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استادیار دانشگاه شیراز ،شیراز


فرج تالشان

كارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز ،شیراز
(تاریج دریافت1392/10/11 :؛ تاریج پذیرش)1393/10/08 :

چکیده
پیامبر اسالم (ص) انسان كامل و خاتم انبیاء الهی است كه واجد همة مزایای مشترک انبیای
پیشین است .قرآن كریم برخی از خصو یتها را ویژة ایشان قرار داده كه انبیای دیگر فاقد آن بودهاند
و تا روز قیامت كسی به این ویژگیها متّصب نخواهد شد .او اف و احکامیكه اختصاص به پیامبر (ص)
دارد ،به دو دسته تقسیم میشوند :یک دسته او اف و احکامی كه بر اختصاص بودن آنها میان مفسّران
اتّفاق نظر است؛ مانند :ازدواجهای پیامبر (مِهری و غیر مِهری) ،وجوب نماز شب ،مکتوب بودن نام
پیامبر اسالم(ص) در عهدین ،اوّل المسلمین بودن ،اعطای كوثر ،خاتمیّت و شخصیّت جهانی و اعطای
مفصّل .دستة دیگر او اف و احکامیهستند كه در اختصاص داشتن آنها به پیامبر گرامی اسالم (ص)
میان مفسّران اختالف است؛ مانند :علوّ مرتبه ،عبد مطلس بودن ،اُسوه بودن ،تجلیل در خطاب و منّت
بودن بعثت ایشان بر مؤمنان .این موارد ،تمام خصو یّتهای پیامبر اسالم(ص) نیستند ،بلکه
ویژگیهای اختصا ی دیگری نیز وجود دارند كه ب ه گواهی قرآن سایر انبیای الهی این او اف و احکام
را ندارند.
واژگان کلیدی :پیامبر اكرم (ص) ،انبیای الهی ،قرآن كریم ،ویژگیها.

(نویسندة مسئول) E-mail: Ashokr@rose.shirazu.ac.ir
E-mail: asma13910@gmail.com





عبدالعلی شکر و فرج تالشان

8

مقدّمه
انبیای الهی فات مشتركی دارند .این فات عبارتند از :دعوت به توحیـد ،تقـوا ،رفـع اخـتالفهـا،
پیکار ضدّ شرک و جهل و تقلید ،انذار و تبشیر ،عصمت ،ارایة بیّنـات ،كتـاب و میـزان ،معجـزه ،محتـرم
شمردن محرومان و تبیین وحی .این موارد از جمله فات عملی آنها به شمار میرود .در فات معنوی
و كماالت روحی نیز میان آنها اشتراکهایی مثل مخلص بودن ،ابر بودن ،توحیـد در خشـیت ،ـادق
بودن و امانتداری وجود دارد.
سؤال كلیدی این جستار این است كه آیا در قرآن كریم و بهایی در مورد پیـامبر بزرگـوار اسـالم
(ص) وجود دارد كه تنها اختصاص بدو داشته باشد و بـدین وسـیله آن حتـرت (ص) سـرآمد و افتـل
پیامبران الهی تلقّی شود؟ آنچه مسلّم است اینکه همة پیامبران الهی در مقام و منزلت واحدی نیسـتند،
بلکه جایگاههای گوناگونی در پیشگاه الهی دارند .خداوند در این خصوص میفرمایـد...﴿ :وَ لَقَدْ فَضَّـلننَا
بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ... :ما بعتى از پیامبران را بر بعتى دیگر برترى دادیـم و
به داوود ،زبور بخشیدیم﴾ (اإلسراء .)55 /نیز میفرمایـد﴿ :تِلنکَ الرُّسُلُ فَضَّلننَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْـضٍ :...
بعتى از آن رسوالن را بر بعتى دیگر برترى دادیم( ﴾...البقره.)253/

در روایات نیز بر این موضوع تأكید شده است .امام ادق (ع) میفرماید« :سَادَةُ النَّبتیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ
خَمْسَةٌ وَ هُمْ أُولُوا الْعَزْمت مِنَ الرُّسُلت وَ عَلَیْهتمْ دَارَتِ الرَّحَى نُوحٌ وَ إتبْرَاهِیمُ وَ مُوسَى وَ عِیسَى وَ مُحَمَّـدٌ َـلَّى
اللَّهُ عَلَیْهتمْ وَ عَلَى جَمِیعت الْأَنْبتیَاءِ :بزرگ پیامبران و رسوالن پنج نفرند و آنها پیامبران اولواالعزم هسـتند و
آسیاى نبوّت و رسالت بر محور وجود آنها دور مىزند .آنها نوح ،ابراهیم ،موسى ،عیسـى و محمّـد بودنـد
كه درود خدا بر آنها و بر تمام پیامبران باد» (كلینی1407 ،ق ،.ج  .)175 :1پیامبر اكرم(ص) میفرماید:
«إتنَّ اللَّهَ فَتَّلَ أَنْبتیَائَهُ الْمُرْسَلِینَ عَلَى مَلَائِکَتِهِ الْمُقَرَّبتینَ وَ فَتَّلَنِی عَلَى جَمِیعت النَّبتیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ :خداوند
پیامبرانش را بر فرشتگان مقرّب برتری داد و مرا بر تمام پیامبران و رسوالن برتری داد» (فیض كاشانی،
 ،1387ج  .)201 :4پ در بین انبیاء اختالف مقام و تفاضل درجات وجود دارد و پیـامبر اسـالم (ص)،
آخرین و برترین پیامبر خدا ،دارای ویژگیها ،احکام و فات خا ّی است كه باعث برتری ایشان نسـبت
به سایر انبیاء شده است.
بحث دربارة فات انبیاء به ورت پراكنده به قبل از اسالم نیز برمیگردد ،چرا كه پیامبران پیشین
فاتی ر ا از پیامبران آینده برای مردم بیان كردند؛ همانگونـه كـه حتـرت عیسـی (ع) در كتـاب خـود
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برخی فات پیامبر اسالم (ص) را بیان كردند .در این مقاله به روش تو یفی ـ تحلیلی ،برخی از فات
و احکام كه خاصّ پیامبر اكرم (ص) است ،با استناد به آیات قرآن معرفی میگردد.1

1ـ صفات و احکام اجماعي پیامبر اکرم (ص)
1ـ )1مکتوب بودن نام پیامبر در عهدین (تورات و انجیل)
از دیگر خصو یّتهایی كه اكثر مفسّران آن را تنها اختصاص به پیامبر اكرم (ص) میدانند ،مکتوب
بودن نام ایشان در عهدین میباشد .فتها ،عالمتها ،نشانهها و دالیل نبوّت و حقّانیّت پیامبر (ص) بـا
تعبیرهای مختلب در كتابهای آسمانی پیشین (تورات و انجیـل) وجـود دارد ،چنـانكـه انسـان را بـه
حقّانیّت ایشان مطمئن میسازد .قرآن كریم در این باره میفرمایـد﴿ :الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُـولَ النَّبِـي
األُمِّي الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکنتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَاإلِننجِیلِ :...همانها كه از فرستاده (ی خـدا) ،پیـامبر
«امّى» پیروى مىكنند؛ پیامبرى كه فات او را در تورات و انجیلـى كـه نزدشـان اسـت ،مـییابنـد﴾...
(األعراف.)157 /
همچنین در آیة دیگری آمده است كه عالمان اهل كتاب ،پیامبر اسالم (ص) را بـه خـوبی همچـون
فرزندان خود می شناسند و نام و نشان و مشخّصات او را در كُتُـب مـذهبی خـود خوانـدهانـد﴿ :الَّـذِینَ
آتَیْنَاهُمُ النکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ :...كسانى كه كتـاب آسـمانى بـه آنـان دادهایـم ،او =

