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نقش پیامبر در تغییر رفتار اجتماعی عرب با تاکید بر اخالقیات
چکیده
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اخالق پیامبر هدف رسالت او شمرده شده است و خداوند او را به نیکی اخالق ستوده و ایشان را اسوه
برای همه بشریت معرفی نموده است .لذا بررسی اخالق اجتماعی پیامبر در همه رفتارها در گستره
همهی زمان ها و مکان ها الزم و ضروری به نظر می رسد.
مالک برای تحلیل و تبیین رفتار پیامبر دگرگونی ها و تحوالتی است که پیامبر در صدد پدیدآوری آن
ها بوده است .بنابراین دگرگونی که پیامبر در نظام عرب پدید آورد ،از سوی دیگر برخوردی که
پیامبر با عرب داشت ،از باب نقطه آغاز حرکت و پدیدآوری زمینه برای دگرگونی های بنیادین در
نظام جامعه مورد توجه قرار می گیرد و به همین علت برای دستیابی به الگوی عصری از زندگی
پیامبر ،شخصیت و رفتار ایشان را مورد مطالعه قرار داده تا با بازسازی رفتارهای پیامبر ،خود و
دیگران بدان سو رهنمون شویم.
بنابراین اخالق اسالمی پیامبر هر چه بیشتر در جامعه نفوذ پیدا کند همگان از سرچشمه زالل وحی و
اسوه حسنه بشریت بهره های وافی خواهند برد.
واژگان کلیدی :شخصیت پیامبر ،اخالقیات ،رفتار اجتماعی
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مقدمه
د ر اسالم ،اخالق انسانی جایگاه واالیی دارد و پیشوایان دینی همواره مسلمانان را به سمت خصلت
های پسندیده فراخوانده اند ،تامل در متون و مجامع روایی به دست می دهد که هر شاخه ای از اخالق
متعالی ،جایگاه جداگانه داشته و مخاطبان با مفهوم و گستره و نیز روش دستیابی به فضیلت های
اخالقی روبرو می شوند.بردباری و بخشش ،فروتنی ....،از جمله آموزه هایی می باشند که بدان
توصیه و بر آن تاکید شده است.
پیامبر اکرم(ص) در باره رابطه اخالق با بعثت ابراهیمی خویش چنین فرموده است«:انما بُعِثتُ لِاُ َتمِِّمَ
مکارمَ االخالق»(قمی ،سفینة البحار111/1 ،؛ طبرسی ،مجمع البیان.)22/11 ،
بدین سان تکمیل اخالق انسانی ،به عنوان فلسفه بعثت رسول اکرم(ص) شناسانده شده است.یعنی آن
حضرت در صراط توحید بر انگیخته شده تا در کنار اقامه قسط و عدل ،معنویت انسان ها را در پرتو
تخلق به اخالق الهی پدیدار سازد(مصطفوی.)12 ،
در جای دیگر پیامبر ،اخالق نیکو را ستوده و آن را نصف دین خوانده است « :حسن الخلق نصف
الدین»(نیکویی اخالق نصف دین است)(شیخ صدوق.)31 ،
زندگی رسول اکرم(ص) سر شار از فضایل انسانی و صفات پسندیده و سیر و سلوکی پایدار بود که
عظمت و بزرگی و اصالت و خلق و خوی پسندیده از آن نمودار بود خداوند او را نیکو تربیت فرمود و
از گزند محیطی که در آن می زیست مصون نگاه داشت .پیامبر اکرم(ص) آراسته به کلیه سجایای
نکوی اخالقی بوده به همین دلیل خدای متعال او را در قران بدین صفت توصیف فرموده « :و انک
لعلی خلق العظیم» از این رو محمد(ص)برجسته ترین نمونه کمال انسانی و بهترین الگوی شایسته
برای مسلمانان است و خداوند به ما فرمان داده که از او پیروی نموده و برای دستیابی به رضوان
الهی ،به دستورات وی عمل نماییم(طباره.)421 ،
ما در این نوشتار فشرده ای از صفات آن حضرت را بیان می داریم تا به آن آگاه شده و عمل کرده تا
به رضوان الهی دست یابیم.

اهمیت موضوع( بایستگی بررسی رفتار پیامبر)
برای دستیابی به الگوی عصری از زندگی پیامبر ،بایسته است نخست به بررسی شخصیت آن بزرگ
شخصیت تاریخ بپردازیم و رفتار ایشان را مورد مطالعه قرار دهیم و آن گاه بابازسازی رفتارهای
پیامبر ،خود و دیگران بدان سو رهنمون شویم.
پیامبر ،به عنوان یک انسان با ویژگیها و خصلتهای انسانی ،دارای ظهورها و بروزهاو جلوه هایی
است .او دوره خردسالی و جوانی و میان سالی را پشت سر گذاشتهاست و همچون دیگران به زندگی
خود ادامه می دهد .این امور توسط پیامبر از آن جهت انجام می گیرد که او همانند دیگر انسان ها
است.
ما در این تحقیق به برخی از دالیل اهمیت موضوع( بایستگی بررسی رفتار پیامبر) اشاره می کنیم:
-1الگو پذیری انسان( نیاز انسان به الگو)
غریزه تقلید یکی از غرایز نیرومند و ریشه دار در انسان است .تقلید خود به خود انجام می گیرد و
احتیاجی به تذکر ندارد الگوپذیرى ،تقلید و مدلبردارى ،از خصلتهاى انسان است(قرائتی ،تفسیر
نور.)161/1 ،
در حقیقت انسان برای شكل دادن شخصیت خود نمونه و سرمشق می طلبد ،این نیاز وطلب در
فطرت ریشه دارد .عامل فطری این امر از یك سو نقص انسان است واز سوی دیگر،عشق او به كمال،
انعطاف پذیری ،تقلید ،همانند سازی و قهرمان جویی كه به موجب آن فرد می كوشد خود را با
چهرههایی كه در نظرش از واالیی و برتری برخوردارند ،تطبیق دهد.
تأثیر شخصیِّت الگوها در شكل گیری رفتار و منش انسان وتشكیل و تثبیت شخصیِّت اخالقی و
اجتماعی او فوق العاده چشمگیر است .گرایش انسان به تقلید از دیگران و تشبه به آن ها ،یکی از
عوامل اساسی خودباختگی و جرأت انسان در ارتکاب فساد و تباهکاری یا انجام اعمال می باشد ،آن
گاه که انسان جرم و گناهی را مشاهده می کند و یا کار نیکی در برابر دیدگان او انجام گیرد ،این
مشاهده می تواند انگیزه ای برای تقلید و محاکات او باشد که جرأت و جسارت او را به ارتکاب گناه،
تحریک نموده و یا گرایشی در او نسبت به کار نیک پدید آورد( شکوهی یکتا.)63 ،1362 ،
مشاهده خیر و شر ،هر دو در تغییر طبایع ،موثر است .برای اثر پذیری شخصیت انسان نه تنها
مشاهده و دیدن ،بلکه شنیدن نیز در طبیعت انسان اثر می گذارد ،شاید به همین جهت رسول خدا(ص)

