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 باشد. های مطرح شده در مقاالت صرفا نشانگر نظر نویسندگان میشود. دیدگاهمسترد نمی
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 سخن سردبیر

در خطبه فدک را برای شما  ،سخن دیگری از بانوی دو عالم خواهممی دوستان سالم، بر طبق قرار قبلی

 بازگو کنم.

 است. شده بیان در آن خطبه آن است که علت شرایع و فروع دینهای این یکی از شاخصه    

 و الصالة تنزیهاً لکم عن الکبر

 وخدا نماز را برای از بین بردن تکبر قرار داده است.

حس  این صفت ناشی ازی تکبر است، صفت رذیله یکی از مشکالت و معضالتی که انسان با آن درگیر است   

برای خود ارزش قائل است و مطابق این احساسش در ارتباط با هر ذاتاً انسان که است، انسان ارزشمند بودن 

شود سه نحوه ظهور و بروز پیدا کند؛ وقتی احساسات با چیزی درگیر میآنچه بیرون از خود است برخورد می

 کند: یا به نحو افراطی، یا به نحو تفریطی و یا به نحو تعادلی.می

تحریک افراطی، یعنی حق و یا حد خود و دیگران به زیاده خواهی شکسته شود و تحریک تفریطی یعنی     

شود ها دچار تنش میخواهی از بین برود، انسان در هر کدام از این تحریکحق و یا حد خود و دیگران به کم

ای که این عکس العمل هد نتیجهپاسخ مثبت بداین نوع از تحریک  رود، اگر انسان بهو آرامشش از بین می

یعنی  تواند باشدفقط به یک طرف می زیرا انسان توجهش اضطراب، ناراحتی و ناامنی است، آورد،می برایش

تواند توجه کند اگر چشم دل انسان و توجهش رو به قوای بدنی و نیازهایش، خیال به یک چیز می ،در هر آن

در این  ی،و یا به شکل تفریط ییا به شکل افراطباشد،  بیشمارشی هاهایش، احساسات و قلیانو خواسته

ی الهی و این وعده روگردان شده است و خدا صورت است که روح و نفس انسان از یاد و توجه به عالم معنا

)کسی که از یاد «994طه/«»رض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیمة اعمیو من اع»است که

من یعش عن »و یا گردد(شود زندگی برایش تنگ خواهد شد و روز قیامت کور محشور میخدا رویگردان 

)کسی که از یاد خدا اعراض کند و خود را به «65سوره زخرف/»«نقیض له شیطاناً فهو له قرین ذکر الرحمن

 . شود که این شیطان با او همراه و قرین است(کوری بزند برای او شیطانی در تقدیر گرفته می

حس ذاتی ارزشمند بودن، اگر به نحو افراطی و تفریطی و در مراتب بدن و تخیالت و احساسات ظهور و     

یعنی آدمی خود را باالتر از دیگران ببیند و معتقد شود که شود، تکبر تکبر می بیماریبروز پیدا کند، دچار 

بزرگوار شدن، غرور، خودبینی،  یو یا به معنا )دهخدا(ها برتری دارد و دیگری را کوچک شمارد.بر آن

 گردنکشی و گستاخی است)ناظم االطباء(

 فعیم پلنگ آمد، غضب مار است و کین اتکبر ه
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 همان آزار خوکی دان، و حرص و آز چون موران                                                

 کند:تکبر را اینگونه معنا می سعدی

 چنانکه                     سلطان نگه کند به تکبر سپاه راکند با دوستان خویش نگه می

شود و متکبر در هر آنی خود را با دیگران مقایسه کرده، برای خود ارزشی بیش از آنچه هست متصور می    

-و مسموم میکرده دار که هر دو نوع این نگاه روح انسان را خدشه ،نمایدرا تحقیر میدیگران  در عین حال

اندازد، بدن برزخی انسان را از شکل انسانی خارج کرده و به شکل پلنگ آینده انسان را به خطر می، کند

و این آغاز ناراحتی و  حرف گردداز خدا من ین برود و توجهشاز ب د آرامششوآورد، تکبر باعث میدرمی

 (65. به بیان مولوی) مثنوی معنوی، دفتر چهارم، بخش سختی است

 او داند تنید                     آن ز حیوان دیگر ناید پدید مکر و تلبیسی که

 های زرکشی را بافتن                        درها از قعر دریا یافتنجامه

 که تعلق با همین دنیاستش                         ره به هفتم آسمان برنیستش

ها با دیگران سنگ بنای دوری از خدا را برای ما ها و مقایسه کردن آنها و دارائیاین دیدن توانمندی    

کند، کسی که از خدا روگردان شود زندگی تنگی را برای خودش فراهم می :فرمایدمی قرانکند،ایجاد می

کند تا شیطانی را همراه خود داشته باشد! و شیطان هم که عدوی آشکار آمادگی برای خودش ایجاد می

 کند.! میاست و انسان را به بدی دعوت 

هو »ستزمین است برای او خلق شده ا د؟! انسانی که هر آنچه درگذربر انسان اشرف مخلوقات چه می    

ی آنچه در ها همهاو خدایی است که برای شما انسان«)91بقره/»«الذی خلق لکم ما فی االرض جمیعاً ...

طغیان و اضطراب، تنگی و فشار قرار . چگونه است که خود را در معرض زمین است را خلق کرده است...(

ها جدا کند؟ چگونه ها و اضطرابها، نگرانیدهد و دائماً در تکاپو و تقال است تا خود را از تمام این رنجمی

 گردد!گردد تا از این همه فشار نجات یابد! و دائماً دنبال راه حل میشود که مدام به دنبال یاری میمی

 فشارها رها شد؟!!!توان از این همه می آیا یاوری هست؟ آیا    

کند، نهان انسان را ها را برطرف میگردد، اضطرابجا است که کالم گهر بار بی بی دو عالم راه گشا میو این

 شود. نمایاند و دست انسان جهول را گرفته و به عرش اعلی رهنمون میبخشد، راه حل میجانی دوباره می

 . اندها آرامشت را بردهای، شیطانانسانی که در کشاکش تکبرها به جان آمدهای انسان مضطرب، ای 

 «تنها راه نجات نمازاست» 
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بسمه تعالی

 : مالصدرا ؛حکیم متالهعنوان مقاله

 :مرضیه حیدری فر نویسنده

چکیده:

اسالمی و حکیم الهی مالصدرا از آن دسته اندیشمندانی است که با مطالعات و تحقیقات خود به فلسفه 

حکمت الهی چنان عمق و ژرفایی بخشید که پس از قرن ها هم چنان محل و مجال  بررسی دارد. او که به 

سنت فلسفی مشاء و اشراق و آراء و نظرات عرفا و متکلمین تکیه داده و  به دریای معارف وحیانی و حقایق 

د در زمانه خودش فرصت بروز و ظهور الهی ورود پیدا کرده بود، بنیان گذار نظام فلسفی ای شد که هرچن

پیدا نکرد اما جریان فکری غالب و حاکم همه دوران های پس از خودش شد، به گونه ای که جریان های 

-فکری موازی آن زمان را در سایه قرار داد. مالصدرا تالش کرد تا هم نکته ها و ظرائف نظام های فلسفی

بانی فلسفی خود تازه هایی به فکر بشر عرضه کند تا فهم فکری پیشین را حفظ کند و هم با تکیه بر م

تر گردد.در این مقاله سعی براین است تا با گذری بر یابی به حقیقت آسانرازهای هستی هموارتر و دست

 ارکان اندیشه مالصدرا، با لطائف و ظرائف نظام فلسفی او بیشتر آشنا شویم.

د،حرکت جوهری،ها:حکمت،حکیم،مالصدرا،اصالت وجو کلید واژه

 مقدمه:

مالصدرا یکی از حکما ی اسالمی است که در متن فرهنگ اسالمی زاده شده است و در دریای بیکران     

معارف الهی غوص کرده و با بهره گیری از تعلیمات راسخون در علم و توشه برداری از علوم اهل بیت علیهم 

یست اگر ادعا شود مالصدرا از السالم گوهرهای نابی از این دریای مواج و فزاینده صید کرده است. گزافه ن

او سالیان  (951)سوره بقره/ آیه  ،«و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا»...مصادیق آیه شریفه است که

خود را در مجاهدت و ریاضت گذراند تا بتواند به این خیر کثیر نائل شود و  نه چندان دراز ،زیادی از عمر 

یار دیگران گذاشت و اکنون الهی آنچه را دریافته بود بی دریغ در اختپس از نوشیدن جرعه هایی از حکمت 

اگرچه نمی توان و نباید  جرعه نوش حکمت اویند. ،اندیشمندان و خردورزان پس از او رن است کهچندین ق

 تاثیر حکما و دانشمندان پیش از او را در بارور شدن فکر و استقامت اندیشه او نادیده گرفت اما نقشی که او

بر فلسفه وحکمت اسالمی زد آنچنان گسترده و عمیق بود که ماندگار شد و سایر نقش ها را در خود حل و 

هضم کرد.
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مالصدرا در دشت حاصلخیز فلسفه اسالمی آنچنان پایه ها و ستون های محکمی بنا کرد که توانست به     

و رازهایی دست یابد که پیش از او کمک آنها تا آسمان معارف وحیانی باالرود و به کشف و فهم حقایق 

محجوب و مستور بود. حکمت صدرایی حاصل جهاد فی سبیل اهلل خردمند وارسته ای است که در دو میدان 

و عرصه جهاد اصغر )مبارزه با انگاره ها و بت های جاهلی زمانه خود( و جهاد اکبر)مبارزه با نفس و خودداری 

کند( به سختی ایستادگی کرد و با بندگی معبود و آزادگی روح دور می از سرسپردگی در برابر هرچه او را از

شکیبایی در برابر نا مالیمات به اوج گیری اندیشه بشری کمک کرد.حکمت صدرایی به بار نشستن حکمت 

دهد و شیعی است که اگر به سرچشمه علم نزدیک شود، هم ژرفای علم اهل بیت علیهم السالم را نشان می

توانمندی فکر بشر را در پاسخ به پرسش های اساسی و مسئله های دشوار حل ناشدنی بیان  هم ظرفیت و

نماید.می

عقلی پس از مالصدرا در این مقاله تالش شده -با توجه به تاثیر عمیق حکمت صدرایی در جریان فلسفی

لوم گردد چگونه و چرا است که به برخی از ویژگی های این حکیم متاله و اندیشه و روش او اشاره شود تا مع

آنچه پیشینیان و هم عصران او ساخته و پرداخته کردند را تحت  یدستگاه و نظام حکمی او توانست همه

تاثیر قرار دهد و بنایی نو بسارد.

 حکمت و حکیم

حکمت از آن واژه های تامل برانگیزی است که در ساحت های مختلفی به کار می رود اما همواره با     

معنای اتقان و آگاهی همراه است. حکیم کسی است که از روی علم و آگاهی و با اشراف بر مصالح، کاری 

بقره، حکمت را نوعی از سوره مبارکه  951عالمه طباطبایی در تفسیر آیه  استوار و متقن انجام می دهد.

محکم کاری که سستی و رخنه ای ندارد تعریف می کنند و تذکر می دهند که غالبا در معلومات عقلی 

واقعی که ابدا قابل بطالن و کذب نیست به کاربرده می شود، و نتیجه می گیرند که حکمت عبارتست از 

از قبیل معارف حقه الهی در مبدء و معاد و  قضایای راست مطابق با واقع که مشتمل بر سعادت انسانی است،

معارفی که حقایق عالم طبیعت را از آن جهت که با سعادت انسانی ارتباط دارد شرح می دهد، مانند حقایق 

است. ایشان در ادامه می فرمایند؛ هر چند دهنده حکمت خداوند است اما خیر  ی شریعات فطری که پایه

ت دهنده آن است بلکه خود حکمت فی حد نفسه منشا خیر کثیر است. کثیر بودن حکمت نه صرفا از جه

ثیر نکته دقیق دیگری که ایشان به آن توجه می دهند این است که حکمت با همه شرافتی که دارد خیر ک

)ختم به خیر شدن( منوط به عنایت و توفیق بت و خاتمه کارزیرا حسن عاق ،قرار داده شده و نه خیر مطلق

الحکمه »عالمه تهانوی در کشاف در معنای حکمت اینطور آورده اند که؛( 664، ص 9میزان، ج )الالهی است.

)کشاف، اصطالحات  «بالکسر فی االصل هی االتقان و القول و احکامها و فی االصطالح تطلق علی معان

آن را از  .مالصدرا حکمت را به ادراک کلیات و عقلیات  تعریف می کند و(9292، ص 9الفنون و العلوم،ج 



6 
 

)اسفار، ج ویژگی ها و کماالت انسان بما هو انسان می داند که هر چقدر بیشتر شود و فزونی یابد بهتر است.

در مقدمه اسفار حکمت را آن علمی می داند که شایسته است انسان عمرش را صرف آن کند  (996، ص 4

حق هدایت می کند. او معتقد است  زیرا علمی است که باعث کمال عقل نظری می شود و انسان را به سوی

نفس از میان علوم بشر حکمت الهی، تنها علمی است که در به کمال رسیدن حقیقت ذات انسان و پاکسازی 

ها موثر و کارساز است، به و یژه که به جسم و قوای مادی و بدنی نیاز ندارد. منظور از حکمت الهی از آلودگی

و صفات و افعال اوست. البته از آنجا که انسان ناگزیر از عمل کردن است  همان علم به خداوند متعال و اسماء

 ،مالصدرا پس باید به تهذیب افعال و اعمال خود نیز بپردازد و این جز با تهذیب نفس امکان پذیر نیست.

معتقد است که صرف کمال نظری و علمی کافی نیست بلکه باید اعمال و  مانند بسیاری دیگر از خردمندان،

عبادات قلبی و بدنی نیز تطهیر و پاکسازی شود. از این جهت است که از همان آغاز اندیشمندان حکمت را 

به دو بخش حکمت نظری و عملی تقسیم کرده اند؛ نه بدین معنا که دو چیز جداگانه و متفاوت در نهاد 

د اهتمام داشته باشد و هم به انسان وجود دارد بلکه از این لحاظ که انسان هم باید به تکمیل علم و نظر خو

مالصدرا غایت حکمت نظری را نور و غایت حکمت  (9، مقدمه، ص 9)اسفار، ج تصحیح عمل و فعل خود.

عملی را شرح صدر می داند و حکیم را جامع این هردو، و به صراحت می گوید حکیم همان مومن حقیقی 

شبیه تعبیر سهروردی است که حکیم متاله را کسی . این تعبیر و تعریف از حکیم (94، ص 4)اسفار، ج است

و این تعریف را ارائه می « شبیه خداست»می داند که وجودش آکنده از صفات الهی است کسی که

اساسا  .(696، ص 9) مجموعه مصنفات، ج «هوالذی یصیر بدنه کقمیص یخلعه تاره و یلبسه اخری»دهد؛

به اله است که در تعریف مالصدرا از فلسفه نیز به آن  کارکرد حکمت از نظر اندیشمندان مسلمان تشبه

.(99، ص 9)، ج تصریح شده است

مالصدرای حکیم

هرچند مصداق اتم و اکمل حکیم الهی معصومین علیهم السالم هستند، اما در مقام و مرتبه بعد از ایشان از 

هره ی از آنهاست که با بمالصدرا یک میان خیل ره پویان صراط مستقیم و سالکان طریق حق و حقیقت،

گیری از همه فرصت های زندگی، از آغاز دوره رشد و نمو عقلی قدم به وادی خطیر حکمت الهی گذاشت و 

همه زندگی اش را برای رسیدن به حقیقت در طبق اخالص گذاشت. در مقدمه اسفار که به سیر زندگی 

ثم انی قد »جوانی وارد فلسفه الهی شده است:علمی و عملی خود می پردازد، می گوید که از همان ابتدای 

)اسفار «صرفت فی سالف الزمان منذ اول الحداثه و الریعان فی الفلسفه االلهیه بمقدار ما اوتیت من المقدور.....

،در ادامه مطالبی را مطرح می کنند که در سایر کتاب ها و رساله های هم تکرار می شود که  (6، ص 9، ج 

ی او برای فهم تعالیم و دیدگاه های پیشینیان است و از مجموع آنها  می توان پی برد حکایت از سخت کوش

، هم اندیشه های ابن سینا و هم مکتب یش از خود کامال احاطه داشته استکه او به جریان های فلسفی پ
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ین نصر سید حس و اثیرالدین ابهری ن طوسی،مشایی متاخر و اندیشه های حکیمانی مانند خواجه نصیرالدی

و گواه این مطلب آن است که او هم بر بخش الهیات کتاب شفا شرح مبسوطی نوشته :»گوید در این باره می

است و هم بر کتاب اثیرالدین ابهری شرحی نوشت که یکی از مهم ترین آثار او شد به گونه ای که در 

عالوه بر فلسفه مشاء، مالصدرا  (919، ص 6)سید حسین نصر، ج «هندوستان رواج و رونق زیادی پیدا کرد.

نشان داد که اشراف کاملی بر اندیشه های  ،کمه االشراق، که یک شرح مفصل استبا نوشتن تعلیقه بر ح

در کنار این دو مکتب فلسفی مالصدرا به خوبی با کالم آشنایی دارد و هم چنین مسلط بر  اشراقی دارد.

. احاطه علمی وگستردگی دانش مالصدرا عالوه بر اینکه تعالیم عرفا به ویژه اندیشه های ابن عربی است

حاصل شاگردی او نزد اساتید بزرگی مانند میرداماد و شیخ بهایی است؛ محصول مطالعات عمیق و تتبعات او 

و اقتفیت آثار الحکماء ».....در آثار و کتبی است که در دسترس او بوده است خود او در این باره می گوید:

فضالء الالحقین مقتبسا من نتائج خواطرهم و انظارهم، مستفیدا من ابکار ضمائرهم و اسرارهم و السابقین و ال

حصلت ما وجدته فی کتب الیونانیین و الروساء المعلمین تحصیال یختار اللباب من کل باب و یجتاز عن 

تیانی، که خود از حکیم معاصر استاد سید جالل الدین آش .(9، ص 9)مال صدرا، ج «التطویل و االطناب...

زمره راه یافتگان به چشمه زالل حکمت است، معتقدند مالصدرا در علوم الهیه و معارف حقیقیه و کثرت 

تحقیقات مربوط به مبدء و معاد بی همتا است و فضایلی در او جمع شده که کمتر کسی از همه آنها با هم 

مل به مباحث فلسفی و اقوال اهل دانش، برخوردار است؛ دقت نظر در مباحث عقلی و تتبع و احاطه کا

سرعت انتقال و ذوق سرشار، قدرت فکری، قوت استدالل کم نظیر در تحقیق معضالت و حسن سلیقه در 

انتخاب مطالب، صفا و روشنی ضمیر، اعراض از تجمالت ظاهری، اشتغال به ریاضات و مجاهدات شرعیه، 

سید جالل )الم همه این فضایل در این مرد بزرگ جمع بودپیروی از طریقه حقه انبیاء و اولیاء علیهم الس

 .(919، ص 6الدین آشتیانی، ج 

کند، عالوه بر یکی از ویژگی های خوب مالصدرا که او را از سایر فیلسوفان و حکیمان متمایز و برجسته می

می برد، این است که ادبیات فاخر و لطیف و شاعرانه ای که به ویژه در مقدمه رساله ها و کتاب هایش به کار 

گذارد تا با او در نحوه دست نکته های مختصر و مفیدی از احوال خود و روزگارش در اختیار خواننده می

بعضی از دانشمند »یابی به آراء و دیدگاه ها هم داستان و همراه شود. در مقدمه رساله سه اصل می نویسد:

اب و حساب و بیرون از دایره سداد و رشاد و متشرعان نمایان پیرو شر و فساد و متکلمان خارج از منطق صو

بری از شرع بندگی و انقیاد، منحرف از مسلک اعتقاد به مبدء و معاد، افسار تقلید در سر افکنده، نفی 

درویشان شعار خود کرده اند و دائما در مذمت حکمت و توحید و علم راه خدا و تجرید که مسلک انبیا و 

و حال )آنکه( در چندین موضع از کتاب و حدیث به خوبی مذکور و بخیر و فضیلت کوشند، اولیا است می

و ذلک فضل اهلل یوتیه من یشاء »ممدوح و مشکور است، مثل: و من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و مثل:

جاءکم من و حق جل و عال این علم را در کتاب خود نور خوانده، چنانکه گوید: قد « و اهلل ذو الفضل العظیم
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اهلل نور و کتاب مبین و گوید: نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم .و مراد از این علم نه علمی است که آن را 

در این  (2292، ص )مال صدرا« .فلسفه گویند و فالسفه دانند بلکه مراد از آن ایمان حقیقی است به خدا....

