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  پیشوایان راستین
  
 

 
  
 

  آیة اهللا سید رضا حسینی نسب
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  

  پیشگفتار
  

  )ضرورت رھبری الھی(
  

  

، شجره ) علیھم السالم(از دیدگاه پیروان اھل بیت  الھی رھبری

اراده خداوند سبحان و آفریدگار جھانیان  به ای است که ریشه در طّی

دارد  و بر اساس مصالح ابناء انسان ، و با توجه به شایستگی افراد ، 

  . توسط پروردگار بزرگ ، تبیین می گردد

ھدف از تعیین پیشوایان دینی ، تضمین سعادت بشر در ھردو نشئه 

بنا . وی کمال بی پایان استدنیا و آخرت ، و ھدایت انسان ھا به س

بر این ، تبیین و تعیین رھبری صالح و زعامت واجد شرایط برای جوامع 

بشری ، امری ضروری است و بدون آن ، مدیریت امور جامعه ، دچار 

  .خلل می گردد

، داليل ) اعّم از شیعه و سّنی( دانشمندان ھر دو گروه اسالمى

 رھبری که زمینه ساز  لزوماصل اى از كتاب و سّنت بر  گسترده

به عنوان  و ما در اینجا اند  ، اقامه كردهاست  مديرّيت امور جامعه

  :شويم ، برخى از آنھا را يادآور مى نمونه
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، از امام ھشتم ، حضرت شیخ صدوق به نقل از فضل بن شاذان 

  :چنین روایت می کند  )علیه السالم( موسى الرضاعلی ابن 

رق و ال مّلة من الملل بقوا و عاشوا إال بقّیم و اّنا النجد فرقًة من الف«

رئیس لما الُبّد لھم منه من أمر الّدين و الّدنیا فلم يجز فى حكمة 

الحكیم أن يترك الخلق لما يعلم أنَّه البّد لھم منه والقوام لھم إال ِبِه 

فیقاتلون به عدوَّھم و يقسمون به فیئھم و يقیمون ِبِه جمعتھم و 

   .»ع ظالمھم من مظلومھمھم و يمنجماعت

 ).253، ص 9، ح 182علل الشرائع، باب (                                                   

يابیم كه بدون فرمانروا و رئیس، بتواند   ما ھیچ گروه و اّمتى را نمى"

فرمانروايى كه در شؤون دين و ; به زندگى و بقاى خود ادامه دھد

پس، از حكمت خداوند حكیم به دور است كه . دنیا به او نیاز است

توانند روى پاى خود   مردم را از آنچه بدو نیاز دارند و بدون آن نمى

پس مردم، ھمراه با فرمانروا با دشمنان خود . بايستند، فروگذار نمايد

آوردھاى در جنگ را  ھا و دست  جنگند و به حكم او، غنیمت مى

اى جمعه و جماعت را برپا كنند و به فرمان او، نمازھ تقسیم مى

  ."دارد دارند و حاكم است كه ستمگران را از ستمديدگان، باز مى مى
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  :گويد مى» احكام سلطانّیه«ابوالحسن ماوردى در كتاب خود 

االمامة موضوعة لخالفة النبّوة فى حراسة الّدين و سیاسة الّدنیا، و «

  .»عقدھا لمن يقوم بھا فى االمَِّة واجٌب باإلجماع

 .، مصر1، ط 5، باب اّول، ص )ماوردى(االحكام السلطانیه                              

گیرى نبوت، قرار داده   امامت و حكومت، به منظور جانشینى و پى "

شده است، تا موجب پاسدارى از دين و سیاست و تدبیرامور دنیا 

اق و دارد، به اتف  براى كسى كه آن را برپا مى آنگردد، و برقرارى 

  ."، واجب است اجماع مسلمانان

اين دانشمند اسالمى، كه يكى از علماى مشھور اھل سّنت است، 

  :نمايد در مقام اثبات اين معنا، به دو نوع دلیل، اشاره مى

  ـ دلیل عقلى 1

  ـ دلیل شرعى 2

  :نگارد  در مورد دلیل عقلى، چنین مى

الّتظالم، و  لما فى طباع العقالء، من الّتسلیم لزعیم يمنعھم من«

ا فوضى مھملین يفصل بینھم فى التَّنازع و الّتخاصم، و لوال اْلوالة لكاُنو

  .)مصدر سابق ھمان(  .»و ھمجا مضاعین
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زيرا اين در سرشت خردمندان است كه از رھبرى پیروى نمايند، تا "

آنان را از ستم كردن بر يكديگر بازدارد و به ھنگام نزاع، آنان را از ھم 

گردند   د و اگر فرمانروايان نباشند، مردم پراكنده وآشفته مىجدا ساز

  ."دھند و كارآمدى خود را از دست مى

  :گويد  و در مورد دلیل شرعى چنین مى

ولكن جاء الّشرع بتفويض االمور إلى ولّیه فى الّدين، قال اهللا «

رَُّسوَل َو ُاوِلى اْالْمِر يا أيَُّھا الَِّذْيَن آَمُنوا أِطیُعوا اَهللا َو أِطْیُعوا ال: (عّزوجّل

و ھم االئمة المتامرون ففرض علینا طاعة أوِلى االْمر فینا ) ِمْنُكْم

  .)، مصر1، ط 5االحكام السلطانیه، باب اّول، ص (    .»علینا

ولى، دلیل شرعى بر واگذارى كارھا به ولّى و فرمانرواى در دين، "

و  ورندگان، از خداآ  اى ايمان«: فرمايد وارد شده، خداوند بزرگ مى

پس خدا پیروى از صاحبان امر را بر  .»پیامبر و صاحبان امر پیروى كنید

  ".ما واجب فرموده و آنان پیشوايان و فرمانروايان بر ما ھستند

در پرتو آنچه گذشت ، روشن می گردد که اصل رھبری شایسته که 

رع ، زمینه ساز سعادت دنیا و آخرت مردم باشد ، از دیدگاه عقل و ش

  .در نزد ھمه مذاھب اسالمی ، امری ضروری و الزم است
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، تبیین و تعیین رھبری واجد شرایط ، ) ع(از دیدگاه پیروان اھل بیت 

باید مورد تایید آفریدگار بزرگ و خداوند مّنان باشد ، تا تحقق سعادت 

  .انسان ھا بر اثر  پیروی از  آن پیشوایان راستین ، تضمین گردد

  

*****  
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  نبّوت و امامت

  

امتیاز انسان از سایر موجودات به معرفت و شناخت او نسبت به 

بدین جھت ، حکماء و اندیشمندان ، ارزش بشر را در . حقایق است

  :تفکر و اندیشه او دانسته و چنین گفته اند 

  

  ای برادر  تو  ھمان  اندیشه ای

  مابقی تو استخوان و ریشه ای

  

  گل گلشنیگر بود اندیشه ات 

  ور  بود خاری تو  ھیمه گلخنی

  

اما انسان ، علیرغم پیشرفت ھای مھمی که در علم و دانش داشته 

است ، نسبت به بسیار از مسائل حیاتی و قضایای سرنوشت ساز 

  . زندگی ، از نا آگاھی خویش و عدم شناخت کافی رنج می برد

شناخت جسم به عنوان مثال ، با اینکه بشر قدمھای بلندی در مسیر 

و جان خویش برداشته است ، ولی بدون استمداد از مکاتب 

آسمانی، نسبت به آغاز و انجام خویش ناآگاه است و نمی داند از 



 8 

کجا آمده و به کجا خواھد رفت و چرا به این سرای زودگذر آورده شده 

  .است

  ھمچنین ، با اینکه انسان توانسته است در پرتو دانش خود ، جریان

که به ) Big Bang(   بزرگ  انفجار  زمان از   جسمانی  عالم  آفرینش

خلقت جھان مادی انجامید را تا کنون دنبال کند ، ولی نسبت به 

او ھمچنین نمی داند پس از . جریانات قبل از آن لحظه نا آگاه است

  .پایان حیات این عالم جسمانی چه اتفاقی خواھد افتاد

فت و شناخت ، ناقص است و به منبعی بنا بر این ، انسان در بعد معر

بی پایان از علم و دانش که پاسخگوی پرسش ھای اساسی و 

سرنوشت ساز او پیرامون آغاز و فرجام جھان و راه سعادت او در این 

  . مرحله از حیات باشد ، نیازمند است

آیین  ھمراه باالھی رھبری این منبع و سرچشمه نامتناھی ، ھمان 

سانھای سرگشته و طوفان زده را به ساحل آسمانی است که ان

  .نجات می رساند و تشنگان حقیقت را به آب حیات رھنمون می گردد

زعامت و رھبری الھی ، در طول تاریخ بشر ، به صورت و نبّوت و 

نبّوت ، مستقیما از سوی خداوند . امامت ، متجلی گردیده است

اما امامت ، به . بزرگ تبیین می شود و با معجزه به اثبات می رسد

فرمان پروردگار جھان تعیین می گردد و توسط پیامبر گرامی ، تبیین 

  .می شود
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  نبّوت

  

از آنجا که پیامبران ، حامالن امانت الھی و حلقه وصل میان آسمان 

وحی و سرزمین بشریت ھستند ، بنا براین باید دارای ویژگی ھای 

یت سنگینی که بر الزم و صفات خاصی باشند تا بتوانند به مسئول

عھده دارند عمل کنند و رسالت بزرگی را که بر دوش گرفته اند ، به 

  .سامان برسانند

دانشمندان علم کالم اسالمی ، ویژگی ھای یاد شده را در کتابھای 

  :مفصل خود به رشته تحریر در آورده اند که بارز ترین آنھا عبارتند از 

  .عصمت -

 .معجزه -

بودن از گناه و خطا است، و دلیل وجوب و  عصمت به معنای منّزه

ضرورت عصمت برای پیامبران اینست که پیامبر خدا ، برای ھدایت 

بشر از طوفان گمراھی به ساحل ھدایت و از مرداب گناه به بھشت 

طاعت الھی مبعوث می شود و در این مقام ، او الگو و نمونه برای 

  .پیروان خویش می باشد

پیامبر خود در منجالب گناه فرو رود و مرتکب بنا بر این ، اگر آن 

معصیت خدا شود ، پیروان آیین او که وی را اسوه دین خود می 

مقام چنین شخصی . پنداشتند ، چگونه می توانند به او اعتماد کنند

در صورت عدم عصمت و ارتکاب گناه ، از مرتبه رھبری روحانی و 
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ت تنّزل می یابد ، زعامت معنوی ، به حضیض سقوط در مرداب معصی

و این امر با حکمت ارسال پیامبران و ھدف واالی بعثت رسوالن الھی 

  .برای ھدایت بشر ، منافات دارد

  

برھان عقلی دیگری که لزوم عصمت انبیاء خدا  را به اثبات می 

رساند ، اینست که اگر امکان ارتکاب خطا و گناه برای پیامبران وجود 

خنی که از آنھا صادر شود ، احتمال خطا داشته باشد ، ھرکاری یا س

بنا بر این ، پیروی از وی در ان امور بر . بودن و ناروا بودن آن وجود دارد 

پیروانش واجب نمی باشد، و این امر نیز ، با فلسفه نبّوت و حکمت 

  .بعثت پیامبران منافات دارد

  

