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زمان ها خودش��ان هیچ مزیتی ندارند بعضی بر بعضی، زمان یک موجود س��اری متحرک است و 

متعین و هیچ فرقی ما بین قطعه ای با قطعه ای دیگر نیست. رشافت زمان ها یا نحوست زمان ها به 

واس��طه ی قضایایی است که در آن ها واقع می شود. اگر چنانچه رشافت زمان به واسطه ی حادثه ای 

است که در آن زمان واقع می شود، باید عرض کنم که روز بعثت رسول اکرم)ص( در رستارس دهر »من 

االزل الی االبد« روزی رشیفرت از آن نیس��ت، برای اینکه حادثه ای بزرگرت از این حادثه اتفاق نیفتاده 

اس��ت. حوادث بسیار بزرگی در دنیا اتفاق افتاده است. بعثت انبیا بزرگ، انبیاء اولوالعزم و بسیاری 

از حوادث بسیار بزرگ، لکن حادثه ای بزرگرت از رسول اکرم در عامل وجود نیست غیر از ذات مقدس 

بعثت از دیدگاه امام خمینی )ره(

بزرگترین حادثه عالم
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حق تعالی و حادثه ای بزرگرت از بعثت او هم نیست. بعثتی که بعثت رسول ختمی است و بزرگرتین 

شخصیت های عامل امکان و بزرگرتین قوانین الهی و این حادثه در یک همچو روزی اتفاق افتاده است 

و این روز را بزرگ کرده است و رشیف، و همچو روزی ما دیگر درازل و ابد نداریم و نخواهیم داشت.

 تزکیه نفوس

اول آیه ای که به رسول اکرم)ص( به حسب روایات و تواریخ وارد شده است، آیه »اقرا باسم ربک« 

اس��ت و این آیه اولین آیه ای است که به حس��ب نقل، جربئیل بر رسول اکرم خوانده است و از اول 

به قرائت و به تعلم دعوت شده است »اقرا باسم ربک الذی خلق« و در همین سوره است که »ان 

االنس��ان لیطغی ان راه استغنی« این س��وره اولین مورد وحی )است( و در اولین نزول وحی این آیه 

در این سوره وارد شده است که »کال ان االنسان لیطغی ان راه استغنی« معلوم می شود که طغیان و 

طاغوت بودن از اموری است که در رأس امور است و برای طاغوت زدایی باید تعلیم کتاب و حکمت 

و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد. انسان اینطوری است، وضع روحی همه ی انسان ها اینطور 

است که تا یک استغنایی پیدا می کند طغیان می کنند.

آدمی استغنای مالی که پیدا می کند به حسب هامن مقدار طغیان پیدا می کند، استغنای علمی که 

پیدا می کند به هامن مقدار طغیان می کند، مقام که پیدا می کند به مقداری که مقام پیدا کرده است 

طغیان می کند. فرعون را که خدای تبارک و تعالی می گوید طاغی است، برای همین است که مقام 

پیدا کرده بود و انگیزه ی الهی در او نبود و این مقام او را به طغیان کشیده بود. کسانی که چیزهایی 

که مربوط به دنیاست آن ها را بدون تزکیه ی نفس پیدا می کنند، این ها هرچه پیدا بکنند طغیانشان 

زیادتر خواهد شد و وبال این مال و این منال و این مقام و این جاه و این مسند از چیزهایی است که 

موجب گرفتاری های انسان است در اینجا و بیشرت در آنجا.

انگیزه ی بعثت این است که ما را از این طغیان ها نجات دهد و ما خودمان را تزکیه کنیم، نفوس 

خودمان را صفا دهیم و نفوس خودمان را از این ظلامت نجات بدهیم. اگر این توفیق برای همگان 

حاصل شد، دنیا یک نوری می شود نظیر نور قرآن و جلوه ی نور حق.

متام اختالفاتی که بین برش هست، اختالفاتی که بین سالطین هست، اختالفاتی که بین قدرمتندان 

هس��ت ریشه اش هامن طغیانی است که در نفس هست ریشه  این است که انسان دیده است که 
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خودش یک مقام دارد طغیان کرده است و چون قانع منی شود به آن مقام، این طغیان اسباب تجاوز 

می شود، تجاوز که شد اختالف حاصل می شود و این فرق منی کند. از آن مرتبه نازلش طغیان است تا 

آن مرتبه عالی آن. از مرتبه ی نازلی که در یک روستا بین افراد اختالف حاصل می شود، ریشه اش همین 

طغیان است تا مرتبه باالتر و هرچه باالتر برود طغیان زیادتر می شود. فرعونی که طغیان کرد و »انا 

ربکم االعلی« گفت، این انگیزه در همه است فقط در فرعون نیست. اگر انسان را رس خود بگذارند 

»انا ربکم االعلی« خواهد گفت: انگیزه ی بعثت این است که این نفوس رسکش را این نفوس طاغی و 

یاغی را از آن رسکشی و از آن طغیان و از آن یاغی گری نجات دهد و تزکیه کند نفوس را.

همه ی اختالفاتی که در برش هست برای این است که تزکیه نشده است. غایت بعثت این است که 

تزکیه کند مردم را تا به واسطه ی تزکیه، هم تعلم حکمت کند و هم تعلم قرآن و کتاب و اگر چنانچه 

تزکیه بشوند طغیان پیش منی آید. کسی که تزکیه کرد خود را هیچ گاه خودش را مستغنی منی داند »ان 

االنس��ان لیطغی ان راه استغنی« وقتی که خودش را می بیند و برای خودش مقام قائل است و برای 

خودش عظمت قائل است این خودبینی اسباب طغیان است.

اختالفاتی که بین هم برش هس��ت، اختالفاتی که بر رس دنیا بین همه برش هس��ت این اختالفات 

ریشه اش طغیانی است که در نفس هاست و گرفتاری است که انسان در گرفتاری به خود دارد و به 

هواهای نفسانیه. اگر انسان تزکیه بشود و نفس انسان تربیت بشود، این اختالفات برداشته می شود.

 تحول عرفانی در جهان

مساله ی مبعث و ماهیت آن و برکاتش چیزی نیست که بتوان با زبان های الکن ما از آن ذکری کرد 

و به قدری ابعاد آن زیاد است و جهات معنوی و مادی آن زیاد است که گامن ندارم حتی بتوان حول 

آن صحبتی کرد. مساله ی بعثت یک تحول علمی- عرفانی در عامل ایجاد کرد که آن فلسفه های خشک 

یونانی را که به دس��ت یونانی ها تحقق پیدا کرده بود و ارزش هم داش��ت و دارد، مبدل کرد به یک 

عرفان عینی و یک شهود واقعی برای ارباب شهود.

اگر کسی سیر کند در فلسفه های قبل از اسالم و فلسفه های بعد از اسالم و خصوصاً قرن های آخر 

و عرفای قبل از اسالم و آن کسانی که در هندوستان و امثال آن یک همچو مسائلی داشتند و عرفای 

بعد از اسالم که به تعلم اسالم در این امر وارد شده اند، می فهمد که چه تحولی بعد از آن حاصل شده 
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اس��ت. در صورتی که عرفای بزرگ اسالم هم راجل هستند در کشف حقایق قرآن. لسان قرآن که از 

برکات بعثت، از برکات بزرگ بعثت رسول خداست، لسانی است که سهل و ممتنع است. بسیاری شاید 

گامن کنند که قرآن را می توانند بهفمند، از باب اینکه به نظرشان سهل است. بسیاری از ارباب معرفت 

و ارباب فلسفه گامن می کنند که قرآن را می توانند بفهمند، برای اینکه آن بُعدی که برای آن ها جلوه 

کرده است و آن بُعدی که در پس این ابعاد است، برای آن ها معلوم نشده است. قرآن دارای ابعادی 

است که تا رسول اکرم)ص( مبعوث نشده بودند و قرآن متنزل نشده بود از آن مقام غیب، نازل نشده 

بود از آنجا و با آن جلوه ی نزولی اش در قلب رس��ول خدا جلوه نکرده بود، برای احدی از موجودات 

ملک و ملکوت ظاهر نبود بعد از آنکه اتصال پیدا کرد مقام مقدس نبوی ولی اعظم با مبدأ فیض به 

آن اندازه ای که قبل اتصال بود، قرآن را نازلتاً و منزلتاً کسب کرد. در قلب مبارکش جلوه کرد و با نزول 

به مراتب هفتگانه به زبان مبارکش جاری شد.

قرآنی که االن در دس��ت ماس��ت، نازله ی هفتم قرآن است و این از برکات بعثت است و همین 

نازله ی هفتم آنچنان تحولی در عرفان اسالمی، در عرفان جهانی بوجود آورد که اهل معرفت شمه ای 

از آن را می دانند و همه ی ابعاد آن و جمیع ابعاد آن برای برش هنوز معلوم نش��ده اس��ت و معلوم 

نیست معلوم شود و این از برکات بعثت است اینقدری که معرفت برای اهل معرفت حاصل شده 

اس��ت. این از نازله ی کتاب خداس��ت به وسیله ی نزول بر قلب رسول الله که آن هم از ارسار بزرگ 

است. کیفیت وحی از اموری است که غیر از خود رسول خدا و کسانی که در خلوت با رسول خدا 

بودند، یا اینکه از او الهام گرفته اند کسی آنرا منی تواند بفهمد و لهذا هر وقت خواستند معرفی هم 

بکنند با زبان ما عامی ها معرفی کردند، چنانچه خدای تبارک و تعالی با زبان آن برش عامی خودش را 

با شرت معرفی می کند، با آسامن معرفی می کند، با زمین معرفی می کند، با خلق امثال اینها، برای این 

است که بیان قارص است از اینکه آن مطالبی که هست ادا بشود و تا آن حدی که بیان می توانسته 

ادا کند قرآن ادا کرده است و هیچ کتاب معرفتی ادا نکرده است، آنهایی که ادا کردند به تبع قرآن 

ادا کردند.