کند و بر مبنای توصیف آیات قرآنی حکمت را همان آشکارا فلسفه را از حکمت جدا می عبارت ها مالصدرا

داند که از جانب خداوند متعال به آن کس که شایستگی دارد، داده می شود. این نور که راه فضل و نوری می

تواند به زندگی و مسیر پیش روی بنده را روشن می کند همان ایمان حقیقی است که در پرتو آن انسان می

از نظر مالصدرا سعادت حقیقی و کمال اختصاصی انسان قرب و هم جواری با حضرت سعادت حقیقی برسد. 

یتاتی الحد الموجودات الوصول الیها  و ال شک ان اقصی غایة».....است ؛ حق جل و عال و اتصال به معقوالت

ان کماال هو الکمال المختص به و المالئم المنسوب الیه. و کلما انحط عنه فهو نقصان بحقیقته فیه و ان ک

فما دونها اال و من شأنها البلوغ الی اقصی ما لها فی ذاتها  الوجود تالیه ،و ما من دابة ةالی ما فی رتب باالضافة

ال یفوقها فیه فائق والیسبق به علیها  کمال خاص لجوهر ذاته و حاق حقیقة مالم یعقها عائق.و لنوع االنسان

مالصدرا  (9، ص 9)مال صدرا، ج «ریء و التجرد عن المادیات البا ق وهو االتصال بالمعقوالت ومجاورةساب

اند و امتیاز انسان از دیگر موجودات این است که تصریح می کند که همه موجودات هدف دار و جویای کمال

حقیقت وجودی و جوهر ذات انسان با رسیدن به کمال و آرام گرفتن در جوار قرب الهی ساخته و پرداخته 

سعادت است. و اگر انسانی در این مسیر، که همان صراط مستقیم است، وارد نشود در نامیدن می شود و این 

او به نام انسان باید احتیاط کرد. انسان با هر گامی که در مسیر زندگی بر می دارد ،گویی ماهیت خود را می 

اش را تعیین می کند.سازد و حد و مرتبه وجودی

یدن به حکمت و نور فقط با بحث و استدالل امکان پذیر نیست و اگر اما مالصدرا تصریح می کند که رس

مجاهدت و ریاضت نباشد، صرفا درجازدن و اکتفا کردن به موقعیت های وهمی و فرصت های خیالی است، 

اعماال الذین ضل  قل هل ننبئکم باالخسرین»مالصدرا در توصیف آنها به این آیه شریفه تمسک می کند که ؛

.برای رسیدن به (9962994)سورهکهف،/ ایه «الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا حیاةسعیهم فی ال

سعادت حقیقی و جایگاه واقعی انسانی باید به عالم معنا نظر داشت، در مقدمه کتاب الشواهد الربوبیه می 

الدین و  فی معرفة نور اهلل بصیرته« شیرازیصدرالدین ال»و بعد، فاقول و انا الفقیر محمد الشهیر بـ»گوید:

زمتی باب شرح صدره بنور الیقین انی بفضل اهلل و تاییده لما کثرت مراجعتی الی عالم المعانی و االسرار و مال

الی الحق القراح اهلل مفیض االنوار و طالت مهاجرتی عما اکب علیه طبائع الجمهور و االعراض بالکلیه  حکمة

الحس للمحسوس و اغماضا  ه خلفا عن سلف اعتمادا علی مشافهةوبما هو المشهود و قلد عما استحسنوه ثقة

.مالصدرا از توجه به عالم معنا و مالزمت (94)مال صدرا، ص «الواردات علی القلوب و النفوس.... عن مشاهدة

با حقایق و اسرار الهی و اعراض و هجرت از آنچه عموم مردم به آن خو گرفته اند به نورانیت و یقینی دست 

می کند که در پرتو آن لطائف قرآنی و قواعد ربانی و مسائل و غوامض عرفانی برایش مکشوف و مشهود پیدا 

می شود؛ مطالبی که جز بر کسانی که قلبشان مصفای به صفای الهی نیست معلوم و آشکار نمی شود. 
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نوس پر هیبت و مجاهدت و اعراض از دنیا آنچنان جان این حکیم از خود رهاشده را صیقل داد که در اقیا

اسرار آمیز معارف الهی غوطه ورشد و گوهرهایی از صدف بیرون کشید که پیش از او به تور هیچ صیادی 

خلت عن مثلها زبر االولین و ان کانوا من االساطین و کلت عن ادراکها  ردت بامور شریفةبل تف»....نیفتاده بود

رسیدن به چنین جایگاهی جز با قدم گذاشتن  (64ص  )مال صدرا،«افهام اآلخرین و ان کانوا من المتفطنین.

به وادی ایمن و صراط مستقیم در پرتو آفتاب نبوت و نور افشانی ستارگان والیت مقدور و ممکن نبوده 

درود نا معدود مر خواجه کائنات و صفوه ممکنات را که به امداد او لوامع اشراقات صبحی آفتاب نبوتش »است

های مردگان قبرستان طبیعت و روان های خفتگان خوابگاه قوالب دایتش جاننور ه و به طلوع تباشیر طلوع

بشریت زنده گشته از جای جنبیدند.......و بر آل پاکش که پیشوایان راه یقین و ستارگان آسمان توحید و 

روجود این .نوری که از مجاهدت و ریاضت ب(6245مال صدرا، ص )«ایمان و مشاعل منازل جنان و رضوانند.......

حکیم الهی تابیده آنچنان روح افزا و هدایت گر بوده که از عمری که در تتبع آراء فالسفه و جدال متکلمان 

صرف کرده استغفار می کند و اعتراف می کند که راه آنها غیر مستقیم و قیاساتشان عقیم است.راه مستقیم 

بیت علیهم السالم طی می شود تا آنجا که به  تنها با دل سپردن به والیت خداوند و والیت پیامبر و اهل

مخاطبان اسفار و کسانی که قدم در راه حکمت متعالیه می گذارند نیز سفارش می کند که به تزکیه و 

تهذیب نفس بپردازند و نخست اساس معرفت و حکمت را محکم و استوار کنند تا بتوانند بر فراز قله های 

کمال و انسانیت قرار گیرند.

مجاهدت و ریاضت  مالصدرا یکی از مهم ترین دوره های حیات معقول و معنوی اوست ، او با اقامت در  دوره

روستای کهک قم نه تنها از دستگاه مقتدرحکومت صفوی کناره گیری کرد و از پناه آوردن به آنها خودداری 

 ،تر کرده بودند نیز رها ساخمتحجر که حکم تکفیر او را صاد نکرد، خود را از شر عالمان تنگ نظر و فقیها

می خواند و آنها را به خفاش تشبیه می کند که چشمشان از دیدن فروغ « غاربی الفهم»مالصدرا این گروه را 

قم هرچند مهاجرت از شیراز به اصفهان و از اصفهان  به  (9، ص 9)مال صدرا، جمعرفت و حکمت ناتوان است.

اجتماعی همراه بوده است اما -های سیاسیتنگناهای مالی و گرفتاریو لزوما  ،با گمنامی و گوشه نشینی

فلما بقیت علی هذاالحال من االستتار و االنزواء و الخمول و »فرجامی نیک و سرانجامی خیر داشت؛

الریاضات  اشتعاال نوریا و التهب قلبی لکثرةاالعتزال،زمانا مدیدا و امدا بعیدا اشتعلت نفسی لطول المجاهدات 

هابا قویا ففاضت علیها انوار الملکوت و حلت بها خبایا جبروت و لحقتها االضواءاالحدیه و تدارکتها االلطاف الت

ائق الربانیه و الحق الشهود و العیان من االسرار الهیةمع زوائد ب ما علمته من قبل بالبرهان عانیتة الهیه بل کل

(.9، ص 9صدرا، ج )مال «و المنایا الصمدانیه... و الودائع الالهوتیة

تاسیس و تدوین حکمت متعالیه محصول  در واقع ،هم چنان که اندیشمندان بزرگ پس از مالصدرا گفته اند،

آن دوره انزوا و عزلت بوده است که اگرچه آن حکیم متاله از نظر تمتعات ظاهری دنیایی بی بهره و در 
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تفاوت اساسی مالصدرا با پیشینیانش  ابتهاج بود.عسرت بود اما از لذت های عقلی و معنوی در اوج التهاب و 

علم و حکمت وارد شده بود و  در دست یابی به مبانی قویم و متین در این بود که او از دروازه اصلی به شهر

 من المسائل الربوبیة اذکر فیها طائفة هذه رسالة»...درستی دریافته بود: را به«انا مدینه العلم و علی بابها»ندای

التی انار اهلل قلبی بها من عالم الرحمه و النور و لم یکن وصلت الیها ایدی االفکار الجمهور و  الم القدسیةو المع

روفین حیث المشهورین و الحکماءالمتاخرین المع احد من الفالسفة یوجد شیءمن هذه الجواهر فی خزانة لم

ن ابوابها فحرموا من شیئا و لم ینالوا من هذاالنور اال ظال و فیئا اذ لم یؤتوا البیوت م لم یؤتوا من هذه الحکمة

من ینابیع الکتاب و  مستخرجة و الوالیة النبوة من مشکوة هذه قوابس مقتبسة بسرابها بل شراب المعرفة

حکمت  (992صدرا،ص )مال «الملعین... صحلة الباحثین او مزاولة من غیر ان تکتسب من مناولة السنة

متعالیه اینچنین برای مالصدرا دست یافتنی شد ؛ او، مانند ابن سینا در دوره دوم حیات عقلی اش و 

سهروردی در بازسازی مشرب اشراقی نیاکانش، به درستی دریافت که درک و کشف حقایق علمی و فلسفی و 

ممکن و شدنی نیست.و سالک مسیر  پرده برداری از رازهای هستی با برهان منطقی و تفکر قیاسی صرف

حقیقت به غیر از این پای افزار، توشه و سرمایه دیگری برای طی طریق الزم دارد؛ تزکیه نفس که کشف و 

شهود را هموار کند و آینه وحی که در آن همه چیز آن چنان که هست در آن نشان داده شود. از نظر 

تری برای رسیدن مکن و هموار شده باشد، راه مطمئنممالصدرا کشف و شهود، که به مدد عمل به شریعت 

به حقیقت است؛ اگرچه در جمالتی که پیش تر از ایشان نقل شد اذعان می کنند آنچه را به کشف و عیان 

ی او را نسبت به یافته هایش دیده است قبال از راه برهان به دست آورده اما گویا مشاهده آن مطالب برهان

آنچه های هم عصرانش قدمی از مهریها و بیمی کند به گونه ای که علی رغم مخالفتتر تر و مطمئنمصمم

کند. این واقعیت تاریخی را نمی توان نادیده گرفت که اندیشه ها و آراء به دست آورده عقب نشینی نمی

تره مالصدرا در زمانه خودش مورد استقبال قرار نگرفت و شاید بهتر است گفته شود عمق اندیشه و گس

مبانی حکمت صدرایی در آن دوره به درستی شناخته نشد به گونه ای که دو شاگرد مهم او، فیض و فیاض، 

که از نزدیکان او نیز بودند با او هم داستان و هم راستا نشدند و به ساحت اندیشه او آنچنان که شاید و باید 

ورود نکردند و به آستانه فلسفه راه نیافتند.

مالصدرا نمونه یک مومن حقیقی، حکیم متاله، بود  ،هادت آنچه از او به دست ما رسیدهو شبه گواهی تاریخ 

که از سر صدق و صفا سر بر آستان بندگی نهاد. به کار گیری گسترده و دقیق آیات و روایات در آثار مختلف 

فسیر برخی آیات به عنوان شاهد بر آنچه به برهان و عرفان به آن رسیده، نوشتن رساله های مستقل در ت

قرآنی و کتاب های روایی همه و همه نشان می دهد که سیره عملی او مطابق با ادعا ها و گفته هایش است 

انی اعلم یقینا انه ال یمکن الحد ان یعبد اهلل کما هو اهله و »و در بندگی و پیروی به حرف اکتفا نکرده است

)مالصدرا، «الکبری... اهلل بالخالفظ ان الکامل خلیفةاالعظم و هو االنسمستحقه اال بتوسط من له االسم 

ها او هفت بار پیاده به زیارت خانه خدا مشرف شد و بارها به زیارت عالوه براین (92ی مصحح، ص مقدمه
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)سید جالل الدین آشتیانی، و در طول زندگی انسانی با تقوا و متعبد بود. ؛علیهم السالم شتافت عتبات ائمه

  (.99ص 

 متعالیهحکمت 

بدون شک اسفار مهم ترین اثر فلسفی مالصدرا و حاصل حیات معقول اوست، او در مقدمه این کتاب آن     

فرتبت کتابی هذا طبق حرکاتهم فی االنوار و اآلثار علی اربعه اسفار و سمیته :»را حکمت متعالیه می نامد 

عقلی اشاره دارد –هم به تاسیس یک نظام حکمی  و در این نامگذاری«بالحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه...

اش را روی هم چیده است، و عالوه بر اینها کشفی -و هم به روشی که بر اساس آن پایه ها و یافته های عقلی

به سیر و سلوکی که باید طی کرد. از آنجا که حکمت متعالیه حاصل سیر و سلوک عقالنی و عرفانی مالصدرا 

 سیراب می کند و هم اهل بحث را قانع می سازد.است؛ هم اهل شهود را 

مالصدرا همانطور که به فهم و کشف حرکت جوهری در بنیان عالم طبیعت و انسان رسید، دریافت که     

از منظر او هم  تنها راه وصول به حکمت متعالیه نیز حرکت جوهری در مسافت های سفرهای چهارگانه است.

انسان، روح نیز سیر و تحول جوهری دارد و اگر این سیر صعودی و رو راه و هم پای حرکت جوهری جسم 

انجامد و شخص حکیم می شود و اگر این سیر نزولی و قهقرایی باشد از حکمت و به جلو باشد به حکمت می

همانطور که پیشتر اشاره شد درهای حکمت زمانی بر روی انسان  اساسا انسانیت دورو دورتر می شود.

که عقل و وحی و شهود در کنار هم قرار بگیرند، یعنی ریاضت مشروع در کنار تفکر ناب  گشوده می شود

عامل رسیدن به معارف عقلی الهی می شود. عقلی که با ریاضت مشروع تربیت شده باشد بر خیال و وهم 

شود.نظارت و حکومت می کند وآماده دریافت فیض و درک کلیات و معقوالت می

مالصدرا معموال به سه دوره تحصیل و تحقیق، ریاضت و مجاهدت، تالیف و تعلیم  دوره های زندگی    

تقسیم می شود. عالمه طباطبایی در باره این سه دوره می فرماید؛در دوره اول کامال از طریقه تفکر عقلی 

خود بوده پیروی کرده و سرگرم بحث در تتبع در آثار و آراء و افکار فالسفه و متفکرین پیشین و هم عصران 

است ، در دوره دوم از یک طرف به عبادت و زهد و از طرف دیگر به کشف و شهود پرداخته و در دوره سوم 

)به نقل از رساله که به منزله محصول دو دوره گذشته است به تالیف آثار و تربیت شاگردان پرداخته است.

(.92سه اصل، مقدمه مصحح، ص 

وادی آملی دوره های زندگی معقول مالصدرا را به پنج دوره تقسیم می حکیم متاله معاصر، آیت اهلل ج    

کنند، دوره سیر در افکار فلسفی و کالمی دیگران اعم از مشاء واشراق و اشاعره و معتزله که این دوره را جزء 

ضایعات عمر می داند و از آن استغفار می کند، دوره سیر جوهری و تحول روحی از کثرت به وحدت و سفر 

از خلق به حق و مشاهده مبدء آفرینش، دوره حرکت جوهری و انقالب روحی دیگر از وحدت به وحدت و 



12 
 

ترین سفر از ای حسنای خداوند سبحان که طوالنیسفر از حق به حق و با همراهی حق و مشاهده اسم

ق و سفرهای چهارگانه است، دوره سیر روحی و حرکت جوهری از وحدت به کثرت و سفر از حق به خل

مشاهده آثار خدای سبحان در مظاهر گوناگون جالل و جمال حضرت حق سبحانه، و در نهایت سیر جوهری 

و تحول فکری دیگر از وحدت به کثرت و سفر از حق به سوی خلق به همراهی حق و رساندن پیام حق به 

دوره دوم و سوم و  ،(95292، ص 9)جوادی آملی، ج مظاهر و خالیق در قالب تدریس و تالیف و تهذیب

همان دوره ای است که تحوالت بنیادین اندیشه  ،زوا و گوشه نشینی صورت گرفته استچهارم که در ایام ان

مالصدرا پایه گذاری می شود؛ هنگامی که با شهود حقیقت خود به علم حضوری دریافت که آنچه واقعیت و 

طت و وحدت و تشکیک وجود و هم چنین حقیقت دارد، هستی است نه چیستی و با تداوم آن شهود؛ بسا

تحول و اشتداد و حقیقت خود را مکاشفه و مشاهده کرد؛ و سپس علت ها و معلول های خود را به علم 

مقدمات این  .(69، ص 9)جوادی آملی، ج حضوری درک و دریافت نمود و از این راه با جهان خارج آشنا شد

های او ،آشنایی او با عرفان است زیرا اصالت و را و ریاضتر استعداد درونی مالصدکشف و شهودها عالوه ب

بساطت وجود و وحدت حقیقت وجود از جمله مبانی و مطالبی است که در آثار عارف بزرگ ابن عربی و 

شاگردان او مطرح شده است.آیت اهلل جوادی آملی از دوره های حیات فکری و عقلی مالصدرا نتیجه می 

در دوره اول می دانست علم حصولی بود که از مفاهیم ذهنی استنتاج شده بود و آنچه مالصدرا »گیرند که:

ای بود که از حقایق عینی و مشهود حکایت می کرد. آنچه در آنچه در دوره پنجم می دانست علم حصولی

دوره اول می دانست مقدمه مناسبی برای تفسیر قرآن و نیل به اسرار باطنی آن نبود بلکه باعث جمود بر 

شد ولی ه مرحله ملکوت نازله آن محدود میرفت و یا فقط بظواهر قرآن می شد و از نشئه ناسوت فراتر نمی

)جوادی آملی، «شد.....آنچه در دوره نهایی می دانست وسیله خوبی برای  حفظ ظاهر و نیل به باطن قرآن می

(.92، ص 9ج 

در عالم اسالم خبر داد که نه تنها اندیشه ها و مالصدرا با حکمت متعالیه از تولد دیدگاه عقالنی جدید 

مکاتب پیشین فرهنگ اسالمی را تلفیق کرد، یا بهتر است گفته شود در خود جذب و هضم کرد، بلکه به 

تالیف و توحید راه های مختلف دانش بشری پرداخت. در واقع مالصدرا دستگاه فلسفی منسجم و نظام عقلی 

های متفاوت و متخالف جمع کیه بر پایه های تنومند آن توانست بین دیدگاهاستواری را پدید آورد که با ت

کند و نشان دهد که هر رای و نظری به اعتباری درست است و در مواردی که جمع امکان پذیر نیست به 

مثابه یک داور منصف نشان داد که حق به جانب کیست؛ و با تکیه بر همان مبانی توانست مسائلی را حل 

تر از همه اینها مسایل جدیدی را در فلسفه به این ترتیب غائله مشاء و اشراق را پایان بخشید. ومهمکند و 

عالمه طباطبایی معتقدند که فلسفه  (91، ص 9، ج )محمد تقی مصباح یزدیمطرح کرد که سابقه نداشت.

