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تأملی بر سیره علمی امام جعفر صادق(ع) و تأثیر آن در جهان اسالم

چرا امام صادق(ع) را
«رئیس مذهب تشیع» لقب دادهاند؟
حجتاالسالم عباس جعفری فراهانی
کارشناس تاریخ اسالم و تشیع

حضــرت امــام صادق(ع) در یک دوره خاص از تاریخ اســام قرار گرفتند که با مدیریت واقعبینانه و جدی
خــود توانســتند گامهای بســیار مهمــی در راه تثبیت مبانی اســام ناب و ســنت صحیــح پیامبراکرم(ص)
بردارنــد؛ فرصتــی کــه شــاید برای هیــچ یک از دیگــر ائمــه(ع) فراهم نشــد ،اما شــرایط خــاص دوره امام
صادق(ع) چه بود؟
الــف :بهدنبــال اقدامات غلــط و ظالمانــه حکومت
بنیامیــه در حادثه کربال و به شــهادت رســیدن امام
حســین(ع) اعتراضــات فراوانــی از ســوی طبقــات
مختلف نسبت به حکومت بنیامیه ایجاد شده بود.
در این راستا ،نهضتهای بسیاری همچون نهضت
توابین در کوفه و اعتراضاتی در مدینه شــکل گرفت
که البته با سرکوب مواجه شدند ،اما دوره امام سجاد
و امــام باقــر و امــام صادق(علیهــم الســام) دوره
تقیه ،ســکوت و آرامش بود؛ دلیل آن هم ،کم بودن
پیــروان اهل بیت(ع) و ســرکوب نهضتهــا بود و به
همیــن دلیل ،مردم قدرت چندانــی برای حضور در
نهضتها و مبارزه با حکومت بنیامیه نداشتند.
ب :ویژگــی دوم زمانــه امــام صــادق(ع) بحرانهای
ی بود که بنیعباس در جامعه اسالمی ایجاد
وســیع 
ســیره علمــی امــام صــادق(ع) باعــث شــد
کــرده بــود .آنــان معتقــد بودنــد حکومــت از پیامبر
تــا مبانــی اصیــل اســام بــه شــکلی عقالنی
اکرم(ص) باید به عباسبن عبدالمطلب میرسید،
و منطقــی در جامعــه گســترش پیــدا کنــد و
چون در ارث و میراث اسالمی عمو مقدم بر پسرعمو
تأکیداتــی کــه ایشــان بــر حفظ ســنت پیامبر
اســت؛ غافــل از اینکــه حکومــت و جانشــینی ،ارث
گرامــی اســام(ص) داشــتند ،باعث رشــد و
و میــراث نیســت و مقامــی الهــی اســت .همچنیــن
گسترش مبانی اصیل اســام ناب شد .در این
عباســیان از صالحیــت الزم بــرای امامــت برخوردار
راستا ،ایشان شاگردان زیادی را تربیت کردند.
نبودند .در این راســتا ،امام صادق(ع) از این فرصت
مشهور است که حدود 4هزار نفر در دورههای
استفاده کردند و به تشریح و تبیین مبانی دینی اصیل
مختلف ،از کالس درس ایشــان بهره بردهاند.
پرداختنــد و مردم را هشــدار میدادند که حاکم باید
ازاینرو،امامصادق(ع)بواسطهاثرگذاریکه
چه شــرایطی داشــته باشــد و با این اقدامــات و طرح
بر جریان تشــیع و عقالنیتر شدن آن داشتند،
ایــن مبانــی هشــدارهای الزم را به مــردم میدادند،
عدهای اســتفاده کردند و عــدهای هم فریب خوردند
«رئیسمذهبتشیع»لقبگرفتند
و در جریان شــورش فراگیری که در آن دوره بهوجود
آمده بود ،بهدنبال بنیعباس رفتند.
ج :در ایــن فضــا ،قــدرت بنیامیه هم درگیر بنیعباس شــده بود و مجموعه این عوامــل ،آزادی محدودی
را بــرای امــام صــادق(ع) در مدینه ایجاد کرد تا ایشــان بتوانند به تبیین مبانی دینــی پرداخته ،کالسهای
درس خود را برگزار کنند و شــاگردان بســیاری را در رشــتههای گوناگون علمی از فقه ،اصول ،کالم ،تاریخ و
علومطبیعی پرورش دهند.
تالشهای امام صادق(ع) در تبیین مبانی دینی اسالم اصیل ،جریان تشیع را سمت و سوی تازهای بخشید
و دستاوردهای بسیاری را برای جهان اسالم بهدنبال داشت از جمله:
1

