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 پيش گفتار : 

الگوي خويش قرار  - که درود خداوند بر او و خاندانش باد  -]تو اي مسلمان ![ پيامبرت را  

ده، که از همگان پاک تر و پاکيزه تر است ؛ مقتدا جويان را رَه مي نمايد و تسليت خواهان را  

 1 ال مي زدايد.غم از دِ

ت و سيره : سنّت ، در اصطالح فقيهان ؛ »  قول ، فعل ، تقرير« معصوم )ع( است ، به ديگر سخن ،  سنّ

 گفتار ، کردار و در برخي واقعه ها ، تاييد بي کالمِ معصوم ) پيامبر و امام ( است. 

لحاظ    رفتار اوست و به  معصوم )ع( است که تعيين کنندة شيوه ، متد و سبکِ  عمليِ  وَ اّما سيره، منطقِ

اين که از نوعي استمرار و دوام برخوردار است ، قاعده مند و ضابطه پذير است و قابليّت تکرار دارد ؛ و به  

)ص(  پيامبر  وحي«   « منظر  از  که  است   ... و  پذيري  ضابطه  و  مندي  قاعده  همين  مسلمانانِ    2دليل  براي 

براي شما در فرستادة  : »بي گمان  نيکوست  مقتداي  آن   باورمند، همواره  براي  نيکوست،  مقتداي  خداوند 

 3کس که به خداوند و به روز بازپسين، اميد دارد و خداوند را بسيار ياد مي کند«. 

 سيره، در دو حوزة متفاوت قابل بررسي است :  

 هاي اخالقي معصوم مربوط است .  سيرة فردي ، که به ويژگي – 1

 سي او نظر دارد.فرهنگي و سياسيرة جمعي ، که به ابعاد اجتماعي،  – 2

عمده، در اين درسنامه، بر آن بخش از سيرة پيامبر )ص( است    البته با توجه به موضوع بحث ، تاکيدِ

 بغة اخالقي و تربيتي دارد. صِتر که بيش 

 

 الحسان او ضلِالفَ ولّيُ واللّهُ

ن    مدیریت آموزش و پژوهش موسسه یاران امی 

 

 

 

 

 .16امام علي )ع( نهج البالغه ، خطبه   - 1
 و به همين سان ، با استناد به حديث »ثَقَلَين « و » اصل وصايت در طول نبوّت « ، امام )ع(. - 2
 . 21احزاب ، آية  - 3
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 1درس 

کامل را  اسالم  پيامبر  »اشرفمسلمانان  واقع  در  و  کامل   ِ  ترين  يعني  و شريف مخلوقات«    رينِ تترين 

بدان را   وصولِ  فضايل و کماالت را که مقام بشري قابليتِ  ةدانند . خداوند همميآفريده هاي خداوند    ةهم

دارد ، به پيامبر اکرم )ص( ارزاني داشته است . بنا به سخن قرآن مجيد ، او مقام پيامبري  را خود کسب  

 نکرده؛ بلکه خداوند او را به اين مقام برگزيده است :

إِذْ بَعَث فِيهِمْ رَسوالً مِّنْ أَنفُسِِهمْ يَتْلُوا عَلَيهِمْ ءَايَتِهِ وَ يُزَكيهِمْ وَ يُعَلِّمُُهمُ الْكِتَب    الْمُؤْمِنِينَللَّهُ عَلى  لَقَدْ مَنَّ ا

گمان خداوند بر مؤمنان منّت نهاد كه از خودشان  بي  1 ؛بِينٍمُوَ الِْحكمَةَ وَ إِن كانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضلَلٍ  

فر ميستاده ،  آنان  بر  را  وي  آيات  كه  انگيخت  بر  آنان  ميان  در  آن اي  و  پاكيزه  خواند  را  ها 

فرزانگي ميمي و  كتاب  ها  آن  به  و  در گمراهي آشكاري  گرداند  آن  از  پيش  راستي  به  و  آموزد 

 بودند . 

فعليّ او  اين، همه فضايل در وجود  بر  نمافزون  را  او  ، مسلمانان  رو  از همين   . يافته است  کامل  ت  ونه 

کامل « است و    . او » انسانِنمودي  تأسّبه او  و  کرد  دانند که بايد از او تقليد  ميعياري براي زندگي بشر  

 :  باشدمؤمنان نيکو « ياد کرده است که بايد سرمشق  مقتدايقرآن مجيد خود ، از او به عنوان » 

گمان  بي  2؛   انَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ االَخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرااللَّهِ أُسوَةٌحَسنَةٌ لِّمَن ك  رَسولِدْ كانَ لَكُمْ فى  لَقَ

نيكوست ، براي آن كس كه به خداوند و به روز بازپسين ،  مقتدايي خداوند ،  ةبراي شما در فرستاد

 كند .اميد دارد و خداوند را بسيار ياد مي

گزيده  »محمد )ص( معن  ،برگزيده خداست؛  به   ، کلما مصطفي  است  ةي درست  دليل،    آن  همين  به  و 

، روشِسنّ او  ادار  ت  ، براي مسلمانان به صورت يگانه قانون معتبر براي  او  آمد.    ةزندگي  امور زندگي در 

دارد ، از  ميت مرا دوست ن» آن که به من اقتدا کند از من است و آن که سنّ گويد : ميهمان گونه که پيامبر 

 ، اُمي همچنان که قرآن    من نيست« زيرا محمد )ص(   «: ن سَحَ   ةسوگويد  ، » مقتدايي   » در    3. کوست «ينه 

 

 . 164آل عمران ، آيه  - 1
 . 21احزاب ، آيه  - 2
 .  41ص 1384ل ، محمد رسول خدا ، ترجمه حسن الهوتي ، چاپ دوّم ،  آنه ماري شيم - 3
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نتيجه ، زندگي پيامبر اکرم )ص( ، به ويژه درخالل بيست و سه سال رسالت او ، همواره براي مسلمانان  

. همه نسل هاي پي در پيِ  از زمان رسول    سرمشق کامل عيار زندگي بشري تلقي شده است  مسلمانان 

بار کاويده و مورد مطالعه و بررسي قرار    يا زمانه ما ، زندگي ايشان را ، از آغاز تا انجام ، بارهاخدا )ص( ت

خواسته اند از زندگي آن حضرت ، براي زندگي خود مايه هاي  ميمؤمنان    ةبراي اين که هم   اند . دقيقاًداده

ي کالم اهلل )قرآن مجيد ( که در  هدايت بيابند و به کليدهايي براي فهم و دريافت خواست خداوند و معنا

تماميّت خود ، در خالل دوران رسالت پيامبر اکرم )ص( از طريق ايشان و برايشان نازل شده است ، دست  

 يابند. 

دانند که ميزندگي حضرت رسول )ص( دارند . مثال    ةاطالعاتي دربار  -کم يا بيش  -مسلمانان  ترِبيش  

ه ديده به جهان گشوده و در آغاز  حجاز و در مکّ  عربِ   ة ترين قبيلرجسته اي از قبيله قريش ؛ ب او در خانواده

يافته و رشد کرده است . از همان    بيتزندگي يتيم شده ، در حمايت و سرپرستي جدّ و عموي خويش تر

به    همان کساني از قريش که بعداً  نزدِ  ااي از خود نشان داده که حتّآغاز جواني آن چنان فضايل اخالقي

داشته اند ، ميد امين « شهرت يافته است . همه اطرافيانش او را دوست ت با او برخاستند به » محمّمخالف

او در زمينه برتري طبع و وااليي همّ ، براي همه نظر گير بوده  فضايل  بر ديگران  ت و شفقت و مهروزي 

 است .

کلي دورترين رخمهم نَ  احتّ  وبعثت    ةدادها و خطوط  ، همواره  آن  از  و    ينِعَالْ  صبُپيش  ذهن و ضمير 

 نسل هاي مسلمانان بوده است .  ةهم ةانديش

تر و قابل توجه تر از ديگر حوادث زندگي آن در زندگي پيامبر)ص( حوادثي رخ داده است که مهم   طبعاً

اين رخدادها که در قرآن مجيد نيز ، به تصريح به آن اشاره شده است ،    حضرت است . يکي از مهم ترينِ

شگفت » معراج« است ، که پيامبر اکرم )ص( از » مسجد الحرام « به » بيت المقدس« برده    بسيارِ  دِرخ دا

 عروج داده شده است :   ،« عالم وتِکُ لَشده و از آن جا با معجزه اي به » َم

  ؛تِنَاارَكْنَا حَوْلَهُ لِنرِيَهُ مِنْ ءَايَاالَّذِى ب ى الْمَسجِدِ األَقْصامِّنَ الْمَسجِدِ الْحَرَامِ إِل نَ الَّذِى أَسرَى بِعَبْدِهِ لَيْالًاسبَْح

برد است    پاك  1 االقصي  تا مسجد  الحرام  از مسجد  را  بنده خويش  كه    -آن ]خداوند[ كه شبي 

 تا از نشانه هايمان بدو نشان دهيم .  -ايمپيرامون آن را خجسته گردانده 

 

 .   1اسرا ، آيه  - 1
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هاده تا آن که به اندازه اي که در قرآن  افالک را يکي پس از ديگري پشت سر ن  ،در اين سير شبانه 

 آمده است به عرش خداوند و حضرت حق نزديک شده است : 

فَتَدَلى دَنَا  أَدْنى  ثمَّ  أَوْ  قَوْسينِ  قَاب  و   1؛  فَكانَ  . آن گاه ]ميان او  نزديك شد و فروتر آمد  سپس 

  تر رسيد . پيامبر[ به اندازة دو كمان يا نزديك

 

                                                                                                

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 ه به مدينه و جنگ هاي مهمّاز جمله شامل هجرت از مکّ ،زندگي آن حضرت مِحوادث مهّ ديگرِ         

ايشان است که هر کدام براي بقاي جامعه نوپاي اسالمي اهميت حياتي داشته است . زندگي خصوصي  

  ةه و خطبنت ها و مصيبت ها و پيروزي ها ، بازگشت پيروزمندانه او به مکّپيامبر اکرم )ص(؛ ازدواج ، محِ

ن «  يْلَقْ« پيش از رحلت و توصيه هاي مؤکّد او و تنصيص هاي اکيدش درباره » ثِ مّي او در » غدير خُپايان

« ؛ يعني عدم   ِبِهماَٰلْنَٰتِضلُّواٰاِٰانَٰتَمسكُّتممٰ ( و اين که : »  = کتاب و عترت)

هم است . و  و پيروي از اين دو با  -هر دو -ت در گرو تمسک به اين دوضاللت و گمراه نشدن شما اّم 

قيامت ، اين دو   ةتا دامن ،«؛ هرگز و هرگزضَٰوْٰحَٰالْٰ يٰ لَٰعَٰ دارِٰيَٰ حّتي قارِٰتَٰفْٰيَٰ َلنْٰکه :»اين

آشناست و سر مشقي نيکو براي   نبراي مسلمانا ،من ، از هم جدا نخواهند شد . همه و همه قدريادگار گران

آن را گفته و با آن زيسته   ي محمد )ص( تماماًريده خداوند؛ يعن کند که کامل ترين آفميزندگي ايشان ارائه 

 است .

 

 . 9و  8نجم ، آيات  - 1
 . 25، ص 1380اي ، تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، چاپ چهارم، تهران، نشر قطره، حكيم نظامي گنجه  - 2

 نين خرگااااه بااارون زدي ز کاااو

 
 خاص » قاااب قوسااين «  ةدر خيم 

 

 هاام حضاارت ذو الجااالل دياادي

  

 رّ کااالم حااق شاانيديهاام سااِ   

  

 ادراک  از غاياااتِ وَ هْااام و غاااورِ

 
 هم دياادن و هاام شاانودنت پاااک 

  

 در خواسااتي آن چااه بااود کاماات

 
 در خواسته خاص شااد بااه ناماات 

  

 الهااااي از قرباااات حضاااارتِ

 
 2باز آمدي ، آن چنان کااه خااواهي   
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شان با اخالص و عشق و عالقه به شخصي که برگزيده خداوند براي   آري ، مسلمانان در طول تاريخِ 

اند  گسترش پيام او در روي زمين و نخستين شارح و مفسّر کالم او ، يعني قرآن مجيد بوده است ، زيسته 

 ه رفتار حضرت محمد )ص( و فهميدن سخنانش تالش کرده اند .ب همانند شدنو پيوسته براي 

پيامبر اکرم )ص( مطابق مشيّت خداي يگانه زيسته و در همه جوانب زندگي خويش و همه کارهايي که  

مقام معنوي انساني که    کرده ؛ از قضاوت تا رهبري نظامي تا ايفاي وظايف پدري براي خانواده ، تا احرازِ

تا پيامبري خداوند، آن توحيدي    ،وند را شنيده و آن را براي بشريّت نقل کرده و باالخرهکالم خدا  مستقيماً

کلِّ آن  را که مسلمانان در  دنبال  به  توصيزندگي  )ع( در  براي همين،علي  داده است.  به    ةاند. نشان  خود 

 فرزندش فرمود:

ِ  ابَٰنْٰاَٰٰٰٰامٰ كَٰٰٰللاِٰ  نِٰعَٰ  ٰءيْٰنبِٰيُٰ  مْٰلَٰ  داٰ حَٰاَٰ  نٰ اَٰ  ٰينٰ بُٰ  ي ٰاٰٰعَلماْٰ  وَٰ  ِٰٰ

فَٰٰٰولُّٰرسُٰالَٰٰٰهُٰنْٰعَٰ ٰ، وَٰٰٰداٰ ائِٰرٰ ٰٰهِٰبِٰٰٰرضَٰاْٰ)ص(ٰ ٰلیاِٰٰٰ.ٰ

بدان پسر جانم كه هيچ كس چون رسول خدا )ص( از خدا آگاهي   1 ؛داٰ ائِٰقٰ ٰةِٰاجٰ النٰ 

 . اش را بپذيرينداده است . پس خرسند باش كه او را راهبرت گيري و براي نجات پيشوايي 

رو  اين  بودن  ،از  خوب  مسلمانان  مشيّ  ما  مطابق  کردن  زندگي  يعني  فضائلي  ؛  با  زيستن   ، خداوند  ت 

ت )گفتار و رفتار و تقرير و تأييد( و زيستن با آگاهي  عرضه شده در قرآن مجيد و سنّ  مطابق اصول اخالقيِ

وحدانيّ آفريده از  در  که  خداوند  انسات  جامعة  در  و  انسان  در  نيز  و  او  به    نيهاي   ، است  يافته  انعکاس 

عمال  زيسته و اِ  هاي منصوص خداوند در قرآن کريم و صورتِه آن جامعه طنين تعاليم و آموزه اي کگونه

 آن به وسيله آخرين پيامبر او باشد .   ةشد

اگر چه اندکي به    «،سيري در سيره پيامبر )ص(   » :، پيش از پرداختن به اصل موضوعدرسا در اين  و اّم

 دانم. ميرا که زمينه ساز فهم سيره پيامبر اکرم)ص( است الزم درازا کشد، يادآوري نکته ها و آموزه هايي 

و« به معناي سرمشق ، الگو ، نمونه ، پيشوا ؛ پيشوا در کارهاي مهم . و   -س  -» ا  ة: از ريش  هوَسْ يکم ، اُ

ٰولِٰسُٰيٰرَٰفِٰٰٰكانَٰٰٰدْٰقَٰلَٰٰٰوَٰخصلت و حالتي که شخص بدان ، اليق مقتدايي شود : »    ،همين طور

  براي تو بسنده است رسول خدا )ص( را مقتدا گرداني  2  ٰ؛  ةِٰوْٰسُٰيٰالْٰفِٰٰٰكَٰلَٰٰٰافٰ للاٰ)ص(ٰك

 

،  1368شهيدي، چاپ اول، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، سيد رضي، محمّد بن حسين، نهج البالغه ، ترجمة سيد جعفر   - 1
 .  31نامه

 .   160نهج البالغه ، خطبه  - 2
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آمده است ؛ خواه    ،پيروي است به معناي حالت پيروي انسان از ديگران نيز  ة.« حالت و روشي که شايست

ٰةُٰحالَٰالْٰٰٰيَٰهِٰٰٰ،ٰوَٰٰٰةلسواِٰٰٰوَٰٰةسوالُٰيا بد و زيانبار : »  باشد، پيروي ، نيک و سودمند  

ٰٰنْٰاِٰٰٰوَٰٰٰناٰ سَٰحَٰٰٰنْٰاِٰٰٰهِٰرِٰيْٰغَٰٰٰيٰاّتباعِٰهاٰفِٰيْٰلَٰعَٰٰٰسانُٰنِٰالْٰٰٰونُٰكُٰيَٰيٰٰاّلتِٰ

  1« ؛   راٰ ضاّٰٰنْٰاِٰٰوَٰٰساّراٰ  نْٰاِٰٰ،ٰوَٰٰبيحاٰ قَٰ

« هر دو ، در پيروي   ٰةَحسَنَٰ« و در روايات بدون وصف »ٰٰٰةَحسَنَٰآن در قرآن با وصف »    ا کاربردِ و اّم

 ديگر اسوه هاي صالح است . ي شايسته مانند پيامبر)ص( و امامان و ياز مقتدا

 ( در قرآن کريم سه بار آمده است :  ةُاسْوَٰاين واژه ) 

 «.  ةنسَٰحَٰٰةوَٰسْٰاُٰ للاٰولِٰسُٰيٰرَٰفِٰٰمْٰكُٰلَٰٰكانَٰٰدْٰقَٰلَٰ. » 21در سوره احزاب ، آيه  -1 

ٰٰوَٰٰٰيمْٰراهِٰبْٰيٰاِٰفِٰٰٰةٰ نسَٰحَٰٰٰةوَٰسْٰاُٰٰٰمْٰكُٰلَٰٰٰتْٰكانَٰٰٰدْٰقَٰ: »    4در سوره ممتحنه ، آيه    -2 

 « .  هَٰعَٰمَٰٰينَٰذِٰالٰ 

 «. ةٰ نَٰسَٰحَٰٰةٰ وَٰسْٰاُٰٰمْٰيهِٰفِٰٰمْٰكُٰلَٰٰكانَٰٰدْٰقَٰلَٰ:» 6همان ، آيه -3 

 :    ن ِ هم معناواژه ها 

 در قرآن کريم عبارت است از :  ةوَٰسْٰاُٰا با معن هاي متقارب و همواژهاي پاره 

؛ يعني نمون  -1 ابراهيم )ع( که پس    ةکامل هم  ة امام  مانند  به  کماالت عقلي و نفساني و بدني  ابتالي  از 

 مات« و اتمام آن ها ، شايستگي آن را به دست آورده است :لِ»کَ

و ] ياد كن[ آن گاه را كه    2؛    تٍ فَأَتَمَُّهنَّ  قَالَ إِنى جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَاماابِكلِمَ  هِيمَ رَبُّهُاَوَ إِذِ ابْتَلى إِبْر  

انند قرباني كردن فرزندش( آزمود و او آن  پروردگار ابراهيم ، او را با كلماتي )حوادث خارجي، م

 .گمارم ها را به انجام رسانيد ؛ فرمود : من تو را پيشواي مردم مي 

 و همين طور پيامبران ديگر ، آن ها که از نسل ابراهيم بودند و به مقام » امامت « نايل گرديدند : 

جَٰ   كالٰ   َعْلَنٰاَوَٰوَهبَْناَٰلُهِٰإسَحَقَٰوَٰيْعُقوبَٰناِفَلة َٰٰوُٰ

ِبَأْمِرَناِٰٰلحِينَٰاص َيْهُدوَنٰ َأئم ة ٰ َجَعْلَنُهمْٰ و     3؛َوٰ را  اسحاق 

 

 .  76مفردات راغبه ، ص  - 1
 .  124بقره ، آيه  - 2
 .    73 -72انبياء ، آيه  - 3
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افزون بر آن ، )نوه اش ( يعقوب را به او بخشيديم و همه را ] مردمي [ شايسته كرديم و آنان را 

   1  كردند .پيشواياني كرديم كه به فرمان ما راهبري مي

 سوه اطالق شده است :و اُ شهيد که به يک معنا بر الگو و نمونه -2

و]ياد كن [ روزي    2؛  عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِِهمْ  وَ جِئْنَا بِك شِهيداً عَلى هَؤُالءِ  أُمَّةٍ شِهيداً   يَوْمَ نَبْعَث فى كلّ  

را كه در هر امتي گواهي )نمونه و أسوه اي( از خودشان بر آنان برانگيزيم ؛ و تو را بر اينان )= اين  

 اه آوريم .  امت( گو

   و در جاي ديگر فرمود :

و بدين گونه  3؛  عَلَيْكُمْ شِهيداً وَ كَذَلِك جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسطاً لِّتَكونُوا شَهدَاءَ عَلى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسولُ

 شما را امتي ميانه كرده ايم تا گواه مردم باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد . 