و قیافه دیگری به خود  در مکتب صدرالمتالهین هم روح کهنه و فرسوده خود را تبدیل به یک روح تازه نمود

گرفت و هم مقدار قابل توجهی به بحث های فلسفی اضافه شد؛ ایشان تعداد مسائل فلسفی را در زمان 
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مالصدرا و با مالصدرا هفتصد مسئله می داند در حالی که پیش از او، در فلسفه یونان و اسکندریه، از دویست 

کند.مسئله تجاوز نمی

قرار گرفته « واقعیت مطلق»تجربه عرفانی وجود به عنوان  ه و فلسفه صدرایی،در قلب و مرکز حکمت متعالی

است، بر خالف مابعدالطبیعه ارسطو که بر مبنای شناخت و تجربه اشیاء به عنوان موجود پا گرفته است. 

را در می یابد، وجودی «وجود»مالصدرا با بینش شهودی خود گویا از الیه های موجود عبور می کند و خود

که در قالب و جامه ماهیت های مختلف در می آید و متعین می شود و بدین ترتیب جلوات عالم کثرت را 

)سید حسین همچون موجوداتی پدیدار می سازد که هر کدام به موجودیتی متمایز از دیگری وجود دارند

.(915، ص 6نصر، ج 

اصالت ماهیت، که به پیروی از استادش  شهود حقیقت وجود به مالصدرا این فرصت را می دهد که از قول به

میرداماد به آن معتقد بود، برگردد و به این بینش برسد که آنچه از حق و مبدء اول صادر می شود وجود 

است نه ماهیت؛ و به این ترتیب اصالت وجود و به دنبال آن وحدت وجود به منزله قلب تپنده فلسفه 

گر این نظام فلسفی می شود. عالمه طباطبایی در این باره عقیده های دیصدرایی است که مبدء و منشا پایه

دارند که سه نظریه اساسی اصالت، وحدت و تشکیک وجود، تصور جهان را با هرچه در اوست به کلی عوض 

می کند این که ابتداء از راه تصور ساده گمان می رفت که عالم وجود عبارت از یک سلسله ماهیاتی است که 

تباط ذاتی با هم نداشته و از هم دیگر بیگانه و جدا و هر کدام از دیگری گسسته و ناپیوسته هیچ گونه ار

است، به کلی از نظر فیلسوف محو شده و به جای آن حقیقت نوری وجود جلوه می کند که با صفت وحدت 

ر عین و یگانگی و خاصیت ارسال و اطالق و احاطه منبسط گردیده و با درجات و مراتب مختلفی که د

)مال اختالف، کمال ارتباط و پیوستگی داند ظهور نموده است، همه با هم مختلف و همه به هم مرتبط اند

 .(99صدرا، مقدمه مصحح، ص 

گیرند بنابر اصالت وجود جهان هستی یک محیط نوری نامتناهی است که کانون نوری آن ایشان نتیجه می

کند و تشعشعات او با رار گرفته و پیوسته نور افشانی میبا نیروی غیر متناهی خود در قلب این محیط ق

کنند، این جهان کجا و جهانی که توجه به دوری و نزدیکی از کانون با آثار و خواص گوناگون ظهور و بروز می

 های از هم گسسته تشکیل شده کجا.ای از ماهیتبراساس اصالت ماهیت از مجموعه

دانند، آشتیانی هشت مسئله را از مسائل اساسی و مهم حکمت متعالیه میمرحوم استاد سید جالل الدین 

اتحاد نفس با -6اتحاد عاقل و معقول -4تجرد خیال و معتد جسمانی -6حرکت جوهری-9اصالت وجود-9

مثل نوریه)مثل افالطونی(، اگرچه -2قاعده بسیط الحقیقه کل االشیاء -2مسئله علم خداوند -5عقل فعال 

ا بیرون کشیده می شود یادی ترین مسائل فلسفه صدرایی است اما مسائل دیگری از دل آنهاین مسائل بن

البقاء بودن نفس، حشر نفوس و قیامت کبرا، تشکیک وجود، قاعده امکان  الحدوث و روحانیة مثل جسمانیة
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از او به جا  کتاب و رساله که 69اخس، اثبات توحید خاصی و... مالصدرا این مسائل و مباحث را در بیش از 

 مانده است برهانی و مستدل کرده است.

 نتیجه گیری

فلسفی مالصدرا او را از سایر فیلسوفان و حکیمان پیش و هم عصر خود متمایز -سلوک عملی و روش فکری

کرد و الگویی برای آیندگان شد. با او مرزهای فلسفه و کالم و عرفان برداشته شد و فیلسوف مجتهد و فقیه 

 نامی و عنوانی آشنا و مناسب برای حکیم عارف متکلم شد.فیلسوف 

و به تعبیر  -با توجه به این اصل اساسی حکمت متعالیه که نفس انسان در آغاز پیدایش جسمانی است    

-که تدریجا با حرکت جوهری تجرد پیدا می - (96) مال صدرا، ص عالمه طباطبایی همان بدن مادی است

و به تجرد رسیدن آن را در گرو طهارت و نزاهت روح می داند و این جز با دل کند، مالصدرا کمال روح 

داند. مالصدرا در رساله سه کندن از دنیا حاصل نمی شود و محبت دنیا را اساس و مادر همه خطا ها می

اصل، حجاب هایی را که باعث غفلت انسان ها از حقیقت وجودی آنها می شود و باعث محرومیت از حکمت 

گردد در سه مورد خالصه می کند، جهل به معرفت نفس که حقیقت انسان است، حب جاه و مال و میل می 

به شهوت و لذات و سایر تمتعات نفس حیوانی که جامع هر حب دنیایی است، و در آخر تسویالت نفس اماره 

را معروف می شمارد.  و تدلیسات شیطان مکار که بد را نیک و نیک را بد می نماید و معروف را منکر و منکر

بنابراین همانطور که این حکیم متاله در آثار مختلفش توصیه کرده است برای رسیدن به حکمت اول باید به 

خود رسید، خودشناسی گام اول برای رسیدن به حقیقت و حکمت است و دریافت خود وقتی امکان پذیر 

 نور  هستی شفاف وزالل شود.است که انسان روحش را آزاد کند و به او فرصت دهد تا با 

 فهرست منابع

 9129،دار احیاء تراث العربی،بیروت،چاپ سوم1و4و9اسفار اربعه،مالصدرا،جلد  -9

الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه،مالصدرا،تصحیح و مقدمه سید مصطفی محقق داماد،انتشارات  -9

 9619بنیاد حکمت اسالمی صدرا،تهران،چاپ دوم

 9625فه اسالمی ،جلد سوم،سید حسین نصر و الیور لیمن،انتشارات حکمت،تهران چاپ اولتاریخ فلس -6

،عالمه طباطبایی،ترجمه آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی،بنیاد علمی و فکری عالمه 9تفسیر المیزان،جلد -4

 9652طباطبایی   ، چاپ چهارم

9659مسلمان،تهران،چاپ اول شرح آراءو احوال مالصدرا،سید جالل الدین آشتیانی،نهضت زنان-6
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شرح اسفار اربعه،محمدتقی مصباح یزدی،انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،قم،چاپ -5

 9629اول

 9621رحیق مختوم،جلد اول،آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی ،مرکز نشر اسراء،چاپ چهارم -5

9625ت مولی،تهران،چاپ اولرساله سه اصل،مالصدرا،تصحیح و مقدمه محمدخواجوی ،انتشارا-2

 ،     9649عرشیه،مالصدرا،ترجمه و شرح غالمحسین آهی -2

 

 والدت  امام کاظم علیه السالم:

به نظر می رسد که روستای ابواء واقع در بین مکه و مدینه بیش از سایر اماکن قافله های حجاج اهل بیت را 

در راه بازگشت است. داشتهبه سوی خود جلب می کرد زیرا آرامگاه مادر پیامبر آمنه دختر وهب در آنجا قرار 

( قافله امام ابو عبداهلل الصادق 492ص  ،9، المحاسن، ج 4، ص 42بحاراالنوار، ج )از حج بیت اهلل الحرام 

هـ .ق بود که امام  992صفر سال  2. آن روز بنابر مشهورترین روایات ه السالم( در این روستا توقف کرد)علی

برای میهمانانش سفره غذا گسترده بود که پیکی از جانب زنانش به سوی او آمد تا مژده والدت خجسته 

امام صادق علیه )در روایتی که از منهال قصاب نقل کرده اند آمده است که  . فرزندش را به وی برساند

علیه السالم( )به قصد مدینه از مکه بیرون شدم و همین که به ابواء رسیدم شنیدم که امام صادق  السالم(

صاحب فرزند شده است . من زودتر از آن حضرت به مدینه وارد شدم و ایشان یک روز پس از من به مدینه 

رسید . ایشان )به خاطر والدت نوزاد( سه روز به مردم طعام داد و من نیز یکی از کسانی بودم که بر سفره 

خوردم که تا روز بعد نیازی به غذا نداشتم و روز بعد باز بر سفره او شدم و چنان غذا میحاضر میطعام امام 

  .چ غذایی نمی خوردمحاضر می شدم . من سه روز از طعام آن حضرت خوردم و تا فردا هی

 پدر و مادر امام کاظم

مادرش : حمیده  . پدرش : پیشوای هدایت ابو عبداهلل جعفر بن محمد )علیه السالم( ملقب به صادق بود

 بود« حمیده مصفاه»بربریه که شاید از مردم اندلس و یا از مردم مغرب بوده است . لقب این زن بزگوار 

به شمار می آمد زیرا به کار مهم نشر رسالت همت می گماشت و در این راه حمیده یکی از زنان با فضیلت .

  . برخی از احادیث همسر بزرگوارش را نیز روایت می کرد

  : از ابن سنان از سابق بن ولید از معلی بن خنیس روایت شده است که ابوعبداهلل )علیه السالم( فرمود
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استه است . فرشتگان پیوسته او را پاسبانی می کردند تا حمیده مثل شمش طال از هر آلودگی و چرکی پیر»

به نقل  5، ص 42بحاراالنوار، ج «. ) به من رسید و این کرامتی از خداوند بود در حق من و حجت پس از من

 (422، ص 9از کافی، ج 

 امامت

 66ان شهادت، سالگی، رهبری مسلمانان را برعهده گرفتند و تا زم 99حضرت موسی کاظم علیه السالم ، از 

سال رهبر مردم بودند. به ایشان، به دلیل خوبی هایی که داشتند، لقب هایی چون کاظم )کسی که خشم 

خود را کنترل می کند(، صابر )صبر کننده(، صالح )درستکار( و امین داده اند. ایشان یک لقب مهم دیگر هم 

کسی خواسته و آرزویی از خداوند داشته باشد، با به نام باب الحوائج دارند. این لقب، به این معناست که اگر 

 .توسل و واسطه قرار دادن امام کاظم علیه السالم می تواند به آرزوی خود برسد

 شخصیت اخالقی

او در علم و تواضع و مکارم اخالق و کثرت صدقات و سخاوت و بخشندگی ضرب المثل بود. بدان و 

تربیت می فرمود. شبها بطور ناشناس در کوچه های  اندیشان را با عفو و احسان بیکران خویش بد

مدینه می گشت و به مستمندان کمك می کرد. مبلغ دویست، سیصد و چهارصد دینار در کیسه 

ها می گذاشت و در مدینه میان نیازمندان قسمت می کرد. صرار )کیسه ها( موسی بن جعفر در 

نیاز می گشت معذلك در اطاقی که نماز می رسید بی روف بود. و اگر به کسی صره ای میمدینه مع

 .گذارد جز بوریا و مصحف و شمشیر چیزی نبود

 فرزندان امام

بنا به گفته شیخ مفید در ارشاد امام موسی کاظم )علیه السالم( سی و هفت فرزند پسر و دختر 

افضل داشت که هیجده تن از آنها پسر بودند و علی بن موسی الرضا )علیه السالم( امام هشتم 

ایشان بود. از جمله فرزندان مشهور آن حضرت احمد بن موسی و محمد بن موسی و ابراهیم بن 

موسی بودند. یکی از دختران آن حضرت فاطمه معروف معصومه سالم اهلل علیها است که قبرش 

 .عدد اوالد آن حضرت را کمتر و بیشتر نیز گفته اند  .در قم مزار شیعیان جهان است
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 کند....تبلیغ را شیرین و مؤثر می آنچه که

 نویسنده:مریم گلچین: معاون فرهنگی حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج 

ی آگاهی داشتن سخنران از مسائل روز اجتماعی، فرهنگی، از جمله امور مهم و بسیار اثرگذار در تبلیغ، مسئله    

س سخنرانی به روز و کارآمد باشد( که عنوان یک مجلتواند در مقابل مخاطبان به سیاسی و اقتصادی است) که می

با عنوان کردن مسائل مهم روز اثر چشمگیری در زندگی مخاطبان داشته باشد و به او به عنوان یک مبلغ توانمندو 

ئل آگاه به زمان نگاه کرده و مطالب مطرح شده توسط مبلغ در مجلس سخنرانی، از آنجائیکه با آگاهی به مسا

و استفاده مخاطبان قرار گرفته و بتواند از روز جهلن اسالم و جامعه اسالمی ما است، طبعا مورد توجهاجتماعی و 

 ی خود به نحو احسن استفاده کنند.ها در زندگی روزمرهآن

ای عنوان شود که کارآمدی الزم را در زندگی امروز جامعه و حتی مسائل دینی و احکام شرعی نیز باید به گونه    

را بطور عملی در زندگی خانوادگی خود پیاده کرده و اثر تربیتی خوبی داشته باشد و بتوانند به بهترین وجه آن افراد

 داشته باشد.

 

 

 چگونه زبان عربی را به صورت کاربردی بیاموزیم؟

 نویسنده: فریده جان محمدی 

زبان فارسی و عربی آشنا در شماره قبل با ساخت و صرف فعل ماضی استمراری و روش منفی کردن آن در 

شویم.شدیم. در این شماره با ساخت فعل ماضی نقلی و روش منفی کردن آن آشنا می

 باقی حالی زمان تا آن اثر و گرفته انجام گذشته در که است فعلی: زنده ٔ ماضی نَقلی یا گذشته

 زبان در نقلی ماضی. «آنجاست هنوز یعنی. است رفته مدرسه به محمد» بگوئیم اینکه مثل. است مانده

ساخته « بن ماضی+ هاء»به آخر صفت مفعولی « ای، اید، ام، ایم اند، است،» معین فعل افزودن با فارسی

برای منفی کردن ماضی نقلی ابتدای آن «. ایمام، رفتهاید، رفتهای، رفتهاند، رفتهرفته است، رفته»شود. می

 «.  ایمام، نرفتهاید، نرفتهای، نرفتهاند، نرفتهفتهنرفته است، نر»شود. آورده می« نون»حرف نفی 

قد »شود. ابتدای ماضی ساده ساخته می« قد»ماضی نقلی در زبان عربی با افزودن حرف تحقیق 

ذهبَ، قد ذهبَا، قد ذهبوا، قد ذهبَتْ، قد ذهبَتا، قد ذهبْنَ، قد ذهبَتَ، قد ذهبَتما، قد ذهبَتُم، قد ذهبَتِ، قد 
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تأکید، نزدیکی فعل »معانی دیگری مانند « قد»البته حرف تحقیق «. د ذهبَتُنَّ، قد ذهبَتُ، قد ذهبَناذهبَتُما، ق

 نیز دارد....« ماضی به زمان حال، 

 برای منفی کردن ماضی نقلی در زبان عربی دو روش وجود دارد.  

یذهَبْ، لماّ یَذهَبا، لماّ یَذهَبُوا، لماّ لماّ »همراه فعل مضارع مجزوم، « لماّ»روش اول: آوردن حرف نفی و جزم 

 ...«تَذهَبْ، لماّ تَذهَبا، لما یذهبنَ 

لم »پس از آن، « بعدُ»همراه فعل مضارع مجزوم و آوردن کلمه « لَمْ»روش دوم: آوردن حرف نفی و جزم 

 ...«لم یذهبنَ بعدُ،  یذهَبْ بعدُ، لم یَذهَبا بعدُ، لم یَذهَبُوا بعدُ، لم تَذهَبْ بعدُ، لم تَذهَبا بعدُ،

 ...«.اند، هنوز نرفته است، هنوز نرفته»شوند. در هر دو روش ترجمه عبارات چنین ترجمه می

 

                    ها را مکتوب نماییمهای خود تحقیق کنیم و آنچگونه خوب بیاندیشیم، خوب در باره اندیشه

                                                                                                                                        

 نویسنده:ناهید سلیمانی، مقدم معاون پژوهشی حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج

برای بدست آوردن هدف، نیاز است اول هر کسی با خود دوست شود، بدون در نظر گرفتن چیزی یا     

اش است؛ ن را از منویات درونی خود بدست آورد که چه چیزی را دوست دارد و مورد عالقهکسی شخص ای

منظور از مورد عالقه همان چیزی است که با بدست آوردنش حس خوشایندی به انسان دست دهد، حس 

موفقیت، حس رسیدن به خواسته، حس برطرف شدن نیاز، یک حسی که خب یک مرحله را گذرانده است و 

ی بعد شروع به حرکت نماید؛ اگر انسان بتواند این مورد خاص را بدست آورد برای رسیدن به مرحلهباید 

 ترین گام زندگی را برداشته است.مهم

ای را به شخص بدهد تواند هدف را برای انسان رقم بزند و انگیزهبدست آوردن آنچه مورد عالقه است می    

ی راه سست شود و یا شخص بتواند هر ف  مقصود شود، در میانهکه هیچ چیزی نتواند مانع حرکت به طر

هایش ی جدیدی را انتخاب کرده و از این شاخه به آن شاخه موردهای عملی و تصمیم گیریآنی یک مسأله

 را عوض کند.

