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گــروه اندیشه  -هفته پایانی مــاه صفر که
فــرا میرسد ،بغض غریبی گلو را میفشارد؛
درد مصیبتی جانکاه؛ آوار حوادثی ناگوار که
رو حآزارنــــد .درد یتیمی یک امــت ،درد کمی
نیست؛ امتی که با مهرورز یهای برترین خلق
و صفوت آدمیان ،امت شد ،ید واحــده شد؛ تا
«و َکذ ِل َ
ک َج َع ْل ُ
ناک ْم ُأ َّم ًة
الگو باشد برای نوع بشرَ :

داء َع َلی النَّ اس»(بقره.)143-
َو َسط ًا ِل َت ُکونُوا ُش َه َ
انسانیت با بعثت او کامل شد و مکارم اخالق به
وجود شریفش اعتبار یافت .اینک ،در آستانه
سالروز رحلت جانسوز او که خاتم پیامبران و
بهترین انسان است ،چگونه میتوان برای دل
دردمند ،عالجی یافت؟ چگونه میتوان بار رنج
جانکاه فــراق خیراالنام را با مصیبت عظمای

شهادت جانسوز فرزندش ،امــام مجتبی(ع)،
به دوش کشید؟ امــام مظلومی که حتی پیکر
پاک و مطهرش ،از حمله دشمنان و بدخواهان
مصون نماند؛ کریمی که حتی در خانه خودش
غریب بود .دست بیداد زمانه که در هر عصر و هر
مکانی ،به روی خوبیها شمشیر میکشد و در
پی محو نشانههای ایمان و راستی است ،امت

را از وجود آن مجتبی و برگزیده که درود خداوند
بر او بــاد ،محروم کــرد .این روزهــا ،مسلمانان
عزادارند و چاره دردهایشان ،در ظهور نجات
بخشی از تبار خوبان اســت؛ برومند فرزندی
از دودمــان مصطفی و مرتضی ،مرد مردستان
طــه ،حجت عصر و زم ــان ،محمد بــن الحسن
العسکری(عج).

جایگاه واالی اخالق و مردمداری درحکومت نبوی

گزارشی تاریخی از روزهای پایانی حیات امام مجتبی

(ع)

مظلومیت سبط اکبر(ع)حتی پس از شهادت

ن حضرت در راستای تقویت ایمان مردم را درگفتوگو
در آستانه سالروز رحلت رسولخدا(ص) ،سیره و روش آ 
با آیتا ...سیداحمدحسینی خراسانی ،عضو فقهای شورای نگهبان بررسی کردهایم
جــواد نوائیان رودســری – مصیبت رحلت
خاتمالمرسلین(ص) ،با درد و رنج هیچ اتفاق
ناگواری قابل قیاس نیست .آن تجلی رحمت
الهی ،صاحب کرامتهای اخالقی و مجاهد
بیمانند عرصه هدایت و به تعالی رساندن بشر،
برای نجات انسان از حضیض گناه و رساندن او
به جایگاهی که به آن تعلق دارد ،رنجها کشید
و غصهها خــورد ،تا آنجــا که حقتعالی به وی
«ما َأن َْز ْل َنا َع َل ْی َ
آن ِل َت ْشقَ ی* ِإ َّل
ک ا ْلقُ ْر َ
وحی فرمودَ :
َتـ ْـذ ِکـ َـرةً ِل َم ْن َی ْخ َشی» (طه – آیــات  2و )3؛ ای
رسول ما! قرآن را نازل نکردیم که تو چنین برای
هدایت بشریت به سختی و رنج دچار شوی ،تو
تنها یــادآوریکننده هستی .آن نجاتبخش و
رهنمای بــزرگ ،چنان انسانها و هدایتشان
را دوســت مـیداشــت که خــداونــد بــرای تذکر
ایــن معنا ،خطاب به بندگان ،در قــرآن کریم
اء ُک ْم َر ُسـ ٌ
ـول ِم ْن َأنْفُ ِس ُک ْم َعزی ٌز
فرمودَ « :لقَ ْد َج َ
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یم»(توبه  ،)128-قطع ًا برای شما از خودتان
َر ِح ٌ
پیامبری فرستادیم که برایش دشوار است شما
به سختی بیفتید ،بر ایمان آوردن شما بسیار
مشتاق و نسبت به مؤمنان ،رئــوف و مهربان
است .در آستانه سالروز رحلت جانگداز رسول
خــدا ،محمد مصطفی(ص) و بــرای شناخت
جایگاه واالی آن حضرت به روایت کالم وحی،
با آیتا ...سیداحمد حسینی خراسانی ،عضو
فقهای شـــورای نگهبان و جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،به گفتوگو نشستیم و ایشان،
برایمانازآیاتوروایاتیگفتکهسیماینورانی
پیامبرخدا(ص) و سیره الهی او را در برخورد با
انسانها ،پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
بــرای پیوستگی مطلب ،پرسشها را حذف
کردیم.
▪قـــــرآن ،راوی ویـــژگـــیهـــای شخصیت
پیامبرخدا(ص)

