شرطياما ا. افته استشت يباق يايدنبه  ده ويخاک کش

که  يثياز احاد يکيگرفتن از شم با مدد کو يم. ميم و بکار بنديبشناس را شانيگرانقدر ا راثيم يضرور و يمحور

 "بعثت التمم مکارم االخالق يانّ"ت يروا. فوق پاسخ دهم، به پرسش ات قرآنياز آ يکيو  نقل شده امبر اسالمياز پ

 يبرا امبريت، پين روايمطابق با ا. ميرا در نظر آور" العالمين رب هللا مماتي و محياي و نسكي و صالتي إن قل"ه يآو

مات از مقو انسانها يست اخالقينحوه ز يبرا يفراهم کردن بسترل اخالق مبعوث شده است؛ در واقع يمکم و تيتتم

چون عدالت، احسان،  يا يم اخالقين ما از  مفاهيامروز يرسد درک و تلق يبه نظر م. اسالم بوده استامبر يبعثت پ

ن مقوالت يش از ايپ سال ١٤٠٠که  ينها با درکق آيو حدود و ثغور و مصاد... ديد، نباي، باي، بديبه عهد، خوب يوفا

 يالقرب يتاء ذيو ا بالعدل و االحسان أمر يان اهللا " ه يهمانطور که از آ. دا کرده استيپ تفاوت نزد مردم وجود داشته،

عدل و  چون يميمفاهاز  يمخاطبان وح يدرک و تلق د، خداوند ناظر بهيآ يبر م "عن الفحشاء و المنکر ينهيو 

 .صورت گرفته استم ين مفاهيا يعرف قِيمصاد و يتلقمخاطبه معطوف به تصور و و د يگو يسخن م و منکر احسان

؛ نه به عدل فراخوانده است  زمانه ظلم زمانه به عدل  ه مردم را ازين آيدر ا قرآن ن انگاشت کهينتوان چ يم پس

توانستند  ين صورت نميو در ا دنداشتن يخياز عدل فراتار يدرک  ي؛ چرا که اساسا مخاطبان کالم وحيخيفراتار

ن ي؛ در عدر نظر گرفت يوم کالن و مهم اخالقدو مفه به مثابه ديبا نجايدر ا را» ظلم«و » عدل« .ه باشنديمخاطب آ

 را يانيوح يآموزه هااسالم، امبريپ گارآن روز انمخاطب. صادق است زين يم اخالقيگر مفاهيباره دن سخن دريحال ا

  .بستند يکردند و بکار م يق ميدند و تصديفهم يم اتيبکار رفته در آ مِيش از مفاهيخو يک و تلقبا درمطابق 

را  )يو اجتماع يفرد( اسالم در حوزه اخالقامبر يپ ياصل يريجهت گ توان يم ،ن امريبا مد نظر قرار دادن ا

 .کرد قلمداد و ناروا  ناموجه يمناسبات اخالق يروا و موجه بجا يمناسبات و روابط اخالق ن کردن يگزيجا

در  م مکارم اخالقيل و تتمين انگاشت که تکميتوان چن يشدند، م ين مبعوث مشايا هم اگر يکنون هدر زمانن،يبنابرا

گرفت و متصف به  ير چتر اخالق قرار ميز ياحکام اسالم تمام کرد و به اقتضاء آن يدا ميت پيشان محوريا يامبريپ
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 رينظ يا يم اخالقيمفاه قيره مصاديو داو حدود و ثغور  فيکه تعر اشاره کردم. دش يم عدالت چون ياوصاف

 ياقتضاء م ياخالقم مکارم يل و تتميتکم. ابدير ييتغ متفاوت، يزمان يتواند در دوره ها يم  ..به عهد ي، وفاعدالت

، کمک کردن به ييراست گوبه عهد،  ي، وفايمردم را به عدل، احسان، نوع دوست اسالم، يگرامامبر يد که پکن

 مقوالت تخته بند زمان و مکان است؛و  مين مفاهيفرا خواند؛ هر چند حدود و ثغور ا... ر و ياضرار به غعدم ، گرانيد

ن يا يو اکنون يينجايا قيمصاد و ميمفاه با يکيتواند به ن يم يجهانشمول اخالق يو ارزشها يابد يام آسمانياما آن پ