از نام بردن از چند پيامبر و بر شمردن ويژگي هاي آن ها به پيامبر )ص( فرمود تا  خداوند پس    ،مقتدا -3

 بر آن ها اقتدا کند : 

آنان )= پيامبراني كه ياد كرد( كساني هستند كه راهنمايي   4؛   اقْتَدِهْهُمُ أُولَئك الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ  فَبُِهدَاُ  

   شان كرده است ، از رهنمود آنان پيروي كن .

سوه و مقتدا ، در مواردي ، به لحاظ کاربردي در قرآن کريم همان اُ  ، ما حصل اين که ، امام ، شهيد

ت يافته و شايستگي  سرمشق است ؛ انسان کاملي که همه کماالت و فضايل انساني در وجودش فعليّ

ابدي ،ميپيروي دارد و آدميان   نيل به سعادت  الهي و  به مقام قرب  شئون    ةهم  توانند براي وصول 

زندگي )= باورها و اخالق و رفتار( خود را بر اساس باورها و اخالق و رفتار او معيار کنند ؛ چرا که او  

 

تشريع اصول كامل اعتقادي و  توضيح اين كه مقام امامت مانند نبوت و رسالت نيست كه پايان پذيرد ؛ زيرا نبوّت با ابالغ و  - 1
شود و امّا احتياج به نمونة كامل انساني )اسوه( براي  تكليفي و باز گذاردن درهاي اجتهاد و آزاد كردن عقل ها از اوهام، ختم مي 

 هدايت و تكميل ديگران ، هميشگي است . 
 .  89نحل ، آيه  - 2
 . 143بقره ، آيه  - 3
 .  90انعام ، آيه  - 4
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باورهاي صحيح و اخالق پسنديده و رفتارهاي شايسته است . علي )ع( در    ةسومقتدا و اُ  ،شهيد  ،امام

 نامه اي به عثمان بن حنيف فرمود :

پيروي( امام و  بدان كه هر مأمومي )=  1؛    هِمِلّعِ  ورِنُبِ  يُ ضِتَسْيَ  وَ  هِي بِ دِتَقْيَ  اماًماِ  ومٍأمُمَ  لّكُ لِ  نَّاِ  وَ  الاَ

 .   گيرددانش او روشني مي كند و از پرتوِرهبر و سر مشقي دارد كه از او پيروي مي

 

 .44بالغه ابن ميثم ، نامه  شرح نهج ال - 1
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 خالصه : 

. و از آنجا که همة فضائل  دانند ميمسلمانان پيامبر اسالم را کامل ترين و شريف ترين آفريدة خداوند 

  « عنوان  به  را  او   ، است  يافته  فعليّت  او  وجود  در  کريم    مقتداييانساني  قرآن  تعبير  به  و   » نيکو 

 « براي سلوک رفتاري خود برگزيده اند .  َحسَنة ُاسَْوة»

ايفاي وظيفه   تا   ، نظامي  تا رهبري  از قضاوت  ؛  اکرم )ص( در همه جوانب زندگي خويش  پيامبر 

احرازِپدري   تا   ، خانوادة  مطابق   براي  همواره   ، خداوند  جانب  از  وحي  دريافت  و  نبوّت  معنوي  مقام 

مشيّت خداي يگانه زيسته است . از همين رو ، براي مسلمانان ؛ بلکه همة انسان ها ، يک سرمشق  

صوص طنين تعاليم و آموزهاي من  ،و جامعه اي که بنا نهاده ، در حقيقت  ،کامل و مقتداي جامع است

 خداوند است . 

« و    در زندگي پيامبر )ص( حوادث بسيار مهّمي رخ داده است که مهّم ترين آنها ، حادثة » معراج

جامعة   و گسترش  بقا  براي  که  هايي  و جنگ   . است  مدينه  به  مکّه  از  يارانش  و  آن حضرت  هجرت 

 وده است . اسالمي اتفاق افتاد . البته ، بايد گفت : همة آن جنگ ها دفاعي ب نوپايِ

« که در ماه هاي پاياني عمر آن حضرت و پس از بازگشت از   مّ و همين طور ، حادثة مهّم » غدير خُ

 . لين( استقْ« ، و ايراد خطبة پاياني و توصية اکيد او دربارة قرآن و عترت ) = ثِ  الوداعٰٰةُٰحجّٰ»

اين واژه سه بار در قرآن کريم    .سوه« : سرمشق ، نمونة کامل ، پيشوا در امور مادّي و معنوي  معناي »اُ

 .   6و  4سورة ممتحنه ، آية  -2.   21سورة احزاب ، آية   -1به کار رفته است : 
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 2درس 

 ضرورت اسوه  

خواهش های درونی   و ی  راز احساس های فط  ،  الکو و سرمشق(  = سوه )  حس هدایت خواهی و پیروی از اُ

وی قرار داده شده در نهانِ نهادِ  تکامل    شاملِ  اصلِ  ةآدمی است که به تقدیر و حکمت پروردگار و بر پای

و ابزارها آفریده شده و در و جوارح  اعضاء    ،هر موجودی  غریزی سان که بر وفق ساختار  و همان  ،است

کارگیرهج به  توجی  ت  گردیده  یآن  به  همینو  وجودش  ، گونهه  از  بیرون  بر  در  و  ساز  و  های گابزارها 

مین این نیاز أیروی از اسوه و به سخن دیگر، برای ت پای حس  بر  ؛فراهم آمده است  هایشبرآوردن حاجت

این احساس مطلوب را  ، تر پدید آمده استهایی هر چند کاملاسوه  ،نیزآدمی    روحی این   ، دریابد  ،تا  و 

 آورده شود.  اش برنیاز روحی

تاریخ حیات آدمی را میشیبهر چه   را آشکارتر وکاتر  یم، نشان این خواست فطری و این نیاز روحی 

در   ، رایط و در هر زمان در جست و جوی اسوه های کمال بوده است. از این رو شبینیم. آدمی در هر  می

  ؛مقتدایی خویش برگزیده استبه    ،هر کس کمالی یا کمال هایی دیده او را در جهت وصول به آن کمال  

های  می را معیاری است که اسوهدآیر داشته است. گویی ذهن و ضمنیز،  هایی  ر جوانبی کاستیدگرچه  ا

می سنجد بدان  را  بیش  ، کمال  را  موافقتا کدام  معیار  آن  با  بیندتر  برخور  ، تر  با  البته  اسو  دو  های هبه 

با همه   ، یابد، در آستان هماننتر دست  کاملاسوة  ه به  و چنانچ  دپوشاز آن چشم می  ،ترتر و جامعکامل

می  ، ایشهکاستی که    ، شودمعتکف  جا  آن  تا  آید.  پیش  چه  آن، گتا  و شکوه  تجسم عظمت  برای  اهی 

   .دپردازو در حقیقت از معنا عبور کرده و به صورت می  دسازندیسی از چوب و سنگ میتَ

 ارائه اسوه  

ناچی و تقاضاهای فطری و غ همان قدرت حکیمانه ای که  نیازهای طبیعی  از زترین  پدیده،  ریزی هر 

را انسان  اش  برمی  ،جمله  صادقانه  نیاز  و  خواست  وفق  بر  و  بیآآورد  را  مین  این   کند،نیاز  که  هرگاه 

و    شده و از حدّ  دمیان سر بر داشته و آماده پذیرشآدر وجود    ، گزینییعنی نیاز روحی به اسوه  ؛احساس

ری فراتر رفته شب و مرشدها و قهرمانان با و ناقص پیشوایان عادی دین و سیاست و اقطمحدود    ةانداز

ال جهان را بسیج یی خویش به گونه ای نیرو های فعّ ناحکمت و دا  ة یمانه بر پایکح  است، همان قدرتِ
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سوه  که در ا  ارسرشار صورت ها، اسوه های به حق و کامل    ع و معادنِب»غیب« و از مناه  کرده تا از پرد

سان که افاضه همان –ت یافته است علیّها در وجود شان فکمال ة ده و هموونه کاستی نب گشان هیچ بودن 

ه و  خیری  است    ر هر  طالب  استعداد  و  درخواست  به  وابسته  هدایت    -کمالی  ف آبرای  و  یت علدمیان 

استبه  یدن  شبخ برانگیخته  جامع   ، استعدادهاشان  و  کامل  های  اسوه  این  پیا،  و  اولیاهمانا  و   ی مبران 

دمیان و هدایت آیاپی و با آماده بودن زمینه های هدایت برای دستگیری از  پاند که خدای حکیم  گبزر

 برانگیخته است:  ، لوب، مطانسان

مَنْ يُذَكِّرُوهُمْ  وَ  فِطْرَتِهِ  مِيثَاقَ  لِيَسْتَأْدُوهُمْ  أَنْبِيَاءَهُ  إِلَيْهِمْ  وَاتَرَ  وَ  رُسُلَهُ  فِيهِمْ  يَْحتَجُّوا  فَبَعَثَ  وَ  نِعْمَتِهِ  سِيَّ 

رْفُوعٍ وَ مَِهادٍ تَْحتَُهمْ  عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَ يُثِيرُوا لَُهمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَ

أَوْصَا وَ  تُفْنِيهِمْ  آجَالٍ  وَ  تُْحيِيِهمْ  مَعَايِشَ  وَ  اللَّهُ  مَوْضُوعٍ  يُخْلِ  لَمْ  وَ  عَلَيِْهمْ  تَتَابَعُ  أَحْدَاثٍ  وَ  تُْهرِمُُهمْ  بٍ 

أَوْ حُجَّةٍ   مُنْزَلٍ  كِتَابٍ  أَوْ  مُرْسَلٍ  نَبِيٍّ  مِنْ  خَلْقَهُ  رُسُلٌ  السُبَْحانَهُ  قَائِمَةٍ  مََحجَّةٍ  أَوْ  قِلَّةُ ال   زِمَةٍ  بِهِمْ  تُقَصِّرُ 

وَ    الْمُكَذِّ العَدَدِهِمْ  نَسَلَتِ  كَثْرَةُ  ذَلِكَ  عَلَى  قَبْلَهُ  مَنْ  عَرَّفَهُ  غَابِرٍ  أَوْ  بَعْدَهُ  مَنْ  لَهُ  سُمِّيَ  سَابِقٍ  مِنْ  لَهُمْ  بِينَ 

و از تبار او ) آدم( پيامبران برگزيد و  .ٰٰٰٰبْنَاءُالَبَاءُ وَ خَلَفَتِ االالْقُرُونُ وَ مَضَتِ الدُّهُورُ وَ سَلَفَتِ ا

مان  پيتر آفريدگان او  رفت، همان هنگام كه بيش گرسالت را پيمان    از آنان وحي را و ابالغ پيام

ها از معرفت  شيطان   ورزيده و به حيلتِ  شرك  بر مانده و به او  خو از حق بي   داو شكسته بودن 

سوالن  ر  ، . پس آن گاه خداي سبحاند ي او واپس مانده بودنگان دور گرديده و از بندحبساي  خد

برانگيخخ آنان فرو فرستادود را در ميان آنان  فاصله هايي به سوي  با  پيامبران خود را  تا    ، ت و 

و    دو نعمت هاي فراموش شده او را به آنان يادآور شون  دحق را از آنان بخواهن تِفطر  اداي پيمانِ

شان برانگيزانند و نشانه  يقل ها را بر اع هان  پن ت تبليغ شان كنند و گنجينه هاي  به برهان و حجّ 

و وسايل    د ر باالي سرها برافراشته و در زير پاها گسترده است، بر آنان بنماينهاي قدرت را كه ب

بدرود   آن روز  در  را  فاني  را كه جهان  است و روز سرنوشت  آنان  مايه زندگي  را كه  معيشت 

فرسايمي مي  پيري  به  را  آنان  كه  هايي  رنج  و  كه    دگويند  را  رويدادهايي  فرود  پو  آنان  بر  ياپي 
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 ارند.  دعرضه  آيد، به آنان مي

مرسل  ،خداي سبحان پيامبر  از  را  آفريدگان خود  مُ  ، هرگز  كتاب  يا زَنْيا  بايسته  هاي  برهان  يا  ل 

رو و  راست  راه  دادن  ن  ،نشنشان  آن  دگذارميمحروم  مخالفر.  و  اندك  عدد  وجود  با    انِ سوالن 

  ، وخت متادكان پيشين آسفرسوالن بعدي را به  ر  ةيا نشان  ،خداي سبحاناز راه باز نايستادند.    ،بسيار

به   شناسان ريا  را  پيشين  فرستادگان  بعدي  گر پهاي  قرن   ، نينچاين  .  دسوالن  سپري  و دياپي  يد 

 .  ده جاي آنان نشستنبرزندان فد و نوزگاران سرآمد و پدران رفتر

در دور که  این  پ  ةتا  احساس  ن  ای  از اسالم    یشجاهلیت  این  و  و شعور  تودهدخواست  های ر وجود 

بیدار شده    سانی نا ویژه عرب  به  نبدر جهان  و  انسانی«  ب  زای ود  عیار  تمام  و  کامل  اسوه   « ه سختی به 

ن اسالم شابدیل پبامبر عظیم الیت جامع و بیخصود کامل و شجد ونداوخ  ،مینهبرای    .شداحساس می

 .اسخ دهدپ یاز و احساس  نرا برانگیخت تا بدین  

خود را صورت واقعيت بخشد   ةا برانگيخت تا وعد زماني فرا رسيد كه خداي تعالي محمد )ص( ر 

نشانه هاي    ،پذيرفتن آن را پيمان گرفته بود ،پايان دهد كه از پيامبران گذشته ،تي را به كمالو نبوّ

ميالدش   و  بود  برجسته  آشكارا  بودند،  داده  مژده  آن  به  سابق  انبياء  كتب  در  كه  پيامبر  آن 

سُ  ».خجسته اللَّهُ  بَعَثَ  أَنْ  )صلىإِلَى  اللَّهِ  رَسُولَ  مَُحمَّداً  نُبُوَّتِهِ    وآله(عليهاهللبَْحانَهُ  تمام  وَ  عِدَتِهِ  لِإِنْجَازِ 

 1  « مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ مَشُْهورَةً سِمَاتُهُ كَرِيماً مِيلَادُه

 حكمت ها در ارائه اسوه  

بدین معنا که در    کمال مطلق است؛  ةه در اندیشفطری هموار  ششِساختار طبیعی و کِ  ةآدمی بر پای  –  1

مطلقدهان  نهانِ و جوی  در جست  مطلق  ، ش  مطلق، عدل  قدرت  مطلق،  و حقّ  ، علم  مطلق  مطلق    خیر 

این آرز با  اندیشه حیات جاویدان و در دل  عاً درذهکند و طبو زندگی میاست و  ابدی تمنّ  ، ن،  بقای  ای 

برای  دارد آموزهه.  در  پیامبران،مین  آن  های  در  کوشش  و  زمان  و  بیش  ی  برا  ، زمین  گذرگاهی  آدمی 

 

 . 1نهج البالغه ، خطبه - 1
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به   ، فتارهای خودرها و  ها با انگیزهانسان  وشد    کاروانیان ویران خواهد  گذرگاهی که پس ازعبورِ  ؛نیست

 د: شواهند  خرهسپار    ، گارشاندبه پیشگاه پرور  ، سوی رستخیز

االنس فَمُايَأَيَُّها  كَدْحاً  رَبِّك  إِلى  إِنَّك كادِحٌ  انسان بي  1.قِيهِالنُ  گمان تو به سوي پروردگارت اي 

 اي ، پس به لقاي او خواهي رسيد.سخت كوشنده

ا ارائه اسوه از جانب خداوند ؛ ازیك سو، توجیه انسان به سوی منتهای مسیری است که در کوشش و  و امّ 

فراترین مرتب نمایاندن  از سویی    ة کشش خود در پیش رو دارد؛ یعنی  ارائکمال آدمی و  طریق؛   ة دیگر، 

 هیچ گونه خطر ، بدان مقصد عالی می رساند: یعنی نشان دادن راه امن و سالمت که او را بی

تِ انَ الظلُمَمِ وَ يُخْرِجُهُم مِ بُلَ السلَيَْهدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضوَنَهُ سُ .    مُّبِينٌ  بٌاَتنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِ جَاءَكم مِّقدْ

به راستي نور و كتابي آشكار از سوي خداوند نزد شما    2لنُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَْهدِيِهمْ إِلى صرَطٍ مُّستَقِيمٍ إِلى ا

گزند   بي  هاي  راه  به  باشد،  وي  خشنودي  پي  كه  را  كسي  هر  )نور(  آن  با  خداوند  است.  آمده 

آورد و آن ها را به  مي  خويش از تيرگي ها به سوي نور بيرون  ةكند و آنان را به ارادراهنمايي مي

 كند. مي راهي راست رهنمون 

و   3«ي كَبَدٍفِ  اناالنس  ناَخَلَقْ  دْقَلَ درد و رنج آفریده است : »    ظرف و متنِ در  انسان، از آن جا که خداوند او را  

با همه حیلت ها، ترفندها،   ، مکش هاست و شیطان نیر   ها و کشتضادّاز  ساختار بدنی و روحی او ترکیبی  

 ة ها و در عرصبرای این که بتواند میان این تضادّ  ؛او در کمین است  بر سر راهِ   ،ها و تسویل هایشنتزیی

ت در برخود با تازیانه های نیاز و نگرانی ؛ استعدادهایش را فعلیّ  ، او و همین طور  یاورانِنبرد با شیطان و  

بِخب نگرانی  از رنج و درد و  راهِهد و شخصیت خود را احراز کند و  رَشد و  این    ازآسیب های شیطان در 

تا او را هدایت کند و به   ،و سالمت باشد ، سخت نیازمند به اسوه است در امان  ،که در پیش دارد  ، طوالنی

 مقصودش نایل گرداند. 