قــرآن کریم مشحون از آیــات متعددی دربــاره
شخصیت واالی رسول خدا(ص) است؛ آیاتی
که جلوههای گوناگونی از زندگانی ،اخالق،
مجاهدت و تالش خستگیناپذیر آن حضرت را
در راه حاکمیت و اجرای احکام الهی و هدایت
پیش روی ما قرار میدهد .شما میتوانید
بشرِ ،
دراینآیات،توجهبهحوزههایمختلفراببینید،
از مــدارا و مردمداری ،شیوههای حکمرانی و
اداره جامعه و نیز ،تربیت و تهذیب نفوس بشر
تا هدایت ،حمایت و مدیریت جامعه انسانی در
مسیر تعالی و سعادت؛ آیاتی که با همه بزرگی و
عظمتی که دارند ،آنچنان که باید و شاید مورد
توجه افکار صاحب نظران و متصدیان اداره
جامعه و فعاالن حوزه تربیتی قرار نگرفتهاست.

«و َل ْو
از همین اخالق نیکوی توست .میفرمایدَ :
ُک ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
یظ ا ْلقَ ْلب َل ْنفَ ُّضوا ِم ْن َح ْو ِل َ
ک» ،اگر
تو این اخــاق را نداشتی ،آدم خشنی بودی،
قلب نامهربانی داشتی و برای مردم احترام قائل
نمیشدی ،اینگونه گرد تو حلقه نمیزدند و دل
بهمهرتونمیبستند.مردمباکسیتعارفندارند،
آن ها خیلی دلداده علم و دانش کسی نیستند،
مبهوت قدرت کسی نمیشوند ،گرفتار شهرت
کسی نمیشوند؛ چیزی که باعث شدهاست
مردماینگونهگردوجودمقدسپیامبرخدا(ص)
حلقه بزنند و او را تا حد نثار جــان در راهــش،
دوست بدارند ،برکت ناشی از اخالق حسنه آن
حضرت است.
▪توصیه رسولخدا (ص) به معاذ بن جبل

برای اینکه درک بهتری از این آیات و مفاهیم
بلند آن ها داشتهباشیم ،خوب است برخی از
این آیههای نورانی را با هم مرور کنیم و به تعمق
در مفاهیم بلند آن ها ،در حد وسع ،بپردازیم.
▪هشداردهنده آری ،ترساننده هرگز!

در آیــات  45و  46ســوره احــزاب میخوانیم:
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میفرماید که ای پیامبر! ما تو را به عنوان گواه و
شاهدبرجریانامورزندگیبشروبشارتدهنده،
یعنی کسی که افقهای درخشانی را پیش روی
بشریت باز میکند و نیز ،به عنوان نذیر و منذر،
یعنی هشدار دهنده فرستادیم؛ هشدار دهنده
نه به این معنا که پیامبر(ص) مردم را بترساند،
نه! معنای نذیر ،این است که به مــردم دربــاره
آسیبها ،خطرها و پیچهای هولناکی که در
مسیر آن ها قرار دارد ،هشدار دهد و بگوید که ای
مردم! چنین خطرهایی شما را تهدید میکند
و باید حواستان جمع باشد .رسول خدا(ص)
مانندیکراهنمایکاربلدودلسوزعملمیکند؛
او فقط هشدار دهندهاست و نه بیمدهنده و
ترساننده که مردم از او بترسند و او نیز ،مردم را
بترساند .این هدایت که به اذن پروردگار انجام
میشود ،با کمال محبت ،خوشرویی و مالطفت
صــورت میگیرد و پیامبرخدا(ص) ،همچون
مشعلیفروزان،راهزندگیرابرایبشریتروشن
میکند .عنایت بفرمایید که تمام این ویژگیها،
یعنی مبشر بودن ،نذیر و ُمنذر بودن ،هادی بودن
و سراج و منیر بودن ،برای نشان دادن راه است،
برای کمک کردن به انسان است.
▪چرا و چگونه «رحمةللعالمین» است؟

در آیه  107سوره انبیاء درباره رسولخدا(ص)