شود به دریافت کردن پس بدست آوردن هدف و مصمم بودن برای رسیدن به آن مستقیمآ مربوط می    

هایش برخاسته است، که در این صورت هیچوقت که از عمق وجود، اعتقادات، نیازها و توانمندیای عالقه

 شود.آورد و هیچگاه تا رسیدن به هدف دست از آن برداشته نمیبرای انسان خستگی ببار نمی
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 کنیم.اما برای بدست آوردن موضوعمراحلی را باید طی کرد که آن را مرحله به مرحله بیان می    

 ی اصلی علم مورد نظر را مشخص کنید.ی خود، شاخهاولین قدم مطابق عالقه

 توان به این اقسام تقسیم کرد:های اصلی را میمثآل شاخه

مهدویت، فقهی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ادبی، تاریخی، تربیتی، هنری، سیاسی، روانشناسی، 

 تفسیری، نحوی تفسیری و اخالقی.جامعه شناسی، زن، خانواده، فلسفی، نحوی، 

 ها را از کلی به جزئی مشخص کرد مثآل:ها کلی هستند و باید آنحال این شاخه       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآنی

 تفسیری

 اعتقادی

 اخالقی

 اجتماعی

 خانوادگی

 خودسازی
 ارتباطی

 خدا

 خانواده

 جامعه

 روان شناختی

 عملکرد

 تفکری
اال بذکراهلل    

 تطمئن القلوب

 فردی
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 شعر

 ات عالم دارداربعین، حال غریبانه

 ای از غم عظمای محرم داردجرعه

 اربعین،عزم بزرگ است بزرگی باید

 اسیری باید اربعین، راه بلند است

 نفسم هم نفس نوگل زهرا تنگ است

 قدمم هم قدم دختر موال رنج است

 خواهداربعین، صبر عظیمی به خدا می

 خواهددرک آن درد عظیمی به خدا می

 اربعین، دین فصیح است کجا باید یافت

 منشأ دین مبین نزد خدا باید یافت

 قلم دین خدا کرببال شد یک دم 

 جوهرش خون حسین زهرا شد یک دم

 ی یا زهرا شدقلم، خون خدا کشتهبا 

 ذکر ماعصر قیامت، اخی یا واویال شد                                                       سمانه فتوحی
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 محصول نابی از انقالب اسالمیوحدت حوزه و دانشگاه 

مسئله وحدت حوزه و از خجسته ترین پیامدهای انقالب اسالمی، وحدت حوزه و دانشگاه است. طرح     

دانشگاه را می توان از آثار انقالب فرهنگی دانست که با بهره گیری از رهنمودهای امام خمینی رحمه اهلل در 

اعالم  61آغاز گردید. انقالب فرهنگی هم چنان که حضرت امام رحمه اهلل در پیام نوروزی سال  61سال 

ق اسالم را به عنوان هدف اصلی دنبال می نمود. فرمود، گسترش پژوهش های علمی و معارف بلند و عمی

این آرمان بلند، دانشگاه و حوزه را برای تالش مشترک به سوی هم کشاند و در فضای سیاسی آن زمان، باب 

بیست و هفتم آذرماه، یادآور عروج سرخِ مجاهدی خستگی  .مشارکت و وحدت حوزه و دانشگاه را بازکرد

للّه مفتح، است که از پیشروان اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه بود. این شهید ناپذیر و عالمی ربانی، آیت ا

واالمقام در راه تحقق این اندیشه و آرمان بلند که از اندیشه بلند امام راحل رحمه اهلل برخاسته بود، تالش 

دانشگاه  های بی وقفه ای انجام داد. به پاس فعالیت های چشم گیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و

آذر ـ که سالروز شهادت دکتر مفتح نیز  92لزوم ارتباط، همکاری و هم فکری این دو قشر اندیشمند، روز 

 .می باشد ـ روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است

محمد حجت کوه  شهید مفتح اندیشمندی بزرگ و عالمی متعهد بود. وی از محضر بزرگانی چون سید    

بروجردی، سیدمحمد محقق)داماد(، عالمه طباطبایی و امام خمینی رحمه اهلل بهره برد و خود کمری، 

مدرّسی بزرگ در حوزه گردید. آیت اللّه مفتح در حالی که در شهر قم به عنوان استادی بزرگ مطرح بود، پا 

دانشگاه نیز موفق به به عرصه دانشگاه گذاشت. او همان گونه که در حوزه به درجه اجتهاد رسیده بود، در 

اخذ درجه دکتری شد. دکتر مفتح پس از گذراندن دوره دانشگاه، عالوه بر تدریس در حوزه به تدریس در 

 .دبیرستان های شهر مقدس قم پرداخت

در نظام گذشته تالش های بسیاری برای منزوی کردن روحانیت و از سوی دیگر غربی کردن کشور و     

ی، به ویژه دانشگاه ها، صورت پذیرفت. با پیروزی انقالب و در سایه رهبری امام نهادهای فرهنگی و آموزش

رحمه اهلل دو قشر روحانی و دانشجو برای پیروزی انقالب اسالمی پیشگام گردیدند. روحانی و دانشجو با درک 

ی ایفای موقعیت حساس و مهم خود همواره نقش خود را در انقالب حفظ کردند و پیشاپیش سایر اقشار برا

مسئولیت های خویش وارد عمل شده اند. به دلیل اهمیت نقش این دو قشر در هدایت جامعه است که 

 .وحدت میان آنها همواره مدّ نظر امام راحل رحمه اهلل و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بوده و هست
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و دانشگاه در بیاناتی فرموده امام خمینی رحمه اهلل ، رهبر کبیر انقالب، درباره ضرورت وحدت حوزه     

امروز یکی از ضروری ترین تشکل ها بسیج دانشجو و طلبه است. طالب علوم دینی و دانشجویان »اند:

دانشگاه ها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقالب و اسالم دفاع کنند. فرزندان بسیجی ام در این دو 

نه غربی باشند، امروز دانشگاه و حوزه از هر محلی بیشتر به اتحاد مرکز، پاسدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقی 

وحدت حوزه و دانشگاه راه برد اساسی امام خمینی رحمه اهلل برای تحقق اسالم ناب  .و یگانگی احتیاج دارند

محمدی است و بدون این وحدت، انقالب اسالمی کم فروغ است. هم چنین وحدت و همکاری این دو پایگاه 

فرهنگی جامعه، برای حفظ فرهنگی اصیل، در مقابل هجوم ارزش های غربی، ضروری می باشد.  فکری ـ

وحدت و همکاری میان این دو نهاد، نه یک وحدت فیزیکی و شکلی، بلکه تقارب و یکی شدن در مبانی 

معرفت شناختی، ارزش های فرهنگی و دغدغه ها و حساسیت های سیاسی ـ اجتماعی است؛ و همین حالت 

 .است که هر یک از این دو قشر را در جایگاه واقعی خود قرار داده است

اگرچه در راه وحدت حوزه و دانشگاه تالش های بسیاری صورت گرفته، اما کارشکنی های متعددی نیز     

در راه مقابله با این هدف شکل گرفته است. بدون شک هستند کسانی که می خواهند بار دیگر بین این دو 

ارزشمند و میان این دو قشر مهم و تأثیرگذار جدایی افکنند. کسانی که دشمنان نظام اسالمی را می مرکزِ 

سالم علمی کشور را تیره و بیمار سازد.  و جوّ  غبار کدورت، فضای آکنده از مهر شناسند نباید اجازه دهند تا

ن موضوع و آسیب شناسی و روز وحدت حوزه و دانشگاه فرصت خوبی است برای طرح مجدّد و عالمانه ای

 .آفت زدایی از این شجره طیبه و تحکیم یکی از بزرگ ترین آرمان های انقالب اسالمی

بنیان گذار انقالب اسالمی ـ که همیشه با نگاهی ژرف به مسائل می نگریست ـ جدایی حوزه و دانشگاه را     

ه می بینند یک تحولی پیدا شده است، و حاال ک»توطئه استکبار می دانست. ایشان در سخنانی فرموده اند:

-باهم هستند و میو  [و ]روحانی متمایل شده است به دانشگاهی[ ]دانشگاهی متمایل شده است به روحانی

خواهند باهم کشور خودشان را به پیش ببرند، حاال شیاطین بیشتر در فکر هستند که روحانی را از یک 

فساد کنند بین این دو تا ... چشم هایتان را باید خیلی بازکنید. طرف بکوبند و دانشگاهی را از یک طرف و 

در این زمان چشم و گوش ها باید خیلی باز باشد که یک وقت می بینید از داخل خود دانشگاه و از داخل 

خود فیضیه شما را به فساد می کشانند، شما رابه تفرقه می کشانند. اینهایی که نمی خواهند این کشور یک 

حیح و سالم باشد و ارباب های آنها که از اول هم نمی خواستند، نمی توانند ببینند که شما باهم کشور ص

 .مجتمع شدید و می خواهید باهم کار کنید ... آنها در صدد این هستند که نگذارند شماها باهم باشید

آن نزد طرفین باشد.  شاید نخستین مانع در راه وحدت حوزه و دانشگاه عدم وضوح و تبیین دقیق مفهوم    

به نظر می رسد که این موضوع به صورت جدی بررسی نشده و در عوض، برخی نتایج علمی و احتمالی این 

وحدت در زمینه های مختلف مورد تأکید بوده است. نبودِ همدلی و خوش بینی متقابل نیز می تواند مانع 

یری ها و سخنان غیردوستانه برخی از طرفین به دیگری در راه وحدت حوزه و دانشگاه به شمار آید. موضِع گ

تدریج همدلی و خوش بینی متقابل را گم رنگ ساخته و می سازد. یکی دیگر از موانع وحدت، عدم شناخت 

دقیق از خصوصیات و توانایی های خود و طرف مقابل است. هر کدام از این موارد خود نیازمند بررسی 
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و همدلی این دو قشر فرهیخته از میان رفته و پیوندهای دوستی و  جداگانه و دقیق است تا موانع وحدت

 .اتحاد، مستحکم تر گردد

برای همکاری حوزه و دانشگاه زمینه های گسترده ای وجود دارد که به چند مورد اشاره می کنیم. یکی     

مشترک آموزشی ـ از ملموس ترین و عینی ترین زمینه های تقارب و همکاری این دو نهاد اتخاذ شیوه های 

پژوهشی است. تبادل اطالعات، تشکیل شبکه های مشترک پژوهشی ـ اطالع رسانی، مبادله استاد و مدرّس 

و نیز ایجاد ارتباط سیاسی ـ فرهنگی می تواند سهم بسزایی در همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه داشته 

 .باشد

در نظام »دانشگاه را این چنین تبین کرده اند: مقام معظم رهبری)دام عزه(، راه کارهای وحدت حوزه و    

به پا باید حرکت کند. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و دانشگاه  اسالمی، علم و دین پا

معنایش این نیست که حتما بایستی تخصص های حوزه ای در دانشگاه و تخصص های دانشگاهی در حوزه 

وزه و دانشگاه به هم وصل و خوش بین باشند و به هم کمک بکنند و با دنبال بشود نه، لزومی ندارد. اگر ح

یکدیگر همکاری نمایند، دو شعبه از یک مؤسّسه علم و دین هستند. این مؤسسه دو شعبه دارد: یک شعبه، 

حوزه های علمیه و شعبه دیگر، دانشگاه ها هستند ... طالب و دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند، با یکدیگر 

نا و مرتبط باشند، احساس بیگانگی نکنند. احساس خویشاوندی و برادری را حفظ کنند و روحانیون در آش

دانشگاه ها عمالً کوشش کنند که نمونه های کامل عالم دین و طلبه علوم دینی را به طالب و دانشجویان و 

مثبت و با عالقه همکاری  دانشگاهیان ارایه بدهند و نشان دهند که هر دو، نسبت به یکدیگر، با حساسیت

می کنند. این، همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه است. البته برای این کار باید برنامه ریزی و سازمان دهی 

     .بشود

روز وحدت حوزه و دانشگاه از یادگارهای ارزشمند امام بزرگوار ماست. این مسئله هم مثل همه تدابیر و     

جریان صحیح و اسالمی جامعه ما، آن حکیم عالی مقام و آن انسان واال و بصیر های مهمی که در راه  تصمیم

 شاءاهلل خواهد بود. مطرح کردند، یکی از برکات وجودی ایشان بوده و هست و ان

 92/1/51از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب و دانشجویان 

سته و فداکار و روشنفکر و آشنای به نیاز زمان بود، که یک روحانی برج مرحوم شهید مفتح، عالوه بر این    

خصوصیتی داشت که در تعداد معدودی از فضالی آن زمان این خصوصیت وجود داشت؛ و آن قدرت 

گیری با نسل جوان و دانشجویان و کسانی که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی و یک  ارتباط

دفی هم نیست که روز اتحاد دانشجو و روحانی، یا حوزه و دانشگاه روز شهادت عالم به دین بشنوند ... تصا

ایشان قرار داده شده است، چون انصافا حلقه وصلی بود متناسب با چنین خصوصیتی. خدای متعال پاداش 

این شهید عزیز را داد و آن شهادت بود. شهادت پاداش بزرگ و اجر عظیمی است و خدای متعال بندگان 

 .باشد عالی روز روزبه درجاتش امیدواریم نکرد؛ محروم اجر این از را – صالح بنده این جمله از –خود صالح 
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های علمیه و نیز دانشجویان عزیز، این جوانان،  طلّاب جوان و عزیز و زحمتکش و قانع و مومن در حوزه    

عه ما در دانشگاهها؛ باید در خط های ملت، این بهترین و پاکترین عناصر جام این فرزندان و این جگرگوشه

اسالم و در جهت عظمت کشور و بلند کردن پرچم اسالم و بیدار کردن ملتهای عالم و روح بخشیدن به این 

دنیای مرده بوسیله دستهای استکباری، درس بخوانند و کار و تالش کنند تا مطمئن شوند که فردای ایران 

 ود. این هدف شماست. این هدف وحدت حوزه و دانشگاه است.اسالمی، به مراتب از امروز بهتر خواهد ب

 پای علم و دین وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی حرکت پابه

 

91/1/52 

طلّاب و دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند، با یکدیگر آشنا و مرتبط باشند، احساس بیگانگی نکنند، احساس 

 که کنند کوشش – قوالً از قبل –خویشاوندی و برادری را حفظ کنند و روحانیون در دانشگاهها عمالً 

 دو هر که بدهند نشان و بدهند یهارا دانشجویان و طلّاب به را دینی علوم طلبه و دین عالم کامل های نمونه

کنند، این همکاری و وحدت حوزه و دانشگاه  گر؛ با حساسیت مثبت و با عالقه همکاری مییکدی به نسبت

 است.

 99/2/26از بیانات مقام معظم رهبری در روز ملی مبارزه با استکبار 

فهم و تبلیغ دین و نوآوری در  ما دو نهاد اصیل دانشجویی داریم. یکی متوجه به کسب علوم مربوط به    

مباحث دینی و نوآوری در فهم مسایل روز و حادث شونده در زندگی است که این حوزه است و کارش 

عبارت است از تحقیق در مسایل دینی و فراگرفتن احکام الهی در همه شؤون زندگی، آن هم نه فقط در 

رو وسیع زندگی بشر، این گروه این را باید یاد آنچه که مربوط به کُنج محراب یا خانه است بلکه در قلم

ها را از آن بزدایند و آن را با زبان مناسب در هر  ها و ناسره بگیرند، احکام جدیدش را تحقیق کنند، ناخالصی

ای و هر زمانی و هر مخاطبی به رساترین شکل ممکن به مخاطبین برساند. این وظیفه آن نهاد  جامعه

زه علمیه است. یک نهاد دانشجویی دیگر داریم که این نهاد ناظر است به اداره ای است و اسمش حو حوزه

امور زندگی مردم منهای مسایل مربوط به دین، مردم معاش دارند، کسب دارند، راه دارند، ساختمان دارند، 

انواع و های گوناگون الزم است. تحقیق در امور زندگی مردم الزم است علوم مختلف و  جسم دارند، شناسایی

اقسام دانشها، برای بهتر کردن و راه انداختن زندگی مردم، وجود دارد. این نهاد هم مشغول فراگیری این 

دانشهاست که اینها را فرا بگیرد... و آنها را برای پیاده شدن در جامعه آماده کند. تحقیقات نو، دنیایی را 

بیافریند و به بشریت عرضه کند. این هم یک نهاد  هایی در این دانشها جذب کند و خودش به نوبه خود، تازه

دانشجویی دیگر. حاال اگر هر دوی این نهادهای دانشجویی خوب کار کنند و با هم رابطه متقابل دوستانه و از 

خود دانستن یکدیگر داشته باشند معنایش این خواهد شد که این جامعه، هم دینش، هم دنیایش آباد 

کنند. آنها  زندگی او را تصحیح میکنند و اینها حرکات زندگی او را تسهیل می گیری خواهد شد. آنها جهت
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آالیند که بفهمد به کجا باید حرکت کند و  ها می ها و نادرستی فکر و ذهن و روح او را آنچنان که از زشتی

 دهند تا حرکت کند. اینها وسیله این حرکت را به دست او می

 منبع:

 پایگاه اطالع رسانی حوزه

 

 

 نشانی و ایمنی در ایران مهرماه؛ روز آتش 7 

نشانی یا اطفاء حریق مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش بوسیله خاموش کردن، کنترل و یا  آتش

نشانی حفاظت از سالمت افراد، جلوگیری از آسیب به  گیرد. اهداف آتش های ناخواسته انجام می هدایت آتش

 .زیست استاموال و حفاظت از محیط 

وقتی که دشمن بعثی به پاالیشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهر  9661مهر  2در روز 

های اطراف برای مهار آتش به پاالیشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش، مجدداً هواپیماهای 

  تعداد زیادی از آتش نشانان می شوددشمن اقدام به بمباران پاالیشگاه می کنند که منجر به شهادت 

توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور  9621طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال 

پیشنهاد و توسط شورای عالی انقالب فرهنگی کشور تائید شد. این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از 

سه آفرینی ها و از خود گذشتگی های آتش نشانان میهن حوادث در سطح کشور هم چنین یادآوری حما

اسالمی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شده است. ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش همگانی مردم در 

جهت پیشگیری از بروز حوادث مختلف و حفاظت از سرمایه های ملی نیز از دیگر اهداف نامگذاری این روز 

 .است

شمسی ساخته شده است. وجود برج تاریخی  9999آتش نشانی در شهر تبریز در سال اولین ایستگاه     

آتش نشانی )یانقین( دراین شهر گواهی براین مدعاست. از آنجا که ایجاد و احداث برج آتش نشانی اساس و 

توجه به  س اولین اطفائیه درکشور را بایشالوده تشکیالت آتش نشانی در جهان به شمار می آید، بنابراین تاس

وجود اولین برج آتش نشانی در آن به شهر تبریز نسبت می دهند شب ها بر باالی این برج فردی به نگهبانی 

مشغول بود. این نگهبان به محض مشاهده آتش یا آثاری از دود و آتش سوزی محل حریق را مشخص کرده 

دا درآوردن زنگ برنزی بزرگی که درباالی واطفائیه چی ها را که در زیر برج به حال آماده باش بودند با به ص

  .برج بود با خبر می کرد
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های اطفاء حریق بستگی به نوع آتش دارد. برای مقابله با آتش باید یکی یا بیشتر از عوامل اصلی مثلث  روش

به نشانی و یا اطفاء حریق را  توان آتش همچنین می .آتش یعنی هوا، ماده سوختنی و یا حرارت را کنترل کرد

دو گروه دستی و اتوماتیک تقسیم کرد؛ که در نوع اول یعنی دستی، عملیات اطفاء حریق به صورت دستی و 

پذیرد و در نوع دوم یعنی اطفاء حریق اتوماتیک، این عملیات به  توسط افراد و یا آتش نشانان صورت می

 .پذیرد صورت خودکار و بدون حضور عوامل انسانی صورت می

ای از عملیات مقابله با آتش است که در آن از مسیر هوا و هواگرد به منظور  هوایی گونهنشانی  آتش    

ها و مهار  های جنگل سوزی شود. این گونه عملیات بیشتر در آتش عملیات اطفاء آتش استفاده می

گونه شود. در این  های زمینی غیرقابل دسترسی هستند، انجام می سوزیهایی که در مناطقی که از راه آتش

شود ولی هواپیما و  عملیات از اقسام مختلف هواگرد که توانایی حمل مواد ضد آتش را دارند استفاده می

نشان نیز به مانند  آیند. ایده هواپیماهای آتش ها به حساب می بالگرد دو گونه پر کاربرد در این گونه ماموریت

های  در مناطقی مطرح شد که به شکلنشین به منظور کمک رسانی و اطفاء حریق  ایده هواپیمای آب

  .گوناگون دسترسی به آنها مشکل است

های ناپالم که برای  گیری از الگوی بمب ایاالت متحده آمریکا نخستین پیشگام در این زمینه بود و با بهره

آوردند های آبی روی  اولین بار در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته بود، به طراحی و ساخت بمب

که بر روی محوطه دچار حریق شده پرتاب شود و باعث خاموش شدن آتش شود؛ ولی به دلیل عدم موفقیت 

این روش، گزینه دیگری مطرح شد که همانا استفاده از مخازن آب است که پس از پر شدن از آب و یا 

که این روش موفقیت آمیز شود؛  سوزی پاشیده می مایعات ضد آتش، با استفاده از هواگرد بر روی محل آتش

  .رود بوده و تا به امروز به عنوان روشی استاندارد برای اطفاء حریق هوایی به کار می

 :ترین وظایف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مهم

ارتباط و همکاری و هماهنگی و مشورت با مراکز علمی، نظامی، پزشکی و سایر سازمان ها و اشخاص  - 

 .مربوط

های مختلف اعم از طرح ایمنی یا  های خصوصی و دولتی با عنوان صالحیت فنی و امکانات شرکتتعیین  -

شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشین ها، قطعات، ادوات و تجهیزات مختلف مربوط به امور ایمنی و نجات 

 .و آتش نشانی در سطح جامعه

زمان مخصوصاً نیروهای عملیات به منظور تقویت و های ورزشی بین کارکنان سا اشاعه و به کارگیری رشته - 

  .آمادگی جسمانی و باال بردن روحیه افراد که الزمه این حرفه است

  : منابع 

fa.wikipedia.org 
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 ها را بگیرید و تفکر کنید.نامهروز هم یکی از این وصیتاید و خدا قبول کند، یک پنجاه سال عبادت کرده

 امام خمینی                                                                                                      

 ها و رهبری صحیح امامای امت حزب اللهی!اسالم مکتب انسان سازی است و انقالب اسالمی با رهنمود

-ها را نابود کند و انقالب را به صاحب اصلیرود تا جهانی شود و تمامی ابر قدرتامت)خمینی بت شکن( می

اش امام زمان)عج( تحویل دهد پس بر همه شما وظیفه شرعی ست که در هر کجا که باشید، از اسالم و 

بانی کنید که هر دو ضامن و پشتی جمهوری اسالمی دفاع کنید...از والیت فقیه و روحانیت مبارز اطالعات

 پیروزی و پشتوانه اسالم هستند.
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 اعتراض و افشاگری امام خمینی علیه پذیرش کاپیتوالسیون 

کاپیتوالسیون، به قراردادهایی گفته می شود که از لحاظ تاریخی، سابقه ای طوالنی دارد و به موجب آن،     

قوانین کشور خود می شوند. این قراردادها اغلب بین دولت اتباع یک دولت در قلمرو کشور دیگر، مشمول 

، قدرت اروپایی بر یک کشور تسلط  های آسیایی و آفریقایی بسته شده و در این صورت های اروپایی با دولت

به عنوان مثال اگر در آن کشور یک  .پیدا کرده و اتباع آن از تمامی حقوق و امتیازات برخوردار می شدند

قتل می رساندند، دستگاه قضایی آن کشور نمی توانست فرد خاطی را طبق قوانین کشور خودش فردی را به 

محاکمه کند . این قانون از جمله قوانینی است که مدعیان حقوق بشر، مرتکب آن شده و با روح قوانین 

ادشاهان ، همواره در ایران نیز به دلیل ضعف قدرت پ کاپیتوالسیون .سازگار نیست الهی، به ویژه، دین اسالم،

امتیازاتی یک طرفه در ارتباط با کشورهای اروپایی به آنان داده شده ، نفوذ بیگانگان و دخالت آنان در مصالح 

کاپیتوالسیون، به مفهوم  .کشور و نیز غارت سرمایه ها ، بیشتر از همین راه، یعنی کاپیتوالسیون بوده است

با امضای قرارداد تجاری ترکمنچای به ایران تحمیل شد. این  کامل آن در زمان قاجاریه ، توسط روس ها و

قرارداد موجب شد تا دیگر دولت های خارجی هم، کاپیتوالسیون را به نفع اتباع خود در ایران به دست 

آورند. برخی از دولت ها در ضمن قراردادهای خود، صریحاً از کاپیتوالسیون نام می بردند و به این امتیاز 

پس از  .تند و برخی نیز با عناوینی مانند قرارداد صلح و تجارت از این امتیاز بهره می بردنددست می یاف

، برخی از امتیازات را که دیگر بی ، انگلیس مایل بود که شاه ایران انقراض قاجاریه و روی کار آمدن رضاشاه

یکی از این امتیازات که لغو شد، فایده شده بود، لغو کند تا به این وسیله به وجهه و اعتبار خود بیفزاید. 