لحاظ محدودیتِ به  آدمی  دیگر،  و    نی زما  به سخن  این گذرگاه  لحاظ  در  و   اندکیِبه  راه  درازی  و  توشه 

 

 . 6انشقاق ، آيه  - 1
 . 16و  15مائده آيات  - 2
 . 4بلد، آيه  - 3
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با وجود   ، و همین طور  1باراندازی که دارد  بسیار خوف انگیزِ  ة روی اوست و هنگام   که در پیش   ،دوری سفر

 ر نمایاند، تا گام بآدمیان هموار می  در نگاهِ   را دشمنی چون شیطان که با تزیین و تسویل ، راه های ناهموار

استناد به و حسابگر  و با تکیه بر عقل دوراندیش  ا به تنهایی و حتّ 2گام جایش بنهند و راه او را پی گیرند،

و  توانایی (امّا  هایش  الگو و سرمشق   =( اسوه  و   -بدون  و هم دشمن  را شناسد  راه  که هم  کامل  انسان 

راه به جایی نخواهد برد؛ چرا که بسیاری از آدمیان در   –شدابحیلت هایش را و هم از مقصد به خوبی آگاه  

تو و  بر خرد  عرصه  و  ناییا این  کردند  بسنده  و   ، اامّ های خویش  و حیرت  و سرخوردگی  عمر  تباهی  جز 

اسرائیل   بنی  دانای  داستان  اند.  نداشته  نصیبی  یاد را،  سرگشتگی  باعور«  بلعم   « به  او  از  مفسران  که 

در گاه  هیچآن است که آدمی در هر مرتبه ای از مراتب انسانی باشد،    گواهِبنگرید! این داستان،  اند،  کرده

   :نیست از خطر حیلت های شیطان در امانهرگز    منی ننشسته است؛ یعنیجای اَ 

وَلَوْ شِئْنَا .  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ»

الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ   اهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِلََرفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى األرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَ

آيات خويش را بدو ارزاني داشتيم    ]دانشِ[و خبر آن كسي را براي آنان بخوان كه    3    تَتُْركْهُ يَلْهَثْ

  ]گاه جاي[خواستيم  مي از آن ها كناره گرفت و شيطان در پي او افتاد و از گمراهان شد و اگر    واما ا

برديم، اما او به دنيا گراييد و از هواي نفس خود پيروي كرد؛ از اين رو ، مي او را با آن آيات فرا  

  4  هْلَ هْلَ  ]باز[هي زند و اگر او را وانِمي هْلَ هْ داستان او چون داستان سگ است كه اگر به او بتازي، لَ

    زند.مي

 

    مقصود  گم گشت راهِ، سیاهم   در این شبِ

 ای کوکب هدایت  ،ز گوشه ای برون آیا 

 

 (. 77) نهج البالغه، حكمت   آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طُولِ الطَّرِيقِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ عَظِيمِ الْمَوْرِد - 1
 (.138) همان، خطبه  يْطَانَ إِنَّمَا يُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ لِتَتَّبِعُوا عَقِبَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الشَّ - 2
 . 176و  175اعراف ، آيات  - 3
 زدن : نفس كشيدن پياپي همراه با بيرون آمدن زبان از دهان بر اثر تشنگي يا گرما.  لَهْ لَهْ - 4
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  نیفزود  وحشتم جز  ، از هر طرف که رفتم 

 ایت ـبی نهـ  وین راهِ   ،زنهار از این بیابان 

  کجا توان بست صـورت ، این راه را نهایت

  1بیش است در بدایت  ،کش صد هزار منزل 

                                                                                                                                     

 

کنند  میتوصیه    ، رشد« رابرای همین خطرها و سرگشتگی هاست که عارفان همواره پیروی از »پیر« و »ُم

 و از پیامبر اکرم )ص( آورده اند که فرمود:

باشد، شيطان مرشدش  كس  2  ان  ط  ي  ه الش  خ  ي  ش  ف    يخ  ش    ه  ل    ن  ك  ي    م  ل    ن  م   نداشته  و مرشد  پير  ي كه 

 . خواهد بود

 پیر را بگزین ، که بی پیــر ایــن ســفر

    

 

 هست بس پر آفــت و خــوف و خطــر 

ــه  ــو رفت ــا ت ــه باره ــی ک  ای  آن ره

 

 

ــی  ــفته ب ــدر آن آش ــالووز، ان  ای  ق

 پس رهی را که ندیدســتی تــو هــیچ 

 

 

  پــیچهین مرو تنهــا ، ز رهبــر ســر َم 

ــ   ــر تــو گــول  ةد ســایگــر نباش   3او ب

 

 

 بس تو را سرگشته دارد بانــگ غــول   

ــدر گزنــد  ــت از راه افکنــد ان  غول

 

 

 دنــددریــن ره بــس بُ  ، تر  4از تو داهی 

 رهــروان  بشــنو ضــاللِ  5بــیاز نُ 

 

 

 

 . حافظ  - 1
 .124احاديث و قصص مثنوي ، ص  - 2
 نادان ، احمق .  گول : - 3
 داهي : دانا و زيرک. - 4
 نُبي : قرآن .  - 5
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ــ    رواندَکه چه شان کــرد آن بلــیس بَ

 صــد هــزاران ســاله راه از جــاده دور 

 

 

ــ   1دبیــربردشــان و کردشــان اِ   2ورو عُ

 اســتخوان هاشــان ببــین و مویشــان 

   

 

 عبرتــی گیــر و مــران خــر سویشــان 

ــردنِ    ــویِ  گ ــر و س ــر گی ــ   خ  شراه کَ

 

 

ــانِ  ســویِ  ــان و ره دان ــ   ره بان  3وشخَ

  

گاه شان ، چه آنرقابت هاست و آدمیان در دوران زندگی  ة های دینی ، این جهان عرصاز منظر آموزه  –  2

افتند، عزم سبقت میخود در    هم نوعانِ افکنند، چه آن گاه که با  میی  مشکالت مادّ  ة که پنجه در پنج

اند. برای همین آدمیان در این جهان همواره سرگرم مسابقه  ،گرفتن بر یکدیگر را دارند. به سخن دیگر

دعوت انسان ها به تعطیل آن ، یا دعوت به این که در این مسابقه از برنده شدن چشم بپوشند، دعوتی 

پذیرند که مسابقه را فرو نهند و می؛ یعنی انسان ها هیچ گاه ننخواهد بودمقرون به توفیق  گز  هراست که  

گردانند روی  آن  اّم  .از  حتّو  مسابقه  میدان  به  ورود  از  پس  داد.    اا  نخواهند  در  تن  نیز،  ساده  باختن  به 

با طبیعت آدمی ناموافق دعوت به تعطیل این مسابقه، دعوتی واقع بینانه نخواهد بود؛ چرا که    ،نابراینب

 است . 

به حیات    ، تواند بیرون از آنمیق است و هیچ کس نهمین رقابت و تسابُ  ، به واقع، این که زندگیماحصل  

 اش ادامه دهد.این جهانی

اند و گوی سبقت را در  رقابت و تسابقل در این  های کام پیامبران و پیشوایان برگزیده خداوند که اسوه

یعنی آن چه که بایسته است بر   –اند تا موضوع درست این رقابت را  اند ، آمدهگان ربوده از هم  قْبَاین سَ

به رقابت برخیزند   به آن  –سر آن  بیاموزند که بر سر چه  نشان دهند و  از کجا و چیز  ها  رقابت کنند و 

یاموزند که میدان ان بیبایند. به آدم رُرا بِ  قْبَو گوی سَ  کنندرقابت    ایکدیگرچگونه و برای چه مقصودی ب

 

 اِدبير؛ ادبار : بخت برگشتگي، روي گردانيدن اقبال.  - 1
 عور : برهنه.  - 2
 .2951  -2943مثنوي ، دفتر يكم ، بيت  - 3
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، بیبرنده شدن  ها ورقابت تنها برای پر کردن اوقات و برای اشباع جاه طلبی آن که به هدف زندگی  ها 

 هاست.س در آنبرای نیل به نیکی ها و تنافُ  ، بلکه مشارکت در رقابتی هدفمند  ؛نیست  ، بیندیشند

ب   و  و خطرخیز  انگیز  بسیار خوف  زندگی  رقابت  که عرصه  جا  آن  و  از  محدود  زمانی  لحاظ  از سویی، ه 

ها به کسانی صالحان تکیه کرد و از میان آن  ، باید به سنّتِندعوامل بازدارنده و گمراه کننده نیز بسیار

اند و از سر و روی که پاك زیسته  همان ها اند؛  پیروز بوده  ،سازسرنوشت  پیوست که خود در این رقابتِ 

و چون خداوند خود، این صحنه  .باریده استمیدر اخالق و عمل صالح و طهارت و پاکیزگی  ، زندگی شان

رقابت را پرداخته است ، انسان هایی را برانگیخت تا موضوع رقابت را نشان دهند و راز و رمز پیروزی را 

 به آدمیان بیاموزند و در همه جوانب حیات، اسوه و سرمشق باشند. 

انسان از عوامل تأثیر    –  3 . میگزار نیز  ویژگی تاثیر پذیری  تواند حکمتی دیگر جهت ارائه اسوه باشد 

را   )ص(  خدا  رسول  با  همراهی  عدم  از  ستمکاران  از  گروهی  حسرتبار  پشیمانی  کریم  قرآن  که  چنان 

 حکایت کرده است: 

س وِل س بِيال  ع  الر  ذ ت  م  م  ي ع ضُّ الظ اِلم  ع ل ى ي د ي ِه ي ق ول  ي ا ل ي ت نِي ات خ  ي و  و روزي كه    1  .و 

 گرفتم! ميگويد: اي كاش راهي با پيامبر در پيش مي د؛ زَگَمي  ]به دندان  [پيشه، دست خويش ستم

 گوید:میو همین طور از دوستی و همراهی با انسان های ناشایست سخن 

ل ي ت نِي   ي ل ت ى  و  ِليال    ي ا  خ  ف النًا  أ ت ِخذ   ب  .  ل م   ِر  الِذِّك  ع ِن  ل نِي  أ ض  ك ان   ل ق د   و  نِي  اء  ج  إِذ   ع د  

ذ وال گرفتم! به راستي او مرا از مياي واي ! كاش فالني را به دوستي ن   2ٰ.الش ي ط ان  ِلإلن س اِن خ 

 نهد. ميپس از آن كه به من رسيده بود، گمراه كرد و شيطان آدمي را وا  ،قرآن 

 خالصه : 

ی است که خدای تعالی به تقدیر و حکمت هاس فطر سوه ، از احساساز اُ  ی حس هدایت خواهی و پیرو

در   این نهانِ  خویش  نشان   ، بکاویم  را  تاریخ حیات آدمی   تر  بیش  . هر چه  داده است  قرار  نهاد آدمی 

 بینیم.میخواست فطری را آشکارتر 

 

 . 27فرقان ، آيه   - 1
 . 29و  28همان ، آيات  - 2
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آورد، بر پایةحکمت و دانایی خود برای میهمان قدرت حکیمانه ای که ناچیز ترین نیاز طبیعی آدمی را بر 

ه فعلیّت رساندن استعدادهای او ، اسوه های کامل را برانگیخته است، که کامل ترین آن ها پیامبر گرامی ب

 اسالم است. 

کمال آدمی است، و از سویی   ةفراترین مرتب  اسوه های نیکو از جانب خداوند از یك سو، نمایاندنِ  ةارائ

برای وصول به آن مرتبه کمال است ؛ چرا که ؛ یعنی نشان دادن راه امن و سالمت است  طریق ة دیگر ، ارائ

پرخطر را ، که از هر   تواند این راهِمیانسان به تنهایی و حتّا با تکیه بر عقل دوراندیش و توانایی هایش ن

ش رو دارد برسد. از این رو، در محاصرة شیطان و آرایه های اوست ، طی کند و به مقصدی که در پی  ، سو

 ه هم مقصد را شناسد، هم را ه را و هم دشمن و حیلت ها ی او را ، یك ضرورتِ یك »الگوی کامل« ک ارائة

 و مقتضای حکمت الهی است .    بر وفقو  اجتناب ناپذیر برای تعالی انسان  

کوشند تا گوی میهای اسالمی ، جهان عرصه رقابت هاست و آدمیان در دورة زندگی شان  از منظر آموزه

اند که موضوعی را که آدمیان باید بر سر آن رقابت   قت را از دیگران بربایند و بسِ این اسوه های کامل 

آموزند که بر سر چه چیز رقابت کنند. و چون خداوند خود این عرصة میدهند و به او  میکنند، نشان  

رقابت را پرداخته است ، انسان هایی کامل )پیامبران ( را برانگیخت تا موضوع رقابت را نشان دهند و راز  

 رمز پیروزی را به او بیاموزند، و در همه جوانب زندگی سرمشق باشند.و  

ها ، انسان دارای ویژگی تأثیرپذیری است ، چنان که قرآن کریم ، پشیمانی حسرتبار گروهی افزون بر این

  .29و    28و  27از ستمکاران را با رسول خدا )ص( حکایت کرده است : سورة فرقان ، آیة  

ارائه اساس،  این  دانایی   بر  و  از حکمت  برخاسته  و  ، یك ضرورت  عیار  تمام  مقتدای  و  کامل  اسوة  یك 

 پروردگار متعال است . 
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 3درس 

 اسوگان برتر :  

به کوي عشق َمنِهْ بي دليل راه 

 قدم

  

که من به خويش نمودم صد اهتمام و  

 1نشد 

  

انداز  هگويند به  هر  اندرزهايش هرگز  و  پند  تأثير   ، باشد  بليغ  و  نويسنده هر قدر فصيح  و  توانا  ه 

از رفتار پيشوايان الهي بهره   ، آن چه که مردم  از اين رو   . بود  اندازه سر مشق هاي عملي نخواهد 

  ، بسيار ناچيز است. به همين دليل ، خداي آموزند  ميشان   س با آن چه که از سخنانِ  گيرند، در قيامي

تا بتوانند اسوه و سر مشق آدميان در همه زمينه ها باشند ؛   ،حکيم پيامبرانش را از جنس بشر قرار داد

اُميچه اين که اگر از جنس فرشته   ، هرگز  نبود و در نهايت مهمبودند  آنان مطرح  بودن  ترين  سوه 

 شد : مي، تعطيل  پيامبران استبعثت که ابالغ آموزه هاي عملي  هدفِ

الً ل و  ج  و   ج  ع ل ن ه  ر  ل كاً ل ج  گردانيديم ، او را ] به  مي و اگر او را ؛ )يعني پيامبر( را ، فرشته اي    2.  ٰٰع ل ن ه  م 

 يم . دآورمي گونه[ مردي در 

حقّبي راه  سالکان  و  فرزانگان  و  آنان  اوصياي  و  پيامبران  وجود  که  تأثيري  در   ترديد  حقيقت  و 

وا هاي  ارزش  تحقق  و  اخالقي  و  تعالي  پند  و  مقررات  و  قوانين  عهده  از   ، است  داشته  انساني  الي 

کنند توجيه  ابزارهاي  ديگر  و  حقيق  ةاندرزها  اين  است.  برنيامده  کمال  سوي  به  که  تآدمي  است  ي 

تأثيري از آن روست که : اصول و قوانين تدوين  اين کم   رازِ  ،هو البتّاست  سرگذشت بشر خود گواه آن  

ادار براي  جام   ةشده  در  حقوقي  تنها  و  ندارد  آدميان  شخصيت  تعالي  براي  الزامي  گونه  هيچ  ها  عه 

کار   به  ها  مزاحمت  دفع  براي  ،  ميمواردي  حقوقي  نظامات  و  قوانين  مانند   ، تارهاي  که  رود  بسان 

براي خالف کاران ضعيف و    -و نه درندگاني چون ببر و پلنگ  -کندميها را شکار  عنکبوت تنها مگس 

هاست . از سويي ، پند و اندرزها اگر چه با ذهن و دل آدميان سر و کار دارد و  جامعه   طبقة فرو دستِ 

به لحاظ تأثير گذاري در تحريک وجدان آن ها ، چندان    ،ااّم  وداشته است    ،در طول تاريخ آثاري نيز

 

 حافظ .  - 1
 .  9انعام آيه  - 2
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نداشته گونه   تأثيري  به   ، را  آدميان  و ضروري  الزامي  قوانين  و  اصول  عنوان  به  است  نتوانسته  اي  و 

 دي و فراوان نجات بخشد .ج

علم دوران  از  وجپيش  و  بداند  هستي  مدار  را  خود  انسان  که  آن  از  پيش  و  و   هةگرايي  طبيعي 

انسانيّزميني مدار  را  انسان   تِاش   ( کند  تلقي  اُ خود  يا  از دوران مسخ  گرايي  ؛ يعني پيش   ) ومانيسم 

، در تربيت انسان ها نقش از هر عامل ديگر  ، آن چه بيش  ، وجود انسان هاي    انسان  داشته است 

جان خود را   اکمال يافته است ؛ انسان هايي که در راه حرمت نهادن به ارزش هاي واالي انساني ، حتّ

 اند .فدا کرده و دست کم رنج هاي فراوان برده

اين تأثيرگذاري اين است که ارزش هاي انساني در وجود آن ها ، عمال تجسّم يافته است ، به    رازِ

و ارزش و جايگاه و آثار و برکات آن مطالعه   -مثال -تواضع و فروتني ةاي که اگر ده ها کتاب دربارهگون

ها بسيار لذّت بخش و نشاط انگيز هم باشد ، هرگز آن تأثير و نقش را که اگر مطالعه آن   اشود ، حتّ

ان و اوصياي آنان و کليم و عيساي مسيح يا هر پيامبر ديگر و امام   خدا )ص( و موسايِ  ديدار رسولِ

 شان دارد ، نخواهد داشت. مکتب همين طور ، پرورش يافتگان 

نشيند  ميبه انساني که در اوج عظمت و احتشام و محبوبيّت است و چون بردگان بر زمين    ريدنگب

توان صحنه اي ميآيا  نيد؟  آيا چه مي بيکند ؛  مي زند و لباسش را وصله  مي و خود کفش خويش را پينه  

زد و گفت و گوي آن  ميهاي خود را پينه  تر و دلرباتر از صحنه اي که علي بن ابي طالب)ع( کفش زيبا

ا با  بين  بحضرت  و  تواضع  تصوير  در   ، را  تصوّعباس   ، دنيا  اعتباري  هاي  موقعيت  ؟ ارزشي  کرد  ر 

 هرگز؟!  

نما و  انساني فروتن  بزرگواري  به راستي که تجسم  انسانيّ  دِ  اين صحنه  و  اقتدار ت در  ادب  اوج 

محراب    ةقدرت با رنگ و نگار فروتني و ادب آراسته شده و عدالت در گوشدر آن  اي که  است ؛ صحنه 

ابن عباس گويد : در » ذي قار« به حضورش رسيدم که در حال پينه زدن کفشش    او معتکف است ! 

.« پس آن گاه  بود ، مرا گفت : »ارزش اين کفش چقدر است ؟« به پاسخ گفتم : » هيچ ارزشي ندارد

 فرمود:
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ف ع  ب اِطال   قِّاً أ و  أ د  قِيم  ح 
تِك م  إاِل  أ ن  أ  ر  بُّ إِل ي  ِمن  إِم  ِ ل ِهي  أ ح  به خدا سوگند كه اين   1.  و  َّللا 

ي را بر  مقدار براي من از زمامداري بر شما دوست داشتني تر است ، مگر اين كه حقّبي   ةپاپوش پار

 راندازم . پا سازم يا باطلي را ب 

سوه و سرمشق هاي عالي انساني ، اُآري ، سزاوار است که انسان هايي با اين ويژگي ها و خصلت 

اين ها که همه عرصه ؛  باشند  نورديدهآدميان  را در  کمال  از رشد شخصيت  هاي  اي  مرحله  به  و  اند 

 اند . توفيق يافته ،اغبانباغ به ديدار ب  اند که با ديدن صورت به دريافت صورتگر و با شهودِدست يافته 

 کشيد   هْهم چو اعرابي که آب از چَ

 آب حيوان از رخ يوسف چشيد                                           

 رفت موسي کآتش آرد او به دست  

 آتشي ديد او ، که از آتش برست                                         

 ست عيسي تا رهد از دشمنان جَ

 2  ستن به چارم آسمانبردش آن جَ                                       

در آموزههاي قرآني و به دنبال آن ، تعاليم امامان اهل بيت )ع( افزون بر تبيين    ،ن اساسيبر هم

ِم و  تربيتاصول  و  تعليم  اصلي   ،تدهاي  فلسفکه  يعني    ةترين  ؛  آن  عيني  هاي  نمونه  از   ، است  بعثت 

  ة پاي   ر خودمان را برفتار و کردار  لي که وجودشان تبلور آموزه هاي الهي است و ما بايد  هاي متعاانسان

ياد شده  نوح و ابراهيم ، موساي کليم و عيساي مسيح و يوسف و ...  مانندِ     آنان بسنجيم؛ رفتار و کردارِ

 ، الهي  يانِمصلحان و مربّ  ةچون لقمان و همديگر،  اوصياي ايشان و فرزانگاني    ، ازو همين طوراست  

  تا جامعه انساني را به پايگاهِ   ،خويش را افراشتند  ه آسا وجودِتاريخ راه سپردند و قلّ  که در دشتستانِ

که خورشيدسان  ياد شده است  مردان و زنان با ايماني  از  به همين سان ،  و  ت و ايمان برسانند.  عزّ

  ، چنين ايمان  دند و با شنيدن پيامِ ذهن و دل آدميان را به روشنايي ايمان روشن کر  ة تابيدند و گستر

 گفتند : 

ب ن ا إِن ن ا س    ن اِدياً ي ن اِدى  ر  بِِّك م  ف  ا يم  اِلال  ِمع ن ا م  اِمن وا بِر  ِفر  ل ن ا ذ ن وب ن ا و   آ ِن أ ن  ء  ب ن ا ف اغ  ن ا  ر  م 

 

 .   33ه ، خطبه نهج البالغ - 1
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ارِ  ع  األ ب ر  ف ن ا م  ا شنيديم : فرا خواننده اي به ايمان فرا  پروردگارا! م    1.  كفِِّر  ع ن ا سيِِّئ اتِن ا و  ت و 