«و َما َأ ْر َس ْل َن َ
ین»؛
اک ِإ َّل َر ْح َم ًة ِل ْل َعالَمِ َ
میخوانیمَ :
پیامبر که درود خدا بر او باد ،اص ً
ال رحمت است
برای عالمین؛ عالمین جمع عالم است بر وزن
یع َل ُم به» .معنای عالم به شکل
خاتم ،یعنی «ما ْ
سلیس ،روان و جامع« ،ما ِسوی ا ،»...یعنی هر آن
چه که غیر خداست؛ همه چیز را در بر میگیرد،
همه عوالم را ،حتی عالم فرشتگان و مجردات را.
مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر «مجمع البیان»،
ذیل همین آیه  107سوره انبیاء ،روایتی را نقل
میکند که بر اساس آن ،جبرئیل امین در پاسخ
به پرسش حضرت ختمیمرتبت(ص) درباره
حظ بردن مالئک از رحمت ذکر شده در این آیه،
میگوید« :بله یا رس ــولا !...من هم از رحمت
وجودشمابهرهمندهستم».اماوسایلوابزارهای
جــاری شــدن ایــن رحمت چیست و کجاست؟
«و ِإن َ
َّک َل َع َلی
در آیه چهار سوره قلم میخوانیمَ :
ـق َعـ ِ
ـم»؛ پــروردگــار در ایــن آیــه شریفه،
ُخـ ُلـ ٍ
ـظــیـ ٍ
«خلق عظیم» میداند.
پیامبرخدا(ص) را واجد ُ
همین اخالق نیکو و ُخلق عظیم است که باعث
ین» باشد ،شاهد
«ر ْح َم ًة ِل ْل َعالَمِ َ
شده آنحضرت َ
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ُم ِن ً
میتوانشواهدبیشترییافت.درآیه 159سوره
بما َر ْح َم ٍة ِم َن َّ ِ
الل ِل ْن َت َل ُه ْم
آلعمرانآمد هاستَ «:ف َ
َو َل ْو ُک ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
یظ ا ْلقَ ْلب َل ْنفَ ُّضوا ِم ْن َح ْو ِل َ
ک
استَغْ ِف ْر َل ُه ْم َو َشا ِو ْر ُه ْم ِفی ْ َ
ال ْم ِر»؛
َف ْ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
اینآیهمفهومیشگفتانگیزدارد؛میفرمایدکه
ایپیامبر!شمابهبرکتاینخویو ُخلقنرم،این
منش انسانی و این شخصیت و برخورد پرجاذبه و
مهر و محبت و احترام و کرامتی که در مواجهه با
دیگران داری ،به این مقام و موقعیت دست پیدا
دل
کردی که محبوب قلوب باشی و میلیونها ِ
عاشق ،اینگونه به سوی تو تمایل داشتهباشند.
اینکهتوراازژرفایجاندوستمیدارند،ناشی
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ما وظیفه داریــم نگاهی دقیق به مفهوم این
آیات داشته باشیم؛ در سوره احــزاب ،آیه 21
ـول َّ ِ
الل
ـان َل ُک ْم ِفی َر ُسـ ِ
میخوانیم که « َلقَ ْد َکـ َ
ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة» ،پیامبرخدا(ص) ،الگوی نیکوی
شماست .اگر ما بخواهیم آنحضرت را الگو
و سرمشق خودمان قرار دهیم و به تعبیر رهبر
انــقــاب ،سبک زنــدگــی نبوی را در جامعه
اسالمی جا بیندازیم ،باید الگوی اخالق نبوی
را که مبتنی بر ادب ،مدارا و مردمداری است،
مورد توجه قرار دهیم .معاذ بن جبل ،یکی از
اصحاب رسولخدا(ص) است .آنحضرت او
را برای اداره امور یمن که مردم آن تازه مسلمان
شده بودند ،فرستاد و در سخنانی گهربار ،به
معاذ توصیه فرمود« :یا ُمعاذُ َب ِّش ْر َو ال ُت َن ِّف ْرَ ،ی ِّس ْر َو
ال ُت َع ِّس ْر» ،تو نماینده من هستی ،وقتی مردم تو
را میبینند ،باید مرا دیده باشند؛ برخورد تو باید
برخورد من باشد و اخالق تو شبیه اخالق من؛
دستور میدهم که در میان مردم بشارت دهنده
باشی ،به آن ها امید بدهی و وضعی را به وجود
نیاوری که آن ها از تو گریزان و فراری باشند؛
برخورد تو باید چنان شیرین و باجذبه باشد که
مردم برای دیدار تو لحظهشماری کنند ،نه این
که با رفتار و سخنان گزندهات ،مردم را فراری
بدهی .بر مردم آسان بگیر .تو نماینده ما هستی
و اگر سخت بگیری ،مردم خواهند گفت که این
دین ،دین سختی است ،مزاحم دنیای ماست
و در پی چنین فکری ،دیگر اقبالی به اسالم
نخواهند داشت.
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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آن چه در پی میآید ،گزارشی تحلیلی از جریان
به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی(ع) است؛
روایتی تلخ و مستند که استاد رسول جعفریان
آن را در کتاب «حیات فکری و سیاسی امامان
شیعه(ع)» آوردهاست .در این گزارش اجمالی،
هماصلآنواقعهدردناکوهمجزئیاتوحوادث
بعد از شهادت امــام(ع) مورد توجه قرار گرفته
است.
▪جنایتی غیرقابل بخشش

