
 ربیع االول( 71)  پیامبر اکرم مروری بر زندگی

ها و  پر فراز و نشیب ایشان، آرمان فرازی از زندگی اسالم، و زاد روز پیامبر عظیم الشان ربیع االول 71در آستانه فرا رسیدن 

  .شوداین مرد بزرگ مرور میرسالت 

. یکی از علل توصیه مکرر آیات بود جوانی رنج برده محمد فرزند عبداهلل یک رنجبر واقعی بود کسی که از طفولیت و آغاز

کودکی یتیم و در آغاز  "محمد"همین است که  مساکین و در راه ماندگانو نی در باب ترحم و دستگیری از یتیمان آقر

 جوانی بسیار بی بضاعت بود.

 های محترم از خاندان، که قبیله قریشچشم فرو بست و با وجود اینکه ایشان از وقتی چشم به دنیا گشود پدرش از دار دنیا 

و به ناچار نزد خویشاوندان خود به مدینه رفتند چرا که طفل یتیم  آمنه منسوب به قبیله بنی هاشم مادرشان مکه بودند،

سرود و با این اشعار خود را از اندوه مرگ  عربستان شعر می مهای محتر زن آمنه همانندمادرش از مال دنیا هیچ نداشتند. 

ن اندکی اکردند لیکن زن جو یتیمش حمایت هر چند خویشاوندان آمنه از بیوه جوان و فرزند داد. وهر و تنهائی تسلی میش

دریافت که دهد و  اینکه روزی محمد خردسال دید مادرش جوابش را نمیشد و حالش رو به وخامت گذاشت تا  بعد بیمار

 جوانش پرواز کرده است. روح مادر از کالبد

 .خاک سپردنده در مدینه ب "ابوا "خردسالش در قبرستان  پوشاندند و در برابر فرزندجسم آمنه را زنان خویشاوند 

پس از آن طفل یتیم  زد. نشست و او را صدا میمی از مراسم، طفل خردسال دور از چشم بستگان روی قبر مادرش پس 

در پی آن طفل را به پدر بزرگش که او هم از نزیکان  گوشه نشین شد چرا که مرگ مادرش ماللت عمیقی به او داده بود.

 آمنه بود سپردند.

و ابوطالب عموی ایشان با گذاشتن کنیه  خود را هم از دست داد با تاسف بسیار محمد در هشت سالگی پدر بزرگ سالمند

اکثرا  و کرد کودک خردسال برای تامین معاش کار می ،به دلیل فقر خانواده ، سرپرستی او را بر عهده گرفت."مابوالقاس"

 گذراند. در گرمای تابستان صحراهای عربستان می چوپانیسخت از جمله  اوقات خود را را به کارهای

گیرند، الجرم اندیشه و  خو می هاآن صحراکنند و با وسعت و سکوت  آنهائی که در صحراهای گرم و بی آب و علف سر می

کنین ساشوند. نمی ریا و تظاهر اهل شوند و ها دارای عقیده میکویرها و صحرا. مردمان شود توسعه فکری آنها تقویت می

 نیست. که نهادهای مادی دنیا در اطرافشان و متفکرند ، خود کفاکویرها و صحراها مردمی صبور

د و گانان مکه با شهرت امین مطرح کردر میان بازر امویش به سوریه بود که او رعاولین سفر کاروانی تجاری محمد همراه 

 او را وارد امور تجاری خود کنند که یکی از آنها خدیجه چهل ساله بود که محمد امین را دعوت بسیاری مایل بودند طی آن



و اکثرا این سفرهای  کاروانهایش به سفر رود، که مورد پذیرش محمد قرار گرفتد و همراه کرد وارد خدمت تجارتش شو

 تجارتی از مکه به سوریه و بصره بود.

. محمد جوانی زیبا رو و طبق رسوم قبایل بود به محمد عالقمند شد "حنفی"در طول این همکاری تجاری خدیجه که خود 

 داشتند. قریش عادت به استفاده از عطر

و  که یک مورد آن اختالف سن و سال، و دیگری ثروتمندی خدیجهاشکاالت بسیاری بود  خدیجه ان باواج ایشزده ادر را

 مکه از خدیجه بود.و قدرتمند خواستگاران ثروتمند 

ت و )قبیله خاندان خدیجه( این ازدواج صورت گرف از قبیله بنی هاشم و بزرگان قبیله اسد به هر تقدیر با تالش ابوطالب که

 استفاده کند. ایتام از ثروت خدیجه برای کمک به تهی دستان وکوشید تا بدین ترتیب محمد 

زندگی را وداع کردند. سه دختر فرزندی برای محمد به دنیا آورد که پسران در خردسالی  خدیجه سه پسر و چهار دختر

 نیاوردند لیکن آخرین دختر فاطمه زهرا دارای فرزند شد.