خواند كه به پروردگار خود ايمان آورديد و ايمان آورديم ؛ پروردگارا ، گناهان ما را بيامرز و  مي

   ها در گذر و ما را با نيكان بميران . از بدي 

 ا محمد )ص( :و اّم

ي ِب اال  ف ت أ س  بِن بِيِِّك  ا  ه ِر ) صلى ال  ط  اًء  وآلعليه للا ط  ن  ت أ س ى و  ع ز  ِلم  ةً  و  ه ( ف إِن  فِيِه أ س 

ق ت صُّ   ي بِن بِيِِِّه و  ال م  ت أ سِِّ ِ ال م  بُّ ال ِعب اِد إِل ى َّللا  ى و  أ ح  ن  ت ع ز  ]تو اي مسلمان[ به   2.  ث ِرهال  ِلم 

باد    –را  پيامبرت   او و خاندانش  بر  درود خداوند  ه  –كه  از  ، كه  ده  مگان  الگوي خويش قرار 

پاكيزه پاك  و  ره مي تر  را  مقتداجويان  است؛  از دل مي   نمايدتر  را غم  تسليت خواهان  و ،  زدايدو 

 ترين بنده، كسي است كه به پيامبرش اقتدا كند و گام بر گام جايش نهد. محبوب

سوه هاي نمونه و شاخص که نام برخي از آن ها در قرآن کريم آمده است و ياد کرديم ،  از ميان اُ

د )ص(؛  ه قرار گرفته است ؛ يکي ابراهيم )ع( و ديگر محمّمورد توجّ  اي خاصّتن از آن ها به گونه  دو

اُ  اين دو شخصيتِ  ةچه اين که دربار ، تعبير  ، به تصريح  َقْدٰ  »   -1:  ه است  به کار رفت  سوهً فاخر 

ِهيم   سن ة  فى إِب ر  ة  ح  سو 
سن ة  ل ق د  كان  ل ك م  »  - 2  3.  «كان ت ل ك م  أ  ة  ح  ِ أ سو  سوِل َّللا    4. « فى ر 

اّم و  محمّ حضرت  ا  و  ها  نيکي  از  سرشار  وجودش  و  نوين  و  تازه  همواره  پيامش  که  )ص(  د 

ترين و کامل ترين و دلرباترين است ؛ چرا  جامع به حق،  هاي ياد شده ،  هاست ، در ميان اسوه زيبايي 

و روزگار   آدميان در هر عصر  پيامميکه  انجام   توانند در  و  آغاز  و  معنا و هدف   ، رفتار و کردارش  و 

حيات خويش را بازيابند و با گرايش به راه و روش و منش و بينش او ، از طوفان زندگي جان سالم به  

حياتِ کاروان   ، او  از  پيروي  با  و  برند  منزلگاهِ  در  به  سالمت  به  را  سعادتِ  خود  و  جاويدان   ابدي 

 برسانند. 
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 خالصه :  

فگوينده هر   بليغ صاندازه که  و  توانا  ،يح  قدر  نويسنده هر  اندازة سرمشق هاي    ، و  به  باشد هرگز 

گيريد ،  ميعملي تأثيرگذار نخواهد بود . براي همين ، آن چه را که مردم از رفتار پيشوايان الهي بهره  

ساني در  اين تاثير گذاري اين است که ارزش هاي ان  ازِردر قياس با گفتارشان بسيار ناچيز است . و  

م يافته است به گونه اي که اگر ده ها کتاب دربارة يکي از  تجسّ  وجود پيشوايان برگزيده خداوند عمالً

ا يکي از  يم و حتّکلارزش انساني نوشته شود ، هرگز تأثير و نقش ديدار رسول خدا )ص( يا موساي  

 بندگان صالح خدا را ندارد . 

عرصه  عمل  در  که  نورکساني  در  را  کمال  مرحله ديده هاي  به  و  دست  اند  شخصيت  رشد  از  اي 

  .انداند بهترين اسوگان يافته 

امامان اهل بيت )ع( ، افزون بر همين   بر همين اساس ، در آموزهاي قرآني و به دنبال آن در تعاليم

هايي که وجودشان تبلور آموزه هاي الهي انسان   ؛به نمونه هاي عيني  ،اصول و متدهاي تعليم و تربيت

  ؛ تر توجه شده است . در قرآن بسيار و به تکرار از پيامبران و اولياي الهي و بندگان صالحبيش است  

 اي خاصّ شاخص ، برخي به گونه   هايِزنان و مردان با ايمان ياد شده است . و اّما از ميان اين اسوه

رين و  تکاملکه    ،د )ص( استحضرت محمّ  ،ييکي حضرت ابراهيم و ديگر  ؛اندمورد توجه قرار گرفته

  .انددلرباترين اسوگان
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 4درس 

 ل  ي د )ص( ا سوه ای بی بد محمِّ 

ز ايشان سيّد ما  و  »  ا :اگر چه همه پيامبران چون ساربانان در اين راه دليل و رهنماي کاروانند و اّم

 1« ل هم او آخر در اين کارهم او اوّ / گشته ساالر 

به پيامبر اسالم )ص( مؤمنان  نگر بگذرد که اصرار بر اقتدا  نگاراني سطحيساده اِ  شايد بر خاطرِ 

پرسند : در دنياي امروز که پيمان هاي نظامي و معاهدات اقتصادي و ميها  چندان ضرورتي ندارد . آن

بندي  وجه اي  هدسته  جها  ةسياسي  خرق  نياننظر  کهنه   ، دنيا  و  دوش    ةاست  از  را  فرسوده  قرون 

انداخته ، بر جامه چابک و پر زيور تمدن در آمده است ، اين فکر ارتجاعي چيست که باز از مردي و از  

آييني مربوط به قرون کهن سخن گفته شود. بحث در اين داستان، جز عشق به افکار عتيق و کهنه  

ورزي و   د بود ؟ امروز، همه فضائل و رذائل انسان ، هم چون عشق و مروّت و جوانمردي و کينهچه توان

انديشي   دخمبد  و  واعظان  منبر  از  و  اخالقي  هاي  کتاب  الي  از   ... به   ةو  زاهدان  غار  و  مرتاضان 

مادّآزمايشگاه  زندگي  اکتشافات،  و  اختراعات  است.  شده  کشيده  پيها  را  مردم  روحاني  و  ي  ريزي 

جامعه  مي تاريخ  جبر  جامعهميکند.  و  پاي  ،سازد  بر  را  خود  فرزندان  و  مدوّنِ هاي  قانون  ةاخالق 

بنا   را  نهد.  مي اقتصادي  آينده  جهان  نه  و  است  نقشي  تاريخ  در  را  شخصيت  تعاليم    توانمي نه  بر 

را تسخير کرده  پيامبران و فيلسوفان بنياد نهاد . باري ، امروز دست تواناي دانش ، دژهاي پر هراس  

 و پرچم پيروزي انسان را بر باالي آن بر افراشته است .  

امروزِ زندگي  و رويکردِ  ة با هم  ،ما  آيا  و    مستمرِّ  رويدادهاي گونه گون  تازه  اي  آينده  به سوي  آن 

بايد  رُه ما را به خود جلب کرده، حس کنجکاوي ما را بر انگيزد و ذهن و دل ما را بِتواند توجّمين   ،نوين

 نياز کند ؟ بيرا ما  ،کهن ، در اعماق تاريخهاي انسان دور و از چنگ زدن به دامنِ ةو از رفتن به گذشت

نيازمندِ ديگر  قرن  هر  از  بيش  امروز  انسانمحمّ  انسان  و  )ص(  نظيرِد  به    هايي  درست  اوست. 

انگارانِ ريخي  پندارند که محمد)ص( يک شخصيت کهن و تاميکوته نظر    عکس آن چه اين ساده 

گذشت به  متعلق  و  احساسِدور،    ةاست  و  نياز  امروز  و    و  است  کرده  تغيير  او  هاي  هدف  و  انسان 

 ثمر است.  يک کار کهنه و بي کهن،   ةد آن چهربنابراين طرح مجدّ

 

 محمود شبستري. - 1



 30 

ف غرق شدن است و در رُکه در شُ  ، ان بايد گفت که : هيچ گاه مانند امروز، بشريتايندر پاسخ  

از مهلکجست و جوي ريسماني است ک او را  انداخته شود و  او  باال براي نجات  از  مادّتمدّ  ة ه  ي و  ن 

د )ص( نيازمند نبوده است. حاضر نجات دهد، به پيروي از انساني متعالي چون محمّ  هدفِروح و بيبي

 تواند، انکار کند که مودّت و برادري و ميغافل بماند. آيا   ،هست  تواند از آن چه واقعاًميانسان امروز، ن

تواند انکار  ميانسان، امکان پذير است؟ آيا    دوستي تنها در پرتو عنايت پروردگار و توجه به ملکوتِ 

محمّ تنها  که  انسانکند  و  )ص(  متعاليد  آموزه  اين  منادي  که  هستند  او  نظير  بدون  هايي  آري،  اند؟ 

امروز فقط    محمد )ص( همسازي با آفرينش و بشريّت جز توهّم و خواب و خيالي بيش نيست. بشر

  سخن بگويد؛ حقوقِ   ا از حقوق بشرشعارِ بي روح و مشمئز کننده و تکراري  ا  شعار    تواند در حدِّ مي

فاقد   ِ  اند. حقوقي که خود، عمالحيات   ترِهاي پست که از گونه  ،هاستميمون   ةبشري که تکامل يافت

ديگر حقوق بالجمله از آن  تمام حقوق است و    ةکه ريش  -»حقوق اهلل« را  آن است؛ چرا که او رعايتِ

 کند. مي ن -منشعب شده است

اقتدا به اين سرمشق نيکو که خداوند متعال به الگو گيري از او ترغيب کرده است ، با انسان امروز  

ه به اين اسوه الهي  آل حقيقي خود را از دست داده، در ارتباط مستقيم و تنگاتنگ است. توجّکه ايده 

جودش تحقق يافته، انسان سرگردان امروز را از تقليدهاي کورکورانه و هاي کمال در وکه همه جنبه

نسل امروز اين است    ة مشکل عمد  اًاساس   ،بخشد و ما بر اين باوريم کهمي اقتباس هاي ناپسند نجات  

جدا ساخته است و   -پايههاي سست و بيبه بهانه  -که راه خود را از مسير اسوه هاي واالي انساني

اکنون دنيايي ساخته است که زمين  تا است،  کوشيده   هر گونه    ةاصل آسماني خود را فراموش کند و 

 تجربه معنوي را از او ربوده است.

  ، زنده فضيلت است که همه خوبي ها و زيبايي هاي انسان را در انديشه و انگيزه  محمد)ص( نمادِ

و   اخالق  فداکاري،  و  ايثار  و صالبت،  عبادت، شجاعت  و  زهد  رفتار،  و  تقواي   ،عاطفهسخن  و  ايمان 

 گويد : ميآنه ماري شيمل  خويش يک جا، به نمايش گذاشته است.
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از   ،محمد)ص( مثل اعالي همه زيبايي هاي انسان است؛ زيرا شريف ترين صفات معنوي نيز

انبياء که حسن همه ايشان در محمد)ص( جمع  نه تنها حکمت همه  سراپايش هويداست. 

   1 .بود

 ويد :  گميو در جاي ديگر 

تقليد از محمد)ص(، تقليد از اعمال و افعال پيامبر اسالم است؛ و بر اثر همين تقليد از اعمال  

و افعال محمد )ص( و انتقال آن از طريق احاديث است که زندگي مسلمانان از نظر اجتماعي 

،  يکساني بي مانندي يافته است و کساني را که به گوشه و کنار جهان اسالم سفر کرده اند  

 2هميشه به تحسين و احترام واداشته است . 

 علي )ع( فرمود :  امام

ن  َّللا   بِِه )صلى و  ل ٍك ِمن  م    وآله(عليه للال ق د  ق ر  ئِك تِِه  ال ِمن  ل د ن  أ ن  ك ان  ف ِطيماً أ ع ظ م  م 

ل ك  بِِه ط ِريق   اِسن  أ خ    ي س  ح  ك اِرِم و  م  ه  و  ل ق د  ك ن ت  أ ت بِع ه  اتِِّب اع     ِق ال ع ال ِم ل ي ل ه  الال م  ار  و  ن ه 

ف ع   ي ر  ِه  أ مِِّ أ ث ر   أ خ    ال ف ِصيِل  ِمن   ٍم  ي و  ك لِِّ  فِي  بِاالِلي  نِي  ر  ي أ م  و   ع ل ماً  بِه القِِه  ق تِد اِء 
از 3 ؛ 

از  فرشته  ترين  بزرگ  خداوند  شد،  گرفته  باز  شير  از  )ص(  خدا  رسول  که  زماني  همان 

به راه هاي فضيلت و زييايي هاي    فرشتگان را تا در طول شب و روز وي را  مأمور ساخت 

مانند کودکي که در پي مادر خويش    -در معيار جهاني  -اخالق رهنمون باشد و من همواره 

بر   پرچمي  برايم  روز  هر  خويش  اخالق  از  او  و  بودم  او  دنبال  به   ، به مياست  و  افراشت 

 داد. ميام فرمان پيروي

با وجود محمد)ص( کتاب فضيلت را تدوين کرد و از همان روز نخست در جست و    گويي جهان

اي هم چنان دل در مهر او، به پشت سر دارد. او يگانه   ،دويد و تا امروزمي جوي محمد )ص( به جلو  

بُ توانست»  که  آستانِبود  از  را  ها«  بِ  ت  رازِرانَ انسان  او  به  و  ک  د  بياموزد  او  به  و  بياموزد  را  ه  توحيد 

آفريدگار جهان را بشناسد و به قدرت و موهبت هايي که به انسان بخشيده است با سرافرازي تکيه 

به   را  مردن  بلند  سر  و  زيستن  سربلند  که  بود  او  آري،  نپذيرد.  ستم  و  نکند  ستم  نورزد،  طمع   ، زند 

يرون راند و خور و خواب و خشم و شهوت ب  چرکينِ  انسان آموخت و همو بود که انسان را از زير طاقِ
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ت را از گردنش گشود و سنگيني هاي عرف و عادات غلط را از دوشش برداشت و  زبوني و ذلّ  ةقالد

  1.«يَضُع عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَ األَغْلَلَ الَّتى کانَت عَلَيْهِمْ   برق شهامت و درخشش را در چشمانش تاباند : »

بندگي بر گردن   بندِ   ،تراي انتزاعيو به گونهپرستد  ميعاها هنوز بت  بشر امروز که با اين همه ادّ

آيا به    ؛زانو زده است  ،هاي زشت و تباه شدني و هر قدرت ناچيز و زودگذرو در آستان بت خويش دارد  

مجد و عظمت را به او   راهِبزرگ  اسارت از دست و پاي بشر گشود و    پيروي از بزرگ مردي که بندِ

 نشان داد ، نيازمند نيست؟  

بسانِشخصيت  محمد)ص(   است.  تاريخي  فرا  و  زماني  ديگرِ  فرا  و  عدالت  و  هاي ارزش  حقيقت 

معنا و مفهوم   ،هاآن   ةواالي انساني که زمان بردار و پايان پذير نيستند و گذشته و حال و آينده دربار

معنا و    د)ص( و...بزرگ مرداني چون محمّ ندارد و اين زمان و تاريخ است که از حقيقت و عدالت و  

   .گيرندميفهوم م 

آيه هاي حقيقت و عدالت است،   مِهايي نظير او، از آن جا که وجودشان تجسّمحمد )ص( و انسان

زمان   هر  در  و  نيستند  تاريخ  و  زمان  بشرِميدر حصار  را،  توانند  و سرگردان  و    گمراه  نيکو  مقتدايي 

خواهان رهايي بشر از گرداب  تاريخ که    ة اي مبارک باشند ، به ويژه محمد )ص( اين انسان نموناسوه 

آدميان   و  است  بوده  هالکت  و  پاميحيرت  مسير  اين  در  و    توانند  نجات  ساحل  به سوي  او  پاي  به 

 مان و سالمت گام بردارند .أسرزمين 

همه   اين  استثنايي  برتر،    يهاويژگي با  و  فرد  به  منحصر  مقام  به  که  است  کريم  قرآن  در  آياتي 

اء   ها را به آدم آموخت :»  د ، همان گونه که همه نام د)ص( اشارت دارد. خداونمحمّ اد م  األ سم  و  ع ل م  ء 

ا جامع   كل ه  که  هم  را  قرآن  کتاب «  آنترين  نگهبان  و  ناظر  و  آسماني  است، هاي  محمد)ص(    2ها  به 

  « داد:  بِاسمِ اتعليم  أ   ل ق    ق ر  خ  ال ِذى  بِِّك  م  ....ر  األ ك ر  بُّك  ر  و    
أ  ماي زي  3«؛    اق ر  جز  را  او  خداوند    ة را 

ةً لرحمت براي جهانيان نفرستاد: » م  ح  سل ن ك إِال ر  ا أ ر    4«.    ل ِمين  ا ع  لو  م 
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و به راستي كه تو را اخالق بسيار   ٰ؛  ظيمٍ ع    قٍ ل  خ    ی لع  ل    نِّك  اِ   و  اي کم نظير فرمود :»  و در آيه 

 «.   بزرگوارانه هست 

هم بر  تجسّاين  ةافزون  بزرگوار  آن  و  آيه ةهم  عينيِ  مِها،  بود  الهي  صراحت  هاي  به  که  است  قرآن  اين 

 ، فرمان خدا را بردن ، جز از طريق گردن نهادن به فرمان او ممکن نيست:گويدمي

ِحي  بِب ك م  َّللا   و  ي غ ِفر  ل كم  ذ ن وب كم  و  َّللا   غ ف ور  ر  ٰ؛م  ق ل  إِن ك نت م  ت ِحبُّون  َّللا   ف ات بِع ونى ي ح 
1 

بگو: اگر خداوند را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهانتان  

 را بيامرزد و خداوند آمرزنده بخشاينده است.  

دليل سنّ او و روشِبه همين  او  ت  مؤمنان  ،زندگي  زندگي  ،براي  امور  اداره  براي  قانون  او    ،يگانه  و وجود 

ن  »است:  ج فضايل اخالقي  براي استخرا  ،سرشارترين منبع  سن ة  لِِّم  ة  ح  ِ أ سو  سوِل َّللا  ل ق د  كان  ل ك م  فى ر 

م  اال ِخر  و  ذ ك ر  َّللا   ك ثِيرا وا َّللا   و  ال ي و  ج  ٰ.2ٰ«ٰكان  ي ر 
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 خالصه :  
از   را  امروز که بشر کهنه خرقة قرون فرسوده  دنياي  بگذرد که در  انگاراني  بر خاطر ساده  شايد 

به پيامبر  مؤمنان  انداخته و بر جامه چابک و پر زيور تمدن صنعتي در آمده است، اصرار بر اقتدا  دوش  

اسالم)ص( چندان ضرورتي ندارد!! امروز که اختراعات و اکتشافات، زندگي مادي و روحاني مردم را  

اليم پيامبران  توان بر تعميکند . نه شخصيت را در تاريخ نقشي است و نه جهان آينده را  ميريزي  پي

 بنياد نهاد.

هايي نظير امروز بيش از هر قرن ديگر نيازمند حضرت محمّد )ص( و انسان  انسانِو اّما پاسخ :  

پندارند. انسان امروز هر قدر از تمدن صنعتي و مياوست ، درست به عکس آن چه اين ساده انگاران  

نآرايه باشد  برخوردار  آن  واقع  ميهاي  به  آن چه  از  پرتو  تواند  در  که  امروز  بشر  بماند.  غافل  هست 

يافته است، پذيرفته است که اين تمدن گرههمين تمدّن   به توفيق هايي دست  هاي و آموزهاي آن 

و   زده است که جز به دست بزرگاني چون موساي کليم   زورناگشودني بسياري نيز، به زندگي انسان ام 

اين باوريم که نسل امروز راه خود را از مسير    ي مسيح و محمد)ص( گشوده نخواهد شد. و ما براعيس

  .هاي سستي ، جدا کرده است هاي واالي انساني، به بهانهسوه اُ

شده   معنويت  بحران  دچار  سخت  و  داده  دست  از  را  معنوي  تجربة  هرگونه  زمينة  همين،  براي 

 است.

