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س�ید حس�ین امامی: مقام و مرتبه پیامبر 
عظیم الشأن اس��ام)ص( از مس��ایل جذابی 
است که هر انس��ان اندیش��مند و کنجکاوی 
دوست دارد بیشتر درباره اش بداند. از این رو، 
دانشمندان در علوم گوناگون، براساس روش و 
منش خود، این مسأله را توضیح داده اند و تبیین کرده اند. علم 
عرفان اسامی نیز از این قاعده مس��تثنا نیست و به نوبه خود، 
مقام بلند رس��ول ا... )ص( را تبیین کرده است. به مناسبت ایام 
رحلت رسول اکرم)ص( و برای آشنایی با این بینش، گفت وگوی 
مشروحی با آیت ا... حسن رمضانی خراسانی، از مدرسان علوم 
عقلی و عرفانی حوزه علمیه قم انجام داده ایم که متن آن تقدیم 

می شود. 

 استاد! ابتدا بفرمایید به طور کلی حضرت رسول اکرم 
)ص( چه جایگاهی در عرفان اسالمی دارد؟

- جایگاه حضرت محمد)ص( در عرفان اسامی، جایگاه بسیار 
رفیعی اس��ت. محیی الدین ابن عربی در فتوحات، باب ششم، 
وقتی صحبت از اولین قابل )کس��ی ک��ه قابلیت دریافت فیض 
وجود را از حضرت حق تب��ارک و تعالی دارد( می کند، حقیقت 
محمدی��ه را معرفی می کن��د. معنایش آن اس��ت که حقیقت 
رسول ا...)ص( در انفعال از حضرت حق تبارک و تعالی تام بوده 
است، همان طور که حق تبارک و تعالی در فعل، تام است و در 
فیاضیت، متوقف بر چیزی نیس��ت و بدون اینکه حیثیتی به او 
اضافه شود؛ چه حیثیت تعلیلی و چه حیثیت تقییدی، فیاض 
علی االطاق و فاعل تام است، حقیقت رس��ول ا...)ص( نیز در 

انفعال و پذیرش فعل، تام است. 
وقتی فاعل در فاعلیت تام باشد و منفعل هم در انفعال و قبول 
و پذیرش تام باشد، فعل بدون اینکه وقفه ای در آن بوده باشد، 
بدون اینکه محدودیتی بر آن حاکم بوده باش��د و زمان خاصی 
را به خود اختصاص دهد و محدودیت خاصی بر او حاکم باشد، 
از فیاض علی االطاق صادر می شود و قابل فعل هم آن فیض را 
می پذیرد. از این نکته ای که عرض کردم اس��تفاده می شود که 
حقیقت محمدیه، حقیقت فرا زمانی و فرا مکانی است. اول ندارد، 
آخر ندارد، یعنی نمی توان برای او، اول و نهایتی در نظر گرفت. 

در عرفان اسامی به این حقیقت، حقیقت محمدیه یا صادر 
نخس��تین یا عناوین دیگری مانند تعی��ن اول، مرتبه احدیت، 
برزخیت اولی، و... می گویند که برای ه��ر کدام از این عناوین، 
عنایت خاصی وج��ود دارد که نیازمند توضیح و تبیین اس��ت. 
اجماالً اینکه حقیقت محمدیه همان حقیقتی است که به ازلیت 

و ابدیت حق تبارک و تعالی، ازلی و ابدی است. 

  نسبت شخص رسول ا... حضرت محمد بن عبدا...)ص( 
با حقیقت محمدیه چیست؟

 ش��خص رس��ول خدا، حضرت محمد بن عبدا...)ص( در مقام 
عروج و ارتقا در قوس صعود با آن حقیقت، یگانه ش��ده و اتحاد 
برقرار کرده است. همچنین می توان چنین گفت که مظهر تام 
و کامل آن حقیقت در نش��ئه دنیا، ش��خص حضرت محمد بن 

عبدا...)ص( است. 

وج��ود عنص��ری رس��ول ا... 
حضرت محمد)ص(، محدود است 
و تردیدی در آن نیست، اما چون 
این حقیقت در ق��وس صعود، در 
مقام قرب و در معراج کماالت آن 
قدر اوج می گیرد که با آن حقیقت 
متحد و یگانه می ش��ود، حکم آن 
را پیدا می کن��د. در عین اینکه بر 
حسب ظاهر، شخص رس��ول ا...
)ص( زمانی، مکان��ی و محدود به 
زمان و م��کان خاصی اس��ت، اما 
فرازمانی و فرامکانی اس��ت، چون 
در ع��روج ب��ا آن حقیق��ت اتحاد 
برقرار کرده و متحد ش��ده است. 
بدن عنصری پیامبر)ص(، محدود 
و زمانمند است، اما حقیقت برتر 
پیامبر، فرازمانی و فرامکانی است. 

  یعن�ی به نوعی ایش�ان هم 
ح�ادث و هم قدیم هس�تند، 

درست است؟ 
-بله! در همین وادی شاعر می گوید: تقدیر به یک ناقه نشانید دو 

محمل/ لیای حدوث تو و سلمای قدم را. 
لیا و همچنین س��لما، دو عنوان و دو اس��م ب��رای خانمها 
هستند. معموال خانمها را سوار محمل می کنند، به خاطر اینکه 
توان جسمانی  شان از مردها کمتر است بنابراین آنها را سوار بر 

محمل می کنند . 
ش��اعر در اینجا می گوید: تقدی��ر در یک ناق��ه، دو محمِل 
لیای حدوث و سلمای قدم را نشانید. اضافه ها بیانیه هستند. 
یعنی خدای تبارک و تعالی حدوث و قدم را بر یک ناقه س��وار 
کرده است. این بیت اشاره دارد که انسان کامل محمدی)ص( 
حقیقتی اس��ت که خدای تبارک و تعالی ب��ر این حقیقت هم 
حدوث و هم قدم را سوار کرده است. با توجه به نشئه ظاهری و 
عنصری، می گوییم حادث است، مثل بقیه حوادث، اما با توجه 
به آن معراج و عروجی که دارد و حقیقتی که با آن اتحاد برقرار 
کرده که حقیقت ازلی و ابدی است و اول و آخر ندارد، پس قدیم 

می شود.
مولوی هم در باره رس��ول ا... )ص( بین حدوث و قدم جمع 
کرده، یعنی بر حس��ب ظاهر، قضیه حدوث و بر حس��ب باطن 
قضیه قدم را پرورانده اس��ت. وی در دفتر چهارم در بیت 523 

به بعد می گوید: 
گر نبودی میل و امید ثمر / کی نشاندی باغبان بیخ شرر

پس به معنی آن ش��جر از میوه زاد/ گر به صورت از ش��جر 
بودش نهاد 

مصطفی زین گفت کآدم وانبیاء/ خلف من باشند در زیر لواء
بهر ای��ن فرموده اس��ت آن ذو فن��ون/ رمز نح��ن اآلخرون 

السابقون
نحن االخرون یعن��ی در پس همه پیامب��ران آمده ام، خاتم 

االنبی��ا)ص( هس��تم، ام��ا 
پیش از همه انبیا)ع( وجود 
داش��تم. گر به صورت من ز 
آدم زاده ام/ م��ن به معنا َجدِّ 

َجد افتاده ام 

ص�ادر  فرمودی�د   
نخستی��ن، حقیق��ت 
ام�ا  اس�ت،  محمدی�ه 
ص�ادر نخس�تین را در 
مفه�وم کل�ی خداون�د 
تعبیر می کنی�م. چگونه 
اس�ت حقیقت محمدیه 
نخستین صادر محسوب 
می ش�ود، مگ�ر خودش 

مخلوق اول نیست؟
- در فض��ای عرف��ان، یک 
مفهوم ص��ادر نخس��تین و 
یک مفهوم خلق نخس��تین 
داریم. در برابر هر دوی اینها 
حق تبارک و تعال��ی قرار دارد 
که مصدر اس��ت، مصدر یعنی محل صدور. آنچه در نخس��تین 
مرحله از مصدر صادر می شود، صادر نخستین نامیده می شود. 
در برابر این دو، خلق نخست قرار دارد. در فضای عرفان به این 
صورت است؛ گرچه در فضای فلسفه، صادر نخستین همان خلق 
نخستین محسوب می شود و فرقی با همدیگر ندارند. در فضای 
فلسفه چه بگوییم صادر نخستین و چه بگوییم خلق نخستین 
فرقی بین آنها وجود ندارد. هر دو بر عقل منطبق می شود که در 
روایات هم هست.»أََوُّل َما َخلََق ا... الَْعْقُل« اول حقیقتی که خدای 
تبارک و تعالی آن را آفرید عقل اس��ت، بنابراین گفته می شود 
عقل، مخلوق اول است و به تعبیر فاسفه صادر نخستین است.

در عرفان، صادر نخستین غیر از عقل است. عقل اول، مخلوق 
اول یا خلق اول اس��ت، اما هیچ گاه بر عقل اول، صادر نخستین 
اطاق نمی شود. صادر نخستین، حقیقت محمدیه)ص( است 
که فوق عقل اول اس��ت که اصا تعبیر خل��ق و مخلوق برای او 
مناسب نیست و آن را به کار نمی گیرند، بلکه تعبیر برزخیت را 
برایش قایل هستند. برزخیت یعنی واسطه و حد وسط، نه خلق 

است و نه حق.

 چرا خلق نیست؟ 
- چون خلق با محدودیت هم آغوش است. مخلوق، محدود است 
و چون مخلوق، محدود اس��ت و خلق با محدودیت هم آغوش 
اس��ت و حقیقت محمدیه محدود نیست، به حقیقت محمدیه 

عنوان خلق را نمی دهند.

ُل    در روایات هست که پیغمبر اکرم)ص( فرمودند، » أََوّ
ُل َما َخَلَق ا... نُوِري«، یا در روایت  َما َخَلَق ا... ُروِحی« یا »أََوّ
ُل َما َخَلَق ا... الَْعْقُل«، یا در روایت دیگری  دیگر آمده » أََوّ

هس�ت »اول ما خلق ا... الماء« یا در روایت دیگری آمده 
ُل َما َخَلَق ا... الَْقَلُم«. اینها را چگونه تفسیر می کنید؟ »أََوّ

- هر یک از اینها، ب��ه اعتباری، اش��اره به ی��ک حقیقت دارد. 
می دانید که حقیقت قلم در این خاصه می شود که ابزاری در 
دست نویسنده اس��ت که آنچه را اراده می کند با آن می نویسد. 
حقیقت رس��ول ا...)ص( به منزله قلمی اس��ت در دس��ت حق 
تبارک و تعالی که به وسیله این قلم، س��ایر کلمات وجودی را 
نوشته است، بنابراین می شود واس��طه فیض، حقیقتی که اگر 
آن حقیقت باشد نوبت به بقیه می رسد تا از فیض حق تبارک و 

تعالی برخوردار شوند. 
از جهت اینکه مایه حیات است از ایشان به آب، تعبیر شده 
اس��ت. از جهت اینکه خود، باری و خالق خود و تمام معقوالت 
عالم را تعقل می کند از او به عقل تعبیر می شود. از جهت اینکه 
مجرد است به نور تعبیر شده است و همین طور تعابیر گوناگون 

دیگری که برای آن حضرت وجود دارد. 
باالتر از این، همان صادر نخستین است که ما به آن حقیقت 
محمدیه می گوییم و همان طور که عرض کردم راز و رمز اینکه 
این حقیقت را حقیقت محمدیه می نامیم این است که شخص 
رسول ا...)ص( در مقام عروج و مقام ترقی آن قدر اوج می گیرد 
که با آن حقیقت متحد می شود. در سوره النجم، این آیه اشاره 
به این مقام عروج رسول ا... دارد که فرمود: »... َدنَا َفَتَدلَّی*َفَکاَن 

َقاَب َقْوَسْیِن أَْو أَْدنَی«.

  لطفا همین آی�ه را توضیح دهید. اتفاق�ًا برای فهم ما 
سنگین است و ممکن است شبهه ای ایجاد شود! 