اگر قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود الی االبد و آن فلسفه ی یونانی یک باب دیگری است که 

در محل خودش بسیار ارجمند است برای اینکه با استدالل ثابت می کند، نه معرفت حاصل می شود، 

وجود خدای تبارک و تعالی از باب دلیل اثبات می شود و معرفت غیر اثبات وجود است و قرآن آمده 



6www.farhangisetad.com

است که هم اثبات بکند به هامن طریقه های متعارف و طریقه های بلکه گاهی نازل تر از آن و هم 

پرده ی دیگرش عرفان قرآن است که آن را در هیچ کتابی منی یابید، حتی در کتب عرفانی اسالمی که 

متحول شده است و با عرفان قبل از اسالم بسیار فرق دارد و تعبیرات قرآنی غیر از آنی است که آن ها 

دارند.

یک نحوه ی دیگری هست، یک لطایف دیگری در قرآن هست و این ها همه از برکات بعثت است 

و برکات بعثت آن مقداری که در معنویات هست، در مادیات ظاهر نشده است، لکن آن مقداری 

هم که در مادیات ظاهر شده است، قبل از اسالم نبوده است. اتصال معنویت به مادیت و انعکاس 

معنویت در همه جهات مادیت از خصوصیات قرآن است که افاضه فرموده است.

 رفع ظلم

بعثت رس��ول خدا برای این اس��ت که راه رفع ظلم را به مردم بفهامند، راه اینکه مردم بتوانند با 

قدرت های بزرگ مقابله کنند به مردم بفهامند. بعثت برای این است که اخالق مردم را، نفوس مردم 

را، ارواح مردم را و اجس��ام م��ردم را، متام این ها را از ظلمت ها نجات بدهد، ظلامت را به کلی کنار 

بزند و به جای او نور بنشاند، ظلمت جهل را کنار بزند و به جای او نور عمل بیاورد، ظلمت ظلم را 

ب��ه کن��ار بزند و به جای او عدالت بگذارد، نور عدالت را به جای او بگذارد و راه او را به ما فهامنده 

اس��ت. فهامنده اس��ت که متام مردم، متام مسلمین برادر هستند و باید با هم وحدت داشته باشند، 

تفریق نداشته باشند.

 ختم نبوت

انبیاء س��لف هم کش��ف داشتند و هم بس��ط، اما نه بطور اطالق بلکه فی الجمله. اگرچه در این 

معنی مختلف بودند؛ چنانچه اولوالعزم ها، کش��ف و بس��ط حقایق را بیشرت داشتند و وجود نازنین 

احمدی)ص( که کش��ف تام و بس��ط متام و تام داشت، خاتم شد و خاتم پیامربان گردید؛ یعنی به آن 

نحوی که ممکن اس��ت حقیقت کشف شود، برای حرضت محمد)ص( کشف بود و به آن قدری که 

ممکن است حقایق بسط شود برای حرضت بسط منود. لذا دیگر ممکن نیست کشف و بسط، اَت�َم 

از این باشد تا نبوت دیگری حاصل آید. 
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گزیده هایی از بیانات رهبر معظم انقالب 
در مورد بعثت پیامبر اعظم)ص(

 هدف بعثت دعوت به توحید بود

بعث��ت نبی اک��رم در درجه ی اول، دعوت به توحید بود. توحید رصفاً یک نظریه ی فلس��فی و 

فکری نیس��ت؛ بلکه یک روش زندگی برای انسان هاس��ت؛ خدا را در زندگی خود حاکم کردن و 

دست قدرت های گوناگون را از زندگی برش کوتاه منودن. »الاله االالله« که پیام اصلی پیغمرب ما و 

همه ی پیغمربان است، به معنای این است که در زندگی و در مسیر انسان و در انتخاب روش های 

زندگی، قدرت های طاغوتی و شیطان ها نباید دخالت کنند و زندگی انسان ها را دستخوش هوس ها 

و متایالت خود قرار دهند.

اگر توحید با هامن معنای واقعی که اسالم آن را تفسیر کرد و همه ی پیغمربان، حامل آن پیام 
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بودند، در زندگی جامعه ی مسلامن و برشی تحقق پیدا کند، برش به سعادت حقیقی و رستگاری 

دنی��وی و اخروی خواهد رس��ید و دنیای برش هم آباد خواهد ش��د؛ دنیایی در خدمت تکامل و 

تعالی حقیقی انسان. دنیا در دید اسالم، مقدمه و گذرگاه آخرت است. اسالم دنیا را نفی منی کند؛ 

متتعات دنیوی را منفور منی شامرد؛ انسان را با همه ی استعدادها و غرایز در صحنه ی زندگی، فعال 

می طلبد؛ اما همه ی اینها باید در خدمت تعالی و رفعت روح و بهجت معنوی انسانی قرار گیرد تا 

زندگی در همین دنیا هم شیرین شود. در چنین دنیایی، ظلم و جهل و درنده خویی نیست و این 

کار دشواری است و به مجاهدت احتیاج دارد و پیغمرب این جهاد را از روز اول آغاز کرد.

 یک درس فراموش نشدنی

یادآوری بعثت به معنای یادآوری یک حادثه ی تاریخی نیست - این آن نکته ای است که ما باید 

در مواجهه ی با این حادثه ی بزرگ و این خاطره ی ارجمند برشی و انسانی همیشه به یاد داشته 

باش��یم - بلکه تکیه  بر این خاطره ی پرشکوه در حقیقت تکرار و مرور یک درس فراموش نشدنی 

اس��ت در درجه ی اول برای خود امت اس��المی، چه آحاد امت، چه برجس��تگان و نخبگان امت 

-سیاستمداران، دانشمندان، روشنفکران- و در درجه ی بعد برای همه ی آحاد برشیت. این، تکرار 

یک درس است، تکرار یک رسمشق است، یادآوری یک حادثه ی درس آموز است.

 مبعث، پرچم علم و معرفت را برافراشت

مبعث در حقیقت روز برافراش��ته ش��دن پرچم رسالتی است که خصوصیات آن برای برشیت، 

ممتاز و بی نظیر اس��ت. مبعث در حقیقت پرچم علم و معرفت را برافراش��ت. بعثت با »إقراء« 

رشوع شد: »إقراء باسم ربک الذی خلق« و با »ادع إلی سبیل ربک بالحکمه و املوعظه الحسنه« 

ادامه یافت؛ یعنی دعوت همراه با حکمت. دعوت اسالمی در حقیقت گسرتش و پراکندن حکمت 

در رسارس عامل و در طول تاریخ اس��ت؛ همچنان که بعثت، پرچمداری و برافراش��ته ش��دن پرچم 

عدل اس��ت؛ یعنی در میان مؤمنین، بندگان خدا و آحاد برش، عدالت استقرار پیدا کند؛ همچنان 

که رسالت، برافراشنت پرچم اخالق واالی انسانی است؛ »بعثت ألمتم مکارم االخالق«. خدای متعال 
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خطاب به پیغمرب می فرماید: »و ما أرسلناک اال رحمة للعاملین«؛ یعنی همه ی چیزهایی که برش - در 

همه ی زمان ها، در همه ی رشایط و در هر نقطه ی عامل - به آن نیاز دارد، در این بعثت گنجانده 

شده است؛ یعنی علم و معرفت، حکمت و رحمت، عدل و برادری و برابری؛ چیزهای اساسی ای 

که جریان زندگی سامل انسان به اینها وابسته است. حتی با این که در اسالم، جهاد مقرر شده است 

و جهاد یعنی مبارزه با زورگویی و تجاوز - البته بعضی کسان به طور بدخواهانه، اسالم را به خاطر 

حکم جهاد، دین شمش��یر معرفی کردند- اما همین اسالم می فرماید: »و إن جنحوا للسلم فاجنح 

لها و توکل علی الله«؛ یعنی باز آنجایی که رشایط اقتضا می کند، صلح را بر جنگ ترجیح می دهد.

 مبعث بزرگرتین روز تاریخ برش است

روز مبعث، بی شک بزرگرتین روز تاریخ برش است؛ زیرا هم آن کسی که طرف خطاب خداوند 

قرار گرفت و مأموریت بر دوش او گذاش��ته ش��د - یعنی وجود مکرم نبی بزرگوار اس��الم)ص( - 

بزرگرتین انسان تاریخ و عظیم ترین پدیده ی عامل وجود و مظهر اسم اعظم ذات اقدس الهی است 

یا به تعبیری خود اسم اعظم الهی وجود مبارک اوست و هم از این جهت که آن مأموریتی که بر 

دوش این انسان بزرگ گذاشته شد - یعنی هدایت مردم به سوی نور، برداشنت بارهای سنگین از 

روی دوش برش و متهید یک دنیای مناسب وجود انسان و بقیه ی وظایف الیتناهی بعثت انبیا - 

وظیفه ی بسیار بزرگی بود. یعنی هم مخاطب بزرگرتین است؛ هم وظیفه بزرگرتین است. پس، این 

روز بزرگرتین و عزیزترین روز تاریخ است.

اگر کس��ی بخواهد محتوای بعثت را در چارچوب آنچه که با عقول ناقص خودمان برداش��ت 

می کنیم، محصور کند، یقیناً به مبعث و حقیقت بعثت و حقیقت این رسالت ظلم شده است. 

منی شود محتوای بعثت پیامرب را به حدود فهم و دید ناقص ما محدود کرد؛ ولی اگر بخواهیم در 

یک جمله، بعثت و محدوده ی بعثت را - اگرچه الیتناهی است - تعریف اجاملی بکنیم، باید عرض 

کنیم که بعثت متعلق به انس��ان و برای انسان است؛ انسان هم الیتناهی است و ابعاد عظیمی 

دارد و محدود در جسم و در ماده و در زندگی چند روزه ی دنیا نیست؛ فقط محدود در معنویات 

هم نیست؛ محدود در یک قطعه ی مشخصی از تاریخ هم نیست. انسان، همیشه و در همه حال 

انس��ان اس��ت و ابعاد وجودی او، ابعاد الیتناهی و ناشناخته ای است. هنوز هم انسان موجودی 
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ناشناخته است. بعثت، برای این انسان و برای رسنوشت این انسان و برای هدایت این انسان است.

