
بعثت در کالم امام
پرچــم دار اســام راســتین، حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل 
ــدا  ــول خ ــت رس ــت: »بعث ــوده اس ــن فرم ــت چنی ــاره بعث درب
بــرای ایــن اســت کــه راه رفــع ظلــم را بــه مــردم بفهمانــد؛ راه 
ایــن کــه مــردم بتواننــد بــا قــدرت هــای بــزرگ مقابلــه کننــد. 
بعثــت بــرای ایــن اســت کــه اخــاق مــردم را، نفــوس مــردم 
را، ارواح مــردم را، تمــام ایــن هــا را از ظلمــت هــا نجــات بدهد. 
ــور بنشــاند.  ــه جــای او ن ــد و ب ــار بزن ــه کلــی کن ظلمــات را ب
ظلمــت جهــل را کنــار بزنــد و بــه جــای او نــور علــم بیــاورد. 
ظلمــت ظلــم را بــه کنــار بزنــد و بــه جــای او عدالــت بگــذارد... 
ــده اســت کــه تمــام  ــده اســت. فهمان ــا فهمان ــه م و راه او را ب
مــردم، تمــام مســلمین بــرادر هســتند و بایــد بــا هــم وحــدت 

داشــته باشــند؛ تّفــرق نداشــته باشــند«.

بعثت در کالم رهبری
ــاره  ــه ای درب ــت اهلّل خامن ــری، حضــرت آی ــام معظــم رهب مق
بعثــت چنیــن فرمــوده اســت: »مســأله بعثــت و پدیــد آمــدن 
ایــن حادثــه، مهــم تریــن مســأله ای اســت کــه در طــول عمــر 
طوالنــی بشــریت، بــرای او اتفــاق افتــاده اســت. در سرنوشــت 
انســان و تاریــخ بشــر، هیــچ حادثــه ای بــه قــدر ایــن حادثــه 
مؤثــر نبــوده و هیــچ لطفــی از طــرف پــروردگار، بــه عظمــت 
ایــن لطــف، بــر انســان هــا وجــود نداشــته و امــروز آن چــه از 
شــعار مــا در دنیــا مطــرح اســت، همــان پیــام هــا و شــعارهای 
بعثــت اســت. مثــل شــعار عدالــت اجتماعــی، آزادگــی، علــم و 

دانــش، ترقــی و تعالــی«.

مهم ترین پیام بعثت
مهــم تریــن پیــام بعثــت، یکتــا پرســتی و تزکیــه نفــس اســت. 
ــرار داد و انســان  بعثــت، وحــی را واســطه زمیــن و آســمان ق
ــر  ــد. ب ــر وارهان ــت و تحی ــرگردانی در وادی ظلم ــا را از س ه
همیــن اســاس اســت کــه حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل 
مــی فرماینــد: »انگیــزه بعثــت، نــزول وحــی... و نــزول قــرآن 
اســت و انگیــزه تــاوت قــرآن بــر بشــر ایــن اســت کــه تزکیــه 
پیــدا بکننــد و نفــوس مّصفــا بشــوند، از ایــن ظلماتــی کــه در 
ــا  ــه مّصف ــن ک ــد از ای ــه بع ــن ک ــا ای ــا موجــود اســت ت آن ه

شــدند، ارواح و اذهــان آن هــا قابــل ایــن بشــود کــه کتــاب

 و حکمــت را بفهمنــد. انگیــزه بعثــت ایــن اســت کــه مــا را از 
ایــن طغیــان هــا نجــات دهــد م مــا تزکیــه کنیــم خودمــان 
را، نفــوس خودمــان را مّصفــا کنیــم... اگــر ایــن توفیــق بــرای 
همــگان حاصــل شــد، دنیــا یــک نــوری مــی شــود نظیــر نــور 

قــرآن و جلــوه نــور حــق«.