   .  و با آنها جمع شود دتالئم باش در  امور

اسالم در حوزه  امبريپ که رسالت  ن انگاشتيتوان چن يذکر شد، م ه در ابتداک يه ايبا توجه به آ ن، يعالوه بر ا

   :يوح به مخاطبان و تازه عيبد  و نگرشِ نگاهدن يبخش  است  و  يگردان يمتضمن سو يو معنو يسلوک باطن

  م از تو بسيده خواهين ما دياز ا بعد

  تا نپوشد بحر را خاشاک و خس

امبر يکه مورد خطاب خداوند و پ يردفست يو نحوه ز يات و ممات و کل زندگيحن معناست که يه متضمن ايآ 

انسان مؤمن نگاه کند؛  يدا ميپ يگريد يشود و رنگ و بو يم يگريمعطوف به جانب د ،هآوردمان يو ا واقع شده

 کران و مهابت و عظمتيامر ب يو بسو شود يبرگرفته م رامونياز جهان پ امبر،يراث پيقرآن و م مواجهه با پس از

 يتهايبه عالم در همه فعال ين نگاه قدسيند و ايب يم يکل جهان را قدس ،امبريمخاطب سخن پ. شود يدوخته م يهست

  :گفت يم ياقبال الهور . آکند يم يباطن يت و تجربه هاياز معنو ست جهان او رايو زکند  يزش ميراو  يزندگ

  گر شوديچون که در جان رفت جان د

  گر شوديگر شد جهان ديجان چو د

  :گفت يهم مموالنا 

  امت نقد هستيدر درونشان صد ق

  ه مستين آنکه شود همسايکمتر

اسالم بوده است؛  يگرام امبريپ بعثت دن از مقومات يگران بخشيد يزندگ ور و جهت تازه بهو مح يگردان يسو 

بخشد؛  يبه فرد م يو جان و جهان تازه ا ير و زبر کننده است و زندگيکه ز يل مزاجيو تبد يتگشتال تحولِ ينوع

  .دهد ير مييتغ بالمره به جهان راآنها  کند و منظر يپا م به يامتيق مخاطبانجان در امبر يپ
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و بر عرف زمانه نزول صحه نهاد و از همان مخزن تصورات و  )ص(امبريپهمانگونه که ن انگاشت که يتوان چن يم

معطوف به کالن آن  يريجهت گافکند که  يپ ينينو يبنابر آنها  يمبتنم زمانه مدد گرفت و يمفاهقات و يتصد

واحد را  يپرستش بتها، پرستش خدا يرفت، اما بجايرا پذ شان اصل پرستشي؛ چنانکه ابود يخداوند و امر متعال

در رسالت  يبه جهان هست ر نگرش و منظر مخاطبانيتغ کرد، يظهور م هامبر اسالم امروزياگر پکرد؛ ن آنهايگزيجا

 و م و تصوراتيفاهدر م يدخل و تصرف چندان  شاني، ااحتماال به قرار سابقکردو  يدا ميپ  يشان نقش محوريا

 يديتوح ينگرش قدس کهي، به نحوداد ير مييتغ را کالن فرد به جهان يمعنو کرد؛ بلکه نگرش يمانه نمز عرف

گفته  و فقها مورخان. افتي يسامان م ين امر محوريحول ا ر کارهايو سا شد يم يبه هست ير قدسين نگاه غيگزيجا

 يچنانکه جواد عل( سابقه داشته اند يمعه عربو در جا يسيو نه تأساند  يياسالم ،امضا يدرصد احکام اجتماع ۹۹اند 

 يظهور م يبر در زمانه کنونامياق، اگر پين سيبر هم. )آورده است» خ العرب قبل االسالميتار يالمفصل ف« در کتاب 

ر و سمت و محوصرفا رد و ک يزمانه را امضاء م قاتيو تصد کرد که عموم تصورات ينه زنگما توان يکرد، م

  .داد يم رييتغ آنها را يسو

سامان  ياسالم نظر کرد و برا يامبر گراميراث ماندگار پيدر م تيو عنا ده تأمليتوان به د ين است که مينچنيا

مدد گرفت و  آن يو محور يضرور يز مؤلفه هاا يش در زمانه کنونيخو يو معنو ياخالقسلوک دن به يبخش

  . معنا کرد هاش را حول آنيخو يزندگ