 بعثت پیغمرب خاتم در رأس همه ی حوادث تاریخ برش قرار می گیرد

اگر ما در بین حوادث تاریخ برش - حوادثی که برای انس��ان ها پیش می آید - بعثت انبیا را از 

همه ی این حوادث، در رسنوشت برش مهمرت و مؤثرتر بدانیم - که همین هم هست، بعثت پیغمرب 

خاتم)ص( از لحاظ اهمیت در رأس همه ی حوادث بزرگ و کوچک تاریخ برش قرار می گیرد.

هیچ حادثه ای از قبیل انقالب های بزرگ، مرگ ها و حیات های ملتها، پدید آمدن اشخاص بزرگ، 

از بین رفنت اشخاص بزرگ و ظهور مکتب های گوناگون، اهمیتش برای برشیت، به اندازه ی بعثت 

انبیا نیست؛ همچنان که امروز شام می بینید، ماندگارترین شکل های فکر و ذهن آحاد برش، هامن 

ش��کل هایی اس��ت که ادیان به آن ها داده اند و تا ابد هم همین طور خواهد بود. اگر چه امروز 

بسیاری از کسان در عامل هستند که مستقیامً خود را در پرتو اشعه ی بعثت نبی اکرم قرار نداده اند 

- یعنی غیرمسلامنان - اما هامن ها هم از برکات این بعثت، تاکنون منتفع شده اند.

بی شک علم و متدن برش، خلقیات نیکو در میان انسان ها، عادات خوب و بسیاری از این مقوله 

چیزها، اگر ظاهراً هم به ادیان متصل نباشد، در ریشه ی اصلی، جوشیده ی از ادیان و معارف الهی 

اس��ت و در رأس آن ها بعثت نبی مکرم اسالم است؛ لیکن درعین حال همه ی برشیت - در آینده 

هم بیشرت - از این برکات استفاده خواهند کرد. بنابراین بزرگرتین، مهمرتین و برجسته ترین حادثه 

در تاریخ برش، این بعثت است.

خدای متعال به برکت اس��الم، به برکت توجه به معنویت اسالم و توجه به پیام سیاسی اسالم، 

ما را از آن رنج ها خالص کرد؛ یعنی بعثت برای این نبود که یک عده مردم، عقیده ای را در ذهن 

خودشان حفظ کنند و اعامل شخصی را انجام دهند، اما نظام اجتامعی، تحت حاکمیت دشمنان 

خدا و اندادالله باشد! بعثت آمد تا زندگی مردم را شکل دهد. بحمدالله این کار در نظام اجتامعی 

اسالم انجام گرفت؛ ملت ما هم آثارش را مشاهده کرد و مثرات شیرین آن را هم چشید.

بنده احس��اس می کنم که ما احتی��اج داریم که در زمینه ی اخالق و تزکی��ه و تهذیب، بر روی 

نفوس خودمان و نفوس دیگران کار کنیم. نوسازی معنوی نظام اسالمی و ملت مسلامن ایران، این 

مجاهدت بزرگ را الزم دارد و این هم یکی از پیامهای مهم بعثت است.
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اهداف بعثت پیامبر اکرم)ص(

 هدایت عامه

هدف اصلی بعثت پیامرباکرم)ص( و همه ی انبیا، هدایت و تزکیه نفوس عامه اس��ت که این محور 

اصلی یعنی هامن هدایت منودن جامعه و بازداشنت آنها از گمراهی و ضاللت می باشد، پیرامون بعثت 

همه ی انبیاء صادق است. چنانچه خداوند تعالی نیز در بیان اشرتاک هدف و خطوط اصلی بعثت انبیا 

می فرماید: »کل آمن بالله و مالئکته و کتبه و رسله النفرق بین احد من رسله«

همه ی انبیاء ایامن به خدا و مالئکه و کتب آسامنی و رُُسل و رسالت دارند و فرقی )در اصل رسالت 

و هدف( بین آنها قائل نشد. همه بر محور ایامن به خدا مبعوث شدند و هدفی جز هدایت جامعه 

بر اساس خاستگاه اجتامعی و مقتضیات زمان ندارند. بنابراین راه و هدف و مسیر آنها مشرتک است و 
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این هامن محور هدایت است جز آنکه در زمان های مختلف ظهورهای مختلفی داشته است. انسان ها 

در همه ی اعصار تاریخ مرهون تالش های انبیا و مدیون عنایت بعثت انبیا از جانب خداوند هستند چرا 

که بدون آنها همه در راستای ضاللت و گمراهی قدم برمی داشتند و لذا باید نتیجه گرفت که انذار و 

تبشیر و ارشاد انبیا همه در راه هدایت عامه بوده است و این اصل بر مبنای هدف کلی بعثت و انحاء 

مختلف آن در هر زمان و مکتبی قابل بحث می باشد. »و لقد من الله علی املؤمنین اذ بعث فیهم رسوالً 

من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم« و خداوند بر مؤمنین منت گذاشت آنگاه که از جنس خودشان 

رسولی فرستاد تا بر آنها آیات الهی را بخواند و آنها را تزکیه و تعلیم و هدایت مناید. از همه مهمرت و 

بیشرت مورد تأکید خداوند منت رسالت و بعثت خاتم االنبیاء محمدمصطفی)ص( بر مسلامنان و بلکه بر 

متام عامل برشیت است که به عنوان آخرین پیامرب و مبرش رحمت و آورنده اکمل االدیان برای همه زمان 

و اعصار و رسارس گیتی مبعوث شده است.

 تکمیل ایامن و تقوی

کس��انی که ایامن آوردند و عمل صالح انجام دادند و ایامن به آنچه بر محمد)ص( نازل شد آوردند 

)بدانند( که این هامن حق از جانب خداست دو محور اصلی هدف بعثت ختمی مرتبت محمد)ص( 

ایجاد ایامن و اعتقاد راسخ در قلوب مردم بوده است.

آن حرضت با تالوت آیات، ارائه طریق و بیان لیّن و تبیین رصاط مستقیم الهی بر همگان ایامن را در 

قلوب برش ایجاد کرده است که این هامن هدف واالی بعثت آسامنی آن حرضت می باشد.

طبق آیه ی فوق و غالباً در همه ی آیاتی که به ایامن اشاره شده بالفاصله عمل صالح نیز ذکر و تأکید 

شده است و عمل صالح و تقوی در گفتار و کردار بعد از مرحله ی ایامن و الزمه ی ایامن راسخ است. 

بین ایامن و تقوی التزام عملی وجود دارد که از هم جدانشدنی است و اگر ایامن بیاورید و تقوای الهی 

پیشه کنید پس برای شام اجر واالیی خواهد بود. انبیاء عظام به ویژه رسول اکرم)ص( در راه ایجاد تقوی 

در میان مردم و ایامن در قلوبشان تالش های بسیاری منودند و از خودگذشتگی بسیار کردند. 

ای قوم عبادت خدا منایید. شام را چه می شود که معبودی غیر خدا دارید آیا تقوی ندارید. مشاهده 

می فرمایید که این اصل ایامن و تقوی از هامن ابتدا در کنار هم بوده و انبیا در راستای ایجاد و نفوذ آن 

در جامعه و قلوب مردم به عنوان مسؤولیتی بزرگ اهتامم بسیار ورزیدند.
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 تعلیم و تربیت جامعه

طبق آیه ی ابتدای بحث و بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم تعلیم و تربیت غالباً در کنار بیان 

اهداف و وظایف انبیا بیان شده است. »یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه 

و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین«. این خود مبیّن اهمیت مسأله ی تعلیم و تربیت در مکتب 

آسامنی اسالم به عنوان هدف واالی بعثت پیامرب بوده و در یک کالم باید گفت، تشویق جامعه و 

تالش در راستای گسرتش علم و معرفت در کنار پرورش روحی و فکری برش به عنوان هدف بزرگ 

بعثت نبوی می باشد. پیامرب گرامی اسالم)ص( در این راستا می فرماید: »انه مل یکن شی قبله االکان 

حقاً علی ان یدک امنه علی خیر ما یعلمه لهم و ینذرهم مایعلمه لهم« یعنی »این حق بر نبی است 

که بر امت خویش به آنچه از خیر که منی دانند داللت و راهنامیی و هدایت فرماید و از آنچه از 

رش که منی دانند انذار فرماید«. بنابراین تعلیم و تربیت و ارایه ی طریق و فرادهی راه حق به افراد 

جامعه در کنار جداسازی حق از باطل و خیر از رش از وظایف انبیا بویژه رسول مکرم اسالم)ص( 

بوده اس��ت که این هامن تعلیم مردم به علم الکتاب و علم اولین و آخرین و علم هدایت اس��ت 

که در قرآن بسیار مورد تأکید قرارگرفته است. »یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوالعلم درجات« 

خداوند کس��انی از شام را که ایامن آوردند رفعت و مقام واالیی عطا می کند و کسانی که کسب 

علم کردند درجات واالتری دربر خواهند داشت.

 تزکیه ی نفوس

»و لقد بعثنا فی کل امه رس��والً ان اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت« و به تحقیق در هر امتی رس��ولی 

فرس��تادیم تا عبادت خدا منایند و از طواغیت اجتناب ورزند. پس یکی دیگر از اهداف اصلی و واالی 

بعثت انبیا مسأله ی تزکیه ی نفوس مردم و اجتناب آنها از طواغیت جن و انس و شیاطین درون و برون 

و زدودن دل ها از تعلقات مادی است که در آیات بعثت همواره تزکیه قبل از تعلیم بیان شده و این به 

جهت اهمیت امر تزکیه به عنوان مقدمه ی اصلی در راستای عمل و تقوی و نیز پاکسازی درون از آالیش 

غیرخدایی و آلودگی های مادی و آرایش آن با تصویر و منای حق و مظاهر آن هدف واقعی بعثت پیامرب 

ما می باشد. چنانچه در قرآن نیز بارها در کنار امر رسالت انبیا، تأکید بر زدودن دل از آلودگی ها، امر به 

تزکیه و پاک سازی درون انسان ها شده است.
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 بیداری فطرت و عقول برش

اصل بازگشت به وجدان و بیداری فطرت برش در طریق هدایت و بعثت انبیا به عنوان یکی دیگر از 

اهداف واالی آن می باشد. هدف انبیا طبق قرآن کریم اول بیداری فطرت برش و آنگاه برانگیخنت خرد و 

عقل نهفته در اوست که این دو کانون مهم یعنی هامن فطرت و عقل روشنی بخش زندگی انسان ها و 

چراغ هدایت آنها می باشد. آدمی از نگاه دین برای هدایت ناچار به طی سه مرحله ی اساسی می باشد.