که  اما معجزه که از ویژگی ھای پیامبران است ، عبارت است از کاری

بنا بر این ، معجزه ای که با اّدعای . بشر نتواند از عھده انجام آن بر آید

  . رسالت ھمراه باشد ، دلیل نبّوت و گواه درستی سخن پیامبر است

زیرا ھرگاه خداوند بزرگ ، شخصی را به عنوان پیامبر خویش منصوب 

فرماید ، الزم است او را به مردم معرفی کند تا صحت رسالت او به 

اثبات برسد ، و این امر تنھا از طریق اعطاء معجزه الھی که ھیچ 

انسان عادی نتواند مثل آن را انجام دھد و تنھا رسول خدا به اذن 

  .پروردگار از عھده انجام آن بر آید ، امکان پذیر می باشد
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  امامت

  

و پیشوایی جامعه بر ) ص(امامت به معنای جانشینی پیامبر گرامی 

  .لھی استمبنای اوامر ا

  :پس از پیامبر گرامى، مھاجر و انصار به دو گروه تقسیم شدند

مسأله ) صلى اهللا علیه وآله( ـ گروھى معتقد بودند كه پیامبر خدا 1

خالفت را ناديده نگرفته و جانشین خويش را تعیین فرموده است و او 

نخستین كسى كه به وى ايمان ; ھمان على بن ابى طالب است

  .آورد

یت كه متشكل از گروھى مھاجر و انصار بود و در رأس آنان، اين جمع

مانند سلمان، ; ھاشم و جمعى از بزرگان صحابه شخصیتھاى بنى

ابوذر، مقداد، خباب بن ارت و امثال آنان قرار داشتند، بر ھمین عقیده 

  .نام گرفتند) علیه السالم(باقى ماندند و شیعه على

حال حیات خود به پیروان امیر  البته اين لقب را پیامبر گرامى، در

آنجا كه با اشاره به على ابن . عطا فرموده است )ع( مؤمنان

  :فرمايد  طالب مى ابى

  .»القیامة  الفائزون يوم ته لھموالّذى نفسى بیده، انَّ ھذا وشیع«

اّن "، در تفسیر آيه ھفتم از سوره بّینه 6الدين سیوطى، دّرالمنثور، ج  جالل(

 ." )وا الصالحات اولئك ھم خیر البرّيةالذين آمنوا و عمل
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و ) على(سوگند به آن كه جان من در دست او است، او : یعنی 

  .پیروان وى در روز رستاخیز، رستگارانند

بنابراين شیعه، عبارت است از گروھى از مسلمانان صدر اسالم كه 

مقام واليت، بدين نام  لزوم نّص شرعی برای تعیینبه خاطر اعتقاد به 

و پیروى از  والیتاند و اين جمعیت تاكنون نیز بر خط  وف گرديدهمعر

 .اند اھل بیت پیامبر باقى مانده

  

شود و بدين بیان،   مقام و موقعیت شیعه، از ھمین طريق معین مى

پايگى گفتار برخى از جاعالن جاھل يا مغرض، مبنى بر اين كه   بى

شناخت  اى بر. گردد تشیع زايیده دورانھاى بعدى است، روشن مى

، »اصل الشیعه و اصولھا«       ، به كتابھاى  تاريخ شیعه  تر گسترده

  .مراجعه فرمایید» اعیان الشیعه«و » المراجعات«

که با رای ـ گروه ديگر بر آن بودند كه مقام خالفت، مقامى است  2

 و   از اين رو با ابوبكر بیعت نمودندو  ، اھل حّل و عقد تعیین می شود 

 . يا تسنن، ملّقب گرديدند» اھل سنت«  به  بعدھا

  

 وجوددو طايفه اسالمى، با  این میانكه بر این اساس ، معلوم گردید 

مشتركات بسیار در اصول، پیرامون مسأله خالفت و جانشینى پیامبر 

 ھاى نخستیِن ھر دو گروه را  ستهاختالف نظر دارند ، و ھ) ص(

  .دادند ھمان مھاجر و انصار تشكیل مى
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  یژگی ھای امام و جانشین پیامبرو
  

باید دارای ویژگی ) ص(از دیدگاه شیعیان ، امام و جانشین پیامبر 

  :ھای ذیل باشد 

  .مقام عصمت -      

 ).ص(تعیین او با نّص سخن رسول خدا  -      

 .مقام اعلمّیت در زمان امامت -      

امبران دلیل لزوم عصمت امام ، ھمان دلیلی است که برای عصمت پی

  .بیان گردید

در تعیین امام و جانشین ) ص(اما ضرورت وجود نّص سخن پیامبر 

خویش ، به خاطر این است که مقام عصمت ، امری است که غیر از 

خدا و رسول او ، کسی دیگر نمی تواند به وجود آن در شخصی پی 

  .ببرد

مام اما ضرورت اعلمّیت امام در زمان امامت خود ، برای این است که ا

و جانشین پیامبر در ھر عصری ، رھبر جامعه و فرمانده اّمت در 

بنا بر . مسیر ھدایت به سوی ساحل نجات و طریق سعادت است

این، باید آگاھی او نسبت به آیین اسالم و راه سعادت و کمال ، بیش 

  .از دیگران باشد

بر این اساس ، شیعیان جھان ، به امامت و خالفت امامان دوازده 

  .ه ، که شرایط یاد شده برای آنان احراز گردیده است، اعتقاد دارندگان

*****  
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  نبّوت پیامبر گرامی اسالم

  

صلی (دلیل رسالت پیامبر بزرگ اسالم ، حضرت محمد ابن عبد اهللا 

، معجزات ایشان است که در رأس ھمه آنھا ، معجزه ) اهللا علیه و آله

  .جاودانی وی یعنی قرآن مجید قرار دارد

دانی و بدون حّد و مرز زمانی آنجا که رسالت آن حضرت ، جاو از

  .، بنا بر این ، معجزه ایشان نیز باید ھمیشگی و جاودان باشداست

بدین جھت ، ما در اینجا بر روی این حقیقت که قرآن کریم ، معجزه 

  .جاویدان رسول گرامی اسالم است ، تاکید می ورزیم

امر ، دالئل متعددی را در کتب  دانشمندان مسلمان برای اثبات این

اعتقادی و تفاسیر قرآن بیان کرده اند که نمونه ای از آنھا را یاد آور 

  :می شویم 

  

دلیل بارزی که بر این مّدعا داللت دارد ، تحّدی و مبارزه طلبی علمی 

و فرھنگی قرآن مجید است ، که مخالفان را به آوردن کتابی مانند 

شیوایی و زیبایی ، متانت علمی و  قرآن در فصاحت و بالغت ،

  :سالمت محتوا ، فرا خوانده و چنین فرموده است 

  

ُقْل َلِئْن اْجَتَمَعْت اِالْنُس والِجنُّ َعَلى َأْن َيأُتوا ِبِمْثِل ھذا الُقرءاَن َال "

  ).88االسراء ، " (َيأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو كاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھیرًا
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اگر جّن و انس دست به دست ھم دھند تا : یامبر ، بگو ای پ: یعنی 

مانند این قرآن بیاورند ، نخواھند توانست چنین کتابی ارائه دھند ؛ 

  .گرچه بعضی از آنان ، پشتیبان برخی دیگر باشند

  

سپس قرآن ، از مخالفان می خواھد تا اگر می توانند ده سوره مانند 

  :ی گویدآن عرضه کنند و در این زمینه چنین م

  

َأْم َيُقوُلوَن افتريُه ُقْل َفأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَريٍت َواْدُعوا َمْن "

  ).13ھود ، " (اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اِهللا ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقْیَن

پس ده سوره مانند : آیا او را به افتراء مّتھم می کنند ، بگو : یعنی 

می خواھید به غیر از خدا فرا خوانید ، اگر  قرآن بیاورید و ھرکه را

  . راستگویان ھستید

  

چون کافران و معاندان نتوانستند حتی ده سوره بیاورند ، قرآن کریم 

آنان را به آوردن یک سوره مانند آن فرا می خواند و چنین می 

  :فرماید 

ُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه وادعوا َوإْن ُكْنُتم في َرْيٍب ِممَّا نزَّْلَنا على َعْبِدَنا َفاُتوا ِب"

  ).23: 2البقرة " (شُھَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اِهللا ِإْن ُكْنُتم صَاِدِقیَن

اگر در آنچه بر بنده خود نازل کردیم شک دارید ، پس یک : یعنی 
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سوره مانند آن بیاورید و گواھان خود را غیر از خدا فرا خوانید ، اگر 

  .راستگویان ھستید

  

ارضان و مخالفان اسالم در طول تاریخ گذشته نتوانستند از آنجا که مع

حتی یک سوره به زیبایی بیان و شیوایی کالم و درستی محتوا و 

صحت مبانی مانند قرآن مجید بیاورند ، برای ما روشن می گردد که 

آن کتاب مقّدس معجزه الھی است که افراد بشر ، از مقابله با آن و 

  .د آن عاجز و ناتوانندآوردن کتاب سعادت بخشی مانن

  

*****  
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 علي ابن أبي طالب امامت

  

برای ) ص(لزوم نّص سخن پیامبر ھمانطور كه يادآور شديم، شیعه بر 

 تاريخ زندگانى رسول خدا. مقام خالفت اعتقاد راسخ دارد اثبات 

زيرا ايشان در  ،دھد بر اين اصل گواھى مى) ه وآلهصلى اهللا علی(

را به عنوان خلیفه خويش، تعیین ) علیه السالم(لىموارد متعددى ع

  :آوريم اند كه اكنون ما تنھا سه مورد از آن را مى نموده

آنگاه كه پیامبر از طرف خدا مأموريت يافت تا  ، ـ در آغاز بعثت 1

          »َو أْنذرِْ َعِشْیَرَتَك َاْالْقَرِبْیَن«خويشانش را به مقتضاى آيه 

: ن توحید دعوت كند، خطاب به آن جمع فرمودبه آيی )214: شعرا(

ھركس مرا در اين راه يارى كند، او وصى و وزير و جانشین من «

  ».خواھد بود

 :تعبیر آن حضرت چنین بود 

َفأّيكم يوازرنى فى ھذاألمر على ان يكون اخى و وزيرى و خلیفتى و «

  .»وصّیي فیكم

ا برادر و وزير و وصى نمايد ت  ـ كدامیك از شما در اين امر مرا يارى مى

  و جانشین من در میان شما باشد؟
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علیه (تنھا كسى كه به اين نداى ملكوتى پاسخ مثبت داد، على

در اين ھنگام، رسول خدا رو به . فرزند ابوطالب بود)السالم

  :خويشاوندان خود كرده، فرمود

تاريخ ( .»إّن ھذا أخي و وصّیى و خلیفتى فیكم فاسمعوا له و أطیعوه«

، ص 1و مسند احمد، ج . 41ـ  40، ص 2و تاريخ كامل، ج . 63ـ  62، ص 2ى، ج طبر

  .)210ـ  212، ص 13، ج )ابن ابى الحديد(البالغه  و شرح نھج 111

، برادر، وصى و جانشین من است در میان شما، )على(اين : یعنی 

  .به سخنان وى گوش فرا دھید و از او پیروى نمايید

  :فرمود) ع(به على) صلى اهللا علیه وآله(برپیام; ـ در غزوه تبوك 2

أما ترضى أن تكون مّني بمنزلة ھارون من موسى إّال أنه النبىَّ «

، طبع )ابن حجر(» الصواعق المحرقه«و . 520، ص 2سیره ابن ھشام، ج .(»بعدي

  .)121، ص 2، فصل 9دّوم در مصر، باب 

ھارون شوى كه تو نسبت به من به منزله  آيا خشنود نمى: یعنی 

  .نسبت به موسى باشى، جز اين كه پس از من پیامبرى نیست

يعنى ھمانگونه كه ھارون وصى و جانشین بالفصل حضرت موسى 

  .بود، تو نیز خلیفه و جانشین من ھستى

به ھنگام ) صلى اهللا علیه وآله(رسول خدا; ـ در سال دھم ھجرت 3

علیه (على» غدير خم«الوداع، در سرزمینى به نام   بازگشت از حجة
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ولى مسلمانان و مؤمنان  را در میان جمعّیتى انبوه به عنوان) السالم

