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درسوگ سهخورشید،جهان ُپر ِزبال
(ع )
(ع)
( ص)
داغ رضا
،
حسن
و
درماتم احمد
ِ
روایتوصالمحمدمصطفی

(ص)

به «رفیقاعلی»

آخرین قرار اما م رضا(ع) و اباصلت چه بود؟

عباییکه ثامنالحجج(ع) غریبانه برسرکشید

گفتوگو بادکترمحمودمهدویدامغانیدربارهسیرهنبویوآخرینلحظاتحیاترسولاکرم(ص)

جواد نوائیان رودســری – رحلت جانگداز حضرت ختمی مرتبت،
محمد مصطفی(ص) ،برای بشریت اعظم مصائب است؛ روح ملکوتی او
به سوی «رفیق اعلی» اوج گرفت و زمین را در فراق ابدی وجود مقدسش
باقی گذاشت؛ همان رسول مهربانی که پروردگار درباره او میفرماید:
ين ِم ْن َأنْفُ ِس ِه ْم»(احزاب)6-؛ به راستی کیست آن
ِي َأ ْو َلى بِا ْل ُمؤْ ِم ِن َ
«ال َّنب ُّ
وجود گرامی که از من به من نزدیکتر است؟ این چه تعبیر بلندی است
که خداوند درباره وجود نازنین او دارد؟ شاید اگر بهواقع ،عمق این فاجعه
بزرگ را درمییافتیم و اگر میدانستیم که همچنان َگ ِ
رد یتیمی فقدان
خاتمالمرسلین(ص) بر سر و روی ماست ،از شدت غم و اندوه ،قالب تهی
میکردیم .زبان قاصر است از شرح مصیبتی که کوهها تاب تحمل آن را
ندارند .در آستانه سالروز رحلت جانسوز رسول مهربانیها ،پیامبر اعظم
(ص) ،رحمت پروردگار بر نوع بشر ،به دیدار استاد ارجمند و دانشمند
گرانمایه ،دکتر محمود مهدوی دامغانی رفتم ،تا دمی با سخنان او که
سالهاست در بوستان سیره و تاریخ نبوی گام برداشته و از این خرمن
عظیم ،خوشه برچیده است ،فضای این روزهای پرمحنت را به آگاهی و
ادراک ترمیم کنم و او ،در فضایی که از بغض فراق خاتمالمرسلین(ص)
آکندهاست ،با من سخن گفت و به بیان مطالبی در این زمینه پرداخت.
▪دستوری که از آن غافلیم

استاد مهدوی دامغانی ،سخن را با رنجی که در دل دارد ،آغاز میکند:
پروردگار در سوره فتح ،آیه ن ُُهم ،نام رسولش را کنار نام خود آورده و
وه»؛بهاوسختاحترامبگذارید؛میدانید،
«و ُت َعزِّ ُروهُ َو ُت َو ِّق ُر ُ
فرمودهاستکه َ
منرنجیدرسینهدارم؛بسیارمیدیدمومیبینمکهگروهیازنواندیشان
که برخی از آنها از همدورههای خودم هستند ،در نگارش متون تاریخی
و  ...از وجود مقدس پیامبر خدا(ص) ،تنها با واژه «محمد» که نام پربرکت
اوست ،یاد میکردند و در کالمشان و کتابشان ،خبری از احترام شایسته
و بایسته نبود؛ دریغ از این غفلت که نویسنده و استاد ما ،طالب قرارگرفتن
رتبه دکتری و لقب استادی در کنار اسم خود است ،اما سفارش قرآن
را درباره حضرت ختمی مرتبت(ص) ،از یاد میبرد؛ زهی بیسعادتی.
استاد ادامه میدهد :کتابهایی داریم با عنوان «کشفالمطالب» که
البته موضوع آنها با «کشفاآلیات» متفاوت است؛ در این کتابها،
آیات را بر اساس موضوع و محتوای آنها دستهبندی میکنند؛ بر اساس
مندرجات این آثار ،حدود  400آیه از قرآن کریم ،درباره وجود نازنین
خاتمالمرسلین(ص) است؛ یعنی چیزی قریب به یکپانزدهم قرآن .این
توجه و این جایگاه ،باید ما را که دوستدار اهلبیت(ع) هستیم – و خداوند
این محبت را در دل ما بیشتر کند – به این مسئله وادارد که دربــاره آن
ُدردانه خلقت بیشتر بدانیم .چه نیکو سرود حسان بن ثابت و چه خوب از
ثله حتى
«و َما َفقَ َد
ُ
ون ِمث َْل ُم َح ّم ٍد  /وال ِم ُ
الماض َ
پس این معنا برآمد که گفت َ
ِ
يفقد»؛ امتهای گذشته ،هیچگاه همچون رسولخدا(ص) به دنیا
القيامة ُ
نیاوردهاند و تا رستاخیز هم ،چون اویی در میان امتها زاده نخواهد شد
و چه سوزناک میسراید که َ
نير َو َقد تَعفو
لر ِ
سول َو َم َ
يب َة َر ٌ
«بط َ
سم ِل َ
عه ُد ُ /م ٌ
َهمد»؛ اینک ،مدینه تنها خاطره و آموزهای از رسول ربالعالمین
الر ُ
سوم َوت َ
ُ
دارد و جای آن نور درخشان ،خالی است.