اول شناخت کامل نسبت به خود	 

دوم شناخت خداوند که این دو به یکدیگر مرتبط اند. بنابراین شناخت خود مقدمه ی شناخت 	 

خدا و از این جهت مقدم بر آن می باشد.

سوم یافنت راه درست هدایت و فراگیری طریق حق و علم نسبت به حالل و حرام الهی و در 	 

آخر پرستش و بندگی خدا و عمل به فرامین الهی از اصول هدایت می باشد. از آنجا که القای 

دین و عقیده بر افراد بطور تحمیلی ممکن نیس��ت، لذا راه صحیح هدایت را انبیا با بیداری 

فطرت و تحرک عقل برش و تعلیم آنها در پیش گرفتند، »الاکراه فی الدین قد تبین الرش��د من 

الغی«: یعنی هیچ اکراه و اجباری در عقاید و باور دینی نیست و بلکه تبین راه رشد از انحراف 

در آن وج��ود دارد. بنابرای��ن هدف مهم انبیا بیداری برش و تبیی��ن و ارایه ی طریق به آنها در 

راستای پذیرش فطرت پاکشان می باشد. چنانچه علی بن ابیطالب)ع( در بیان هدف بعثت انبیا 

می فرماید: »لیرتوالهم و فائن العقول و یذکروا لهم میثاق فطره« تا آن که بر آنها )برش( زمینه ها 

و گنج های پنهانی عقلشان را بشکافند و به برش تذکر و بیداری فطری دهند و از آنها میثاق و 

عهد ازلی بگیرند.

 تکمیل اخالق برش

»لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه« هامنا برای شام رسول الله اسوه ی نیکوی اخالقی و 

عملی می باشد. فرادهی مکارم اخالق و الگوی عملی اخالق برای جامعه بودن به هدف ساخت 

و ساز اخالقی و تحول درونی برش از مهمرتین اقدامات و اهداف انبیا بوده است. چنانچه پیامرب 

اکرم)ص( به رصاحت در بیان هدف بعثتش می فرماید: »امنا بعثت المتم مکارم االخالق« امنا از اداه 

حرص و داّل بر اهمیت و تقدم واالی اخالق بر سایر امور است. یعنی هامنا به تحقیق من برای امتام 
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مکارم اخالق مبعوث شده ام. طبق آیه ای که ذکر شده پیامرب اکرم)ص( در کنار تئوری اخالق برای 

تکمیل مکارم اخالق جامعه به اخالق عملی نیز متمسک بود و این خود برترین اسوه ی اخالقی 

برای جامعه بود و البد برای یک جامعه که سالیان دراز در ضاللت و گمراهی برس می برد رهرب و 

مرشدی وارسته نیاز بود. رهربی که خود الگوی عملی آنها در راستای اخالق و رفتار و کردار و منش 

در همه رشایط و حاالت زندگی باشد تا آنها را از درون معتقد به بار آورد و خود پیش روی آنها راه 

را برای عمل آنها نشان دهد و این رسول خاتم که صلوات خدا بر او باد از حیث مکارم اخالقی در 

کامل خویش رسیده بود و به عنوان الگوی برتر برای همه ی عامل به تکمیل اخالق برش می پرداخت. 

چنانچه از جانب خداوند چنین خطاب می ش��ود: »انک لعلی ُخلُق عظیم« هامنا تو ای رسول ما 

در اوج اعالی اخالق هستی »فیام رحمه من الله کنت لهم و لوکنت فظاغلیظ القلب النفضوا من 

حولک« یعنی تو ای پیامرب آیه ی رحمت الهی بر برش هستی و رسول رحمت عاملیانی که اگر تو 

شدید و عبوس و سخت بودی همه از تو می گریختند و این هامن تأثیر شگرف اخالق پیغمرب)ص( 

بود که اعراب بادیه نشین عرص جاهلیت را به دور خود جمع می کرد و به آنها دین عرضه می منود 

و به بیداری و هوشیاری آنها می پرداخته و آنها را از چاه ضاللت بیرون می کشید و به راه هدایت 

الهی رهنمون می شد.

 انذار و تبشیر عامل

»و ما ارس��لناک اال کافه للناس بش��یراً و نذیراً« و ما ای رس��ول تو را فرستادیم جز کافی و وافی برای 

مردم و بش��ارت دهنده و انزارکننده آنها. یکی از اهداف واالی بعثت انبیا و ارس��ال رسل بویژه رسالت 

رسول اکرم)ص( هامنا انذار و تبشیر انسان هاست و این دو اصل از برای هدایت عامل کافی است چنانچه 

فرمود: »کافه للناس« برای هر قومی از جانب خدا بشیر و نذیر بود و این خود اصل هدف انبیا بوده 

است، آنجا که خداوند می فرماید: »انه کان الناس امه و احده فیعث الله النبیین مبرشین و منذرین« 

یعنی همه ی مردم بسان امت واحدی هستند آنگاه که خداوند بر آنها انبیا را به عنوان مبرش و منذر 

فرستاده است و آنها حجت خدا بر زمین و دلیل و هدایت کننده برش هستند که با برانگیخنت و مبعوث 

منودن آنها نعمت بر همه متام شده است. »رسالً مبرشین و منذرین لئالیکون للناس علی الله حجه« با 

ارسال آنها دیگر حجتی از برای مردم بر خدا باقی منی ماند و اکامل دین و امتام نعمت بر همگان شده 
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است. »و ما کنا معذبین حتی نبعث رسوالً« و ما عذاب منی کنیم قومی را جز آنکه بر آنها رسولی را از 

قبل مبعوث می مناییم تا آنها را انذار و هدایت مناید که چنانچه از او تبعیت نکردند و آگاهانه به ضاللت 

و گمراهی کشیده شدند دلیل و حجتی بر عذاب نداشته باشند.

 ارشاف و شهادت بر مردم

»یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً  و مبرشاً و نذیراً و داعیاً الی الله رساجاً و منیرا« و ما تو را ای نبی ما 

فرستادیم تا شاهد بر اعامل امت و بشارت دهنده و انذارکننده باشی و آنها را به سوی خدا دعوت کنی 

و چراغ هدایت و روشنایی برای آنها باشی. انبیا در ظاهر و باطن امر شاهد اعامل و کردار و رفتار امت 

هستند »و یوم نبعث فی کل امه شهیداً علیهم من انفسهم و جئنابک شهیداً علی هؤالء« و روزی که 

ما در میان هر امتی از جنسش��ان ش��اهدی مبعوث می کنیم و ای پیامرب ما تو را نیز شاهد بر اعامل و 

کردار مردم فرستادیم. انبیا شهود مردم و مرشف بر آنهایند و دین به جهت قدرت علم درونی و ارشاف 

آنهاست که خداوند از برای اصالح امت به آنها عطا کرده است. ارشاف آنها بر نیات و باطن افراد راه را 

برای هدایت و ارشاد خلق بر آنها باز می کند و بهرتین طریق را برای سازندگی روحی و روانی و عملی 

افراد در پیش پای آنها می گذارد و این الزمه ی هدایت و ارشاد مردم برای انبیا است. »کذلک جعلناکم 

امه و سطالتکونوا شهداء علی الناس« و این چنین ما شام انبیا را امت میانه و متعادلی قرار دادیم تا بر 

مردم شاهد بر اعامل آنها مرشف و آگاه باشید.

 دعوت عامه به تبعیت از رسالت

»و ما ارسلنا من رسول االلیطاع باذن الله« و ما رسولی را نفرستادیم جز برای آنکه به اذن خدا مورد 

تبعیت افراد قرار بگیرند. از اهداف عالی بعثت انبیا همین اصل دعوت عام به تبعیت از خدا و رسول 

که کامالً با همه ی اهداف دیگر مرتبط است و تحقق اهداف عالیه دیگر به این اصل گره خورده و با 

آن قرین می باشد. تبعیت از پیامرب)ص( عامل تقرب به خدا می گردد و در قدم اول اگر تبعیت از رسول 

اعظم)ص( نباش��د هدایت یابی و تبعیت از س��ایر آثار و اهداف بعثت ممکن منی گردد. »قل ان کنتم 

تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله« ای پیامرب به مردم بگو که اگر خدا را دوست دارید پس از من تبعیت 

کنید تا خدا نیز شام را دوست بدارد.
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بعثت و رسالت 
در اندیشه ی فلسفی و کالمی استاد مطهری

مطلع سخن را با بیان استاد مطهری آغاز می کنیم که: روز مبعث خاتم االنبیا، روز توحید و به همین 

جهت روز آزادی برش اس��ت؛ روز رستاخیز جهان انسانی است؛ روز عقل و علم است. آری بدون شک 

اسالم منادی توحید در جهان است. فریاد »ال اله اله الله« را، فریاد این که جز خدا چیز دیگری شایسته ی 

پرستش و عبادت و خضوع و کرنش نیست و برش جز در پیشگاه حق در پیشگاه هیچ موجودی، اعم از 

مجرد و مادی، نباید خضوع مناید، این فریاد را اسالم بر آورد: »... تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ااّل 

نعبد ااّل اللّه و ال نرشک به شیئا«. این آیه هامن آیه ای است که رسول اکرم)ص( به عنوان بخشنامه، به 

نام رسان جهان آن روز فرستاد. این روز، روز رستاخیز انسانیت است، زیرا در این روز تنها او برانگیخته و 

مبعوث نشد؛ دنیا بپا خاست؛ انقالبی عظیم و همه جانبه بر پا شد؛ انقالبی که در آن واحد در دو جبهه 
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بود؛ در دو چبهه ی متخالف و متضاد؛ هم بیرونی و هم درونی، هم اخالقی و هم اجتامعی، هم معنوی 

و هم دنیایی. می دانیم که انقالبات مقدس اجتامعی منتهای هرنشان این است که در طبقه ی محروم و 

مظلوم روح حیاتی بدمند و آنها را به قیام در برابر طبقه ی استثامرگر وادار کنند. ماهیت انقالب اسالمی 

پیامرب)ص( تنها این نبود که طبقه ای را به جان طبقه ی دیگر بیاندازند، البته این کار را کرد، این روح را 

دمید و مردم را  به قیام در برابر ظلم وادار منود، اما کارش تنها این نبود. کاری باالتر و انقالبی عظیم تر 

نیز بر پا کرد که جز از او و کسانی از طراز او، یعنی پیغمربان، ساخته نیست. انقالب درونی ایجاد کرد، 

یعنی برش را حتی علیه تبهکاری های خودش به قیام وا داشت. این خصوصیت منحرصا از مذهب است 

که قادر اس��ت آدمی را علیه تبهکاری و جنایتکاری ش��خص خودش به قیام وا دارد که از خود حساب 

بکشد، خود را مالمت کند، و خود را به پای محکمه ی عدل و انصاف بکشد.