گسترش فقه اسالمی

2

جذب مذاهب و طبقات مختلف اجتماعی

3

طرح علوم غیردینی در کنار علوم دینی

4

عقالنی و منطقیتر شدن جریان تشیع

در دورههای قبل از امام صادق(ع) به خاطر حاکمیت ظالمانه بنیامیه مجالی برای گسترش مبانی فقهی
اسالم فراهم نشده بود ،اما امام صادق(ع) بسیار موشکافانه و دقیق با بهرهگیری از آیات قرآن و روایات به
این مهم جامه عمل پوشانیدند و مبانی فقهی اسالم را گسترش دادند .امام صادق(ع) همچنین در تبیین
مسائل فقهی به روایات دیگر امامان ،پدر بزرگوارشان امام محمد باقر(ع) و همچنین اجداد گرامیشان از
امام ســجاد(ع) تا امیرالمؤمنین(ع) استناد میدادند .بنابراین به پشتوانه «علم لدنی» توانستند در زمینه
مبانی فقهی توفیقات فراوانی را نصیب جامعه مسلمان کنند.
طبقــات مختلــف مردم ،فــرق و مذاهب مختلف ،مناطق مختلف از عراق ،شــام ،حجــاز و ایران وقتی این
سطح از تحلیل و تبیین مبانی دینی را از امام صادق(ع) میدیدند ،برای کرسی درس امام صادق(ع) در
مدینه جمع میشدند و مسحور بیان و سخن ایشان میشدند.
امــام صــادق(ع) درس خود را منحصر به مباحث دینی نمیکردند ،بلکه به تمام مســائل و پرســشهایی
پاســخ میدادنــد که گرایشهــای مختلف طــرح میکردند؛ حتی به طــرح مباحثی در حوزه علومپزشــکی،
ریاضیات ،نجوم ،علوم غیبی و همچنین مباحثی که در قرآن عنوان شده بود و بسیاری از آن مطلع نبودند،
میپرداختند .امام صادق(ع) در ســیره علمی خود تأکید بســیاری بر اسالم و قرآن داشتند و تنها بر مباحث
برآمده از مذهب شیعه بسنده نمیکردند و با سعهصدر سعی میکردند تمام مذاهب برآمده از دین اسالم
را مخاطب قرار دهند تا آنجا که مخالفان عقاید ایشان هم پای درسشان مینشستند.
سیره علمی امام صادق(ع) باعث شد تا مبانی اصیل اسالم به شکلی عقالنی و منطقی در جامعه گسترش
پیدا کند و تأکیداتی که ایشان بر حفظ سنت پیامبر گرامی اسالم(ص) داشتند ،باعث رشد و گسترش مبانی
اصیل اسالم ناب شد .در این راستا ،ایشان شاگردان زیادی را تربیت کردند .مشهور است که حدود 4هزار نفر
در دورههای مختلف ،از کالس درس ایشان بهره بردهاند.
در دانشــگاهی کــه امام صادق(ع) تأســیس کرده بودنــد ،فارغ از تبیین و تدریس مبانی دینــی ،بر بازخوانی و
بازفهمی مبانی دینی نیز تأکید میشد .این بازخوانی و بازفهمی ،جامعه را در برابر مسائل تازهای قرار داده و
باعث شده بود تا نگاه «عقالنی» و «منطقی» در فهم آیات قرآن و سنت پیامبر(ص) در برابر دیدگاه عاطفی،
ظاهرگرایانــه و عوامفریبانه یا غلوکننده رشــد پیدا کند .واقعیت این اســت که اســام ،دیــن منطق ،برهان و
اســتدالل اســت .در قــرآن کریم ،آیــات فراوانی در ضرورت و اهمیت تعقل و تأمل آورده شــده اســت و حتی
خداوند در آیات بسیاری مخالفان را با حجت و دلیل مخاطب قرار میدهد .از این رو ،امام صادق(ع) همواره
در تعالیم خود تأکید داشتند که هرچند در مسیر هدایت« ،فطرت» به انسانها کمک میکند اما کافی نیست
چنانکــه عرفــا با الهام از درونیات خود به یافتههایی میرســند اما این یافتهها که برآمده از تأمالت شــهودی
است ،کافی نبوده و انسان برای سعادت به «حجت درونی» و «حجت بیرونی» توأمان نیاز دارد .در این راستا،
امــام صــادق(ع) جامعه را به این نکته مهم توجه میداد که در درک مبانی اســام باید هم از وحی و مبانی
اصیــل بهــره گرفت و هم به جنبههای فطری و درونی انســانی توجــه کرد .مجموعه این یافتههــا و آموزهها،
باعث حفظ و بقای اســام حقیقی و اصیل در دوران امامت امام صادق(ع) شــد .از این رو ،امام صادق(ع)
بواسطه اثرگذاری که بر جریان تشیع و عقالنیتر شدن آن داشتند« ،رئیس مذهب تشیع» لقب گرفتند.
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ضرورت نبوت و برکات و آثار آن