فرمود« عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه»(مجلسی( )330/01،با یاد کردن از نیکان و افراد صالح،
رحمت الهی بر انسان نازل می شود) رغبت و گرایش به خیر و نیکی با ذکر صالحان و یا نیکان،
برانگیخته میشود و شوق به اقتدا و الگو برداری از اعمال آن ها در انسان ،بیدار میگردد ،در حقیقت
خلق و خوی و رفتار نیک و بد انسان در برابر دید و احساس دیگرن چون یک بیماری مسری ،واگیر
است ،چون طبع انسان نقش پذیر است و آدمی میکوشد تا با دیگران هم رنگ گشته و از آن ها تقلید
نماید( شکوهی یکتا.)63 ،1362 ،
بنابراین ،تاثیر پذیری و قدرت تاثیر گذاری از ویژگیهای طبیعی و ساختاری وجود انسان است و
در آیات و روایات به آن تاکید شده است .انسان بخواهد یا نخواهد از عوامل پیدا و ناپیدای فراوانی
تاثیر میپذیرد و بدین سبب باید زمینهای ایجاد شود كه این تاثیر پذیری به صورت سالم و مناسب و
شایسته صورت گیرد.
 -2الگو گیری از شخصیت پیامبر(ص)(پیامبر الگوی همگانی)
الگوها در متون دینی جایگاهی بس رفیع دارند .قرآن كریم برایالگوگیریانسان ها ،به صورت
مستقیم و صریح ،چهرهها و شخصیتهایی را به عنوان الگو مطرح میكند ،به عنوان نمونه« :لَقَدْ كانَ
حسَنَةٌ» (احزاب( )21/قطعاً برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی
َلكُمْ فِي َرسُولِ اللَّهِ ُأسْوَةٌ َ
نیكوست).
در این آیه ،قرآن كریم مردم را دعوت به ا قتدای رفتار رسول اكرم (ص) میكند و مردم را متوجِّه
آن حضرت و تبعیت از رفتارش میسازد.
شخص پیامبر [در تمامي ابعاد] اسوه نیكو ،یعني الگو و نمونه است.نكاتي که در ساختار ادبي و
آرایههاي لفظي این آیه شریفه ،دیده ميشود نشانگر اهمیت ،شخصیت رسول خدا (ص) و اهتمام و اصرار
خداوند بر تبیین و برجسته كردن آن براي ترغیب مؤمنان به الگوپذیري از آن حضرت است.
 .1آیه شریفه در آغازین واژگان كاربردي خود از دوحرف "الم" و "قد" استفاده كرده است ،كه هریك،
در ادبیات عرب ،قطعي و حتمي بودن را ميرساند .پس آنگاه كه در كنار هم قرار گیرند ،بیانگر قطعیت
دو چندان خواهد بود ،یعني اسوه و الگو بودن پیامبر ،هرگز گمان و تردید ،را بر نميتابد .این تأكید ،از
مرز دوچندان بودن نیز ميگذرد ،اگر كه الم را براي سوگند بدانیم.
 .2واژه "كان" در مفهوم و بطن خویش ،معناي ثبوت ،استمرار از زمان و مكان را دارد و به الگو
بودن پیامبرانشان كه مقتضاي خاتمیت رسالت اوست ـ ثبات وگستردگي فرا زماني و فرا مكاني ميبخشد كه
اختصاص به عصر و دورهي از تاریخ حیات بشري و یا قلمرو ویژه جغرافیایي و فرهنگي ندارد.

 .3به کار بردن حرف "في" كه داللت بر ظرف استقرار و جایگاه یك چیز دارد ،در جملهي « :لكم في
رسول اهلل اسوه حسنه» نشانگر آن است كه وجود رسول خدا ،بستر و ظرف الگوي برتر الهي [لَقَدْ كانَ لَكُمْ
فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ] و سرشار از خصلتها و فضایل نیك و محیط بر خويها و آرایههاي انساني
است و بدان گونه كه ظرف ،مظروف را در بر ميگیرد ،وجود قدسي پیامبر ،فضایل و خوبيهاي را كه
یك انسان براي به زیستي ،واالیي و تكامل نیاز دارد ،در بر گرفته و معدن ،مخزن و جایگاه این همه
است(ابن عاشور.)223/21،
 .1از میان واژگان كه حامل معناي الگو بودن است« .اسوه» از واژگان ستایشي قرآني و داراي بار
مثبت معناي است یعني همزمان الگو بودن و نیز تأیید رفتار واكنشها و خصلتهاي كسي را ميرساند كه
اسوه معرفي شده است ،به گونهي كه اگر كوچكترین دغدغه و نگراني ـ چه رسد به یقین ـ نسبت به درستي
و برابري رفتار و صفات خلقي ،رواني و روحي آن كس ،با ارزشها و هنجارهاي دیني و وحیاني وجود
داشته باشد ،او را اسوه نمينامد .و این ،به مفهوم بیمه و تضمین درستي تمام رفتارها و خلق و خوي نبوي
از جانب حق تعالي است .و همین واقعیت شخصیتي و اخالقي پیامبر است.
استفاده از روش الگویی در احادیث نیز مورد توجِّه است .چنانكه پیامبر خود را اُسوه معرِّفی
میكند و به یكی از یارانش كه از او میخواست كه از خداوند بخواهد برای او مالی بدهد،
فرمودند «:ای ثعلبه! مالی اندك كه بتوانی شكر آنرا به جای آوری ،بهتر از مال بسیاری است كه طاقت
آن (و همت ادای حق آن) را نداشته باشی .آیا رسول خدا (كه مالی ندارد) برای تو اُسوه و نمونهای
نیكو نیست؟»(حكیمی.)313/4 ،
همچنین امام علی(ع) نیز پیامبر را اُسوه معرِّفی میكند و میفرماید«:پیامبراکرم (ص) برای نمونه
و الگو بودن برای تو (ای مسلمان) كافی است .و او رهنمون تو است به عیب و نكوهش دنیا و فراوانی
بدیها و رسواییهای آن» (طبرسی.)431 ،
مراد از اقتداء پیروى از سیره و روش آنان آنچه از خلق كریم كه هر یك از رسوالن داشته همه در
رسول صلى اللِّه علیه و آله بطور اتم جمع است و این مقام عالى از اخالق حسنه براى هیچیك از رسوالن
میسر نبوده است و همه رسوالن و انبیاء مانند ستارگان انوارى هستند كه جهان را نورانیت و صفا بخشیده
و با اینكه همه آنها از رسول گرامى صلى اللِّه علیه و آله غایب بوده ولى همه آنان از صفاء و نورانیت
رسول صادع اسالم استناره نمودهاند و رسولى در علم و كرامت وجودى و حسن خلق مانند او نبود.
(حسینی همدانی.)11/ 13 ،
بنابراین پیامبر اکرم(ص) مورد نیاز دائمی همه انسان ها در همه رفتارها در گستره همه زمان ها و
مکان هاست.

 -3پیامبر ،عقل جامعه بشری
وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) عقل منفصل جامعه بشری است ،هم نسبت به امیین « :هُوَالَّذِي َبعَثَ فِي
الْأُمِّیِّینَ َرسُوالً مِ ْنهُمْ (»...جمعه)،)2/اوست آن كس كه در میان بىسوادان فرستادهاى ازخودشان
علَى ا ْلمُ ْؤمِنِینَ إِذْ َبعَثَ فِیهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْ ُفسِهِمْ»(آل
برانگیخت)هم نسبت به مومنان « :لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ َ
عمران( )161/به یقین،خدا برمؤمنان منت نهاد [كه] پیامبرى ازخودشان درمیان آنان برانگیخت)،
بلکه نسبت به فرشتگان نیز چنین است زیرا آدم (ع) که به عنوان انسان کامل ،معلم و مسجود فرشتگان
قررار گرفت ،خود مظهری از مظاهر حقیقت محمدیه است .بر این اساس انسان موظف است عقل
منفصل خود ،یعنی رسول اکرم(ص) را اکرام کرده ،بیش از عقل متصل به او عالقه مند باشد و همان
گونه که هنگام خطر ،قوای تحریکی و ادراکی فدای عقل می شوند ،باید همه انسان ها فدای پیامبر
شوند .گر چه در میان انسان ها خردمند و فرزانه کم نیست ولی همه آنها نسبت به مقام انسان
کامل(پیامبر) به منزله اعضا و جوارح هستند .پیامبر عقل جامعه بشری است و هیچ انسانی حق ندارد
قوای مادون را اصل شمرده و از عقل دست بردارد .قران کریم درباره جان نثاری در راه حمایت و
حراست از رسول اکرم(ص) می فرماید «:ما كانَ لِأَ ْهلِ ا ْلمَدِینَةِ وَ مَنْ حَ ْوَلهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ
ن پیرامونشان
سهِمْ عَنْ نَ ْفسِهِ ذِلكَ( »...توبه ()121/مردم مدینه و بادیهنشینا ِ
َرسُولِ اللَّهِ وَ ال یَرْغَبُوا بِأَنْ ُف ِ
را َنرَسد كه از [فرمان] پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جانِ او بدانند)؛ مبادا کسی
به واسطه خویشتن دوستی از پیامبر اعراض کند،زیرا او جان جانان است و کسی حق ندارد جان خود
را باالتر از جان رسول خدا بداند و به هنگام خطر او را رها کرده و به فکر حفاظت خود باشد ،بلکه
باید همه نیروها صرف محافظت از آن حضرت شود ،زیرا « النَّبِيُّ أَوْلى بِا ْلمُ ْؤمِنِینَ مِنْ
سهِمْ»(احزاب ()6/پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیكتر] است) البته چنین نیست که
أَنْ ُف ِ
اگر کسی فدای پیامبر شد ،خود را فدای بیگانه کرده باشد بلکه خود نازل را فدای خود کامل کرده
است ،زیرا برای انسان چندین حقیقت است و هر مرحله نازلی فدای مرحله عالی و آن نیز فدای مرحله
اعال می شود .وجوب ایثار و نثار در راه حمایت و حراست از پیامبر گرامی ،عمومی بوده و گستره
آن ،حوزه رسالت آن حضرت است و اختصاص به عرب و غیر عرب ندارد ،مراد آیه ،منحصر به
شخصیت حقیقی پیامبر نیست ،بلکه شخصیت حقوقی او را که همان دین و قران جاویدان است شامل
شده ،مسلمانان موظفند با جان خود از آن دفاع کنند ،گرچه شخص پیامبر رحلت کرده باشد .بنابراین
اگر انسان مراحل نازل وجودی خود را فدای پیامبر کرد ،به لقای او می رسد و همان گونه که مقام