استاد مطهری در آثار خود به مناسبت های مختلف به جوانب مختلف مسأله ی بعثت پرداخته اند. 

عناوین ذیل موضوعاتی هستند که این شهید اندیشمند در رابطه با مسأله ی بعثت و رسالت بدان توجه 

منوده است:

علل و عوامل بعثت؛

وجه حاجت برش به رسالت و بعثت؛

قلمرو بعثت و رسالت؛

هدف بعثت؛

مسأله ی خامتیت؛

رابطه ی خامتیت و امامت؛

 فلسفه ی بعثت و بیداری عقول

فلسفه ی بعثت انبیا و ارسال رسل از دیرباز محل تأمل حکام و متکلامن و در واقع همه ی اندیشمندان 

دینی بوده است و پاسخ های مختلفی بدان داده شده است. استاد رأی خود را بر اساس فرمایش امیر 

مؤمنان علی علیه الّسالم تبیین می منایند:

حرضت امیر علیه الّس��الم در نهج البالغه، خطبه ی 1، در باب فلس��فه ی آمدن پیغمربان می فرماید: 

پیامربان را پش��ت رس هم فرس��تاده تا آن پیامنی را که در فطرت مردم از آنها گرفته از ایشان بخواهند، 
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یعنی آنها را بر جاده ی فطرت و طبیعتشان بیندازند؛ موانع فطرتشان را بر طرف کنند؛ نعمت هایی که 

به آنها داده و فراموش کرده اند به یادشان بیاورند؛ بشناسانند به آنها که تو چه هستی  و چه نعمت 

هایی به تو داده ام.

این نعمت هایی که تو خودت را در خدمت او قرار می دهی، او باید در خدمت تو باشد. تا خاک ها 

را از روی دفائن عقول بردارند. دفائن، گنج را می گویند که در زیر خاک است، چون در زیر خاک است 

و خاک رویش را گرفته آدم از رویش راه می رود ولی منی فهمد که زیر پایش گنج است. تا خاک ها را از 

روی گنجینه های عقل ها بردارند.

 علل و عوامل بعثت

علی علیه الّسالم عرص و زمینه ی بعثت رسول اکرم صلّی الله علیه و اله را این طور توصیف می فرماید: 

»أرسله علی حین فرته من الرسل و طول هجعه من األمم و انتقاض من املربم و انتشار من االمور و تلظ 

من الحروب و الدنیا کاس��فه النور ظاهره الغرور علی حین اصفرار من ورقها و ایاس من مثرها«؛ یعنی 

خداوند او را در دوره ای مبعوث فرمود که فرتت و فاصله ای در آمدن پیامربان رخ داد بود. ملت ها در 

خوابی گران و طوالنی فرو رفته بودند. کارها پراکنده و تنور جنگ ها داغ بود. جهان را تاریکی فرا گرفته 

و غرور و فریب در آن منایان بود. برگ درخت برشیت به سوی زردی گراییده و امیدی به میوه ی این 

درخت منی رفت.

پیامربان معموالً در مواقعی ظهور کرده اند که برشیت و الاقل محیط اجتامع ظهور آنها در یک پرتگاه 

خطرناکی قرار داشته و آنها سبب نجات و اصالح اجتامع خود شده اند. قرآن کریم خطاب به مردم عرص 

رسول اکرم صلّی الله علیه و اله چنین می فرماید: »و کنتم علی شفا حفرأ من الّنار فأنقذکم منها«؛ شام 

در پرتگاه سقوط در آتش بودید که خداوند )به وسیله رسول مکرم( شام را از آن نجات داد.

گاه سخن از علل و عوامل بعثت به معنای عام آن است و گاه سخن بر رس بعثت خاص پیامرب اعظم 

صلّی الله علیه و اله می باشد. استاد مطهری درباره ی علل و عوامل بعثت عامه و بعثت خاصه، هر دو، 

س��خن گفته اند. درباره ی بعثت به معنای عام و علل و عوامل  آن از فرمایش��ات قرآن مدد می جوید و 

درباره ی فلسفه ی ارسال انبیا از نظر قرآن می گوید: آیه ی 213 سوره ی بقره از عجیب ترین آیات است 

که در فلسفه ی بعثت و نبوت و ارسال انبیا می باشد. می فرماید: »کان الّناس أّمة واحدة«؛ مردم همه 
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ی��ک واحد جمعیت بودند، یک جمعیت بودند، یعنی هیچ اختالف و تش��تت و تفرقی در میان برش 

نبود. یعنی زمانی بر برش گذشته است که در آن زمان در میان افراد برش اختالفاتی وجود نداشته است. 

»فبعث الله الّنبیّین مبرّشین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحّق لیحکم بین الّناس فیام اختلفوا فیه«؛ 

خ��دا پیغم��ربان را آن وقت مبعوث کرد در حالی که مبرش و منذر بودند و به مردم نوید می دادند که 

اگر این طور عمل بکنید، چنین و اگر آن طور عمل بکنید، چنان و با آنها کتاب )مقصود از کتاب در این 

جا رشیعت و قانون است( نازل کرد، برای اینکه این قانون در میان مردم حکم کند در آنچه که در آن 

اختالف دارند. یعنی اختالفاتی در میانشان پیدا شده، قانون بیاید و حل کننده ی اختالف باشد. بنابراین 

از این آیه چنین استنباط می شود که همه ی مردم در یک زمانی امت واحد بودند، هیچ اختالفی نبود، 

بعد در آنها اختالف پیدا شد و چون در آنها اختالف پیدا شد، خدا قانون و کتاب برای آنها نازل کرد تا 

کتاب حل کننده ی اختالفات مردم در زندگی باشد برهه ای از زمان بر برش گذشته است که کتاب و قانون 

نداشته است و احتیاجی هم به قانون نداشته است بعد اختالف پیدا می شود. در ابتدا موضوع اختالف 

در میان نبود، بعد که برش، کم کم زندگی اش توسعه پیدا کرد و بنا گذاشت از مزایای زندگی اش توسعه 

پیدا کرد و بنا گذاشت از مزایای زندگی برای خودش استفاده بکند و بگیرد، طبیعتاً بعضی قوی تر بودند 

و برخی ضعیف تر؛ قوی ترها بیشرت گرفتند و ضعیف ترها محروم ماندند و قوی ها ضعیف ها را استخدام 

می کردند. اختالفات از این جا پیدا شد.

چ��ون در رواب��ط مردم، که قبالً مثل یک خانواده زندگی می کردند، این اختالفات و بیگانگی ها پیدا 

شد، قانون عادالنه آمد میان مردم و گفت خیر، قوی حق ندارد حق ضعیف را بخورد؛ قوی حقی دارد، 

ضعیف حقی دارد، بزرگ چنین، کوچک چنین، عدالت چنین.

پس مردم در یک دوره ای واحد و یکنواخت بودند، بدون اختالف و بدون این که احتیاج به قانونی 

داشته باشند که در روابط اجتامعی آنها رفع اختالفات بکنند. بعد اختالف و تفاوت در میان آنها پیدا 

شد و خداوند پیغمربان صاحب کتاب را، که از نوح رشوع می شوند، فرستاد: »فبعث الله الّنبیّین مبرّشین 

و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحّق لیحکم بین الّناس فیام اختلفوا فیه«؛ پیغمربان را فرستاد و با آنها 

کتاب و قانون فرستاد تا آن کتاب و قانون در میان مردم حاکم باشد.

اما فلسفه ی تجدید بعثت انبیا چیست و چرا خداوند به طور متوالی رسولی را بعد از رسول دیگر 

مبعوث منوده اس��ت و به طور کلی علل تجدید بعثت در تاریخ ادیان چیس��ت؟ در این رابطه اس��تاد 
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می فرمایند: قرآن یک اختالف ثانوی را بیان می کند و می گوید بعد از آنکه قانون اجتامعی در میان مردم 

آمد تا حل کننده ی اختالفات اجتامعی آنها باشد و عدالت را در میان مردم برپا کند، جلوی ظلم ظامل را 

بگیرد، به مظلوم کمک کند و حسن روابط اجتامعی ایجاد کند، خود اینها موضوع یک اختالف دیگر 

در میان افراد برش شد. چه اختالفی؟ اختالفات مذهبی. یک پیغمربی می آید با یک کتاب، بعد یکی از 

پیروان این دین می آید و بدعتی در دین ایجاد می کند. آن دیگری بدعتی دیگر ایجاد می کند و رفته رفته 

مذاهب از آن منش��عب می ش��ود، همین طور که در هر رشیعت مذاهب مختلف پیدا شد. آن وقت 

پیغمربانی که پس از پیغمرب صاحب رشیعت اول، یعنی حرضت نوح علیه الّسالم آمدند، قانونی که آنها 

آوردن��د، ب��رای حل دو اختالف بود، یکی رفع اختالفات مردم در امور زندگی، یعنی قانون برای زندگی، 

مردم آوردند و دیگر این که آمدند و این آراء و اهواء یعنی قانون برای زندگی، مردم آوردند، و دیگر این 

که آمدند و این مذاهب مختلف یعنی چه؟« این اختالف دوم را قرآن کریم چنین بیان می کند: »و ما 

اختلف فیه إاّل الّذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البیّنات بغیا بینهم« )بقره، 213(؛ اختالف دوم که اختالف 

در خود دین است، از ناحیه ی صاحبان اغراض و هوی و هوس پیدا شد، از روی جهل و نادانی و قصور 

نبود. این طور نبود که چون منی دانند اختالف می کنند، بلکه می دانند و اختالف می کنند، می دانند و 

حقیقت را کتامن می کنند، می دانند و یک چیزی اضافه می کنند. »و ما اختلف الّذین أوتوا الکتاب« و 

اختالف نکردند ]آنان که کتاب داده شدند[. »ااّل من بعد ما جاء هم العلم بغیا بینهم« )آل عمران، 19(؛ 

مگر پس از آن که علم به آن کتاب را واجد بودند، روی بغی، روی ظلم، روی رسکشی و هوای نفس.