پیامبر] را همچون فرزندان خود مىشناسند( ﴾...البقره.)146 /

این آیه پرده از حقیقت جالبی برمیدارد و آن اینکه بیـان ـفات جسـمی و روحـی و ویژگـیهـای
پیامبر اسالم (ص) در ُكتُب پیشین به قـدری زنـده و روشـن بـوده كـه ترسـیم كـاملی از او در اذهـان
كسانیكه با آن كُتُب سر و كار داشتهاند ،مینمود (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی ،1374 ،ج  .)500 :1از اینکـه
رسول خدا (ص) با اسم ذكر نشده ،بلکه با سه و ب «رسول»« ،نبـی» و «امّـی» یـاد شـده اشـت و در
ادامة آن فرموده﴿ :الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکنتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَاإلِننجِیلِ﴾ ،به خوبی به دسـت مـیآیـد
كه آن حترت در تورات و انجیل هم به این سه و ب معرّفی شده است (ر.ک؛ طباطبـائی1403 ،ق ،.ج
)365 :8؛ زیرا غیر از این آیه كه راجع به شهادت تورات و انجیل بر نبـوّت آن حتـرت اسـت ،در هـی
جای دیگر قرآن ،رسول خدا به مجموع این او اف به ورت یکجا تو یب نشده است.
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2ـ )1اوّلالمسلمین
«اوّلالمسلمین» از ویژگی دیگر پیامبر اكرم(ص) اسـت كـه اكثـر مفسّـران بـر اختصـاص آن بـدان
حترت ،اتّفاق نظر دارند .خداوند به پیامبرش دسـتور مـیدهـد كـه بگـو« :مـن اوّلـین مسـلمانم»﴿ :الَ
شَرِیکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أُمِرنتُ وَأَنَان أَولُ النمُسْلِمِینَ :همتایى براى او نیست و به همین مأمور شـدهام و مـن

نخستین مسلمانم!﴾ (األنعام .)163 /منظور از «اوّلالمسلمین» اوّلـین ذاتـی اسـت كـه احیانـاآ از آن بـه
اولویّت رتبی یاد میشود.
خداوند دربارة هی پیامبری تعبیر «اوّلالمسلمین» ندارد ،حترت ابراهیم (ع) با اینکه سـبس زمـانی
داشت و سرسلسلة انبیای ابراهیمی (ع) بود و دعا كرد﴿ :رَبنَا وَابْعَثن فِیهِمْ رَسُوالً مِّننهُمْ یَتنلُو عَلَـیْهِمْ
آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ النکِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ یُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنتَ العَزِیـزُ الحَکِـیمُ :پروردگـارا! در میـان آنهـا
پیامبرى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را كتاب و حکمت بیاموزد و پاكیزه كنـد؛
زیرا تو توانا و حکیمى (و بر این كار توانایى)﴾ (البقره .)129 /رسول خدا (ص) هم طبس بعتی از نقلها
فرمود« :أَنَا إتبنُ الذَّبتیحَین» و خود را فرزند اسماعیل پسر ابراهیم (ع) میداند .با ایـن حـال ،خداونـد بـه
ابراهیم (ع) نفرمود كه بگوید من اوّلین مسلمانم .نوح (ع) كه شـیجاالنبیـاء و نیـز آدم (ع) كـه ابوالبشـر
است ،هی یک این جمله را نفرمودند و تنها كسی كه قرآن از او به عنوان «اوّلالمسلمین» یاد میكنـد،
رسول خداست .معلوم میشود این اولویّت ،زمانی و تاریخی نیسـت؛ زیـرا اگـر اولویّـت زمـانی بـود ،هـر
پیغمبری نسبت به قوم خویش «اوّلالمسلمین» بود و انبیای پیشین نیز به طریـس أولـی مـیتوانسـتند
مصداق این اولویّت باشند .از اینکـه خـدای سـبحان تنهـا بـه پیـامبر اسـالم فرمـود :بگـو مـأمورم كـه
«اوّلالمسلمین» باشم ،برای آن است كه وی اوّلین ادر یا اوّلین ظاهر است؛ یعنی در رتبـة وجـودی او
هی ك قرار ندارد ،چنانكه آن حترت در قیامت ،اوّل كسی است كه محشور میشود (ر.ک؛ جـوادی
آملی ،1385 ،ج .)30 :8
فیض كاشانی معتقد است « :إتنَّهُ أَوَّلُ مَن أَجَابَ فِی المِیثَاقت :حترت نخستین كسی است كه در عالم
ذر و گرفتن عهد و میثاق ،لبّیک گفته است .پ اسالم آن حترت مقدّم بر اسالم همة خالیـس اسـت»
(فیض كاشانی ،1387 ،ج .)654 :2
عالّمه طباطبائی بر این باور است كه جملة «و أَنَا أَوَّلُ المُسلِمِینَ» داللت بر این دارد كـه مقصـود از
«اوّل» ،اوّلیّت به حسب درجه اس ت ،نـه اوّلیّـت بـه حسـب زمـان؛ زیـرا قبـل از پیـامبر اكـرم(ص) نیـز
مسلمانانی بودند ،به شهادت حکایت قـرآن از قـول نـوح(ع) كـه فرمـود ...﴿ :وَأُمِـرنتُ أَنن أَکُـونَ مِـنَ
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النمُسْلِمِینَ﴾ (یون  .)72/همچنین از قول ابراهیم(ع)كه فرمود﴿ :إِذن قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَـالَ أَسْـلَمْتُ
لِرَبِّ النعَالَمِینَ﴾ (البقره .)131 /نیز از قول او و فرزندش كه گفتند« :رَبنَا وَاجْعَلننَا مُسْـلِمَیْنِ لَـکَ﴾...
(همان .)128 /یا دربارة لوط(ع) فرمود﴿ :فَمَا وَجَدْنَا فِیهَا غَیْرَ بَیْتٍ مِّنَ النمُسْلِمِینَ﴾ (الـذّاریّات )36 /و
از ملکة كشور سبأ حکایت كرد كه گفـت...﴿ :وَأُوتِینَا النعِلنمَ مِن قَبْلِهَا وَکُنَّا مُسْـلِمِینَ﴾ (النّمـل.)42 /
البتّه در ورتی كه مقصود ملکة سبأ اسالم برای خدا باشد و نیز گفت...﴿ :وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّـهِ
رَبِّ النعَالَمِینَ﴾ (همان.)44 /
در قرآن كریم كسی به و ب «اوّلالمسلمین» تو یب نشده است ،بلکه تنها رسول خداست كـه در

آیة مورد بحث و همچنین در آیة﴿ :وَأُمِرنتُ لِأَنن أَکُونَ أَولَ النمُسْلِمِینَ :دسـتور یافتـهام كـه نخسـتین

مسلمان باشم﴾ (الزّمر ،)12/پیامبر اسالم (ص) «اوّلالمسلمین» خوانده شده است .اینکه بعتی گفتهاند
مقصود این است كه آن جناب اوّل مسلمان از این امّت است به این دلیل كه اگـر مـراد اسـالم در همـة
قرون بوده باشد ،اوّلین مسلمان ابراهیم(ع) است ودیگران تابع او هستند ،حرف ـحیحی نیسـت؛ زیـرا
اسالم در آیة شریفة (األنعام )163/مقیّد به اسالم این امّـت نشـده اسـت .پـ وجهـی بـرای تقییـد آن
نیست .امّا اینکه گفته اند اوّلین مسلمان ابراهیم(ع) میباشد ،در نقد آن باید گفت آیاتی وجـود دارد كـه
پیامبران قبل از ابراهیم را هم مسلمان معرّفی كرده است .امّا آیات ﴿رَبنَا وَاجْعَلننَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِـن

ذُرِّیتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّکَ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَآ إِنَّکَ أَنتَ التَّوابُ الرَّحِیمُ﴾ (البقره )128 /و ﴿...مِّلَّةَ
أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَماکُمُ النمُسْلِمینَ مِن قَبْلُ( ﴾...الحج ،)78/هـی كـدام داللـت بـر ادّعـای مزبـور
ندارند (ر.ک؛ طباطبائی1403 ،ق ،.ج 395 :7ـ .)394از آیة  163سورة انعام چنین برمیآید كه اسالم بر
دیگر ادیان فتیلت دارد و پیروی از اسالم واجب است؛ زیرا پیامبر اسـالم(ص) اوّلـین كسـی اسـت كـه
مأمور شد در برابر اسالم تسلیم شود و دیگران جز تبعیّت از او وظیفـة دیگـری ندارنـد (ر.ک؛ طبرسـی،
 ،1360ج .)36 :9