  :معرفى كرد و فرمود

  .»َمْن كنت مؤاله فھذا علّى مواله«

ـ ھركس را تاكنون من سرپرست و صاحب اختیار بودم، از اين پس، 

  .»اين على مولى و سرپرست او است

در ) ى اهللا علیه وآلهصل(نكته مھم و قابل توجه اين است كه پیامبر

آيا من بر شما، » «َألسُت أولى لكم من أنفسكم؟«: آغاز سخن فرمود

و مسلمانان ھمگى به تصديق او » بیش از خود شما برتر نیستم؟

در » مولى«برخاستند، بنابراين بايد گفت كه مراد آن حضرت از واژه 

اين حديث، ھمان مقام اولويت بر مؤمنان و سرپرستى و صاحب 

توان نتیجه گرفت كه حضرت، ھمان   تیارى تام بر آنان است و مىاخ

نیز ثابت )علیه السالم(مقاِم اولويتى كه خود داشت، براى على

» غدير«و در ھمان روز بود كه حّسان بن ثابت جريان تاريخى . فرمود

  :آوريم را به نظم درآورد و اشعارى سرود كه در ذيل مى

   نبّیھم  الغدير   يوم  يناديھم

  بخّم واسمع بالّرسول مناديا
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  فمن موالكم و نبّیكم؟   فقال

  فقالوا و لم يبدوا أھناك الّتعامیا

  نبّینا   أنت  و  موالنا  إلھَك

  و لم تلق مّنا فى الوالية عاصیا

  قم يا علّى فإّننى : فقال له

  رضیتك من بعدى إمامًا و ھاديا

  ولّیه  فھذا   مواله  كنت  فمن

  باع صدق موالیاات  له  فُكونوا

  ولّیه   وال الّلھم  :  دعا ھناك 

  و كن للذى عادى علّیًا معاديا

سبط ابن جوزى حنفى  ، و تذكرة خواص األّمه 80خوارزمى مالكى، ص ، المناقب (

  ...)نگارش گنجى شافعى و. 17و كفاية الطالب، ص  20ص 

حديث غدير، از احاديث متواتر اسالمى است كه عالوه بر علماى 

 اند ند سنى نیز آن را نقل كردهیعه، حدود سیصد و شصت دانشمش

  كه اسناد آنھا به يكصد و ده تن صحابى
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رسد و بیست و شش تن از علماى بزرگ اسالم درباره اسناد و  مى

  .اند طريق اين حديث، كتاب مستقل نوشته

ابوجعفر طبرى، تاريخ نويس معروف مسلمان، اسناد و طريق اين 

براى اطالع بیشتر . آورى نموده است  جلد بزرگ جمعحديث را در دو 

  .مراجعه شود» الغدير«به كتاب 

، طبع )ابن حجر(» الصواعق المحرقه«به عنوان نمونه به كتاب ھمچنین می توانید  (

  .)مراجعه فرمايید 122، صفحه 2، فصل 9دوم ـ مصر، باب 

ویا بر این عالوه بر این روایات متواتر ، آیات قرآن مجید نیز شاھدی گ

در اینجا به عنوان مثال ، به یک آیه شریفه اشاره می . حقیقت است 

  :کنیم 

إنَّما َولیُُّكُم اُهللا َو َرُسوُلُه َوالَّذْيَن آمُنوا الَِّذْيَن ُيِقیُموَن الصَّلوَة َو ُيْؤُتوَن «

  .)55: مائدهسوره ( .»الزَّكوَة َو ُھْم راِكُعوَن

و رسول او و كسانى ھستند كه  تنھا سرپرست شما خدا: یعنی 

دارند و در حال ركوع، زكات  اند و نماز را به پاى مى ايمان آورده

 .پردازند مى

اند كه   روايات صحاح و مسانید اھل سنت نیز بر اين امر تصريح نموده

آنگاه كه در حال ركوع، انگشتر ) علیه السالم(آيه شريفه در حق على

  .ه استخود را به فقیر بخشید فرود آمد
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دارك نزول اين آيه در مورد مذكور، بیش از آنست كه در اينجا م

لكن از میان اين مدارك انبوه، به برخى از آنھا اشاره . گردآورى شود

  :نمايیم مى

  186، ص 6ـ تفسیر طبرى، ج  1

  542، ص 2، ج )تفسیر جصاص(ـ احكام القرآن  2

  345، ص 1ـ تفسیر بیضاوى، ج  3

 293، ص 2ج  ـ الدّر المنثور، 4

نازل گشت، حسان بن ) علیه السالم(ھنگامى كه اين آيه درباره على

  :ثابت اين واقعه را چنین به نظم درآورد

    فأْنَت الَّذْى أْعَطْیَت إْذ أْنَت راكع 

  َفَدْتَك َنُفوُس الَقْوِم يا َخیَر راِكع

        َخْیَر َوالَية    اهللا ِفْیَك   َفأْنَزَل 

  ْحَكماِت الشَّراِيعو بینھا ِفى ُم

ـ تو آن كسى ھستى كه در حال ركوع، بخشش نمودى، جانھا فداى 

  .تو باد اى برترين ركوع كنندگان



 23

ـ پس خدا بھترين واليت را درباره تو فرو فرستاد و آن را در احكام 

  .ناپذير شريعتھا بیان فرمود  خلل

  

*****  
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  امامان دوازده گانه

  

پس از ايشان : اند كه وران حیات خود تصريح فرمودهپیامبر گرامى در د

دوازده نفر به خالفت خواھند رسید كه ھمگى از قريشند و عزت 

  .اسالم در سايه خالفت آنان خواھد بود

  :گويد جابر بن سمره مى

يقول اليزال االسالم عزيزًا ) صلى اهللا علیه وآله(اهللا سمعت رسول«

ة لم اسمعھا فقلت ألبى ما قال؟ إلى اثنى عشر خلیفًة ثمَّ قال كلم

  .)، ط مصر2، ص 6صحیح مسلم، ج .( »كّلُھم من قريش: فقال

اسالم به : شنیدم كه فرمود) صلى اهللا علیه وآله(از پیامبر :یعنی 

سپس سخنى فرمود كه من  ، دوازده خلیفه و پیشوا عزيز خواھد بود

د؟ ھمگى از پدرم پرسیدم كه چه فرمود؟ جواد داد كه فرمو. نشنیدم

  .از قريش ھستند

اى كه حافظ و نگھبان عزت اسالم  در تاريخ اسالم دوازده خلیفه

توان  باشند، جز دوازده امامى كه شیعه بدانھا معتقد است، نمى

كند، بالفاصله پس   اى كه پیامبر معرفى مى زيرا دوازده خلیفه; يافت

  .ايشان معرفى گرديدند از آن حضرت به عنوان خلیفه
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ايد ديد كه اين دوازده نفر كیستند؟ اگر از خلفاى چھارگانه كه اكنون ب

نام دارند بگذريم، ديگر » خلفاى راشدين«در اصطالح اھل تسنن، 

تاريخ زندگانى خلفاى اموى و عباسى . خلفا مايه عزت اسالم نبودند

ولى دوازده امام شیعه كه ھمگى در . دھد  بر اين مطلب گواھى مى

حافظان سنت رسول خدا و . پرھیزكارى بودندعصر خود مظھر تقوا و 

مورد توجه صحابه و تابعان و نسلھاى بعدى شدند و مورخین به علم 

گانه  و اين ائمه دوازده... اند و و وثاقت آنان بخوبى گواھى داده

  :عبارتند از

  ـ على بن ابى طالب 1

  )مجتبى(ـ حسن بن على  2

  ـ حسین بن على 3

  )لعابدينا زين(ـ على بن الحسین  4

  )باقر(ـ محمد بن على  5

  )صادق(ـ جعفر بن محمد  6

  )كاظم(ـ موسى بن جعفر  7

  )رضا(ـ على بن موسى  8
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  )تقى(ـ محمد بن على  9

  )نقى(ـ على بن محمد  10

  )عسكرى(ـ حسن بن على  11

  ) قائم(ـ امام مھدى  12

در درباره آشنايى با زندگانى اين پیشوايان بزرگ، كه اسامى آنھا نیز 

آمده است، به اين كتابھا )صلى اهللا علیه وآله(لسان رسول خدا

  .مراجعه فرمايید

  ـ تذكرة الخواص  1

  ـ كفاية األثر 2

  ـ وفیات األعیان 3

  ـ اعیان الشیعه 4
  

  دلیل عصمت امامان 

بیان ) علیھم السالم(برای اثبات عصمت امامان داليل متعددى 

يادآور به عنوان نمونه ،  و ما از میان آنھا تنھا يكى راگردیده 

  :شويم مى
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در ) صلى اهللا علیه وآله(بنابر نقل دانشمندان شیعه و سّنى، پیامبر

  :آخرين روزھاى زندگانى خود فرمود

اهللا و أھل بیتى و أنَُّھما لن يفترقا حّتى   إنّى تارٌك فیكم الّثقلین كتاب«

اعق المحرقه، الصو. 148مستدرك حاكم، جزء سوم، ص ( .»يردا علىَّ اْلحوض

، جزء »كنزالعمال«قريب به اين مضمون نیز در كتاب . 149، فصل اّول، صفحه 11باب 

و در مسند احمد، جزء پنجم، صفحه  44اّول، باب االعتصام بالكتاب و السّنه، ص 

  .)آورده شده استو غیر آنھا  189و  182

; ارمگذ من در میان شما دو يادگار سنگین و گرانبھا بجاى مى: یعنی 

و اين دو ھرگز از » اھل بیت من«و ديگرى ) قرآن(» كتاب خدا«يكى 

يكديگر جدا نخواھند شد تا روز رستاخیز، در كنار حوض كوثر به من 

  .برسند

بدون شك قرآن مجید، از : اى است جالب و آن اين كه در اينجا نكته

ھرگونه انحراف و اشتباھى در امان است و چگونه ممكن است كه 

فرستنده آن خدا و آورنده آن  كه  وحى الھى راه يابد، در حالى خطا به

) صلى اهللا علیه وآله(فرشته وحى و دريافت كننده آن پیامبر خدا

است؟ زيرا عصمت ھر سه بسان آفتاب روشن است و مسلمانان 

جھان، پیامبر گرامى را در مقام اخذ وحى و حفظ و تبلیغ آن، مصون از 

است كه ھرگاه كتاب خدا از چنین عصمت دانند و روشن  اشتباه مى

راستین و استوار برخوردار باشد، اھل بیت رسول خدا نیز از ھر لغزش 

چراكه در اين حديث، عترت پیامبر، در . و اشتباه مصون خواھند بود



 28

جھت ارشاد و رھبرى امت، به عنوان قرين قرآن مجید قلمداد 

صمت، يك نواخت ھر دو از نظر ع» مقارنت«اند و به حكم  گرديده

  .باشند مى

جھت ندارد كه فرد يا افراد غیر معصومى قرين كتاب خدا ; به بیان ديگر

  .شمرده شوند

ھمان عبارت ) علیھم السالم(ترين شاھد عصمت ائمه  روشن

َلْن َيْفَتِرقا َحتى َيِردا «: است كه فرمود)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