وحــدت
زیـر ردای
رحمــت

والدت مبارک پیامبر(ص) جشن فرزانگی و عقالنیت،
احیای کرامت انسانی و تعالی اخالقی است
دکتر همایون همتی
فوق دکترای فلسفه دین و الهیات معاصر
و استاد دانشگاه تهران

در آستانه والدت فرخنده پیامبر نور و رحمت(ص) قرار گرفتهایم .به بهانه این مناسبت خجسته ،بعثت
پیامبــر(ص) و ضــرورت نبّوت و بــرکات و آثار آن را مــورد تأمل قــرار میدهیم .بعثت رســول اکرم(ص)،
«َرح َمة لِل َعالَمین» ،تنها یک رویداد تاریخی نیســت بلکه ســرآغاز فصلی جدید در دفتر زندگی انســانها
و مژدهرســان شــروع طلوعی جدید در عمر بشــریت اســت؛ طلوعی پرشــکوه ،معرفتبخش و بیدارگر.
در طــول تاریخ اســام تاکنــون کتابها ،مقالهها و رســالههای بســیاری دربــاره شــخصیت پیامبر(ص) و
فضیلتهای ایشــان نگاشــته شــده اســت با این حال هنگامی که به زندگــی او رجوع میکنیــم و به تأمل
مینشــینیم به نایافتههــا و ناگفتههای بســیاری برمیخوریم .بیهیــچ گزافهگویی ،پیامبر اســام(ص) از
شخصیتهایی است که همواره در طول زندگی منادی و حمایتگر ارزشهای متعالی اخالقی بوده است
و فلســفه بعثت خود را در ســخنی که از او منقول است «به تکمیل رســاندن ارزشهای اخالقی» معرفی
ــم َمکاِر َم الَْ ْخ َ
ــا ِق .به همین ســبب والدت چنین مولود مبارکی بیشــک
کرده اســت؛ إِنَّ َمــا بُ ِعْث ُ
َم َ
ت ِلُت ِّ
رویداد بســیار خجستهای است؛ زیرا بعثت ،سرآغاز جنبشــی اخالقی در میان انسانها مبتنی بر حکمت
و فرهیختگی و برای استقرار حق و عدل است.
آسمانـها بنــده مــاه ویاند
شرق و مغرب جمله نانخواه ویاند
زانک لوالکست بر توقیع او
جمله در انعام و در توزیع او
گر نبودی او نیابیدی فلک
گردش و نور و مکانی ملک
گر نبودی او نیابیدی بهار
هیبت و ماهی و دّر شاهوار
گر نبودی او نیابیدی زمین
در درونه گنج و بیرون یاسمین(موالنا)
ëëرحمت برای اهل عالم
پیامبــر(ص) کــه آمــد هســتی از او روشــنی یافت،
بتها شکسته شد ،ظلم و تبعیض از جامعه رخت
بربســت و عرب جاهلی با خدا آشــنا شــد .خدای
مهربانیهــا ،خــدای قســط و عدل ،خدایــی که به
انســانها نزدیک اســت و رنــج انســان را میبیند
و میدانــد؛ نــه خدایی در دوردســتها کــه با رنج
انســانها بیگانــه اســت و در اوج هیبــت و شــکوه
خــود از ســاحتی فرازین بــا اســتغناء و بیاعتنایی
بشــر را بنگــرد و دم برنیــاورد .بلکــه خدایی که در
کنار انسان اســت با او میزید و اندیشناک اوست.
خدایی آگاه و مسئول ،دوستدار و دلنگران انسان،
خیرخــواه و هدایتگــر .خدایی کــه مونس و همدم
آدمــی در هــر لحظــه زندگــی اوســت (موالنــا در
«مثنوی معنــوی» میگوید :مصطفی آمد که آرد
همدمی) و پیامبرش انسانی از جنس انسانهای
عادی اســت که بــر او وحی میشــود ُ
(ق ْ
ــل اَنَّما اََنا
َب َشــر ِم ْثُل ْ
کم یوحی إلَ ّی) .در بین انســانها زندگی
میکنــد ،رنــج آنهــا را میفهمــد ،بــا محرومــان و
تهیدســتان همنشــین میشود .انســانی برگزیده
و واال اســت ولی خــود را تافتــه جدابافته آفرینش
نمیدانــد و بــه آنها فخــر نمیفروشــد .بعدها که
بــه خلوتنشــینی در «غــار حــراء» پرداخــت در
ســکوت سرشــار غار به تنهایی آدمی و «وضعیت
بشری» میاندیشید( .این خلوتهای روحانی در
اصطالح ســیرهنگاران «تحنُّث» نامیده میشود)
او بــه رهایی انســان فکر میکــرد و زنجیرهایی که
دســت و پای دل و ذهن آدمــی را در برگرفته بود.
در ســوره اعــراف در تبییــن اهــداف بعثــت آمده
اســت« :پیامبر آمده اســت تا زنجیرها را از دست
و پای شما برگیرد و آزادتان کند و نه تنها از دست
و پــا کــه از ذهن و ضمیــر و دل و افــکار خرافهآلود
شــما .ســنّتهای جاهلــی را در هــم کوبــد و بــا
جهانهای فراخ آشنایتان سازد»(اعراف)157 /
خداونــد حضــرت محمــد(ص) را بــه رســالت
فراخواند تا به خاموش کردن فتنهها ،به مبارزه با
جاهلیت ،لغزشها ،نادانیهــا و محو بیعدالتی
و ستم بپردازد تا دنیای ظلمتزده را به نور وحی
و هدایــت روشــن کنــد و انســانها را از کجراهــه و
انحراف بازدارد.
 ëëشرایط و ویژگیهای جامعه و زمانه پیامبر(ص)
حضــرت علی(ع) که خود از پیشــگامان ایمان به
رســول اکرم(ص) و همراه همیشــگی ایشان بوده
اســت در تبییــن شــرایط جهــان و جامعــه هنگام
بعثــت میفرمایــد« :او را هنگامــى بــه رســالت
فرســتاد کــه در جهــان رســوالنى نبودنــد .زمانــى
دراز بــود کــه مردم به خــواب رفته بودنــد .فتنهها
سربرداشــته و کارها نابســامان بود .آتش جنگها
شعله مىکشید ،روشــنایى از جهان رختبربسته
و فریب و نادرســتى آشــکار گردیده بود .جهان به
باغــى مىمانســت که بــرگ درختانش بــه زردى
گراییــده بود و کســی از آن امید ثمرهاى نداشــت.