3ـ )1اعطای کوثر
كوثر هدایای ویژه ای است كه خداوند از میان انبیاء الهی تنها به پیامبر اسالم (ص) عطا نموده است.
تمام مفسّران در این اختصاص اتّفاق نظر دارند .خداوند برای تسـلّی خـاطر آن حتـرت در برابـر انبـوه
حوادث دردناک و زخم زبانهای مکرّر دشمنان میفرماید﴿ :إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ النکَوْثَرَ :مـا بـه تـو كـوثر =
خیر و بركت فراوان] عطا كردیم﴾ (الکوثر.)1 /
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كوثر و فی است كه از «كثرت» گرفته شده و به معنی خیر و بركت فراوان میباشد .همچنـین بـه
افراد سخاوتمند نیز «كوثر» می گویند .در اینکه منظور از «كوثر» چیست ،اقـوال متعـدّدی وجـود دارد.
بعتی آن را نهری در بهشت و برخی آن را حوض كوثر میدانند كه متعلّس به پیامبر(ص) است .گروهـی
آن را به نبوّت و قرآن و دیگران نیز به كثرت ا حاب و یاران ،كثرت فرزنـدان ،ذریّـه و شـفاعت تفسـیر
كردهاند .امّا اینها مصداقهای روشنی از این مفهومانـد و كـوثر بـه معنـای خیـر كثیـر و نعمـت فـراوان
میباشد (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  .)372 :27یکی از روشنترین مصداق كوثر وجود مبـارک حتـرت
فاطمه زهرا(س) است ،چون نسل و ذریّة پیامبر اسالم(ص) بهوسیلة همین فرزند گرامیدر جهان انتشار
یافت؛ نسلی كه نه تنها فرزندان جسمانی پیغمبر بودند ،بلکه آیـین و تمـام ارزشهـای اسـالم را حفـ
كردهاند و به آیندگان ابالغ نمودند.

4ـ )1ازدواج مهری دایمي با بیش از چهار زن
از جمله احکامی كه تنها به پیامبر اكرم (ص) اختصاص دارد« ،ازدواج با بیش از چهار زن به ورت
دایمی» میباشد كه پیامبر (ص) با دادن مهریة این زنان ،با آنها ازدواج میكرد و بیش از چهار زن بـرای
سایر مسلمین حرام بـود﴿ :وَإِنن خِفنتُمْ أَالَّ تُقنسِطُوان فِي النیَتَامَى فَانکِحُوان مَا طَابَ لَکُـم مِّـنَ النِّسَـاء
مَثننَى وَثُالَثَ وَرُبَاعَ فَإِنن خِفنتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوان فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَالَّ تَعُولُوان :و اگـر
مىترسید كه (هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنید( ،از ازدواج با آنان چشمپوشى كنید
و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید ،دو یا سه یا چهار همسر و اگر مىترسید عدالت را (دربارة همسران
متعدّد) رعایت نکنید ،تنها یک همسر بگیرید و یا از زنانى كه مالک آنهایید ،استفاده كنیـد .ایـن كـار از
ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مىكند﴾ (النّساء.)3/
محور بحث این آیه ،جواز ازدواج دایمی حدّاكثر با چهار زن در ورت رعایت عدالت میباشد وگرنـه
شوهر معذور نخواهد ب ود .اسالم به مردانی كه توان رعایت عدالت بین همسران را دارند ،اجازه مـیدهـد
كه با دو ،سه یا چهار زن ازدواج كنند و یک همسر را نفرمود ،چون به گفتن نیاز نداشت .افزون بر آنکـه
در ذیل آیه ،آن را در ورت هراس از عدم رعایت عدالت بین همسران بیان كرده است.
در عصر جاهلیّت ،مرزی در شمار همسر برای مردان نبود .از ایـن رو ،برخـی چنـدین زن داشـتند و
گاهی به دَه نفر هم می رسید .امّا با آمدن اسالم كه ازدواج دایمی با بیش از چهار زن را مجاز نمـیدانـد،
رسول خدا (ص) به مؤمنانی كه بیش از چهار زن داشتند ،دستور داد كه از میان همسرانشان چهار نفـر
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را برگزینند و از بقیّه با طالق جدا شوند .مراد از «مثنی ،ثالث و رباع» عدد «نُه» نیسـت كـه جمـع دو،
سه و چهار است؛ زیرا اوّالآ تعبیر قرآن ،دو تا دو تا ،سه تا سه تا و چهار تا چهـار تـا اسـت .ثانیـاآ چگونـه
ممکن است كه مردم عادی عربزبان عدد «نُه» را با لغت «تِسع» بیان میكنـد ،ولـی قـرآن كـه در اوج
فصاحت و بالغت است ،چنین مبهم سخن بگوید .ثالثاآ جواز ازدواج دایمی با «نُه» زن برای افـراد عـادی
خالف اجماع است  .بر این اساس ،مراد آیه چنین است :با زنانی كه برای شما حالل و مباح است ،ازدواج
كنید .هر ك كه میتواند ،عدالت ر ا در میان همسران رعایت كند ،مجاز است كه با دو ،سه یا چهار زن
ازدواج كند وگرنه به یک همسر اكتفا كند .تمسّک به عمل پیامبر اكرم (ص) در این زمینه ،بـرای جـواز
این كار برای سایر مردم ،بی اساس است؛ زیرا این امر از مختصّات نبیّ اكرم (ص) است .مجاز بودن تعدّد
همسر در اسالم به معنای وجوب آن نیست ،بلکه مباح و جایز است و جواز آن مشروط به رعایت عدالت
است .بنابراین ،كسی كه به طور قطع احراز كرد یا اطمینان داشت كه میتواند عدل را در تعدّد زوجـات
رعایت كند یا ترس عقالیی بر عدم رعایت عدالت نداشت ،اقدام به ایـن امـر بـرای او جـایز اسـت (ر.ک؛
جوادی آملی ،1388 ،ج  262 ،260 ،259 :17و  .)263در این آیه ،رعایـت عـدالت در احکـام فقهـی و
حقوقی مراد است؛ یعنی برای چند همسرداران برقراری عدالت میان زنان از جهت نفقه ،كسوه ،مسـکن
و مانند آن واجب است .رفتار عادالنه از این جهت دشوار مینماید ،لیکن نـاممکن نیسـت و اگـر كسـی
توان آن را ندارد ،نباید بیش از یک همسر را بر گزیند .امّا به دلیل آنکـه بـهخـاطر محبّـت قلبـی ،نگـاه
درونی یکسان به زنان و رعایت عدالت میان آنها بسیار سخت و دور از دسترس انسانهای عادی اسـت و
حف گرایش های قلبی در توان افراد عادی كه مغلوب و مصحوب دل خویشـند نـه ـاحب آن ،وجـود
ندارد .به همین دلیل ،خداوند می فرماید :شما هرچه كوشش كنید ،هرگز نمیتوانید میان زنـان خـود از
نظر عالقه های درونی عدالت برقرار نمایید؛ به عبارت دیگر ،گاهی خُلـس و خـوی یکـی از زنـان بـا مـرد
سازگارتر است كه قهراآ شوهر به او عالقهمندتر می شود یا رفتار یکی از آنها با وی ناپسند است كه سبب
محبّت كمتر به او میگردد .پ رعایت عدالت ورزی از این نظر برای انسـانهـای عـادی دشـوار اسـت،
هرچند كه رفتار عادالنه برای چندهمسران از نظر فقهی و حقوقی نـاممکن نیسـت .از ایـن رو ،خداونـد
حکیم میفرمایـد﴿ :وَلَن تَسْتَطِیعُوان أَن تَعْدِلُوان بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْـتُمْ فَـالَ تَمِیلُـوان کُـلَّ النمَیْـلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوان وَتَتَّقُوان فَإِنَّ اللّهَ کَانَ غَفُورًا رحِیمًا :شما هرگـز نمـىتوانیـد (از نظـر
محّبت قلبى) در میان زنان عدالت برقرار كنید ،هرچند كوشش نماییـد ،ولـى تمایـل خـود را بـه كلّـى
متوجّه یک طرف نسازید كه دیگرى را به ورت زنى كه شـوهرش را از دسـت داده درآوریـد و اگـر راه
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الح و پرهیزگارى پیش گیرید ،خداوند آمرزنده و مهربان است﴾ (النّساء( )129/بـرای آگـاهی بیشـتر،
ر.ک؛ جوادی آملی ،1388 ،ج  66 ،65 :21و .)69
نتیجه آنکه دقّت در سیرة پیامبر اكرم (ص) و زهد ایشـان نسـبت بـه دنیـا و زینـتهـای آن نشـان
میدهد كه بیتردید ازدواجهای رسول خدا (ص) مانند ازدواجهای مردم عادی نبـوده اسـت .بـه عـالوه،
سیره و سفارش پیامبر (ص) همواره در احیای حقوق از دست رفتـة زنـان در قـرون جاهلیّـت ،تجدیـد
حرمت به باد رفتة آنها و احیای شخصیّت اجتماعی آنها بوده اسـت (ر.ک؛ همـان ،ج  293 :17و .)297
پ چون پیامبر اكرم (ص) قادر بودند هم عدالت فقهی ـ حقوقی و هم عدالت قلبی را میـان همسـران
خود رعایت نمایند ،مجاز به ازدواج دایم با بیش از چهار همسر میباشند ،امّا دیگران كـه توانـایی انجـام
این كار را نداشتند ،بیش از این مجاز نیستند.