پیامبر و بعثت از منظر دانشمندان غیر مسلمان

نور هدایت
دکــر کارالیــل، نویســنده انگلیســی در مــورد شــخصیت و تاریــخ زندگــی 

پیامــر اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه مقالــه مفصلــی دارد. در بخشــی از 

ایــن مقالــه آمــده اســت: »امــروز یکــی از بــزرگ تریــن ننــگ هاســت کــه 

کســی از مــردم ایــن دوره، بــه مطالبــی گــوش دهــد کــه از آن هــا گــان 

رود دیــن اســام، بــی اســاس و پیامــر او محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه 

ــا و  ــی معن ــوال ب ــن اق ــه ای ــه علی ــر ماســت ک ــوده اســت و ب ــو ب دروغگ

خجالــت آور، قیــام کنیــم و بــا ایــن آرای ســخیف در جنــگ باشــیم؛ زیــرا 

رســالتی را کــه آن پیامــر آورده... هنــوز نــور هدایتــی اســت کــه صدهــا 

میلیــون مســلان در پرتــو آن زندگــی مــی کننــد... پــس بــر مــا الزم اســت 

ــی  ــم. محمــد صل ــه اش گــوش فرادهی ــه گفت ــل از هــر اقدامــی، ب ــه قب ک

اللــه علیــه و آلــه بخشــی از زندگانــی و ابدیــت اســت کــه دل طبیعــت، آن 

را آشــکار ســاخت و چــون ظهــور و تجلــی کــرد، ماننــد فروغــی بــود کــه 

عــامل از آن روشــنی گرفــت«.

فروتنی و مهربانی
ــه  ــی الل ــی صل ــر گرام ــتان، پیام ــهور انگلس ــنده مش ــر، نویس ــام مای ویلی

علیــه و آلــه را مظهــر فروتنــی، مهربانــی و بخشــش دانســته، چنیــن مــی 

گویــد: »از صفــات برجســته محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه کــه ســزاوار 

همــه گونــه تقدیــر و در خــور متجیــد اســت، دقــت و احرامــی اســت کــه 

دربــاره یــاران خــود، حتــی پســت تریــن آن هــا معمــول مــی داشــته اســت. 

ــودش  ــش، در وج ــود و بخش ــانیت و ج ــی و انس ــی و مهربان آری، فروتن

ــه  ــش ب ــت اطرافیان ــه و محب ــود و موجــب شــدت عاق ــده ب ریشــه دوان

او شــده بــود. اصــوالً از گفــن کلمــه »نــه« در موقــع خواهــش دیگــران، 

بــی انــدازه بیــزار بــود و اگــر منــی توانســت حاجــت درخواســت کننــده 

را بــرآورده ســازد، خاموشــی را بــر پاســخ منفــی دادن ترجیــح مــی داد... 

هیــچ وقــت جــز بــرای خــدا و در راه او بــه احــدی زیانــی نرســاند«.



مفهـوم بعـثت
بعثــت، بــه معنــای برانگیختــه شــدن بــرای انجــام کاری اســت 
ــه از  ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل ــه پیامب ــث، روزی اســت ک و مبع
ســوی خداونــد متعــال بــه رســالت مبعــوث گردیــد. در قــرآن 
کریــم واژه بعثــت بــا صیغــه هــای مختلــف بــه کار رفتــه و در 
مجمــوع بــه دو قســمت تقســیم مــی شــود: قســمت اّول درباره 
ــه  ــد: »ب ــد آنجــا کــه مــی فرمای ــران اســت، مانن بعثــت پیامب
تحقیــق در هــر امتــی رســولی را برانگیختــم«. قســمت دیگــر 
دربــاره دوران پــس از مــرگ و زنــده شــدن مــردگان می باشــد، 
ــر شــدند،  ــان کــه کاف ــد: »آن ــی فرمای ــد آن جــا کــه م همانن
پنداشــتند هرگــز برانگیختــه نمــی شــوند. بگــو آری ســوگند 
ــد شــد. ســپس  ــه خواهی ــه برانگیخت ــه البت ــروردگارم ک ــه پ ب
خبــر داده مــی شــوید بــر آن چــه عمــل کــرده ایــد و آن بــر 
ــه  ــان حضــرت عیســی علی ــز از زب ــد آســان اســت«. نی خداون
ــن  ــر م ــد: »ســام ب ــی فرمای ــه م ــد ک ــی کن ــل م الســام نق
هنگامــی کــه والدت یافتــم و آن گاه کــه بمیــرم و در آن زمــان 