پس پیغمربان صاحب رشایع غیر از صاحب رشیعت اول دو کار می کردند؛ یکی این که قانونی برای 

مردم می آوردند که این قانون حل کننده ی اختالفات مردم باشد و حقوق و حدود آنها را معین کند، کار 

دیگرشان این بود که مبارزه می کردند با بدعت هایی که قبال پیدا شده بود، یعنی مرجع حل اختالفات 

مذهبی بودند. 

بنابراین استاد در فلسفه ی تجدید بعثت در تاریخ به عوامل متعددی اشاره می مناید و معتقد است: 

ظهور پیاپی پیامربان علیهم الّسالم تنها معلول تغییر و تکامل رشایط زندگی و نیازمندی برش به پیام نوین 

و راهنامیی نوین نیست، بلکه بیشرت معلول نابودی ها و تحریف و تبدیل های کتب و تعلیامت آسامنی 

بوده است. برش چند هزار سال پییش نسبت به حفظ مواریث علمی و دینی ناتوان بوده است، و از او 

جز این انتظاری منی توان داشت. آنگاه که برش به مرحله ای از تکامل می رسد که می تواند مواریث دینی 
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خود را از دست خوردن نگهداری کند، علت عمده ی تجدید پیام، و ظهور پیامرب جدید، منتفی می گردد 

و رشط الزم )نه رشط کافی( جاوید ماندن یک دین، موجود می شود.

 فلسفه بعثت

استاد شهید مرتضی مطهری، فلسفه ی بعثت انبیا و ارسال رسل و به عبارت دیگر فلسفه ی بعثت و 

رسالت، را در رابطه ی محکم و ناگسستنی و دین و دنیا و رابطه ی تنگاتنگ دنیا و آخرت جستجو می کرد 

و در واقع فلسفه ی بعثت انبیا را در دو مقوله مهم مورد تحلیل و تبیین قرار می داد:

ایامن به آخرت

میان اعتقاد و باور انسان به آخرت و نشئه ی دیگری از حیات، غیر از نشئه ی فعلی، با فلسفه ی نبوت 

و چرایی نیاز برش به بعثت انبیا رابطه و همبستگی روشنی وجود دارد. استاد این رابطه و لزوم آن را 

این چنین تبیین می منایند: بدون شک اگر ما مسأله ی آخرت را بپذیریم، یعنی اگر قبول کنیم که زندگی 

برش با مردنش در این دنیا پایان منی پذیرد و نشئه ی دیگر ماورای نشئه ی دنیا هم وجود دارد و برش در 

آن نشئه، حیات و زندگی دارد و در آنجا هم به نوعی مرزوق است و سعادت و شقاوتی دارد )این جزو 

خربهایی است که پیغمربان آورده و داده اند و از جنبه های علمی و فلسفی هم بحث هایی شده است(، 

بدون شک علم و عقل برش کافی نیست برای تحقیق در مسائل آخرت و تشخیص این که چه چیز برای 

سعادت اخروی نافع است و چه چیز مرض. حتی برش با علم و عقل خودش اصال منی تواند پی بربد به 

وجود یک چنین نشئه ای. تا امروز، که علم برش این همه پیش رفته است، هنوز ما بعد مرگ به عنوان 

یک مجهول برای برش تجلی می کند؛ هنوز هم واقعا، قطع نظر از هر فکری، اگر از نظر کلی بخواهیم 

ببینیم، به صورت یک مجهول است برای برش، یعنی منی تواند این را از نظر علمی صد در صد اثبات کند 

که چنین چیزی هست )البته یک قرائن و دالئلی هست اما یک امری که از نظر علم، قطعی تلقی شده 

باشد نیست(. کام این که از نظر علم منی تواند این را صد در صد نفی کند و بگوید نه، علم کشف کرده 

که چنین چیزی نیست جزء  مجهوالت برش است. پس اگر مسأله ی عامل آخرت را، که باز خود پیغمربان 

هستند که اصل وجود آن را خرب داده اند و راه سعادت و راه شقاوت در آنجا را نشان داده اند، در نظر 

بگیریم نیاز به انبیا صد در صد قطعی است و جای بحثی در آن نیست.

عدالت اجتامعی
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اما نیاز برش به بعثت و رس��الت فقط در همین بعد خالصه منی شود، بلکه نوع انسان در زندگی و 

حیات دنیوی خود که درگیر حیات و زندگی جمعی اس��ت )هویت جمعی برش( نیز مرکز نشانه روی 

انبیاس��ت. بر این اساس استاد معتقد است: آن چیزی که بیشرت مورد بحث قرار گیرد، مسأله ی زندگی 

اجتامعی است که »آیا واقعا این زندگی دنیای برش نیازی به پیغمربان دارد یا ندارد؟«

اوال ببینیم خود قرآن چه می گوید. آیا در قرآن به این مسأله عنایتی هست یا قرآن فقط توجه به عامل 

آخرت دارد؟ ما می بینیم قرآن تنها مسأله ی عامل آخرت را بیان منی کند، مسأله ی زندگی دنیا را هم از نظر 

هدف انبیا مطرح می کند، خیلی هم واضح و رصیح، در آن آیه ی معروف »لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و 

أنزلنا معهم الکتاب و املیزان لیقوم الّناس بالقسط«؛ پیامربان خودمان را با دالیل و بینات فرستادیم، کتاب 

و مقیاس همراه آنها فرستادیم تا در میان مردم عدالت بر پا بشود. پس معلوم می شود قرآن این را یک 

نیازی دانسته است و برای این اصالتی قائل شده است و در این جا حتی آن هدف دیگر )یعنی شناخت 

خداوند( را هیچ ذکر منی کند، شاید برای این که نشان بدهد که این هم اصالتی دارد و واقعا این جهت 

مورد نیاز است و باید باشد پس قرآن که نظر داده است که از رضورت های زندگی برش وجود عدالت 

است، وجود پیغمربان را برای برقراری عدالت الزم و رضوری می داند.

بدین ترتیب، اگر چه امروزه تحت عناوین جدید کالمی، از قبیل وجه حاجت و نیاز برش به دین و 

قلمرو ادیان و از این قبیل، رابطه ی دین و دنیا در برخی نظریات مخدوش نشان داده شده است و نیاز 

انسان به دین و هدف بعثت انبیا در آخرت خالصه شده است، اما استاد، هم از حیث قرآنی و درون 

دینی و هم از حیث عقلی و علمی و به شیوه ی برون دینی، رابطه ی ناگسستنی دین و دنیا و آخرت را 

تبیین منوده و می گوید: برش یک موجود خاصی است که زندگی اش باید زندگی اجتامعی باشد، یعنی 

بدون این که با یکدیگر زندگی کنند و با یکدیگر ارتباط داش��ته باش��ند و زندگی تعاونی داشته باشند 

امکان پذیر نیس��ت، ولی برخالف سایر جاندارهای اجتامعی، که به حکم غریزه و اجبار زندگی کنند و 

با یکدیگر ارتباط داش��ته باش��ند و زندگی تعاونی داشته باشند امکان پذیر نیست، ولی بر خالف سایر 

جاندارهای اجتامعی، که به حکم غریزه و اجبار زندگی ش��ان اجتامعی هس��ت، به حکم غریزه اجبار 

ندارد که زندگی اش اجتامعی باش��د. مقصودم این جهت اس��ت که حیوان های اجتامعی از طرف خود 

خلقت و طبیعت مسخر و مجبورند که اجتامعی زندگی کنند؛ تقسیم کار را خود خلقت و طبیعت در 

میان آنها انجام داده است؛ قانون اجتامعی شان را خود خلقت جربا برای آنها وضع کرده است و آنها هم 
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به طور خودکار، کار خودشان را انجام می دهند. مثالً زنبور عسل، ما داریم می خوانیم و می بینیم که 

تکلیف و وظیفه ی خودش را اجباراً می داند، یعنی لزومی نیست با تعلیم و تربیت یاد بگیرد و کوشش 

کند تا بفهمد راه چیست؛ اجباراً به او داده شده است. وظیفه و راه خودش را اجباراً می داند. پست ها 

هم عوض منی شود، هر کدام یک مقام معلومی دارند، آن که کارگر است، کارگر است و آن که مهندس 

است، مهندس است و آن که حاکم و حکمران و ملکه است، ملکه است. حتی ساختامن های این ها با 

هم متفاوت است؛ به عکس برش که باید زندگی اش زندگی اجتامعی باشد و به حکم این که یک موجود 

مختار و عاقل و آزادی آفریده شده است، متام این ها را خودش باید انجام دهد، به اختیار خودش.