▪مدح پیامبراسالم(ص) در متون روایی

سخن از ن َْعت نبی مکرم اسالم(ص) در متون روایی به میان میآید و استاد
مهدویدامغانی با اشاره به محتوای غنی صحیفه سجادیه ،میگوید :در این
روزهایپایانیماهصفر،شایدخواندندومیندعایصحیفهسجادیهبرایآنان
آل او که درود خداوند برآنها باد ،دارند ،شایسته و
که دل در گرو مهر رسول و ِ
نیکوباشد؛آنجاکهسیدالساجدین(ع)میفرماید«ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
لا َّل ِذي َم َّن َع َل ْي َنا
ب ُِم َح َّم ٍد َنب ِِّي ِه َص َّلى َّ ُ
ون ْ ُ
ال َم ِما ْل َم ِ
السالِفَ ِة»؛بارخدایا!
اض َي ِة َوا ْلقُ ُر ِ
الل َع َل ْي ِه َوآ ِل ِه ُد َ
ون َّ
ُ
چگونهتوراشکربگزاریمکهبهدیگرامتها،چنینگ ِلسرسبدیندادیومنّت
گذاشتیوآنرابهماارزانیفرمودی.آنگاهوجودنازنینامامسجاد(ع)،فریاد
ِكَ ،ونَجِ يب َ
آو َردکه«ال َّل ُه َّم َف َص ِّل َع َلى ُم َح َّم ٍد َأ ِمي ِن َك َع َلى َو ْحي َ
ِك ِم ْن َخ ْل ِق َك
برمی َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
فْ
احا ْل َب َر َك ِة»؛پروردگارا!
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درودهایخودرابرآنوجودفرخندهایکهمفتاحبرکت،امامبرکتوپیشوای
هرخیریاست،ارزانیدار.
▪بندگیخدادرسیرهرسولاکرم(ص)

دکترمهدویدامغانیبهتکریموجودمقدسپیامبراسالم(ص)درقرآنکریم
ول َّ ِ
الل ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة»(احزاب
ان َل ُك ْم ِفي َر ُس ِ
اشارهمیکندوبااشارهبهآیه« َلقَ ْد َك َ
 ،)21میافزاید :هر کس در دلش خدا را دوست دارد ،نمیتواند پیامبر او راکهبهترینالگو است،دوستنداشتهباشد.آنوجودنورانیوبرکتآسمانی،
باوجوداینهمهتکریمووعدهبهشتکهخداوندبهاوعنایتفرمود،دربندگیو
طاعتحق،برترینانسانهاست؛آنعبدصالحخداهنگامعبادتسربرسجده
میگذاشت،میگریستوبهخداپناهمیبردوازاوآمرزشمیطلبید.وقتیاز
حضرتشپرسیدندکهچراباوجودوعدهبهشت،چنینبهدرگاهخدامیگریدو
طلبعفومیکند،فرمود:آیابندهایسپاسگزارنباشم؟!منکیستمکهحضرت
حقبهمنچنینعنایتیکند؟
▪آخرینلحظاتحیاتدنیویخاتمالمرسلین(ص)