ھرگز از ھم جدا ) و رھبرىدر ھدايت (اين دو «; »َعَلىَّ اْلَحوض

  .»گردند تا در كنار حوض كوثر، بر من وارد شوند نمى

ھرگاه اھل بیت پیامبر از لغزشھا در امان نباشند و در مواردى به خطا 

روند  راھه مى روند، از قرآن كه خطا در آن راه ندارد، جدا گرديده و بى

  .در حالى كه رسول گرامى آن را بشدت نفى فرموده است

بته مقصود از اھل بیت در سخن پیامبر، ھمه بستگان نسبى و ال

زيرا شّكى نیست كه ھمه آنان از لغزشھا ; سببى آن حضرت نیستند

  .مصون نبودند

بنابراين، تنھا گروه خاّصى از عترت وى، چنین افتخارى را داشتند و 

و آنان . باشد اين مقام و موقعیت بر جمع معدودى از آنان منطبق مى

ھستند كه در طول تاريخ ) علیھم السالم(ئمه اھل بیتھمان ا
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بخش راه امت و حافظ سنت پیامبر و نگھبان شريعت او  روشنى

  .بودند

اینک ، به بیان شرح حال ھریک از آن ستارگان آسمان زعامت و 

  .رھبری اّمت اسالمی می پردازیم

*****  
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  برتری مقام امامت الھی

  

ت پیش از آغاز سخن در باره زندگینامه نکته دیگری که شایسته اس

از دیدگاه " امامت"پیشوایان الھی به آن بپردازیم ، مسأله برتری مقام 

  .است" رسالت"و " نبّوت"قرآن مجید ، نسبت به مقام 

، نخست به بیان مفھوم دقیق سه واژه توضیح این امر به منظور 

د شده است كه در قرآن و حديث و ار» امامت«و » رسالت«، »نبّوت«

پردازيم تا روشن شود كه چرا مقام امامت از دو مقام ياد شده،  مى

  .باالتر است

  »نبّوت«ـ مقام  1

به معناى خبر مھّم و خطیر گرفته شده » نبأ«، از ريشه »نبى«واژه 

، حامل خبر بزرگ و يا خبر دھنده از »نبى«است، بنابراين مفاد لغوى 

صیغه الزم باشد، به معناى اگر ريشه لغوى نبى،  .باشد آن، مى

كلمه . خواھد بود و اگر متعّدى باشد، به معناى دوم استنخست 

است، در فرھنگ قرآن، به » پیامبر«كه معادل آن در فارسى » نبى«

شود كه وحى الھى را از خداوند بزرگ، با  انسانى گفته مى

گیرد و گزارشگرى است كه بدون وساطت   ھاى گوناگون مى روش
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دھد، دانشمندان اين واژه را چنین  ، از جانب خدا خبر مىبشرى ديگر

  :اند تعريف نموده

نگارش شیخ ، رسائل العشر ( .»إنَُّه ُمؤّد ِمَن اِهللا ِبال واِسَطة ِمَن اْلَبَشِر«

  ).111، ص  طوسى

نبى، كسى است كه بدون وساطت انسانى ديگر، وحى خدا  :یعنی 

  .را براى مردم بازگو كند

، در چھارچوب اخذ وحى و گزارش »نبى«شرح وظايف  بر اين اساس،

. باشد  گردد براى مردم، محدود مى  نمودن آنچه به وى الھام مى

  :فرمايد  قرآن مجید، در اين زمینه مى

  .)213آیه : بقرهسوره ( .»َفَبَعَث اُهللا النَّبیِّْیَن ُمَبشِِّريَن َو ُمْنِذِرْيَن«

  .دھندگان، برانگیخت  دگان و بیمـ خدا پیامبران را به عنوان مژده آورن

  »رسالت«ـ مقام  2

گردد كه عالوه  وژاه رسول در قاموس وحى، بر پیامبرانى اطالع مى

بر أخذ وحى و خبر دادن از جانب خدا، مسؤولیت ابالغ رسالتى الھى 

را از جانب پروردگار بر دوش دارند و مأموريت دارند كه آن رسالت را به 

  .مردم برسانند

  :فرمايد  ید در اين مورد مىقرآن مج
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 آیه :مائدهسوره ( .»َفإْن َتَولَّْیُتْم َفاْعَلُمْوا انَّما َعلى َرُسْوِلنا اْلَبالُغ اْلُمِبْیُن«

92(.  

اگر روى برتافتید، بدانید كه فرستاده ما، جز ابالغ روشن  :یعنی 

  .رسالت، مأموريتى ندارد

عطا » نبى«ه ، مقام ديگرى است كه ب»رسالت«بنابراين، مقام 

، »رسالت«و » نبّوت«ھر يك از دو مفھوم : و به ديگر سخن; شود مى

ھاى پیامبرانى كه از جانب خدا وحى دريافت   به خصوصیتى از ويژگى

  كند، اند اشاره مى نموده

بدين صورت كه پیامبران از آن جھت كه گیرندگان وحى الھى و 

اى را   كه وظیفهباشند و از آن نظر   مى» نبى«حامالن خبر ھستند، 

نامیده » رسول«گیرند،  به عنوان ابالغ رسالت بر عھده مى

  .شوند مى

گیريم كه پیامبران، تا  از مجموع سخنان ياد شده، چنین نتیجه مى

اى كه در محدوده نبّوت و رسالت قرار دارند، تنھا ھدايتگرانى  لحظه

دارند و راھھاى سعادت و   ھستند كه حالل و حرام را اعالم مى

دھند، و جز خبر دادن از جانب خدا  خوشبختى را به مردم نشان مى

و يا ابالغ رسالتى كه بر دوش آنان نھاده شده است، مسؤولیت 

  .ديگرى ندارد
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  »امامت«ـ مقام  3

انداز قرآن مجید، غیر از دو مقام ياد  از چشم» امامت الھى«مقام 

ستاى مديرّيت و تر در را شده و توأم با اختیارات و تصّرفاتى گسترده

  .باشد رھبرى جامعه و پیشوايى مردم مى

اينك در پرتو آيات نورانى قرآن، داليل روشن خود را در اين زمینه، از 

  :گذرانیم  نظر شما مى

ـ قرآن كريم در مورد اعطاى مقام امامت به پیامبرى   دلیل اول

  :فرمايد يعنى ابراھیم خلیل، چنین مى; گرامى

ْبراِھْیَم َربُُّه ِبَكِلمات فأَتمَُّھَن قاَل إّنْى جاِعُلَك ِللّناِس إمامًا َو ِاِذ اْبَتلى ِا«

  .)124آیه : بقرهسوره (  .»قاَل َو ِمْن ُذرِّيَِّتْى

آنگاه كه خداى بزرگ، پیامبر خود ـ ابراھیم ـ را به چندين  :یعنی 

دا امتحان، آزمود، و او نیز از بوته امتحانات الھى، سرفراز بیرون آمد، خ

: ابراھیم گفت. ما تو را امام و پیشواى مردم قرار داديم: به وى فرمود

  خواھى فرمود؟ اين پیشوايى را به فرزندان من نیز عطا

  :گردد  ، دو حقیقت بر ما آشكار مى در پرتو اين سخن قرآن

آيه ياد شده به روشنى بر مغايرت مفھوم امامت با دو مفھوم  :الف

زيرا ابراھیم از سالیان دراز پیش ; دھد ى، گواھى م»نبّوت و رسالت«
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ھاى الھى، كه از جمله آنھا تصمیم بر قربانى كردن  از اين آزمايش

بوده است، به مقام نبّوت نائل گرديد و اين ) اسماعیل(فرزند خود 

  :شود موضوع با دلیل ياد شده در زير ثابت مى

زندان وى وران كھولت ابراھیم، فردانیم كه خداى بزرگ، در د ھمه مى

را به او عنايت فرمود، زيرا قرآن مجید، به نقل از  )اسماعیل و اسحاق(

  :فرمايد وى، چنین مى

سوره ( .»َاْلَحْمد ِلّلِه الَِّذْى َوَھَب ِلَى َعَلى اْلِكَبِر إْسمِعْیَل َو إْسحَق«

  .)39آیه : ابراھیم

 سپاس خداى را كه در دوران پیرى، اسماعیل و اسحقا را به :یعنی 

  .من عطا فرمود

يعنى تصمیم ; شود كه يكى از آزمايشھاى الھى  از اينجا معلوم مى

ھاى دشوار، خداى بزرگ  بر ذبح اسماعیل، كه به دنبال آن آزمايش

را به ابراھیم ارزانى داشت، در اواخر عمر آن حضرت » امامت«مقام 

به وقوع پیوسته و او در پايان دوران زندگانى خويش، به مقام 

يى بر مردم نايل گرديده است، در حالى كه از سالیان دراز پیشوا

زيرا پیش از آن كه داراى ; پیش از آن، داراى مقام نبّوت بوده است

گردد، وحى الھى ـ كه نشانه نبّوت است ـ بر او فرود » ذّرّيه«

  . آمد مى
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ـ  53 ھای از سوره صافات، و آيه 99ـ  102 ھای در اين زمینه، به آيه

   .فرماییداز سوره ھود، مراجعه  71ـ  70 ھای حجر، و آيه از سره 54

استفاده ...) َو ِاِذ اْبَتلى ِابراِھْیَم َربَُّه ِبَكِلمات(ھمچنین، از اين آيه  :ب

و پیشوايى جامعه و رھبرى اّمت، » امامت الھى«شود كه مقام  مى

زيرا به گواھى ; اى فوق مرتبه نبّوت و رسالت قرار دارد  در مرتبه

ن قرآن، در عین حال كه حضرت ابراھیم به مقام نبّوت و رسالت سخ

فرسايى را پشت سر   بايست امتحانات طاقت نائل گشته بود، مى

ھا، مقام امامت به وى  بگذارد و پس از رستگارى در آن آزمايش

زيرا مقام امامت ; ارزانى شود و جھت اين مسأله نیز روشن است

ابالغ رسالت، سرپرستى جامعه و  الھى، عالوه بر وظیفه اخذ وحى و

رھبرى اّمت و اداره صحیح شؤون مردم در مسیر رساندن آنان به اوج 

گیرد و طبیعى است كه چنین  كمال و سعادت را نیز، دربرمى

اى برخوردار باشد كه دست  مقامى، از حساسیت و عظمت ويژه

 ھاى جانكاه و پى در پى، يافتن به آن، بدون پشت سرنھادن آزمايش

  .پذير نیست امكان

ـ از آيه پیشین، روشن شد كه خداى بزرگ، بعد از  دلیل دوم

ھاى سختى كه براى ابراھیم پیش آورد، مقام امامت و  آزمايش

رھبرى جامعه را به وى عنايت فرمود، آنگاه ابراھیم از خدا درخواست 

  .نمود كه آن مقام را به ذرّيه و فرزندانش نیز ارزانى دارد
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شود كه خداوند،  ھاى ديگرى از قرآن، معلوم مى  تو آيهاينك در پر