خداوند از همان    هاي انسان است؛ چرا کهها و زيباييخوبي   ةفضيلت و هم  ةمحمد )ص( نماد زند

نيکويي راه  ،اي بزرگدوران کودکي خود، به وسيله فرشته  انساني    لقُ هاي خُهاي بزرگواري و  و خوي 

 به او نشان داده است.  -در معيار جهاني -را

 . است  کرده  تدوين  را  انسانيّت  و  فضيلت  کتاب  محمد)ص(  وجود  با  جهان  محمد)ص(    گويي 

است تاريخي  فرا  و  زماني  فرا  بسانِ شخصيت  محمد    .  نيست  بردار  زمان  که   ... و  عدالت  و  حقيقت 

تجسّ وجودش  و  )ص(  فرد  به  منحصر  مقام  داراي  رو،  اين  از  است.  عدالت  و  حقيقت  هاي  آيه  م 

ادار براي  قانون  يگانه  مومنان  براي  او  زندگي  روش  و  است  او   ةاستثنايي  وجود  و  زندگي  امور 

 سرشارترين منبع فضايل اخالقي است .  
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 5درس 

 حديِث زيبايي جسماني محمد )ص( : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوه« و مقتداي نيکو بود و اين که جامع ترين و ما آدميان به » اُ  سخن، راز نيازمنديِ  بندِتا اين جا ترجيع 

ِ سوه و مقتدا براي مؤمنان رسول خدا )ص( است : »  نيکوترين اُ سوِل َّللا  سن ة  ل ق د  كان  ل ك م  فى ر  ة  ح     أ سو 

م  اال ِخر  و  ذ ك ر  َّللا   ك ثِيرا وا َّللا   و  ال ي و  ج  ن كان  ي ر   .2«   لِِّم 

ک « به اجمال، حديث زيبايي  سِْم هُتاْما در اين مقال، » بر سر آنم که گر ز دست بر آيد « از باب » خِو اّم

کي به درازا کشيد در چينم،» تا که قبول افتد و  را، که انداين بحث    جسماني محمد)ص( را باز گويم و دامنِ

 چه در نظر آيد«. 

دانست و در آيات قرآن کريم مکرّر ياد آوري شده است که او بشر است؛ انساني است  ميمحمد)ص(  

اند. او او را بخشيده   ،حجاب و نزول وحي حق تعالي بي  شهودِ  ةاو اين است که مرتب  که تنها امتياز خاصّ

 وصف ناپذير خداوند يکتاي بيگانه :  رسد، هيچ نيست مگر فيضِمير چه بر او آگاه بود که ه 

ِحد   ا إِل ه ك م  إِل ه  و  ى إِلى  أ ن م  ث ل كم  ي وح  ا أ ن ا ب شر  مِِّ بگو جز اين نيست که من هم    3ٰٰ.ق ل  إِن م 

 خداي يگانه است.  ،شود که خداي شمامي]جز اين که[ به من وحي  بشري چون شمايم

  ، با اين وصف داراي مقام منحصر به فرد و استثنايي بود و به لحاظ بشري نيز، از ديگران برتر و واالتر

  جهانِ   زبان حال جملگيِ  ،نامند. اين بيت عارفانهمي يا همان چيزي که عارفان مسلمان »انسان کاملش«  

 اسالم درباره پيامبر )ص( است : 

 

 جامي ، هفت اورنگ ، سبحة االبرار. - 1
 . 21احزاب ، آيه  - 2
 .110كهف ، آيه  - 3

 ت تاااريالقاادر«  ز موياا   هُيل»لَ 

  

 

 

 ناازل ز لباات گفتاااريَم وحاايِ  

 

 قوساااااااااااااااااااااين

  

  همااه سااوداها ات سااودِرهّطُاا  

  

 انتخاااابي ز حاااروفش طاهاااا  

 شاااااااااااااااااااااااانيدي

 

 1 گيسااويت مِنقااش حاام خَاا     وسين«عيان ز ابرويتقَ »قابَ 
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محمد )ص( نيز، انسان است اما نه چون   .ر  ج  ح  ال    ن  ي  ب    الياقوت  ك    و  ه    ل  ب    /    رش  ب  ال  ك    الا   ر  ش  ب    د  م  ح  م  

 ديگر انسان ها؛ بلكه او چون ياقوت در ميان سنگ هاست.  

حقيقت است« و به دليل حق بودنش، از عوامل عمده در محبوبيّت    افالطون، » شکوهِ  ةزيبايي، به گفت

مقت جايگاه  در  که  انساني  ويژه  به  است،  نآدمي  رمز  اصوال  و  دارد  قرار  هدايت  و  ديگران ف دايي  در  او  وذ 

 جمال شان، همه جا و نزد همه کس، عزيز و دلپذيرند:  ةاست. براي همين، زيبارويان با نيروي جاذب

 زيبايي چيست ؟ 

تعريف دقيق و جامع و مانع زيبايي، مانند تعريف خير اخالقي، سخت و دشوار است. درباره آن همين  

جان، مانند سنگ و  چه آفريده هاي بي   -آفريده ها  ةدر همکه  توان گفت که زيبايي : صفتي است  مياندازه  

رُ در  زندهستنيکوه، چه  در  برويد، چه  زمين  از  چه  آن  انديشه ها؛  مانند  معنوي،  امور  در  و چه  و جانان  ها 

احساسات و  را    -عواطف  آفريده ميخود  در  زيبايي  وجود  آن چه سبب  اما  گونهنماياند.  و  هاي  است  گون 

انگيزد و به ميبر   -که آميخته از لذّت و نشاط و شگفتي وصف ناپذير است  -آدميان را   حس زيبايي دوستي

ويژگيِ  ترِصحيح   تعبيرِ چنين  تشخيص  به  را  آدميان  آفريده دل  آن،  در  ميانگيز  وا  چند  ها،  يا  يک  دارد؛ 

 است:  زيروصف

و ترتيب، تناسب اجزاء؛    روشني، صراحت، پاکي، زاللي، سادگي، بزرگي، تنوع و گونه گوني، وزن و نظم

 هماهنگي و قرينگي اجزاء با همديگر؛ يعني تکرار اجزاي همانند.

اي درجات صوري آن، با ي است يا معنوي، که پاره زيبايي، به معناي عام و شامل آن، يا صوري و مادّ

م و ترتيب و  شود.زيبا يا قشنگ به ويژه نظميتعبير    ،هاکلماتي چون زيبايي، مالحت، ظرافت و نظير اين

اطوار است.    تر، گوياي تازگي و ظرافت و لطفِمليح يا ظريف، بيش   و اّمارساند،  مي هماهنگي و تناسب را  

شود،  ميالبته اين هر دو، فاقد قدرت و عظمت هستند. به عکس، آن چه به وصف» عالي« يا »واال« ستوده  

اجزاء و هماهنگ تناسب  ليکن  و عظمت است،  و جالل  آنداراي قدرت  رو در  ي درميان  اين  از  نيست.  ها 

دهد. در ميبرابر چيز عالي، همواره احساس شگفتي و تحسين و احترام آميخته به ترس به آدمي دست  

بيند  حرمت  و  عزّت  رود،  که  جا  آن   شاهد 

  

خويش  و  مادر  و  پدر   ، خدمت  ز  برانند   ور 

ديدم   مصاحف  اوراق  در  طاووس   پَرِ 

 

 بيش   بينمم : اين منزلت، از قدر تو ميگفت 

 دارد   گفت خاموش ، که هر کس که جمالي 

 

پيش   نيارندش  دست  نهد،  پاي  کجا   هر 

 



 38 

اّم  نگاهِ و  زيباست  درياچه  نظر  ما،  به  عالي  اقيانوس،  عالي ميا  اساس  اين  بر  همان  ترينرسد.  ها، 

 ها خواهند بود.نامتناهي 

اسماء الحسني ( »جميل« )زيبا(،  هاي نيکوي خداوند )نام   ةصفتي الهي است و در حوز  زيبايي مانند رحمت، 

 . 1«  يلٰ مِٰجَٰ للاَٰ نٰ اِٰ: » هاي خداوند است از نام

حيث نامتناهي است، همان جمال و جالل و کماالت معنوي اوست که در هرزيبايي خداوند که از هر سو و  

بي اَذات  گونه  به  اَزوالش  و  )  تمّ  کامل تمام کمل  و  و تر  مطلق  حيث  هر  از  و  سو  هر  از  است.  موجود  تر( 

متناهي است: قدرت مطلق، علم مطلق، حيات مطلق و همين طور، زيبايي مطلق و  نانامتناهي؛ بلکه برتر از  

  « : از هر عيب و کاستي  پاکيزه  َلمَْٰيِلْدَٰوٰٰٰاَّلل ُٰالصَمدُُٰٰٰقْلُٰهَوٰاَّلل َُٰأَحدٰ پاک و 

و   .«. هر چه هست کمال است و جمال و جاللَوَٰلمَْٰيكُنٰل ُهٰكُفوا َٰأَحدَُٰٰٰلمُْٰيوَلدْٰ

  نيّٰاِٰ  مهٰ اللٰ »  خوانيم:مي. در دعاي سحر، در ماه رمضان، چنين  است  همين، اساس زيبايي خداوند

 . «يلٰ مِٰجَٰ الكَٰمٰ جَٰ لُٰكُٰ وَٰ هِٰلِٰمَٰجْٰاَٰبِٰ كَٰالِٰمٰ جَٰ نْٰمِٰ كَٰلُٰئَٰسْٰاَٰ

خ شده،  ياد  حديث  مضمون  به  »  بنا  دارد:  دوست  را  زيبايي    بٰ حِٰمُٰ  و  است  لميِٰجَٰ  اٰوداوند 

الهي با    ةدو وصف جمال وحبّ )زيبايي و دوست داشتن( در مرتب  ،و حاصل سخن آن که  2«  مالْٰجَٰلْٰلِٰ

وجود آفريده ها، از جمله بر    ةهم پيوندي وثيق و تنگاتنگ دارند و جالب تر اين که، اين حقيقت بر مرتب

دارد و آن ميتابيده است. از همين روست که نفس آدمي هر چه را زيبا بداند دوست   وجود آدمي نيز،   ةمرتب

  .بيندميدارد زيبا ميچه را دوست 

و از آن جا که زيبايي در نهايت با ذات نامتناهي خداوند در ارتباط است، با آن تجلّي و فيضان حضرت حق،  

 مراه است.شود، هميزميني آن شامل  ة تا مرتب که مراتب وجود را

اي، مظهر نامي از نام هاي الهي است؛ چرا هاي ديني هر آفريده نکته اين که، از منظر آموزه 

همان تجلّي الهي در چهره   -و نه وصف ذاتي او  -که آفرينش، که وصف فعلي خداوند است

 هاي گوناگون است:  آفريده 

 

 . 438، ص 6كافي، ج  - 1
 . 79مثنوي،دفتر دوم، بيت  - 2
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به سپاس  ؛  هِٰقِٰلْٰخَٰبِٰ  هِٰقِٰلْٰخَٰلِٰ  ّليجِٰتَٰلمُٰاٰ   َّللِِّٰ  دُٰمْٰحَٰلْٰاَٰ كه  را،  خداي  ستايش  و 

  1  آفرينش مخلوقاتش بر آفريدگان خود نمودار است 

 دو آيه نيک بينديشيم : اين در 

 . 2: خداوند آفريننده همه چيز است  ءٰ ِِٰشىِْٰلُقٰكلّٰااَّلل ُٰخَٰ -1

 . 3آفريد « )زيبا ( ؛ اوست که هر چه آفريد، نيکو ء َٰخَلَقهُٰال ِذىَٰأْحسَنٰكل ٰشىْٰ  -2

موجودات )آن چه بر آن شي يا چيزي گفته    ة نخست، خالق و آفريدگار همة  بينيم، در آيميکه  همان طور  

اخير به حسن و زيبايي آن ها اشاره شده است؛ بدين    ة شود( خداي تعالي دانسته شده است و در آيمي

و نيکوست.  معنا که آن چه زيبا و نيکوست، مخلوق خداوند است و هر آن چه مخلوق و آفريده اوست، زيبا  

تعبير دقيق  نگرشِبه  و در هندس  تر در  به جهان  موج    ة قرآن  زيبايي  و  زند. رسول خدا  مي هستي، جمال 

  ءٰ يْٰشَٰ  لِّٰكُٰ  يلٰ عَٰ  انَٰحسٰ الِٰ  للاُٰ  بَٰتَٰكَٰ« يا »    يٰ شَٰ  لّٰكُٰ  يفِٰ  انَٰحسٰ الِٰ  بَٰتَٰكَٰ  للا  نٰ اِٰفرمود: »  

هم چهره  بر  را  زيبايي  خداوند  «   ة؛  است  نگاشته  »  4موجودات  فرمود:  انسان  خصوص  در  َوٰٰو  ٰ ِ

َفَأْحسَنٰصَوَركمْٰ نگاصو َركمْٰ و  کرد  نگاري  چهره  را  شما  خداوند[  زيبا    رِ؛]  را  هايتان  چهره 

  5 .برآورد«

ار شراب هستي را در جام تعيّنات و ماهيّات ريخت و به ل بآفرينش که اوّ  حاصل آن که، ساقي سرمستِ

هر چند در مقام    «نهايت را مست و شيداي خود کردهاي بيعالم اي بر خاک فشاند و  جرعه »گفته حافظ:  

مبرّاست و در پس پرد  نام و نشان و تجلّي و صورت  از  اَ  ةذات  اَ  ز الً غيب »  از ديدداًبَو  پنهان    ة«  عقول 

پرده رخ نمود و صد هزاران نقش زيبا    هااز پشت هزار  ،فعل و به مقتضاي تجلّي اوصاف  است، اما در مقامِ

بر   نگار  ةچهررا  و  نگاشت  زيباتر    ةجهان  همه  از  انسان  »  شد»چهره   انَٰنسٰ الِٰ  ناَٰقْٰلَٰخَٰ  دْٰقَٰلَٰ: 

   6  .«يمٰ قوِٰتَٰ نسَٰحْٰاَٰ يفِٰ

 

 . 108نهج البالغه، خطبه  - 1
 . 62زمر، آيه  - 2
 . 7سجده، آيه  - 3
 . 58، ص 37بحار االنوار، ج  - 4
 . 64غافر، آيه - 5
 . 4تين، آيه  - 6
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حُ  « »  در حديث  آمده است که فرمود:    ت  ق  ل  خ  ف    ف  ر  ع  أ    ن  ا    ت  ب  ب  ح  ا  ف    يا  ف  خ  م    زا  ن  ك    ت  ن  ك  بّ« 

ٰ؛ف  ر  ع  ا    ي  ك  ل    ق  ل  خ  ال  
دو1ٰٰ بودم،  نهان  آفريدم  گنجي  که شناخته شوم، پس  داشتم  ست 

جمال و    آفريدگان را، تا شناخته شوم« خداوند گنجي نهان بود، که از فرط کمال و سرشاريِ

و شکوه   رُّزيبايي به ابداع آفرينش پرداخت و در اين خاک بي مقدار انسان را، پادشاه پر فَ

ندارد«.   مستوري  تاب  پريروي  که»  چرا  ظهورکرد؛  جز  جهان  قهراً   پس،  و  نيست   خداوند 

جهان ماال مال از زيبايي    لِاست، مانند کّ  2« يوحِٰرُٰ  نْٰمِٰ  يهِٰفِٰ  تُٰخْٰفَٰنَٰ»  ةانسان که ميو

  ة زيبايي ويژ   زيبايي خداوند و انسان، بازتابشِ  و جالل است. بدين معنا که جهان بازتابشِ

محمّ و  چکيداوست.  و  مصطفاست  و  برگزيده  که  )ص(  گلِ  ةد  و  آفرينش    سبدِسرْ  انسان 

کامل لطيفاست،  و  زيباترين  ترين  و  زيباييِترين  «  القينخٰ الْٰ  نُٰسَٰحْٰاَٰ»  بازتابش 

«   و    م  ظ  ع  م  ال    ر  ه  الش    ن  م    ة  ل  ل ي  ال    ه  ذ  ها   في    م  ظ  ع  اال    ي  ل  ج  الت  ب    ك  ل  ئ  س  ا    ي  ن  ا   م  ه  ل  ال  است: 

 .3«  رم  ك  م  ال   سل  ر  م  ال  

زيبايي همه  اعالي  مثل  )ص(  که    محمد  پيامبران  همه  حکمت  تنها  نه  است.  انسان  هاي 

آور   ياد  منابع عرب زبان  از  بود. يکي  شود که: » کمال  مي حسن زيبايي همه ايشان را دارا 

ايمان عبارت از اعتقاد راسخ به اين نکته است که خداوند جسم محمد )ص( را چنان جميل 

يچ بشري ديده شده است و نه پس  آفريد که هيچ آفريده اي را نيست و نه پيش از او در ه

آمد، ديدگان عظمتش را تاب مياز او. اگر جمال محمد )ص( پيش چشمان ما از پرده برون  

  4 آورد.مين

زنان اشرافي مصر: »يوسف    ة دانند و به گفتميزيبايي انسان    ةمبا اين که عموم مردم، يوسف را مجسّ

 آن حضرت آمده است که فرمود:   ، در حديثي از زبان5اي بود در پوشش بشر« فرشته 

 

 . 742، ص 1شرح مثنوي ، ج  - 1
 . 29حجر، آيه  - 2
 رجب.  27دعاي شب  - 3
 ، نگاشته آنه ماري شيمل، ترجمه حسن الهوتي. -محمد رسول اهلل )ص - 4
 . 31ف ، آيه يوس - 5
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اَيوسفُ   »کانَ وَناً سَ)حَ  نَ سَحْ)ع(  او  ؛  حُلَْماَ  نّيِ لکِ(  از  من  اما  و  بود،  )خوبرو(  خوبروتر  يوسف 

 . 1« ترم نينمك

   2ست.حَصَفْست/ زان حديث بانمک او اَحْلَْمآن نمک کز وي محمد اَ

اشت که بيننده را سخت مجذوب حضرت محمد )ص( افزون بر زيبايي، گيرندگي و مالحت ويژه اي د

 کرد.ميخود 

 : د )ص( در منابع اسالمي  وصف زيبايي جسماني محمِّ 

در کتاب هايي که با عنوان » داليل و    ،ي به طور پراکنده و همين طورهاي روايي شيعي و سنّمجموعهدر  

مانند    ، ته شدهاي خصايل عالي و جمال ظاهري آن حضرت نگاش ت و شرح پاره ت نبوّشمايل« که در حقانيّ 

شَ اءيٰ ولِٰالَٰٰٰةُٰيَٰلْٰحِٰ»  « و  اصفهاني  نعيم  ابو  حافظ  النَّ«  وَيّوِ بَمائل  «، هِ ويَّفَطَصْلمُاْ  صالُ خِ الْ  ه 

عيساي ترمذي، محدّث و حافظ مشهور و» مکارم االخالق« ابو نصر حسن بن فضل طبرسي و ... محمدبن

و توصيف امير مؤمنان    3د« بَعَْم  مِّ ه حکايت » اُکه در اين جا ب   ، آمده استوصف زيبايي جسماني محمد )ص(  

« چنين  دْبَعْکنيم. او شمايل رسول خدا )ص( را براي شوهرش »ابوَمميعلي )ع( و امام حسن )ع( بسنده  

 توصيف کرد:

پسنديده بسيار  اخالقي  و  درخشان  اي  چهره  آراسته،  سخت  ظاهري  با  ديدم  نه    ،مردي 

  ،گيرا و زيبا بود. چشماني سياهاش سختبود. چهره بيماري داشت و نه اندامش بي تناسب  

بلند و    همراه با مژه هايي بلند داشت. صدايش رسا، گردنش افراخته و ريشش انبوه و نسبتاً 

سکوت   گاه  هر  بود.  پيوسته  سخن  ميابروانش  به  لب  چون  و  داشت  خاص  وقاري  کرد، 

سخت با مهابت و شکوهمند  شد. از دور  ميگشود، بزرگ منشي و علوّ مرتبه اش آشکار  مي

بود و از نزديک، خوش محضر و شيرين گفتار. کالمش مختصر و پسنديده،نه کم و نه بيش،  

ت بود، نه بلند بود قاَمگويي سخن او چون رشته هاي گوهري بود که پراکنده شود. متوسط الْ

 

 . 408، ص 16بحار االنوار، ج  - 1
است كه فرمود: من  -. تعبير» اَفْصَح« در كالم موالنا اشاره به سخن ديگر پيامبر )ص2004مثنوي، دفتر يكم، بيت  - 2

 (.  171، ص 1ترين عربم، به ويژه آن كه از قريشم و ميان قبيله بني سعد بن بكر پرورش يافتم .)نهايه ابن اثير، ج فصيح
»ام معبد« عاتكه خزاعي، از زنان مشهور صحابي و از محدّثان است. گويند رسول خدا )ص( در هنگام هجرت از مكه به   - 3

و لغت نامه دهخدا به نقل از   220مدينه، در خانه او نزول فرموده است. )تاريخ پيامبر اسالم دكتر محمد ابراهيم آيتي، ص 
 .1037، ص 2قاموس االعالم تركي، ج 
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به چشم   کوتاه  نه  قرار  ميو  ديگر  دو شاخه  ميان  در  اگر  که  بود  اي  گرفت، يم آمد. شاخه 

سکوت  آن فرا  ميها  گوش  و  فرمان  ميکردند  چون  و  سبقت ميدادند  آن  اجراي  به  داد، 

بود و به جان آن را  مي اَميگرفتند، فرمانش روان  نه  ، درود خْخريدند،  بود و نه ستمگر  مو 

 1«  خدا بر او باد. 