5ـ )1ازدواج غیر مهری
زن مؤمنه ای كه خود را به پیامبر ببخشد و هی گونه مهری برای خود قایل نشـود ،پیـامبر (ص) در
ورت تمایل میتواند با او ازدواج كند...﴿ :وَ امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفنسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنن أَرَادَ النَّبِـيُّ أَن
یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّکَ مِن دُونِ النمُؤنمِنِینَ :...هرگاه زن باایمانى خود را بـه پیـامبر ببخشـد (و مِهـرى
براى خود نخواهد) ،چنانچه پیامبر بخواهد ،مىتواند او را به همسرى برگزیند ،امّا چنین ازدواجـى تنهـا
براى تو مجاز است نه دیگر مؤمنان( ﴾...األحزاب .)50 /چنین ازدواجـی تنهـا بـرای پیـامبر (ص) مجـاز

است ،نه سایر مؤمنان ﴿خَالِصَةً لَّکَ مِن دُونِ النمُؤنمِنِینَ﴾ .بیشک اجازه گـرفتن همسـر بـدون مِهـر از
مختصّات پیامبر اكرم (ص) بوده است ،همانگونه كه این آیه نیز راحت دارد .در اینکه این حُکـم كلّـی،
در مورد پیامبر (ص) مصداقی پیدا كرده اسـت یـا نـه ،در میـان مفسّـران گفتگـو اسـت .بعتـی نظیـر
ابنعبّاس معتقدند كه پیامبر اسالم (ص) با هی زنی به این كیفیّت ازدواج نکرد و این حُکـم فقـط یـک
اجازة كلّی برای پیامبر (ص) بوده كه هرگز عمالآ مورد استفاده قرار نگرفت ،در حالیكه بعتی دیگر ،نـام
سه یا چهار زن از همسران پیامبران را برده اند كه بدون مِهر بـه ازدواج آن حتـرت درآمدنـد؛ از جملـه
«میمونه بنت حارث»« ،زینب بنت خزیمه» از «طایفة انصار» ،زنی از طایفـة «بنـی أسـد» بـه نـام «أمّ
شریک بنت جابر» و «خوله بنت حکیم» (ر.ک؛ مکـارم شـیرازی ،1374 ،ج 406 :17ــ  .)402یکـی از
افتخارات قبایل آن بود كه زنی از آنهـا بـه نـام همسـر پیـامبر(ص) نامیـده شـود و ایـن ازدواج ،پیونـد
اجتماعی آنها را محکمتر میكرد و در دفاع از حترت مصممتر میشدند .در نتیجه ،اینگونه همسری بـه
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تصریح قرآن كریم به پیامبر(ص) اختصاص دارد و برای هی یـک از مسـلمانان ازدواج بـه نحـو «هبـه»
مجاز نمی باشد .بدیهی است زنی كه خود را بدون مهریه بـه همسـری پیـامبر درمـیآورد ،تنهـا در پـی
كسب افتخار معنوی است كه از طریس همسری با رسول خدا بـرای او فـراهم مـیگـردد (ر.ک؛ جـوادی
آملی ،1388 ،ج.)296 :17

6ـ  )1وجوب نماز شب
از دیگر موارد و احکامی كه تنها مخصوص پیامبر اسالم است و تمام مفسّران بر آن اتّفاق نظر دارند،
وجوب نماز شب میباشد .پیامبر اسالم (ص) تمـام تکلیـبهـایی را كـه مسـلمانان داشـتند ،بایـد اجـرا
میكرد ،امّا ایشان تک الیب دیگری هم داشت كه مخصوص آن حترت بود .یکی از آنها وجـوب خوانـدن
نماز شب و تهجّد بود كه در برخی آیات به آن اشاره شده اسـت﴿ :یَا أَیُّهَا النمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیالً
* نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِننهُ قَلِیالً * أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ النقُرنآنَ تَرنتِیالً :اى جامه به خود پیچیده! * شـب را،
جز كمى ،بپاخیز! * نیمى از شب را ،یا كمى از آن كم كن * .یا بر نصب آن بیفزا ،و قرآن را بـا دقّـت و
تأمّل بخوان﴾ (المزمّل4 /ـ)1؛ ﴿وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجدْ بِهِ نَافِلَةً لَّـکَ عَسَـى أَن یَبْعَثَـکَ رَبُّـکَ مَقَامًـا
محْمُودًا :و پاسى از شب را (از خواب برخیز و) قرآن (و نماز) بخوان! این یک وظیفة اضافى براى توست.
امید است پروردگارت تو را به مقامى در خور ستایش برانگیزد﴾ (اإلسراء.)79 /