، پیشوايى جامعه »نبّوت«درخواست ابراھیم را پذيرفت و پس از مقام 

قرآن . و حكومت بر اّمت را، به فرزندان صالح و وارسته وى عطا كرد

  :فرمايد  كريم در اين زمینه مى

          .»َة َو آَتْیناُھْم ُملكًا َعِظْیمًاَفَقْد آَتْینا آَل ِاْبراِھْیَم اْلكتاَب َواْلِحْكَم«

  .)55آیه : نساءسوره (

حكمت و حكومتى عظیم ) آسمانى(ما به آل ابراھیم كتاب  :یعنی 

  .ارزانى داشتیم

و رھبرى جامعه، منصبى » امامت«كنیم كه  از آيه چنین استفاده مى

» یمابراھ«است كه خداى بزرگ به پیامبر خود » نبّوت«غیر از مقام 

پس از پیمودن مراحل دشوار امتحان الھى، عطا فرمود و آنگاه كه وى 

از خداوند درخواست نمود تا آن منصب حكومت و رھبرى را در ذرّيه او 

باقى بگذارد، پروردگار بقاى آن مقام واال را در مورد ذرّيه و فرزندان 

رمز و حكمت كه ) آسمانى(دادگر او پذيرفت و به آنان، عالوه بر كتاب 

كه ھمان حكومت و زعامت بر (» ُملك عظیم«نبّوت و رسالت است، 

سان، به درخواست ابراھیم جامه  عنايت كرد و بدين) مردم است

مانند ; بینیم كه برخى از ذرّيه ابراھیم  و لذا مى. عمل پوشانید

يوسف، داوود و سلیمان، عالوه بر مقام نبّوت، به حكومت و زمامدارى 

  .ز برگزيده شدندو رھبرى جامعه نی
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، غیر از دو »امامت«با اين بیان، به روشنى معلوم گرديد كه مقام 

تر بودن میدان   است و به لحاظ گسترده» رسالت«و » نبوت«مقام 

ھاى آن، داراى ارزشى واال و موقعّیتى برتر  اختیارات و مسؤولیت

  .باشد مى

  »امامت«برترى موقعّیت 

، از آن »رسول«و » نبى«مرو كار روشن گرديد كه قل آنچه گذشت ،از 

نظر كه حامل نبّوت و رسالتند، تنھا تذّكر و روشنگرى راه است، و 

رسید، مسؤولیت خطیرترى بر » امامت«ھرگاه نبى يا رسول به مقام 

شود كه در پى آن، موظف به تحّقق بخشیدن به   دوش وى نھاده مى

اى ايجاد ھاى الھى و اجراى دستورات شرع مقّدس در راست  برنامه

گردد تا اّمت خود را در مسیرى  اى نمونه و سعادتمند، مى جامعه

 .سوق دھد كه خوشبختى دو جھان آنان را تأمین نمايد

روشن است كه تحّمل چنین مسؤولیت خطیرى، نیاز مبرم به قدرت 

اى دارد و قیام به اين وظیفه  معنوى عظیم و شايستگى ويژه

كاه و نبرد با تمايالت ھمراه سنگین، كه پیوسته با مشكالت جان

است، سوختگى بیشتر در راه خدا و شكیبايى برترى را اقتضا 

يابد   نمايد و بدون عشق خدايى و فنا در رضاى الھى تحقق نمى مى

و از اين جھت، خداى بزرگ مقام امامت را پس از يك رشته امتحانات 

عطا فرساى ابراھیم، در آخرين حلقه سلسله عمر وى، به او   طاقت

ترين بندگان شايسته خود را چون پیامبر  فرمود و از اين جھت نیز زبده
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گرامى اسالم، به مقام امامت و پیشوايى اّمت، مفتخر فرمود و 

  .حكومت و رھبرى جامعه را به آنان ارزانى داشت

  تالزم وجود دارد؟» امامت«و » نبّوت«میان آیا 

ھر : اين كه شود و آن  در پى اين سؤال پرسش ديگرى مطرح مى

پیامبرى كه به مقام نبّوت رسید، حتمًا بايد امام نیز باشد و يا كسى 

  كه داراى منصب امامت گرديد، حتمًا بايد پیامبر ھم باشد؟

اينك در پرتو منطق وحى، به . ش، منفى استسپاسخ ھر دو پر

و مبارزه » طالوت«از آياتى كه پیرامون : پردازيم توضیح اين مسأله مى

گردد  ستمگر نازل شده است به خوبى روشن مى» جالوت«وى با 

را به » نبّوت«كه پس از درگذشت حضرت موسى، خداى بزرگ، مقام 

نام داشت عطا فرمود، در حالى كه » اشموئیل«شخصى كه گويا 

اينك . نھاد» طالوت«مقام امامت و پیشوايى و حكومت را بر دوش 

  :مشروح جريان

اسرائیل به پیامبر عصر خود   بنى پس از درگذشت موسى، گروھى از

زمامدارى براى ما برگزين تا تحت فرماندھى او، در راه خدا : گفتند

 :پیكار كنیم، سرانجام پیامبر آنان چنین گفت

ِانَّ اَهللا َبَعَث َلُكْم طاُلوَت َمِلكًا قاُلوا أّنى َيُكوُن َلُه اْلُمْلَك َعَلْینا َو َنْحُن «

َو َلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلماِل قاَل إنَّ اَهللا اْصَطفاُه َعَلْیُكْم  أَحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه
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َو زاَدُه َبْسَطًة ِفى اْلِعْلِم َواْلِجْسِم واُهللا ُيؤِتي ُملَكُه َمْن َيشاُء َواُهللا 

  .)247آیه :  بقرهسوره ( .»واِسٌع َعِلْیٌم

. ، طالوت را براى زمامدارى شما برانگیخت خداوند :یعنی 

تواند فرمانرواى ما باشد، در حالى  چگونه او مى: اسرائیل گفتند نىب

كه ما شايستگى بیشتر داريم و او ثروتى انبوه ندارند؟ پیامبر آنان 

خداى بزرگ، وى را بر شما برگزيده است و به او علم و توانايى : گفت

جسمى بیشترى عطا كرده، و خدا ُملك خويش را به ھر كس كه 

  .، و خدا داراى احسان گسترده و دانا استبخشد بخواھد مى

  :شود از آيه باال، نكات زير استفاده مى

و » امامت«از » نبّوت«ـ ممكن است مصالحى ايجاب كند كه  1

زمامدارى، جدا گردد و در يك زمان نبوت از آن كسى و حكومت و 

زمامدارى از آن فرد د يگرى باشد و ھر يك به منصبى كه به وى داده 

یاقت و شايستگى داشته باشد، و به خاطر امكان تفكیك شده، ل

اسرائیل ھرگز اعتراض نكردند كه اى پیامبر،  میان اين دو منصب، بنى

ما از وى : ترى، بلكه در مقام اعتراض گفتند تو از او شايسته

  .تر ھستیم شايسته

ـ مقامى كه طالوت به دست آورد، از جانب خدا بود و خدا  2

ِانَّ اَهللا َقْد «: فرمايد م به وى بود، از آنجا كه مىبخشاينده اين مقا

خداوند، طالوت را براى زمامدارى شما «; »َبَعَث َلُكْم طاُلوَت َمِلكًا
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خدا او را بر » «إنَّ اَهللا اْصَطفاُه َعَلْیُكْم«: فرمايد و نیز مى. »برانگیخت

  .»شما، برگزيده است

سپاه خالصه ـ مقام و منصب الھى طالوت، در فرماندھى  3

  اسرائیل بود، شد، بلكه او فرمانروا و زمامدار بنى نمى

يعنى فرمانروا و متصّدى (» َمِلكًا«: فرمايد به گواه اين كه مى

ھر چند ھدف از اين زمامدارى در آن روز، رھبرى ) حكومت

اسرائیل در جھاد در راه خدا بود، ولى منصب الھى وى، كارھاى  بنى

داد كه ھمگى از شؤون حكومت   ازه مىديگرى را نیز به او اج

  :فرمايد  باشند، به گواه اين كه در آخر آيه، چنین مى مى

  .»َواُهللا ُيْؤِتْى ُمْلَكُه َمْن َيشاُء«

  .بخشد  ـ خدا ملك خويش را به ھركس كه بخواھد مى

و رھبرى اّمت، » امامت«ـ مھمترين شرط در زمامدارى جامعه و  4

الزم جسمى و معنوى است، ھاى  گستردگى علم و توانايى

بايست ھمراه سپاه، در حال   بخصوص براى زمامداران آن زمان كه مى

  .حركت و تالش باشند

، مالزمه و »امامت«و » نبّوت«بنابر آنچه گذشت، واضح شد كه میان 

ناپذيرى وجود ندارد بلكه ممكن است انسانى به مقام نبّوت  جدايى

یفه فرمانروايى بر آنان را در برسد ولى امام و پیشواى اّمت كه وظ
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اختیار بگیرد، نباشد، و يا شخصى از جانب خدا، سرپرستى و 

و گاھى  ، اى را برعھده بگیرد، ولى پیامبر نباشد زمامدارى جامعه

خداى بزرگ ھر دو مقام را به انسانى كه شايستگى آن دو را داشته 

د پیامبر ؛ چنانکه به برخی از نخبگان الھی مانن كند باشد عطا مى

و امثال آنان ، ھردو مقام را ) ع(، حضرت ابراھیم ) ص(گرامی اسالم 

  .عنایت فرمود

  

******  
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  )ص(شرح حال پیامبر گرامی اسالم 

  

، منجی عالم بشرّیت و بزرگ پرچمدار  رسول اعظم و پیامبر خاتم 

، گرامی ترین رھبر الھی ) ص(رسالت ، حضرت محمد ابن عبد اهللا 

  .به جمال او روشن گریده است جھانیانچشم  است که

  و احمد محّمد :نام آن حضرت 

  ابوالقاسم :کنیه ایشان 

  .امین ، خاتم النبّیین ، سّید المرسلین:  لقب ھای ایشان

  عبد اهللا:  نام پدر ایشان

  آمنه:  نام مادر ایشان

  ).عام الفیل(میالدی  570ھیفدھم ماه ربیع األول سال  : تاریخ توّلد

  شھر مّکه:  حّل توّلدم

سال دھم (میالدی  632ماه صفر سال  28:  تاریخ رحلت آن حضرت

  ).ھجری
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در این گفتار ، ابتدا سخنان بزرگان عرصه علم و فرھنگ را از 

دانشمندان و فرھیختگان شرق و غرب در باره شخصیت پیامبر بزرگ 

یاد آور می شویم، و سپس به راز عظمت آن حضرت و ) ص(اسالم 

 .یگاه بلندی که در جھان بدست آورده است اشاره می کنیمجا

  دیدگاه فرزانگان جھاناز ) ص(محمد 

لب است بدانیم، نظر نخبگان و فرھیختگان دنیا برای ما مسلمانان جا

در باره پیامبر اسالم چیست و آنان در خصوص شخصیت آن حضرت 

  چگونه می اندیشند؟

گی می کنند و شبانه روز در این امر برای آنانکه در مغرب زمین زند

معرض بمباران تبلیغاتی رسانه ھای مخالفان اسالم قرار دارند، 

  . حیاتی تر است

وابسته به قدرت ھای   رسانه ھایسر انجام، ابرھای تیره افترا ھای 

، از آسمان جھان زدوده خواھد شد و خورشید حقیقت از سلطه گر

رب ، نور افشان خواھد افق افکار و اندیشه ھای فرزانگان شرق و غ

  .گردید

در اینجا به عنوان نمونه ، بخشی از سخنان فرھیختگان بزرگ جھان 

  :نیمارا در باره شخصیت رسول گرامی اسالم، از نظر شما می گذر
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  سخن مھاتما گاندی