سخنمبااستادبهشبپایانیحیاتظاهریرسولخدا(ص)میرسد؛لحظات
لقایپروردگار،گا ِهوصالمعشوقوزمانپیوستنبهاوکه«رفیقاعلی»است.
دکترمهدویدامغانیمیگوید:برخالفآنچهبرخیمورخانمعتقدند،عروج
رسولخاتم(ص)بهملکوتاعلی،درخانهدختربزرگوارش،فاطمهزهرا(س)
رقمخورد؛درگوشهخلوتیکهعدهقلیلیازبستگانشحضورداشتند؛انسان
فرماید«:و َق ِل ٌ
يل ِم ْن ِع َب ِ
ادي َّ
ور»؛
به یاد آیه  13سوره سبأ میافتد که می
َ
الش ُك ُ
آری،آنانکهرسولخدا(ص)رامیشناسند،اندکاندوخوشابهسعادتشان.
پیامبر(ص)،چنانآرزومنداتصالبهساحتقدسالهیبودکهوقتیحضرتش
مخیربهماندنیارفتنازایندنیاکردند،وصالحضرتحقرابرگزید.نقل
را ّ
استکهامسلمه،همسرگرامیخاتمالمرسلینبهاوعرضکردکهیارسولا،...
مخیرشدهای
تومستجابالدعوهایوهرچهبخواهی،خداونداجابتمیکند؛ ّ
بین ماندن و رفتن؛ بمان تا وجودت بر ما نورافشانی کند .حضرت محمد
مصطفی(ص) در پاسخ به این درخواست ،تنها فرمود« :الی رفیق االعلی»
و چنین بود که روح آن نور پرفروغ ،آن ذکر مطلوب و آن رحمت خداوند بر
عالمیان،ازقالبتنمتبرکشپرکشیدوبهدیدارپروردگاریکتاشتافت؛سالم
ودرودخداوندبراووخاندانمطهروپاکشباد.

آخرین وصیت امام مجتبی(ع) چه بود؟
شهادت مظلومانه امام حسن
مناسبت
مجتبی(ع) ،با نقشه معاویه و
مباشرت جعده ،دختر اشعث
ِک ْندی که همسر آن حضرت بود ،رقم خورد.
شیخ مفید در «ارشاد» مینویسد« :چون کار
صلح میان امام حسن(ع) و معاویه ،چنانکه
گفته شد ،به پایان رسید ،آن حضرت به مدینه
رفتودرحالیکهخشمخودرافرومیخورد،
خانهنشین شد و چشم به راه دستور خداوند
عزوجل بود و در آنجا بماند .از سوی دیگر،
چون  10سال از خالفت معاویه گذشت ،او
تصمیمگرفتبرایپسرشیزیدازمردمبیعت
بگیرد .پس پنهانی کسی را نزد جعده ،دختر
اشعثبنقیسوهمسرامامحسن(ع)فرستاد
کهاورابهزهردادنامام(ع)وادارکندوبهعهده
گرفت[کهاگراینکاررابکند]اورابههمسری
پسرش یزید درآورد و صدهزار درهم پول نیز

بــرای او فرستاد و جعده آن حضرت را زهر
خورانید».ازمیاندانشمنداناهلسنت«،ابن
عبدالبر»ازقتادهوابوبکربنحفصروایتکرده
است که گفتهاند« :حسن بن علی ،رضیا...
عنهما را مسموم کردند و همسرش جعده،
دختراشعثبنقیسکندی،اورامسمومکرد
و گروهی نیز گفتهاند :این جنایت به دسیسه
معاویه انجام شد ،به اینگونه که جعده را در
برابر مالی که به او داد ،به این کار وادار کرد».
امــام حسن مجتبی(ع) ،در آخرین لحظات
حیاتمبارکش،برادرشامامحسین(ع)رانزد
خود خواند و به آن حضرت وصیت کرد« :این
استآنچهکهوصیتمیکندبهآن،حسنبن
علی بــه بـــرادرش حسین بــن علی؛ وصیت
میکندکهگواهیدهدمعبودیجزخداییکتا
نیستکهشریکندارد.پرستشمیکنداورا،
ازآنسببکهشایستهپرستشاست...منتو