از جنایات غیرقابل بخشش معاویه ،به شهادت
رساندن امامحسن(ع) است که از نظر تاریخی،
کوچک ترین تردیدی در آن وجود ندارد .معاویه
با ترتیب دادن توطئهای ،امــام(ع) را به دست
همسرش جــعــده دخــتــر اشــعــث بــن قــیــس ،به
شهادت رساند .در سال  63ه.ق در واقعه حره،
وقتی اموال مردم مدینه غارت شد ،اموال این
زن نیز به تاراج رفت؛ اما به پاس خوش خدمتی
او در به شهادت رساندن همسرش ،اموالش
را به او بازگرداندند .منابع بیشماری خبر به
شهادت رسیدن امام(ع) توسط جعده و با توطئه
معاویه را گزارش کرده اند .هیثم بن عدی گفته
که مسمومیت امام حسن(ع) به تحریک معاویه
صورت گرفته است .آن حضرت ،چهل روز پس از
مسمومیت ،بیمار بود تا آن که به شهادت رسید.
ام بکر ،دختر مسور میگوید :بارها به امام(ع) سم
خوراندهشد و هر بار از آن رهایی مییافت تا آن که
مرتبه آخر ،سم به قدری شدید بود که پارههای
جگر امام(ع) از گلویشان خارج میشد.
▪حوادث بعد از شهادت

پــس از شــهــادت امــــام(ع) ،طبق وصــیــت آن
حضرت ،خواستند ایشان را در کنار مرقد
رسول خدا(ص) به خاک بسپارند؛ اما دشمنان
مانع از این کار شدند .مــروان هم اعــام کرد
که اجــازه چنین کــاری را نخواهد داد .امام
حسن(ع) سفارش کرده بودند که اگر مشکلی
پیش آمد ،آن حضرت را در کنار مادرشان در
بقیع دفن کنند .ابوسعید خدری و ابوهریره به
مروان گفتند :آیا از دفن پیکر حسن(ع) در کنار
جدش ممانعت میکنی ،در حالیکه رسو ل
خدا(ص) او را سید جوانان بهشت نامیدهاست؟
مروان به تمسخر به آن ها گفت :اگر امثال شما
حدیث پیامبر(ص) را روایت نمیکردند [چنین
توقعی به وجود نمیآمد!] .محمد بن حنفیه

میگوید :زمانی که امام حسن(ع) به شهادت
رسید ،مدینه یکپارچه عزادار شد و همه گریه
میکردند .مــروان خبر شهادت حضرت را به
معاویه داد و گفت :آن ها می خواهند پیکر حسن
بن علی را در کنار پیامبر(ص) دفن کنند اما تا
من زنده هستم به این مقصود نخواهند رسید.
در همین زمان ،امام حسین(ع) به کنار مرقد
پیامبر(ص) رفت و فرمود :این جا را حفر کنید.
سعید بن عاص که حاکم مدینه بود خود را کنار
کشید ،اما مروان ،بنی امیه را آماده کرد و مسلح
شدند .مروان گفت :چنین چیزی هرگز نخواهد
شد .امام حسین(ع) فرمودند :به تو چه ارتباطی
دارد ،مگر تو والی شهر هستی؟ مروان گفت :نه،
اما تا من زنده هستم اجازه این کار را نخواهم
داد .شماری از مردم از امــام(ع) خواستند به
خاطر وصیت خــود امــام حــســن(ع) ،اگــر قرار
است خونی ریخته شود ،پیکر حضرت در بقیع و
کنار مادر بزرگوارشان دفن شود .در نقلی آمده
است :مروان که در این زمان از حکومت مدینه
معزول شده بود ،با این اقدام قصد داشت معاویه
را از خود راضی کند .زمانی که امام حسن(ع)
به شهادت رسید ،بنیهاشم کسانی را به نقاط
مختلف مدینه و اطراف فرستادند تا این خبر
را به گوش انصار برسانند .گفته شده است که
هیچ کس در خانه خود نماند .زنان بنیهاشم
به مدت یک ماه برای امام(ع) مجلس عزا برپا
میکردند.