آبش فروکش کرده بــود .پرچمهاى هدایت کهنه
و فرسوده گشــته و رایت ضاللت پدیدار شده بود.
دنیــا در آن روزگاران بــر مردمش چهره دژم کرده
بــود و بــر خواســتاران خود تــرشروى گشــته بود.
میــوهاش فتنــه بــود و طعامــش مــردار .در درون
وحشــت نهفتــه داشــت و از برون شمشــیر ســتم
آختــه( ».نهجالبالغه/خطبــه  )89پیامبــر(ص)
در چنیــن شــرایط بــدی ظهــور کــرد و به رســالت
برخاست.
بــاز از علــی(ع) بخوانیــم کــه کســی بهتــر از او
نمیتوانــد آن جامعــه گمــراه و ظلمــتزده و آن
شــرایط دردنــاک و انــدوهزا را بــرای مــا بــا کمــال
امانت و دقت ترسیم کند؛ «مردمان در فتنههایى
گرفتــار بودند ،که در آن رشــته دین گسســته بود و
پایه یقین شکســت برداشــته و مىلرزید .هر کس
بــه چیزى کــه خود اصــل مىپنداشــت چنگ زده
بــود .کارهــا پراکنــده و در هــم ،راه بیرون شــدن از
آن فتنهها باریک ،طریق هدایت مســدود و کورى
و بىخبرى انســان شــایع و همهگیر کــه هدایت را
آوازهاى نبود.
خــدا را گنــاه مىکردنــد و شــیطان را یــار و یــاور