در برابر این تکلیب ،خداوند پاداش بزرگی به پیامبرش میدهد و آن داشتن مقام محمود یا مرتبهای
بلند و پسندیده است و طبس روایات ،منظور از مقام محمود« ،شـفاعت» اسـت كـه پیـامبر (ص) در روز
قیامت برای گناهان كبیرة امّت خود استفاده خواهد كرد (ر.ک؛ ابنبابویه .)294 :1376 ،بیشک «مقـام
محمود» مقام برجستهای است ،چرا كه «محمود» از مادّة »حمد» به معنـای «سـتایش» مـیباشـد و از
آنجا كه این كلمه مطلس آمده است ،شاید اشاره به این باشد كه سـتایش همگـان را از اوّلـین و آخـرین
متوجّه او میكند .در روایات اسالمی ،اعمّ از روایات اهل بیت و اهل تسنّن« ،مقام محمود» را بـه عنـوان
مقام «شفاعت كبری» تفسیر كردهاند ،چرا كه پیامبر اسالم(ص) ،بزرگترین شفیع در عالم دیگر اسـت و
آنها كه شایستة این شفاعت باشند ،مشمول این شفاعت بزرگ خواهند شد (ر.ک؛ طباطبـائی1403 ،ق،.
ج.)175 :13
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7ـ )1خاتمیّت و شخصیّت جهاني رسول اکرم (ص)
از جملــه او ــاف و خصــایص كــه تنهــا بــه پیــامبر اكــرم (ص) اختصــاص دارد و همــه مفسّــران و
اندیشمندان اسالمی نیز در رابطه با آن اتّفاق نظر دارند« ،خاتمیّت» ایشان است .قرآن كریم میفرمایـد:
﴿ ما کَانَ مُحَمدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن رسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا:
محمّد (ص) پدر هی یک از مردان شما نبوده و نیست ،ولى رسول خدا و ختمكننده و آخرین پیـامبران
است و خداوند به همه چیز آگاه است!﴾ (األحزاب .)40 /این آیه یک سنّت غلط جـاهلی را كـه معتقـد
بودند فرد نمیتواند با زن پسر خواندة خود ازدواج كند ،میشکند و میفرماید محمّد (ص) پدر هی یک
از مردان شما نبود؛ نه زید و نه دیگری .مقصود از خاتمیّت ،هم تأخّر و خاتمیّت زمـانی و هـم خاتمیّـت
رتبی در قوس عود است« .خاتم» مُهری است كه در پایان نوشتههـا قـرار مـیگیـرد ،خداونـد هـم بـا
فرستادن انبیا برای جوامع بشری پیام میفرستد و پ از پایـان گفتـار و كلمـات خـود ،سلسـلة نبـوّت
ایشان را با فرستادن پیامبر اكرم (ص) ،ختم و حیفة رسالت آنها را با وجود مبارک خـاتماألنبیـاء مُهـر
كرده است .پ هرگز جایی برای نبوّت و رسالت دیگری نیست .به همین دلیل میفرماید رسـول اكـرم
(ص) زیور همة انبیاء و خاتم آنهاست و سلسلة نبوّت با آن حترت مُهر شده است و پایان پذیرفته است
(ر.ک؛ جوادی آملی ،1385 ،ج  .)23 :8به عقیدة مرحوم طبرسی« ،خاتمالنّبیین» اشاره به این دارد كـه
رسول اكرم(ص) آخرین پیام آور است و دفتر رسالت با آمدن او مُهر خورده است و پایان یافتـه اسـت .از
این رو ،دین و دف تر ایشان تا روز قیامت راه و رسم بشریّت بوده است و این ویژگی و فتـیلت بـزرگ در
میان همة پیامبران تنها از آن ایشان است (ر.ک؛ طبرسی ،1360 ،ج .)512 :1
این آیه گرچه برای اثبات این مطلب كافی است ،امّا دلیل خاتمیّت پیامبر اسالم (ص) منحصر به آن
نمیباشد ،بلکه آیات و روایات2دیگری به این موضوع اشاره دارند؛ از جمله﴿ :وَمَا أَرْسَلننَاکَ إِلَّـا کَافَّـةً
لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَکِنَّ أَکنثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ :و ما تو را جز براى همة مردم نفرستادیم تـا (آنهـا
را به پاداشهاى الهى) بشارت دهى و (از عذاب او) بترسانى ،ولى بیشـتر مـردم نمـىداننـد﴾ (سـبأ)28 /؛
﴿...وَأُوحِيَ إِلَي هَذَا النقُرنآنُ ألُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ... :...این قرآن بر من وحـى شـده ،تـا شـما و تمـام
كسانى را كه این قرآن به آنها مىرسد ،بیم دهم( ﴾...األنعام .)19 /وسـعت مفهـوم تعبیـر «وَ مَـن بَلَـغَ»
رسالت جهانی قرآن و پیامبر اسالم(ص) را از یک سو ،و مسألة خاتمیّت ایشان را از سوی دیگـر روشـن
میسازد.3
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2ـ صفات و احکام اختالفي مختصّ پیامبر اکرم (ص)
1ـ )2علوّ مرتبه (رفعت نام پیامبر (ص) از صدر اسالم تاکنون)
این ویژگی نتیجه و برآیند اخالق و فات برجستة آن بزرگوار است .یکی از راههای شناخت مرتبـة
بلند و مقام عالی فرد ،تمجید و تعریب كسانی است كه از نظر رتبه در جایگاهی به مراتـب بـاالتر از وی
قرار گرفته باشند .هنگامیكه رسول خدا (ص) مورد توجّه خاصّ پروردگار قرار مـیگیـرد و از رحمـت و
درود فرشتگان مستفیض میشود ،بیش از پیش ارزش وجودی ایشان بر همگان پدیدار میشود و از این
رو ،مکلّب می شویم كه بر او درود بفرستیم و سالمش بگوییم و در برابر فرمانش تسلیم باشیم﴿ :إِنَّ اللَّهَ
وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا :خدا و فرشتگانش بـر
پیامبر درود مىفرستد .اى كسانى كه ایمان آوردهاید! بر او درود فرستید و سالم گویید و كـامالآ تسـلیم
(فرمان او) باشید﴾ (األحزاب.)56 /
این آیه بیانگر ویژگی «مقام عالی» پیامبر اكـرم (ص) اسـت كـه بـا تأییـد ـریح خداونـد موجـب
مقبولیّت وی در میان مردم میشود .در آیة دیگری آمده است﴿ :وَ رَفَعْنَا لَکَ ذِکنرَکَ :و آوازة تو را بلند
ساختیم﴾ (اإلنشراح .)4 /همچنین آیات دیگری به این موضوع اشاره كردهاند (ر.ک؛ الحجرات 1 /و النّور/
 .)63خداوند سبحان در نوع كماالت ثبوتی مانند ایمان ،اطاعت ،اجابت و او اف سـلبی و دیگـر مـوارد،
نام مبارک رسول خدا را در كنار نام شریب خـود ذكـر كـرده اسـت (ر.ک؛ جـوادیآملـی ،1385 ،ج :9
.)362

2ـ )2عَبْد مطلق
از موارد دیگری كه به پیامبر اكرم (ص) اختصاص دارد« ،عَبْد مطلس» است .خداونـد دربـارة رسـول
اكرم(ص) میفرماید﴿ :وَأَنَّ إِلَى رَبِّکَ النمُنتَهَى( :و آیا از كُتُب پیشین انبیا به او نرسیده است) كه همـة
امور به پروردگارت منتهى مىگردد؟!﴾ (النّجم .)42 /خداوند ربّالعالمین است ،ولی بعتـی از انسـانهـا
تحت تدبیر اسمای جزئیّة حسّاَند؛ مثالآ بعتی در حقیقت ،عبدالرّزاق ،عبدالباسط ،عبدالقابض ،عبدالکریم
و عبدالجلیل هستند ،امّا پیامبر اسالم(ص) «عَبْد» هست و پروردگار مدبّر ،مربّی شـخص وی اسـت كـه
نهایت مرتبه را داراست و در قوس عود ،مقامی برتر از مقام مربوبیّت شخص رسول اكرم (ص) نیسـت.
آن حترت منتسب به عالیترین اسم از اسمای حسنی خداوند سبحان اسـت؛ یعنـی «هـو» كـه همـان
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هویّت مطلقه است ،چون كاملترین عبودیّت از آنت اوست ،جامعترین كلمه به او اشاره دارد و حترت در
قوس نزول از نزد همان مقام تنزّل كرده است و هویّت مطلقه مبدأ ارسال رسول اكـرم (ص) مـیباشـد:
﴿هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالنهُدَى وَدِینِ النحَقِّ لِیُظنهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ النمُشنرِکُونَ :اوسـت
كه رسول خود را با هدایت و آیین حس فرستاد تا آن را بر همة آیینها غالب گردانـد ،هرچنـد مشـركان
كراهت داشته باشند!﴾ (التّوبه.)33 /
خداوند وقتی میخواهد تعبیر «عَبْد» را نسبت به سایر انبیا به كار ببرد ،همراه با ذكر نام آنها به كار
میبرد؛ مثالآ میفرمایـد﴿ :وَاذنکُرن عِبَادَنَا إبْرَاهِیمَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ أُوْلِي النأَیْدِی وَالنأَبْصَارِ :و بـهخـاطر
بیاور بندگان ما ابراهیم ،اسحاق و یعقوب را ،احبان دستها(ى نیرومند) و چشمها(ى بینا)﴾ (ص)45 /؛
﴿وَاذنکُرن عَبْدَنَا أَیُّوبَ إِذن نَادَى رَبهُ أَنِّي مَسنِيَ الشَّیْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ :بهخاطر بیاور بندة مـا ایّـوب
را ،هنگامى كه پروردگارش را خواند (و گفت :پروردگارا!) شیطان مرا بـه رنـج و عـذاب افکنـده اسـت﴾
(همان)41 /؛ ﴿اصْبِرن عَلَى مَا یَقُولُونَ وَاذنکُرن عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا النأَیْدِ إِنَّهُ أَوابٌ :در برابر آنچه مـىگوینـد،
شکیبا باش و بهخاطر بیاور بندة ما داوود احب قدرت را ،كـه او بسـیار توبـهكننـده بـود!﴾ (ص)17 /؛
﴿کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَکَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ :پیش از آنها قوم نوح تکذیب كردنـد،
(آرى )،بندة ما (نوح) را تکذیب كردند و گفتند :او دیوانه است و (با انواع آزارهـا از ادامـة رسـالت خـود)
بازداشته شد﴾ (القمر .)9/امّا پیامبر خاتم (ص) را بدون نام ذكر میكند و «عَبْد مطلس» به آن فرد كامل
اطالق میفرمایـد﴿ :فَتَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ النفُرنقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلنعَالَمِینَ نَذِیرًا :زوالناپـذیر و پُـر
بركت است كسى كه قرآن را بر بندهاش نازل كرد تا بیمدهندة جهانیان باشد﴾ (الفرقان .)1/نـه قبـل از
كلمة »عَبْد» نام مبارک پیامبر (ص) را میبرد و نه بعد از آن تا بگوییم نام آن حترت محذوف به قرینـه
است و نیز نمیفرماید «عبدنا» كه ناظر به كثرت باشد ،بلکه میفرماید «عَبْده» كه ناظر به مقام وحـدت
است و این كلمه از «عبداهلل» نیز باالتر است؛ زیرا این عبودیت ،حاكی از هویّت مطلقه است كه باالتر از
مقام الوهیّت میباشد (ر.ک؛ جوادی آملی ،1385 ،ج .)26 :8
عالوه بر این ،در ابتدای سورة اسراء آمده است﴿ :سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْالً مِّـنَ النمَسْـجِدِ
النحَرَامِ إِلَى النمَسْجِدِ األَقنصَى الَّذِی بَارَکننَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنن آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السـمِیعُ البَصِـیرُ :پـاک و
منزّه است خدایى كه بندهاش را در یک شب ،از مسجدالحرام به مسجداألقصى بُـرد كـه گرداگـردش را
پُربركت ساختهایم تا برخى از آیات خود را به او نشان دهیم ،چرا كه او شنوا و بیناسـت﴾ (اإلسـراء.)1 /
همچنین در آیة اوّل سورة كهب میفرماید﴿ :النحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ النکِتَابَ وَلَمْ یَجْعَل لَّهُ
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عِوَجَا :ستایش و سپاس مخصوص خدایى است كه این كتاب (آسمانى) را بر بنده (ی برگزیده)اش نازل
كرد و هی گونه كژى در آن ننهاد﴾ (الکهب .)1 /این گویای انصراف این واژه به كاملترین فرد آن است
كه رسول خدا (ص) باشد .این خود فتیلت غیرقابل انکاری برای آن حترت نسبت به دیگر انبیای الهی
است .خداوند سبحان ،بندة مطلس در همة عصرها را رسول اكرم(ص) میداند .از ایـن رو ،حتـرت آدم و
پیامبران بعدی زیر لوای این عبد مطلس میباشند .4همـة پیـامبران و معصـومان (ع) تحـت لـوای عبـد
مطلس خداوند یعنی رسول اكرم (ص) هستند و به عبارتی ،رسول خـدا سـیّداألوّلـین و اخخـرین اسـت،
چنانكه میفرماید« :أَنَا سَیِّدُ وُلدِ آدَمَ وَ الَ فَخرَ ،أَنَا خَاتَمُ النَّبتیِّینَ ،وَ إتمَامُ المُتَّقِینَ وَ رَسُولُ رَبِّ العَـالَمِینَ»
(مجلسی ،1372 ،ج  .)294 :9استاد جوادی آملی این خصو یّت را مختص پیـامبر اكـرم(ص) دانسـته
است (ر.ک؛ جوادی آملی ،1385 ،ج .)26 :8