کــه زنــده شــوم«.
قلمـرو بعـثت

قــرآن کریــم در آیــات مختلــف، جهانــی بــودن رســالت پیامبــر 
ــه را مطــرح نمــوده اســت. از آن  ــه و آل ــی اهلل علی اســام صل
شــمار در ســوره اعــراف و ســبأ آمــده اســت: »بگــو ای مــردم 
مــن فرســتاده خداونــد بــه ســوی همــه شــما هســتم« و نیــز 
»و مــا تــو را جــز بــرای همــه مــردم نفرســتادیم«. قــرآن کریــم 
ــه  ــوث ب ــد: »او مبع ــی فرمای ــه م ــن در ســوره جمع ــم چنی ه
ــه  گــروه دیگــری از مؤمنــان نیــز هســت کــه هنــوز ملحــق ب
ایــن هــا نشــده انــد«؛ یعنــی اقــوام دیگــری نیــز کــه بعــد از 
پیامبــر و یــاران وفــادارش پــا بــه عرصــه وجــود مــی گذارنــد 
ــی اهلل  ــدا صل ــول خ ــنت رس ــرآن و س ــمه زالل ق و از سرچش
ــر  ــت پیامب ــرو بعث ــد، در قلم ــی گردن ــه ســیراب م ــه و آل علی
ــل  ــن رابطــه، نق ــد. در همی ــرار دارن ــه ق ــه و آل ــی اهلل علی صل
شــده هنگامــی کــه پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه ایــن 
آیــه را تــاوت مــی فرمــود، ســؤال شــد: ایــن هــا چــه کســانی 
هســتند؟ ایشــان صلــی اهلل علیــه و آلــه هــم دســت خــود را بــر 
شــانه ســلمان گذاشــت و فرمــود: »اگــر ایمــان در ثّریا)ســتاره 
ــر آن  ــان( ب ــن گروه)ایرانی ــی از ای ــد، مردان ــت( باش دور دس

دســت مــی یابنــد«1.

دشمنان ونسبت های ناروا به پیامبر صلی اهلل علیه و آله

هنگامــی کــه پیامبــر گرامــی اســام صلــی اهلل علیــه و آلــه بــه 
دعــوت آشــکار پرداخــت، انــواع فشــارها بــه ایشــان وارد شــد 
ــر و مســلمانان  ــا پیامب ــه ب و دشــمنان اســام، در صــدد مقبل
برآمدنــد. یکــی از راه هایــی کــه دشــمناِن پیامبــر بــرای کــم 
ــان  ــه ایش ــف روحی ــرت و تضعی ــوت آن حض ــردن دع ــر ک اث
انتخــاب کــرد، مســأله اســتهزا و مســخره کــردن بــود؛ زیــرا آن 
ــا ُســخریه و اســتهزا، کار پیامبــر  ــد کــه ب هــا فکــر مــی کردن
ــا  ــی شــود، اّم ــه و مســلمانان یکســره م ــه و آل ــی اهلل علی صل
ــه  ــر نکــرد و اســام هــم چنــان ب ــد اســتهزا اث وقتــی فهمیدن
ــیدند  ــد، اندیش ــی ده ــه م ــود ادام ــل خ ــریع و تکام ــد س رش
کــه مــی تواننــد پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه را بــا برچســب 
هایــی هــم چــون ســاحر و شــاعر و کســی کــه مطالــب خــود را 
از ایــن و آن، یــا از افســانه هــای پیشــینیان گرفتــه، از میــدان 
بیــرون کنــد. توطئــه ای کــه نقــش البتــه نقــش بــر آب شــد 
و نــه تنهــا مســلمانان را از مســیر حــق بازنداشــت، کــه عــزم 
آنــان را در پیمــودن راه حــق و ســعادت، راســخ تــر ســاخت.

بعثت و تحول بزرگ در اعراب

عصــر جاهلیــت، عصــری بــود کــه مــردم بــه کلــی از فرهنــگ و 
اخــاق انســانی دور بودنــد و خشــن تریــن زندگــی را داشــتند 
و بــا دســت خــود، دختــران معصومشــان را بــا کمــال ســنگدلی 
و بــی رحمــی زنــده بــه گــور مــی کردنــد. جنــگ هــای قومــی 
ــت  ــانیت و کرام ــت و از انس ــان داش ــراوان جری ــه ای ف و قبیل
انســانی خبــری نبــود. در ایــن زمــان، خداونــد حجــت و ولــی 
ــا  ــژی ه ــا، ک ــی ه ــردم را از گمراه ــا م ــت ت ــود را برانگیخ خ
ــتی،  ــتی، درس ــه ســوی حــق، راس ــد و ب ــا برهان ــت ه و جهال
امانــت داری، صلــه رحــم، اخــاق پســندیده، فرهنــگ مترقی و 
پیشــرفته و خلــق و خــوی انســانی و االهــی رهنمــون گردانــد. 
بــه راســتی کــه رســول مّکــرم اســام صلــی اهلل علیــه و آلــه 
ــرد  ــاد ک ــی ایج ــول و انقاب ــان تح ــاه، آن چن ــی کوت در مدت
ــی و  ــقوط اخاق ــگاه س ــی را از پرت ــراب جاهل ــی اع ــه زندگ ک

نابــودی، بــه قلــه کمــال و ســعادت هدایــت نمــود.