بودنــد .ایمان ،خــوار و ذلیل بود .ســتونهایش از
هم گســیخته و نشــانههایش دگرگون و راههایش
ویــران و جادههایش محو و ناپدید .همگان در راه
شــیطان گام مىزدند و از آبشخور او مىنوشیدند.
بــه یارى ایــن قوم بود که شــیطان پرچــم پیروزى
برافراشــت و فتنههــا برانگیخــت و آنــان را در زیر
پاهــاى خــود فروکوفــت و پى ســپر ُســمهاى خود
نمــود .آنــان ،در آن حــال ،حیــرتزده و نــادان و
فریبخــورده بودند و بهترین خانههــا را بدترین
همسایه.
شــبها خواب به چشمانشــان نمىرفت و سرمه
دیدگانشــان سرشــک خونین بود .آنجا سرزمینى
بــود که بر دانایش چون ســتوران لــگام مىزدند و
نادانش را بر اورنگ عزت مىنشــاندند(».خطبه
)2
و موالنای بزرگ ،ایــن عارف رازدان و دلآگاه ،در
مثنــوی خود بــه همیــن واقعیت دردناک اشــاره
دارد آنجا که گفت:
احمقان سرور شدستند و ز بیم
عاقالن سرها کشیده در گلیم!
در جامعــهای کــه فرهنگ فرومرده بــود ،عدالت
زیــر لگدهــای زر و زور و تزویر بیرمــق افتاده بود؛
ســتم ،تفاخر و اشــرافیت بیداد میکرد؛ فرزانگان
خانهنشــین بودند؛ خون میخوردنــد و یارای دم
بــرآوردن نداشــتند؛ هــوس و شــهوت حکومــت
میکــرد؛ سودپرســتی و دنیاطلبــی ارزش رایــج
شــده بود؛ فضیلتها فراموش شده بود و رذیالن
فرومایه به سروری رســیده بودند ،خداوند پیامبر
خــود را در آن یلــدای تاریــک پرظلمــت و شــب
یــخ گرفته زمســتانی بــرای نوربخشــی بــه جهان
و زدودن تاریکیهــا ،جهالتهــا ،ســتمگریها و
بیفرهنگیهــا بــه ســوی جهانیــان فرســتادَ :و َمــا
اَْر َس ْ
ــلَناک إَّل َر ْح َمــة ل ْ
ِل َعالَ ِم َ
یــن (انبیــاء « )107و
ِ
(ای رســول) ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت
بــرای اهل عالــم باشــیَ ».و َداعِیا إِلَــىاهلل بِإِ ْذنِ ِه َو

در جامعهای که فرهنگ فرومرده بود ،عدالت زیر
لگدهای زر و زور و تزویر بیرمق افتاده بود؛ ستم ،تفاخر
و اشرافیت بیداد میکرد؛ هوس و شهوت حکومت
میکرد؛ سودپرستی و دنیاطلبی ارزش رایج شده بود؛
فضیلتها فراموش شده بود و رذیالن فرومایه به
سروری رسیده بودند ،خداوند ،پیامبر خود را در آن یلدای
تاریک پرظلمت برای نوربخشی به جهان و زدودن
تاریکیها ،جهالتها ،ستمگریها و بیفرهنگیها به
سوی جهانیان فرستاد« :و (ای رسول) ما تو را نفرستادیم
مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی ».و «به اذن
حق (خلق را) به سوی خدا دعوت کنی و (در این شب
ظلمانی جهان) چراغ فروزان عالم باشی».