- پیغمبر اکرم )ص( نزدیک ش��د »َدنَا«، »َفَتَدلَّی« پس تدلی 
پیدا کرد، یعنی آویزان شد یا چسبید. اینها کنایه است از شدت 
نزدیکی که اهلش متوجه می شوند. ظاهرش همین چیزی است 
که عرض می کنم، اما در ورای این تعابیر و ظواهر حقایقی را به 

ما تفهیم می کنند. 
»َفَکاَن َقاَب َقْوَس��ْیِن أَْو أَْدنَی«، در مرتبه به جایی رسید که 
فاصله ای بین او و حق تبارک و تعالی به ان��دازه دو قوس بود یا 

نزدیکتر از دو قوس.
در عرفان، دو قوس را تفسیر و تأویل می کنند به قوس وجوب 
و امکان. یعنی مرتبه ای که در آن قوس وجوب از امکان و قوس 
امکان از وجوب امتیاز پیدا می کند. یعنی اسماء فواعل از اعیان 
قوابل جدا می شوند. بعد می فرماید: »أَْو أَْدنَی« یا نزدیکتر از این، 
که مقام »أَْو أَْدنَی«، تعین اول است و این تعین اول مقام حضرت 

ختمی است. 
مرتبه انس��انیت ختمی و مرتبه حقیقت محمدیه اس��ت و 
شخص رسول ا... حضرت محمد)ص( در مقام عروج با آن یکی 
می شود. تأکید می کنم باید بین صادر نخستین و شخص رسول 
ا...)ص( فرق بگذاریم، شخص رسول ا...)ص( غیر از آن حقیقت 

محمدیه است از جهتی و عین آن است از جهت دیگر. 
از جهت اینکه در مقام عروج با آن حقیقت یکی می شود و به 
آن مرتبه دست پیدا می کند و صاحب آن مرتبه می شود، عین 
اوست و اما قبل از اینکه عروج پیدا کند شخص رسول ا...)ص( را 

باید جدا از آن مرتبه فرض کنیم. 

 در گفت و گو با مدرس علوم عقلی و عرفانی حوزه علمیه قم تبیین شد

حقیقت محمدیه و مقام پیامبر اکرم)ص( در عرفان اسالمی 

جلوه های احترام به پیامبر )ص(
در قرآن

حجت االسالم والمسلمین احمد زادهوش
معاون پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت

خداوند در قرآن کریم، چگونه انبی��ا را خطاب قرار می دهد. با چه 
لفظی و خطابی از آنها یاد می کند. 

شخصیت حضرت رسول )ص( را به عنوان ختمی مرتبت و خاتم 
النبیین،  باالتر از همه رسوالن الهی می دانیم که شاید این شبهه را 
در نزد غیر مسلمانان به وجود آورد که ما از روی مهر بیش از حد یا 

حتی به یک معنا تعصب، این سخن را بر زبان می آوریم.
در اینجا باید ن��گاه کنیم خداوند در قرآن کری��م، چگونه انبیا 
را خطاب قرار می دهد. با چه لفظ��ی و خطابی از آنها یاد می کند. 
خدا خطاب به حضرت موسی می فرماید: “یا موسی انی انا ا... رب 
العالمین”  شما می دانید که حضرت موسی )ع(، پیامبر اولوالعزم 
و برگزیده خداست، صاحب ش��ریعت و کتاب آسمانی است. امت 
مفصلی داشته اس��ت. یا وقتی قرآن به حضرت داود )ع( می رسد، 
می فرماید: “یا داود انا جعلناک خلیفه فی االرض” یا درباره حضرت 
یحیی )ع( می فرماید: “یا یحیی خذ الکتاب بالقوه” اما شما در هیچ 
کجای قرآن نمی بینید،  خداون��د خطاب به حضرت پیامبر )ص( 
بفرماید: یا محمد! خطاب خداوند در قرآن به نبی اکرم، همواره با 
باالترین وجه از احترام صورت می گیرد: “یا ایها الرسول”، “یا ایها 
النبی”، “یا ایها المزمل”، “یا ایها المدثر”. حتی شما می بینید گاهی 

خداوند به جان پیامبر قسم می خورد. 
 از طرف دیگر توجه کنی��د مأموریتهایی ک��ه خداوند به افراد 
می دهد، نش��ان دهنده میزان توانمندی و ظرفیتهای شخصیتی 
آنان است. افعال خداوند مثل ما نیست که گاهی کارهای بزرگ را 
بر روی شانه های کوچک و آدمهای ضعیف می گذاریم، خداوند در 
انتخاب خود دچار اشتباه نمی شود. می بینید باالترین و سنگین 
ترین مأموریتها از آن رسول ا... )ص( اس��ت: “انی رسول ا... الیکم 
جمیعا”. توجه کنید که رسالت پیامبر عالمگیر و جهانی است. هیچ 
پیامبری چنین رس��التی ندارد. حضرت موسی )ع( برای قوم بنی 
اسراییل برانگیخته می شود. حضرت عیسی همین طور، رسالتی 
منطقه ای و قومی داشته اند. ما به هیچ وجه نمی خواهیم تعریضی 
به س��احت مقدس پیامبران الهی داش��ته باش��یم، اما وقتی نگاه 
می کنیم می بینیم خداوند، رس��الت پیامبر را محدود به منطقه 
جغرافیایی مشخص با مخاطبانی خاص نکرده است. رسالت پیامبر،  
جهانی است، پیامبر، مأموریت جهانی داشته اند که تا پایان عالم 
فرستاده خداوند باشند، بنابراین کامل ترین وحی بر قلب پیامبر 
نازل شده است، این است که خداوند، رسول ا... )ص( را در مخاطبت 

به پیامبران دیگر برتری می دهد و او را به معراج می برد.
 توده باورمند به شخصیت پیامبر)ص( از این حیث که جایگاه 
پیامبر را مهم می دانند، ممکن است در این دام بیفتند که ما کجا 
و نبی اکرم کجا؟ این حرف و این نوع از موضعگیری ها از یک زاویه 
خیلی خطرناک است، چون انگیزه ها را سست و فاصله انسان ها 
را با مشی، سیره و اخاق پیامبر بیشتر می کند. اینکه ما این گونه 
استدالل کنیم که ما جایز الخطا هستیم و آنها معصوم هستند، پس 
ما آن ظرفیتهای معنوی، اخاقی و رفتاری که در یک معصوم وجود 
دارد را نداریم، بنابراین نمی توانیم به آن ظرفیتها دست پیدا کنیم، 

این حرف خیلی خطرناک است.
ش��ما می دانید که اصًا دعوت قرآن، به نو کردن لحظه به لحظه 
گوهر ایمان است. آن آیه زیبا و ش��ریف که می فرماید: “یا ایها الذین 
آَمنوا آِمنوا / ای کس��انی که ایمان آورده اید، ایمان بیاورید” به نظرم 
اثبات کننده این معناست که ایمان مؤمنان هر لحظه و هر روز باید تازه 

شود. پس این ظرفیت در آدمیان هست که ایمانشان را تازه کنند.
ببینید، منطق قرآن به ما چه می گوید. ق��رآن اصرار دارد: “و 
لقد یسرنا القرآن للذکر / ما قرآن را برای پندگیری آسان کردیم.” 
به یک معنا خداوند،  قرآن را در دس��ترس عموم قرار داده اس��ت، 
در جای دیگری می فرماید: “لقد جاء کم رس��ول من انفسکم / ما 
از میان شما رس��ولی را آوردیم.” این یعنی چه؟ یعنی رسول را در 
دسترس شما قرار دادیم. این طور نیست که مثًا پیامبری از اجنه، 
پری و فرشته بر شما قرار داده باش��یم. پیامبری انتخاب کردیم و 
برگزیدیم که در میان شماست، در بازارها راه می رود، مثل شما بر 
روی زمین می نشیند و غذا می خورد.  این پس این پیامبر، قابلیت 

و ظرفیت تبعیت و الگوگیری را دارد.
البته پیامبر )ص( از لحاظ ظرفیتهای روحی و اخاقی در مقام 
بس��یار باالیی قرار دارد؛ اما قرآن تاش دارد ای��ن حقیقت را به ما 
گوشزد کند که ش��ما هم واجد آن روح الهی هستید و می توانید 
تا مرزهای عصمت پیش بروید و اینها خیال نیس��ت، اینها اوهام و 

تصورات نیست.
ما در زیارت عاش��ورا می خوانیم: “ الله��م اجعل محیای محیا 
محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد” آیا در این دعا، 
خدای نکرده ما با خدا تعارف می کنیم؟ یا نه، صادقانه و خالصانه از 
خدا می خواهیم زندگی ما را زندگی پیامبر و آل پیامبر )ص( قرار 
دهد. پس این طور نیست که این درخواس��ت، صرفاً یک تعارف و 
لقلقه زبانی باشد. پیداست که می ش��ود و آنها که از اهل بیت )ع(  
نبوده اند، اما این راه را رفته اند و امروز ما آنها را به نام مردان حق و 
اولیا ا... و صحابه پیامبر می شناسیم، اثبات کننده این معنا هستند 
که پس می شود تا مرزهای عصمت پیش رفت. شما می بینید یک 
جوان غیر عرب، غیر مس��لمان به محضر پیامبر مشرف می شوند، 
یک جوان ایرانی به نام روزبه و کارش آرام آرام به جایی می رسد که 
پیامبر درباره او می فرماید: “ س��لمان منا اهل البیت / سلمان از ما 
اهل بیت است”، یعنی جزیی از ماست، غریبه نیست، مثل ما شده 
است. پس پیداست زبان، نژاد، زمان و مکان نمی تواند در الگوگیری 
تعیین کننده باشد. اگر کسی نگاهش به قله باشد و شیفته صعود، 
راهش را پیدا می کند. البته راهش هم مشخص است و راه مشخص، 

همان تبعیت از سیره رسول ا... )ص( است.

روایت یک روز همراهی 
با زائران پیاده در جاده های خراسان

آقاجان! نذر کردم که 
بیایم پی پابوسی تان
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دنیاطلبی مردم، امام حسن)ع( 
را مهجور گذاشت

محمدحسین رجبی دوانی
هم��ه امامان)ع( خصلته��ای بزرگ کرام��ت و فضیلتهای 
متعدد را دارا هستند؛ اما اینکه برخی از ائمه)ع( به یکی از این 
صفتها بیشتر اشتهار می یابند، به سبب بروز و ظهور بیشتر آن 
فضیلت در دوران زندگی آن بزرگواران بوده است. امام حسن 
مجتبی)ع( بارها اموال و دارایی های خود را در راه خدا بذل و 
بخشش نمود و هر کس به محضر آن حضرت می رسید و نیازی 
داشت دس��ت خالی بر نمی گشت. به س��بب این دست باز و 
دهنده فراوانی که حضرت در زندگی پربار خود به ظهور رسانده 
بود، آن وجود مقدس را کریم اهل بیت)ع( نام نهادند، بنابراین 

کریم بودن صفت خاصی برای امام مجتبی)ع( شده است.
امام حس��ن )ع( به عن��وان ریحانه النب��ی)ص( یعنی گل 
خوشبوی پیامبر)ص( شناخته می شوند؛ همچنین پیامبر)ص( 
فرمودند: “ الحسن والحس��ین ریحانتان من هذه اال مه”: امام 
حسن و امام حسین )ع( دو گل خوشبوی من از امتم هستند. 
این دو امام بس��یار مورد عاقه و توجه پیامبر عظیم الشأن ما 
بودند؛ به گون��ه ای که آن حضرت نمی توانس��ت کوچکترین 
ناراحتی آنها را تحمل کند. داس��تانهای متعدد داریم از اینکه 
پیامبر)ص( این دو نواده عزیز خود را بارها در مس��جد بر روی 
پای خود بر فراز منبر می نشاند. پیامبر این دو امام را مورد تفقد 
خود قرار می داد و به حدی برای ایشان تحمل ناراحتی این دو 
امام سخت بود که پیامبر)ص( بر فراز منبر نشسته بود و بیرون 
از مسجد را می دید و مردم رو به پیامبر در داخل مسجد نشسته 
بودند پیامبر دید که این دو نواده اش دوان دوان به سوی مسجد 
می آیند و زمین می خورند و بر می خیزند و دوباره لباسشان گیر 
می کند و به زمین می خورند  نتوانستند تحمل کنند خطبه را 
قطع کردند و به سمت این دو برادر رفتند و لباس آنها را تکان 
دادند و هر دو را در آغوش گرفتند و باالی منبر بردند و روی پای 
خودشان نش��اندند و فرمودند: »من نمی توانم اندک ناراحتی 

این دو فرزندم را تحمل کنم.«
پیامب��ر)ص( تجلیلهای فراوان��ی از ای��ن دو ذات مقدس 
داش��تند. همچنین فرمودند: “الحسن و الحسین سیدا شباب 
اهل الجنه”و یکی دیگر “الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا” 
این احادیث نمونه ای از تعابیری است که پیامبر)ص( درباره 
امام حسن)ع( و امام حسین)ع( به کار برده اند. این موارد کلی 
اس��ت که در دوره پیغمبر)ص( درباره امام حسن مجتبی)ع( 
داریم. این حدیث متواتر”الحسن والحسین سیدا شباب اهل 
الجنه” و “الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا” از سوی اهل 
سنت و شیعه نقل ش��ده و حدیث معتبری است، با این وجود 
صحاب��ه و تابعین برخورد شایس��ته مقام والیت ای��ن دو امام 
را نداش��تند، نه تنها درباره امام حس��ن)ع(، بلکه درباره پدر و 
مادر آن بزرگوار یعنی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س(  
می بینیم که ظلم بزرگی از سوی برخی اصحاب روا داشته شد.