کامل انسان سالک ،لقاء اهلل است ،مقام کامل تابع و پیرو رسول اکرم(ص) نیز لقای آن حضرت و
مشاهده رسالت اوست که این شهود از مقامات عالیه انسانی است( جوادی آملی.)116 -112 ،
 -4پیامبر ،روح جامعه بشری
پیامبر اکرم(ص) در عصر جاهلیت و دوران غفلت و گمراهی به عنوان عقل منفصل به انسان ها هدیه
شد تا جوامع بشری را عالم و متذکر نموده ،هدایت کند .پس همان گونه که خدای سبحان در مورد هر
حسَنُ الْخالِقِینَ» ( مومنون ()11/آفرین باد بر خدا كه بهترین آفرینندگان
فردی می فرماید «:فَتَبا َركَ اللَّهُ أَ ْ
است)انطباق آن درباره نظام انسانی و بشری ،هنگامی است که پیامبر را آفر یده باشد همان گونه که
دمیدن روح در کالبد جسمانی انسان او را بدین کرامت می رساند ،دمیدن حیات معنوی در جوامع
جاهلی ،با فرستادن پیامبران ،انسان ها را از حضیض ضاللت به اوج کمال و سعادت خواهد رساند.
بنابراین گر چه همه انسان ها نسبت به مخلوقات دیگر احسن المخلوقین هستند ولی میان آن ها انسانی
به زیبایی رسول اکرم(ص) نیست ،زیرا او مظهر جمال و جالل و اسم اعظم حق است( جوادی آملی،
.)112
بنابراین تجلیل از پیامبر به عنوان یک شعار اسالمی ،همیشه -در زمان حیات آن حضرت و پس از
سلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ
ان -زنده است ،زیرا مقام رسالت رسول گرامی(ص) همواره زنده است« إِنَّا َأ ْر َ
سمَتِ] گواه و
نَذِیرًالِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ َرسُولِهِ وَ ُتعَزِّرُوهُ وَ تُو َِّقرُوهُ »(فتح[ ()0-2/اى پیامبر ]،ما تو را [به ِ
بشارتگر و هشداردهندهاى فرستادیم تا به خدا و فرستادهاش ایمان آورید و او را یارى كنید و ارجش
نهید).
در این آیه سه دستور در باره" اطاعت" و" دفاع" و" تعظیم" مقام پیامبر( ص) است ،مىفرماید":
هدف این است كه ایمان به خداوند و رسولش بیاورید ،و از او در برابر دشمنان دفاع نمائید ،او را
َزرُوهُ وَ تُو َِّقرُوهُ» پیامبر اکرم(ص) است كه معنى
بزرگ دارید (مکارم شیرازی )12 /22 ،مرجع « ُتع ِّ
آنها یارى كردن و بزرگداشت او است و آنچه به نظر مىرسد این است كه یارى خدا و تعظیم او با
یارى كردن رسولش و مقام او را باال دانستن صورت مىگیرد ،چه این هر دو در یك جهت است ،و
رسول چیزى جز وسیلهاى به سوى خدا نیست ،به همان گونه كه قبله به خودى خود هدف نیست ،بلكه
وسیلهاى براى عبادت است ،و این معنى را آشكارا در بسیارى از آیات قرآنى مشاهده مىكنیم ،و از
جمِیعاً»(آل عمران )113 /و ریسمان خدا ( «حبل اللَّه») كه
صمُوا بِحَ ْبلِ اللَّهِ َ
جمله آنها است « :وَ اعْتَ ِ
باید به آن چنگ بیندازیم و متمسك شویم ،رسول و اماماناند (علیهم السالم) ،و از نظر اختصاص

داشتن عبادت به خدا مىتوانیم بگوییم كه ضمیر در دو كلمه « ُتعَزِّرُوهُ وَ تُو َِّقرُوهُ» به رسول باز مىگرد
(مدرسی.)312 /13 ،

آیه شریفه داللت دارد بر تعظیم و توقیر حضرت رسالت صلِّى اللِّه علیه و اله ،زیرا جاللت شأن آن
وجود مقدس به مرتبهاى است كه فوق عالم امكان و علت غائى ماسوا و رهنماى كل بشر از وادى
ضاللت به شاهراه سعادت و خاتم النبیین است ،بنابراین حرمت نبى و توقیر و تعظیم آن حضرت الزم
است نسبت به نام شریف او و حدیث او و سنت او و شنیدن اسم او و سیرت او و معامله با اهل بیت او،
تمام داخل است در پاس احترام و توقیر و تعظیم آن سرور (حسینی شاه عبدالعظیمی.)11 /12 ،
 -4راز موفقیت پیامبر(ص)(خلق عظیم)
خوشاخالقى ،عنصرى كلیدى در دیندارى و عاملى مهم در موفقیت انسان است .شاید مهمترین ویژگى
رسول خدا صلى اهلل علیه وآله اخالق برتر اوست كه در قرآن نیز بدان اشاره شده است « :وَ إ َِّنكَ َلعَلى
عظِیمٍ »(قلم(.)1/به راستى كه تو داراى اخالق عظیم هستى)
خُلقٍ َ
ُ
آیه خلق رسول گرامى صلى اللِّه علیه و آله را بعظمت توصیف فرموده هم چنانكه عرش و قرآن كریم
را بعظمت نامبرده و بیان اینكه حسن خلق رسول جامع مكارم اخالق رسوالن است و در او است
(حسینی همدانی.)11/13،
پروردگار متعال دراین سوره مباركه براي اثبات جنبههاي مختلف شخصیت رسول خود و از جمله
شخصیت اخالقي آن حضرت به مقدس ترین پدیدارها یعني قلم ـ وسیله انتقال اندیشه و دانش و ابزار
تكامل بخش فكر و تمدن بشري ـ و نیز به آن چه بر سطور و صفحهي نگاه دارندههاي فرهنگ و تمدن
انساني ثبت ميشود (و ما یسطرون) سوگند یاد كرده و از میان گزینههاي بسیار ،در جهت نمایاندن
واالي مرتبت و شخصیت اخالقي آن گرامي ،وصف "عظیم" را برازنده و مناسب خلق وخوي وي دیده
و او را به این وصف ،ستایش كرده است.خداوند سبحان هیچ یك از پیامبران خود جز محمد(ص) را با
این صفت [دارنده خلق عظیم] ستایش نكر ده است.
همچنین قرآن در جای دیگر به تمجید نرمخویى رسول خدا صلى اهلل علیه وآله ،تأكید مىكند كه اگر
حمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ َلهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا
ایشان تندخو مىبود ،مردم از اطرافش پراكنده مىشدند « فَبِما رَ ْ
غلِیظَ الْ َقلْبِ النْفَضُّوا مِنْ حَ ْوِلكَ» ( آل عمران ()140/پس به [بركتِ] رحمت الهى ،با آنان نرمخو [و پُر
َ
مِهر] شدى ،و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پیرامون تو پراكنده مىشدند) خوشاخالقى ،در سیره