بعثت در نگاه موال علـی علیه السالم
حضــرت علــی علیــه الســام زیباتریــن تصویــر را از بعثــت بــه 
ــد  ــد: »خداون ــوده ان ــه داده و فرم ــت، ارائ ــش از بعث ــان پی جه
ــع  ــه قط ــه فاصل ــتاد ک ــه ای فرس ــد را در زمان ــولش محم رس
رســالت هــای آســمانی و وحــی االهــی بــه درازا کشــیده بــود. 
ــه  ــرو رفت ــری ف ــی خب ــت و ب ــد غفل ــواب بلن ــه خ ــا ب ــت ه ام
ــام  ــود. نظ ــه ب ــت یافت ــی عمومی ــاد و تباه ــه، فس ــد. فتن بودن
ــی  ــعله م ــا ش ــگ ه ــش جن ــود. آت ــته ب ــم گسس ــا از ه کاره
ــأس  ــود و ی ــزان زده ب ــکار، خ ــود و فریب ــره ب ــا تی ــید. دنی کش
ــانه  ــت. نش ــود و قحطــی حقیق ــوی ب ــن. خشکســالی معن آفری
هــای هدایــت فرســوده و پرچــم هــای گمراهــی افراشــته بــود. 
چهــره دنیــا بــر مــردم عبــوس گشــته بــود. حتــی دنیاطلبــان 
نیــز از ســیمای روزگار برمــی آشــفتند. روزگاری بــود کــه میــوه 
ــوده و در دل  ــب و کارش آل ــردار، کس ــش م ــه، خوراک اش فتن
ــرار  ــیر ق ــان شمش ــف هایش ــراس و در ک ــش ه ــای مردمان ه
ــد، پیامبــرش را برانگیخــت... و  ــن هنــگام، خداون داشــت. در ای

ــوت، روشــن شــد«. ــور نب ــا ن ــان ب جه

مبعث در کالم امام جواد علیه السالم
عیــد مبعــث، یکــی از بــزرگ تریــن عیدهــای اســامی اســت کــه در قــرآن و 

روایــات از آن بــه بزرگــی یــاد شــده اســت. امــام جــواد علیــه الســام در ایــن 

بــاره فرمــوده انــد: »در مــاه رجــب، شــبی اســت کــه در آن، از هــر آن چــه 

خورشــید بــر آن مــی تابــد، خیــر بیشــری نهفتــه اســت، و آن شــب بیســت 

و هفتــم اســت کــه در صبــح آن، پیامــر صلــی اللــه علیــه و آلــه برانگیختــه 

گردیــد. بدانیــد کــه بــر عمــل کننــده آن از شــیعیان مــا، پــاداش عمل شــصت 

ســال قــرار داده شــده اســت«.

نور رسـالت
27 رجــب، جلــوه بــی پایانــی بــود کــه شــعاع آن، تــا کرانــه هــای ناپیــدای 

زمــان گســرش یافــت. در آن روز شــکوفه نبــوت گشــوده شــد. بــاغ رســالت 

بــه بــار نشســت. ابــر ســایه گســر و بــاران رحمــت بعثــت، چهــره جهــان را 

ــر فــراز »حــرا« آیــات االهــی بــر دل  نشــاط بخشــید. آری، از آن روز کــه ب

پیامــر نشســت و از آن عــر کــه صبــح هدایــت بــا »اقــرأ« آغــاز شــد، نــه 

تنهــا خانــه خدیجــه، کــه جهــان بــا نــور رســالت روشــن گردیــد. پیامــر بــه 

رســالت مبعــوث شــد تــا عالـَـم بــری را بــه ســوی ســعدت و حیــات راســتین 

و عــاری از مکــر و فریــب رهنمــون گــردد. مبعــوث شــد تــا زندگــی مســخ 

شــده مــردم را بــا فطــرت آشــتی دهــد و پیــام خــدا را بــر مــردم بازخوانــد.