زیرا نه تنها سفارشات پیامبر اکرم)ص(  را نادیده گرفته شد، 
ه  بلکه دستور قرآنی داریم که “ُقل ال أَسَئُلُکم َعلَیِه أَجراً إاِلَّ الَمَوَدّ
فِی الُقربی ”؛ )ای پیامبر!( بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم 
درخواست نمی  کنم جز دوست  داشتن اهل بیتم. پیغمبر)ص( 
فرموده بود، اگر معاویه را بر فراز منبر من دیدید پایین بیاورید و 
او را به قتل برسانید. فرموده بود خافت بر بنی امیه حرام است. 
این حدیث را امروز در منابع داریم تا چه برسد به اینکه آن موقع 

که زمانی از این فرمایش نگذشته بود.
البته  این مس��أله از بی بصیرتی آن مردم بود که این گونه 
عمل کردند، زیرا اگر به درستی از اهل بیت)ع( پیروی می کردند 
و دستورهای خدا و رسولش را عمل می کردن، دنیای آنها هم 

بهتر از آنچه برایشان تأمین شده بود، ساخته می شد.

مراسم برگزاری قرائت زیارتنامه 
پیامبر)ص( در سراسر کشور 

قدس: راس��م معنوی و عرفانی قرائ��ت زیارتنامه حضرت 
ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( همزمان با رحلت جانگداز 
رسول خیر و رحمت در 2۸ صفر در سراسر ایران اسامی برگزار 
می شود.  احسان حجتی، دبیر ستاد دائمی گرامیداشت پیامبر 
اعظم)ص( گفت: این مراسم هر ساله در سالروز رحلت جانسوز 
خاتم االنبیا)ص( در 2۸ صفر، با هدف ایجاد بستر مناسب برای 
رشد معنوی و تعظیم شعائر اسامی و ادای احترام به مقام شامخ 
و ساحت مقدس پیامبر اسام)ص( برگزار می شود؛ امسال نیز 
با تاش اعضای ستاد گرامیداشت پیامبر اعظم)ص( در سراسر 
ایران، در پی برگزاری مراسمی پرش��کوه تر از سالهای گذشته 
هس��تیم و در این خصوص از هماهنگی نهادها و س��ازمانهای 
مختلف در سراسر کشور بهره  گرفته ایم. احسان ا... حجتی، در 
ادامه با اشاره به ارتباط پی درپی با ستادهای استانی در سراسر 
کشور عنوان کرد: امسال به منظور رفع نیازها و دریافت گزارش 
فعالیت ها و جلسات، با اعضای ستادهای استانی ارتباط گرفتیم 
و س��عی کردیم با نیازسنجی مناسب، بس��تری مساعد را برای 

برگزاری هرچه بهتر مراسم فراهم آوریم.

دیدگاه آیت ا... مکارم شیرازی 
درباره یلدای امسال 

آیت ا... مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی دیدگاه خود را 
درباره برگزاری آیین یلدای امسال بیان کرد. 

متن پرسش و پاسخ بدین شرح است: 
پرس�ش: برگزاری آیین شب یلدای امس��ال )سال 1393 
هجری شمسی( که با دهه آخر صفر و شام رحلت پیامبر)ص( و 
شهادت امام حسن)علیهما السام( مصادف است از نظر شرعی 

چه حکمی دارد؟ 
پاسخ: سنت خوب صله رحم که همراه با کار خاف شرعی 
نباشد، از نظر اسام مورد تایید است و در این ایام عزا، از برگزاری 

مجالس شاد، خودداری شود.«

      شعر آیینی                                                                   دیدگاه

      خبر                                                                

سوگ شعری در رحلت پیامبر نور و رحمت
 »صدای عبور«

از آسمان رسالت کردی چو پرواز خورشید!
مهتاب در سینه شب ماند از سفر باز خورشید!

وقتی صدای عبورت تا کهکشان کرد پرواز
خاموش شد در دل ما صد پرده آواز خورشید!

ای بارش آیه نور در دشت تاریک دلها
جاری شد از سینه تو دریای اعجاز خورشید!

در سینه های کویری ای روح کبیر باران!
عطر تو را هدیه می داد هر گل که شد باز خورشید!

از دشت سرخ شقایق تا اوج سرسبز توحید
در دست کوثر سپردی گنجینه راز خورشید!

باال بلند رسالت! با کاروانی ستاره
از آیینه چشم تو داشت یک آسمان ناز خورشید

غالمرضا شکوهی

سوگ شعری در شهادت کریم اهل بیت)ع(
 فریاد سکوت

وقتی پدرت حضرت حیدر شده باشد
باید که تو را فاطمه مادر شده باشد

جد تو نبی بوده، نه اینطور بگویم
شک نیست که جد تو پیمبر شده باشد

جز بر در این خانه ندیدیم، امامت
تقسیم میان دو برادر شده باشد

خورشید سفالی است که در سیر جمالی
از بوسه بر این گونه منور شده باشد
بو می کشم ایام تو را- باید از اخاق

یک تکه تاریخ معطر شده باشد
ای حوصله محض چه تشبیه سخیفی است

با حلمت اگر کوه برابرشده باشد
با اینکه قضا دست تو را بست ندیدم
جز آنچه بخوانی تو مقدر شده باشد

فریاد سکوت تو چه آهنگ رسایی است
شاید پس از آن گوش جهان کر شده باشد

دق داد محبان تو را گرچه سکوتت
غوغای تو روزی است که محشر شده باشد

روزی که به اعجاز تو مبهوت بمانند
شکها همه تبدیل به باورشده باشد

خون جگرت ریخت نه در تشت که در دشت
داغ گل سرخیست که پرپر شده باشد

در مکتب تو رشد سریع است عجب نیست
فرزند تو هم قامت اکبر شده باشد

آن چشم که گریان نشود روزقیامت
چشمی است که از غصه تو تر شده باشد

باور نتوان کرد که خاکیست مزارت
جز آنکه ضریح تو کبوتر شده باشد

این جان علی ریشه غم را بکن از دل
هر چند که اندازه خیبر شده باشد

هادی جانفدا

 در حرم مطهر رضوي برگزار مي شود

ویژه برنامه های  شب ارتحال 
پیامبر اکرم) ص( و امام حسن)ع(

قدس: معاون تبلیغات و ارتباطات اسامي آستان قدس 
رضوي گفت: همزمان با ش��ب ارتحال پیامب��ر اکرم )ص( و 
شهادت امام حسن مجتبي )ع(، ویژه برنامه » اشکباره غم« در 
حرم مطهر رضوي برگزار مي شود. حجت االسام والمسلمین 
سید جال حس��یني گفت: قرائت زیارت امین ا...، سخنراني، 
مرثیه سرایي، عزاداري و سینه زني از برنامه هاي تدارک دیده 
شده در این ویژه برنامه است. حسیني بیان داشت: این مراسم 
امروز از ساعت 17:15 تا 21:30 در رواق  بزرگ امام خمیني 

)ره( حرم مطهر رضوي برپا مي شود.
 »در سوگ خورشید« 

معاون تبلیغات و ارتباطات اس��امي آستان قدس رضوي 
همچنین گفت: همزمان با ایام پایاني ماه صفر المظفر، مراسم 
سوگواري و عزاداري باعنوان »در سوگ خورشید« در شهرها 

و روستاهاي موقوفه دار امام رضا)ع( برگزار مي شود. 
حجت االس��ام والمسلمین س��ید جال حسیني گفت: 
همزمان ب��ا ایام ارتح��ال پیامبر اس��ام )ص(، امام حس��ن 
مجتبي)ع( و امام رضا)ع(، در 10 شهر از سراسر کشور از جمله  
سرخس، دامغان، گناباد و... مراس��م سوگواري و بیان مناقب 

اهل بیت )ع( برپا مي شود. 
 »مرثیه آفتاب«

وی گفت: همزمان با ایام دهه آخر ماه صفر، مراسم عزاداري 
و سوگواري در ویژه  برنامه » مرثیه آفتاب« حرم مطهر رضوي 
نیز برگزار مي ش��ود. سید جال حس��یني گفت: در این ویژه 
برنامه، مداحان و ذاکران اهل بیت)ع(، در جمع زائران علي بن 

موسي الرضا)ع( به مرثیه سرایي و عزاداري مي پردازند.
 »به شوق آفتاب« 

معاون تبلیغات و ارتباطات اس��امي آستان قدس رضوي 
گفت: با فرا رس��یدن ایام س��وگواري و عزاداري دهه آخر ماه 
صفر، ویژه برنامه های��ي با عنوان »به ش��وق آفتاب« پذیراي 
زائران پیاده این دهه اس��ت. حجت االسام والمسلمین سید 
جال حسیني گفت: در آستانه فرا رسیدن ارتحال پیامبر اکرم 
)ص(، شهادت امام حسن مجتبي)ع( و شهادت حضرت علی 
بن موسی الرضا )ع( زائران و عزاداران از استان ها و شهرهای 
مجاور مش��هد مقدس در حال پیاده روی به ب��ارگاه ملکوتی 
هشتمین امام شیعیان)ع( جهان هس��تند، از این رو آستان 
قدس رض��وي برنامه هاي ویژه اي را براي ای��ن گروه از زائران 
تدارک دیده است. وي بیان داشت: برپایي برنامه هاي عزاداري 
و سوگواري براي 140 هزار زائر پیاده، در 9 ایستگاه بین راهي 

و 15 پایگاه داخل شهري برنامه ریزي شده است.
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در گفت و گو با حجت االسالم دکتر حمیدرضا مطهری تبیین شد

سیاست خارجی پیامبر)ص( در مواجهه با غیرمسلمانان
عضو هیأت علمی موسسه امام خمینی )ره( در گفت و گو با قدس

سبک زندگی پیامبر )ص( اصل فردگرایی در فرهنگ غرب را باطل می کند
س�ید علی میر خلیلی: یکی از مهمترین 
برنامه های هر حکومتی، سیاس��ت خارجی 
آن حکومت و چگونگی ارتب��اط با قدرتهای 
همجوار خود است و رسول خدا)ص( نیز در 
این امر اهتمام داش��تند و بر اساس اصولی، 

روابط حکومت خود را تنظیم می کردند.
برای به کارگیری سیاست خارجی پیامبر)ص( که مبتنی 
بر اخاق بود، شناسایی این اصول از اهمیت باالیی برخوردار 
است. به منظور بررسی رویکرد سیاس��ی پیامبر)ص( در این 
زمینه، گف��ت و گویی را با حجت االس��ام دکت��ر حمیدرضا 
مطهری، مدی��ر انجمن تاریخ پژوهان ح��وزه علمیه قم، انجام 

دادیم.

 جناب مطهری! به عن�وان پرس�ش اول بفرمائید که 
در زمان حکوم�ت پیامبر)ص(، صحنه بی�ن الملل چه 
گستره و شعاعی را شامل می ش�د و مرزهای حکومت 

آن حضرت)ص(، شامل چه محدوده هایی بود؟
- در ابتدا خوب است اشاره به مفهوم سیاست بکنیم. سیاست 
در مفهوم خاص، تدابیری اس��ت که حکومت در اداره کشور و 
تعیین ش��کل و محتوای فعالیت خود اتخاذ می کنند که این 
تدابیر در دو مج��رای داخلی و خارجی اعم��ال می گردد. در 
حکومت پیامبر)ص( مجرای خارجی آن مربوط به مناسبات 
حکومت اسامی با سایر واحدهای سیاسی، همچون امپراطوری 

ایران، روم یا قبایل غیرمسلمان می شود. 
همچنین پیرامون تعیین مرزهای حکومت پیامبر خدا)ص( 
باید به این مطلب اش��اره کنیم که از هم��ان ابتدای حکومت 
ایشان تا آغاز سال یازدهم هجری، این مرزها نوساناتی داشت 
که بر اساس این مرزها نیز، سیاست خارجی پیامبر)ص( تغییر 

پیدا می کرد. 
در س��ال اول هجرت، مدینه منوره، مرزه��ای حکومت را 
تشکیل می داد و روابط با خارج از مدینه، جزو روابط خارجی 
پیامبر بود، اما در ادامه، این مرزها شامل حجاز نیز بود و روابط 
خارجی حکومت به روابط با خارج از حجاز اطاق می ش��د و 
سرانجام این مرزها به مناطق پنج گانه عربستان یعنی حجاز، 
تهامه، یمن، نجد و عروض گس��ترش پیدا می ک��رد و روابط 

خارجی شامل روابط با مناطق غیرعربستان می شد.

