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 خمتصری در باره مفهوم زمان و تاريخ در اسالم
 

برای تعيني و درک مفهوم زمان در اسالم بايد دو نکته مورد             
 :توجه قرار گريد

اول اينکه اين تعيني بايد بر پايه قوانني مذهب اسالم صورت            
ی روش و نوع       پذيرد و دوم اينکه عمل کرد انساا يعن           

نيز مورد  )  سی مذهبی جامعه شنا (زندگی کردن مردم مسلمان      
تاِثري اين دو مقوله بر يکديگر نه فقط         .  بررسی قرار بگريد  

مفهوم زمان را در اسالم تعريف بلکه آگاهی و درک مسلمانان           
 .نيز تعيني ميکند) آگاهی تاِرخيی (را از تاريخ 

خدا اول دنيا را بوجود      )  حديث(بر طبق روايتهای اسالمی      
اين بدين معنی   .  و وجود را  آورده و با دستورات بعدی هستی       
بر خالف ايده جاودانی در      (است که دنيا يک سرآغاز دارد         

. و آفرينش بطور تسلسلی صورت گرفته است        )  فلسفه افالطون 
بدان معنا که خدا از هر حلظه به حلظه ای ديگر ِيک آفرينش               
نو بوجودآورده است که پس از ربط اين حلظه ها آفرينش حالت            

آفرينش از هر حلظه به حلظه ديگر و            .  دالينقطع خبود ميگري   
ادامه آن بوسيله اوامر خدا اين معنی را ميدهد که خدا              
آينده جهان را چه از نظر فکری و چه از نظر برنامه ای از              

طبق اين فلسفه خلقت     .  تعيني ميکند   حلظه به حلظه ديگر     هر
استفاده .  انساا در ساخت و طرح آينده جهان نقشی ندارند         

 از مهني   ”هر آنچه خدا خبواهد   “  مبعنای      ”هللانشاءا„لغت  روزانه  
ارسطو که  )  سببيت(  قانون علت و تاثري   .  طرز فکر صورت ميگريد   

شامل متام هستی در طبيعت ميشود در اسالم مورد قبول                 
اما باو جود اين اعتقاد که متام امور انساا را           .  منيباشد

شند و بايد   خدا تعيني ميکند مسلمانان مسؤل اعمال خود ميبا       
 .در روز قيامت جوابگوی باشند

 
زمان مابني آفرينش و روز قيامت بعنوان تاريخ بشريت در             

ِاين قوانني ابدی   .  اسالم بوسيله قوانني خدائی تنظيم ميشود      
هستند و غري قابل تغيري و بزبان عربی به پيغمرب اسالم آخرين            

بدين ترتيب تاريخ برای      .  فرستاده خدا اهلام شده است       
در واقع  .  سلمانان مبرحله آخر خود يعنی بامتام رسيده         م



 2 

تاريخ بعد از ايدائل اوائل اسالم ديگر حرکتی ندارد و از            
 )بن بست تارخيی. (مهني زمان ببعد ساکن مانده است

اين بی حرکتی باين علت ميباشد که تاِريخ بعدی با رجوع              
ن ارزشهای اي .  باين دوره اوليه مورد ارزشيابی قرار ميگريد      

مفهوم .  دوران برای مسلمانان معيار های جاودانی ميباشند       
زمان گذشته برای مسلمانان فقط اين امهيت را دارد که آا            
بتوانند کردار و رفتار خود را با اعمال و گفتار پيغمرب             

. اسالم و جامعه مسلمان اين دوره مورد مقايسه قرار بدهند          
زمان اوليه  متام سعی مسلمان برای رسيدن دوباره باين             

ّبعد و مفهوم اخالقی اين دوره خارج از          ´چرا که   .  ميباشد
مقوله زمان قرار گرفته است، بدون زمان است، يعنی تارخيی           

زمان حال و آينده ِنيز برای مسلمانان تااين حد           .  منيباشد
قابل امهيت ميباشند که آا بتوانند در اين مدت عمل کرد و            

رستگار شدن در آن     برای    وظائف خود را با قوانني مذهبی       
اين اعمال در روز قيامت مورده بررسی          .دنيا تطبيق بدهند  

مفهوم خود را   در رابطه باآن دنيا     زمان حال   .  قرار ميگريند 
زمان حال برای برنامه ريزی برای آينده در          .  پيدا ميکند 

آگاهی تارخيی و درک    .  اين دنيا کمرت مورد توجه قرار ميگريد       
 .ِيک خصلت واپسگرانه داردمسلمانان از زمان 

زمان فقط در   .  در جهانبينی اسالم زمان ومکان ممزوج هستند       
وآن دنيا بدون زمان است وشکل مکان         اين دنيا امهيت دارد   