که در ھندوستان منتشر ) Young India" (یانگ ایندیا"گاندی در جریده 

  :زمینه چنین می گوید می کرد، طّی مصاحبه ای در این

خواستم ویژگی ھای شخصیتی را بشناسم که بدون نبرد، توانسته "

، سر انجام به این  ...است دلھای میلیونھا انسان را به خود جلب کند

نتیجه رسیدم که اینطور نیست که اسالم در سایه شمشیر به 

مبر جایگاه امروز رسیده باشد، بلکه این امر، در پرتو ساده زیستی پیا

و دّقت و صداقت او در عھد و پیمان ھا، و فداکاری و اخالص او نسبت 

ا و به دوستان و پیروان خود، و نیز به خاطر شجاعت و اتکال بر خد

این ویژگی ھا بودند . ، حاصل گردیده استخویشاطمینان به رسالت 

 ". که راه را ھموار ساختند و موانع را برطرف کردند

  واسخن برنارد ش

، "محّمد"به نام دانشمند بریطانیایی نیز در کتاب خود دیب و ااین 

  :چنین می نگارد

جھان امروز، به شخصیتی با اندیشه ھای محّمد نیازمند است ؛ آن "

. دین خود را در جایگاھی گرامی و شکوھمند قرار دادپیامبری که 

 دقلمداد می گرد آئین او ، توانا ترین دین در سازگاری با ھمه تمّدن ھا

  ... ".و برای ھمیشه جاودان خواھد ماند
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  کالم ادوار مونته

نوشته " العرب"در کتابی که به نام " ادوار مونته"فیلسوف فرانسوی  

  :است، چنین می گوید

کشور داری، و پیامبر اسالم ، به خاطر اخالص، مھربانی، انصاف در "

او برای مسلمانان حیاتی . پاکی در گفتارش شناخته شده است

اھم ساخت که خواب آن را ھم نمی دیدند و دولتی متناسب با فر

  ".زمان و بر مبنای دیانت آفرید که تا کنون زنده است

  

  سخن راما کریشنا راو

این دانشمند و فیلسوف مشرق زمین در کتاب خود که تحت عنوان  

  :نوشته است، چنین می نگارد" محمد پیامبر"

ت محمد ابن عبداهللا را تبیین برای من امکان ندارد ھمه ابعاد حیا"

آنچه می توانم به صورت جمالت به ھم پیوسته بیان کنم، در . کنم

خصوص کسی است که پیامبر خدا، مبارز در راه عدالت، 

سیاستمداری موفق، سخنوری توانا، مصلحی جھانی، یاور یتیمان و 

این خصوصیات، او را به . حامی بردگان و آزاد کننده زنان می باشد

  ".رت قھرمانی در طول تاریخ در آورده استصو
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  سخن تولستوی

در کتاب خود به نام   هاین نویسنده، شاعر و ادیب بلند آوازه روسی

  :چنین می گوید"  سخنان محمد"

بر اسالم از مصلحان امو ترديدي نیست كه پی شکجاي ھیچگونه "

بزرگ دنیا است، آن ھم مصلحي كه به جامعة بشريت خدمات 

كرده است و اين فخر و مباھات براي او بس است كه تقدیم شاياني 

 مذمومو  پستيك ملت خونريز و وحشي را از چنگال اھريمنان عادات 

 معمولیرھانید و راه ترقي را به روي آنان باز كرد و حال آنكه ھر مرد 

 ،اين بر بنا. م كند و نتیحه بگیرداتواند به چنین كار شگرفي اقد نمي

. باشد الم سزاوار ھمه گونه احترام و اكرام ميشخص پیغمبر اس

شريعت اسالم به علت توافق آن با عقل و حكمت، در آينده عالمگیر 

 ."خواھد شد

 اشعار یوھانس گوته

بزرگترین شاعر و سخن سرای آلمان ، در باره شخصیت و ، " گوته"

تحت عنوان زیبایی را دلنشین و ، اشعار ) ص(رسالت پیامبر اسالم 

، شروع ابیاتبه زبان آلمانی سروده است که با این " محمد سرود"

  :می شود
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Seht den Felsenquell, 

Freidehell, 

Wie ein Sternenblick, 

Uber Wolken, … 

گوته در این اشعار شیوا ، پیامبر اسالم را به چشمه ای زالل تشبیه 

می کند که از فراز کوه بلندی سرچشمه گرفته و بر دامنه ھای آن 

جاری می گردد و جویبارھای دیگر به او می پیوندند و سر انجام، 

ھمگان را به اقیانوس بی کران خداوند می رساند و بشریت را به 

  . سرمنزل مقصود که در انتظار اوست ، رھنمون می سازد

در اینجا، ترجمه بخشی از اشعار یادشده را به فارسی از نظر شما 

  :می گذرانیم

  چشمه ای را بنگر 

  که از صخره ھا می جوشد

  شاد و روشن

  چو چشمک ستارگان
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  از باالی ابرھا

  نیرو گرفته جوانیش 

  از فرشتگان پاک

  از میان تخته سنگھا در بوته زاران

  تازه جوان

  رقص کنان از ابرھا

  بر روی صخره ھای مرمرین می ریزد

  فریاد شعف می کشد

  به سوی آسمان

  از راه قّله ھا 

  را شکار می کندسنگریزه ھای رنگارنگ 

  و با گامھای پیشتازانه 

  چشمه ھای برادر را با خود می برد

  آن پایین ، میان دّره
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  گلھا از زیرگامھایش می رویند

  و چمنزار

  با نفس او زندگی می یابد

  سایه دّره ، او را متوقف نمی سازد

  ھیچ گلی 

  با پیچیدن به ساقھای او 

  او را باز نمی دارد

  سالوسی و ھیچ چشم عاشقانه و

  مانع او نمی شود

  با صالبت می خزد

  و بر پھنه زمین به پیش می رود

  نھرھای دیگر به او می پیوندند

  با جلوه ای نقره فام

  بر زمین جاری می شود
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  و زمین در پرتو او  

  یابدشکوه و جلوه ای دیگر می 

  و رودخانه ھای آن سرزمین 

  و جویباران کوھستان

  فریاد شادمانی سر می دھند

  !برادر : ریاد می زنندف

  برادر ، برادران را با خود ببر

  به سوی پدر پیرت 

  به سوی اقیانس بیکران

  که با آغوش باز

  .انتظار ما را می کشد

         ***  
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  اشعار شبلی شمّیل

این دانشمند و نویسنده مسیحی نیز ، اشعار زیبایی در مدح پیامبر 

خشی از آن را با ترجمه سروده است که ببه زبان عربی ) ص(اسالم 

 :فارسی، از نظر شما می گذرانیم

  إّني و إن أک قد کفرت بدینه

  ھل أکفرّن بمحکم اآلیات

  أو ما حوت من ناصح األلفاظ من

  ِحکم روادع للھوی و عظات

  و شرائع لو أّنھم عقلوا بھا

  ما قّید العمران بالعادات

  نعم المدّبر و الحکیم و إّنه

  لماترّب الفصاحة مصطفی الک

  رجل الحجی رجل السیاسة و الدھا

  بطل حلیف النصر و الغارات

  ببالغة القرآن قد غلب النھی
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  و بسیفه أنحی علی الھامات

  من دونه األبطال من کّل الوری

  من غائب أو حاضر أو آت

به زبان فارسی بدین شرح  اشعار این سخن سرای معروفترجمه 

  :است

  نیستم گرچه من مسلمان و متدّین به آئین او

  اما آیا می توانم نشانه ھای استوار او را نادیده بگیرم؟

و آیا می توانم  پندھا و حکمت ھای او را که مردم را از گمراھی باز 

  می دارد انکار کنم؟

آیا می توانم نسبت به قوانینی که اگر مردم آن را می دانستند، ھرگز  

  ؟منکر شومختند، تمّدن و آبادانی را با عادات ناروا در بند نمی سا

او خداوندگار فصاحت، و . او بھترین اندیشمند و حکیم و فرزانه بود

  .برگزیده سخنان است

  .او مرد عقل و خرد، سیاست و کشور داری و ھوشمندی بود

  .او ھمواره قرین پیروزی و غلبه بر دشمنان بود 
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او با شیوایی قرآن، بر ھمه اندیشه ھا چیره گشت و با آن شمشیر، 

  .ران را سر افکنده ساختدیگ

گذشتگان، معاصران و آیندگان، رمانان را از ھمه جھانیان، از ھقاو 

  .مغلوب ساخت

  سخن مایکل ھارت

" یکصد" تحت عنوانرا  یاین نویسنده مشھور مغرب زمین نیز کتاب

)The one hundred ( ،به رشته تحریر در آورده است و در آن کتاب

ین شخصیتھای تأثیر گذار جھان را در یکصد تن از بزرگترزندگینامه 

او ، پیامبر بزرگ . طول تاریخ به ترتیب اھمّیت آنان، بیان نموده است

اسالم را به عنوان نخستین شخصیت گرانمایه در طول تاریخ قلمداد 

نموده و زندگینامه ایشان را در صدر کتاب خود به عنوان شخصیت 

  .شماره یک، نگاشته است

  :یادشده، چنین می گویداو در مقدمه کتاب 

اینکه من محّمد را به عنوان نخستین شخصیت از بزرگترین و "

برای خوانندگان مھمترین رجال تاریخ انتخاب کرده ام، ممکن است 

اما او تنھا شخصیتی در ھمه تاریخ . این کتاب، شگفت آور باشد

" دنیوی"و " دینی"است که در باالترین سطح ، موفق شد در دو ُبعد 

ھمواره پیامبران و دانشمندانی بوده اند که . اوج موفقیت برسد به

رسالت خود را آغاز کرده اند، اما در حالی که رسالتشان ناتمام بوده 
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است از دنیا رفته اند ، مانند حضرت عیسی در مسیحّیت، یا اینکه 

دیگران از سابقین با آنان مشارکت داشته، مانند حضرت موسی در 

د، تنھا کسی است که توانست رسالت دینی خود اما محم. یھودیت

را به پایان برساند و ابعاد آن را تعیین نماید، و در زمان حیات ایشان، 

ھمچنین او توانست در . مّلت ھایی به صورت کامل به آن ایمان آوردند

او در این زمینه دنیوی، قبایل . کنار دین، دولتی نوین را پایه گذاری کند

ورت یک مّلت واحد متحد ساخت، و مّلت ھا را نیز در و طوایف را به ص

 ".یکپارچه نمود ،"اّمت"واحدی به نام مجموعه 

  کالم دکتر گوستاو لوبون

تمّدن اسالم "صاحب کتاب (نويسنده مشھور فرانسوي موّرخ و 

  : درباره شخصیت پیامبر اسالم چنین مي نويسد" ) وعرب

لم را از روي آثار و اگر بخواھیم عظمت و اھمیت رجال بزرگ عا"

كارھاي آنھا بسنجیم، ھرآيینه بايد گفت كه پیغمبر اسالم در میان 

  ".استو نامدار رجال تاريخ، يك رجل بسیار بزرگ 

  پروفسور ويل دورانتسخنان 

  : نويسد ميچنین مؤرخ مشھور آمريكايي،  این دانشمند و

بايد بگويیم بسنجیم،  میان مردماگر میزان تأثیر اين مرد بزرگ را در "