کاپیتوالسیون  .صورت گرفت 9695کاپیتوالسیون بود که به دست رضاشاه و با نظر موافق انگلیس در سال 

رفته لغو شد. ابتدا ژاپن آن را لغو کرد و پس از آن ترکیه، تایلند، ایران، مصر و چین ، اما  در قرن بیستم رفته

در زمان دولت اسداهلل علم و حسن علی منصور دوباره به نفع اتباع امریکا در  9646این قانون ننگین در سال 

ر پس از تصویب فرمایشی الیحه کاپیتوالسیون و د (روشنگری امام خمینی )ره .ایران به تصویب رسید

فت در دفاع از عزت، ملیت و اسالمیت ایران ، با این الیحه ننگین به مخال ،فضایی آکنده از سانسور و خفقان

 ه.ش مردم و علما را به قیام دعوت کرد. او با سخنرانی افشاگرانه خود و 9646آبان  4امام )ره( در  .برخاست

امام خمینی)ره( با  .، دولت و امریکا را به شدت مورد انتقاد قرار دادمجلس ،با اعالم عزای عمومی، شاه

عزت ایران را به خطر می انداخت، ایستاد و پس پشتوانه الهی و توکل بر خداوند، مقابل قانونی که استقالل و 

بخشی از پیام افشاگرانه امام خمینی علیه الیحه  .از آن ، رنج های تبعید چند ساله از وطن را به جان خرید

 بدون …مجلس به پیشنهاد دولت، سند بردگی ملت ایران را امضا کرد» :ننگین کاپیتوالسیون چنین است

 من اکنون …داد قرار هاامریکایی اسارت تحت در را ایران ملت سرّی، هایحبتص ساعت چند با ملت اطالع

ما را فروختند، استقالل ما را » .«است قرآن و اسالم مخالف مجلسین، ننگین رأی این که کنممی اعالم

 باالی سیاه بیرق گفتممی …فروختند و باز هم چراغانی کردند و پایکوبی کردند. اگر من به جای اینها بودم

 به امریکایی مستشار خادم یک یا امریکایی مستشار یک اگر ننگین، رأی این حسب به …بزنند بازارها سر

 هر ایران رتبه عالی منصبان صاحب از یکی به ملت، محترم افراد از یکی به ایران، تقلید مراجع از یکی

بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد؛ محاکم ایران حق رسیدگی ندارند؛ ولی  جنایتی هر بکند، جسارتی
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آمدهای تصویب  پی !«اگر به یک سگ آنها تعرض بشود، پلیس باید دخالت کند، دادگاه باید رسیدگی نماید

 تبعید حضرت امام خمینی به ترکیه اقدام شجاعانه امام خمینی بر ضد منافع نامشروع -9کاپیتوالسیون 

، باعث شد تا رژیم پهلوی، شتاب زده و بزدالنه، اقدام به دستگیری و تبعید امام به 46آمریکا در ابان ماه سال 

ترکیه کند. به دنبال آن، اعتراض ها و اقدام های مسلحانه آغاز شد که به قتل حسن علی منصور از مسببان 

درباره تبعات  9662ی در پاریس در سال اامام خمینی در مصاحبه .تصویب الیحه کاپیتوالسیون منجر شد

پانزده سال قبل که شاه قصد داشت به دستور امریکا، الیحه » :مخالفتش با الیحه کاپیتوالسیون فرموده است

مصونیت مستشاران امریکایی را به تصویب برساند، من این خیانت شاه را نسبت به ملت ایران در طی یک 

م نمودم و ملت ایران را از این سیاست استعماری مطلع ساختم، که پس سخنرانی و صدور یک اعالمیه محکو

از چند روز مرا از ایران، پس از آن که شبانه به منزلم در قم حمله کردند، دستگیر و سپس به ترکیه تبعید 

نمودند. و در آنجا هم دولت ترکیه تحت فشار افکار عمومی از دولت ایران خواست که محل تبعید مرا 

غیر از ترکیه قرار دهد، که سرانجام به عراق تبعید شدم و سرانجام پس از حدود پانزده سال، دولت  کشوری

عراق تحت فشار شاه، مخالفت خود را با فعالیت های اسالمی من علیه رژیم سلطنتی و شاهنشاهی ابراز کرد 

آنجا در محل مورد اقامتم  و از این جهت، تصمیم گرفتم که به کویت که یک کشور اسالمی است بروم. تا در

تصمیم بگیرم و با داشتن ویزای آن کشور، دولت کویت از ورود من به آن کشور جلوگیری نمود و به ناچار به 

وابستگی ایران به آمریکا تصویب الیحه کاپیتوالسیون، نقض آشکار استقالل و حاکمیت  -9 .فرانسه آمدم

امام  .ه را می شنید، نسبت به دولت و شاه خشمگین می شدایران بود. ازاین رو هر که ماجرای این الیح

حضورگسترده آمریکاییان در ایران اعطای  -6 .تعبیر کرد« سند بردگی ملت ایران»خمینی از این مسئله به 

مصونیت قضایی برای مستشاران امریکایی ، بعدها خانواده های آنان و نیز کارکنان غیرنظامی را هم شامل 

ی سنگینی را بر دوش دولت و مردم ایران تحمیل کرد، به طوری که تنها بین سال های شد که هزینه ها

های حاضر در ایران از کمتر از هشت هزار نفر به حدود پنجاه هزار  میالدی، تعداد امریکایی 9122تا  9129

زمینه مناسبی  اشاعه فساد حضور امریکایی ها در ایران و برخورداری آنان از مصونیت قضایی، -4 .نفر رسید

شد برای افزایش جرایم و اشاعه فساد. تعارض های فرهنگی و رفتار اهانت آمیز آنان نسبت به آداب و رسوم 

در  .جامعه مسلمان ایران، حس مذهبی مردم را می آزرد و موجب اوج گیری احساسات ضدامریکایی شد

ورای انقالب، دولت موقت الیحه نهایت و سه ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، با تصویب ش

تصویب و اجرای  .کاپیتوالسیون را لغو کرد و برای امریکاییان محدودیت های زیادی ایجاد شد

، که اقدام به عی بیشماری را بر ایران وارد کردکاپیتوالسیون، آسیب ها و صدمات سیاسی ، فرهنگی و اجتما

پس از پیروزی انقالب اسالمی در   .شاهنشاهی شد موقع امام، موجب سرنگونی نظام استبدادی و پوشالی

 .، با تصویب شورای انقالب، الیحه کاپیتوالسیون لغو شد9662اردیبهشت  96تاریخ 

 مهاباد –خبرگزاری صدا و سیما 
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  تسخیر النه جاسوسی و مبارزه با امریکا

تاریخ کشور و انقالب آبان در کشور ما محمل پیدایش حوادث مختلفی بوده است که در شکل دهی  96

تبعید حضرت امام خمینی )ره( در پی قیام  49آبان  96اند:  اسالمی نقشی بزرگ و سرنوشت ساز داشته

شهادت  62آبان  96آمریکایی کاپیتاالسیون، یشان با قانون استعماری خرداد و اعالم مخالفت ا 96مردمی 

 96گیری انقالب و باالخره  دانشگاه تهران در زمان اوجآموزان و دانشجویان در مقابل  جمع زیادی از دانش

 .تسخیر النه جاسوسی ایاالت متحده توسط دانشجویان پیرو خط امام 62آبان 

بین المللی آن از اهمیت و و پیامدها و همچنین گستره ملی  در این میان، واقعه اخیر با توجه به ابعاد    

برخوردار شده است به طوری که با گذشت بیش از ربع قرن از ای در تاریخ انقالب اسالمی  جایگاه ویژه

 .انگیز است آفرینش آن، پیامدها و آثارش همچنان در صحنه سیاست داخلی و خارجی کشور، اثرگذار و بحث

ها در تاریخ  این اقدام متهورانه یکی از منحصر به فردترین حرکت

اسالمی جدای پیروزی انقالب  های اصیل و مردمی جهان بود. انقالب

از تاثیراتی که در زمینه اندیشه سیاسی و پارادایم حاکم بر مقوالت 

ملت و ساختار حکومت داشت، تاثیرات عمیقی نیز بر  ،دولت

های امنیتی منطقه و توازن قدرت بین غرب و شرق داشت  استراتژی

به طوری که کشور ایران را که به عنوان خط مقدم جبهه غرب در 

ای نزد دولت مردان ایاالت متحده برخوردار بود به یکباره تبدیل به  کمونیسم از جایگاه ویژه مقابله با نفوذ

ای با شعار وحدت جهان اسالم و درهم نوردیدن مرزهای جغرافیایی کشورهای مسلمان  یک هژمون منطقه

 .کرد قدرت شرق و غرب خطرناک جلوه می کرد، که برای هر دو ابر

های قدرت  ها پیش بر پایه آمریکا در منطقه را که از مدت« دو ستونی»راتژی انقالب اسالمی است     

ای آمریکا و مقابله با نفوذ شوروی  اقتصادی عربستان سعودی و قدرت نظامی ایران برای حفظ منافع منطقه

 وزیر امور خارجه دولت کارتر در این« سایروس ونس»بنا شده بود با چالش جدی مواجه کرد به طوری که 

ما   رفتن ایران از صف کشورهای متحد آمریکا و افتادن این کشور به دست رژیمی که دوست»گوید:  باره می

  .رود امنیتی ما در آسیای جنوب غربی و خاورمیانه به شمار می - ای اساسی به منافع سیاسی نیست، ضربه

پیروزی انقالب به کار بسته بود، با آمریکا که تمام تالش خود را در حمایت از رژیم شاه و جلوگیری از     

پیروزی انقالب اسالمی سفارت خود را به عنوان پایگاهی برای طراحی و اجرای توطئه علیه انقالب تبدیل 

توانست در پوشش دیپلماتیک برای شکست یا به انحراف  نمود، تا بتواند آن بخش از اقداماتش را که می

 .با مرکزیت سفارت به اجرا درآورد کشاندن نظام نو پای اسالمی انجام دهد،

و اخراج مستشاران نظامی و غیر نظامی آمریکا که در واقع نقش   9662پس از پیروزی انقالب در بهمن ماه 

های جاسوسیش را که از درون  کردند، ایاالت متحده فعالیت های اطالعاتی را برای سازمان سیا بازی می آنتن

 .شدت افزایش داد تا خالء ناشی از خروج مستشاران را جبران کند شدند به سفارت رهبری و هدایت می
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با استفاده از شرایط نابسامان بعد از انقالب و درهم ریختگی و نامشخص بودن  (CIA) افسران سازمان سیا

ها که نتیجه طبیعی هر انقالبی است، سعی کردند تا با نفوذ در مناطق کلیدی و حساس  حوزه مسئولیت

می از تعمیق و گسترش هر چه بیشتر آن جلوگیری نمایند. النه جاسوسی آمریکا با ایجاد انقالب اسال

های جاسوسی و اطالعاتی در پی آن بود تا با بحران آفرینی، تضعیف نیروهای اصیل انقالب و جایگاه و  شبکه

ترین  قالبیترین و ان شخصیت حضرت امام و همچنین ایجاد گسست و شکاف میان رهبری و نسل جوان، فعال

نیروی اجتماع را از رهبری دور کند تا بتواند با تاثیر بر آنها و نفوذ در ارتش، حرکت انقالبی مردم ایران را 

پذیر نماید. از طرفی سفارت آمریکا مسئول انحراف افکار عمومی از خطرات شیطان بزرگ در ایران نیز  آسیب

آن بودند تا با برقراری ارتباط با مسئولین دولت موقت بود. به همین دالیل مسئولین سفارت آمریکا در پی 

 .راه رسیدن به اهدافشان را تسهیل کنند

با پیروزی انقالب، حضرت امام خمینی، مهندس بازرگان را بدون در نظر گرفتن عالیق حزبی و گروهی به 

عضای دولت موقت را از عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کردند. بازرگان در اقدامی تأمل برانگیز اکثر ا

ها تضاد  لیبرال  .جناح لیبرال انتخاب کرد و درهای دولت موقت را تقریباً بر روی دیگر نیروهای انقالب بست

دانستند و عالوه بر آن اعتقاد  اصلی و عامل مهم مبارزه و انقالب را استبداد داخلی و نه استعمار خارجی می

جتماعی و فرهنگی کشور نداشتند و تنها اکتفا به برخی اصالحات به تغییر بنیادین در ساختار سیاسی، ا

های کلیدی و باالی رژیم  دانستند. بر همین اساس دولت موقت تنها به تعویض مهره سطحی را کافی می

اکتفا نمود و از تغییرات بنیادین و خصوصاً از تجدید نظر در رابطه امپریالیستی و نابرابر ایران با آمریکا، پرهیز 

 .کرد و اجتناب می

اش که  مهدی بازرگان... و اعضای کابینه»به این موضوع در کتاب خاطرات کارتر اشاراتی شده است:     

کردند و از ژنرال  بیشتر آنها تحصیل کرده غرب بودند با ما همکاری داشتند. آنها از سفارت ما حفاظت می

های دوستانه  رفت و آمد کند و برای ما پیامآوردند تا بدون خطر  فیلیپ گاست... مراقبت به عمل می

ای داشته باشد، اما  فرستادند. بازرگان به طور علنی اعالم کرد که مایل است با آمریکا روابط حسنه می

)امیررضا ستوده و حمید « افراطیون طرفدار آیت اهلل خمینی برای او به صورت مشکلی درآمده بودند.

 (99ص  روزه تهران، 444کاویانی، بحران 

دهد که ایاالت متحده چگونه برای خارج کردن امام از صحنه سیاسی  اسناد النه جاسوسی نیز نشان می»

کشور در صدد جذب افراد موثر و مهم دولت موقت از جمله بنی صدر و امیر انتظام برآمده بود و مثال در 

 9999ی با حقوق ماهانه مورد جذب بنی صدر، در ظاهر به عنوان مشاور اقتصادی یک شرکت آمریکای

کرد تا وی را به استخدام این سازمان  شد، اما در واقع رابط سازمان سیا تالش می دعوت به همکاری می  دالر

)دکتر بهرام نوازنی، الگوهای رفتاری ایاالت متحده آمریکا در رویارویی با جمهوری اسالمی ایران « درآورد.

 (12اسالمی، ص مرکز اسناد انقالب  (9629 - 9662)

رو، سکوالرها، ملی  های دینی میانه های سیاسی، چهره دولت آمریکا در پی آن بود تا با ایجاد ائتالفی از لیبرال
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گرایان و سران ارتشی متمایل به غرب تحت لوای دولت موقت موجبات حذف تدریجی نیروهای وفادار به 

 .امام را از صحنه سیاسی کشور ایجاد نماید

لیل وزارت خارجه آمریکا ماموریت اصلی سفارت خود در ایران را تالش برای هماهنگی به همین د

های نیروهای لیبرال و میانه روهای مذهبی و پیوند دادن آنها با عناصر ملی گرا و سلطنت طلبان و  فعالیت

 .طرفداران رژیم سابق بر علیه انقالبیون مذهبی قرار داده بود

در  . هوری اسالمی ایران فقط به اقدامات سفارت این کشور در تهران محدود نشداقدامات آمریکا بر علیه جم

تن از اعضای سنای آمریکا به  9های انقالبی سران رژیم گذشته در روزهای اولیه پیروزی انقالب،  پی اعدام

شت اردیبه 92های جاکوب جاوتیس و هنری جکسون که از طرفداران پروپاقرص رژیم پهلوی بودند در  نام

های انقالبی با لحن  ای را از تصویب سنا گذراندند که ایران را به خاطر این اعدام ( قطع نامه21مه  (92 62

 (996 )پیشین ص« کرد. شدیدی محکوم می

ای شد. با این که،  بعد از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در سنای آمریکا، روابط دو کشور وارد مرحله تازه

جرایی نداشت ولی ایران آن را نشانه قطعنامه هیچگونه ضمانت ا

  .موضع خصمانه ایاالت متحده و کاری در جهت انزوای ایران دانست

به عقیده کارل کلمنت، که از کارشناسان با سابقه وزارت خارجه 

آمریکاست، ایاالت متحده اشتباهی استراتژیک را در مورد ایران 

م مذاکره و انجام داده است و آن دل بستن به دولت موقت و عد

دیدار مستقیم با حضرت امام بود کاری که رقبای ایاالت متحده 

یعنی فرانسه و شوروی در آغازین روزهای پیروزی انقالب انجام داده 

 .بودند

ای  بعد از تصویب این قطعنامه و ایجاد مسایل اختالف برانگیز بین دو کشور، آمریکا در پی آن بود تا فرستاده

ایران و جلوگیری از نفوذ شوروی در این کشور ، به سوی ایران بفرستد ولی حضرت  ویژه را با هدف جذب

های کار  امام در واکنش به تصویب این قطع نامه از پذیرش فرستاده مذکور که چارلز نام داشت و از دیپلمات

سفیر که  کشته وزارت خارجه ایاالت متحده بود خودداری کرد و عالوه بر آن پذیرش والتر کاتلر در سمت

شد به ایران سفر کند، از سوی دولت رد گردید هر چند که جمهوری اسالمی پیش از آن موافقت  آماده می

  .خود را با اعزام او به ایران به عنوان سفیر اعالم کرده بود

شود  میپس از این فعل و انفعاالت دولت آمریکا به بهانه حفظ امنیت منطقه و با این ادعا که احتمال داده »

« که یک نفت کش در خلیج فارس ربوده شود، ناوگان خود را در تنگه هرمز به حال آماده باش درآورد.