راسفارشمیکنمایحسین!بهبازماندگانم
از خاندان و فرزندان و خانواده خودت که از
بدکارشان درگذری و از نیکوکارشان بپذیری
و برای آنها جانشین و پدری مهربان باشی و
دیگر آنکه ،مرا نزد رسول خدا دفن کنی که
من به او و خانه او ،شایستهتر از دیگران هستم
واگرازاینکارمانعشدندوجلوگیریکردند،
من تو را به حق قرابت و نزدیکی که خدا برای
تو قرار داده است و قرابتی که با رسولخدا
داری سوگند میدهم که اجازه ندهی در این
راه ،بــه خاطر مــن ،بــه انـــدازه خونی کــه از
حجامت گرفته میشود ،خونی ریخته شود تا
آنگــاه که رســول خــدا(ص) را دیــدار کنم و
شکایت خود نزد او برم و آنچه از این مردم،
پس از وی بر ما رفته است ،به او گزارش کنم».
امام حسن مجتبی(ع) این را فرمود و سپس
روحش به ملکوت اعلی پرکشید.

منبعی دیده نشده درباره شهادت امام هشتم(ع)
مأمون و خاندان عباسی ،از اینکه دسیسه آنها در به
شهادترساندنامامرضا(ع)فاششود،سختبیمناک
بودند .ازاینرو،آنهاکوشیدندتاباروشهایمختلف،
مانع از انتشار این خبر شوند .برخی از پژوهشگران و
نویسندگان برجسته جهان اسالم ،این مقوله تاریخی
را مــورد توجه قــرار دادنــد .کتاب «کشفالظنون عن
خیانةالمأمون»،اثریاستکهتوسطعالمهسیدحسن
صدرعاملی(متوفای 1354هـ.ق)،درهمینراستابه
رشتهتحریردرآمدوتاسال 1396خورشیدی،درزمره

نسخههایخطیقرارداشتکهخوشبختانه،بااهتمام
وتحقیقمحسنصادقی ،درسال،1396بهزیورطبع
آراستهشدوبهزودی،کارترجمهآن،آغازمیشود.کتاب
 10باب دارد و نویسنده ،مجموعه احادیث قدسی،
نبوی و روایات نقلشده از ائمه اطهار(ع) و همچنین،
مستندات مندرج در  18منبع تاریخی را ،از ّ
«سلمی»
گرفتهتا«ابوبکرخوارزمی»،برایتشریحواقعهشهادت
امامرضا(ع)،درمتنخودآوردهاست.
دکترمهدیمجتهدی/عضوهیئتعلمیدانشگاهفردوسی

گروه اندیشه  -شهادت غریبانه امــام رضــا(ع)
در نوغان توس ،ضربهای مهلک بر پیکر خالفت
عباسی وارد کرد .از این زمان به بعد ،عباسیان
هیچگاه نتوانستند اقــتــدار پیشین را بهدست
آورند و در گذر زمان ،احفاد هارون و متوکل ،به
زیردستان ُا مرایی تبدیل شدند که بیمحابا بر
آنها حکم میراندند و بر ذلتشان میافزودند .اما
هیچکدام از این پیامدها ،اندکی از داغ شهادت
جانسوز ثامنالحجج(ع) نکاست .در آستانه
سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان
امامت و والیــت ،مــروری داریــم بر وقایع آن شب
هولناک که مأمون نقشه جنایتآمیز خــود را
عملی و امت را به فــراق دردنــاک و جانکاه عالم
آلمحمد(ع) مبتال کرد.
▪آخرین روزها