3ـ )2اُسوۀ حَسَنة گذشته ،حال و آینده
فت «اُسوه» عالوه بر اینکه از فات خاصّ پیامبر اكـرم (ص) مـیباشـد .در آیـات 4و  6از سـورة
«ممتحنه» دربارة حترت ابراهیم(ع) به كار رفته است .در اینکه این فت از فات خا ّة پیامبر اكـرم
(ص) می باشد ،میان مفسّران اختالف نظر هست .در برخی از تفاسیر ،از جمله تفسیر نور ،ذیل آیة  21از
سورة مباركة احزاب آمده است كه این واژه در مورد ابراهیم(ع) هم بـه كـار رفتـه اسـت (ر.ک؛ قرائتـی،
 ،1383ج .)344 :7امّا «اُسوه بودن» این دو پیامبر با هم متفاوت است و «اُسـوه بـودن» ابـراهیم(ع) در
برائت از شرک و مشركان است ،امّا «اُسوه بودن» پیامبر اسالم در آیات مربـوط بـه ایسـتادگی در برابـر
دشمن مطرح شده است .از سویی ،هی موردی از گفتار و رفتـار رسـول اكـرم (ص) از محـدودة تأسّـی
استثناء نشده است (ر.ک؛ سیوطی1404 ،ق ،.ج .)45 :6
زندگی رسول اكرم (ص) سرشار از فتایل انسانی ،فات پسندیده و سیر و سلوک پایـدار مـیباشـد
كه عظمت و بزرگی ا الت از آن نمودار است .به همین دلیل ،خدای متعال او را به این ـفت تو ـیب
فرمود﴿ :وَإِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ :و تو اخالق عظیم و برجستهاى دارى﴾ (القلم .)4 /از این رو ،خداوند
میفرماید﴿ :لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرنجُو اللَّهَ وَالنیَوْمَ النآخِرَ وَذَکَـرَ اللَّـهَ
کَثِیرًا :مس لّماآ براى شما در زندگى رسول خدا سرمشس نیکویى بود ،براى آنها كه امید به رحمت خـدا و
روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مىكنند﴾ (األحزاب.)21 /
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معرّفی پیامبر اكرم(ص) به عنوان «الگو» و «اُسوة نیکو» بدون هی قید و استثنایی ،دلیـل اعتبـار و
حجّیّت همة افعال آن حترت در تمام حاالت است كه از در اسالم به عنوان«سنّت» مورد استناد بوده
است .در روایات نیز از اعمال عبادی و غیر عبادی پیامبر(ص) با تعبیـر «اُسـوه» یـاد شـده اسـت (ر.ک؛
ادقی ،1365 ،ج 76 :2ـ.)75
شیج طوسی در تفسیر این آیه میگوید« :اُسوه حالتی است برای احب آن كه دیگران بدان حالـت
اقتدا میكنند و الگو بودن در انسان است .پ هر ك از الگوی خـوب پیـروی كنـد ،كارهـایش خـوب
میشود» (طوسی1409 ،ق ،.ج  .)328 :8تعبیر به «لَکُم» اُسوه بودن پیامبر (ص) را برای همة مخاطبان
به ورت یکسان ثابت میكند ،امّا تعبیر به «لِمَن كَانَ» اشاره است به بهرهوری از این اُسـوه بـهوسـیلة
كسانی كه دارای شرایط ویژه هستند؛ یعنی اینگونه نیست كه همگی از این اُسوة عام بهره ببرنـد ،بلکـه
افرادی خاص بهرهمند میشوند .همچنین قید «لِمَن كَانَ یَرجُوا اهلل» ،مبیّن ایـن اسـت كـه غیرمؤمنـان
چندان از الگو بودن پیامبر اعظم بهره نمیگیرند و تعبیر «وَ لَقَد كَانَ لَکُـم» ،بـرای داللـت بـر اسـتمرار
سرمشس بودن پیامبر (ص) برای مؤمنین است؛ بدین معنی كه پیروی از پیامبر اعظم (ص) تکلیفی ثابت
از زمان گذشته است (ر.ک؛ طباطبایی ،1374 ،ج .)432 :16