 فرمود :کرد ، چنين ميرا توصيف مي علي )ع( هر گاه پيامبر )ص( 

بلند و کشيده قامت و کوتاه برون از اندازه نبود؛ بلکه به نسبت قوم ميانه باال  ص(  »پيامبر)

نه صاف و  بود  مجعّد  کامل  نه  موهايش  داشت.    ؛ بود.  اندک  و شکني  چين  اش بلکه  چهره 

نبود کرده  پف  و  آلود  رنگ  ،  گوشت  نبود.  گرد  کامال  ولي  بود،  تر  نزديک  گردي  به  چند  هر 

آميخته به سرخ  پُ پوستش سپيد  بود. چشماني سياه و درشت و پلک هايي  ُمي  ژه داشت. ر 

اي فراخ شانه و داراي استخوان بندي درشت بود. بدنش موهاي نرم و اندک داشت. رشته 

و کشيده و ضخيم  موي ظريف از سينه تا نافش رسته بود. کف دست هاي و پاهايش ستبر  

راه   چون  حرکت  ميبود.  جلو  به  متمايل  و  سريع  حرکت  کردميرفت  سراشيبي  در  گويي   ،

گشت.ميان شانه هايش  ميکرد، با تمام بدن بر  گشت و رو ميميکند. چون به سويي بر  مي

قرار داشت که او خاتم پيامبران است. از همگان بخشنده تر و پر حوصله تر و    «هر نبوّت ُم»

تر بود. هر  راستگوتر و نرم خوتر بود. تبارش از همگان واالتر و همو از همگان خوش محضر

کرد، ميداشت. کسي که او را توصيف  ميديد، از او هيبت  ميکس او را براي نخستين بار  

  2ام.« نديده ]زيبايي اين چنين[ گفت هرگز پيش از او و پس از او مي

صفات ظاهري و اخالقي   ة فرمود: از دايي خود، هند پسر ابو هاله، که توصيف کنندميامام حسن )ع(  

ت ببرم و به  ود، خواستم پيامبر را براي من توصيف کند، تا آن را به خاطر بسپارم و از آن لذّپيامبر)ص( ب 

 آن عمل کنم و دل بندم. هند چنين گفت :

اش درخششي هم  ها بزرگ بود. چهره بزرگوار و در ديده   -که بر او درود باد  -»پيامبر خدا   

اند، تر و از کساني که بلند قامتتمام داشت. قامتش از معمول کمي بلند   چون درخشش ماهِ 

فرمود و اگر آويخته ميکوتاه تر بود. موهايش نسبتا صاف بود و به طور معمول آن را جمع  

 

 .142، ص 1دالئل النبوه بيهقي، ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني، ج  - 1
 . 26شمايل النبي، اثر ابو عيسي ترمذي، ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني، ص  - 2
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اش گلگون و پيشاني اش گشاده و فراخ  گوشش فراتر نبود. رنگ چهره   ةکرد، از اللميرها  

يوسته باشد. ميان دو بود. ابروانش کماني و کشيده و پرپشت بود، بدون آن که به يکديگر پ

شد. بيني او کشيده و قلمي بود. بر فراز آن  ميبه هنگام خشم برجسته  ابروانش رگي بود که  

پنداشت صاف و بدون برآمدگي است. ميکرد،  مي ت نشد که آن کس که دقّمي پرتوي ديده  

ريش آن حضرت انبوه و گونه هايش نرم و بدون برجستگي بود. دهانش به نسبت بزرگ،  

مويي از بيخ گلو تا زير  دان هايش زيبا و درخشان بود و در يک سطح قرار داشت و رشتهدن

که   آن  با  است.  خام  سيم  يا  عاج  از  گويي  که  بود  سپيد  چنان  گردنش  بود.  رسته  او  ناف 

پيکرش ورزيده بود، همه اندام هايش متعادل و شکم و سينه اش همواره در يک سطح بود.  

فراخ و مفاصل و استخوان بندي او درشت بود. بخش هايي از    اش پهن، شانه هايشسينه 

بدنش که از زير لباس بيرون بود، سپيد درخشان بود. هر دو پستان و شکمش خالي از مو 

بود، در حالي که باالي سينه و بر دوش ها و بازوانش موي نرم رسته بود. دست هايش از  

گوشت آلود و کف پاهايش درشت و آرنج تا مچ بلند و کشيده و کف دست هايش فراخ و  

 1ضخيم بود.« 

براي همين ثنايش هم    .بود  ،محمد)ص( هم چنان که نيکو خصال ترين انسان بود، نيکو منظرترين نيز

بي  دريايي  کَکُچون  و  غواصّنه  که  است  درمانده رانه  و  ناتوان  پيمودنش  از  حق ان  آوردن  جاي  به  و  اند 

کرد يا وصف  او،  زيبايي  تقرير  و  اعتدن  عظمت  و  باشد، هماجمال  کلماتي که در خور  با  نشين محال  لش 

 است: 

 ماااه فاارو مانَااد از جمااالِ محمّااد

 

 سااارو نباشاااد باااه اعتااادالِ محمّاااد 

 قدرِ فلک را کمااال و منزلتااي نيساات 

 

 در نظااارِ قااادرِ باااا کماااالِ محمّاااد 

 وعدة دياادار هاار کسااي بااه قياماات 

 

 ليلاااة أساااري شااابِ وصاااالِ محمّاااد 

  همّاات او نيسااتدنيااا مجااالِ  ةعرص 

 

 روز قياماااات نِگاااار مجااااالِ محمّااااد 

 آدم و نوح و خليل، موسااي و عيسااي 

 

 آمااااده مجمااااوع در ظِاااااللِ محمّااااد 

 و ان همه پيرايه بسته جنّتِ فااردوس 

 

 بااو کاااه قبااولش کناااد باااللِ محمّاااد 

 همچو زمين خواهد آسمان کااه بيفتااد 

 

 عاااالِ محمّااادنِتاااا بدهاااد بوساااه بااار  

 شاار نتاباادشمس و قمر در زمااينِ ح 

 

 ناااور نتاباااد مگااار جماااالِ محمّاااد 

  

 . 11همان و مكارم االخالق، ص  - 1
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 آفتاااب و ماااه نتابنااد ،شااايد اگاار

 

 پاايش دو ابااروي چااون هِاااللِ محمّااد 

 چشم مرا تا به خااواب ديااد جمااالش 

 

 گيااارد از خياااالِ محمّااادخاااواب نمي 

 سعدي، اگر عاشااقي کنااي و جااواني 

 

  1عشااق محمّااد بااس اساات و آلِ محمّااد  

 

 

 . 4غزل هاي سعدي، تصحيح و توضيح دكتر غالمحسين يوسفي، ص  - 1
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 خالصه : 

سوه و مقتداي نيکو بود و اين که در ميان اسوگان  سخن، راز نيازمندي انسان به اُ   بندِ  تا اين جا ترجيع 

 ترين آن هاست. برتر حضرت محمّد)ص( کامل 

دانست که بشر است و تنها امتيازي که دارد اين است که خداوند با نزول وحي مي حضرت محمد)ص(  

نيز، از   بودن  حصر به فرد بود و به لحاظ بشر من  او را به پيامبري برگزيده است. با اين وصف داراي مقامِ

 ديگران برتر و باالتر.  

و    ، نيزافزون بر زيبايي سيرت از زيبايي صورت   در حدّ بسيار بااليي برخوردار بود، چرا که مظهر تامّ 

آفرينش که اوّل بار شراب هستي را در جام تعيّنات و ماهيّات ريخت   مستِتمام جمال الهي بود. ساقي سرْ

عصارة  و   که  را  محمّد  و  نگاشت  زيبا  را  چهرة جهان  کرد،  خود  و شيداي  مست  را  نهايت  بي  هاي  عالم 

 هستي و مقصد اعالي آفرينش بود زيباتر.  

هاي جهان و انسان است. نه تنها حکمت همه پيامبران که حسن و  محمد)ص( مثل اعالي همة زيبايي 

 ايشان را دارا بود.  ةزيبايي هم

  ، «اي بود در پوشش بشريوسف فرشته »مبل زيبايي و به گفتة زنان اشرافي مصر:  با اين که يوسف س

نم او  از   « فرمود:  خود  که  چنان  هم  محمد)ص(  و  ينکحضرت  »داليل  نام  با  که  هايي  کتاب  در  بود«.  تر 

شمايل« نوشه شده است ، از جانب مسلمانان صدر اسالم، صحابة آن حضرت و در سخنان امام علي)ع( 

 که بسيار خواندني و دل انگيز است. ،اش نگاشته شده استالي و جمال ظاهريعايل ضفاي پاره 

  برون از اندازه نبود، بلکه به نسبت قوم، ميانه باال بود. موهايش نه کامالً  بلند قد و کشيده قامت و کوتاهِ 

ت. هم چنان  ديگر وصف هاي آن حضر   ،مجعّد و نه صاف ؛ بلکه چين و شکني اندک داشت ... و همين طور

ترين بود، نيکو منظرترين نيز، بود. براي همين ثنايش هم چون دريايي به کنه و کرانه است صالخکه نيکو 

 باشد، هم نشين محال است. رو وصف جمال و اعتدالش با کلماتي که در خو
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 6درس 

 حمت : محمد )ص( ؛ پيامبر مهر و ر 

اي هزار ساله دارد. تقريبا از زماني که  تحريف حقايق اسالم در غرب، تازگي ندارد. اين امر، تاريخچه

پيامبر    ة يگان  هاي صليبي را صادر کرد، دين مبين اسالم به ويژه شخصيتِم« فرمان جنگدوّ  »پاپ اوربانِ

تهمت  انواع  معرض  در  )ص(  گخاتم  قرار  تعبيرها  و  تفسيرها  سوء  و  زندگي  ها  سال،  هزار  اين  در  رفت. 

شرم نامه را  هاي  بزرگوار  آن  اروپايي،  گوناگون  منابع  در  است.  شده  نوشته  اسالم)ص(  پيامبر  از  آوري 

خونين   پس از حوادثِ ،هاي اخير به ويژهدر دهه ،و همين طور تندپنداشمي « دجّال» او حتّ  «مدّعي»، «مرتدّ»

ساتشان  اي اعتقادات آنان، مقدّبهانه هر به و بوده اند که گاه گاه،  ، مسلمانان شاهد «2001،يازده سپتامبر»

مشخصاً معرضِ  و  در  اسالم)ص(  پيامبر  داشتني  دوست  و    شخصيت  است  حرمتيبيهتک  گرفته   ؛ قرار 

اي به صورت کاريکاتورهايي که در روزنامه  ،«، زماني ديگرمان، مانند کتاب »آيات شيطانيگاهي در قالب رُ

چا روزنامهدانمارکي  برخي  نخست  صفحه  در  کاريکاتورها  همين  آن،  با  زمان  هم  و  شد  مشهور  پ  هاي 

و سرانجام سخنراني   منتشر شد  بنديکت شانزدهم» اروپايي  در   «2006دوازدهم سپتامبر  در»که    «پاپ 

دانشگاه » ژرنسبرگ آلمان « تحت عنوان » ايمان و عقل « و با بررسي اختالالت تاريخي و فلسفي ميان 

ايمان و عقل ايراد کرده و از زبان » امپراطور بيزانس« به داوري   ةرات اسالم و مسيحيت، پيرامون رابطنظ

  1خصمانه و کينه توزانه درباره اسالم پرداخته است. 

  ةدانند و در حقيقت جنبميورزند و اين عشق را بر خود فرض  ميمسلمانان به پيامبر)ص( عشق  

دهد. ميسامان  و شيفتگي به آن عزيز و گرامي  همين عشق    ،شان رااساسي از حيات انساني و ديني

 ميرند. مي  ،کنند و با همين عشقمياند و با اين عشق زندگي  با اين عشق در دامن مادران شان باليده 

 است.معنوي و شيدايي اقبال الهوري اشاره به همين عشق  ،سروده

 شااااودميز عشااااق او توانااااا  ،دل

\  

 

 

 

 شودياااا م ا  ريّاا دوش ثا هم  ،اکاا خ

 

 

 خاااک نجااد از فاايض او چاااالک شااد

 

 آمااد اناادر وجااد و باار افااالک شااد 

 مصااطفي اساات مساالم مقااامِ در دلِ 

 

 مصااطفي اساات  آبااروي مااا ز نااامِ 

  

 

 

 

 

به مقدمه كتاب قلب اسالم، نوشته سيد حسين نصر و مسيحيت و اسالم، سيد عطاء اهلل مهاجراني  براي توضيح بيشتر - 1
 مراجعه شود. 
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 خاناااه اش باااارِطاااور، ماااوجي از غُ

 

 کاشااانه اش کعبااه را بياات الحاارمْ 

 گااااه او لّااايهساااتي مسااالم، تج 

 ر استخاک يثرب از دو عالم خوش ت

 

 راه او ردِطورهاااااا بالاااااد ز گَااااا  

 1ک شهري که آن جا دلبر استنُاي خُ

 

گردد؛ زيرا عشق  ميبه طور قطع بايد گفت که اين عشق، راهي است که ما را به عشق الهي رهنمون  

 مگر آن که نخست خدا بر او عشق ورزد :نصيب کسي نخواهد شد ورزيدن به خداوند 

 

 ف  ت اما که خوا ق وصف ايزدساا عش

 

 

 

 رج و جوفا وصف بنده مبتالي ف

 ياا رين در مطلبا ق مْهُ وّبُحِا يُا ب  يا بِدي در نُااا بخوان بّونَحِا ون يُا چ 

 خوف نبود وصف يزدان اي عزيز  ت وصف حق دان، عشق نيز پس محبّ

 2وصف حادث کو و وصف پاک کو  تي خاک کو؟ ا وصف حق کو وصف مش

 

را دوست   امي و خداوند کسي  که  در  دارد  پيامبر )ص( همواره  رو  اين  از  باشد.  پيامبر )ص(  عاشق  و 

 ه و احترام مسلمانان جاي دارد: کانون توجّ

ي ح  ب ب ك م  َّللا   و  ي غ ف ر  ل كم  ذ ن وب كم  و  َّللا   غ ف وٌر ر  بُّون  َّللا   ف ات ب ع ونى ي ح  ؛ 3 مٌ ق ل  إ ن ك نت م  ت ح 

دوست   را  خداوند  اگر  و داميبگو  بدارد  دوست  را  شما  خداوند  تا  کنيد  پيروي  من  از  ريد، 

 گناهاتان را بيامرزد و خداوند آمرزنده اي بخشاينده است. 

براي    -نام ها و القاب او  ةهم  -مسلمانان هم سو با خداوند و فرشتگان او، همواره با شنيدن نام پيامبر

 کنند:  مييگانه، طلب دعاي خير   آن عزيزِ

 

 . 14كليات اشعار موالنا اقبال الهوري، ص  - 1
 .  2188  -2185مثنوي، دفتر پنجم، بيت   - 2
 . 31آل عمران، آيه  - 3
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و  ا  َّللا    الن بى    ن   ع لى  ي صلُّون   ل ئكت ه   وا     م  سل  م  و   ع ل ي ه   صلُّوا  ن وا  ام  ء  ين   ال ذ  ا  ي أ يه 

اي مؤمنان بر او درود فرستيد و به    فرستند.ميخداوند و فرشتگان او بر پيامبر درود  ؛    1ٰٰت سل يما  

   شايستگي ]بدو[ سالم كنيد.

ستايند و به پيامبران  مياي آن نيست که تنها پيامبر را  روشن است که اين گونه تکريم و تجليل به معن

کنند؛ ميبي احترامي    -به خصوص آن بزرگاني که نام گرامي شان در قرآن کريم آمده است  -پيش از او

دورِ آغاز  تعبير فلسفي، هم  به  پيامبر اسالم)ص(  که  آن جا  از  پايانِاست  ت  نبوّ  بلکه  مقامِ   و هم  در   آن، 

االنبياء«   لحاظِ»خاتم  دروني  به  هم  ،جوهري  سرود  ةرسالت  دارد.  دوش  بر  را  محمود    ة پيامبران  شيخ 

که در آن از نام باطني آن حضرت؛ يعني  در گلشن راز،    (. ق  ها )قرن هشتم    آغازِ  شبستري عارف نامبردارِ

استفاده   مضمون  مي »احمد«  همين  به  اشاره  برانگيز  کند،  پيش   است:تاّمل  هم  نود  آمد  صد  که  چون   «  

 نام احمد، نام جمله انبياست«   /ماست 

به ديگرِ از احترام  پيامبر)ص( بي آن که  به  پيامبران خداوند بکاهد، تنها سبب    به اين ترتيب، عشق 

تحسينِ بيش  برانگيختن  چه  طور  ترِ هر  همين  و  است  پيشين  پيامبران  به  نسبت  به    ،مسلمانان  نسبت 

و اوصياي ايشان، حضرت  کريم و سخنان نقل شده از آن  کساني است که خود پيامبر)ص( به تصريح قرآن 

 احترام زيادي براي آنان قائل بوده است:  

ن  ب اَّلل   و  م  ٰ ام  ن ون   كلٌّ ء  م  ؤ  ب  ه  و  ال م  ن ر  ل  إ ل ي ه  م  ا أ نز  سول  ب م  ن  الر  ئك ت ه  و  ك ت ب ه   لام 

سل   ن رُّ ٍد م   ق  ب ين  أ ح  سل ه  ال ن ف ر   [ سوي[ پروردگارش به سوي  اين پيامبر به آن چه از ؛  2ه  و  ر 

او فرو فرستاده شد، ايمان دارد و همه مؤمنان به خداوند و فرشتگانش و كتاب هايش و پيامبرانش  

 نهيم . ميگويند [ ميان هيچ يك از پيامبران وي، فرق نمي ايمان دارند ] و 

ب احترام  همه  اين  با  که  است  شده  چگونه  و  پس  کليم  موساي  و  نوح  و  ابراهيم  ويژه  به  پيامبران  ه 

حقّانيّت   از  دفاع  همه  اين  و  مسيح  و  عيساي  غرب  جاني  عوامل  کريم،  قرآن  در  آنان  عصمت  و  پاکي  و 

ورزند و ميبا اسالم و مسلمانان دشمني    ،آدم خوارهاي  ت به ويژه صهيونيست مسيحيت واتيکاني و يهوديّ

 

 . 56احزاب، آيه  - 1
 . 285بقره، آيه  - 2
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که نامش با شخصيت او کامال منطبق و در دنيا پسنديده و در آخرت نيز    چهره منوّر حضرت محمد)ص( را

 ادبي را بر آنان فرض کرده است! شان چنين بي تِت و يهوديّ کنند؟ شايد مسيحيّمي محمود است، تحريف 

در پاسخ بي ادبان چه بايد گفت ؟! چاره اي نيست جز اين که دست در دامن موالناي روم بيفکنيم و  

 رموده است، باز گوييم:آن چه او ف

 