امام رضا(ع) در آخرین روزهای حیات پربرکتش،
بــارهــا دربـــاره شــهــادت خــود بــا اباصلت سخن
گفتهبود .آن حضرت در شبی که فــردای آن،
آخرین روز مــاه صفر بــود ،اباصلت را نــزد خود
فراخواند .با او کمی صحبت کرد و سپس فرمود:
«ای اباصلت! من فــردا از ســوی ایــن مــرد فاجر
و تبهکار ،فراخوانده میشوم .وقتی از نــزد او
خارج شدم ،اگر سرم را با عبایم پوشانده بودم،
دیگر با من حرف نزن و بدان که مرا مسموم کرده
اســت ».اباصلت منقلب شــد؛ سیالب اشــک از

دیدگانش فروریخت .امــام(ع) او را به آرامــش و
صبر سفارش کرد و سپس به نماز ایستاد .اباصلت
از محل عبادت امامرضا(ع) بیرون آمد ،اما چنان
اضطرابی بــر وج ــودش مستولی شــده بــود که
قادر نبود قدم از قدم بردارد؛ بهناچار ،همانجا
نشست و در خلوت شبانه ،به آخرین عبادتهای
علیبنموسیالرضا(ع) نگریست و اشک ریخت.
اباصلت آرزو میکرد کاش هیچوقت صبح فرا
نرسد ،اما انگار خورشید روز آخر ماه صفر ،زودتر
از روزهــای دیگر در آسمان ظاهر شد و مأمون،
مأموری را برای بردن امام رضا(ع) فرستاد.
▪آخرین لحظات

پسر هارون به ظرف انگوری که مقابلش بود ،نگاه
کرد؛ سپس کوشید تا صحبت با امام رضا(ع)
را آغاز کند«:پسر عموی عزیز! چرا کمتر به ما
سر میزنید؟» مأمون آشکارا مضطرب بود .او
میدانست که قصد جان چه کسی را کردهاست؛
کرامات علیبنموسیالرضا(ع) را دیده بود؛ از
مقام علمی پسر رسول خدا(ص) ،آگاهی داشت؛
میدانست که دست به جنایتی غیرقابل بخشش
میزند؛ اما قدرت و ثروت ،چیزی نبود که مأمون
بتواند از خیر آن بگذرد .او بنیان این حکومت را
بر خون برادرش ،امین ،استوار کردهبود.
این بود که خوشهای انگور برداشت و آن را به
امام رضا(ع) تعارف کرد و گفت« :ای پسر رسول

خــدا! تاکنون انــگــوری بهتر از ایــن نــدیــد هام،
خواهش میکنم از آن میل کنید ».امام(ع) تبسم
کرد و آرام فرمود«:ای بسا که انگورهای بهشت
بهتر از این انگور باشد»؛ آن گاه ادامه داد« :میلی
به خوردن انگور ندارم ،مرا معاف کن ».مأمون
دوباره اصرار کرد؛ اما امام(ع) باز هم نپذیرفت.
خلیفه عباسی ،درحالیکه صدایش میلرزید،
فریاد زد«:هیچ چارهای ندارید؛ باید از این انگور
میل کنید!»
آ نگـــاه بــا دســتــش اشــــار های کــرد و از پشت
ستو نها ،تعدادی مأمور شمشیر بهدست ظاهر
شدند .امام رضا(ع) مقداری از آن انگور تناول
کرد و از جای خود برخاست .مأمون فریاد زد:
«قصد داریــد بــه کجا بــرویــد؟» امـــام(ع) پاسخ
داد«:بـــه هما نجا که مــرا فرستادی ».خلیفه
عباسی بــه مــأمــوران دســتــور داد مانع خــروج
حضرت نشوند .علیبن موسی الرضا(ع) از اتاق
بیرون آمد و مسافت تاالر تا در خروجی را از میان
داالنی طوالنی پیمود .در انتهای داالن و کنار
در ،اباصلت انتظار موالیش را میکشید؛ ناگاه
دید که امام(ع) میآید ،درحالیکه عبایش را بر
سر کشیده است.
منابع:
تحلیلی از زندگی امام رضا(ع)؛ جواد فضلا...
عیون اخبارالرضا(ع)؛ شیخ صدوق
پژوهشیدرزندگانیامامرضا(ع)؛شریفقرشی