 در روابط حکومت پیامبر)ص( در این سه مقطع، چه 
اصولی بر سیاست خارجی پیامبر)ص( حاکم بود؟

- پیامبر اکرم)ص( پس از استقرار در مدینه و تأسیس حکومت، 
به منظور دس��تیابی به اهداف رس��التش به تنظیم سیاست 
خارجی اقدام ک��رد. از آنجایی که اه��داف پیامبر)ص( اباغ 

پیام الهی و هدایت همه مردم بود، اولین اصل از اصول حاکم 
بر سیاس��ت خارجی ایش��ان، بر اصل دعوت مبتنی شد. این 
اصل یکی از اصول اساسی و مورد توجه در حکومت و سیاست 
خارجی پیامبر)ص( بود و در سیره پیامبر)ص( بیش از هر اصل 

دیگری مورد تأکید قرار گرفته است.
این اص��ل در همان ارتباطهای سیاس��ی اولیه آن حضرت 
و پس از هجرت به مدینه و تأس��یس حکومت، دیده می شود؛ 
چنان که توجه به این اصل، در نامه های پیامبر)ص( به سران 
کشورها و واحدهای سیاس��ی همچون خسرو پرویز، مقوقس 
بزرگ قبطیان، نجاش��ی، پادشاه حبش��ه، هراکلیوس، بزرگ 
رومیان و غیره دیده می شود. در این نامه ها پیامبر)ص( از همه 
سران کشورها یا واحدهای سیاسی خواسته اند خودبزرگ بینی 

را کنار بگذارند و به آیین اسام بگروند.

 پیامبر)ص( در اصل دعوت در سیاست خارجی خود، 
چه نکاتی را مدنظر داشتند؟

- با توجه به مت��ن نامه ها، چند نکته مورد توجه ایش��ان بوده 
است. نکته اول، دعوت به توحید و یکتاپرستی بود. دوم آنکه، 
اگ��ر پذیرفتند، از خدا پ��اداش خواهند گرف��ت و از گزند دور 
خواهند ماند؛ اما اگر اس��ام نیاورند، به خود و ملت خود ظلم 
کرده  و مرتکب گناه شده اند. نکته دیگر اینکه، در هیچ کدام از 
نامه ها گفته نشد که اگر اسام نیاوردید به شما حمله خواهد 

شد تا تهدیدی برای قدرتها و واحدهای سیاسی باشد. 
در واقع این اصل بر س��ایر اصول سیاست خارجی، اولویت 
داشت؛ همان گونه که ابن عباس می گوید که  رسول خدا)ص( 

با هیچ قومی نجنگید، مگر اینکه آنها را به اسام دعوت کرد.

 س�ایر اصول حاکم بر سیاس�ت خارجی پیامبر)ص(، 
چه بود؟

- اصل التزام به تعهدات و پیمانهای بین المللی از جمله اصول 
دیگر بود. از آنجا که وفای به عهد و پیمان یکی از دستورات مورد 
تأکید قرآن است، در س��یره نبوی هم مورد تأکید قرار گرفته 
اس��ت. چنان که در صلح حدیبیه، که پیامبر)ص( با مشرکان 

مکه منعقد کردند، این نکته دیده می شود.
اصل دیگر، نفی سلطه و والیت کافران بر مسلمانان است. 
اسام در عین همزیستی مس��المت آمیز، بر اصل نفی سلطه 
کافران بر مسلمانان تأکید ورزیده است و به مسلمانان سفارش 
شده با غیرمسلمانان طوری مراوده و مبادله داشته باشند که 

زمینه های سلطه و برتری کافران بر آنها فراهم نیاید.
اصل تألیف قلوب و ایجاد ذهنیت مثبت در برخی افراد، از 
دیگر اصول سیاست خارجی پیامبر)ص( بود که ایشان سعی 
داشتند که هنگام تقسیم غنایم جنگی این مسأله را مورد توجه 

قرار دهند.
همچنین اصل همزیستی مس��المت آمیز با غیرمسلمانان 

از دیگر اصولی بود که ایش��ان در روابط خود با غیرمسلمانان 
رعایت می کردند. علت این امر هم این بود که حضرت رسول 
اکرم)ص( در صدد نجات نه تنها مسلمانان، بلکه همه انسانها 
از طریق تدوین و اجرای قوانین الهی بود که به واسطه این اصل 

حاصل می شد.

 مستشرقان بر اساس دو تعبیر »دار االسالم« و »دار 
الحرب«، س�یره حضرت رس�ول خدا)ص( را تفس�یر 
می کنند و معتقدند که پیامبر)ص( سعی داشته است به 

زور شمشیر، همه را مسلمان کند؟
- این دیدگاهی است که مستشرقان القا می کنند، اما دیدگاه 
دیگر آن است که پیامبر)ص( طوری با دیگران زندگی کرده که 

به همزیستی مسالمت آمیز با آنها رسیده  است.
در واقع، جهان هنگام ظهور پیامب��ر)ص( دارای ملیتهای 
مختلف، مذهبه��ا، آرا، عقای��د و مکتبهای گوناگ��ون بود که 
پیامبر)ص( با آنها تعامل داشتند؛ بدون اینکه مکتب و عقاید 
خود را به آنها تحمیل کنند. البته این زندگی مس��المت آمیز 
بدان معنا نبود که پیامبر)ص( معتقد باش��د که این اعتقادات 
درست و بر حق هستند و موجب رس��تگاری می شوند؛ بلکه 
پیامبر)ص( از این نظر با آنها روابط مسالمت آمیز دارد که آنها 
مخلوقی از مخلوقات خدا هستند. بنابراین پیامبر)ص( علیرغم 
آنک��ه از آن جهت که آنه��ا در راه ضالت و هاکت هس��تند، 
ناراحت است؛ اما نمی خواهد که به زور و اجبار آنها را به اسام 
دعوت کند. بنابراین س��عی دارد با همزیستی مسالمت آمیز، 

شاید این غل و زنجیرهای درونی آنها شکسته شود.

 حد و گس�تره ای�ن رابطه مس�المت آمیز ب�ا کفار تا 
کجاست و تا چه زمانی باید رعایت شود؟

- همان طور که اش��اره ش��د، تأکید اسام بر داش��تن روابط 
مس��المت آمیز با تمام مردم اس��ت؛ اما این اخوت انس��انی و 
قومی تا زمانی اس��ت که آنها وارد میدان جنگ نشده باشند، 
اما وقتی که نوبت به میدان جنگ برسد، دستور دیگری وارد 

شده است.
طبق آیات ق��رآن، تا زمانی که وارد جنگ نش��ده اند، اصل 
اولی بر اساس صلح و صفاست؛ اما وقتی نوبت به میدان جنگ 
رسید و آنها س��وگند نامه، عهدنامه ها و قطعنامه ها را محترم 
نشمردند، قاطعیت و مقابله در دس��تور کار قرار می گیرد. این 
مس��أله در آیات قرآن وارد شده اس��ت که به پیمان و معاهده 
خود پایبند باشید، ولی اگر آنها ایمان و قسم خود را شکستند، 
» فقاتلوا ائمه الکفر« با آنها بجنگی��د؛ نه به خاطر اینکه ایمان 
نیاوردند، بلکه به خاطر اینکه به عهد و پیمان و سوگندی که 

بستند، پایبند نماندند.

آمنه مستقیمی: مفهوم سبک زندگی امروز 
یکی از ملموس ترین و آش��ناترین تعابیر برای 
عموم جامعه اس��ت که همه با ضرورت اصاح 
و هدایت آن به مس��یری که به مقصد هدایت و 

سعادت ختم شود، اذعان دارند.
 از این رو و در آستانه سالروز رحلت نبی مکرم اسام )ص( به 
عنوان دارنده منحصرترین نوع سبک زندگی که دامنه اثرگذاری آن 
به وسعت تاریخ است، با حجت االسام والمسلمین محمدمهدی 
نادری قمی، عضو هیأت علمی مؤسس��ه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی )ره(، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر و نویسنده دینی 
معارفی درباره ابعاد سبک زندگی آن حضرت )ص( به گفت و گو 

پرداخته ایم که مشروح آن از نظرتان می گذرد.

 با توجه به آنکه زندگانی حضرت رسول )ص(  برترین 
الگوی عملی ب�رای زندگ�ی مومنانه و در مس�یر کمال و 
سعادت است، لطفاً درباره اصلی ترین شاخصه های سبک 

زندگی نبوی توضیح دهید.
برای پاسخ به این پرسش باید نخس��ت مفهوم سبک زندگی 
را درک کنیم، این مفهوم در مقابل واژه انگلیس��ی style  به کار 
می رود و ما نیز در فارسی آن را به کار می بریم، بدین معنا که اموری 

را می توان به روشها و سبکهای مختلفی انجام داد.
اگر برای زندگی انس��ان چهار محور را در نظر بگیریم، انسان 
ارتباطات چهارگانه ای دارد،  با خود، انس��انهای دیگر، خداوند و 
طبیعت به معنای عام، طبق این تقسیم بندی می توان زندگانی 
پیامبر اکرم )ص( را در این چهار بعد تحلیل کرد و گفت، ایشان در 
زندگانی خود با این چهار نوع ارتباط، چه سبک و شیوه و روشی 

را در پیش گرفتند.
به عنوان مث��ال، در زندگی در ارتباط با خود اینکه پوش��ش، 
گفتار و خ��ورد و خوابمان چگونه باش��د، همگی مطرح اس��ت و 
 در همه این زمینه ه��ا پیامبر اکرم )ص( روش و س��بکی خاص 
داشته اند که می تواند مبنای سبک زندگی ما در خورد و خواب، 
رفتار و کردار و حتی آرایش و نحوه و پوشش باشد، یا در ارتباط با 
طبیعت با آب و خاک و درخت و ... پیامبر اکرم )ص( الگویی ویژه 
و خاص هس��تند و نیز در ارتباط با خدا و با انسانهای دیگر شامل 

ارتباطات خانوادگی، با یاران و ... 
اگر ما در منظومه فرهنگی اس��امی بخواهیم زندگی کنیم، 
سبکی خاص را اقتضا می کند و اگر این منظومه را با نگرشی غربی 

مد نظر داشته باشیم، قطعاً سبک خاص خود را دارد.

 اگر بخواهیم در منظومه ارتباطات چهارگانه ای که به 
آنها اشاره کردید، سبک و سیره نبوی در ارتباط با دیگران 
را بررسی کرده و شیوه ایش�ان را الگو قرار دهیم، در این 

مورد رفتار و سیره پیامبر اکرم )ص( چگونه بوده است؟
در ارتباط امام ب��ا امت و به تعبیر امروزی، حاکمان سیاس��ی 
با مردم، رئیس و مرئوس، همس��ر، فرزندان و ... قطعاً سیره نبوی 
بهترین س��بک و الگویی خاص را همراه با نمونه های عملی ارایه 

می کند که اصولی خاص بر آنها حاکم است.
به عنوان مثال قبل از تشکیل حکومت اسامی برای تبلیغ دین 
اصل توجه به مخاطب توأم با موعظه احسن را مد نظر داشته و سعی 
می کنند از این طریق مردم را هدایت کنند، یا در رفتار حاکمیت 
حسن خلق را از ایشان شاهد هس��تیم که قرآن کریم نیز بر این 
صفت پیامبر )ص( تأکید دارد که هر کسی در سطحی از رهبری 
قرار دارد، چه عام اجتماعی )که پیامبر )ص( عهده دار آن بوده اند( 
و چه رده های پایین تر و محدودتر در همه این س��طوح اصل بر 
نرمی است که اگر بخواهیم در قلبها نفوذ کنیم، باید با مردم با نرمی 
و گرمی ارتباط برقرار کنیم، ارتباطاتی که با خشونت و بداخاقی و 

تکبر و غرور و نگاه از باال صورت بگیرد، اثربخش نخواهد بود.
عاوه بر این، بعد از تشکیل جامعه اسامی و مدینه النبی )ص(، 
از چگونگی رفتار ایشان و اصولی که مد نظر داشتند، می توان سبک 
زندگی خاص حض��رت )ص( را دریافت، به عنوان مثال تأکید آن 
حضرت )ص( بر اصل اخوت که خود نیز به آن اهتمام داشته و از 
افراد جامعه نیز چنین انتظاری را داشتند و از دشمنی بر حذر بودند. 
ایشان افراد را از  بی تفاوتی نسبت به یکدیگر نیز بر حذر می داشتند 
و وقتی موضوعی را به مردم اباغ می کردند، خود هم به آن اعتقاد 

داشتند و هم عامل بودند که مدینه النبی )ص( و حاکمیت اخوت 
اسامی در آن خود بهترین شاهد بر این مدعاست.