زمان شامل حال شهيدان      .  خبود ميگريد که دائمی ميباشد       
منيشود، آا مستقيمآ به هبشت مريوند و تا  روز قيامت صرب               

 . منيکنند
 تا روز قيامت بطول مياجنامد و بدين ترتيب گذشته          زمان حال 

. نيست که هر حلظه دورتر ميشود       )  تارخيی(يک مفهوم زمانی     
بدينسان دوران  .  زمان حال يعنی بتآخري افتادن روز قيامت        

حال وآينده در اسالم دارای ِيک مفهوم زمانی هستند          ,  گذشته
 . که مهان مفهوم اخالقی دوران اوليه اسالم ميباشد

 
 بر خالف مسيحيان که خود را وارثان فرهنگ يونان معرفی             

تاريخ را تقسيم کردند به دوران باستان            مينمايند و 
) مدرن,  عصر سرمايه داری   (قرون وسطی وعصر نو    ,  )کالسيک(

مسلمانان اعراب فاقد دوره باستان ميباشند و پيدايش اسالم         
در )  مدرن(عصرجديد  .  سر آغاز تاريخ خود حمسوب ميکنند       را
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کشورهای اسالمی   کشورهای اسالمی هنوز شروع نشده است و حتی         
تاريخ مسلمانان فقط   .  نظر مثبتی باين  دوره مدرن ندارند      

اين بدين معنی    .  از دوران قرون وسطی تشکيل شده است          
و مهچنني ايرانيان بعد از       )  اعراب(ميباشد که مسلمانان     

تاريخ مبعنی  (پذيرفنت اسالم ديگر ملتهای تاِرخيی منيباشند          
 -تکامل و تغيري هم از نظر فکری وهم از نظر برنامه         ,  حرکت  

قانون قصاص در   )   پيش 250(بطور مثال در دوران زنديه      .  ای
شرياز به مورد اجرا در ميامد و امروز نيز اين  قانون در              

يعنی دوران زنديه هنوز گذشته     ).  ايران بکار گرفته ميشود   
در کشورهای اسالمی تشکيل شده     تاريخ  .  نشده،  تارخيی منيباشد   

است از يک سری حوادث و وقايع و اين فرق دارد بايک روند              
 .تکاملی تاريخ

از (تغيريات سطحی در کشورهای اسالمی از خارج صورت گرفته            
و حتی بآنان حتميل شده است و هبمني علت مسلمانان           )  طرف غرب 

). انقالب ايران (خمالف اين حتوالت در جامعه خود ميباشند            
) مدرن(ايرانيان اولني ملت اسالمی هستند که بر عليه غرب            

. البته جامعه در زمان حکومت شاه مدرن نبود        .  قيام کردند 
و بطور کلی   )  تشکيالت(مدرنيته يعنی اينکه ادهای اجتمائی     

اخالق جامعه بر پايه انديشهای علمی استوار و آزاديهای            
جدائی دين از   فردی و احزاب وجود داشته باشند و بالخره            

 حکومت، که اين موارد در رژمي سابق وجود نداشتند
ولی مردم ايران حکومت شاه را غربی تعبري ميکردند و معتقد           
بودند که رژمي سعی ميکند فرهنگ غرب را جايگزين فرهنگ              

باعث  )  اخالقی(در واقع دالئل فرهنگی      .  منايد)  اسالم(سنتی  
 اقتصادی و سياسی      بروز انقالب درايران شدند و نه دالئل         

  !!موتور و يا بقول مارکس لکوموتيو        ).  نبودن دمکراسی (
انقالب ايران را متايلهای و اشتياقهای شديد مردم برای             
رسيدن  به دوران اوليه يعنی دوران پيغمرب اسالم وحکومت             

اگر تاريخ غرب در فلسفه      .  دوران حضرت علی حبرکت در آورد      
با به وجود   )  Phänomenologie des Geistes:Hegel (  هگل  

آمدن جامعه بورژوازی و حل تضاد مابني نوکر و ارباب و               
اجياد مساوات مابني آا به امتام مريسد و بعد از بني رفنت                
سيستم سوسياليسم در روسيه حداقل تا به امروز صحت  نظريه           
هگل تائيد شده است که سيستم سرمايه داری آخرين دوره              

در اسالم با به وجود آمدن جامعه          تاريخ ميباشد، تاريخ       
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 منني  در دوران اوليه اسالم قبل از آنکه بدرستی حبرکت              �مو

در بيايد و بدون حل تضاد مابني ارباب و نوکر و بدون                 
تنها چيزی که بعد از      .  آزادی در اجتماع متوقف شده است      

 :اين دوره باقی مانده بقول شکسپري سکوت است
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