اجتماعى پیامبر اكرم ،از جایگاه واالیى برخوردار است؛ به گونهاى كه رسول خدا صلى اهلل علیه وآله،
هدف رسالت خود را كامل كردن ویژگىهاى واالى اخالقى بیان می کند« :انما ُبعِثتُ لِاُ َتمِِّمَ مکارمَ
االخالق»(قمی ،سفینة البحار111/1 ،؛ طبرسی ،مجمع البیان )22/11 ،آن حضرت در برخى روایات
نیز اخالق نیك را نصف دین دانستهاند( مجلسی.)324/62 ،
اخالق نیكو را مىتوان كلید كسب دیگر فضایل و كماالت دانست .هر كس از این موهبت الهى
برخوردار باشد ،به راحتى مىتواند ،پله هاى ترقى و پیشرفت مادى و معنوى را طى كند .شاید به همین
دلیل پیامبر اكرم صلى اهلل علیه وآله فرمود« :بنده خدا با اخالق نیك خود به بزرگترین درجات آخرت
و منزلگاهها و مراتب شریف مىرسد(»...فیض کاشانی 03 /4 ،؛ محمدی ری شهری )130/3،اخالق
نیك با رسالت و شریعت ایشان درآمیخته كه كه مؤمنترین افراد را خوشاخالقترین آنها مىداند:
«أكمل المؤمنین ایماناً آحسنهم خلقاً»(مجلسی)320/62 ،
اخالقی عمومی عرب جاهلی
عوامل مختلف مانند جهل ،تنگی معیشت و نداشتن نظام صحیح زندگی ،و وحشی گری و درنده خویی
و تنبلی و بی حالی و دیگر رذایل اخالقی ،محیط عربستان را به نحو بارزی تاریک نموده بود و کم کم
امور شرم آوری را در میان آن قوم ،معمول و قانونی ساخته بود.
در نظر اعراب جاهلی« اخالق» نوع دیگری تفسیر می شد ،مثال غیرت و شجاعت و مروت را می
ستودند ولی مفهوم شجاعت در نظر آنان عبارت از سفاکی و فزونی عده مقتولین یا جنگ و غارت
بیشتر بود و غیرت در نظر آن ها طوری تفسیر می شد که زنده به گور کردن دختران از مراتب عالی
و نهایی غیرتمندی به حساب می آمد و وفا و یگانی را در این می دیدند که هم پیمان یا فرد قبیله خود را
در هر حادثه ،جانبداری کنند ،خواه حق باشد یا باطل!(سبحانی)13 ،
تربیت شدگان عصر جاهلیت ،یعنی قبایل مختلف عرب نه تمدنی به خود دیده بودند و نه تعلیمات و
قوانین و آدابی داشتند ،آنان از همه مزایای اجتماعی که موجب ترقی و تمدن است ،محروم بودند،
بنابراین هیچ گاه انتظار نمی رفت که چنین مردمی با آن سرعت به اوج مجد و عظمت نائل گردند و
از زندگی کوچک قبیله ای به سوی جهان وسیع انسانیت رهبری شوند.
روی این اصل باید فکر کرد که این تطور و تحول شگفت انگیز برای عرب جاهلی از کجا پدید آمد؟
جمعی که تا دیروز تمام قوای آن ها در راه اختالف و نفاق به کار افتاده بود و از همه نظام های
اجتماعی دور بودند ،با این سرعت شگرف دارای اتحاد کلمه و وحدت و الفت شوند و دولت نیرومندی

تشکیل دهند که ملت های بزرگ جهان آن روز در مقابلشان خاضع شوند و مطیع و فرمانبردار اصول
و آداب آنها گردند.
پیامبر اکرم (ص) زمانی که تفاخر ،غرور ،تکبر ،حیله ،نیرنگ و انواع فسادهای اخالقی و تکثر طلبی
فزونی گرفته بود ،به بعثت رسید و تحوالتی اساسی و بسیار چشمگیر ایجاد کرد.پیامبر اکرم(ص) در
شرایطی به بعثت رسید که انواع فسادهای اخالقی فراگیر شده بود ،آن حضرت با بهره گیری از اخالق
ویژه خود ،مکارم اخالقی را به گونه ای اعجاب انگیز گسترش داد و امروز نیز برایجهانیان نماد
اخالق است که آن را به کار گیرند .قرآن بارها به ویژگیهای حضرت محمد(ص) اشاره کرده و بر
اصرار نبی اکرم بر هدایت مردم شهادت داده است.
عرب با قبول اسالم ،از حکومت قبیله ای به حکومت جهانی قدم گذاشت .پیامبر اسالم توانست از
قبایل پراکنده عرب امتی تشکیل بدهد .شک نیست که تالیف امتی واحد از قبایلی که در طول تاریخ به
نزاع و تخاصم و حمله و هجوم بر یکدیگر عادت کرده بودند و خون همدیگر را می ریختند و در مدتی
اندک کاری بس بزرگ و معجزه اجتماعی بی نظیری است .زیرا چنین تحول عظیم ،اگر نتیجه سلسله
تحوالت و تطورات عادی بود ،نیاز به تربیت طوالنی و وسایلی بی شمار داشت(همان.)13 ،
در حقیقت پیامبر آنان را به این موفقیت رساند که قران در این باره می گوید:
« كُنْتُمْ عَلى شَفا حُ ْفرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَ َذكُمْ مِنْها »( آل عمران( )113/بر كنار پرتگاه آتش بودید كه شما را
از آن رهانید ).معنی آیه این است که جمعیت عرب ،قبل از اسالم ،بر لبه پرتگاه آتش بودند ،سپس به
وسیله پیامبر نجات پیدا کردند.
منظور این است كه به واسطه شرك و عداوت و رفتارهاى زمان جاهلیت بر لب گودال جهنم بودید و
نزدیك بود كه در آن سقوط كنید و غیر از موت كه بشما نزدیك شده بود چیزى بین شما و جهنم فاصله
نبود و خدا شما را از آن نجات داد .حضرت امام جعفر صادق علیه السِّالم میفرماید :خدا شما را بوسیله
حضرت محمِّد صلِّى اللِّه علیه و آله از آتش جهنم نجات داده است (نجفی خمینی.)301/2 ،
با مطالعه اخالق جاهلیت می توان دریافت که پیامبر(ص) صفات بد را رفع و در مقابل صفات خوب
را جایگزین و بنیانگذاری کرد ،حضرت محمد(ص) مکارم اخالقی را به گونه ای اعجاب انگیز
گسترش داد.
ویژگی های اخالقی اجتماعی نبوی:

پیامبر اکرم(ص) داراى جمیع اخالق حمیده و مكارم اخالق بود که در اینجا به برخی از آن ها اشاره
می کنیم:
 -1پیوند برادری
گروه انصار مرکب از دو قبیله اوس و خزرج بودندکه با یکدیگر عداوت دیرینه داشتند ولی همین دو
قبیله بودند که پیامبر خدا را به مدینه دعوت کرده اند نه تنها میان انصار عداوت و اختالف وجود
داشت بلکه نوعی اختالف فکری میان انصار و مهاجران حکومت می کردکه هر کدام برای خود آداب
و رسوم جداگانه داشتند و گروهی خود را برتر از گروه دیگری قلمداد می کرد .رسول اکرم(ص)
برای این که به این مناقشات خاتمه دهد و بر وحدت آن ها تحکیم بخشد ،از طرف خدا مامور گشت که
آن ها را دو تا دو تا برادر یکدیگر قرار دهد و فرمود « :دو تا دو تا در راه خدا برادر یکدیگر شوید»(
سیره ابن هشام .)411 /1 ،پیامبر از این طریق بر وحدت سیاسی و معنوی مسلمانان تاکید بخشید و
عداوت های دیرینه را به دوستی مبدل ساخت و همه را در قالب واحدی ریخت .کار اخوت به پایان
رسید علی (ع) با چشم های اشک بار رو به رسول اکرم(ص) کرد و گفت :میان همه عقد اخوت
برقرار نمودی ،اما برای من برادری معین نکردی ،در این هنگام پیامبر فرمود :تو برادر من در دنیا و
آخرت هستی و اگر کار برادری تو را به عقب انداختم می خواستم خود را برادر تو قرار دهم .تو
نسبت به من مانند موسی به هارون هستی جز این که پس از من پیامبری نیست ،تو برادرو وارث من
می باشی(بحرانی،البرهان )312/2 ،
 -2شرح صدر
تاریخ اسالم بیانگر آن است که اعراب جاهلی زشت ترین نوع برخوردها و تهمت ها را در حق
رسول خدا(ص) مرتکب می شدند و شخصیت آسمانی و ملکوتی آن حضرت آماج تیرهای تهمت و
دشنام کوردالن واقع می شد  ،امِّا پاسخ آن حضرت پیوسته همراه با کرامت نفس و برخاسته از مجد و
بزرگ منشی ویژه ی او بود  ،که قرآن کریم در این زمینه می فرماید :
« أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» (انشراح ()1/آیا براى تو سینهات را نگشادهایم؟)
یعنى یا محمِّد (ص) آیا ما سینه تو را به وسیله مقام نبوت و علم باز نكردیم و قلب تو را توسعه و
خوشنودى ندادیم تا اینكه براى اداء رسالت قیام كردى ،و در مقابل مشكالت صبر نمودى ،و اذیت و آزارها
را تحمل كردى ،و بر پاى ایمان استوار ماندى ،و به وسیله ایمان از غم و اندوه نجات یافتی ( نجفی خمینی،
)313/12

طبیعی است که آن همه سختی و بردباری در برابر آن همه نامردمی  ،جز با شرح صدر فراوان ممکن
نبود  ،در واقع به سبب همین شرح صدر بود که پیامبر آن همه سختی و نامردمی را با گشاده روئی
تحمِّل می کرد و در مقابل شبه مشرکان و ملحدان پاسخی آرام و منطقی ارائه می کرد و همین امر
سبب گردید که ایشان در راه مبارزه در راه حق و هدایت خلق از میدان به در نشده راز پیروزی و
موفقیت پیامبر خدا(ص) در امر تبلیغ دین همان پاسخ آرام و شرح صدر ایشان می باشد.
 -3رافت و مهربانی
اگر در میان ویژگی هایی که انسان از آن ها بهره مند است و صفاتی که بدان آراسته می باشد مقایسه
نماییم از حیث وارستکی و فضیلت ،صفتی را برتر از صفت مهربانی نمی یابیم .مهربانی در اسالم
صفتی نیک و برجسته است و یکی از صفات خدایی است که مسلمانان در عبادت و پرستش ،رو به
سعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»
حمَتِي َو ِ
سوی او می آورند چه اینکه او «رحمان و رحیم» است و « وَ رَ ْ
(اعراف ()146/و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است)
خدای سبحان پیامبر اکرم(ص) را خاص این صفت گرداند و در خطاب به مومنین فرمود:
علَ ْیكُمْ بِا ْلمُؤْمِنِینَ رَ ُؤفٌ رَحِیمٌ»(توبه()122 /
علَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ َ
عزِیزٌ َ
سكُمْ َ
« لَقَدْ جا َءكُمْ َرسُولٌ مِنْ أَنْفُ ِ
قطعاً ،براى شما پیامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بیفتید ،به [هدایت] شما
حریص ،و نسبت به مؤمنان ،دلسوز مهربان است)
رافت و مهربانی پیامبر خدا(ص) در دفع ضرر و زیان از مسلمانان و جلب منافع آن ها تجسم یافته بود
این آیه از قرآن پیامبر(ص) را مورد مد ح و ستایش قرار داده ،هم چنان که به اخالق نیکو و پسندیده و
قلب مهربانی که با گرفتاری و زیان و ضرر امتش نگران می شد اشاره کرده است و نیز فرستاده اش
را این چنین توصیف فرموده است:
غلِیظَ الْ َقلْبِ النْفَضُّوا مِنْ حَ ْوِلكَ»( آل عمران ()140/پس به
حمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا َ
« فَبِما رَ ْ
[بركتِ] رحمت الهى ،با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى ،و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پیرامون
تو پراكنده مىشدند)
خدای سبحان او را توصیف نمود چون با مردم به مهربانی سخن می گفت و این مالیمت و مهربانی و
عطایایی سرچشمه گرفته بود که خداوند به وی عنایت کرده بود ،و اگر او فردی درشت خوی و
سنگدل و نامهربان بود ،مردم از او متنفر گشته و از اطرافش پراکنده می شدند سراسر زندگی رسول

اکرم(ص) رافت و مهربانی بود ،چه در رفتارش با مردم و جه در رهنمودهایی که به امت خود
سفارش می فرمود(طباره.)422 ،
حمَاء بَیْنَهُمْ»
علَی ا ْلکُفَّارِ رُ َ
مهربانیِ با مؤمنان و دوستان« :مُحَمَّدٌ َرسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ َمعَهُ َأشِدَّاء َ
(فتح( )20/محمِّد (ص) پیامبرخداست وكسانى كه با اویند ،بركافران،سختگیر [و] باهمدیگرمهربانند)
علَیْكُمْ بِا ْلمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ»(توبه ()122 /بر او دشوار است شما در
علَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ َ
عزِیزٌ َ
« َ
رنج بیفتید ،به [هدایت] شما حریص ،و نسبت به مؤمنان ،دلسوز مهربان است) به رنج افتادنتان بر او
گران و دشوار است; به شما دلبسته است و به مؤمنان دلسوز و مهربان.
 -4بخشش و بردباری
پیامبر اکرم(ص) در سرشت خود آراسته به بردباری و عفو و گذشت بود ،با اینکه قدرت بر انتقام
عرِضْ عَنِ
داشت ،و بدین تربیت دستور الهی را امتثال کرد که فرمود « :خُذِ ا ْلعَفْوَ وَ ْأ ُمرْ بِا ْل ُع ْرفِ وَ أَ ْ
الْجا ِهلِینَ»(االعراف ()100 /گذشت پیشه كن ،و به [كار] پسندیده فرمان ده ،و از نادانان رُخ برتاب)
در تفسیر این آیه شریفه گفته شده با کسی که قطع رابطه با تو نموده ارتباط برقرار کنی و به کسی که
تو را از اعطا محروم ساخته است ،بخشش نمایی و کسی را که به تو ستم روا داشته ،عفو کنی؛ زیرا
اگر با کسی که قطع رابطه با تو نموده ،ارتباط برقرار سازی ،در حقیقت او را بخشوده ای و اگر به
کسی که تو را از اعطا محرم ساخته بخشش نمایی ،کار نیکی را انجام داده ای و آن گاه که کسی را که
به تو ستم روا داشته مورد عفو و گذشت قرار دهی ،در واقع از افراد جاهل و نادان رویگردان شده
ای(طباره.)431،
حسَنَةُ وَ ال السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي
در قرآن کریم درباره تشویق به عفو و بخشش آمده است «:وَ ال َتسْتَوِي الْ َ
هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَیْ َنكَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ » (فصلت ()31 /و نیكى با بدى یكسان نیست.
[بدى را] به آنچه خود بهتر است دفع كن آن گاه كسى كه میان تو و میان او دشمنى است ،گویى دوستى
یكدل مىگردد)
پیامبر عالوه بر اینکه بر اساس آموزه های اسالم و قرآن کریم ،مردم را به گذشت و عفو دعوت می
کرد ،خود در اوج گذشت بود ،به گونه ای که کسی از ایشان طلب عفو نمی کرد ،مگر اینکه پیامبر او
را می بخشید .در روایتی از انس بن مالک نقل شده است :شخصی از بادیه نشینان عرب بر پیامبر
وارد شد ،ردای آن حضرت را گرفته بود و به شدت می کشید .وقتی به پوست گردن آن حضرت نگاه