 امروزه گاه�ی خودخواه�ی و منفع�ت طلبی باعث 
می شود که افراد جامعه نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند، 
در سبک زندگی پیامبر اکرم )ص( دیگرخواهی و ارجحیت 

دادن نیازهای دیگران بر خود چگونه تبلور دارد؟
ایشان همیشه دیگران را بر خود در رفع نیازها مقدم می دانستند 
و ایثار در زندگی پیامبر )ص( در باالترین سطح به چشم می خورد، 
یعنی باالتر از اخوت، این یعنی نیاز خود را کنار نهادن و آنچه را در 

اختیار داریم، به دیگران اختصاص دهیم.
اگر تنها این وجه از س��بک زندگی نبوی را با آنچه که سبک 
زندگی غربی عرضه می کند، مقایس��ه کنی��م در می یابیم بنابر 
فرهنگ غربی، در ارتباطات اجتماعی چه از نظر تئوریک و چه در 
عمل فردگرایی ارجحیت دارد و معتقد است که هر فرد باید بکوشد 
حداکثر تمتع و بهره مندی را از زندگی ببرد و نیاز و خواسته دیگری 

ربطی به او ندارد و نباید به آن بیندیشد.
همین یک مقایسه تطبیقی فرق سبک زندگی نبوی به عنوان 
بهترین نمونه و نماد از سبک زندگی اسامی با نوع غربی آن را ثابت 
می کند. از این رو، آنچه که رهبر معظ��م انقاب و دیگر بزرگان با 
عنوان سبک زندگی و اصاح آن مورد تأکید دارند، از منظر همین 

تفاوت هاست.

 پیامبر اکرم )ص( در ش�رایطی به رس�الت و هدایت 
جامعه مبعوث شدند که به گواهی تاریخ آن عصر، جاهلیت 
نام گرفته است، ایشان چه ش�یوه ای را در برخورد با این 
جاهلیت به کار گرفتند که جامعه جاهلی را چنان به سمت 
خردورزی سوق داد، آیا می توان در مواجهه با جریانهایی 

همچون داعش از شیوه پیامبر )ص( بهره برد؟ 
به نظر می رسد یکی از اصول رفتار پیامبر اکرم )ص( در مواجهه 
با انحرافات فکری فرهنگی این اس��ت که ایشان بر اصول صحیح 
خود اصرار دارند و در همین جا باز تفاوتهای سبک زندگی غربی و 
اسامی کامًا مشهود است، آنچه در غرب تبلیغ می شود این است 
که ما باید تابع خواستها یا به تعبیر قرآن هوی و هوس مردم باشیم 
و زمینه رفع آنها را فراهم کنیم، در حالی که در زندگی پیامبر اکرم 
)ص( ماکها و معیارهای ارزشی با خداوند و تعالیم دینی تنظیم 

می شود و معیارهای اکثریت جامعه با این تعالیم هماهنگ است.
به عنوان مثال، پیامبر )ص( در مقابل بت پرستی که بزرگترین 
شاخصه عرب جاهلی بود، ایستادند و نیز سایر ارزشهای فرهنگی 
آنها که با معیارهای الهی ناس��ازگار بود، اگرچ��ه اکثریت جامعه 

موافق آن ضدارزشها بودند!
امروز هم باید همین شیوه مرسوم باشد و اجرا شود تاشها برای 

حاکمیت ارزشها باشد و درصدد اصاح نیز برآییم.
در مقابل جریانهای تکفیری؛ اوالً باید مبنا و معیارهای صحیح 
و اصل��ی را مطرح کرده و روی آنها بایس��تیم، زیرا اینها س��اخته 
پرداخته استکبار جهانی است و هدایت شده اند نه خودجوش، در 
مسیر اسام هراسی به کار گرفته می شوند و ما به عنوان مسلمان 
باید ایستادگی کنیم و بدانیم داعش و دیگر جریانهای تکفیری، 
اس��ام را عرضه نمی کنند و رفتار و افکارش��ان تناسبی با اسام 

اصیل و ناب ندارد.
همچنین توجه داشته باش��یم که از سراسر دنیا افرادی از سر 
اخاص به گروه های تکفیری می پیوندند، یعنی ممکن است سران 
اینها مزدور باشند، اما افراد درون بدنه این تشکیات مشکلشان 
مثل دوران جاهلیت، جهل اس��ت که با بصیرت بخش��ی درمان 
می شوند و حتماً باید بخشی از کار ما نیز همچون پیامبر اکرم )ص( 

بر مبنای بصیرت  بخشی باشد که به اصاح می انجامد.
البته ایشان در مقابل کس��انی که اصاح نشدند مقابله علنی 
کرده و حتی دس��ت به قبضه شمش��یر بردند، زیرا راهی جز این 
برایش��ان باقی نمانده بود، ما نیز در برابر تکفیری ها باید این دو 
س��بک را یاد بگیریم. به عبارت بهتر گام نخست ما باید بصیرت 
بخشی و آگاهی بخش��ی باش��د و با گروهی که درمانشان بدون 
درمان اس��ت مبارزه علنی کنیم.امروز هم وضع بر همین منوال 
است، یعنی هم مبارزه نظامی و هم کنفرانسها و نشستهای علمی 
که نمونه آن چندی قبل در قم با نظارت آیات عظام مکارم شیرازی 

و سبحانی برگزار شد.

سید علی میرخلیلی: یکی از محورهای 
مهم زندگی پیامبر)ص(، س��یره سیاسی 
آن حض��رت در عص��ر خ��ود اس��ت که 
می تواند چ��راغ راه ره��روان آن حضرت 
باش��د. بی تردید بررسی س��یره سیاسی 
پیامبر)ص( ما را به اصولی رهنمون می سازد که با به کارگیری آن 
در زندگی فردی و اجتماعی خود، شاهد جامعه ای آرمانی خواهیم 

بود. به منظور بررسی سیره سیاسی زندگی پیامبر)ص( گفت و 
گویی با دکتر رضا عیسی نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسامی انجام داده ایم که از نظر می گذرد:

   س�یره سیاس�ی پیامب�ر)ص( ش�امل چ�ه عناصر و 
مؤلفه هایی بوده است؟

 سبک حیات سیاس��ی پیامبر)ص( در همراهی سه عنصر؛ 

یعنی ش��الوده ریزی نظام سیاسی، حراس��ت نظام و تکمیل و 
سازندگی نظام سیاسی خاصه می شود. پیامبر)ص( در این سه 
سطح، سبکی را ایجاد کرد که مسلمانان از این سبک می توانند 
بهره ببرند. پیامبر)ص( افزون بر احکام فردی، احکام اجتماعی 
را آورده اس��ت که به وس��یله آن دنیای بش��ر آباد و اداره شود، 
همان گونه که ایش��ان می فرماید: ای مردم! به خدا چیزی نبود 
که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور کند؛ جز آن که، بدان 

دستورتان دادم.
سیره و سبِک نبی اکرم از س��ویی نفی کننده سبک سیاسی 
جاهلی بود؛ س��بکی که با ویژگی های سیاسی همچون فرهنگ 
سیاس��ی انفعالی)اطاعت بی چون چرا(، خشونت گرایی، قبیله 
گرایی و قومیت گرایی و بی قانونی شناخته می شود. چون یکی 
از خصلت های سیاس��ی مردم جاهلیت نبود قان��ون همه گیر و 

اختصاص قانون برای قبیل��ه ای خاص بود که پیامب��ر در برابر 
چنین فرهنگ جاهلی، قوانین عام و همه گیر را مطرح کردند که 
از جمله آنها »حلف الفضول« بود پیمانی که پیامبر)ص( همیشه 

به آن افتخار می کرد.

  به فرهنگ سیاسی جاهلیت اشاره کردید. این فرهنگ 
چه ویژگی هایی داشت که پیامبر)ص( در صدد مبارزه با 

آن برآمدند؟
یکی از ش��اخص های فرهنگ سیاس��ی جاهلیت، فرهنگ 
خش��ونت و تجاوز بود که خداوند در این باره می فرماید: بگو ای 
پیامبر که پروردگار من زش��تکاري ها را چه آشکار باشند و چه 
پنهان و گناهان و افزونی جس��تن بناحق را، حرام کرده است و 
نیز حرام است چیزی را شریک خدا س��ازید یا چیزی که به آن 

علم ندارید، بگویید«. خداوند در این آیه به انسان هشدار می دهد 
که از سه خصلت زشت جاهلی دوری گزینند. نخستین خصلت 
جاهلی، انجام فواحش بود؛ یعنی گناهانی که حد اعای شناعت و 
زشتی را دارند مانند زنا، لواط و امثال آن. دومین خصلت جاهلی، 
انجام اثم؛ یعنی گناهانی است که سبب انحطاط، ذلت و سقوط 
در زندگی گردد مانند میگس��اری؛ و س��ومین خصلت جاهلی، 
بغی؛ یعنی تعدی و طلب کردن چیزی است که حق طلب کردن 
آن  را نداشته باشد مانند انواع ظلم ها و تعدیات بر مردم و تسلط 

غیرمشروع بر آن. 
همچنین از ویژگی های سیاس��ی این جماع��ت می توان به 
اطاعت بی چون و چرا و تقلید کورکورانه از پیش��ینیان را نام برد 
که کاری رایج در عصر جاهلیت بود و خداوند سبحان در این باره 
در سوره های متعدد از جمله سوره لقمان آیه 21، سوره زخرف 

آیات 22 و 24، سوره بقره آیه 170، آیات 103 و 104 سوره بقره 
به آن تصریح می کند. 

از دیگر مؤلفه های فرهنگ سیاسی جاهلیت، قومیت گرایی 
اس��ت. عرب جاهلی برای به نمایش گذاش��تن تفاخر و برتری 
قبیله ای بر قبایل دیگر به حس��ب و نس��ب قبیل��ه اش حتی به 
مردگان قبیله خود متوسل می ش��د تا جایی که قرآن آنها را در 
سوره تکاثر آیات 1 و 2 این گونه توصیف می کند.» أَلْهاُکُم التَّکاثُُر 
َحتَّی ُزْرتُُم الَْمقابَِر« همان گونه که گفته ش��د س��بک سیاسی 
پیامبر)ص( از س��ویی نافی س��بک جاهلی بود و از سوی دیگر 
سبک سیاس��ی پیامبر)ص( در دوران ده ساله حاکمیت اسام 
در مدینه یکی از درخش��ان ترین دوره ه��ای حکومت در طول 
تاریخ بش��ری بود که به وسیله این س��بک و الگو کامل می شود 
شاخصه ها را شناخت و این شاخصه ها برای افراد بشر و مسلمانان 

عامتهایی باشد که به وسیله آنها بتوان نسبت به نظامها و انسانها 
قضاوت کرد.

  مهمتری�ن ش�اخصه های س�بک حی�ات سیاس�ی 
پیامبر)ص( ک�ه نافی س�بک جاهلیت بوده اس�ت، چه 

شاخصه هایی هستند؟
 یکی از این شاخصه ها که نافی سبک جاهلیت و حیات بخش 
زندگی انس��ان اس��ت، دمیدن و تقویت روح ایمان و معنویت و 
دادن اعتقاد و اندیشه به افراد است که توسط پیامبر)ص( صورت 
گرفت. همچنین معرفت بخش��ی به مردم، از دیگر شاخصه های 
سبک سیاسی پیامبر)ص( بود که مردم را با آگاهی و معرفت و 
قدرت تشخیص پرورش می دادند. از سوی دیگر، در میان اهالی 
نظام سیاسی، فضای صمیمیت و برادری و همدلی ایجاد و مردم 

را به دنباله روی از فضایل و ترک رذایل ترغیب می کردند.
ایجاد اقتدار و عزت در جامعه، مقدس شمردن کار و پیشرفت 
دایمی، اقامه حق و دفع باطل، تربیت و رشد دادن اخاق و فضایل 
اخاقی در میان مردمان، ایجاد امنیت، ایجاد قسط و عدل، ایجاد 
رفاه وآسایش، نصیحت و ارشاد مردمان، احیای سنتهای درست 
و درهم شکستن س��نتهای غلط، توزیع عادالنه، آشکار نمودن 
اصاح در سرزمین و عینیت بخشیدن دین و سیاست در کنار هم، 

از دیگر شاخصه های سبک سیاسی پیامبر)ص( بود.
پیامبراکرم)ص( چنین سبکی را با تحقق این شاخصه ها در 
حیات سیاس��ی خود بنا نهاد تا به عنوان یک نمونه هر کسی در 
هرجای تاریخ، مثل آن را به وجود آورد، زیرا سبک حیات سیاسِی 
پیامبر)ص( سه مرحله شالوده ریزی نظام سیاسی، حراسِت نظام 

و تکمیل سازندگی نظام سیاسی را باهم داشت.