خودش باید فکر کند و برود برای خودش انتخاب کند. این نقص ها از نظر غریزی در برش هست، 

به این معنا که به او این غریزه داده نشده است. حاال چرا داده نشده است، آن خودش یک حساب 

دیگری دارد، که گفته اند چرا داده نش��ده اس��ت. آن وقت برش به موجب همین که مختار و آزاد 

آفریده شده است، همیشه امکان تخلف از وظیفه را دارد، و به حکم این که غریزه ی حیات دارد و 

می خواهد زندگی کند، نفع جو آفریده شده و دنبال منفعت خودش هست. این است که هر فردی 

آن چیزی ابتدائا درباره ی آن فکر می کند این است که در اجتامع دنبال هدف های شخص خودش 

و فرد خودش برود، نه دنبال مصلحت اجتامع، یعنی آن چیزی که اول برای برش و برای فکر برش 

مطرح است منفعت فرد است، نه مصلحت اجتامع. مصلحت اجتامع را نه خوب تشخیص می دهد 

و نه به فرض تشخیص دادن، رعایت می کند. حیوان اجتامعی به حکم غریزه، مصلحت اجتامع را 

تشخیص می دهد، می رود دنبالش و به حکم غریزه هم آن را اجرا می کند. برش در هر دو ناحیه 

این نیاز را دارد، نیاز دارد به یک هدایت و رهربی که او را به سوی مصالح اجتامعی اش هدایت و 

رهربی کند و نیازمند است به یک قدرتی که حاکم بر وجودش باشد که آن قوه ی حاکم بر وجودش 

او را دنبال مصالح اجتامعی بفرستد. می گویند پیغمربان برای این دو کار آمدند، هم او را به مصالح 

اجتامعی راهنامیی می کنند و هم یک قدرتی بر وجودش مس��لط می کنند به نام )ایامن(، که به 

حکم این قدرت آن مصالح اجتامعی را اجرا می کند. دنبال آنچه که مصلحت اجتامعی تشخیص 

می دهد )حاال یا به حکم وحی یا به حکم عقل و علم، فرق منی کند( می رود. اگر حکومت دین و 

حکومت انبیا در میان برش در گذشته و حال نبود، به عقیده ی این ها اصال برشیتی نبود، یعنی اصال 

امروز برشی روی زمین نبود، برش خودش را خورده بود، اصال برش فانی شده بود. برش بقای خودش 
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را در روی زمین، و همین متدنی را که امروز در روی زمین دارد، مدیون پیغمربان است. آنها، هم او 

را رهربی کردند و هم خودش را از رش خودش نگهداری کردند.

حتی امروز هم که این همه علم پیش رفته و عقل برش کامل شده است، باز هم نقش انبیا محفوظ 

است، یعنی همین االن هم برش تربیت های انسانی  پای که دارد، ارث انبیا محفوظ است، یعنی همین 

االن هم برش تربیت های انسانی ای که دارد، ارث از گذشته ای است که رس منشأش پیغمربان بوده اند، و 

مقدار انسانیتی که دارد باز هم از بقایای هامن تعلیامت دینی و کتاب های آسامنی است که اگر فرض 

کنیم همین االن تأثیر کتاب های آسامنی را با یک قوه و قدرتی از روح برش به کلی بیرون بکشیم؛ این 

مساوی خواهد بود با فنای برشیت، یعنی با از بین رفنت روح انسانیت به طور کلی و قهراً فنای برشیت. 

برش به صورت یک موجود درنده ای در خواهد آمد که هیچ روح اجتامعی نداشته باشند و همه مجبور 

باشند با همدیگر باشند، ولی نه مجموع شیرها بخواهند با هم زندگی کنند، چون خیلی تفاوت است 

میان افراد برش، مثل یک جنگلی ]خواهد بود[ که در آن عده ای گوس��فند باش��د، عده ای گرگ، عده ای 

شغال، عده ای شیر، عده ای برب، عده ای پلنگ، عده ای شرت و عده ای اسب، که اگر به جان یکدیگر بیفتند 

قوی ضعیف را پایامل خواهد کرد.

 نتیجه گیری

در پایان نتیجه می گیریم که فلسفه ی بعثت بر مبنای علل و عواملی که در راستای فرمایشات امام 

علی علیه الّسالم از زبان استاد شهید مرتضی مطهری تبیین شد در گفتامن هامهنگ و سازگار دین و 

دنیا و تالئم دینی دنیا و آخرت معنا می یابد. در این تعبیر از فلسفه ی بعثت توجه به ایامن به آخرت 

هامن قدر اهمیت دارد که توجه به عدالت اجتامعی و مبارزه علیه استبداد و استکبار. فلسفه ی بعثت 

بیداری عقول آدمیان اس��ت و علل و عوامل و خاس��تگاه رسالت بر همین اساس معنا می یابد. در این 

گفتامن دیگر کار کرد بعثت و رسالت فقط مسائل شخصی و فردی و رابطه ی انسان با خدا نیست، بلکه 

سه رابطه ی دیگر را نیز تبیین می کند:

     رابطه ی انسان با خود؛

     رابطه ی انسان با انسان های دیگر )جامعه(؛

     رابطه ی انسان با طبیعت.
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بعثت نبی مکرم اس��الم)ص( در حالی به وقوع پیوس��ت که جامعه عربس��تان در آن روزگار 

درگی��ر جاهلیت، خش��ونت، قدرت طلبی و تعصب ب��ر جهل و نادانی بود. ام��ا این رویه تنها 

به اس��الم اختصاص نداش��ت؛ زیرا در دوره های مختلف پیامربان الهی یک به یک به رس��الت 

مبعوث ش��دند تا م��ردم از گمراهی نجات یابند. بعثت پیامربان دالی��ل متعددی دارد که یکی 

از آن ه��ا »قاع��ده لطف« اس��ت و خدای متعال ب��رای رعایت مصالح بندگان خ��ود این روند 

 تکامل روحی و معنوی را بنیان نهاده اس��ت. بعثت نبی مکرم اس��الم حرضت محمد مصطفی

)صلی الله علیه و آله( رسالتی متفاوت و ویژه است؛ ایشان در ابتدای رسالت خویش می فرماید: 

»اِنِّی بُِعثُت اِلمُِتُِم َمکارُِم االَخالق؛ من برای کامل کردن مکارم اخالق برگزیده شده ام«. 

مــبــعــث
انقالب اخالق و توحید باوری 

از نگاه آیت هللا جعفر سبحانی
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بنابراین می بینیم که نقطه عطف رس��الت نبوی توس��عه اخالق و توحیدباوری است؛ زیرا 

محور رس��تگاری، ش��ناخت و باور توحیدی و خلق نیک متعالی است. رسول اکرم )صلی الله 

علیه و آله( جامعه آن روز عربس��تان را از خش��ونت و تباهی نجات داد، هر چند برخی در 

مسیر گمراهی خویش، آخرین نبی خدا و پیروانش را آزار دادند، اما این پیام و انقالب الهی 

به متام جهانیان عرضه ش��د و هنوز هم الهام بخش نور و روش��نی برای همه آزادگان جهان 

اس��ت. بعثت؛ لطف ویژه خدا به متام بندگان و مخلوقات اس��ت؛ زی��را غرض از آفرینش یا 

تکلیف، بدون انجام آن از جانب خدا برآورده منی شود و لطف مقرّب آن است که انجام آن از 

جانب خداوند س��بب تقرب بندگان به اطاعت و دوری آنان از نافرمانی و معصیت پروردگار 

می ش��ود، بدون آنکه با اصل اختیار و آزادی آنان در تصمیم گیری منافات داشته باشد. پیامرب 

اکرم)ص( در جامعه درگیر جاهلیت عربس��تان، بر آیین الهی ابراهیمی و از دوسالگی تحت 

پرورش بزرگ ترین فرش��تگان بودند و در حقیقت از هامن دوس��الگی تا زمان مبعوث شدن، 

هر آنچه را که آن ملک به ایشان القا می منود، اجرا می کردند. روح ملکوتی و معصوم رسول 

خدا)ص( در آن جامعه درگیر جهل آن چنان رس��تگار و رهیده از بند تعلقات دنیوی بود که 

از ایشان به عنوان محمدامین یاد می شد. بخش های مهمی از زندگی حرضت پیش از دوران 

بعث��ت ب��ه عبادت پروردگار و خلوت در غار حرا اختصاص داش��ت و آیین وحدانی آن عزیز 

بزرگوار؛ یعنی اسالم ناب، پس از رسیدن ایشان به نبوت براحتی در قلوب مردم متعصب آن 

روزگار جا گرفت؛ زیرا همه می دانس��تند محمد)ص( هرگز ناراس��تی و بی صداقتی نداشته و 

همواره مورد اعتامد بوده است.

 نخستین وحی  در چه روزی نازل شد؟

روز بعثت پیامرب، مانند روز تولد و رحلت آن حرضت از نظر تاریخ نگاران قطعی نیس��ت. 

دانش��مندان ش��یعه، تقریبا متفق اند که پیامرب اس��الم در 27 ماه »رجب« به رسالت مبعوث 

گردید و نبوت او از هامن روز رشوع ش��د، ولی مش��هور در میان دانشمندان سنی این است 

که بزرگ پیشوای اسالم، در ماه رمضان به این مقام بزرگ نائل گردید و در آن ماه پربرکت و 

مب��ارک، حرضتش برای راهنامیی مردم از طرف خدای جهان مأموریت پیدا کرد. و به منصب 
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رسالت و نبّوت مفتخر شد.

از آنجا که شیعه خود را پیرو عرتت و اهل بیت پیامرب می داند و به حکم حدیث »ثقلین« 

گفتار پیش��وایان خود را از هر نظر قطعی و صحیح می ش��امرد؛ از این رو درباره تعیین روز 

بعثت پیامرب اس��الم پیرو قولی ش��دند که از اهل بیت آن حرضت برای آنان، به طور صحیح 

نقل شده است. فرزندان آن حرضت می گویند: بزرگ خاندان ما در روز 27 ماه رجب مبعوث 

گردی��د. روی ای��ن مقدمات، آنان نباید در صحت و پابرجایی قول مزبور ش��ک و تردیدی به 

خود راه دهند.

چیزی که می تواند برای قول دیگر مدرک ش��مرده شود، هامن ترصیح قرآن بر اینکه، آیات 

ق��رآن در ماه رمضان نازل گردیده اس��ت. از آنجا ک��ه روز بعثت روز آغاز وحی و نزول قرآن 

بوده اس��ت؛ بنابراین باید گفت: روز بعثت در هامن ماهی اس��ت ک��ه قرآن در آن ماه فرو 

فرستاده شده است و آن ماه رمضان است. این آیات نشان دهنده نزول قرآن، در ماه مبارک 

است:

الف( ماه رمضان، ماهی که در آن ماه قرآن فرو فرستاده شده است. 