 شمع حق را پف کنااي تااو، اي عجااوز

 

 کي شود دريااا ز پااوز سااگ نجااس ؟

 

 

 

 وزهم تو سوزي هاام ساارت اي گنااده پُاا 

 

 س؟مِطَنْکااي شااود خورشاايد از پااف ُماا 

 

 کي شااود دريااا ز پااوز سااگ نجااس؟

 

 س؟مِطَف ُماانْکااي شااود خورشاايد از پُاا  

 کناايميحکاام باار ظاااهر اگاار هاام  

 

 ؟زياان روشاانيچيساات ظاااهرتر، بگااو،  

 جمله ظاهرهااا بااه پاايش اياان ظهااور 

 

 نقااص و قصااور باشااد اناادر غايااتِ 

 ف اوهاار کااه باار شاامع خاادا آرد پُاا  

 )پُفْاااااااااااااااااااااااااااااااو(

 

 او شااامع کاااي ميااارد؟ بساااوزد پاااوزِ 

 ان بسااي بيننااد خااوابفاشّچون تو خُ 

 

 کاااين جهاااان ماناااد يتااايم از آفتااااب 

 کنااد وَع وَعمااه فشاااند نااور و سااگ  

 

 ع کنااد؟رتَاا سااگ ز نااور ماااه کااي َم 

 مه فشاند نااور و سااگ عااو عااو کنااد 

 

 1تناادميباار خلقاات خااود  ساايهاار ک 

  

 ؛ بي گمان رحمت من بر غضبم پيشي دارد.2«    يبِٰضَٰغَٰ تْٰقَٰبَٰسَٰ يتِٰمَٰحْٰرَٰ نٰ اِٰدر حديث آمده است: » 

  3رحمت من بر غضب، هم سابق است    زان که اين دم ها چه گر نااليق است  

الهي و ضرورت اين که عدل  اين جهان و همين طور  با  و در قرآن    ،آن در  از صفات جالل  قهر و غضب 

شِهَدٰٰکريم سخت مورد تأکيد است و خود خداوند و فرشتگانش و دانش وران به آن گواهي داده اند: »  

اَّلل َُٰأن ُهٰلِٰإَلَهِٰإلُٰهَوَٰوٰاْلَمَلئكَُةَٰوُٰأوُلواٰاْلِعْلِمَٰقائَماٰ

پي   4«  ِباْلِقسطِٰ درسخن  پايو  بر  هستي  فرمود:  که  است  آمده  نيز،  »   ة امبر  برجاست  پا  ٰٰعدالت 

ذات واقع    ا اين رحمت خداوند که از حاقِّو اّم  5«  ضُٰرْٰلَٰاْٰٰٰوَٰٰٰواتُٰالسّمٰ ٰٰتِٰامَٰقٰ ٰٰدلْٰعَٰالْٰبِٰ

 

 .  2085 -2078ر ششم، بيت مثنوي، دفت - 1
 . 12، ص 3بحار االنوار، ج  - 2
 .  2672مثنوي، دفتر يكم، بيت  - 3
 . 18آل عمران، آيه  - 4
 . 516تفسير صافي، ص  - 5
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اين   جز  اگر  و  است  سابق  و  چيره  عدل  و  و غضب  قهر  بر  است،  ناپذير  آفرينشي  ميجدايي  هرگز  بود، 

 بود.مين

بارهاي بسيار، بر عدالت و ديّرحمت رحما او، در  نيت و رحيميت خداوند،  باز خواست کنندگي  انيت؛ يعني 

  -قرآن کريم، که مرکز آموزه هاي اسالم است، بيش تر آمده است.افزون بر اين، سوره هاي قرآن همگي

برائت سوره  يعني  ها؛  آن  از  يکي  اسمِ  -جز  دو  »    نْٰمٰ حْٰالرٰ »  با  و  آغاز    يمْٰحِٰالرٰ «  »  مي«  شود: 

کارييمْٰحِٰالرٰ   حمنِٰالرٰ ٰٰللاِٰٰٰمِٰسْٰبِٰ هر  براي  مسلمانان  ما  و  عملي  -«.  يا  اسم    -فکري  اين  بر 

ن درآميخته است و بر اين باوريم هر کار مهم و آمان با  ابعاد زندگي  ةجوييم؛ چرا که همميک  رُّبَرحمت، تَ

  ز گردد، داراي خير و برکت نخواهد بودو قهراً نام خداوند آغا هر اقدام نيکويي ) فکري، قلبي، قالبي( که بي 

و    ةنتيج »مطلوب  داد:  نخواهد  »ٰٰٰٰهبِٰٰٰهيِٰفِٰٰٰاٰ بدَٰيُٰٰٰمْٰلَٰٰٰالٰ بٰ ٰٰٰيذِٰٰٰرٰ مْٰاَٰٰٰلٰ كُٰمقبولي 

  1«   رْٰتَٰبْٰاَٰٰوهُٰفَٰ«ٰٰيمحِٰالرٰ ٰنِٰحمٰ الرٰ ٰللاِٰٰمِٰسْٰبِٰ

بهتاارين ساارآغاز تااو  نام   اي 

 

 اي نام تو بهترين سر آغاز

 

 

 ازبي نام تو نامه کي کنم باا 

 

 بي نام تو نام کي کنم باز

 اي ياااد تااو مااونس رواناام

 

 جز نام تو نيست باار زبااانم 

کار گشاي هر چه هسااتند   اي 

 

 2نام تو کليد هر چه بسااتند 

  

 

 

ما، جوهر  باور  »نَعالم هستي رحمت رحمانيّ  ةبه  به تعبير عارفان،    ا که حتّ  3« است  مانِرحْالَّ  سُ فَت و 

دانيم. بدين معنا که  مي وام جهان است، جلوه اي از اين رحمت رحمانيّت  ه اي قِعدالت را نيز که محور پاي

 ناميم، پديد آمد:ميقلمرو وجود متمايزي که جهانش  ،خداوند در حقايق مثالي عالم دميد و در نتيجه

 س شد فَ جهان خلق و امر از يک نَ

 

 

 اي نام تو بهترين سر آغاز

 

 

دم   آن  هم  پس  که  که  باز  آمد 

 4شد 

 

 

 بي نام تو نام کي کنم باز

اوست و آموزه هاي معنوي اسالم نيز، تأکيدشان    صفاتِ  گاهِخداوند و تجلي   ةاز آن جا که جهان آفريد

بر اين است که جهان چيزي جز آميزه اي از تجليّات اسماء و صفات خداوند نيست، قهرا اسماء جمال و  

يش تر از اسماء جالل و عدالت، در آفرينش تجلّي  تر و پ رحمتش به اندازه؛ بلکه به تحقيق بسيار بيش

 يافته است.  

 

 . 224، ص 1رياض السالكين، ج  - 1
 نظامي گنجوي ، ليلي و مجنون.  - 2
 گيرد.د منبسط و گسترده است و همه ممكنات را در بر مي نَفَسُ الرَّحمان، همان وجود عام و شامل است كه بر اعيان موجو - 3
 محمود شبستري . - 4
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تصوّري   محبّت،  و  نه خداي رحمت  و  است  عدالت  تنها خداي  که خداي اسالم،  تصوّر  اين  بنابراين، 

 زنند. مييکسره نادرست است که برخي از غربيان و مسيحيان متعصّب خصمانه بدان دامن 

منظرِ از  که،  اين  قآموزه  ماحصل  آبشخورِهاي  او،  اوصياي  تعاليم  و  نبوي  سنّت  و  هستي،    رآني  جهان 

رحمت است. اين رحمت يک حقيقت محوري در زندگي مسلمانان به شمار آمده است و بر اين باورند که 

 ت سرشته شده است : تار و پود جهان از جمله آدميان، با رحمت رحمانيّ

 از رحمت آمدند، به رحمت روند خلق  

 

 

 رين سر آغازاي نام تو بهت

 

 

رحم رحم  هٍمن  اِلي  و   يؤول  هٍبَدا 

 

 

 

 بي نام تو نام کي کنم باز

 خلقان همه به فطرت توحيد زاده اند 

 

 

سِ  است  کنداين  حيران  که   1رّ عشق 

 عقول

 

 

 در دعاي فرشتگان حامل عرش آمده است:

 ه چيز را فراگير است. پروردگارا! بخشايش )رحمت( و دانش تو، هم 2ءٰ ىْٰل ٰشَٰكُٰٰتََٰرب َناَٰوِسعْٰ

 مصطفي آمد كه سازد همدمي : 

تَ نَالَّ   تُحْمعناي  هم  و  نشيني  هم  و  دلي  هم  فارسي،  زبان  در   » همدمي   « بر  فَ لفظي  که  است  سي 

پيام محمد )ص(    ةشود و پيوندي تنگاتنگ با رحمت و محبت دارد و اساسا جوهرميصميميت بسيار گفته  

ت، همان شکوفايي کامل و تمام عيار رحمتي است که آفريدگان را در  و نزول کتابي )قرآني( که آورده اس

 شان، به هم پيوند داده است.ِ حاق واقع 

ات ُقواٰ َوٰ َفات بُِعوُهٰ ُمبَاَرك ٰ َأنَزْلَنُهٰ ِكَتب ٰ َهَذاٰ َوٰ

و اين] قرآن[ كتابي است خجسته كه آن را فرو فرستاديم، پس از آن    ؛3َلَعل كُمُْٰتْرَحُمونَٰ

 نيد و پرهيزگاري ورزيد، باشد كه بر شما بخشايش )رحمت( آورد. پيروي ك

َأنِصُتواٰ َوٰ َلُهٰ َفاسَتِمُعواٰ اْلُقْرَءاُنٰ ُقِرئَٰ ِإَذاٰ َوٰ

ُتْرَحُمونَٰ باشيد،    ؛4َلَعل كُمْٰ و خاموش  دهيد  فرا  بدان گوش  شود،  خواند  قرآن  چون  و 

 باشد كه بر شما بخشايش )رحمت( آورد. 

 

 عارف نامبردار، شيخ محمّد رضا قمشه اي. - 1
 . 7غافر،آيه  - 2
 . 155انعام، آيه  - 3
 . 204اعراف، آيه  - 4
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» رحمت« ناميده است؛ رحمت براي جهانيان؛ رحمت بر دور و نزديک،    را پيامبرِخداوند خود، محمد )ص(  

   1.« ِإلَٰرْحَمة ٰلِّْلَعَلِمينََٰٰوَٰماَٰأْرسْلَنكَٰبيگانه و آشنا؛ رحمت بر دوست و دشمن؛ »

ها همّت گماشت  براي همين در آغاز بعثت خود، به تهذيب و پااليش و تربيت نفوس و بارور کردن انديشه 

رسد، راه و رسم مي از آن جا که اين کار بزرگ و مرد افکن، با زور و اجبار و اکراه و خشونت به سامان ن  و

اي بود که خدايش  حکمت و آيين اندرز نيکو را پيشه کرد و با دشمنانش به جدال نيکو پرداخت و اين شيوه 

« بود:  آموخته  او  الْٰبه  َوٰ ِبالْحِِْكَمِةٰ َربِّكٰ سبِيِلٰ ِإلىٰ َمْوِعظةِٰاْدُعٰ

و برنده ترين سالحش در چيرگي بر    2«  الْحَِسَنِةَٰٰوَٰجِدْلُهمِٰبال تىِٰهىََٰأْحسنُٰ

  آنان، خوي سترگ و رحمت و شفقت و مهرورزي بود. از همين رو، خداوند او را بدين خوي ستوده است: »َ 

به آن عزيز گرامي،   گرايش مردم را  ةعمد  و در جايي ديگر باعثِ  3«  ِإن كَٰلَعلىُٰخُلق َٰعِظيمٰ 

 شيفتگي و شفقتي دانسته است که او بر مردم داشت:  

ُكنْٰفَِْٰٰ َلْوٰ َوٰ ٰ َلُهمْٰ ِلنتٰ اَّلل ِٰ مَِّنٰ َرْحَمة ٰ َفظاًّٰٰٰتَٰبَِماٰ

پس با بخشايش )و رحمتي( از جانب  ؛  4  واِٰمْنَٰحْوِلكنَفضٰ اْلَقْلبِٰلََٰٰٰغِليظَٰ

 .شدندپراكنده مي ت ورَبودي، از دُميسنگ دل خداوند با آنان نرمخويي ورزيدي و اگر درشتخويي 

درِ  از  بودند،  سرپيچيده  خداوند،  فرمان  از  که  ها  آن  و    با  رويي  خوش  با  و  آمد  در  آمرزش  و  بخشايش 

صميميت مورد بخشش قرار داد و براي شان از خداوند مهربان آمرزش طلبيد و از آن پس نيز، در کارها با  

َفاْعفَٰعنُهمَْٰوٰاسَتْغِفْرَٰلُهمَْٰوٰشاِوْرُهمْٰ»  کرد:  ها رايزنياي گشاده با آنچهره 

   5« فىٰاألَْمرِٰ

 در راه هدايت خلق چه رنج ها و آزارها که تحمل کرد، تا آن جا که فرمود:

 

 . 107انبياء، آيه  - 1
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ر راه هدايت خلق[  د]    هيچ پيامبري مانند من  1.  يتُٰذِٰاوُٰ  امٰ  لَٰثْٰمِٰ  بينَٰ  يَٰوذِٰاُٰ  امٰ  

 رنج و آزار نديد. 

 ر توصيف آن حضرت فرمود:  اد )ع( دامام سجّ

؛   2  ةِٰكَٰرَٰبَٰالْٰٰٰاحِٰتٰ فْٰمِٰٰٰوَٰٰٰرِٰيْٰخَٰالْٰٰٰدِٰائِٰوٰقٰ ٰٰةِِّٰحمََِٰٰالرٰ ٰٰمامِٰاِٰ

 هاي خجستگي و بركت.  پيشواي مهر و رحمت و قافله ساالر خير و رأفت و كليد گنجينه 

زد و در  او زيبايي و حسن خُلق ، توأمان موج ميآري، محمد )ص( پيامبر مهر بود و رسول رحمت. در وجود  

همان بود.  يکسان  نيرومندان  و  ضعيفان  با  مهرباني  و  پيش گشفقت  در  که  محمد)ص(  گفتهونه  آمد،  ها 

  نصِّٰش »  ضَعارِ   طّمال« و خَف جَحَصْ»ُم  اند:زيبايي جسماني بود و رخسارش چنان که گفته   ة برترين نمون

اّملزَٰنْٰمُٰ  يحْٰوَٰ و  آيين«  او،  زيبايي ظاهري  بود  ةا  او  باطني  خُجمال  به  را  او  زيرا خداوند  و ؛  لق و خوي 

« آفريده بود. وقتي از يکي از همسرانش از خلق و خوي آن حضرت  قاٰ لْٰخُٰ  ٰو  قاٰ لْٰخَٰفطرت کامل »  

به و از خشم قرآن    شدخشنود ميلقش قرآن بود؛ به خشنودي قرآن  پرسيدند، به همين بسنده کرد که: »خُ

 3. «هِٰطِٰخَٰسَٰبِٰ طُٰخَٰسْٰيَٰ وَٰ ،اهُٰرضٰ بِٰ يِٰضٰ رْٰيَٰ ،رآنَٰقُٰالْٰ هُٰقُٰلْٰخُٰ انَٰكٰ »د؛ م آميخشم 

خود   شيفته  را  بيننده  هر  زيبايش  جمال  که  گونه  هاي  ميهمان  دل  اش  مهرباني  و  شفقت  ساخت، 

زدود. ميشان    جانِ  ةاندوه از چهر  ود و غبارِبُرُميبرد و عقل هاشان را  ميرو  معاشران و بينندگان را به گِ

پيش و  بود  رحمت  امام  که  و  راستي  کافران  براي  بلکه  دوستان؛  و  مؤمنان  براي  فقط  نه  مهرباني،  واي 

و شاهراه زندگي را به سويِ خستگانِ  خواست  ميدشمنان نيز، او خوش بختي و سعادت را براي همگان  

 کرد:مي گشود و تشنگي جهانيان را، تنها وجود او بود که سيراب ميوادي طلب و رهروان مستعدّ 

ول ٰمِّْنَٰأنُفِسكمَْٰعِزيز َٰعَليِْهَٰماَٰعِنتُّمَْٰلَقْدَٰجاَءكمَْٰرس

َعَليْكمِٰباْلُمْؤِمِنيَنَٰرُءوف ٰر حِيمٰ  از ؛    4َحِريصٰ  پيامبري  گمان  بي 

بسيار  است،  گران  او  بر  ببريد،  رنجي  هر  که  است  آمده  شما  نزد  خودتان  ميان 

 ينده است. ت و سربلندي[ شماست؛ با مؤمنان، مهرباني بخشاخواستار]سعادت، عزّ
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فرسود تا آن جا که خداوند او ميآوردند و به راه دوزخ بودند، جان خود را  مي و از اين که مردم ايمان ن 

 داد: مي را تسليت 

بَٰ ن ْفسكَٰاَلَعل كٰ َٰٰعلٰ ٰٰخِع ٰ ُيْؤِمُنواٰاَٰثٰ آى ل مْٰ ِإنٰ ِرِهمْٰ

نياورند،  بسا اگر به اين سخن )وسخن خداوند( ايمان    1؛ِبَهَذاٰاْلَحِديثَِٰأسفا

 جان خود باشي.  ةتو به دنبال ايشان از دريغ، فرسايند

را   2؛َيكُوُنواُٰمْؤِمِنينََٰٰٰألّٰٰٰكَٰخِع ٰن ْفسَٰاَعل كٰبَٰلَِٰ خود  تو  شايد 

 . آورندمي ين که ]مشرکان[ ايمان نخواهي کشت )جان خويش بفرسايي( از ا
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 خالصه: 

دارد هزار ساله  اي  تاريخچه  در غرب،  اسالم  حقايق  هاي صليبي  تحريف  فرمان جنگ  که  زماني  از   .

صادر شد. در اين ميان شخصيت يگانة پيامبر )ص(، در معرض انواع تهمت ها قرار گرفت و زندگي نامه  

حادثة   از  پس  و  شد.  نوشته  آن حضرت  از  آوري  شرم  دوست  «2001  ،سپتامبر  ةيازد»هاي  شخصيت   ،

بانداشت گرفت،  قرار  هتک  معرض  در  تر  بيش  )ص(  پيامبر  وسيلة    ي  به  رمان،  قالب  در  هايي  کتاب 

 شانزدهم «. مسيحي » بنديکت  بي خردِ کاريکاتورها، و سرانجام سخنان بي شرمانة پابِ

دهد. و ميها را به عشق الهي سوق  است که آن  ورزيورزند و اين عشقمي مسلمانان به پيامبر عشق  

ست بدارد. مسلمانان به فرمان خداوند و هم  بر اين باورند که خداوند دوستدار کسي است که پيامبر را دو 

فرستند. و البته نه  ميکنند و بر او درود  ميين  س سو با فرشتگان، همواره با شنيدن نام » محمّد« او را تح

ويژه به  هستند  گرامي  و  عزيز  مسلمانان  نظر  در  پيامبران  همة  که  اسالم  پيامبر  که    ، تنها  بزرگاني  آن 

 شان در قرآن آمده است.نام

اين   با  اّما  واهمهو  مسيحيّت  ويژهيکت،  به  يهوديّت  و  و صهيونيست   ، اني  اسالم  با  خوار  آدم  هاي 

 ادبي قرار داده اند!! پيامبر رحمت را در معرض هتک و بي ،ترمسلمانان دشمني ورزيده و بيش

ت  پيامبر)ص( مظهر رحمت الهي است، و براي جهانيان رحمت است.و اساسا آيين اسالم، آيين رحم

با رحمت بر    ؛است. خداوند خود، حضرت محمد )ص( را پيامبر رحمت ناميده است، رحمت براي جهانيان

دور و نزديک، بيگانه و آشنا ، آيين رحمت آورد و به آيين رحمت مردمان را به آن فرا خواند. همان گونه که  

ي معاشران و بينندگان را به  هااش دلساخت، شفقت و مهرباني ميجمال زيبايش هر بيننده را شيفته خود  

 زدود. ميشان از چهره  ،اندوه ربود و غبارِميبرد و عقل هاشان را ميرو گِ
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 7درس 

 ( : 2يامبر مهر و رحمت ) محمد )ص( پ 

حتَ )ص(  محمد  تأ  احضرت  به  دشمنانش،  با  برخورد  برابر  ددر  بدي  با  نيکي  که  بود  آموخته  خداوند،  يب 

چالشِ از  را  ديگران  بايد  شيوه  بهترين  به  خود  نيست؛  دشمني    ، با  به  او  با  که  کس  همان  تا  دارد،  باز 

سَنُةَٰوٰلٰالسيَِّئُةٰٰىٰالحَْٰوٰلَٰتسَتوِٰ:»    برخاسته است، چون دوستي مهربان شود 

ال ِذىَٰبيَْنكَٰوَٰبيَْنُهَٰعَدَوة َٰكَأن ُهٰ  اْدَفْعِٰبال تىِٰهىََٰأْحسُنَٰفِإَذا

َحِميمٰ  اغماض   1«  َولىٰ  نظر  با  خود  شخص  به  نسبت  را  حرمتي  بي  و  بدرفتاري  همين،  براي   .