 اشاره به دودمان دختری رسول خدا پس از مرگش باشد. شاید "کثیر و فزایندهخیر"سوره کوثر  3که آیه بسیار بر آنند 

کرد و  چه می "محمد"میالدی  570تا  506های  داند که بین سال تاریخ نمیزن و مادر سرچشمه معنویات یک انسان است. 

ی پارسی با نگاهی کوتاه به گفتهرفته و در عزلت بودند.  می "حرا"اند جز اینکه گاهی به غار  کردهسال را چگونه سپری  6

 بر بلندای شهر هستی خیمه زده است. ه، که کاروانی پر شکوه و جالل بوده کباره پیامبر بزرگ بنام: کاروان احمدزبانان در

میرد  شد میشما و هر انسانی در هر مقامی که با دنی هستم همانناگفت که من انس ای مسلمانان محمد )ص( خود می

 پایانی ندارد.ز همانطور که پیامبران قبلی رفتند و این تنها خداوند است که زنده ابدی است و هرگ

 عمیقیک کتاب  "نآقر"اند.  یم عمیق آنرا بررسی نکردهن را رو خوانی کرده و مفاهآقر ندر میان مسلما در اعصار و قرون 

در صورت مطالعه مکرر روشن است. ما در  در البالی آیات و سوره هاشریت است و مفاهیم واقعی آن ب است که خطاب به

 ."حقیقت"شناخت  "هستیم نه  "قیل و قال "این باره مشغول 

نی نیست و اید. این درس گرفت ما بدست نمی سودای یافتن حقیقت و رسیدن به سرچشمه یقین با رفتارهای عرفی و معمول

 شود. در دل بندگان وارد می ا اراده خداوند هستی بخشه بک است نودانشی علم درسی نیست بلکه 

درون روح خود حقیقت عبودیت و بندگی را از  درونش باشد،اگر خواست آن هرکس چنین معرفت و نوری را خواهان است، 

که جسم و روح نوشته های گمراه کننده و فضای مجازی و هوش مصنوعی و غیره،  . امید است در عصرجستجو و پیدا کند



ا آنها را به سر منزل ه حیات گمراه ها و افکار آموزنده مانند نوری در ظلمات کند نوشته بشر و حیات انسان را تهدید می

 مقصود رهبری کند.

و پیروی احد در آشکار و نهان  گوید نام پاک احد بر زبان اوست و عشق احد در شریان اوست رومی یا موالنا جالالدین می

بشر در  و ذکر مه صبح و شام او این است که جز میل حق نجنبد میل من. این اشاره به صلوهزمز اوست و در نهایت

افشانده  مشگی از غیب که عطرش در المکان این قافله احمد مشگ آورده است،بقول رومی  سحرگاهان و شامگاهان است.

 شد.

و هر سه را در یکی دیده است،  برگزیدهنیایش را در جهان هستی  گوید احمد موی خوش و زن و رومی در جای دیگر می

و یا عشق  دهد حواست که حضورش بوی ابدیت میرا از چه رو از احمد می بیند؟؟ این سه همان گوهر  باید دید این تثلیث

 ، یا مادر که گوهر هستی اند؟بی گناه و بی پاداش خود همانند نیایشی است: زن

دانند، احمد را  نماد جامعیت اوصاف الهی میظهر تمامیت انسان و انسان را م انگاه عرفا و حکمای عصر اسالمی که احمد ر

 و اشاره به این است که آن تعبیر می کنند اولین ظهور وحدت در کثرت  و کثرت جامعی که از آن به دایره هستی یا آفرینش

اگر همه درختان زمین  :ره لقمان، سونآمعنا نخست در کلمات آفرینش ظهور کرد و کلمات و آیات الهی بر اساس تعبیر قر

لحاظ  چرا که آفرینش بی نهایت است. اگر احدیت یا توحید کلمات الهی به پایان نخواهد رسید قلم شوند و دریاها مرکب،

 . شود می(Chaos) به زبان غربیان نشود جهان کثرت نماد آشفتگی و پریشانی و 

ی تحویل گذشته نزد ما و بایستی از آن نگهداری کرده و به نسل بعدزمین مال ما نیست بلکه امانتی است از دوران های 

 بلکه تخریب کرد. حفاظت نکرد و ه خود منابع طبیعت و زمین راداما نشد و بشر با ارا .دهیم

عملی را مطالعه فرمائید و مطالعات خود را  "نآالقر" "فرقان"د  شو شاید این نوشته را بخوانند توصیه می به عزیزانی که

های دیگر متعهد باشید زیرا در  ، به محیط خود و انسانو نادرستی ریشه همه تباهی ها و تاریکی ها است "دروغ  "کنید.  

 باره همه ما داوری خواهد شد.

 موفق باشید.

 

 شکوفه اقبالی وثیق، نماینده و عضو هیئت موسس موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 