 (.995)پیشین ص 
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به قراردادهای استعماری بین ایران و آمریکا شدیدا اعتراض کردند. اما در مقابل  62آبان  2امام خمینی در 

داد و در پی بهبود روابط با ایاالت متحده بود و در  نمیها نشان  دولت موقت هیچ توجهی به این اعتراض

 .داشت های رسمی و غیر رسمی بیشترین واهمه خود را از شوروی ابراز می گیری موضع

در جشن  62آبان  99های سازش کارانه دولت موقت تا به آنجا پیشرفت که بدون اطالع امام در روز  حرکت

ینسکی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار کرد و به مدت یک ساعت و انقالب الجزایر، مهدی بازرگان با برژ

 .نیم با او به مذاکره نشست

برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر برخالف سایروس ونس، وزیر خارجه که در برخورد با جمهوری 

رکوب و مداخله اسالمی قائل به راهبردهای دیپلماتیک و گفتگو و مذاکره سیاسی بود، از طرفداران جدی س

 .برای پیشگیری از انقالب بود 62بهمن  99نظامی انقالب و یکی از طراحان اصلی کودتای 

او برای پذیرش شاه در آمریکا تالش فراوانی به عمل آورد، اما اعضای دولت موقت دوستانه به پیشواز 

گفته برژینسکی نه به برژینسکی رفتند و با او به گپ زدن مشغول شدند جالب این که این مالقات به 

 .تقاضای او بلکه به درخواست بازرگان، نخست وزیر ایران صورت گرفت

محمدرضا پهلوی که پس از فرار از ایران در کشورهای مختلفی آواره شده بود، و ملت ایران خواستار بازگشت 

ر حقیقت دولت آمریکا و محاکمه وی بودند با مساعدت مقامات آمریکایی به یکباره سر از آن کشور درآورد. د

های زیادی از سوی شاه  دانستند. هزینه های شاه خود را مدیون او می و مسئولین آن به خاطر بذل و بخشش

شد و بعضی از مسئولین دولتی آمریکا  های سیاسی آمریکا برای مبارزات انتخاباتی پرداخت می به برخی جناح

کردند. از سوی  های آمریکایی دریافت می ایران با شرکت های گزافی از محل قراردادهای تسلیحاتی پورسانت

اش در منطقه  دیگر رژیم آمریکا از آن بیم داشت که عدم پذیرش شاه موجب هراس و نگرانی حکام وابسته

  .شود به همین دلیل شاه به بهانه معالجه در آمریکا رحل اقامت افکند

دان کرد. امام که از دولت موقت قطع امید کرده بود، پذیرش شاه از سوی آمریکا خشم ملت و امام را صد چن

 :طی سخنانی فرمودند 62آبان  1در 

اید... حفظ  هایی که در مقابل توپ و تانک رفتید ای خواهرهایی که جوانان خود را از دست داده ای جوان» 

ا برای شما کاری کنید خودتان را، نهضت خودتان را حفظ کنید ننشینید دیگران برای شما کار کنند، اینه

  «.کنند نمی

در اعتراض به پذیرش شاه از سوی رژیم آمریکا اعالم  62آبان  99همچنین حضرت امام طی پیامی در 

 :کردند

  «.آموزان و طالب علوم دینی با قدرت تمام مبارزه خود را علیه آمریکا گسترش دهند دانشگاهیان، دانش»
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م نمایندگان دانشجویان مسلمان پیرو خط امام چهار دانشگاه بدنبال اعالم این مواضع از سوی حضرت اما

ای به برنامه ریزی برای تصرف سفارت  امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی و صنعتی شریف با تشکیل جلسه

 .آمریکا پرداختند

در تاریخ انقالب، روزی بزرگ و فراموش نشدنی است. روزنامه  )9121نوامبر  4) 62آبان  96یکشنبه 

 :کند گونه گزارش می در صفحه دوم خود، شرح وقایع آن روز را این 62ابان  94اطالعات مورخ 

نفر( از دانشجویان )که از یک چهار راه قبل از سفارت  499دقیقه صبح گروهی )حدود 99و 69ساعت »

دانشگاه  آمریکا شروع به حرکت کرده بودند( که در حال شعاردادن در خیابان آیت اهلل طالقانی به سوی

)تهران( در حرکت بودند هنگامی که جلوی در اصلی سفارت آمریکا رسیدند، مسیر خود را تغییر دادند و 

پس از گشودن زنجیرهای این در به داخل سفارت رفتند. در همان زمان گروهی از دانشجویان نیز از دیوار 

ی سفارت را آغاز کردند. از همان های داخل خود را به داخل سفارت رساندند و پیشروی به سوی ساختمان

های مختلف مردم در مقابل در سفارت اجتماع کردند و به دادن  های اول تصرف سفارت آمریکا، گروه لحظه

)همان روز( از طریق  92ای که تا ساعت  پرداختند دانشجویان در سه بیانیه شعارهای ضد آمریکایی می

به تصرف کامل درآمد...  96اصلی سفارت تا ساعت بلندگو پخش کردند، اعالم کردند که ساختمان 

دانشجویان اعالم کردند که هر چند تصرف ساختمان با مقاومت سه ساعته و همراه با پرتاب گاز اشک آور از 

 .جانب تفنگداران آمریکایی بود، هیچ گونه آسیبی به طرفین وارد نیامد

که به عنوان ارباب رجوع یا کارمند در داخل سفارت )همان روز( آزاد کردن گروهی از ایرانیانی  95از ساعت 

  «.بودند آغاز شد و آمریکاییان را با چشم بسته به محل دیگری منتقل شدند

های  های آمریکایی، مقداری از اسناد را در دستگاه پیش از آنکه دانشجویان اصلی سفارت برسند، دیپلمات

زیادی از اسناد را نیز سوزاندند و به خصوص نوارهای مخصوص خرد کن ریختند و از بین بردند و مقدار 

 .های کامپیوتری را نابود کردند میکروفیلم و حافظه

آمریکایی به عنوان گروگان بدست دانشجویان افتادند. سه تن از  29در جریان اشغال سفارت آمریکا،

رجه رفته بودند. پس از اشغال های آمریکایی آن روز برای مذاکره با وزیر خارجه به وزارت امور خا دیپلمات

سفارت تا شب به امید حل شدن موضوع همان جا ماندند ولی بعد از آن در وزارت خارجه به صورت تحت 

 .نظر در اختیار دانشجویان قرار گرفتند

نامیدند، با صدرو  پس از تسخیر سفارت، دانشجویان که خود را دانشجویان مسلمان پیرو خط امام می

ها  ها و چگونگی انجام این اقدام انقالبی پرداختند. در یکی از اولین بیانیه ه تشریح علل، انگیزههایی ب بیانیه

 :آمده است

ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از موضع قاطعانه امام در مقابل آمریکای جنایتکار به منظور اعتراض به )
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در تهران را به تصرف درآوردیم تا اعتراض  های امپریالیستی و صهیونیستی، سفارت جاسوسی آمریکا دسیسه

  ).خود را به گوش جهانیان برسانیم

عنوان دانشجویان مسلمان پیروخط امام، از یک سو بیانگر تبلور خشم انقالبی امام و ملت مسلمان ایران از 

د را آمریکا بود و از سوی دیگر هر گونه شائبه وابستگی دانشجویان به گروهها و دستجات سیاسی متعد

 .ساخت های مختلف، محدود می ساخت و امکان بهره برداری از آن را به نفع جریان منتفی می

گردد: اعتراض نسبت به پذیرش شاه از سوی دولت آمریکا،  های متفاوتی ذکر می برای این اقدام انگیزه

آمریکا را در ایران کرد که دوباره دست  اعتراض به عملکرد دولت موقت، که کم کم به سمتی گرایش پیدا می

های  ها، پایان دادن به توطئه گری و سلطه جویی باز کند، شناسایی جاسوسان آمریکایی و عوامل داخلی آن

مرداد  92آمریکاییان در ایران، نشان دادن ضربه شستی به ایاالت متحده به تالفی طراحی و اجرای کودتای 

ی موسوم و انحصاری و کمک و حمایت از افراد ضد انقالب ، اعتراض به آمریکا به علت ایجاد فشار تبلیغات69

 .و فراری علیه انقالب اسالمی

های دانشجویان از ابتدا تازمانی که این موضوع به حل و فصل انجامید، تغییرات زیادی را نشان  گرچه خواسته

عدم دخالت »ارت بود از ترین خواسته آنها که رسما و با صراحت تمام همواره ثابت ماند، عب دهد؛ اما اصلی می

  . ایاالت متحده در امور داخلی ایران

های دیگر از قبیل تحویل شاه مخلوع و همسرش فرح برای محاکمه در ایران، تحویل اموال خاندان  درخواست

های اقتصادی و مالی و آزاد کردن اموال و  سلطنتی و دیگر فراریان از ایران به دولت ایران، رفع تحریم

از جمله خواسته هایی بودند که بعدها با به درازا  «های آمریکایی ی ایران در آمریکا و شعب بانکها دارایی

 .شود، اضافه شدند های متعدد و متفاوت آمریکاییان خالصه می کشیدن موضوع و اتفاق دیگر که در واکنش

دانشجویان مسلمان قبل از هر چیز های بسیاری بر جای گذاشت. حرکت انقالبی  این حادثه پیامدها و بازتاب

های حاکم در دولت موقت  دیگر، هیئت حاکمه آمریکا را به شدت گیج کرد. آمریکا که به لطف لیبرال

توانسته بود موقعیت از دست رفته خود در ایران را به تدریج باز یابد، با این ضربه سهمگین به شدت برآشفته 

 .گردید

 :ویدگ کارتر در کتاب خاطرات خود می

تاریخی است که من آن را هرگز فراموش نخواهم کرد... ما شدیداً نگران بودیم  (62آبان  96 9121نوامبر  4 

ها به زودی آزاد خواهند شد، اما پس از آنکه  کردم گروگان در روزهای نخست تصور می»افزاید:  وی می

ها با شکست مواجه شد،  گروگان های اولیه خود برای آزادی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در کوشش

  .نگرانی ها افزایش یافت

در بین حاکمان دولت آمریکا نیز در مورد راه برخورد با ایران اختالفاتی پیش آمده بود. گروهی به نمایندگی 
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های اقتصادی و پروازی را  سایروس ونس وزیر خارجه، راههای دیپلماتیک و گفتگو و در نهایت تحریم

ند و گروهی دیگر به رهبری زیبیگینو برژینسکی مشاور امنیت ملی، دخالت نظامی را برای کرد پیشنهاد می

دانستند. این اختالف تا به آنجا پیش رفت که سایروس ونس پس از حمله  گیری الزم می حل مساله گروگان

 .نظامی آمریکا در صحرای طبس که منجر به شکست آمریکا شد، استعفا کرد

های  های ایران در بانک کنش، اقدام به تحریم اقتصادی ایران و بلوکه کردن اموال و داراییآمریکا در اولین وا

های خارجی مستقر در آمریکا کرد و از سوی دیگر اقدام به آزار واذیت ایرانیان مقیم آمریکا  آمریکایی و بانک

نه جاسوسی هرچند از سوی نمود و در جهان نیز تضییقاتی را برای ایران ایجاد کرد. در هر حال تسخیر ال

دول استعماری وابسته به شرق و غرب محکوم گردید، اما از سوی ملل محروم و تحت ستم جهان و 

های ضد  های آزادی بخش جهان به شدت مورد استقبال قرار گرفت و باعث نضج گرفتن حرکت نهضت

 .ای در سطح جهان و خصوصا خاور میانه شد استعماری گسترده

پایان  :توان به این موارد اشاره کرد رگ پیامدهای گوناگونی را در پی داشت که از آن جمله میاین حادثه بز

یافتن رابطه استعماری ایران و آمریکا، روشن شدن ماهیت ننگین ایاالت متحده که پشت صورتک حقوق 

نی آمریکا، از بین بشر و آزادی مخفی شده بود، جلوگیری از ایجاد بحران و آشوب با تسخیر مرکز بحران آفری

هایی که تا پیش از آن خود را تنها سردمدار مبارزه با امپریالیسم آمریکا  های مارکسیستی، گروه رفتن گروه

نشین شده بودند، شکست هیمنه و  دولت موقت خانه های  دانستند، بازگشت مردم به صحنه که با توطئه می

 .9129تخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال اسطوره جهانی آمریکا و باالخره شکست کارتر در ان

های حقوق بشری و همچنین حل مشکالت بین آمریکا و چین و امضای موافقت نامه کمپ  کارتر که با ژست

دیوید بین مصر و اسراییل وجهه ای صلح طلب برای خود کسب کرده بود، با تسخیر النه جاسوسی تمامی 

ی که حتی نتوانست در مقابل حمله نظامی شوروی به افغانستان وجهه و نفوذ خود را از دست داد به طور

 .موضع مناسبی اتخاذ کند و کم کم موجبات افول حکومت خود و حزبش را فراهم کرد

برای من روشن بود که کلید »گوید:  می 29همیلتون جردن رییس ستاد انتخاباتی کارتر در انتخابات سال 

سوی دنیا است که تصمیم و عملشان تا آخرین لحظه قابل پیش بینی انتخابات در دست کسان دیگر در آن 

عجیب است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری کشور بزرگ ما نه  :نیست، کارتر در هواپیما به من گفت

 .شود در شیکاگو یا نیویورک بلکه در تهران تعیین می

 منبع: مرکز اسناد انقالب اسالمی 

   

 

 (ع)صادق جعفر امام و( ص)مصطفی محمد حضرت والدت



37 
 

 به دیده االول ربیع ماه در(  میالدی 629 سال)  الفیل عام در آله و علیه اهلل صلی مصطفی محمد حضرت

 و االول ربیع هفدهم ی جمعه صبح درصلی اهلل علیه و اله  اکرم پیامبر والدت شیعه، مورخان .گشود جهان

 .دانند می ماه همان دوازدهم روز در سنت، اهل علمای اکثر

 :فرمود فارسى سلمان از نقل به( ع)صادق امام

 خداوند: فرمود( ع)صادق امام نیز  آفرید خودش نور درخشندگى از مرا متعال خداوند: فرمود(ص)اکرم پیامبر

. کنم راخلق دریا و عرش زمین، ها، آسمان که این از قبل! محمد اى: »فرمود(ص)اکرم رسول به خطاب متعال

 ...«.آفریدم را على و تو نور

 :فرمود( ع)صادق امام: نویسد  مى( ره)کلینى االسالم  ثقه

 به دو آن از یکى. بود (پیامبر گرامى مادر) آمنه نزد اسد بنت فاطمه( ص)اکرم رسول حضرت  والدت هنگام»

 بین ما که ساطع نور این: گفت او بینى؟ مى چه: گفت بینم؟دیگرى مى من را آنچه بینى مى آیا: گفت دیگرى

 :گفت ها آن  به و شد وارد( ع)ابوطالب حال، همین در! است گرفته فرا را ومغرب مشرق

: گفت او بدهم؟ تو به بشارتى خواهى مى: اوگفت به ابوطالب. گفت را ماجرا اسد بنت فاطمه شگفتید؟ در چرا

 .بود خواهد نوزاد، این وصى که آمد خواهد وجود به فرزندى تو از :گفت طالب ابو. آرى

 (ص)محمد سیمای

( ص)پیامبر چهره توصیف در که « هاله ابى بن هند» اش، دائى از( ع)حسن امام: فرمود( ع)صادق جعفر امام

 بن هند. نماید  توصیف وى براى را( ص)پیامبران خاتم آراى دل سیماى تا نمود  خواست در داشت، مهارت

 :گفت پاسخ در هاله ابى

 نه  مویش رسا، قامتش . داشت وجود مهابتش ها  سینه در نمود،  مى عظمت با ها  دیده در( ص)خدا رسول»

 وسط در گشاده، هم از و کمانى و پرمو ابروانش گشاده، پیشانیش روشن، و سفید رنگش افتاده، نه و پیچیده

 هایش دندان.گوشت  کم و نرم هایش گونه شدید، چشمش سیاهى انبوه، ریشش داشت،  برآمدگى بینى

 کرد مى توجه چیزى به وقتى. کرد مى حرکت وقار با رفتن  راه هنگام حضرت آن. بود معتدل اندامش و باریک

 هادى همواره کرد،  مى  سالم رسید  مى کس هر به شد، نمى خیره مردم به نگریست،  مى آن به  عمیق طور به

 .بود مردم راهنماى و

 

 را او کسى که نمود  مى  غضب چنان خدا براى. شد  نمى خشمگین دنیایى امور دادن دست از براى

 و مواسات بیشتر که، بود کسى وى نزد مردم برترین بود، تبسم حضرت آن خندیدن اکثر. شناخت نمى

 ...«نماید مردم  یارى و احسان
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 مراحل این و است، گانه سه مراحل داراى پیامبران دیگر بسان خطا، و خالف از پیامبر پیراستگى و مصونیت

 :عبارتنداز

 .شریعت تبلیغ در( سهوى و عمدى) مطلق مصونیت -9

 .گفتار و رفتار در گناه و خالف از عصمت -9

 .عادى جریانهاى در لغزش و خطا از پیراستگى -6

 (  ع)   صادق  امام

  هجرى 26  سال  االول  ربیع92 روز در(   شیعه)   جعفرى  مذهب  رئیس  السالم  علیه  صادق جعفر  امام  حضرت

 . گشود  جهان  به  چشم

 .باشد مى بکر  ابى  بن محمد  بن  قاسم دختر " فروه  ام"  مادرش و(   ع)  باقر محمد  امام  پدرش

 جد معاصر  سالگى 99  سن تا  صادق  حضرت.   است " صادق"  لقبش و " عبداهلل ابو":   حضرت  آن  کنیه

  خرمن از(   ع)   امام و  گرفته  صورت بزرگوار  آن نظر  تحت او  اولیه تربیت مسلما و بود سجاد  حضرت  گرامیش

 .  است  کرده  چینى خوشه  جدش  دانش

 با و کرد  زندگى(   ع)  باقر محمد  امام  بزرگوارش پدر  خدمت در نیز  سال 91  مدت  چهارم  امام  رحلت از  پس

  زمان در  آنان از  یک هر  که خود بزرگوار پدر و جد  خدمت در را خود عمر  دوران از  سال 69  ترتیب  این

 . گذرانید نمودند مى نور  کسب  فیض مبدأ از و ، بودند خدا  حجت  خویش

 پدر محضر از  مندى بهره ، باشد مى ادار را  آن  امامى هر  که  رحمانى  افاضات و  الهى  جنبه از نظر  صرف  بنابراین

 و  علم  کمال حد  به ، بسیار  ذکاوت و  علمى  شم و  ذاتى استعداد با  حضرت  آن  که شد  موجب  بزرگوارش جد و

 . گردید  دانش و  علم  قهرمان  بزرگترین خود عصر در و رسید  ادب

 را " جعفرى  مکتب"  مدت  این در  که بود او  امامت  دوره نیز  سال 64  بزرگوارش پدر  درگذشت از  پس

 .گردید(   ص)   محمدى  شریعت  نگهداشتن  زنده و  بازسازى  موجب و فرمود  ریزى پایه

 aviny.com از تلخیص::منابع

roshangari.ir 

  

 محمد مفتح
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 .متولد شد مدانهدر بخش فامنین از توابع شهر  کله سرای روحانی در روستای  در خانواده 9692او در سال 

در همدان نزد افرادی چون آخوند مال علی، دروس اولیه .پدرش، شیخ محمود مفتح، از روحانیان همدان بود

سالگی برای ادامه تحصیل راهی شهر قم شد. در آنجا در محضر  96و در  9699فقه را فرا گرفت و در سال 

سید محمدحسین ، سید محمدرضا گلپایگانی، سید حسین طباطبایی بروجردی، اهلل خمینی سید روح :درس

حضور یافت و به آموختن درس آنان همت گماشت. اما عالقه او  حاج آقا رحیم ارباب، داماد و طباطبایی

حوزه باعث شد تا به تحصیالت جدید نیز بپردازد. با گذشت زمان، عالوه بر این که یکی از مدرسین معروف 

گردید. در طول این مدت در دبیرستانها تدریس  فلسفهشد، موفق به اخذ درجه دکتری در رشته  علمیه