ب( س��وگند به قرآن که ما آن را در یک ش��ب مبارک فرو فرستادیم و آن شب، هامن شب 

قدر است که در سوره »قدر« بر آن ترصیح شده، چنان که فرموده است: ما قرآن را در شب 

»قدر« فرو فرستادیم.

 استقامت در راه هدف 

رمز موفقیت هر فردی در گرو دو چیز است:

1. ایامن به هدف؛

2. استقامت و کوشش در طریق نیل به آن.

ایامن هامن محرک باطنی اس��ت که خواه ناخواه انس��ان را به س��وی مقصد می کشاند و 

مشکالت را در نظرش آسان می سازد و شب و روز، وی را برای نیل به مقصد دعوت می کند، 

زیرا چنین فردی اعتقاد راس��خ دارد که س��عادت و سیادت و خوش��بختی و نیک فرجامی او 

وابسته به آن است.
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به دیگر س��خن، هرگاه انسان ایامن داشت که س��عادت او در گرو هدف مشخصی است، 

قهرا نیروی ایامن، او را به سوی هدف )با متام مشکالتی که دارد( می کشاند، مثال بیامری که 

بهب��ودی خود را در خوردن داروی تلخ می داند، آن را به آس��انی می خورد، غواصی که یقین 

دارد که زیر امواج دریا جواهرات گرانبهایی هست، بدون دغدغه خود را در کام امواج دریا 

می افکند و پس از دقایقی پیروزمندانه از دل موج ها بیرون می آید.

ولی هرگاه بیامر و غواص در کار خود ش��ک و تردید داش��ته باشند، یا اصال معتقد به سود 

کار خود نباش��ند؛ در این موقع یا اصال اقدام منی کنند و اگر اقدام منایند، کارشان با سختی و 

ناراحتی توأم خواهد بود. بنابراین، این هامن نیروی ایامن اس��ت که متام مش��کالت را آسان 

می سازد.

بی تردید رسیدن به هدف، با مشکالتی همراه است و موانعی را در پیش دارد. باید کوشید 

تا موانع را از رس راه برداش��ت. از قدیم االیام گفته اند: هرکجا گلی )مقصد و هدف( هست، 

خاری نیز همراه آن است، باید طوری گل را چید که خار در دست و پای انسان فرو نرود و 

به قول ش��اعر: یکی گل در این نغز گلزار نیس��ت که چیننده را ز آن دوصد خار نیست قرآن 

مجید، این مطلب )رمز کامیابی، ایامن به هدف و اس��تقامت در طریق آن است( را با جمله 

کوتاه��ی بیان منوده، آنجا ک��ه می فرماید: إِنَّ الَِّذیَن قالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْس��تَقاُموا تَتََنزَُّل َعلَیِْهُم 

وا ِبالَْجنَِّة الَِّتی کُْنتُْم تُوَعُدوَن؛ به راس��تی کس��انی که  الَْمالئَِک��ُة أاَلَّ تَخافُ��وا َو ال تَْحزَنُوا َو أَبرِْشُ

ایامن به خدا آورده اند، س��پس در طریق تحصیل آن اس��تقامت و بردباری نشان داده اند ]به 

طور مسلم به هدف خواهند رسید[ و با نیروهای غیبی ]فرشتگان[ مؤیّد می گردند و درباره 

وا ِبالَْجنَِّة الَِّتی کُْنتُْم تُوَعُدوَن؛ و با بهشت موعود، شادمان باشید. آن ها گفته می شود: َو أَبرِْشُ

 استقامت و شکیبایی پیامرب)ص(

مالقات های خصوصی رس��ول گرامی پیش از دعوت عمومی و فعالیّت های خستگی ناپذیر 

آن حرضت پس از ندای عمومی، سبب شد که صفی فرشده از مسلامنان، در برابر صف های 

کفر و بت پرستی پدید آید؛ کسانی که پیش از دعوت همگانی، در حوزه رّسی ایامن و اسالم 

وارد شده بودند، با افراد تازه مسلامن که پس از اعالن نبوت، دعوت او را لبیک گفته بودند، 
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آش��نایی کامل پیدا کردند و زنگ های خطر در متام محاف��ل کفر و رشک مّکه به صدا درآمد. 

البته درهم کوبیدن یک نهضت نوبنیاد برای قریش نیرومند و مجهز، بسیار کار سهل و آسانی 

ب��ود، ول��ی علّت ترس آنان این بود که اعضای این نهضت از یک قبیله نبودند که با متام نیرو 

برای کوبیدن آنها  بکوش��ند، بلکه از هر قبیله ای تعدادی به اسالم گرایش پیدا کرده بودند و 

از این جهت تصمیم قاطع درباره چنین گروهی کار آسانی نبود.

رسان قریش، پس از مش��ورت چنین تصمیم گرفتند که اس��اس این حزب، و بنیان گذار این 

مکت��ب را به روش ه��ای مختلف از بین بربن��د. گاهی از طریق تطمیع وارد بش��وند و او را 

ب��ا وعده ه��ای رنگارنگ از دعوت خود بازدارن��د و احیانا با تهدید و آزار از انتش��ار آیین او 

جلوگیری کنند. این برنامه ده س��اله قریش بود که رسانج��ام تصمیم قتل او را گرفتند و او از 

طریق مهاجرت به مدینه توانست نقشه آن ها را نقش بر آب سازد.

رئیس قبیله »بنی هاش��م« در آن روز »ابو طالب« بود و او مردی پاک دل و بلند همت و 

خانه وی ملجأ و پناهگاه افتادگان و درماندگان و یتیامن بود. در میان جامعه عرب، عالوه بر 

اینکه ریاس��ت مّکه و برخی از مناصب کعبه با او بود، جایگاهی بزرگ و منزلتی بس خطیر 

داشت و از آنجا که کفالت و رسپرستی »پیامرب« پس از مرگ »عبد املطلب« با او بود؛ رسان 

دیگر »قریش« به طور دسته جمعی به حضور وی بار یافتند و او را با جمله های زیر خطاب 

منودند: برادرزاده تو به خدایان ما ناسزا می گوید و آیین ما را به زشتی یاد می کند و به افکار 

و عقاید ما می خندد و پدران ما را گمراه می شمرد: یا به او دستور بده که دست از ما بردارد 

و یا اینکه او را در اختیار ما بگذار و حامیت خود را از او سلب کن.

بزرگ »قریش« و رئیس »بنی هاشم« با تدبیر خاصی با آنان سخن گفت و آنان را نرم کرد؛ 

به گونه ای که از تعقیب مقصد خود منرصف گش��تند، ولی نفوذ و انتش��ار اس��الم، روزافزون 

ب��ود. جذبه معنوی کیش پیامرب، بیانات جّذاب و قرآن فصیح و بلیغ وی به این مطلب کمک 

می کرد. خصوصا در ماه های حرام که مّکه مورد هجوم حّجاج بود، وی آیین خود را بر آن ها 

عرضه می داش��ت، س��خن بلیغ و بیان ش��یرین و آیین دل نشین او در بس��یاری از افراد مؤثر 

می افت��اد. در چنین هنگامی ناگه��ان فرعون های »مّکه« متوجه ش��دند که »محمد« در دل 

قبایل برای خود جایی باز منوده و در میان بس��یاری از قبیله های عرب، طرف داران و پیروان 
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قابل مالحظه ای پیدا کرده اس��ت. بار دیگر مصمم ش��دند که حضور یگانه حامی پیامرب )ابو 

طالب( برس��ند و با تلویح و ترصیح، خطر نفوذ اس��الم را بر اس��تقالل مکیان و کیش آن ها 

گوشزد کنند. از این رو، باز به طور دسته جمعی، سخنان پیشین خود را از رسگرفتند و گفتند:

ابو طالب! تو از نظر رشافت و سن بر ما برتری داری، ولی ما قبال به تو گفتیم که برادرزاده 

خود را از تبلیغ آیین جدید بازدار- مع الوصف- شام اعتنا نکردید و اکنون جام صرب ما لربیز 

گش��ته و ما را بیش از این بردباری نیس��ت که ببینیم فردی از ما، به خدایان ما بد می گوید 

و ما را بی خرد و افکار ما را پس��ت می ش��مرد. بر تو فرض اس��ت که او را از هرگونه فعالیّت 

بازداری وگرنه با او و تو که حامی او هس��تی مبارزه می کنیم، تا تکلیف هر دو گروه معین 

گردد و یکی از آن ها از بین برود.

یگانه حامی و مدافع پیامرب، با کامل عقل و فراس��ت دریافت که باید در برابر گروهی که 

ش��ئون و کیان آن ها در خطر افتاده بردباری نش��ان داد. از این رو، از در مساملت وارد شد و 

قول داد که گفتار رسان را به برادرزاده خود برساند. البته این نوع جواب، به منظور خاموش 

کردن آتش خش��م و غضب آن ه��ا بود، تا بعدا برای حل مش��کل، راه صحیح تری پیش گیرد، 

لذا پس از رفنت رسان، با برادرزاده خود متاس گرفت و پیام آن ها را رس��اند و ضمنا به منظور 

آزمایش ایامن او به هدف خود، در انتظار پاسخ ماند.

پیامرب اکرم در مقام پاس��خ جمله ای فرمود که یکی از س��طور برجسته تاریخ زندگی او به 

شامر می رود.

عمو جان! به خدا سوگند، هرگاه آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من 

ق��رار دهند )س��لطنت متام عامل را در اختیار من بگذارند( ک��ه از تبلیغ آیین و تعقیب هدف 

خود دست بردارم، هرگز برمنی دارم و هدف خود را تعقیب می کنم تا بر مشکالت پیروز آیم 

و به مقصد نهایی برسم و یا در طریق هدف جان بسپارم.

س��پس اش��ک ش��وق و عالقه به هدف در چش��امنش حلقه زد و از مح��رض عموی خود 

برخاس��ت و بیرون رفت. گفتار نافذ و جاذب او چنان اثر عجیبی در دل رئیس »مّکه« گذارد 

که بدون اختیار با متام خطرهایی که در کمین او بود، به برادرزاده خود گفت: به خدا سوگند 

دست از حامیت تو بر منی دارم، مأموریت خود را به پایان برسان.
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