انتقام که عقل    آمد؛ يعني از حقِّمي ام بر نداشت و در صدد انتقمينگريست، کينه کسي را در دل نگاه ن مي

مجاز   ديگر  برخي  بر  آدميان  از  برخي  براي  چشم  مياجتماعي  هيچميداند،  و  با گاه  پوشيد  برخورد  در 

اين شيوه نيکو را ترک نکرد. روح بزرگ او که در سطحي بسيار باالتر از افعال نفساني    ،ورزانِ بدرفتارکينه

داد. او به فرمان خداوند که فرموده بود: »  ميو و بخشايش را بر انتقام ترجيح  و عقده هاي روحي بود، عف

الجْٰ  ُخِذٰاْلَعْفَوٰوَٰ َوَٰأْعِرضَٰعنِٰ در    2  ؛ِهِلينَٰاْأُمْرِٰباْلُعْرفِٰ را  گذشت 

حقِّ که  جا  آن  بگردان!«،  روي  نادانان  از  و  ده  فرمان  نيکي  به  و  گير  تباه    پيش  او  شد،  مي شخص 

ادبانه و توهين آميز  ي بيهاکرد،ا گر چه در جاهايي که برخوردمي حزن و اندوه تجاوز ن  حساسيتش از مرز

تباه   را  ديگران  آن حضرت، حقوق  اوميبا  به  توهين  با  و دشمن  و   ،کرد  بود  رفته  نشانه  را  دين خداوند 

ظالم را  رواج ظلم بود و گستاخي    هاي دشمن سببِپوشي از بدي اصوال گذشت و چشم  ،هاافزون بر اين

دانست و با قدرت و قاطعيت و صالبت در دفاع از حقوق  ميگذشت را روا ن  ،به هيچ رويالبته،داشت،  درپي

 کرد.ميديگران ايستادگي 

در روح لطيف و بزرگش قساوت راه نيافت و فضيلت عطوفت و مهرباني هيچ گاه از او سلب نشد. در  

روا داشته بودند و از  «  المطلبعبدبنحمزة » ه عمويش  جنگ احد با آن همه وحشيگري و اهانت که به جناز

آن صحنه دلخراش دلش سخت به درد آمده بود، دست به انتقام نزد و » وحشي« قاتل عمويش    ةمشاهد

»هندِ از  و  نکرد  قصاص  ابوسفيان  را  همسر  خواره«  َم  ،جگر  جنايتي  به  ساالر  که  جگر  و  زده  دست  هيب 
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بو گرفته  دندان  به  را  احد  که  شهيدان  را  انصاري  قتاده  ابو  حتي  و  نگرفت  انتقام  به  ميد،  زبان  خواست 

 دشنام بگشايد، از بد گويي باز داشت.

آن گاه که فاتحانه و بي خونريزي وارد سرزمين مقدّس مکه شد، سعد بن عباده، که فرمانده لشکر بود،  

  « دهند:  سر  را  اشعار  اين  تا  داد    سبيٰ تُٰ  يومُٰالَٰ  ةِٰمَٰحَٰلْٰمَٰالْٰ  يومُٰ  ومُٰيَٰالْٰدستور 

محمد)ص( با شنيدن اين شعار،    .تان است«امروز روز خون ريزي بزرگ و روز اسيري زنانِ  .  مةحرَٰالْٰ

ابوطالب را به جاي او نصب کرد و فرمود: اين شعار  بندرنگ او را از فرماندهي لشکر عزل فرمود و علي بي

   1ت و عفو و رحمت است .«  ؛ امروز روز گذشرحمةِٰمَٰالْٰ ومُٰيَٰ ومُٰيْٰالَٰ: » را سر دهند 

  2« استالم»اند که رسول خدا چون وارد مسجد الحرام شد، »حجر االسود« را سواره با چوبدستي نوشته 

 گاه با تکبير او، فريادهاي تکبير در فضاي کعبه طنين افکند.کرد و آن

تي خويش به هر  سپس از کنار سيصد و شصت بتي که بر ديوارهاي کعبه آويزان بود، گذشت و با چوبدس

و فرمود اشاره کرد  ها  آن  از  از    3.  ِطلُٰاَجاَءٰاْلَحقَُّٰوَٰزَهَقٰاْلبَٰ: »کدام  باطل  و  آمد  حق 

بر شانه  تا  داد،  به علي)ع( فرمان  گاه  آن  از وجود  ميان رفت«.  را  کعبه  باال رفته، ساحت  هاي رسول خدا 

هاي جدي نابر گزارشي که در اجزاء آن ترديد خداوند را از مظاهر شرک بپيرايد. بة  ها پاک سازد و خانبت

وجود دارد، رسول خدا دستور داده بود تا مردان و زناني از مکيان را، حتي اگر بر ديوارهاي کعبه يافتند به  

به   کدام  هر  بقيه  شدند،  کشته  مکه  به  مسلمين  ورود  جريان  در  که  آنان  تن  چهار  جز  اما  برسانند،  قتل 

  4فتند. اي مورد عفو قرار گرگونه

او بد کرده بودند، به بدي    محمد)ص( مردي نبود که بدي را با بدي پاسخ دهد و دشمنانش را که در حقِّ

کينه  و  دشمني  در  که  دشمناني  همان  آري،  کند.  براي  مجازات  نورزيدند.  دريغ  کاري  هيچ  از  او  با  ورزي 

دادگاهِآن  ،همين و  نگرفت  انتقام  گشت،  چيره  آنان  بر  که  محاکمانقالب  گاه  براي  و    ةي  نکرد  پا  بر  آنان 

 وار، همگان را در راه خدا آزاد کرد: هاشان را نريخت؛ بلکه يوسف خون
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َتثِريبّٰ ُهَوٰٰٰلٰ َوٰ ٰ َلكُمْٰ اَّلل ُٰ َيْغِفُرٰ ٰ اْليَْومَٰ َعَليْكُُمٰ

الر حِِمينَٰ او    1. َأْرَحُمٰ و  بيامرزد  را  شما  خدا  نيست،  سرزنش  هيچ  شما  بر  امروز 

 هربانان است. ترين ممهربان 

از  او  فرستادند.  برايش  مسموم  غذايي  بودند،  تسليم شده  که  يهوديان  از  گروهي  خيبر،  فتح  از  پس 

ا به حال خودشان رها کرد. بار ديگر زني از يهود دست به چنين عملي  ها آگاه شد، اّمسوء قصد و توطئه آن 

 عفو فرمود.  ،زد و خواست تا زهر در کامش کند، او را نيز

  للاِٰ  ولُٰسُٰرَٰ  دٰ مٰ حَٰمُٰ  وَٰ  للاُٰ  لّٰاِٰ  هَِٰٰ لٰ اِٰ  لٰ شهادت )   اداي کلمة  منافقان که با   ة سردست  ، يابّْ   ابنِعبداهلل

بساط رياست او بر چيده شده بود،    ، ت يافته بود، در نهان از اين که با هجرت پيامبر)ص( به مدينه( مصونيّ

ف نيز، سر و سرّي داشت و از کار شکني و  مخال   پروراند و با يهوديانِميدشمني با آن حضرت را در دل  

فروگذار   خدا)ص(  رسول  عليه  پراکني  شايعه  و  توزي  بَن کينه   « غزوه  در  که  گفت: مي«  قْلَطَصَمُ الْ  نيِبود 

به   2.َلئنٰر َجْعَناِٰإلىٰاْلَمِديَنِةَٰلُيْخِرَجن ٰاألََعزُِّٰمنَهاٰاألََذلَٰ» چون 

فروپايه   تر،  پايه  فرا  گرديم  باز  طفيلي مدينه  اين  )مدينه(  تر)=  جا  آن  از  را  مهاجرين(  يعني  زبون؛  هاي 

ياران پيامبر )ص( که دل پر خوني از او داشتند، بارهاي بار، رخصت طلبيده بودند تا او    .بيرون خواهد راند«

ا آن  کرد تميا آن حضرت نه تنها رخصت نداده بود؛ بلکه با کمال مدارا با او رفتار  را به سزايش برسانند، اّم

 جا که در حال بيماري به عيادتش رفت و بر جنازه او حاضر شده و بر او نماز گزارد. 

متضّ صفات  او  وجود  در  که  بود  شخصيتي  سختي، محمد)ص(  و  صالبت  عين  در  بود.  آمده  گرد  اد 

مرتبسهل  ترين  عالي  در  و  نرم خوي  و  و ة  گير  وقار  و  نرمي  و  بود. صالبت  متانت  و  و خاکساري  تواضع 

 ضع را، که در هيچ کس قابل جمع نيست، يک جا در خود گرد آورده بود.توا

نکته مهم اين که، پيروزي نظامي در جنگ همراه با رفتار انساني واال و در نهايت اجراي عدالت، عالوه 

  ، و اّما محمد)ص(امري محال و ناممکن    ؛ترين امور است و عادتاًبر مهرباني و شفقت بر دشمن، از مشکل

ممکن و عملي سازد و گوي سبقت را در کرامت و بزرگواري با دشمن از ته بود اين امر ناممکن را،  توانس

 ه ديده شد. هم چنان که اشاره شد، در فتح مکّ هاي آن حضرتهمگان بربايد و نمونه اي از بزرگواري
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پيامبر پاکي لبريها و زيبايي محمد)ص(  پيامبري که دلش  پيامبر عشق و محبت بود؛  به  ها،  ز از عشق 

پيامبري که دعوتش را با مهر آغاز کرد و تعاليمش برخاسته از مهر بود.  خدا بود و سرشار از محبت خلق؛  

من از محمد بيزار و متنفر باشد! من در    ةعدي پسر حاتم طايي گويد: در ميان عرب کسي نبود که به انداز

ترسا بودم. از قوم خود يک    شِذهب مسيح و کي قبيله طيْ فرمانفرما بودم و مقامي ارجمند داشتم و پيرو م 

دانستم و براي قبيله طي شهريار بودم. ميگرفتم و خود را متديّن به دين حق  ميچهارم سود هر کس را  

وقتي که نام رسول خدا را شنيدم، بغض او در دل من جا گرفت. هنگامي که خود را در خطر ارتش اسالم  

برد. بدو گفتم: چند شتري فربه و رهوار آماده ساز  ميشتران مرا به چرا ديدم، غالمي داشتم که عرب بود و 

کرد.   چنين  نيز  او  کن.  خبر  مرا  شدند  نزديک  ما  سرزمين  به  که  محمد  سربازان  ده،  قرار  من  نزديک  و 

شوند. من پرچم هايي را از دور  ميصبحگاهي نزد من آمد و به من گزارش داد که سربازان محمد نزديک  

فتند سربازان محمد هستند. دستور دادم شتران را آوردند و زن و فرزندانم را سوار کردند و به  ديدم که گ

سوي خاک شام راهي شديم، جايي که هم کيشان مسيحي من در آن جا بودند. ولي يک ناجوانمردي از  

 دختر حاتم را با خود نبردم !  م من سر زد که خواهر

سکنا گزيديم. لشکريان محمد آمدند و خاک ما را اشغال کردند و  کاروان ما به شام رسيد و ما در آن جا  

اسيران قبيله طي با خود به مدينه بردند و گريز مرا به محمد  ةخواهرم، دختر حاتم، اسير شد و او را در زمر

و   خردمند  زني  او  دادند.  جا  مدينه  مسجد  نزديک  اي  خانه  در  اسيران  اردوگاه  در  را  خواهرم  دادند.  خبر 

»  فهميد گفت:  چنين  کرد،  گذر  او  بر  حضرتش  وقتي  بنشست،  محمد)ص(  راه  سر  بود.  دانا  و  ٰٰكَٰلَٰهَٰه 

برادرم كَٰيْٰلَٰعَٰٰٰللاُٰٰٰنٰ مَٰٰٰيٰ لَٰعَٰٰٰنْٰمنُٰاْٰفَٰٰٰدُٰوافِٰالْٰ ٰٰابَٰغٰ ٰٰوَٰٰٰدُٰوالِٰالْٰ  .  پدرم مرد، 

م. . حضرت پرسيد: برادر تو کيست؟ گفت: عدي بن حات1رفت، بر من منت گذار، خدا بر تو منت گذارد«

 فرمود: همان کسي که از خدا و رسولش گريخته است؟ 

روز  سخن  کرد،  گذر  او  بر  حضرتش  که  وقتي  بنشست.  )ص(  محمد  راه  سر  بر  خواهرم  دگر  روز 

 هم کالم ديروزش را تکرار کرد.  )ص(مبرا اش را دگرباره گفت، پيگذشته 

نخواست چيزي بگويد.   در سومين روز خواهرم بر سر راه آن حضرت بنشست، ولي نوميد شده بود و  

جوانمردي که در پي آن حضرت بود، به خواهرم اشاره کرد و گفت: باز هم بگو. خواهرم از جا برخاست و  

ت گذارد. پيغمبر فرمود: تو  ت گذار، خدا بر تو منّگريخت، بر من منّگفت : يا رسول اهلل، پدرم رفت، برادرم  
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بازگشتن شتاب مکن در  آزادي،  تو  و  کردم  آزاد  بدو    را  را  تو  پيدا شود،  قومت  از  اطمينان  مورد  تا کسي 

 بسپارم تا تو را به قوم خودت برساند. خواهرم دانست که تقاضايش مورد قبول گرفته است. 

سپس خواهرم از کسي پرسيد: اين جوانمردي که در پي رسول خدا بود که بود؟ گفتند: علي بود، آري 

 کارواني مورد اطمينان پيدا شد.علي بود. خواهرم در مدينه درنگ کرد تا 

خواهرم حضور رسول خدا شرفياب شده، عرض کرد: کساني که مورد اطمينان باشند، رسيدند و مرا  

پيمي ويژه  )ص(مبرابرند.  سواري  مرکبي  کنيد،  تأمين  را  پوشاکش  هزينه    ،فرمود:  و  کنيد  آماده  برايش 

اين فرمان اطاعت شد و خواهرم را نزد من به    سفرش را بپردازيد و او را به شام نزد برادرش برسانيد.

پي بزرگواري  و  عطوفت  و  مهر  و  رسيد  شام  به  خواهرم  رسانيدند.  بگفت. اشام  من  براي  را  خاتم   1مبر 

  يرَ قِفَ الْ  بُّحِخواهرم در حالي که از ديدار پيامبر)ص( سخت به شگفت آمده بود. او را چنين توصيف کرد؛ »يُ

دارد و اسيران را  ؛ درويشان ) تنگ دستان( را دوست ميالکبيرِ  رَدْقَ  عرفُيَ  وَ  يرَ غِالصَّ  مُ حَرْيَ  وَ  يرَسِاالْ  کُّفُيَ  وَ

رهسپار    شناسد«شان مي دهد و کهن ساالن را قدر و منزلتمورد رحمت قرار ميرا  ساالن  کند و کمآزاد مي

فراري بودم! به مدينه    دشمني  با اين که مناي در دست داشته باشم.  مدينه شدم، بدون آن که امان نامه

پسر حاتم است. به حضور رسول خدا شرفياب شدم و حضرت    يرسيدم. مردم مرا بشناختند و گفتند: عد

 دست مرا در دست گرفت و با حضرتش به گفت و گو نشستيم. از گذشته من خبر داد.  

 

 تان است: سروده اقبال الهوري شاعر بزرگ فارسي گوي، اشاره به همين داس - 1
 در مصافي پيش آن گرردون سررير

 
 دخترررر سرررردارِ طررريّ آمرررد اسرررير 

 
 پاي در زنجير و هم بري پررده برود

 
 گردن از شرم و حيا، خرم كررده برود 

 
 دخترک را چون نبي بي پررده ديرد

 
 

 چررادر خررود پرريش روي او كشرريد 
 
 ما از آن خاتونِ طَريّ عريران ترريم 

 
 

 پرريش اقرروام جهرران برري چررادريم 
 
 محشرررر اعتبرررار ماسرررت او روز 

 
 

 در جهرران هررم پرررده دار ماسررت او 
 

 لطررف و قهررر او سررراپا رحمترري
 
 

 آن به ياران، ايرن بره اعردا، رحمتري 
 

 آن كه برر اعرداء درِ رحمرت گشراد
 

 تَثرْيِرررب« داد ٰ  مكررره را پيغرررام» ال 
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ب  به کناري  در اين هنگام زني و کودکي رسيدند و عرض کردند، حاجتي داريم. رسول خدا  رخاست و 

رفت و به عرض آن ها رسيدگي کرد و نزد من برگشت. دست مرا گرفت و به خانه برد و بر زمين نشست  

 و من در برابرش نشستم. 

 سپس از من پرسيد: آيا آفريدگاري به جز خدا سراغ داري؟

 گفتم : نه.   

 داني؟  ميتر فرمود: آيا موجودي را از خدا بزرگ

 گفتم : نه.   

را  فرمود تا سعادت دو جهان  بياور  مورد غضب خدا هستند و مسيحيان گمراهند، اسالم  » يهوديان   :

 . « دريابي 

 پرستم.  گفتم : : من دين دارم  خداپرست هستم و بت نمي 

 «  گيري؟مي» تو آن کسي نيستي که از قوم خود چهار يک ترم، از تو آگاه  ،فرمود: من از دين تو

 گفتم : آري.

 کار در دين تو حالل نيست و ناروا است، اسالم بياور تا رستگار شوي. ين گفت: ا

آن چه که بايسته بود گفتم و آن چه که شايسته بود شنيدم و يقين کردم هموست پيغمبري که  آري،  

 1مسيح از آن خبر داده است، بدو ايمان آوردم و از پيروانش گرديدم.  
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 خالصه : 

با   برخورد  در  حتّا  )ص(  محمد  نگاه  حضرت  دل  در  را  کسي  کينة  بود.  مهربان  دوستي  چون  دشمن، 

داشت. او مأمور بود، تا گذشت را در پيش گيرد و به نيکي فرمان دهد و از نادانان روي گرداند. آنجا مين

کرد و اّما آنجا که مربوط به دين خدا يا بندگان خدا  مي اش بود از حدّ حزن و اندوه تجاوز نکه حق شخصي 

دانست. قاتل عمويش حمزه را قصاص نکرد و از »هند جگر خواره« که  ميروي گذشت را روا ن  بود، به هيچ

دست به جنايتي بزرگ زده بود، انتقام نگرفت. در فتح مکّه که همگان انتظار انتقام داشتند، فرمود: »امروز 

اهلل عبد  کرد.  آزاد  خدا  راه  در  را  همگان  وار  يوسف   . است«  رحمت  و  عفو  و  گذشت  اُ  روز  که  بَّبن  را  ي، 

سردسته منافقان بود و از هر دسيسه اي عليه پيامبر )ص( فرو گذار نبود، مورد رحمت و شفقت خود قرار  

اش نيز با رفتار انساني همراه بود. در يک برخورد انساني و مشفقانه، عدّي پسر  هاي نظاميداد . پيروزي

بود، شيف منفور  او  پيامبر در نظر  او را که در  حاتم طايي را، که  ته خود ساخت و به اسالم گراييد. خواهر 

ميان اسيران بود. با احترام آزاد کرد. و او در توصيف پيامبر)ص( چنين گفت: » فقيران را دوست دارد، و  

 شناسد«.  ميکند، خردساالن را مهربان است ، و منزلت بزرگان را مياسيران را آزاد 