روایت یک روز همراهی 
با زائران پیاده در جاده های خراسان

آقاجان! نذر کردم که 
بیایم پی پابوسی تان
س�رور هادی�ان: وقت��ی ق��رار می ش��ود بر 
بلندای عاش��ق ترین جاده های این س��رزمین 
به اس��تقبالتان بیایم، می دانس��تم قرار است 
میهمانان حرم عاشقی را زیارت کنم. همان هایی 
که جور دیگری هستند. همان هاییکه دلشان، 

نگاهشان، بودن شان، حرف هایشان از روزمرگی به دور است.
می دانستم راه دش��وار است و س��خت، اما... باور نمی کردم 
گرمای این حضور، س��رمای ای��ن روزگار را ب��اور نکند و حاال 
می دانم عشق منزلگاه رفیعی اس��ت که بزرگترین غریب عالم، 
مشتاقانه صدایتان می زند تا میزبانی اهل غربت را پذیرا باشد، تا 

اشک هایتان را معنا شود تا...
 دل به جاده می زنم

ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 27 آذر اس��ت، قرار است دل 
به جاده شمالی مشهد بس��پاریم و کاروانهای زائران پیاده امام 

رضا)ع( را همراهی کنیم.
حاال در جاده کم کم برفهای فراوان جایشان را به قطره های 
ریز باران داخل ش��هر می س��پارند. اولین کاروان زائران پیاده 
مشتاق دیدار به مشهد الرضا)ع( را درنزدیکی گلبهار می بینم. از 
خودرو که پیاده می شوم، سرمای استخوان سوز امانم را می برد، 

اما شور و هیجان زائران سرمای هوا وبرف را از خاطرم می برد.
»هادی سبحانی« فقط 17 سال دارد و کش��اورز است و از 
اهالی قوچان که به عش��ق زیارت راهی کاروان عاش��قی شده 

است. و می گوید: هوا سرد است، اما عش��ق پابوسی آقا آن قدر 
گرم اس��ت که هیچ چیز نمی تواند مانع این وصال شود، برایم 
دست تکان می دهد و می گوید: ببخشید؛ از کاروان جا می مانم، 

التماس دعا...
دمپایی های آبی یک مدل زائران طی این مس��یر توجه ام را 
جلب می کند، پرس و جو که می کنم، متوجه می شوم عده ای 
برای پاهای خسته و مجروح زائران پیاده نذر جوراب و دمپایی 
دارند و از طرفی گویا پس از چند روز پیاده روی زائران خسته، 

ستادها از قبل این دمپایی ها را برای زائران آماده کرده اند.
هیأت 60 نفره صاحب الزمان)عج( در ایس��تگاهی مشغول 
خوردن چایی هس��تند، مس��ؤول هی��أت که کارمند ش��بکه 
بهداشت اس��ت از مشکات این س��فر پیاده می گوید و معتقد 
اس��ت: کاروانهای پیاده مش��کات خاصی دارند، اما درصورت 
برنامه ریزی درست و به موقع بسیاری از این مشکات قابل حل 
است. او می گوید: مسؤول کاروان باید تجربه کافی و اطاعات 
الزم را از جاده داشته باشد تا سبب خستگی، بیماری و مشکات 

مختلف همراهیان نشود.
از طرفی در مس��یر، س��رویس های بهداشتی بس��یار کم و 
محدود اس��ت که به باور من بای��د این تمهیدات اندیش��یده 
شود.حاال بارش برف آن قدر شدید اس��ت که راه رفتن را برای 
زائران مشکل می کند و گروه های پشتیبانی شمار زیادی کاور 
پاس��تیکی را بین زائران توزیع می کنند، حتی ماش��ین های 
پش��تیبانی از افراد سالمند می خواهند تا رس��یدن به اقامتگاه 
بعدی سوار ماشین شوند، اما همه یکصدا می گویند: نذر کرده ایم 

پیاده به پابوس آقا برویم.
 عشق، خستگی نمی شناسد

طی مس��یر، دو جوان را می بینم و به سراغشان که می روم، 
 یکی از آنها می گوید: از کاروان اس��تان گلس��تان شهرس��تان 
گالی کش روستای کاه سر عازم هستیم که پس از 9 روز امروز 

به نزدیکی قوچان رسیده ایم.
موسی الرضا بیات کوهساری، کارگر آزاد 30 ساله ای است 
که متأهل و یک فرزند هم دارد، وقتی می پرسم در بدو ورود به 

حرم آقا از او چه می خواهی؟
چشمان پر از اشکش را به آسمان می دوزد و می گوید: یا امام 
غریب، شفای همه مریضان را، می پرس��م: خانه داری؟ درآمد 
ماهیانه ات چقدر است؟ لبخندی می زند و می گوید: خانه ندارم 
و ماهیانه 500 هزار تومان درآمد کارگری من است، اما خجالت 
می کشم این چیزها را از امام رضا)ع( بخواهم، همین قدر که مرا 

طلبیده، کافی است.
 یک بار تجربه

کاروان منظمی که همه کاورهای س��پیدی ب��ر تن دارند با 
نظم از کنار جاده عبور می کنند، کاروان المهدی از بخش گالی 
پوش- رضوان 50 مرد و 30 زن. مصطفی س��هرابی دانشجوی 
21 س��اله  رش��ته مکانیک در حالی که هندز فری توی گوش 
را درمی آورد در پاسخ به پرس��ش من که نزدیک امتحان های 
دانشگاه چه ش��د به این س��فر آمدی؟ می گوید: حس و حال 
غریبی این سفر دارد و به همه همسن و سالهایم توصیه می کنم 
یک بار حداقل این تجربه را داش��ته باش��ند، کنار بزرگترها و 
افرادی، دله��ای پاکی دارند، س��فر با آنها خیل��ی چیزها را به 
جوانترها یاد می دهد، صبر، حوصله، استقامت، پاکی و مهربانی 
و... دوباره هندز فری اش را توی گوشش می گذارد و می گوید: 

نوحه زیبایی است.
»حس��ن قدرتی« دانشجوی ارشد رش��ته حقوق 25 ساله 
از مسؤوالن همین کاروان اس��ت و می گوید: هفت روز است از 
شاهرود به عشق دیدار امام رضا)ع( راه افتاده ایم باور کنید پیر و 

جوان هیچ کدام خستگی و سرما را حس نمی کنیم.
در یکی از میقات الرضاهای مس��یر، زمان نماز است، تعداد 
زیادی از کاروانها ب��رای نماز توقف دارند. »ش��هربانو عایی« 

کشاورز است او از روس��تای بیدک فاروج راهی این سفر شده 
است. این بانوی 60 ساله که با روسری بزرگ گلداری صورتش 
را از سرما پوشانده اس��ت، می گوید: دخترم! سردته و مرا بغل 
می کند و می بوسد و توضیح می دهم که برای چه کاری آمده ام 

و او بافاصله می گوید: خوش به حالت که مجاور امام رضایی.
می پرسم از امام رضا)ع( چه می خواهی؟ قرار است به او چه 

بگویی؟ می گوید: یا امام رضا همه را پیروز کن.
حض��ور خانم ها هم در بین زائران پیاده چش��مگیر اس��ت. 
»سکینه بی غم« 52 س��اله و »مریم فیفاد منش«.50 ساله از 
روس��تای خلکان هم روایت دیگری است که برایم دست تکان 
می دهند و می گویند: تو زودتر از ما به مش��هد می رسی، سام 
و اردت ما را به امام رضا)ع( برس��ان و بگو ما ب��رای تو هیچ کار 
نکردیم، شرمنده ایم تو این مس��یر تنها و غریب بودی، اما حاال 
شب ش��هادت دیگر تنها نیستی ما برای تس��لیت همه کنار تو 
هستیم. و حاال اشک هایی که بر پهنه صورت آنها جاری می شود 

و با قطرات برف درهم می آمیزد و...
 17 سال با زائران پیاده

زینب طاهرزاده با آن س��ربند یا علی بن موس��ی الرضا)ع( 
پیرزن 79 ساله ای از روس��تای آلماچق است او 17 سال است 
که به عشق امام رضا)ع( هر سال از روستا به مشهد با کاروانهای 
پیاده به زیارت امام رضا)ع( می آید. او 6 فرزند دارد و سالهاست 

همسرش فوت شده و تحت پوشش کمیته امداد است.
از او می پرسم: مادربزرگ! 17 سال است این راه را آمده ای؟ 
از او چه می خواهی؟ می گوید: تو می دانی مادر، او چقدر بزرگ 
و عزیز است فقط آرزو دارم تا هنوز زنده ام خودش واسطه شود 
تا حرم امام حسین)ع( را هم ببینم خواب دیده ام که خود امام 
رضا)ع( واسطه می شود تا زیارت کربا نصیبم شود. حاال میان 
گریه هایش مدام می شنوم که می گوید: دعا کن این بار جوابم را 

بدهد تا من زیارت امام حسین)ع( هم نصیبم شود.

 میزبانی که خسته نمی شوند!
روایت کسانی که در حاشیه جاده ها و ایستگاه های صلواتی 
و میقات الرضا)ع(، امامزاده ها پذیرای این زائران هس��تند هم 

روایتی شنیدنی دارد.
پذیرایی از هزاران نفر کار دشواری است، اما هیچ کدام آنها 

از خستگی گایه ای ندارند.
به امامزاده جلیل می رس��یم ک��ه از نوادگان امام موس��ی 

کاظم)ع( است و در روستای آلماجق مدفون است.
همان جا ایستگاه پذیرش زائران هم دایر است. حاج غامرضا 
حبیبی و ش��مار دیگری از خادمان از اداره کل اوقاف اس��تان 
گلستان برای کمک داوطلب ش��ده اند او می گوید: 5 روز است 
اینجا مستقر شده ایم و معموالً از ساعت 3 صبح تا 9 شب پذیرای 

زائران پیاده هستیم.
صبحانه از زائران امام رضا)ع( با نان و پنیر، خرما، شیر و چای 

پذیرایی می کنیم. و گاهی توزیع ناهار و شام هم داریم.
او می گوید: تا امروز حدود 11 هزار نفر پذیرش داشتیم و هر 

شب بین 250 تا 760 نفر اسکان زائر هم داریم.
از خاطرات این روزها س��ؤال می کنم و می گوید: باور کنید 
هر لحظه اش اینجا پر از خاطره است. دیروز ساعت 4 بعدازظهر 
بود که مشغول خوردن ناهار بودم که یک پیرزن خسته رسید و 
گفت: برادر با همان دستت یک لقمه از غذایت به من بده، تبرک 
است، تو برای ما زحمت می کشی. اینجا همه دارای اعتقادات 

پاک و قابل احترامی هستند.
حاال »سیدرحیم حسینی« هم از ارادت و احترام زائران به 
خادمان برایم می گوید: که گاهی آنه��ا اصرار دارند حتماً برای 
خادمان کاری انجام دهند و حتی از آنها می خواهند که اجازه 

دهند لباس شان را بشویند.
 میزبانی های خانوادگی از زائران

کنار امامزاده خانواده ای هم دیگ��ی را برپا کرده اند، فاطمه 

معامله گر به همراه همس��ر و چند نفر از اقوام مشغول درست 
کردن آش رشته است و وقتی از او می پرسم: جریان این نذری 
چیست؟ می گوید: سال گذشته در همین امامزاده برای صد نفر 
از زائران پیاده آش توزیع کردیم، برای کار پسرم نذر کردم، که 
خدا را شکر نذرم برآورده شد، امسال هم دوباره آمده ام تا برای 
150 نفر نذری بدهم و این بار خیلی از زنان فامیل هم شریک 
شده اند و برای کار بچه هایشان نذر کرده اند. حاال همه را برای به 

هم زدن آش و نیت کردن نذری دعوت می کند و... .
 نیروهای پشتیبانی در حاشیه جاده

ش��ماری چادر هال احمر و آمبوالنس در مسیر توجه ما را 
جلب می کند در یکی از این ایس��تگاه ها با »رمضانعلی جدی« 
که دانش��جوی حقوق است، آشنا می ش��ویم او جزو داوطلبان 
جمعیت هال احمر اس��ت و می گوید: طی مس��یر زائران گاه 
دچار مشکاتی می شوند که معموالً برای درمان های سرپایی 
به آنها کمک می ش��ود و گاه در صورت ایجاد مشکات حاد با 

آمبوالنس ها به نزدیک ترین مراکز درمانی اعزام می شوند.
ابوالفضل یعقوبیان 57 ساله هم مسؤول ترابری استان قزوین 
است که به عنوان راننده کمکی امداد و نجات در میقات الرضای 

نزدیک قوچان مستقر است.
او می گوید: از هر استانی 3 دستگاه آمبوالنس برای کمک به 
زائران اعزام شده است. او از اعزام 3 خانم حدود 50 ساله به دلیل 
گرفتگی رگهای قلب، مشکات حاد قلبی به بیمارستان چناران 
خبر می دهد و می گوید، خوشبختانه طی این مدت حادثه تلخی 
رخ نداده و بیش��تر زائران مراجعه کننده به پایگاه برای درمان 

تاول های پا و گرفتگی عضات مراجعه کرده اند.
 ناگفته هایی که باقی ماند

حاال می دانم که قدم در راه عاش��قی، حدی��ث ناگفته های 
فراوانی است، بلندای عظمتت آن قدر بزرگ است که برای همه 

دلهای منتظرت جا دارد.