کردم ،اثر کشیده شدن عبا بر گردن مبارک آن حضرت را دیدم .در آن حال ،آن اعرابی از پیامبر می
خواست که از اموالش به او کمک کند .آن حضرت نیز به او توجه می کرد و در حالی که می خندید،
دستور داد به او عطایی داده شود(مجلسی.)231/16 ،
ابوالقاسم کوفی می گوید :هیچ گاه رسول اکرم(ص) انتقام خویش را از کسی نگرفت و از کسانی که
اذیتش می کردند ،گذشت می نمود و عفو می فرمود(طباطبائی ،سنن النبی )01،در برابر بدی دیگران،
بدی نمی کرد بلکه گناه آن ها را نادیده می گرفت و از آن ها گذشت می نمود (همان.)113،
 -5خیر خواهی
علَیْهِ ما
سكُمْ عَزِیزٌ َ
خداوند در مورد صفت خیر خواهی پیامبر می فرماید « « :لَقَدْ جا َءكُمْ َرسُولٌ مِنْ أَنْ ُف ِ
علَیْكُمْ بِالْمُ ْؤمِنِینَ رَ ُؤفٌ رَحِیمٌ»(توبه ()122 /قطعاً ،براى شما پیامبرى از خودتان آمد كه
عَن ُِّتمْ حَرِیصٌ َ
بر او دشوار است شما در رنج بیفتید ،به [هدایت] شما حریص ،و نسبت به مؤمنان ،دلسوز مهربان
است) این آیه خطاب به تمام بشر است نه فقط مسلمین .خداوند در این آیه می فرماید :برای شما پیامبری
از جنس خودتان آمده است که گرفتاریهای شما بر او سخت و ناگوار است .حریص است که شما را به
خیر برساند و به مومنین ،رئوف و مهربان است .خداوند پیامبر را به این صفات ستوده است که تمام
مشقات و مصایب دنیایی و آخرتی که بر بشر وارد آید ،بر پیامبر ناگوار است ،بنابراین برای نجات
بشر و هدایت ایشان حریص بود او نه تنها بر نجات و آسایش مسلمین حریص بود ،بلکه بر نجات بشر
نیز اهتمام فروان داشت؛ حتی از کفر و گرفتاری های کفار و مشرکین تا حد مرگ ناراحت بود(صفایی
حائری.)632 ،
سكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ یُ ْؤمِنُوا بِهذَا الْحَدِیثِ َأسَفاً»( کهف( )6 /شاید،
همچنین می فرمایدَ « :فَلعََّلكَ باخِعٌ نَ ْف َ
اگر به این سخن ایمان نیاورند ،تو جان خود را از اندوه ،در پیگیرىِ [كار] شان تباه كنى)
در این آیه شریفه دقیق شوید تا به اندازه خیر خواهی پیامبر اکرم(ص) واقف شده و بدانید که تا چه
اندازه در هدایت بشر اصرار داشت و از مشقات و ناگواری های وارده بر بشر متاثر می گشت.
راستی که توصیف عواطف پیامبر اکرم(ص) برای بشر و اصرار او در نجات و رغبت آن سرور بر
هدایت ایشان حیرت انگیز است درباره کسی که خداوند می فرماید:
حمَةً ِللْعاَلمِینَ»( انبیاء ()113 /و تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم)
سلْناكَ إِالَّ رَ ْ
« وَ ما َأ ْر َ

برای نمونه در حدیث است که «جوانی از یهود بسیار نزد پیامبر می آمد و چه بسا پیامبر او را دنبال
حاجتی روانه می نمود و یا گاهی برای پیامبر نامه می نوشت ،تا اینکه چند روز گذشت که دیگر از او
خبری نشد پیامبر از حال او جویا شد .یکی کفت :اکنون در حال احتزار و در شرف مرگ است پیامبر
با جمعی از اصحاب بر بالین او حاضر شد .جوان چشم هایش را بر هم گذاشته بود پیامبر او را خواند،
جوان یهودی چشم گشود و گفت :لبیک یا اباالقاسم  ،فرمود بگو  «:اشهد ان ال اله اال اهلل و انی رسول
اهلل» جوان برگشت و به پدر خود نگاه کرد و چیزی نگفت ،دفعه سوم چون به پدر نگاه کرد ،پدر به
او گفت :اختیار با تو است .اگر خواهی شهادت بده .جوان شهادتین بر زبا آورد و مرد .پیامبر به پدر او
فرمود :تو بیرون رو .آ نگاه به اصحاب فرمود :او را غسل دهید و کفن کنید و نزد من بیاورید تا بر او
نماز بخ وانم .پیامبر بیرون آمد و خدا را شکر نمود که بنده ای را به وسیله او از اتش جهنم نجات
داد(شیخ صدوق.)121 ،
بنابراین پیامبر این جوان یهودی را مورد توجه خویش قرار داد و باب رفت آمد را با او باز نمود و
وقتی او را چند روز ندید از حال او جویا شد و چون شنید مریض شده است به بالین او رفتو به این
طریق او را به اسالم دعوت نمودو در این کار جدیت نمود تا موفق شد.
 -6فروتنی
اندک اتفاق می افتد فرمانروایان صاحب قدرتی که زمام امور مردم را به دست دارند ،دارای تواضع و
فروتنی باشند ،به ویژه در زمان های گذشته که تکبر و فخر فروشی از صفات بارز حکام و
فرمانروایان کشورها به شمار می آمد ،ولی حضرت محمد(ص) با آن اداب و رسوم رایج به مخالفت
برخاست و تواضع و فروتنی یکی از برجسته ترین صفات آن حضرت محسوب می شد و یکی از
اهداف رسالت آن بزرگوار ،ریشه کن نمودن تکبر و خودپسندی بود که در جهان گسترش یافته بود.
پیامبر(ص) در زندگی خویش منتهای تواضع و فروتنی را از خود نشان داد در باب رفتار رسول
اکرم(ص) آمده است که آن حضرت در آخر مجلس می نشست و در مورد هر یک از افرادی که با او
نشسته بودند به گونه ای یکسان برخورد می کرد که شخص تصور نکند دیگری که در مجلس نشسته
از او بیشتر مورد احترام پیامبر است(طباره.)426،
در روایتی از امام صادق(علیه السالم)نقل شده است :رسول خدا غالباً رو به قبله می نشست ،بر روی
زمین می نشست و غذا می خورد و می فرمود :من بنده ای بیش نیستم .همان گونه که یک بنده غذا می
خورد ،غذا می خورم و مانند بندگان می نشینم( مجلسی.)220/ 16 ،

آیات متعددى در قرآن عظیم موجودند كه پیامبر اسالم صلِّى اللِّه علیه و آله را موظف میكنند :در مقابل
مؤمنین خفض جناح و تواضع و فروتنى نماید .از جمله آیه زیر خداوند می فرماید:
حكَ ِلمَنِ اتَّ َب َعكَ مِنَ ا ْلمُ ْؤمِنِینَ» (الشعرا ()214 /در برابر هر یك از مؤمنان كه از تو
« وَ اخْفِضْ جَنا َ
پیروى مىكند بال فروتنى فرودآر)
آیه خطاب برسول گرامى است هر كه بدعوت تو ایمان آورد و از برنامه مكتب قرآن پیروى نماید او را
مشمول لطف و مهر خود قرار بده و گرد خود آور در این جهت فرق نیست میان اقرباء و غیر آن
ها(حسینی همدانی.)01 /12 ،
 -7راست گویی
آنچه که اصالتا مطلوب و هماهنگ با نیاز فطری و مصالح زندگی اجتماعی انسان است ،صداقت و
راستی و کاشف بودن کالم از واقعیت است( مصباح یزدی.)331/3،
در واقع راستگویى از فضایل بسیار مهم اخالقى است كه در صورت همگانى شدن ،اعتماد افراد به
یگدیگر مستحكم شده ،جامعه انسانى به امنیت خواهد رسید .خداى سبحان در قرآن كریم ،مؤمنان را
پس از سفارش به تقواى الهى ،به وارد شدن در زمره راستگویان فرا مىخواند« یا أ َُّیهَا الَّذِینَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ»( توبه ()110 /اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،از خدا پروا كنید و با
راستان باشید) رسول خدا صلى اهلل علیه وآله راستگویى را زینت گفتار مىداند(قال النبى صلى اهلل
علیه وآله :زینة الحدیث الصدق (مجلسی)0/62 ،و از نزدیكترین افراد را به خود در روز قیامت،
راستگوترین آنها معرفى مىكند.
رسول اکرم(ص) در طی زندگی خود از شخصیت ممتازی برخوردار بود .او کوچکترین نقطه
ضعف اخالقی در این دوره طوالنی از زندگی ،از خود بر جای نگذاشته و هرگز به کارهای ناپسند و
زشت روی نکرده بود و مهمترین ویژگی اش راستگویی اش بود .شخصیت استوار او که مردمان در
جاهلیت بدان دلیل لقب« امین و درستکار» را به وی داده بودند ،پشتوانه اخالقی دعوت توحیدی اش
بود .رسول اکرم(ص) برای اثبات رسالت الهی اش به صداقت خود استدالل می کرد؛ چرا که مردمان
بر اساس همین صداقت با یکدیگر زندگی کرده و اطمینان به گفتارهای همدیگر دارند(جعفریان.)22 ،
پیامبر اکرم(ص) شخصیتى بود كه فوقالعاده راستگو و درستكار بود .اضافه بر راستگوئى پیامبر خدا
هم بود .و چون الزمه راستگو بودن پیامبر بودن نیست پیامبر هم نمىبود راستگو مىبود.