 ..کرد و مدتی نیز مدرس حوزه بود می

ها و مجالت  کرد. مقاالت متعددی در روزنامه رفت و سخنرانی می منبرها میاو همراه با درس و بحث به     

پرداخت. به  اسالمی علیه حکومت پهلوی به رشته تحریر درمی آورد و به جذب دانشجویان و طالب می

کرد. در  آبادان، اهواز، خرمشهر، کرمان، اصفهان، یزد و شیراز مسافرت می :شهرهای مختلف ایران از جمله

کرد. به خاطر  کردند و علیه حکومت پهلوی سخنرانی می ت سخنرانی چند هزار نفری شرکت میجلسا

های سیاسی و مخالفت با حکومت پهلوی وی را به زاهدان تبعید کردند و از ورود به استان خوزستان  فعالیت

دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه پس از آزادی به تهران آمد و در  42ممنوعشان کردند. در سال 

 .به تدریس پرداخت مرتضی مطهری، همگام با تهران

در مسجد جاوید یک گروه آشوب تشکیل داد، و ریاست آن را به عهده  حسینیه ارشاداز تعطیل شدن پس 

تشکیل داد تا از این راه جوانان و  قرآنو تفسیر  نهج البالغه، فلسفهگرفت. دراین مسجد کالسهای 

حکومت، مسجد را تعطیل و مفتح را به زندان انداختند.  64دانشجویان را به طرف مسجد بکشاند. در سال 

 66ت مبارز آغاز کرد و این بار در سال پس از آزادی از زندان، مبارزات نیمه مخفی خود را همراه با روحانی

نی به ایران یکی از اعضای خمیامام و مراجعت  62شد. پس از پیروزی انقالب  مسجد قبا تهرانامام جماعت 

انقالب اسالمی و دانشکده الهیات را  4اصلی تشکیل دهنده کمیته استقبال بود. سپس سرپرستی کمیته 

 .برعهده گرفت

نماز بود. جمعیت حاضر نماز را به امامت مفتح  های قیطریه پیش مفتح در تپه 9662در روز عید فطر سال     

پرداخت در این راهپیمایی مردم دعوت به راهپیمایی  چند ده هزار نفریبرگزار کرد و به اولین تظاهرات 

شهریور ماموران حکومت پهلوی مفتح را به شدت مضروب کردند و  95در روز  شهریور شدند 95دیگری در 

 .روز بعد وی را دستگیر و به مدت دو ماه در زندان انداختند

هدف گلوله قرار گرفت و به همراه  گروه فرقانتوسط  دانشگاه تهرانهنگام ورود به  9662آذر  92وی در     

 .با رگبار گلوله کشته شد دانشگاه تهراندر مقابل دانشکده الهیات  اصغر نعمتیو  جواد بهمنیدو محافظش 

شخصاً  کمال یاسینیبودند و  پاسدارهادر این ترور چهار نفر دست داشتند، یکی راننده بود، دو نفر مأمور 

ای بود. سن اینها اقتضا  جوان نوزده بیست ساله کمال یاسینی .به عهده گرفته بود ترور محمد مفتح را

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B1_%28%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%82%D8%A8%D8%A7_%28%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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وآمدی بوده، به همان صورتی که دیگران به مسجد  کرد که با مفتح ارتباطی داشته باشند و اگر هم رفت نمی

آمدند. کمال یاسینی در واقع مسئول و برنامه ریز ترورهای گروه فرقان بود. در دادگاه گفتند که یک  قبا می

شوند که خاکریز  داران ایشان متوجه میبار در مدرسه عالی پارس برنامه ترور مفتح را ریخته بودند که پاس

شوند و جای  نزدیک آنجا وضعیت طبیعی ندارد و از این که ماشین را در آنجا پارک کنند، پشیمان می

خواستند همان روز،  ها ساخته بودند و می روند و در دادگاه معلوم شد که آن خاکریز را فرقانی دیگری می

گفت که چندین بار سعی  شان عقیم ماند. یاسینی در دادگاه می نقشه مفتح را بکشند که با تیزهوشی راننده

کرده بودند مفتح را ترور کنند که موفق نشدند و این بار شخصاً این کار را به عهده گرفتم و دانشکده الهیات 

 .مان را اجرا کردیم و ساعت ورود ایشان و همه جوانب را بررسی و شناسایی و بعد هم در آن روز نقشه

« روز وحدت حوزه و دانشگاه»روز کشته شدن او را امام خمینی  .دفن کردند معصومهی را در صحن حرم و

 .نامید

 : به نقل از خانواده یاسینی به نقل از کمال یاسینی( درباره نحوه ترور مفتح می نویسد ایرج مصداقی(

کند. تیر  رود، کمال به طرف او شلیک می شود و به سمت دانشکده می بعد از آن که مفتح از ماشین پیاده می

کند. نرسیده به پله های جلوی ساختمان، تیر دوم به  کند و او شروع به فرار می به پای مفتح اصابت میاول 

ها، قبل از این که مفتح در را باز کند و وارد ساختمان دفتر کارش شود به  کند. باالی پله شانه او اصابت می

خورد و منجر به  ند که به سر او میک گردد که ببیند کمال کجاست. کمال تیر سوم را شلیک می عقب بر می

 .شود مرگش می

جایی که خود رژیم و یا  که ظاهراً عملیات از قبل لو رفته بود. اما از آن :مصداقی همچنین می نویسد

هایی از آن دل خوشی از مفتح نداشتند، دست فرقان را برای انجام عملیات باز گذاشته بودند. مفتح که  بخش

انقالب بود چندماه پس از پیروزی انقالب با برکناری بدون سر و صدا از شورای  از اعضای اولیه شورای

ای و کم اهمیتی مانند رئیس دانشکده الهیات و عضویت در شورای گسترش آموزش  انقالب، به پست حاشیه

 عالی کشور رسید. این که فرقان قصد ترور مفتح را دارد مثل روز برای مسئوالن نظام روشن بود. اعضای

قبل از عملیات چندین مرتبه با پاسداران محافظ وی تماس گرفته بودند و به آنها گوشزد کرده  گروه فرقان

 .(ها خواسته بودند که دخالتی در این امر نکنند د و از آنقریب مفتح را مجازات خواهند کر بودند که عن

 آثار

 اسالم بر سر دوراهی 

 زیارت خرافه حقیقت 

 کودک نیل یا مرد انقالب 

 ره آوردهای استعمار 

 روش اندیشه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86


41 
 

 دعا عامل پیشرفت یا رکود 
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 52199http://hamshahrionline.ir/details/     

6.   اعتبار زاده، بانک مرکزی جعلیات و عصاره ژورنالیسم بی نوری 

 9629چاپ چهارم تهران: نشرنیکان،  .منادی وحدت .مفتح، محمد امین. 

 9629انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول:  .حدیث عاشقی .برزگر، محمد. 

 یاران امام به روایت اسناد ساواک شهید  .تدوین مرکز بررسی اسناد اسناد تاریخی وزارت اطالعات
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 .9622شهر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سید حسن مدرس

http://www.iichs.org/index.asp?id=961&doc_cat=7
http://hamshahrionline.ir/details/68900
http://web.archive.org/web/20080309033311/http:/www.irajmesdaghi.com/pag1.php?id=165
http://web.archive.org/web/20080309033311/http:/www.irajmesdaghi.com/pag1.php?id=165
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و روحانی  مدار سیاست )9695آذر  99–9941) (ایی قمشه )ملقب به آیت اله مدرسبسیدحسن طباط

 .بود شیعه

به  ستای سرادر رو قمری )9922برابر  9941 )ملقب به آیت اله مدرس در سالسیدحسن طباطبایی قمشه 

شهرستان اردستان از توابع استان اصفهان متولد شد؛ و پس از مدتی سکونت جهت درس خواندن به قمشه 

نزد پدر بزرگش میرعبدالباقی رفت و پس از درگذشت میرعبدالباقی در شانزده سالگی برای ادامه تحصیالت 

جهانگیر خان ، شیخ مرتضی ریزینزد عالمه  اصفهاناو تحصیل خود را در علوم اسالمی در  .به اصفهان رفت

سید و  آخوند خراسانی، میرزای شیرازیداد. در نجف نزد مراجعی چون  ادامه نجفو  سامراو  قشقایی

ادامه داد؛ آنگاه به  اجتهادبه تحصیل پرداخت. وی تحصیالت حوزوی اش را تا درجه  محمدکاظم یزدی

  .و اصول شد فقهبازگشت و مشغول تدریس  اصفهان

پیشتر از اردستان به الباقی  اصالت سید حسن مدرس به روستای سرابه اردستان برمی گردد، زیرا میرعبد    

های علمی و تبلیغی  قمشه یا همان شهرضا امروزی در استان اصفهان مهاجرت کرده و در این شهر به فعالیت

 و دوستان تاریخ بازدید محل اردستان سرابه روستای در او زادگاه و پدری یو اکنون نیز خانه مشغول بود

بتازگی انتشار یافته  (استاد ابوالفضل شکوریهنگ دوستان است. )رسائل الفقهیه که به کوشش فر

 علی رضا اسکندریاز زندانیان سیاسی و همسر  عفت ماهبازسیمین فردین( که  فاطمه مدرسی تهرانی.(است

او را نوه سید حسن مدرس معرفی کرده است، از زندانیان سیاسی  9652کشتار تابستان از اعدام شدگان 

 د.بو 9652و اعدام شدگان در سال  ایران 9662انقالب پس از  تودهچپ 

زمان با تشکیل دوره  هم 9921در  آغاز شد انجمن مقدس ملی اصفهانفعالیت سیاسی او با عضویت در     

و  آخوند خراسانیاز سوی  نوراهلل نجفی اصفهانیبرپا شد،  استبداد صغیرکه پس از  مجلس شورای ملیدوم 

معرفی گردید که وی نیز مدرس  مجلس شورای ملیعنوان یکی از مجتهدان طراز اول به  به عبداهلل مازندرانی

به  تهرانوی در دوره سوم نیز از طرف مردم  .و از سوی مجلس نیز پذیرفته شد را برای این امر معرفی نمود

یکسال بیشتر دوام  جنگ جهانی اولنمایندگی انتخاب شد؛ ولی این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز 

  .نیاورد

طرفی کرد، اما  شروع شد، دولت ایران رسماً اعالم بی جنگ جهانی اولکه ) قمری 9669 9916)در     

ا یکدیگر طرفی وارد کشور شدند به درگیری ب و عثمانی، بدون توجه به این بی انگلیس، روسیهنیروهای 

بیست و هفت نفر از نمایندگان مجلس و گروهی از رجال سیاسی و ) قمری 9664 9916)پرداختند. در

حرکت کردند و در آن شهر  قمبه ایران، به طرف  انگلیسو  روسمردم عادی به منظور مقابله با تجاوزات 

نفری را برای اداره امور برگزیدند که مدرس یکی از آنان  4را تشکیل دادند و یک هیئت « کمیته دفاع ملی»

  .بود

را با انگلستان منعقد کرد که براساس آن اختیار امور  9191قرارداد  الدوله وثوق، (قمری 9662 9912 )در

تصمیم داشت تا این  الدوله وثوق .گرفت قرار می انگلیسیمالی و نظامی دولت ایران در دست مستشاران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B4%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B7_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B2_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B2_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B4_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B4_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B7_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B7_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
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های  قرارداد را در مجلس به وسیله طرفداران و دست نشاندگان خود به تصویب برساند؛ اما براثر مخالفت

الدوله به ناچار از کار برکنار  و وثوق مدرس در مجلس و افکار عمومی، مجلس قرارداد مذکور را رد کرد

 .گردید

به  حق رأی و انتخاب زناناظر مجلس دوم مشروطه بود، مخالفت شدیدی با مدرس که یکی از پنج مجتهد ن

 :دنمایندگی مجلس داشت. او در توضیح مخالفت خود در مجلس چنین استدالل کرده بو

بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه درنیامد و  هاز اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاد

امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق 

 باشند، داشته انتخاب حق لیاقت که است  نداده قرار ها این در قابلیت خداوند …انتخاب ندارند نسوان هستند

 حقیقت در اینکه از گذشته. ندارد استعداد ها آن عقول که اند نمره این از ها آن و مستضعفات و مستضعفین

  .هستند رجال، الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت ندا قیمومیتتحت  اسالم مذهب در نسوان

صورت گرفت، بسیاری از  ضیاءالدین طباطبایی سیدو  رضاخانکه توسط  9911 اسفند 6ز کودتای پس ا    

تبعید و در آنجا زندانی شد. وی بیش از  قزویندستگیر شدند. از جمله آنان مدرس بود که به  آزادیخواهان

 .ضیاء آزاد شد ماه در حبس بود و پس از عزل سید6

در مجلس چهارم انتخاب شد و به عنوان نایب رئیس مجلس و  تهرانپس از آزادی به نمایندگی مردم 

افتتاح شد و در این دوران پراهمیت تاریخ  9699رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد. دوره پنجم مجلس در 

و روی کار آمدن رضاخان همراه بود، مدرس رهبری اقلیت مجلس را بر  سلسله قاجاریهمشروطه که با تغییر 

، مدرس به 9694 مرداد 2، سرانجام در روز رضاخانیکی از وقاع مهم مجلس پنجم استیضاح  .عهده داشت

الوزراء را به دلیل سوء سیاست داخلی و  همراه شش تن دیگر از نمایندگان مخالف بود که رضاخان رئیس

جلسه استیضاح تبدیل به  .ح نمودنداستیضا مشروطهخارجی، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت 

 محل منازعات طرفداران سردارسپه و طرفداران مدرس گردید. طرفداران مدرس که عموماً از مردم عادی

«. باد مدرس  مرده»سر دادند و طرف داران سردارسپه که نظامیان بودند فریاد « باد مدرس  زنده»بودند فریاد 

اگر مدرس »ند و آن گاه خطاب به طرف داران سردارسپه گفت مدرس از هوادارانش خواست تا ساکت شو

  .بمیرد دیگر کسی به شما پول نخواهد داد

این کار را  9694 آبان 1را فراهم کند و در تاریخ  قاجاریهاما، رضاخان توانست مقدمات تصویب انقراض 

 .عملی کرد و خود به پادشاهی ایران رسید

ه رضاخان آورند که به مدرس بدهند او به فرستاد یک بار از طرف رضا خان مبلغ بسیار هنگفتی را می

گردد و کنم که علیه رضاخان استفاده کنم! فرستاده با اسب برمی گوید به شرطی این مبلغ را قبول می می

  .رود دارد و می پول را برمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A3%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 …: فرمود می ایشان"گوید:  ای را که از پدرشان شنیده می سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید خاطره

گفت:  ردند و قبالً همراه مدرس بودند ولی بعداً برگشتند میک می نطّاقی خیلی که مخالفینش به راجع مدرس

گفتند، آیا چه شنیدند چه دیدند چه گرفتند چه خوردند که خاموش  آنان که به صد زبان سخن می»

معروف است که رضاخان گفته بود که: از من چه "گوید: ایشان در جای دیگری از همان کتاب می"!«شدند؟

گفت  کرد می حاج میرزا فخر الدین جزایری نقل می خواهم که نباشی ی؟ مدرس گفته بود که: میخواه می

خوابید و  گذاشت و روی زمین می انداخت. عمامه اش را روی متکا می که: تشک و مانند آن زیر خودش نمی

ند. اگر قرار گفت: این شخص باید زندان ببی کشید و آن هم لحافش بود. می عبای خودش را روی خودش می

  !تواند زندان را تحمل کند بشود که روی تشک و امثال اینها بخوابد، نمی

وی مورد سوءقصد قرار گرفت که از ترور جان سالم به در برد. مدرس در جریان قیام  9696در سال     

ی از قیام ایشان شمسی در قم علیه اقدامات رضاشاه طی تلگراف 9696در دیماه  نوراهلل نجفی اصفهانی

]حمایت کرد
.

94]
رضاخان در طی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، با مداخله آشکار در انتخابات و حذف آرای  

و سپس  مشهدو  دامغاندستگیر و به  9692 مهر 95س به مجلس راه یابد و سپس در وی، اجازه نداد مدر

 .تبعید کرد خوافبه 

منتقل شد. در  کاشمربه  خوافاز  9695 مهر 99سال در خواف توسط مأموران زیر نظر بود و در  2مدرس 

دستور قتل مدرس را به رئیس شهربانی کاشمر داد ولی او به این کار تن نداد و در نتیجه  رضا شاهاین زمان 

 رمضان 92برابر با  9695 آذر 99ها در شب  این مأموریت به جهانسوزی، متوفیان و خلج واگذار شد. آن

]او را کشتند و جنازه را خاک کردند (قمری )9665
.

9]
 

 آرامگاه وی .و خروج رضا شاه از ایران، توسط اهالی محل مشخص گردید 9699قبر مدرس پس از شهریور 

 .در شهر کاشمر واقع است
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
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http://www.irdc.ir/event.asp?id=63
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF
https://www.iranrights.org/library/document/350
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 .«Fatemeh Modarresi»    مه  96در  اصلی ٔ  نسخهشده از  بایگانی .بنیاد عبدالرحمن برومند

9995.  

     ،999 ٔ  ، صفحه9626عبدالمهدی رجایی، تاریخ مشروطیت اصفهان  

    924 ٔ صفحه 9624، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نوراهلل اصفهانی، موسی نجفی  
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 سید محمدحسین طباطبایی

، درگذشته تبریزخورشیدی در  9929زاده ) عالمه طباطباییمعروف به  سید محمدحسین طباطبایی

و ایرانی  شیعه، قرآن مفسرو  فیلسوف، فقیه، تفسیر المیزاننویسنده  (قمخورشیدی در  9659آبان ماه  94

 است

است.  بوده صفویههای تشیع بعد از دوره  در حوزه تفسیرو  فلسفهو  حکمتاهمیت وی به جهت زنده کردن 

 مکتبدر این  شناسی معرفتبسنده نکرده، به تأسیس  حکمت صدراییبه ویژه اینکه وی به بازگویی و شرح 

های غربی  پردازد. همچنین با انتشار کتب فراوان و تربیت شاگردان برجسته در دوران مواجهه با اندیشه می

 .کوشد به اندیشه دینی حیاتی دوباره بخشیده، حتی در نشر آن در مغرب زمین نیز می مارکسیسمنظیر 

از دست داد. وصی پدر  متولد شد. در پنج سالگی مادر و در نه سالگی پدر خود را تبریزدر  9929در سال     

ادبیات و کتب  قرآنمکتب فرستاد. تحصیالت ابتدایی شامل را برای تحصیل به  عالمه الهیاو و تنها برادرش 

پرداخت و به  علوم دینیبه تحصیل  9694تا  9912فراگرفت و سپس از سال  9915تا  9919را از  فارسی

 .را به پایان رساند «عرفانو  فلسفهدروس متن در غیر »تعبیر خود 

 زیادیاشتغال داشتم، عالقه  نحوو  صرف به که یلتحص اوایل در»: است نوشته تحصیلش دورانخود درباره 

 پس. گذراندم نحو همین به سال چهار و فهمیدم نمی خواندم، می چه هر رو این از و نداشتم تحصیل ادامه به

تگی و بیتابی نسبت به شیف نوع یک خود در و کرد عوضم شده گیرم دامن خدایی عنایت باره یک آن از

تحصیل کمال، حس نمودم. به طوری که از همان روز تا پایان ایام تحصیل که تقریباً هفده سال طول کشید، 

دلسردی نکردم و زشت و زیبای جهان را فراموش نموده و تلخ هرگز نسبت به تعلیم و تفکر درک خستگی و 

پنداشتم. بساط معاشرت غیر اهل علم را به کلی برچیدم. در خورد و خواب و لوازم  و شیرین حوادث، برابر می

شد به ویژه در بهار و  پرداختم. بسیار می دیگر زندگی، به حداقل ضروری قناعت نموده باقی را به مطالعه می

کردم و  گذراندم و همیشه درس فردا را شب پیش مطالعه می ان که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه میتابست

یافتم از آنچه  نمودم و وقتی که به درس حضور می آمد با هر خودکشی بود حل می اگر اشکالی پیش می

 .گفت قبالً روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس را پیش استاد نبردم استاد می