بررسی سبک حیات سیاسی پیامبر)ص( در گفت و گو با دکتر عیسی نیا
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نظرات خود را درباره این »عصرانه« 

با ما در میان بگذارید.

شماره پیامک: 30004567

 دلنوشته

صاحب امتیاز: 
آستان قدس رضوی ) موسسه فرهنگی قدس(

مدیر عامل:
حمزه واقعی

دبیر ویژه نامه: حسن کدخدای عرب

در فراق رسول رحمت و مودت 

تا ابد کوچه های مدینه
 محزون و خالی اند

رقیه توسلی 
علی جان ! به ما از آخرین نمازی بگو که رسول خدا با امتش خواند 
و از آخرین موعظه ای که بر منبر امامت در گوش مسجد مدینه جاری 
ساخت. با ما از 23 سال دعوت و مجاهدت حضرت امین بگو. از مجالی 

که جبرئیل و میکائیل در آن، همنشیِن برترین مخلوقند. 
ای حبیب رسول ! از ناگفته های عشق و معراج بگو... از پیامبری که 
به شما فرمود محاسن تان روزی به خون سرتان رنگین خواهد گشت و 

از محمد بن عبدا... ای که در چهل سالگی به نبوت مبعوث می شود. 
از 2۸ صفر بگو و به نجوا با ما از ح��زن و فراقی حرف بزن که از راه 

می رسد و مدینه را در آغوش متاطم خویش می فشارد .
از آن زمان که بر پیکر سیدالمرسلین نماز خواندی و گونه اشرف 
عالم را بر زمین نهادی. موال جان از برگزیده و خاتم بگو ... از هجرت و 

بعثت و وحی و دعوت. 
بیا و برای دلباختگان از رحلت امام رس��الت بگو...، بگو از پاره تن 
پدر و از زهرای اطهری که از گریه بی تاب است. از آفتاب تابانی که به 

مغرب جسم می رود. 
ای حبیب رسول ! از مویه های ما بگذر و از آخرین پیامبری برایمان 
روایت کن که در تاریکی جهان آمد. در زمانه ای که جهل، چش��مان 
حقیقت را بسته بود و در عصری که ابوجهل ها و ابولهب هایش ایمان 

نمی آوردند. 
در عصری که مردمانش، دخترانشان را زنده به گور می کردند و در 

روزگاری که بتها، خدا بودند. 
از مصطفای پیامبری حرف بزن که به بحیرای راهب می گوید : “مرا 
به الت وعزی و به نام هیچ بتی سوگند مده...” از پیام آوری که روزی 
برجور و جهالت می تازد و در روح مردمان سرزمینش، جویبار پرستش 

را روان می سازد .
ما را به آغوش غمگین و متاطم ش��هر پیامبر ببر و به نجوا با ما از 
اندوه و فراقی حرف بزن که از راه می رسد و از مدینه ای که سیاهپوش 

خواهد گشت. 
موالجان! از مویه های ما بگذر و با ما بیشتر از آخرین رسول دین 
بگو. از خلوتگاه عاشقی و از غار ایمان و عبادت. از شکاف حرایی که هنوز 
پُر از آوای مناجات است. از سوره آسمانی َعلق...، بگو از عبدا... ای که به 

اذن پروردگار می خواند و زیر سقف آسمان بلند، راز و نیاز می کند. 
با ما از ش��عب ابی طالب و از قریش��یانی که بنی هاشم را به حصر 
کشیده بودند . با ما کمی از بزرگمرد شایسته امامت بگو. محمدی را 

بگو که پای در کوی دلدار می نهد و به معراج می رود.
ازعام الحزن و کوچ خدیجه و ابوطالب باوفا بگو. ما را به نزد پیامبری 
ببر که زاهد است و چهل هزار گوسفند و شتر می بخشد، اما در اتاقی 
حقیر و گلین عمر می گذراند و خرما و نان جو می خورد. به نزد محمد 
نیکوکاری که در آراس��تگی و عفو ومهربانی ش��هره اس��ت .  بگو... از 
جنگهای احد و بدر و خندق و خیبر و تبوک... از معجزه جاویدانی که 

تاابد در جان عاشقان دین محفوظ خواهد ماند. 
موالجان! از مسجد االقصی و مسجدالحرام و از ناگفته های عشق و 
معراج با ما بگو ... از فراق رسول رحمت و مودت و از کوچه های محزون 

و خالی پس از حضرت محمد )ص( ... 

 
استان اصفهان

 اصفهان- فرهنگسرای کوثر
  جنب پارک بزرگ شهر

 11 آذر تا 20 آذر

اصفهان- فرهنگسرای موعود- خیابان آتشگاه
21 آذرماه تا 30 آذرماه

کاشان
 میدان امام رضا)ع( مسجد قمر بنی هاشم 

18 آذر تا 22 آذر

استان فارس
شیراز- آستان مقدس احمد ابن موسی)ع( 

)شاهچراغ( رواق فرهنگی 8 آذر تا 22 آذر

استان آذربایجان غربی
 ارومیه- خیابان شهید باهنری - مجتمع 

 فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 14 آذر تا 23 آذر

استان چهارمحال و بختیاري
شهرکرد- مصالی بزرگ امام خمیني)ره(

14 آذر تا 20 آذر

استان قم
قم- مسجد مقدس جمکران

21 آذرماه تا 30 آذرماه

استان بوشهر
بوشهر- خیابان ساحلی- خیمه گاه حضرت 

ابوالفضل)ع(
20 آذر تا 30 آذر

استان هرمزگان
  شهرستان رودان

 امام زاده سیدمحمد )زیارت علی( 
19 آذر تا 30 آذر 

استان همدان 
همدان بلوار آیت ا... مفتح مجتمع فرهنگی- 

هنری بوعلی سینا 
از 22 آذر تا 2 دی ماه

استان مازندران
ساری- میدان امام- گالری سوره حوزه هنری 

مازندران
از 24 تا 28 آذرماه

نمایشگاه های عکس

 در سراسر کشور

 

استان اصفهان
اصفهان- فرهنگسرای موعود- خیابان آتشگاه

21 آذرماه تا 30 آذرماه

استان قم
قم- مسجد مقدس جمکران

21 آذرماه تا 30 آذرماه

استان بوشهر
بوشهر- خیابان ساحلی- خیمه گاه حضرت ابوالفضل)ع(

20 آذر تا 30 آذر

استان هرمزگان
  شهرستان رودان

 امام زاده سیدمحمد )زیارت علی( 
19 آذر تا 30 آذر 

استان همدان 
همدان بلوار آیت ا... مفتح مجتمع فرهنگی- هنری بوعلی سینا 

از 22 آذر تا 2 دی ماه

خراسان رضوي- مشهد مقدس
سالن های چند منظوره استادیوم امام رضا)ع(

واقع در مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوي تا پایان ماه صفر

نمایشگاه های عکس

 در سراسر کشور

سید حسین امامی: امام حسن مجتبی)ع( 
که رازدار و سنگربان مقام نبوت و امامت بود، 
بیش از همه انسانها به پاسداری از تاشهای 
جدش محمد مصطفی)ص( و عدالت پروری 
پدرش علی مرتضی)ع( می اندیشید. ایشان 
خود را در برابر آنها مسؤول می  دیدند و احساس می کردند با 
ادامه نبرد و خونریزی به چنین مقصودی دست نخواهد یافت 
و راه آسان تر و کم خطرتری نیز وجود دارد که آن، صلح است. 
بنابراین، پذیرش صلح و آرامش، نه تنها منافاتی با مبانی فکری 
و عقیدتی مکتب اهل بی��ت)ع(  ندارد، بلکه خواس��ته اصلی 
آن اس��ت. در گفت و گو با دکتر فرزاد جهان بین، عضو هیأت 
علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین به بررسی 

شبهه های صلح امام حسن)ع( پرداختیم که می خوانیم.

 یک�ي از پرسش�های معروفی که درخص�وص دوران 
امامت امام حس�ن)ع( مطرح است این اس�ت که چرا 
ایشان با معاویه که از طاغوتهای س�تمگر بود و باطني 

آمیخته با شرک و کفر داشت صلح کرد؟
- در آغاز باید توجه کرد صلح با سازش تفاوت بسیار دارد. آنان 
که از صلح امام حسن)ع(، به سازش او با معاویه تعبیر مي کنند، 

به طور کامل در اشتباهند. 
صلحی که امام حس��ن)ع( آن را پذیرفت، هرگز به معناي 
سازش و کنار آمدن با معاویه نبود، بلکه همچون صلح حدیبیه 
رس��ول خدا)ص( با مشرکان مکه، براساس ش��رایطي بود که 
موجب حفظ نیروها و کس��ب امتیازها مي گردی��د. زندگي و 
چگونگي برخوردهاي امام حسن)ع( با معاویه و اصحاب معاویه 
نشان مي دهد امام حسن)ع( هرگز اهل سازش و کرنش در برابر 
معاویه نبود، بلکه صلح او نرمش قهرمانانه اي بود که در شرایط 
بسیار سخت، چاره اي جز انتخاب آن نبود و چنین انتخابي در 
چنان ش��رایط، دلیل بر عقل و دوراندیش��ي عمیق و وسیع و 

شجاعت فوق العاده انتخابگرش مي باشد. 
معاویه پ��س از انعقاد صلح اعام کرد به آن ش��رایط عمل 
نمي کند و همین اعام او، ماهیت پلی��د و باطن ناپاک وی را 
براي مسلمانان آشکار ساخت و در درازمدت ضربه مهلکي بر 

حکومت و دودمان بني امّیه وارد کرد. 
حقیقتی که معاویه در جلس��ات خصوصی بیان می کرد و 
در منابع مختلفی و از آن جمله در »الموفقیات« آمده است که 
آرام نخواهد نشست تا نام این مرد، ابوکبشه )لقبی که ابوسفیان 
در جنگ احد به تمسخر به پیامبر داد( را دفن کند و یادش را 

به خاک بسپارد.