 -8امانت داری
امانتدارى پیامبر اكرم صلى اهلل علیه وآله زبانزد عام و خاص بوده و هست ؛ حتى پیش از بعثت نیز
آن حضرت در میان مردم مكه ،با لقب «امین» مشهور بود ؛ بدترین دشمنان ایشان نیز وى را فردى
امین مى شمردند و در امانتدارى او تردیدى نداشتند .هر كس حتى اگر نخ و سوزنى نزد آن حضرت به
امانت مىگذاشت ،ایشان آن را به وى باز مىگرداند(کلینی.)636/2 ،
ایشان بر امانتدارى تأكید مىكرد و كسانى را كه از این ویژگى بىبهره بودند ،اساساً بىایمان
مىدانست «قال النبى صلى اهلل علیه وآله :ال ایمان لمن ال امانة له» (مجلسی .)102/60 ،از نظر ایشان
یكى از مهمترین مالكهاى سنجش و ارزیابى انسانها امانتدارى آنهاست؛ قال النبى صلى اهلل علیه
وآله« :ال تنظروا إلى كثرة صالتهم وصومهم ،و كثرة الحج والمعروف ،و طنطنتهم باللیل ،ولكن انظروا
الى صدق الحدیث وأداء االمانة» (به كثرت نماز ،روزه ،حج و ...آنها منگرید ،بلكه به راستگویى و
امانتدارى آنها بنگرید)(مجلسی.)111/32،
 -9برخورد با دشمنان(یهود)
اسالم بر اساس عدالت و صلح و دوستی و همزیستی مسالمتآمیز بنا نهاده شده است(عزیزی،
 ) 623و مسلمانان به نص صریح قرآن ،به تمام انبیاء گذشته و كتابهایی كه بر آنها نازل شده است،
ایمان دارند و همه آنها را به عنوان بندگان صالح و برگزیده پروردگار مورداحترام و تجلیل قرار داده؛
تفرقه میان آنها قایل نیست .حقوق پیروان سایر مذاهب تا آن اندازه مورد توجِّه اسالم بوده است كه
خرِجُوا مِنْ
ن أُ ْ
هنگام تشریع جهاد برای اولین مرتبه ،قرآن كریم حكمت آنان را چنین بیان میكند« :االَّذِی َ
ُدمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ
ضهُمْ بِ َبعْضٍ َله ِّ
دِیارِهِمْ بِغَ ْیرِ حَقٍّ إِالَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ َبعْ َ
صرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ» (حج)11/
صلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُ ْذ َكرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْ ُ
َ
(واگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمیكرد ،صومعهها و كلیساها و كنیسهها و مساجدی
كه نام خدا در آنها بسیار برده میشود ،سخت ویران میشد).
با توجِّه به تقدِّم معابد مذاهب دیگر بر مسجد ،كه معبد مسلمانان است ،در این آیه شریفه حمایت
اسالم از اقلیتهای مذهبی تا درجهای فوقالعاده انسانی و خالی از هرگونه تعصب روشن میگردد
(حیدری نراقی.)613 ،

مدارا و صلحطلبی و عدالتخوهی دراسالم تا آن اندازه است كه حتی مشركین را (كه به هیچ یك
از ادیان آسمانی اعتقاد ندارند) اگر درصدد تحقِّق اصول و مبانی اسالم باشند ،مورد حمایت
قرارمیدهد(همان .)612 ،
مدارا و مسالمت با مردم از شیوههای اخالقی است كه پیامبر -صلی اهلل علیه وآله -حتی با مخالفان
خود بكار برده و میفرمود «:همان گونه كه به ابالغ رسالت مأمور شدم به مدارا كردن با مردم موظف
گردیدم» (رهبر) 110 ،و نمونه آن قبول پیشنهاد صلح از سوی مخالفین و طوایف یهود در سال اول
هجرت بود كه با استقبال پیامبر مواجه گشت(عزیزی.)623 ،
در بعضی روایات آمده که گروهی از اهل کتاب به رسول اکرم(ص) گفتند :اگر شما پیامبرید و علی بن
ابیطالب پسر عموی شما که در کنار شما نشسته جانشین شماست ،دعا کنید که خدا این جوان را که
سالهاست به بیماری برص مبتالست ،درمان کند .رسول خدا و امیر المومنین(ع) با اینکه از انکار و
تعصب آن ها با خبر بودند ،دعا کردند و خداوند آن جوان راشفا داد .جوان بعد از آن که شفا یافت،
اسالم آورد و سالیان متمادی در کمال سالمت به سر برد،ولی پدر اوگفت :این حادثه اتفاقی بود که
دعای شما با شفای او هم زمان شد ولی اگر دعا نمی کردید نیز ،او شفا می یافت .پس دعای شما جزو
مقارنات اتفاقیه شفای الهی است و هیچ ارتباطی بین دعای شما و شفای این جوان نیست.رسول
خدا( ص) بعد از اقامه دلیل و اتمام حجت ،شنید آن مرد متعصب می گوید :اگر شما حق می گویید و
دعایتان مستجاب است از خدا بخواهید مرا برص مبتال کند انسان خشن و قسی ،در حال تعصب و
غضب ،علیه خود هم دعا می کند « :وَ یَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَ ْیرِ وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُوالً» (اسراء/
 ( )11و انسان [همان گونه كه] خیر را فرا مىخواند[ ،پیشامد] بد را مىخواند و انسان همواره
شتابزده است) رسول خدا(ص) فرمود :اگر دعا کردم و خداوند اجابت کرد ،باز هم می گویید آن
حادثه اتفاقی بود .مرد یهودی گفت :نه ،اگر جزو مقارنات اتفاقیه باشد ،امر بر دیگران مشتبه می شود
و این عمل باعث گمراهی است و خداوند جلوی این گونه از مقارنات اتفاقیه را می گیرد.رسول

اکرم(ص) بر اساس جدال احسن به او فرمود :این سخن درست است ولی همین را باید درباره درمان
پسرت نیز معتقد باشی( مجلسی.)321/0 ،
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صبر و شکیبایی