4ـ )2تجلیل در خطاب
در اختصاص این و ب به پیامبر اسالم(ص) میـان مفسّـران اخـتالف نظـر دیـده مـیشـود .برخـی
معتقدند كه خداوند سبحان ،از نظر ادب محاوره ،احترام خاص برای خاتم انبیـاء قایـل اسـت كـه بـرای
انبیای پیشین چنین احترام را قایل نبوده است .انبیای گذشته را با نام مخصوص آنها خطـاب مـیكنـد،
امّا هرگز نام مبارک پیامبر اسالم(ص) را به عنوان «یا محمّد» بیان نمیفرماید ،بلکه همیشه از ایشان بـا
تعبیرهای تجلیلآمیز مانند« :یَا أَیُّهَا النَّبتی»« ،یَا أَیُّهَاالرَّسُول» یاد میفرماید و اگر احیاناآ خطاب «یَا أَیُّهَـا
المّزَمِّل» و «یَا أَیُّهَا المُدَثِّر» در قرآن كریم هست ،ناظر به نکتهای لطیب تاریخی است؛ مـثالآ دربـارة آدم
ابوالبشر میفرماید﴿ :وَقُلننَا یَا آدَمُ اسْکُنن أَنتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ( ﴾...البقره ،)35 /دربارة حترت نوح (ع)
میفرماید﴿ :قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنن أَهْلِکَ( ﴾...هـود ،)46 /دربـارة موسـی (ع) مـیفرمایـد...﴿ :یَـا
مُوسَى أَقنبِلن وَلَا تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ النآمِنِینَ﴾ (القصص ،)31 /دربارة عیسی (ع) میفرماید﴿ :وَإِذن قَالَ اللّهُ
یَا عِیسَى ابْنَ مَرنیَمَ( ﴾...المائده )116 /و در مورد داوود (ع) میفرمایـد﴿ :یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلننَاکَ خَلِيفَةةً
فِي النأَرْضِ( ﴾...ص .)26/امّا در باب رسول اكرم(ص) عالوه بر خطـاب جاللـت آمیـز خـود ،بـه بنـدگان
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میآموزد كه﴿ :لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاءِ بَعْضِکُم بَعْضًا( :...ای مؤمنان!) شما دعای رسول
و ندا كردن او را مانند ندای بین یکدیگر (بدون حف ادب مقام رسالت) قرار ندهید﴾ (النّور .)63 /هرگاه
خواستید پیامبر (ص) را دا بزنید ،او را مانند مردی عادی دا نزنید ،بلکه هم نحـوة ـدا زدن و هـم
ا ل آن آمیخته با تجلیل و تکریم باشد (ر.ک؛ جوادی آملی ،1385 ،ج 58 :8ــ  .)57در مقابـل،گروهی
دیگر از مفسّران معتقدند مراد از «دعای رسول» خطاب كردن و دا زدن ایشان نیسـت كـه مـردم آن
جناب را مثل سایر مردم دا نزنند و نام او را محترمانه ادا كنند؛ مثالآ نگوینـد «یـا محمّـد» و «یـا ابـن
عبداهلل» ،بلکه به معنای این است كه پیامبر(ص) مردم را برای كاری از كارها دعوت كند ،ماننـد دعـوت
ایشان به سوی ایمان و عمل الح كه همة اینها دعا و دعوت اوست .شاهد این معنا ذیل آیه اسـت كـه

میفرماید ...﴿ :قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنکُمْ لِوَاذًا فَلنیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَـالِفُونَ عَـنن أَمْـرِهِ أَن
تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ :خداوند كسانى از شما را كه پشت سر دیگران پنهان مىشوند و
یکى پ از دیگرى فرار مىكنند ،مىداند (و میشناسد)! پ آنان كه فرمـان او را مخالفـت مـىكننـد،
باید بترسند از اینکه فتنهاى دامنشان را بگیرد یـا عـذابى دردنـاک بـه آنـان برسـد!﴾ (النّـور .)63 /نیـز
تهدیدی كه دربارة مخالفت امر ایشان در ادامة آیه آمده است (ر.ک؛ طباطبائی ،1374 ،ج .)231 :15
برخی دیگر محتوای آیه را یک حُکم عمومی در تمام زمینـههـا و برنامـههـای زنـدگی مسـلمانان و
سندی برای حجّت بودن سنّت رسول خدا (ص) میدانند كه بر طبس این ا ل همة مسلمانان موظّباَند
اوامر و نواهی پیامبر اكرم (ص) را اطاعت نمایند (ر.ک؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج .)508 :23
به عقیدة مرحوم طبرسی« ،دعا» در این آیه به معنای دا زدن نیست ،بلکه به معنای اوامر و نواهی
پیامبر(ص) اسـت (ر.ک؛ طبرسـی ،1360 ،ج  .)178 :17قـرآن در چهـار مـورد نـام پیـامبر(ص) را بـه
راحت ذكر كرده است (ر.ک؛ آلعمران144 /؛ األحزاب40 /؛ محمّد 2 /و الفـتح .)29 /علّـت ذكـر نـام
ایشان در این آیات آن است كه در آیات مزبور از رسالت پیامبر سخن گفته شده اسـت (ر.ک؛ مجلسـی،
 ،1372ج .)400 :16

5ـ )2منّت بودن بعثت
گرچه بعثت همة انبیاء منّت اسـت ،امّـا ایـن ویژگـی تنهـا در خصـوص پیـامبر خـاتم آمـده اسـت.
قرآنكریم میفرماید﴿ :لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى النمُؤمِنِینَ إِذن بَعَثَ فِیهِمْ رَسُوالً مِّنن أَنفُسِهِمْ :...خداونـد بـر
مؤمنان منّت نهاد = نعمت بزرگى بخشید] ،هنگامىكه در میان آنها پیامبرى از خودشان برانگیخـت﴾...
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(آلعمران« .)164 /منّت» عبارت است از نعمت سنگین و بزرگی كه تحمّل آن آسان نیست .فقط انسان
مؤمن از عهدة پذیرش نعمت پیامبری و اطاعت از آن به خوبی برمیآید .علّت منحصر ساختن منّـت بـر
مؤمنان ،با اینکه رسول خدا (ص) پیامبری جهانی است ،عدم پـذیرش نعمـت از ناحیـة دیگـران اسـت:
﴿...وَلَکِنَّ أَکنثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾ (سبأ )28 /و خداوند تنها بر مؤمنان منّـت نهـاده اسـت و رسـول از
بین آنها مبعوث كرده است (ر.ک؛ جوادی آملی ،1385 ،ج 60 :8ـ.)59

نتیجهگیری
آیات قرآن كریم حاكی از آن است كه انبیای الهی ،گرچه از نظر منصب نبوّت و اتّصال به عالم وحی
با یکدیگر یکسانند ،امّا از حیث فتیلت و برتری و مالکهای دیگر در یک درجه قـرار ندارنـد .برخـی از
این فرستادگان و رهبران الهی فات و احکام ویژهای دارند كه دیگـران سـهمی از آنهـا ندارنـد .پیـامبر
گرامیاسالم (ص) در میان ان بیای الهی دیگر بـه احکـام و او ـافی متّصـب اسـت كـه تنهـا بـه ایشـان
اختصاص دارد .برخی از این او اف و ویژگیها عبارتند از :خاتماألنبیاء ،بندة مطلس و كاملتـرین فـرد در
همة عصرها ،اوّلین مسلمان به حسب درجه و مقام ،اعطای هدایای ویژة خداوند به ایشـان ،مجـاز بـودن
به ازدواج های متعدّد و مکتوب بودن نام او در عهدین .كُتُب آسمانی ،بهویژه قرآن كریم ،نشان میدهنـد
كه دیگر پیامبران الهی به این خصو یّات متّصب نشدهاند .از اینجا میتوان نتیجـه گرفـت كـه مصـداق
واقعی اشرف مخلوق و انسان كامل ،شخص ایشان است كه میتواند الگوی برتر كسب كمال ،برای همـة
انسانها در همة دورهها باشد .این معنای همان منّت است كه خداوند بر مؤمنین نهاده است و بـا بعثـت
چنین وجود پُر خیر و بركتی به هدایت آنها پرداخته است .از سـویی ،وجـود مبـارک آن حتـرت (ص)
همان رحمتی است كه حترت حس برای جهانیان قرار داده تا هر انسانی بتواند از فیض او بهره گیرد.