 ش�ما گفتید از زمان خود امام حسن)ع( این موضوع 
مورد پرسش بوده، خود امام حسن)ع( یا دیگر ائمه)ع( 
به این پرسش پاس�خ دادند. در روایت ما چیزی در این 

مورد آمده است؟
 امام حسن)ع( خود در پاس��خ یکي از ایرادکنندگان به صلح 
فرمودند:»سوگند به خدا امر رهبري را به معاویه تسلیم نکردم، 
مگر براي اینکه یار و یاور مي داشتم، شب و روز با او مي جنگیدم 
تا خداوند بین من و او داوري کند. ولي من اهل کوفه را شناختم 
و آزمودم. آنها افراد بي وفایند و هی��چ گونه اعتمادي به قول و 
عمل آنها نیست. آنها افکار مختلف دارند و مي گویند: دلهاي ما 
با شما )اهل بیت پیامبر)ص(( است، ولي شمشیرهاي ما بر ضد 

شما کشیده شده است.«
در عبارتی دیگر فرمود: »س��وگند به خدا معاویه براي من 
بهتر از این یاران اس��ت. اینها مي پندارند ش��یعه من هستند، 
ولي در طلب قتل من بوده و اموال و لباس و فرش زیر پاي مرا 

غارت مي کنند«.
در همان عص��ر، افراد متع��ددي به صلح امام حس��ن)ع( 
اعتراض کردند. آن بزرگوار به آنها پاس��خهاي مختلف داد که 
با بررسي این پاسخها، ریش��ه ها و عوامل صلح امام حسن)ع( 

مشخص مي گردد.
بخشي از خاصه پاسخهاي آن حضرت چنین بود:1� یار و 
یاور نداشتم. 2� یارانم پراکنده و داراي عقاید گوناگون هستند 
3� اراده خداوند، هر روز شکل مخصوصي دارد )اکنون شکل 

مبارزه باید به گونه دیگري باش��د.( 4� ب��ه خاطر حفظ خون 
مسلمانان صلح کردم، اگر چنین نمي کردم یک نفر از شیعیان 
ما در روي زمین باقي نمي ماند. 5� داستان صلح من همچون 
داستان خضر و موسي )علیهما السام( است که خضر کشتي 
را سوراخ کرد، تا به دس��ت صاحبانش برسد، وگرنه طاغوتیان 
آن را تصّرف مي کردند، موسي)ع( چون از راز موضوع بي خبر 
بود از عمل خضر)ع( خشمگین شد، ولي وقتي که به راز آن پي 
برد آن را پسندید. امام حسن)ع( پس از ذکر داستان خضر)ع( 
فرمود: شما نیز به خاطر ناآگاهي به راز صلح، بر من خشمگین 

شده اید، اگر راز آن را مي دانستید، آن را مي پسندید.
6� از عقل و خرد، دور اس��ت که من چیزي )جنگي( را که 
آماده آن نیستید به ش��ما تحمیل کنم. 7� صلح من، همانند 
صلح پیامبر )ص( با کافراني مانند بني ضمره، بني اش��جع و 
مشرکان مکه در صلح حدیبیه بود. آنانکه پیامبر )ص( با آنها 
صلح کرد کافر )بر اس��اس تنزیل � ظاهر قرآن( بودند. معاویه 
و اصحابش که من با آنها صلح نمودم، کافر )بر اس��اس تأویل 
� باطن قرآن( هستند. ۸� واي بر شما! شما نمي دانید که چه 
کرده ام؟! سوگند به خدا پذیرش صلح من، براي شیعیانم بهتر 

است از آنچه خورشید بر آن مي تابد و غروب مي کند...
امام محمد باقر)ع( نیز در پاس��خ کس��ي که ب��ه صلح امام 
حسن)ع( انتقاد داشت، فرمود: اسکت فانه اعلم بما صنع، لوال 
ما صنع لکان امٌر عظیٌم: »ساکت باش، امام حسن)ع( به آنچه 
انجام داده داناتر است. اگر او صلح را نمي پذیرفت، خطر بزرگي 

پیش مي آمد.«

 علت اصلی صلح هم�ان بی وفایی س�ربازان و حتی 
سرداران سپاه حضرت بوده، آیا این نظر درست است؟

 سپاه امام از چند گروه پراکنده ترکیب یافته بود:
1� شیعیان راستین و اعتقادی)در مقابل شیعیان سیاسی( 
2� خوارج 3� گروه پیرو رئی��س قبیله خود 4� گروه مذبذب و 

دستخوش شک و تردید 
5� گروه طماع که در انتظار به دست آوردن غنایم جنگي 

بودند و... .
در میان این گروه ها، به گروه اول اطمینان بود، ولي شمار 
این گروه به قدري اندک بود که یاراي مقابله با سپاه معاویه را 
نداشت. افزون بر آن به درازا کش��یدن جنگ صفین در عصر 
خافت حضرت علي)ع( و بروز جنگ جمل و همچنین جنگ 
نهروان بع��د از جنگ صفین، س��پاه عراق را خس��ته و کوفته 
نموده بود و آنها روحیه جنگیدن را نداش��تند. آیا براستي، آن 
حضرت مي توانست با چنین عناصر متضاد و افسرده که عما 

در جبهه خیانت کردند و به دشمن پیوستند جنگ کند؟! آیا او 
مي توانست به چنان سپاه ناهماهنگ و بي هدف، به نبرد خود 

تداوم بخشد؟!
در چنین شرایطی کار به جایی رسید که زعماي ک�وفه طی 
نامه هایی به معاویه نوشتند: هر وقت بخواهد امام)ع( را دس�ت 
بسته نزدش مي فرس��تند و چ�ون به امام مي رسیدند، اظهار 
اطاعت و ارادت مي نم�ودند و مي گفتند: »ت�و جانشین پدرت و 
وصي او هستي و ما سراپا در مقابل ت��و مطیع و فرمانب�رداری�م، 

هر فرمان که داري بفرماي«!
امام به آنها مي گفت: »به خدا قس���م، دروغ مي گویید، به 
خدا سوگند شما به کسي که بهتر از م�ن بود وفا نکردید، پس 
چگونه به م�ن وفا مي کنید؟ و چگونه به ش��ما اطمینان کنم؟ 
اگر راست مي گ�ویی�د، اردوگاه م�دائن، میعادگاه و ق�رارگ�اه 

ما ب�اش�د و به آنج�ا بروی�د«.
در کنار وضعیت یاران، جاسوسان مخفي معاویه که برخی 
از آنها از صحاب��ی امیرالمومنی��ن و امام حس��ن مجتبی)ع( 
بودند، همواره در درون سپاه امام به اغتشاش و شایعه پراکني 
مي پرداختند و اذهان را منحرف و کور مي نمودند؛ تا آنجا که 
وقتي سپاه امام حسن)ع( به فرماندهي قیس بن سعد )قهرمان 
وفادار به امام( به جبهه، براي جلوگیري از تجاوز سپاه معاویه 
رفته بود، ناگهان شایع کردند »قیس بن سعد« به دست سپاه 
شام، کشته شد. همین شایعه موجب شد عده اي از سپاه امام 
حسن)ع( به خیمه ایش��ان در مدائن حمله کرده و هرچه در 
آنجا بود، حّتي جانم��از آن حضرت را از زیر پا کش��یدند و به 

یغما بردند.

 توجه درس�ت به مفاد صلحنامه نیز به خوبی پرده از 
حقیقت صلح امام حس�ن، بر می دارد، اما کمتر کس�ی 
از مواد آن باخبر اس�ت، لطفًا به مفاد صلحنامه اش�اره 

کنید؟  
م�اده اول: واگذاش��تن حکومت به معاویه به این ش�رط که به 
کتاب خ��دا و سنت فرستاده او)ص( و به سیره خلفاي صالح 

عمل کن�د.
ماده دوم: پس از معاویه، امر حکومت بر عهده حسن است 
و اگر براي او حادثه اي روي داد حکومت از آن حسین است و 

معاویه نمي تواند آن را به عهده دیگري بگذارد.
ماده سوم: باید سب امیرالمومنین علي)ع( و بد گفتن از او 

ترک شود و از علي)ع( جز به نیکي یاد نکنند.
ماده چهارم: باید آنچه در بیت المال کوفه قرار دارد، یعني 
پنج میلیون درهم یا دینار، اس��تثنا بش���ود و تابع خافت و 

حک�ومت نباش�د و برعهده معاویه است که هر سال دومیلیون 
درهم براي حسن بن علی و برادرش حسی�ن و سایر اهل بیت 
بفرس��تد و در عطا و صات، بني هاش�م را بر بني عبدشم�س 
برتري دهد و میان فرزندان کساني که در رکاب امیرالمومنی�ن 
در جنگ جمل جنگیدند و فرزندان کساني که در صفی�ن در 
خدمت امام عل��ي)ع( مجاهدت کردند، ی��ک میلیون دره�م 
تقسی�م ش�ود و این مبلغ را از خراج والیت))دارابگرد(( که یکي 

از شهرهاي ف�ارس در ح�دود اه�واز است بپ�ردازد.
ماده پنجم: مردم هر جا بر روي زمین خدا باش��ند، چه در 
شام و عراق چه در حجاز و یم�ن، باید ایم�ن باشن�د و سیاه و 
س�رخ باید در امان بمانن�د، معاویه بای�د خطاهاي آنان را تحمل 
کند و ببخشاید وهیچ ک�س را به جرم گذشته کیفر ن�دهد و با 
اهل عراق با کینه و دشمني رفتار نکند و یاران عل�ي)ع( را در 
هر ک�جا باش��ن�د امان دهد و به هیچ یک از شیعیان علي)ع( 
آسیبي نرساند. یاران و ش��یعیان علي)ع( از حیث جان و مال 
و زن و فرزن��د در امان و از هر گزندي محف�وظ باش��ند و هیچ 
کس متعرض هیچ یک از آنان نش���ود و هر صاحب حق�ي به 
حق�ش برس��د و هر چه یاران عل�ي)ع( در هر کجا به دس��ت 
آورده اند براي آنان محف�وظ بم�اند و ب�راي حس�ن ب�ن علي 
و برادرش حسین)ع( و هی�چ ی�ک از اه�ل ب�یت رس�ول ا... در 
نهان و آشکار هیچ ب�دي نخ�واهن�د و در امنیت آنان، در هیچ 

منطقه اي، اخال نکنند.

 چرا با وجود صلح امام حس�ن)ع( و پس از 10 س�ال، 
معاویه آن حضرت را به شهادت رساند؟

 پس از صل��ح و در اواخر عمر معاوی��ه، بنا به نق��ل اب�والفرج 
اصفهاني در کتاب »مقاتل الطالبی�ن«، معاویه مي خ�واس��ت 
براي پس��رش یزید بیعت بگیرد و در انجام ای�ن منظور، هیچ 
کس ب��راي او مزاحم ت��ر از حس���ن ب�ن علي)ع( و س��عد بن 
 اب�ي وقاص نب�ود، بدی���ن جهت ه�ر دو را با وس��ایل مخفي 

مسم�وم کرد.

 گفته اند امام حسن)ع( وصیت کرده بودند ایشان را 
در کنار جدش�ان به خاک بس�پارند. چه شد ایشان در 

قبرستان بقیع مدفون شدند؟
 سبط ابن جوزي به سند خود از طبقات اب�ن سعد و او از واقدي 
روایت ک�رده اس��ت: حس���ن ب�ن عل�ي)ع( هن��گام احتضار 
فرمود: م���را در کنار ج�دم رس���ول خ��دا)ص( دف�ن کنید، 
امویان و مروان حکم و سعید ب�ن العاص � که والي مدینه بود� 

بپاخاستند و نگذاشتند.

در گفت و گو با عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی)ره(

بررسی »نرمش قهرمانانه« امام حسن)ع( در برابر معاویه 
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یادداشت میهمان

نشستن در حرم پیامبر)ص( انسان 
را سرشار از آرامش می کند

»مهرانه مهین ترابی« بازیگر سینما و تلویزیون

زیباترین دین جهان، اسام اس��ت که با وجود شخصیتی 
چون رس��ول خدا)ص( به این اوج و زیبایی رس��یده اس��ت، 
زیرا  ایشان همواره انسانها را دعوت به آشتی، مهربانی و امید 
می کردند. در این روزهای پایانی ماه صف��ر که به روز رحلت 
رسول خدا)ص( نزدیک می شویم، دلم به یک باره به یاد حال و 

هوای زیبای سفری که به خانه خدا و مدینه داشتم، افتاد.
یادم هست در آن س��فر زیبا پس از چند روزی که در مکه 
بودم، عازم مدینه ش��دم و برای من که اولین بار بود آن شهر 
تاریخی را می دیدم، ماندن در مسجدالنبی و دیدن حرم مقدس 

پیامبر اکرم)ص( حال ویژه ای داشت.
در م��دت اقامت در هتل هم چش��م انداز زیبای مس��جد 
 النبی دلم را بی قرار می کرد ک��ه از همین روی خیلی در هتل 
نمی ماندم و بیشتر وقتها می رفتم داخل حرم پیامبر و گوشه 
ای می نشستم تا تاریخ حضوراین شخصیت بزرگ هستی در 
این مسجد برایم مجسم شود. چشمهایم را می بستم و صحنه 
های شورانگیز حضور پیامبر در مدینه برایم تداعی می شد؛ به 
یاد مهربانی های همیشگی ایشان با کودکان، در راه ماندگان، 

نیازمندان،  زنان و دختران...
راستی که چقدر افتخار آفرین است که خدای مهربان، ما 
را از امت پیامبر اکرم)ص( قرار داده و کامل ترین دین از سوی 

ایشان به بشریت عرضه شده است. 

سوگنامه صفر