رحمت و مدارای پیامبر اعظم به گونه ای فراگیر بود که حتی با کسانی که سال ها با او دشمنی کرده
بودند و در مقابل همه آن فشارها و سختی ها پیامبر رحمت از صبر و شکیبایی برخوردار گشته بود
حتی در مقابل مشرکان هم از در رحمت و گذشت وارد شد و در روز فتح مکه اعالن فرمود :و الیوم
یَوُمُ المرحمه  ،امروز روز رحمت و مهربانی است (تاریخ طبری  ) 46/3 ،واین امکان پذیر نبود جز
در سایه ی صبر و شکیبایی که خداوند متعال به حضرت رسول (ص) عنایت کرده بود .
خداوند متعال در قرآن می فرماید:
ش َركُوا أَذىً كَثِیراً وَ
س َمعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا ا ْلكِتابَ مِنْ قَ ْبِلكُمْ وَ مِنَ الَّذِینَ َأ ْ
« لَتُ ْبلَوُنَّ فِي َأمْواِلكُمْ وَ أَنْ ُفسِكُمْ وَ لَ َت ْ
عزْمِ الْأُمُورِ» (آل عمران ()126 /قطعاً در مالها و جانهایتان آزموده
إِنْ تَصْ ِبرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذِلكَ مِنْ َ
خواهید شد ،و از كسانى كه پیش از شما به آنان كتاب داده شده و [نیز] از كسانى كه به شرك
گراییدهاند[ ،سخنان دل] آزار بسیارى خواهید شنید ،و [لى] اگر صبر كنید و پرهیزگارى نمایید ،این
[ایستادگى] حاكى از عزم استوار [شما] در كارهاست)
هدف اصلی بعثت تمام انبیاء الهی و خصوصاً حضرت خاتم هدایت و تزکیه ی نفس عامه ی مردم
است به صراط الهی و باز داشتن از ضاللت و گمراهی ،پیامبر الهی بر اساس محورهائی به این امر
مهم توجه داشتند .که در این جا محورهای دعوت حضرت رسول(ص) را مورد بررسی قرار می
دهیم.
ویژگی های اخالقی پیامبر(ص) در امر تبلیغ
 -1انطباق گفتار و عمل
پیامبر گرامی اسالم به ویژه در برابر مشرکان عنود ،هیچ گاه از اظهار عقیده ی خویش باز نماند و
حتی در دوران دعوت پنهانی در برابر پرسش های گفته و یا نا گفته ی قریش و دیگران عقاید خویش
را به صراحت اعالم کرد در حدیث است :مردم را به سوی خیر و نیکی بخوانید ،ولی به وسیله ی غیر
زبان ،یعنی عمل و پیشقدم شدن برای هدایت و راهنمایی بشر ( مطهری  ،تبلیغ و مبلغ )244 ،

رفتار وگفتار رسول خدا(ص) کامالً با یکدیگر منطبق و هماهنگ بود ،یعنی عمل و سخن آن
حضرت همدیگر را تأیید می کردند .صاحب عقیده ای که بر حق باشد دلیلی برای کتمان و سرپوش
نهادن بر اعتقاد خویش ندارد .او حقیقت محض را بدون پیرایه و به دور از ترس و خوف آشکار می
سازد (عباسی. )102 ،
پیامبری که سخنش صدق و آئینش بر پایه ی حق و شریعتش بر مبنای فطرت و پشتوانه اش وحی
الهی است از چه چیزی در اعالم عقیده اش واهمه داشته باشد؟کسی که سخن خدا را بر مردم اعالم می
کند از آن جایی که سخن خدا نور است و روشی حق را از باطل جدا می کند (قرائتی  ،قرآن و تبلیغ
 )40،مبلغ بالینی آئین خود را وفق بدهد تا سخنش مردم فهم بشود.
 -2دعوت به اجرای عدالت
عدالت خواهی و دادگری یکی از ضروریات زندگی اجتماعی بشر بوده و هست بلکه نام هستی بر
محور آن می گردد ،و پیامبر گرامی اسالم در زمینه ی عدالت می فرماید«:بالعَدل قامَت السَماوات
واالرض» آسمان ها و زمین براساس عدل استوارند ( نهج الفصاحه  )133،جامعه ی انسانی که گوشه
ای کوچک از این عالم پهناور است ،نیز نمی تواند ،از این قانون جهان شمول کنار باشد و بدون عدالت
به حیات سالم خود ادامه دهد ،لذا پیامبر الهی با برنامه ی آسمانی برای ایجاد عدالت اجتماعی در
امورات مربوط به جامعه ی بشری اقدام نموده است .
قرآن کریم در این زمینه می فرماید « :وَ إِذا ُقلْتُمْ فَاعْ ِدلُوا وَ لَوْ كانَ ذا ُقرْبی » ( انعام  ( )142/و چون
[به داورى یا شهادت] سخن گویید دادگرى كنید ،هر چند [درباره] خویشاوند [شما] باشد)
 -3ارتباط صمیمی با همگان
ارتباط حضرت رسول(ص) با مردم  ،اعم از مؤمن و کافر از موضع شفقت و مهرورزی و
دوستی خالصانه ی ایشان بود ،او مشرکان را هم چون بیمارانی تلقی می کرد که نیازمند پرستاری
دلسوز برای معالجه و مداوایند .در نظر ایشان مؤمنان هم چون دیگر گروه های نیازمند و محتاج
مراقبت حکیمانه به منظور رشد ایمان و سلوکشان به سوی خدا می باشند.
بد ین جهت پیامبر در جهت ایجاد ارتباط صمیمی و طرح دوستی با هر دو گروه بودند نمونه ی
بارز چنین برخوردی را می توان در داستان عداس غالم شیبه و عتبه دریافت وقتی پیامبر(ص) به
عداس فرمود  " :تو از چه سرزمینی هستی و دین تو چیست؟ گفت نصرانی ام و اهل نینوا ،پیامبر(ص)

فرمود  :از شهر مرد صالح ،یونس بن متی،عداس گفت  :چطور یونس بن متی را می شناسی ؟ فرمود:
او برادر من است و من و او هر دو پیامبریم ( ابن هشام .)121/1،
هم چنین در این باره روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود :رسول خدا(ص) نگاه های
خود را به تساوی میان اطرافیان تقسیم می کرد ،او هیچ گاه پای خود را پیش یارانش دراز نکرد و
چون مردی از اصحاب با او مصاحفه می نمود ،پیامبر(ص) قبل از او دستش را عقب نمی کشید ،و
چون به این موضوع پی بردند ،هنگام مصاحفه دستش را کمی مایل می کرد ،پس آن مرد دستش را
کنار می کشید ( طباطبائی ،سنن النبی. )13،
نتیجه گیری
با بررسی نقش پیامبر در تغییر رفتار اجتماعی عرب با تاکید بر اخالقیات به این نتیجه می رسیم که:
 -1اهمیت موضوع ( بایستگی رفتار پیامبر) :الگو پذیری انسان( نیاز انسان به الگو) ،الگو گیری
از شخصیت پیامبر(ص)(پیامبر الگوی همگانی) ،پیامبر ،عقل جامعه بشری ،پیامبر ،روح
جامعه بشری ،راز موفقیت پیامبر(ص)(خلق عظیم).
 -2پیامبر اکرم(ص) مورد نیاز دائمی همه انسان ها در همه رفتارها در گستره همه زمان ها و
مکان هاست.
 -3در اهمیت اخالق پیامبر همین بس که هدف رسالت شمرده شده و خداوند او را به نیکی اخالق
ستوده و اسوه برای همه بشریت معرفی نموده است.
 -1جمعیت عرب ،قبل از اسالم ،به واسطه شرك و عداوت و رفتارهاى زمان جاهلیت در
گمراهی و فساد اخالقی بودند که به وسیله پیامبر نجات پیدا کردند.
 -4ویژگی های اخالقی اجتماعی پیامبراکرم(ص) :پیوند برادری،شرح صدر ،رافت و مهربانی،
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The role of prophet in Arab's social behavior change with emphasis on
moratity
Kobra Rahimzadeh1, Ramazan La'li Sani2, A'zam Aminian3
Prophet's behavior has been accounted his prophecy object. Allah has praised
him for his good behavior, and has introduced him as a pattern person for all
human being. So it is needful to study his social behavior in all aspects of
morality, during all his lifetime and in all places and situation.
The most important criterion for analyzing and explaining prophet's behavior is
the changes and evolutions that he has figured on appearing them. So the
change that prophet developed in Arab system, and affect that he had with Arab,
is being lionized, because it was the beginning of movement and also was the
ground for root and base changes in society system.
So we should study his life, in order to remake his behaviors and then guide
ourselves and other people thitherward.
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So, the more Islamic behavior of prophet transpire in the society, all people can
widely make use of clear derivation of inspiration and complete model of
humanity[ the prophet of Islam].
Key words: prophet's personality, morality, social behavior.