وي در صدد . ترين بزرگان تاريخ انساني است كه حضرت محمد از بزرگ
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بود سطح معلومات و اخالق قومي را كه از فرط گرماي ھوا و خشكي 

در اين زمینه توفیقي . صحرا به تاريكي توحش افتاده بودند، اوج دھد

 كمتر كسي را جز. بود یشتراز توفیقات تمام مصلحان جھان ب يافت كه

توان يافت كه ھمه آرزوھاي خود را در راه دين انجام داده باشد،  او مي

اسالم از دیدگاه دانشمندان "کتاب ( ."دين اعتقاد داشتبه او زيرا 

   ").غرب

پس از بیان نمونه ھایی از سخنان فرزانگان و متفکران بزرگ جھان در 

باره شخصیت رسول گرامی اسالم، این پرسش مطرح می گردد که 

ونه آن حضر توانست در مّدتی کوتاه به اوج عظمت و شوکت چگ

برسد که بزرگان عرصه علم و فرھنگ و ھنر ، حتی از غیر مسلمانان، 

  دھان به مدح و ثنای او بگشایند؟

با بررسی زندگی آن پیامبر راستین، به این نتیجه می رسیم که 

ھمترین عوامل متعددی در این زمینه دخالت داشته اند، ولی یکی از م

و بارزترین آنھا، اخالق و رفتار زیبای آن حضرت در تعامل با مردم بوده 

  . است

  اخالق محّمدیویژگی ھای 

و اّنک لعلی خلق "خدای بزرگ، نه تنھا پیامبر گرامی را با مدال 

می ستاید، بلکه اخالق زیبای او را مایه رشد جامعه " عظیم
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کند و در قرآن مجید،  مسلمانان و راز موفقیت آن حضرت قلمداد می

  :چنین می فرماید

فیما رحمة من اهللا لنت لھم و لو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من "

  .)159سوره آل عمران، آیة (. "حولك

شدی و اگر و مھربان پس تو به لطف و رحمت الھی با آنان نرمخو "

از گرد تو پراكنده  مردم شك بی ،دل بودی درشتخوی و سخت

 . "شدند می

 

حّسان ابن " در حّدی بود که) ص(یبایی خلق و خوی پیامبر گرامی ز

شاعر معاصر آن حضرت ، ابیات ذیل را در شخصیت ایشان  ،"ثابت

  :سروده است
  

  و أحسن منک لم تر قّط عیني

  و أجمل منک  لم تلد  النساء

  خلقت  مبّرأ   من  کّل   عیب

  کأّنک  قد خلقت  کما  تشاء
  

شمم ندیده است، و زیبا تر از تو را مادری نزاده بھتر از تو را چ: یعنی

تو منّزه از ھر عیبی آفریده شدی، مثل اینکه ھمانگونه که خود . است

  .گردیدیمی خواستی، به لباس خلقت آراسته 

از این رو، سعدی، سخن سرای بزرگ ایرانی نیز، در اوصاف آن حضرت 

  :چنین می سراید
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 )ص(محمد  جمال  از    فروماند   ماه 

  نیست  منزلتی  و  کمال  قدر فلک را

  قیامت به  کسی   ھر  دیدار  ی وعده

  عیسی آدم و نوح و خلیل و موسی و

  نیست ی گیتی مجال ھمت او عرصه

  فردوس  جنت  بسته  پیرایه  و آنھمه

  بیفتد ھمچو زمین خواھد آسمان که

  نتابد در زمین حشر  قمر  و  شمس

  نتابند   هما    و   آفتاب   اگر    شاید

  جمالش به خواب دید  تا  مرا  چشم

  جوانیکنی و  عاشقی  اگر  سعدی    

 )ص(محمد   اعتدال   به  نباشد  سرو

  )ص(محمد    کمال   با   قدر   نظر  در

  )ص(محمد شب وصال  اسری  ی لیله

  )ص(محمد  ظالل  در   مجموع   آمده

  )ص(محمد   مجال   نگر   قیامت   روز

  )ص(محمد بالل  کند  ولشقب  که   بو

  )ص(محمد  نعال  بر  بوسه  بدھد   تا

  )ص(محمد   جمال    مگر   نتابد    نور

  )ص(محمد  ھالل  پیش دو ابروی چون

  )ص(محمد  خیال   از  گیرد نمی  خواب

  )ص(عشق محمدبس است وآل محمد   
  

  

  :در اینجا به برخی از جلوه ھای اخالق آن حضرت اشاره می کنیم

  

  و امانت داری اقتصد

راستی و درستی از دیدگاه خردمندان، رمز موفقیت انسانھا و عامل 

  .جای گرفتن در دلھای مردمان است
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  راستی کن که راستان رستند

  در جھان، راستان قوی دستند

  

این صفت زیبا آنگاه به اوج کمال می رسد که صداقت و امانت داری 

حال، به مقتضای  بر خالف مصالح خود شخص باشد، و در عین

  .راستی و درستی عمل شود

  

  گر راست بگویی و  در  بند  بمانی

  به زانکه دروغت دھد از بند رھایی

  

از امام علی علیه السالم روایت شده که " المحّجة البیضاء"در کتاب 

  :در باره رسول گرامی اسالم، چنین فرموده است

  ".ةق الناس لھجصدأجرء الناس صدرا، و أجود الناس كفا، و أكان "

از ھمه مردم سخاوتمند تر، با شھامت تر، و ) ص(پیامبر : یعنی

  .راستگو تر بود

این ویژگی شایسته باعث شد تا آن حضرت از دوران نوجوانی و 

شناخته و معروف " محّمد امین"جوانی در سرزمین حجاز به عنوان 

  .گردد

گردد که ، روشن می ) ص(با مطالعه سیره و زندگینامه رسول خدا 

آن حضرت بر خالف روش بسیاری از سیاستمداران که برخی از 

حقایق را که به نفع آنان نیست آشکار نمی سازند، آن حضرت 
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ھمواره تالش می کرد حقیقت را بیان کند، گرچه کتمان آن به نفع او 

  .باشد

، این ، نوشته احمد ابن محمد برقی" المحاسن"از کتاب  داستان ذیل

  :یین می کندواقعیت را تب

  

که بسیار مورد پسر رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، به نام ابراھیم "

حاثه ھمان روز در اتفاقا . عالقه آن حضرت بود از دنیا رفت

چنین اندیش  سادهاز مردمان گروھی . خورشیدگرفتگی اتفاق افتاد

غم و اندوه به خاطر  در آن روزگرفتگی خورشید  بیان داشتند که

  .وفات نوجوان آن حضرت صورت گرفته است پیامبر و

به مسجد  با شنیدن این سخنانصلی اهللا علیه و آله  پیامبر گرامی

خورشید و ماه از ": مبنر با مردم چنین گفتفراز و بر مدینه رفت 

قوانین استوار نظام  راستایو در  خداوند ھستندھای قدرت  نشانه

كسی  زندگیگ یا چرخند و ھرگز برای مر ھستی در مدار خود می

  ".گیرند نمی
  

  مھر ورزی

مھر و محّبت نسبت به دیگران، اکسیری است که دلھای مردم را نرم 

  .می سازد و موجب از خودگذشتگی و فداکاری متقابل آنان می گردد

  :مولوی در این زمینه چنین می سراید
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 شود  شیرین   تلخھا  از محبت

  شود  زرین  مسھا  محبت  وز

  

  شود صافی   ردھاُد  محبت  از

  شود شافی  ردھا محبت َد وز

  

  می شود گل  از محبت خارھا 

  شود مل می وزمحبت سرکه ھا
  

پیامبر گرامی را با وصف ) 128آیه (خدای بزرگ در سوره توبه 

  :مھرورزی نسبت به مؤمنان می ستاید و چنین می فرماید

  

َلْیِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْیُكم َع َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز"

  ".رَِّحیٌم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف

خود شما بسويتان آمد كه رنجھاى جنس از  پیامبری،  به يقین: یعنی

ھدايت شما دارد؛ و نسبت به  ؛ و اصرار بر شما بر او سخت است

  . و مھربان است دلسوز،  مؤمنان

نسبت به غیر مسلمانان نیز، ، عالوه بر مؤمنان، ) ص(رسول خدا 

  .رئوف و مھربان بود و ھرگز اجازه نمی داد تا حق آنان پامال شود
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آمده است، این " بحار األنوار"کتاب  16داستان ذیل که در جلد 

  : حقیقت را روشن می سازد
  

. مردی یھودی چند دینار از پیامبر صلی اهللا علیه و آله طلب داشت"

چیزی ندارم كه ! ای یھودی: حضرت فرمود. طلب خویش را تقاضا كرد 

. شوم  تا نپردازی از تو جدا نمی! ای محمد: یھودی گفت. به تو بدھم 

حضرت در كنار او . پس من نزد تو خواھم نشست : فرمودآن حضرت 

. بود و نمازھای ظھر و عصر و مغرب و عشا و صبح را در كنار او خواند

. ندمردی یھودی را تھدید كردیاران رسول خدا صلی اهللا علیه و آله 

؟ چرا او را تھدید می کنید: فرمودپیامبر صلی اهللا علیه و آله به آنان 

آن حضرت . ای پیامبر خدا، یك یھودی شما را زندانی كند؟: گفتند

تا به اھل كتابی كه با ما  نفرستاده استخدای عزوجل مرا : فرمود

  . عھد و پیمان دارند و یا غیر آنان ظلم كنم

اشھد ان ال اله اال اهللا و اشھد ان ": ون روز باال آمد، مرد یھودی گفتچ

 در راه خدارا نیمی از مالم : سپس گفت. "محمدا عبده و رسوله

   ".تقدیم می کنم

  

  مردمی بودنتواضع و 
  

با مردم بودن و آشنایی با درد ھای جامعه و مشکالت عموم مردم، و 

کی دیگر از اسرار کسب قلوب در نتیجه ، تالش در جھت حّل آنھا، ی

  .خالئق و جلب نظر مثبت انسان ھا می باشد
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از دیدگاه ما مسلمانان، شخص اول آفرینش ) ص(با اینکه پیامبر اکرم 

از دیدگاه سیاسی نیز ، آن حضرت  و و سرسلسله مخلوقات است،

به عنوان فرمانروای دولتی قدرتمند در عصر خود به شمار می رفت، و 

نوان خاتم انبیاء و اشرف رسوالن قلمدار می گردید، در ھمچنین به ع

عین حال، در زمینه تواضع و مردمی بودن و ساده زیستن، گوی 

تا جایی که قرآن مجید در این خصوص چنین . سبقت را از ھمه ربود

  :می فرماید

  ).110سوره کھف، آیه (". قل اّنما أنا بشر مثلکم"

  .من ھم بشری مانند شما ھستم: بگو

ر تاریخ اسالم آمده است که وقتی شخصی وارد مسجد پیامبر که د

مقّر حکومت آن حضرت بود می گردید، نمی توانست به راحتی 

: دھد و می گفت تشخیصرسول خدا را از دیگر اصحاب ایشان 

کدامیک از شما محّمد است؟، زیر ھمگان به صورت دایره وار در 

  .آنان نبودمجلس روی زمین می نشستند و تبعیضی میان 

  