پينوشتها
1ـ از جمله آثاری كه به ورت پراكنده و عام بدین موضوع پرداختهاند ،میتوان به موارد زیر اشـاره
كرد :تفسیر موضوعی قرآن از استاد جوادی آملی كه برخی از ـفات پیـامبر (ص) را بـا عنـوان ا ـول
مشترک انبیاء ذكر كرده است .همچنین كتاب پیام قرآن از آیةاهلل مکـارم شـیرازی و منشـور جاویـد از
آیةاهلل جعفر سبحانی كه بخشهای بسیار كوتاهی را به این بحث اختصاص دادهاند.
2ـ از جمله« ،حدیث منزلت» كه فریقین به طور متواتر آن را از پیامبر(ص) نقل كردهاند .در حدیث
منزلت ،پیامبر(ص) خطاب به حترت علی(ع) میفرماید« :أَمَا تَرضَی أَن تَکُونَ مِنِّی بِمَنزِلَةةِِ هَـارُونَ مِـن
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مُوسَی أَالَ أَنَّهُ الَ نَبتیَّ بَعدِی :آیا راضی نیستی كه نسبت به من ،به منزلة هارون نسبت بـه موسـی باشـی،
جز آنکه پیامبری پ از من نیست؟!» (مجلسی ،1372 ،ج .)253 :37
در حدیث دیگری در كتاب كافی از امام ادق(ع) چنین آمده است« :إتنَّ اهللَ خَتَمَ بتنَبتـیِّکُمُ النَّبتیِّـینَ
فَالَ نَبتیَّ بَعدَهُ أَبَداآ وَ خَتَمَ بتکِتَابتکُمُ الکُتُبَ فَالَ كِتَابَ بَعدَهُ أَبَداآ :خداوند با پیامبر شما سلسلة انبیـاء را خـتم
كرد .بنابراین ،هرگز بعد از او پیامبری نخواهد آمد و با كتاب آسمانی شـما كُتُـب آسـمانی را پایـان داد.
پ كتابی هرگز بعد از آن نازل نخواهد شد» (كلینی1407 ،ق ،.ج  .)269 :1در حدیث معروف دیگـری
از پیامبر (ص) چنین آمده است« :حَالَلُ مُحَمَّدَ حَالَلُ أَبَداآ إتلَی یَومت القِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَـرَامٌ أَبَـداآ إتلَـی یَـومت
القِیَامَةِ الَ یَکُونُ غَیرُهُ وَ الَ یُجتیءُ غَیرُهُ» (همان.)58 :
در بسیاری از خطبههای نهجالبالغه هم به مسألة «خاتمیّت پیامبر(ص)» اشاره شده است .از جملـه
در تو یب آن حترت چنین آمده است« :أَمِینُ وَحْیتـهِ وَ خَـاتَمُ رُسُـلِهِ وَ بَشِـیرُ رَحْمَتِـهِ وَ نَـذِیرُ نِقْمَتِـهِ:
(پیامبر اسالم) امین وحی خدا ،خاتم پیامبران ،بشارتدهندة رحمت و بـیمدهنـدة كیفـر الهـی اسـت»
(نهجالبالغه/

 .)173در خطبة دیگری پیرامون این موضوع آمده است« :أَرْسَلَهُ عَلَـى حِـینت فَتْةََةِ مِـنَ

الرُّسُلت وَ تَنَازُعٍ مِنَ الْأَلْسُنت فَقَفَّى بتهِ الرُّسُلَ وَ خَتَمَ بتهِ الْوَحْیَ :خداوند پیامبر را پ از یـک دوران طـوالنی
فرستاد كه دیگر پیامبران نبودند .زمانی كـه میـان پیـروان مـذاهب گونـاگون نـزاع درگرفتـه بـود و راه
اختالف می پیمودند .پ او را در پی پیامبران فرستاد و وحی را با فرستادن پیـامبر(ص) خـتم فرمـود»
(همان .)133 /گرچه آیات و روایات فراوانی بیانگر جهانشمولی و جاودانگی آیین پیـامبر اسـالم(ص)
هستند ،امّا آیة  40از سورة احزاب روشنترین دلیل خاتمیّت پیامبر اسالم (ص) است؛ زیرا تنهـا آیـهای
است كه هم نام پیامبر(ص) و هم رسـالت ایشـان را در قالـب دو عنـوان ذكـر كـرده اسـت« :محمّـد»،
«رسولاهلل»« ،خاتمالنّبیّین».
3ـ همچنین آیات زیر نیز به موضوع خاتمیّـت پیـامبر (ص) اشـاره دارنـد﴿ :تَبَـارَکَ الَّـذِی نَـزَّلَ
النفُرنقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلنعَالَمِینَ نَذِیرًا :زوالناپذیر و پُربركت است كسى كه قـرآن را بـر بنـدهاش
نازل كرد تا بیمدهندة جهانیان باشد﴾ (الفرقان )1 /و ﴿قُلن یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّـي رَسُـولُ اللّـهِ إِلَـیْکُمْ
جَمِیعًا :...بگو :اى مردم! من فرستادة خدا به سوى همة شما هستم( ﴾...األعراف.)158 /
4ـ «آدَمُ وَ مِن دُونِهِ تَحتَ لِوَائِی یَومَ القِیَامَه :آدم و جز او همه به روز رستاخیز زیر پرچم و لوای مـن
هستند» (مجلسی ،1372 ،ج .)213 :39
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منابع و مآخذ
قرآنکریم .ترجمة آیةاهلل نا ر مکارم شیرازی.
ابنبابویه ( دوق) ،محمّد بن علی .)1376( .األمالي .ترجمة محمّدباقر كمرهای .تهران :كتابچی.
ابنحنبل ،احمد .)1375( .مسند بن حنبل .تحقیس محمّد شاكر .قاهره :چاپ حلبی.
جوادیآملی ،عبداهلل .)1388( .تفسیر تسنیم .تحقیس و تنظیم حسین اشرفی و دیگران .قم :انتشـارات
اسراء.
ـــــــــــــــــــ  .)1385( .تفسیر موضوعي قرآنکریم .قم :مركز نشر اسراء.
حجّتی ،محمّدباقر .)1369( .پژوهشي در تاریخ قرآن کریم .تهران :مؤسّسة انتشارات امیركبیر.
رازی ،ابوالفتوح .)1335( .روض الجنان و روح البیان .تهران :بینا.
رامیار ،محمود .)1386( .تاریخ قرآن .تهران :نشر فرهنگ اسالمی.
سیوطی ،جاللالدّین عبدالرّحمن .)1360( .اإلتقان في علوم القرآن .قاهره :بینا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1404( .ق .).الدرّ المنثور فى تفسیر المـأثور .قـم :كتابخانـة آيةةِاهلل
مرعشى نجفى.
شریب الرّضی ،محمّد بن حسین .)1389( .نهجالبالغه .ترجمة محمّد دشتی .قم :انتشارات دیوان.
ادقی ،محمّد .)1365( .تفسیر فرقان .تهران :انتشارات فرهنگ اسالمی.
طباطبائی ،محمّدحسین .)1374( .المیزان فـي تفسـیر القـرآن .ترجمـة سـیّد محمّـدباقر موسـوی
همدانی .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعة مدرّسین حوزة علمیّة قم.
ـــــــــــــــــــــــ 1403( .ق .).المیزان في تفسیر القرآن .بیروت :مؤسّسة األعلمی للمطبوعات.
طبرسی ،فتل بن حسن .)1360( .مجمعالبیان في تفسیر القرآن .ترجمة مترجمان .تهران :انتشارات
فراهانی.
طوسی ،محمّد بن حسن1409( .ق) .التّبیان .تحقیس أحمد حبیب قصیر المأمّلی .بیجا :مکتب األعـالم
اإلسالمی.
قرائتی ،محسن .)1383( .تفسیر نور .تهران :مركز فرهنگی درسهایی از قرآن.
كاشانی ،محمّدحسن فیض .)1387( .تفسیر صافي .ترجمة جمعی از فتالء بـا نظـارت اسـتاد عقیقـی
بخشایشی .قم :دفتر نشر نوید اسالمی.
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كلینی ،محمّد بن یعقوب1407( .ق .).الکافي .تصحیح علیاكبر غفّـاری و محمّـد آخونـدی .تهـران :دار
الکُتُب اإلسالمیّه.
مجلسی ،محمّدباقر .)1372( .بحاراألنوار .تحقیس سیّد جواد علوی و مرتتی آخوندی .تهران :دار الکُتُب
اإلسالمیّه.
مکارم شیرازی ،نا ر و دیگران .)1374( .تفسیر نمونه .تهران :دار الکُتُب اإلسالمیّه.
هیثمی ،نورالدّین .)1352( .مجمع الزّوائد .بیجا :بینا.