ِســ َر ً
اجا ُمنِیــرًا (احزاب « )46و بــه اذن حق (خلق
را) بــه ســوی خــدا دعــوت کنــی و (در ایــن شــب
ظلمانی جهان) چراغ فروزان عالم باشی».
و بدینســان پیامبــر(ص) مبعــوث گشــت تــا آن
فضــای پرالتهــاب جاهلیتزده را آرامش بخشــد
و قلــدران و زورمنــدان را ســرجای خود بنشــاند و
محرومان و پابرهنگان را برکشــد و ســروری دهد.
شایســتگان را در رأس امــور قــرار دهــد و جامعــه
را بــه فالح و رســتگاری رهنمــون گــردد .او آمد تا
«چــراغ آفرینــش» باشــد و کل هســتی را روشــن
سازد .موالنا در مثنوی نیکو سروده است:
بی فروغت روز روشن هم شب است
بی پناهت شیر اسیر اَ َ
رنب است!
همانگونــه کــه خدا خود روشــنگر هســتی اســت؛
ُ
األرض» ،پیامبــرش نیــز
الســماوات َو
«اهلل نــوُر
ِ
ِ
کــه «مظهــر جامــع اســماء و صفــات» اوســت
روشــنیبخش آســمانها و زمیــن شــد«.مظهر
جامــع اســماء و صفــات» یک اصطالح مشــهور و
رایج عرفانی اســت که عارفان مسلمان در بحث
از«انســان کامــل» و نیز بحث از «اســماء و صفات
حــق» برای توصیف پیامبــر(ص) به کار میبرند.
(به «فصوص الحکم ابن عربی» با ترجمه پاکیزه
دکتر محمد علی موحد مراجعه شود).
 ëëرســول اکرم(ص) و تأثیرات اجتماعی و سیاسی
بعثت ایشان
نبایــد رویداد بزرگ بعثــت را تنها از نگاه اخالقی
مطالعــه کــرد« .اخــاق» بیتردیــد محــور و
گوهــر این حرکت اســت امــا بعثــت پیامبر(ص)
پیامدهــای پربرکــت اجتماعــی و سیاســی نیــز
داشــت .آزادی و عدالت ،برابــری و محو تبعیض
و ســتم از دســتاوردها و ارمغانهــای انکارناپذیــر
رســالت پیامبــر(ص) اســت که خــدا خــود نیز در
قــرآن شــریف بــدان اشــارت فرمــوده اســت« :و
بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود( ،از
دوش و گردنشان) بر میدارد(».اعراف)157 /
یعنی پیامبر(ص) تنها اخالقگو و عارفی وارسته
نیســت ،دغدغــه ظلــم و عــدل و حــق و باطــل
دارد .اهــل رزم و مبــارزه هــم هســت و در متــن
جامعــه و زمانه خویش حضور دارد .بدینســان
پیامبــر(ص) آمده اســت تا زنجیرهای اســارت و
بردگی و جاهلیت را پاره کند و انسانها را از ستم
و اســتثمار جباران و ســتمگران رها سازد .او یک
رهاییبخش و آزادگر ( )Social Liberatorاست.
انقالبی آزاده و هدایتگری که آراســته به ایمان و
معنویت است و در عین حال به آزادی و برابری
و عــدل و داد میاندیشــد و از رنــج جامعه دمی
غافل نیســت .پیام او جاوید است و جهانشمول.
َو َمــا اَْر َس ْ
ــلَناک إَّل َّ َ
ّــاس َب ِشــیرًا َو َنذِیــرًا َو
ِ
کافــة لِلن ِ
َ
َ
َّ َ َ َ
یعل ُم َ
ّــاس ل ْ
ــون (ســبأ« )28/و ما
الکــن اکثــ َر الن ِ
تــو را جــز بــرای اینکه عموم بشــر را (بــه رحمت
خــدا) بشــارت دهــی و (از عذابــش) بترســانی
نفرســتادیم و لیکن اکثر مــردم (از این حقیقت)
آگاه نیستند».
رســالت پیامبر(ص) محدود به قوم عرب و صدر
اســام نیســت .او بــرای همــه انســانها تــا پایان
روزگار مبعوث شده است و پیام او «همه مکانی»
و «همه زمانی» اســت و همــگان مخاطب اویند.
ّــاس إنِّی َر ُس ُ
ُ ْ َ َ
ــولاهلل إِلَ ْ
یکــم َج ِم ً
یعا
قــل یــا ای َها الن ُ ِ
(اعراف(« )158 /ای رســول ما ،بــه خلق) بگو که
مــن بر همه شــما جنــس بشــر ،رســول خدایم».
شــمول و گســتره رســالت او عرب و عجم و مصر
و ایــران و حجــاز ،دیروز و امروز نمیشناســد و کل
بشــریت دربنــد و جهلزده و محتاج را در سراســر
زمین و تــا پایان روزگار دربرمیگیــرد .پیام بلند و
واالی او همــه را شــامل میشــود و مرزهاینــژاد،
قومیــت ،تاریــخ و جغرافیــا ،زمــان و مــکان را
درمینــوردد .پیامبــر(ص) را بایــد در کلیت خود
شــناخت و با ابعــاد متنوع شــخصیت او به ژرفی
آشــنا شــد .باید با او زیســت ،با او انس گرفت و از
روی آگاهی ،او را رهروی کرد.
والدت مبــارک پیامبــر(ص) جشــن فرزانگــی و
عقالنیت ،رهایی انســان ،احیای کرامت انسانی و
تعالی اخالقی اســت .به این اعتبار ،بعثت رسول
اکــرم(ص) هنگامــه فعلیــت یافتــن اســتعدادها
و فزونــی یافتــن ظرفیتها و شــکوفا گشــتن همه
قابلیتهای انسان است.