  استقامت و پایداری
  

یکی از رموز دیگر پیروزی و موفقیت در رسیدن به اھداف بلند، صبوری 

خداوند در قرآن مجید، . و مقاومت در برابر مشکالت و سختی ھاست

پیامبر گرامی را به احراز این صفت ارزشمند دستور می دھد و چنین 

  :می فرماید

  ).112سوره ھود، آیه . ("فاستقم کما ُامرت و من تاب معک"
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، مقاومت و شدبه شما فرمان داده  ھمانگونه کهتو و پیروانت : یعنی

  .پایداری بورزید

در مکه ، شعب ) ص(بررسی فراز و نشیب زندگانی رسول خدا 

ابیطالب، ھنگام مھاجرت، غزوه ھا و جنگھایی که بر ایشان تحمیل 

ی دو رویان و شد، و ھمچنین خون دلھایی که به خاطر ناجوانمرد

منافقان آن زمان متحمل گردید، ھمه و ھمه نشان می دھد که آن 

  .حضرت، در زمینه استقامت و پایداری نیز، بی مانند بوده اند

ھیچ پیامبری مانند من مورد آزار و : "بدین جھت، ایشان می فرماید

  ".اذیت قرار نگرفت

  

  شجاعت و شھامت
  

و زور و تزویر، بیش از پنجاه پس از ظھور آئین اسالم، لشکریان زر 

. جنگ نا برابر را بر پیامبر اکرم و مسلمانان صدر اسالم، تحمیل کردند

رت شخصا به از این نبردھای ھولناک، خود آن حض مورد 27یا  26در 

نمود و در میدان جنگ، امر خطیر ھدایت لشکر  عنوان فرمانده شرکت

رخی از این جنگ ھا که در ب. تازه تشکیل یافته خود را بر عھده گرفت

غزوه نامیده می شد، آن حضرت به شدت مجروح گردید و تا مرز 

  .شھادت به پیش رفت

در نبرد با دشمنان حق و ) ص(این امر نشان می دھد که رسول خدا 

حقیقت،  پیشتاز بود و شخصی نبود که در خانه بنشیند و سربازان و 

  .نخوار اعزام نمایدافسران خود را برای دفاع در برابر دشمنان خو
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او حتی در ھنگامی که تعداد لشکریان دشمن ، سه برابر لشکر 

اسالم بود، ھرگز روحیه خود را نمی باخت، بلکه با خواندن آیات قرآن 

و سخنان حماسی خود در میدان نبرد، روح شجاعت و دالوری را در 

  .سربازان خود می دمید

  

  عدالت و دادگری
  

ربنای ھر جامعه و ھر دولتی، اقامه عدل اساسی ترین پایگاه و زی

  . است

امام علی علیه السالم در این زمینه سخنی دارند که از نامه آن 

  :حضرت به مالک اشتر در کتاب نھج البالغة نقل می کنیم

 ِبِإْذِن اِهللا، ُحُصوُن الرَِّعیَِّة، َوَزْيُن اْلُوَالِة، وِعزُّ الدِّيِن، َفاْلُجُنوُد،

ِقَواَم ِلْلُجُنوِد ِإالَّ  ُثمَّ َال. ْمِن، َوَلْیَس َتُقوُم الرَِّعیَُّة ِإالَّ ِبِھْمَوُسُبُل االََْ

َيْقَوْوَن ِبِه ِفي ِجَھاِد  ِبَما ُيْخِرُج اُهللا َلُھْم ِمَن اْلَخَراِج الَِّذي

أْصَلحُھْم، َوَيُكوُن ِمْن َوَراِء  َعُدِوِھْم، َوَيْعَتِمُدوَن َعَلْیِه ِفَیما

الصِّْنَفْیِن ِإالَّ ِبالصِّْنِف الثَّاِلِث ِمَن  ِھْم ُثمَّ َال ِقَواَم ِلھَذْيِنَحاَجِت

َواْلُكتَّاِب، ِلَما ُيْحِكُموَن ِمَن اْلَمَعاِقِد َوَيْجَمُعوَن  اْلُقَضاِة َواْلُعمَّاِل

َوَال  .اْلَمَناِفِع، َوُيْؤَتَمُنوَن َعَلْیِه ِمْن َخَواصِّ االَُُْموِر َوَعَوامَِّھا ِمْن

َيْجَتِمُعوَن  ِقَواَم َلُھْم َجِمیعًا ِإالَّ ِبالتُّجَّاِر َوَذِوي الصَِّناَعاِت، ِفَیما

َوَيْكُفوَنُھْم ِمَن  َعَلْیِه ِمْن َمَراِفِقِھْم َوُيِقیُموَنُه ِمْن َأْسَواِقِھْم،

َبَقُة السُّْفَلى ُثمَّ الطَّ. َغْیِرِھْم ِبَأْيِديِھْم مّما َال َيْبُلُغُه ِرْفُق التََّرفُِّق

. الَِّذيَن َيِحقُّ ِرْفُدُھْم َوَمُعوَنُتُھْم ِمْن َأْھِل اْلَحاَجِة َواْلَمْسَكَنِة
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. َوِلُكلٍّ َعَلى اْلَواِلي َحٌق ِبَقْدِر َما ُيْصِلُحُه َوِفي اِهللا ِلُكلٍّ َسَعٌة،

 ذِلَك ِإالَّ اْلَواِلي ِمْن َحِقیَقِة َما َأْلَزَمُه اُهللا ِمْن َوَلْیَس َيْخُرُج[

اْلَحقِّ،  ِباالِِْْھتَِماِم َواالْسِتَعاَنِة ِباِهللا، َوَتْوِطیِن َنْفِسِه َعَلى ُلُزوِم

  ]. َوالصَّْبِر َعَلْیِه ِفَیما َخفَّ َعَلْیِه َأْو َثُقَل

و ،  ، و زينت زمامدارانمردم ، پناھگاه  خدا اذنسپاھیان به " :یعنی 

مردم جز با امور و  ، منّیت كشورند، و راھھاى تحّقق اعّزت شریعت 

جز به خراج و  نیز ، پايدارى سپاھیانقوام و . سپاھیان استوار نگردد

كه با آن براى جھاد با دشمن تقويت ،  محّقق نمی شودمالیات رعّیت 

ھاى  ، و نیازمندى ، و براى اصالح امور خويش به آن تكّیه كنند گردند

،  سپاھیان و مردم: گروه یعنیاین دو سپس   . خود را برطرف سازند

قضات و كارگزاران گروه ، و آن  توانند پايدار باشند جز با گروه سوم نمى

كنند،  حكومتند، كه قراردادھا و معامالت را استوار مى دبیراندولت، و 

آورند، و در كارھاى  و آنچه به سود مسلمانان است فراھم مى

ياد شده بدون  ھاى و گروه. عمومى و خصوصى مورد اعتمادند

توانند دوام بیاورند، زيرا آنان وسائل  بازرگانان و صاحبان صنايع نمى

كنند، و بسیارى از  آورند، و در بازارھا عرضه مى زندگى را فراھم مى

سازند كه از توان  مىبا دستان خود وسايل زندگى را امکانات و 



 66

ستمندانند یازمندان و مقشر ديگر، طبقه پايین از ن. ديگران خارج است

براى تمام اقشار گوناگون ياد . ھمیاری و ھمکاری کردآنھا  اكه بايد ب

كه   شده، در پیشگاه خدا گشايشى است، و ھمه آنان به مقدارى

، حّقى مشخّص دارند، و زمامدار فرمانروایان امورشان اصالح شود بر 

تواند موّفق باشد جز  انجام آنچه خدا بر او واجب كرده است نمى در

آن كه تالش فراوان نمايد، و از خدا يارى بطلبد، و خود را براى انجام 

صبور و شکیبا ، ی آسان و دشوار حق آماده سازد، و در ھمه كارھا

  . "باشد

، یکی از مباحث بنیادین حکومت و ) ع(این فراز از سخنان امام علی 

سیاست را در جھت تبیین زیربنای اساسی بالندگی یک مّلت و 

  . ک کشور ، در بر می گیردتوسعه ی

برخی از دانشمندان فلسفه تاریخ مانند ابن خلدون ، دیدگاه ھای 

ابن خلدون در . سیاستمداران پیشین را در این زمینه بیان داشته اند

خود ، سخنی را از بھرام و انوشیروان نقل می کند که بر " مقّدمه"

شکوه و اقتدار  مبنای آن ، ارتش نیرومند و کارگزاران توانا ، موجب

کشور ھستند ، و توانمندی و بالندگی ارتش و مدیریت کشور نیز ، 

وابسته به دارایی و ثروت حکومت است ؛ و دارایی نیز ، به پرداخت 
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مالیات و خراج مردم بستگی دارد ؛ و پرداخت مالیات توسط مردم ، در 

 گرو آبادانی کشور است ؛ و آبادانی کشور نیز ، بر مبنای عدالت

  . اجتماعی استوار است

اینجانب در کتاب پیامبر نامه ، سخن یادشده را به شرح ذیل به نظم 

  :آورده ام 

  چنین   گفت    کسری  انوشیروان
  ز  لشکر   ُبَود   کشوری   پر  توان

  
  سپه  نیز   پویا  به  دارندگی  است
  کزش فّر و  توش و  برازندگی است

  
  دست  چو  دارایی  از  باژ   آید  به

  فروغش  به  ھمیاری  مردم  است
  

  فزونی  باژ    ای   تو   دانای   راز
  ز   آبادی     کشور     آید     فراز

  
  ُبَود    فّر    آبادی    ای      پاکزاد

  به    افروزش    مھر   تابان    داد

نخستین بنا بر این ، عدالت و دادگری ، اساسی ترین سنگ بنا و 

 تشکیل  را   سعادتمند و یک کشور توسعه یافته بنیان یک جامعه

  .می دھد

در عبارات فوق ، پس از بیان اقشار ) ع(بدین جھت ، امام علی 

جامعه و طبقات زیربنایی آن ، به اھمّیت عدالت اجتماعی و رعایت 



 68

حقوق ھمه طبقات و رسیدگی به طبقه کم در آمد و آسیب پذیر 

مراعات عدالت در تعامل با ھمه  جامعه می پردازد و مالک اشتر را به

  .مردم و حمایت دولت از مستمندان فرا می خواند

از اینرو، قرآن مجید، ھدف ارسال ھمه رسوالن و کتابھای آسمانی را 

  :اقامه عدل و داد معرفی می کند و چنین می فرماید

  

َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّاُس  َتاَبَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُھُم اْلِك"

ِللنَّاِس َوِلَیْعَلَم اللَُّه َمن  ِفیِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع اْلَحِديَد ِباْلِقْسِط َوَأنَزْلَنا

  ).25سوره حدید، آیه (". اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز َينُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْلَغْیِب ِإنَّ

آنھا كتاب  ، و با داليل روشن فرستاديم ما رسوالن خود را با" :یعنی

تا مردم قیام به عدالت  فرو فرستادیم، حق و باطلو میزان ]  آسمانى[

  ". كنند

  

این صفات زیبا و ارزشمند در وجود نازنین پیامبر گرامی اسالم، آن 

حضرت را به صورت رھبری بی مانند در آورد که توانست جھان و 

وفنده خود قرار دھد و کاخ ھای ستم را جھانیان را تحت تاثیر حرکت ت

  .سازدرا برپا  توحید و یکتا پرستیواژگون سازد و بنیاد 

  

*****  