هـ. ش( پس از آموزش قرآن که در روش درسی آن 9915تا  9919سید محمد حسین به مدت شش سال )

را فراگرفت. عالوه بر آموختن  …شد آثاری چون گلستان، بوستان و  روزها قبل از هر چیز تدریس می

پرداخت. چون تحصیالت ابتدایی  خوشنویسیبه یادگیری فنون  میرزا علینقی خطاطادبیات، زیر نظر 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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وارد شد و به  مدرسه طالبیه تبریزنتوانست به ذوق سرشار و عالقه وافر ایشان پاسخ گوید به همین دلیل به 

هـ. ش مشغول فراگیری  9694تا  9912سال  فراگیری ادبیات عرب و علوم نقلی و فقه و اصول پرداخت و از

عالمه طباطبایی بعد از تحصیل در مدرسه طالبیه تبریز همراه برادرشان به  .های مختلف اسالمی شد دانش

 .شوند روند و ده سال تمام در نجف به تحصیل علوم دینی و کماالت اخالقی و معنوی مشغول می نجف می

فراگرفت.  سید ابوالقاسم خوانساری نوه  ابوالقاسم موسوی خوانساری سیدعلوم ریاضی را در نجف اشرف نزد 

خواندند و  محمدحسین غروی اصفهانیو  محمد حسین نائینیاو دروس فقه و اصول را نزد استادانی چون 

سید حسین استاد او در فلسفه حکیم متأله،  .ه و اصول ایشان در مجموع ده سال بودهای فق مدت درس

، نزد او به سید محمدحسن الهی طباطباییبود که سالیان دراز در نجف اشرف در معیت برادرش  ای بادکوبه

 .درس و بحث مشغول بودند

و  سیر و سلوکطباطبایی آموختند و در  سیدعلی قاضیو اما معارف الهیه و اخالق و فقه الحدیث را نزد 

  .مجاهدات نفسانیه و ریاضات شرعیه تحت نظر و تعلیم و تربیت آن استاد کامل بودند

اش را در سال  برود و باالخره تصمیم قمگیرد به  تصمیم می تبریزعالمه طباطبایی بعد از مدتی اقامت در 

 .کند عملی می 9696

او تعطیل شد، با اصرار  اسفار، پس از مدتی که به اصرار برخی علما مجلس درس روزانه دینانیبرطبق نقل 

 دو ای هفته که پرداخت اسفارهای شبانه  را آغاز نمود. در این میان، وی به تشکیل کالس شفاب، تدریس طال

 از کمتر) معدودی تعداد و شد می تشکیل شاگردان خانه در سیار صورت به و( جمعه و شنبه پنج شب) شب

 دینانی. نبود مقدور او خودها بدون اجازه  حضور در این کالس .کردند می شرکت آن در ثابت شاگرد( تن ده

  .ها بیشتر درس خارج فلسفه بود ین کالسا محتوای است معتقد

 حلقه فلسفی همراه با هانری کربن

و مالقات با  ایرانبه  فرانسهاز  هانری کوربن، آمدن قماز دیگر اتفاقات حیات فکری عالمه در دوره زندگی در 

ها که باعث شکل گیری حلقه فلسفی مهمی در آن دوران  در قم و تهران است. این مالقات عالمه طباطبایی

شود، به همت هانری کربن تشکیل شد و بسیاری از فالسفه بعدی ایران معاصر به همراه کربن در محضر  می

طباطبایی به فلسفه آموزی و مباحث عمیق فلسفی پرداختند. کربن فیلسوفی هایدگری بود که در پی عالمه 

های بی جواب خود، در نهایت سر از ایران درآورده بود تا در حضور عالمه طباطبایی به عنوان مفسر  پاسخ

های  که عالمه پاسخ های بی جواب خود بیابد. خود کربن اذعان داشت هایی برای پرسش فلسفه شیعی، پاسخ

داده است. کربن هنگامی که به ایران آمد، با بسیاری از اساتید ایرانی ارتباط  ای به او می دقیق و قانع کننده

ایرانی  فلسفهو  هنر، ادبیاتبا این حال عالقه کربن بیشتر در جهت ارتباط با اساتیدی بود که به  .برقرار نمود

شدند و غالباً از میان کسانی بودند که  شناخته می« روشنفکر»عنوان  پرداختند و نه افرادی که تحت می

در معرفت تأکید داشتند.  تأویلمدتی در غرب به تحصیل پرداخته بودند. هم کربن و هم عالمه بر نقش 

ی معتقد بود معنویت حقیقی بدون تأویل غیرممکن است؛ و این افق مشترکی در مقابل آندو عالمه طباطبای

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%28%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%28%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%88%DB%8C%D9%84
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داد که بتوانند با یکدیگر به گفتگو بنشینند. جلسات با حضور غالب اساتید ایرانی فلسفه و  فیلسوف قرار می

در آن جا  فلسفه شیعیای در باب  های پردامنه گردید و بحث ها در شمال تهران برگزار می الهیات مدت

، یکی از مهمترین اتفاقات در زندگی سید جالل الدین آشتیانیارتباط با اساتیدی چون عالمه و  .گرفت درمی

ان تا ای هستند که از ایران باست دهندگان همان حکمت الهی کربن بود؛ چرا که او معتقد بود اینان ادامه

کنون چراغ آن در ایران خاموش نگشته است. از نظر کربن تفکر ایرانی نگهبان و حافظ میراثی است که فراتر 

از یک نگرش ملی محدود، همچون یک عالم معنوی است که در آن میهمانان و زایرانی که از نقاط دیگر 

اسالمی، حکمتی  -د داشت که حکمت ایرانیکربن عمیقاً اعتقا .اند اند مورد پذیرش و پذیرایی قرار گرفته آمده

  .گفت سخن می« استعداد زوال نا پذیر روحیه ایرانی»زوال ناپذیر است و همواره از 

 آثار عالمه طباطبایی :نوشتار اصلی

تفسیر نخست  .است عالمه طباطبایی دو اثر شاخص دارد، که بیشتر از سایر آثار وی مورد توجه قرار گرفته

تفسیر »است. در این تفسیر، از روش سال به زبان عربی تألیف شده 99جلد و طی  99است، که در  المیزان

هایی جداگانه با توجه به  های لغوی در بخش بر تفسیر آیات و بحث  است، و عالوه استفاده شده «قرآن به قرآن

نیز دارد. این اثر به دو شکل منتشر  اجتماعیو  فلسفی، کالمی، تاریخی، رواییموضوع آیات مباحث 

زبان به  سیدمحمد باقر موسوی همدانیجلد. این اثر توسط  99است: نخست در چهل جلد، و سپس، در  شده

 .است ترجمه شده فارسی

 های دهه طی که است، فلسفیمقاله  94است. این کتاب شامل  اصول فلسفه و روش رئالیسماثر مهم دیگر او 

این  .است شرح داده شده تطبیقیفلسفه و با رویکرد  مرتضی مطهری توسط و شده تألیف شمسی 69 و 99

هایی است که به بررسی مباحث فلسفی، با توجه به رویکردهای  ترین کتاب کتاب نخستین، و یکی از مهم

 .است تهپرداخ غربی جدیدحکمت فلسفی اسالمی و فلسفه 

  :توان به دو بخش تقسیم کرد را می (تفسیر المیزانآثار محمدحسین طباطبایی )به استثنای 

 های به زبان عربی کتاب

o  رساله در افعال  اسماءاهللرساله در رساله در توحید :است رساله 6که شامل کتاب توحید

 رساله در افعال اهللرساله در افعال اللهالله

o  االنسان فی الدنیااالنسان قبل الدنیااالنسان قبل الدنیا :است رساله 6کتاب انسان که شامل 

آوری شده و به نام هفت رساله معروف  ها در یک مجلد جمع که البته همگی این رساله رساله وسائط .9

 .است

 رسالة الوالیه .6

 و االمامهرساله النبوة  .4

 بدایة الحکمة .6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9
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 نهایة الحکمة .5

 (شود این دو کتاب از متون درسی فلسفی حوزه و دانشگاه محسوب می)

 های به زبان فارسی کتاب

 شیعه در اسالم .9

 و ناسخ متشابه و محکم آیات قرآن، نزول جمله از قرآنی مباحث ٔ به بحث درباره) قرآن در اسالم .9

 (است پرداخته …و منسوخ

 وحی یا شعور مرموز .6

 اسالم و انسان معاصر .4

 حکومت در اسالم .6

ی مختلف زندگی فردی و ها بخش در اسالم پیامبر خوی و خلق و سیره ٔ درباره) سنن النبی .5

 (اجتماعی ایشان است

ز نقد اصول مکتب ماتریالیسم در مورد مبانی فلسفی اسالمی و نی) اصول فلسفه و روش رئالیسم .2

 .دیالکتیک است

 الهیعلی و فلسفه  .2

 خالصه تعالیم اسالم .1

 رساله در حکومت اسالمی .99

 (عبدالوهاب امیر سراج الدینمه خاندان طباطبایی )اوالد نا نسب .99

 منابع

9.  

"  صفحه دانشوران گوگل".  

    گفتگو با همسر عالمه طباطبایی  

     9 ٔ ؛ خردنامه؛ صفحه9624آبان  96روزنامه همشهری؛  

    زندگی نامه سیدمحمدحسین طباطبایی  

    های استاد غالمحسین  های فیلسوف: گفتگوهایی در باب زندگی، آثار و دیدگاه عبداهلل نصری، آیینه

  62–66، صص 9626ابراهیمی دینانی، چاپ دوم، سروش: تهران، 

     ،های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی ایستادن در آن سوی مرگ: پاسخفدایی مهربانی، مهدی ،

  66-64: 9619تهران، نشر نی، 

    66: 9629ان، انتشارات اساطیر، کربن، هانری، روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باست  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AD%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3D9xad0AAAAJ
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3D9xad0AAAAJ
http://porseman.net/defaulte.aspx?namayesh=1273
http://porseman.net/defaulte.aspx?namayesh=1273
http://www.salehin.com/fa/salehin/alame/zendegi/index.htm
http://www.salehin.com/fa/salehin/alame/zendegi/index.htm
http://www.nashreney.com/Books/Pages/978-964-185-249-0.aspx
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    در ضیافت عالم معنوی، مجموعه مقاالت همایش بزرگداشت یکصدمین سال تولد هانری یحیی بونو ،

  21: 9626، کربن، مؤسسه حکمت و فلسفه

    عرفان و حکمت نامه خودنوشت عالمه طباطبایی زندگی ، 

    اصول فلسفه و روش رئالیسم، مرتضی مطهری  

   94، شماره 9629بازخوانی دوستی علمی عالمه طباطبایی )ره( و هانری کربن، پرسمان، آبان  

 

 

 کتابخوانی درباره کتاب و

 نویسنده: سیدحسین اسحاقی، منیره زارعان

های بسیاری دارد و هر کس به فراخور حالش دل به ژرفای  کتاب مثل اقیانوس بیکرانی است که ناشناخته    

گردد. در این دریای عمیقِ معرفت، گوهرهای نابی وجود دارد که تنها  سپارد و با انبانی پُر باز می آن می

 .توانند به آن دست بیابند دست می تالشگران چیره

کند و خداوند  ایی شکوهمند و با ارزش است که زندگی بشر را روشن می کتاب میراثی ماندگار و پدیده    

هاست. آیین آسمانی ما،  اش را کتاب قرار داد؛ کتابی که سرآمد همه کتاب بزرگ معجزه ابدی آخرین فرستاده

گر در تاریخ اسالم کاوش کنیم، این حقیقت را که اسالم، دین اندیشه و ا .پرچمدار کتاب و کتابخوانی است

بها و فرهنگ پویا و تمدن  یابیم. ما وارث نظام گران معرفت، آیین دانش و معنویت است به روشنی در می

 .واالی اسالمی هستیم، تا به چه میزان با برخورداری از آثار مکتوب در راه احیای این فرهنگ بکوشیم

     

ها و  ترین پدیده های فرهنگی بدانیم و آن را از گرانسنگ ترین جلوه کتاب را باید یکی از زیباترین و مهم    

اَلَّذی عَلَّمَ بِالقَلَم؛ پرودرگاری که به قلم »میراث بشر به حساب بیاوریم. شکوه این ارزش را باید در تابش 

وگند یاد کرده و معجزه همیشه جاوید آخرین جستجو کنیم. خداوند یگانه به قلم و حرمتش س« آموخت

 .سفیر سعادت را کتاب آسمانی دانسته است
    

اند و این گویای اهمیت عنصر  تمامی ادیان آسمانی و مردان بزرگ تاریخ، از طریق کتاب جاودانه مانده    

 .رونق شده است کتاب در پویایی جامعه است. روابط و تبادل فرهنگی جوامع بشری نیز در پرتو کتاب پر

تواند تأثیرگذار و  شود آثار خوب و زیبایی وجود آورد. یک کتاب خوب زمانی می با ایمان و اخالص می

انگیز وماندگار باشد که نیازهای خوانندگانش را بر آورده و به سؤاالتشان پاسخی قانع کننده و استوار  خاطره

های مطلوبی انجام شده است. نیاز به صرف  جهشامروز همپای همه تحوالت، در کار تحقیق کتاب .بدهد

سازی آثار  توان باشد. تالش برای بهینه آورد چنین تحوالتی می وقت کمتر و دقت و سرعت در پژوهش از ره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88
http://erfanvahekmat.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://erfanvahekmat.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.hawzah.net/Per/K/Ossol/Index.htm
http://www.hawzah.net/Per/K/Ossol/Index.htm
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تر از کتاب؛ شتاب بیشتری به خرج  هم در همین راستاست. براستی چرا نباید برای استفاده بهتر و ثمربخش

 بدهیم؟

های پیوند و دوستی با کتاب، از اهمیتی خاص برخوردار است، کتابخوانی عالوه بر  زمینه به وجود آوردن    

بخشی به  های روشنی کند و آگاهی ایجاد ارتباط بین ما و مطالعه، درهای دانش و بینش را بر روی ما باز می

 .گشاید دهد و افقهای جدیدی از اندیشه و فهم را در برابر آدمی می خواننده می

های پنهان در دل هر کتاب را فراروی قرار بدهد، نقد و بررسی است. نقد  ها و زشتی تواند زیبایی که می آنچه

تواند به پویایی و بالندگی آرا و آثار مدد برساند و به نویسنده  و بررسی به عنوان تالشی الزم و ارزشمند می

 .گ ارایه بدهد که نقاط ضعفش کم باشدیاری بدهد. مسیر رشد و تعالی را طی کند و آثاری قوی و گرانسن

های گرانبهایی هستند که تنها با یک بار خواندن، گوهر  ها صدف بسیاری از کتاب مانندترین گوهر بی

های استاد  خوانی و کند و کاو دارند؟ کتاب توان به دست آورد. این آثار نیاز به تدبّر دوباره وجودشان را نمی

 .اند نمونهشهید مرتضی مطهری از این 

شود، امّا اگر نوشته به زیور  بیان خشک و رسمی معموالً با استقبال کمتری از سوی مخاطبان مواجه می    

کند و روانها را تحت تأثیر  کشاند، دلها را مجذوب می ها را به خود می زیبای هنر آراسته شود، توجه و نگاه

 .دهد قرار می

ول، باید پیشتازان عرصه فکر و فرهنگ باشند و اهل قلم را ترغیب ها و مؤسسات فرهنگی و مسئ سازمان    

هایشان را در دسترس همگان قرار بدهند. و به این وسیله  کنند. به مطالعه و تحقیق بپردازند و حاصل تالش

ین هایی از روح پاکند، ا ارایه آثار شایسته و ارزشمند، جلوه .به پویایی و بالندگی فرهنگ جامعه مدد برسانند

 .توانند رهروان طریق دانش و بینش را هدایت کنند های روشنی هستند که می ها چراغ کتاب

ترین کتاب مرجع برای کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی، کالم آسمانیِ حق یعنی  ترین و اصیل بهترین، مهم    

گرف الهی، کوتاهی کنیم وری از این منبع ش قرآن کریم است، مبادا در مراجعه به این کتاب ارزشمند و بهره

کم ترجمه آن را  و از دریای بیکران رحمت و شفای آن غافل بمانیم. اگر توانایی خواندن آن را نداریم، دست

ها پایان  ها و پریشانی بخوانیم و با آن اُنس و پیوند داشته باشیم، تا چاره درد و رنج خود کنیم و به تشویش

 .دهیم، زیرا شفای دردمندان در آن است

ای  مند کردن کودکان به کتاب و کتابخوانی این است که بزرگترها آثار برتر کودکانه های عالقه یکی از راه    

شود کودکان و فرزندانمان،  ها بخوانند. این کار باعث می را گزینش کنند و در فرصت مناسب برای بچه

عالقه در وجودشان نهادینه و ماندگار بشود. مند به کتابخوانی بار بیایند و این عشق و  کتابدوست و عالقه

ها به مطالعه و همراهی به آنها در بازدید از نمایشگاهها و  تهیه و خرید کتاب و تشویق و ترغیب بچه

مند کردن کودکان به کتاب و کتابخوانی  تواند تأثیر زیادی در عالقه ها و هدیه دادن کتاب می کتابفروشی

 .داشته باشد

های بزرگ باید ناشران معروف و معتبر را شناخت و آثار چاپ شده توسط آنان را برای  کتاببرای تهیه     

 .فرزندان و دیگران، تهیه کرد
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بینی شده تا کتابخوانی در میان مردم رایج شود و در هر فرصتی کتاب بخوانند. شاید  هایی پیش در دنیا روش

دم را به کتابخوانی تشویق بکند، ارزشمند است، های جیبی همین باشد. هر قدمی که مر فلسفه چاپ کتاب

 .های دایمی کتاب و مسابقه کتابخوانی مثالً برگزاری نمایشگاه

ای کتاب و حتی روزنامه  باعث تأسف است عادت به مطالعه هنوز در جامعه ما رواج نیافته و هنوز عده    

مطالعه باشند، به هنگام کارهای روزمره  خوانند باید برای رشد فرهنگ عمومی تالش بکنیم، تا همه اهل نمی

توانیم از آن بهترین بهره  های ارزشمندی وجود دارند که می های زندگی، لحظه رفت و آمد و در دیگر فرصت

را ببریم و همت کنیم. همراه خود، کتاب یا هر سرگرمی مفید و آموزنده دیگری را داشته باشیم، تا عمر و 

های  گردد و از بسیاری از لحظه دهیم که فرصت آن باز نمی بسیاری از دست میهای  زمان .وقتمان هدر نرود

بریم! راستی چرا همواره کتاب یا هر آفرینش فرهنگی ممکن، در  آموختن، کمترین سود و استفاده را می

 دست و کنار و همراه ما نیست!؟

های ماست، در پرتو  انسانی بر دل کتاب، ابزار مناسبی برای بازتاب نور و جلوه جمال فرهنگ اسالمی و    

توانیم شکوفایی و سرسبزی و بالندگی فرهنگ دینی و انسانی را به نظاره بنشینیم و خودمان را  کتاب می

 .برای رشد و تعالی آماده کنیم

های مختلف نوشته و به بشر  فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی، در گذشته و حال، هزاران کتاب در رشته   

های دیگر، مثل آفتاب عالمتاب و همچون نسیم بهاران، روح نواز و  ده است، آثاری که در میان کتابهدیه دا

تواند باشد. نگارش و چاپ و نشر  سالمتی بخش است. پاسداری از این میراث شکوهمند یکی از وظایف ما می

رهنگ دوستان به تواند یکی از تکالیف مهم همه ف کتاب خوب و کمک به گسترش فرهنگ کتابخوانی می

 .شمار آید

آور باشد، حتی  و زیان مور و نیروبخش باشد، اما اگر مسموآ کتاب غذای روح آدم است، اگر سالم و نشاط    

اگر با ظاهری آراسته و دلربا عرضه شود، باید فضای جان و دل را از آن دور نگه داریم و مواظب باشیم دل و 

داند اثر و کارش بسیار ثمربخش و  نویسد، می ایمانی که با عشق و سوز مینویسنده با .دین ما را فاسد نکند

داند بازتاب و نتیجه کارش پر دامنه و گسترده است. نویسندگی یکی از هنرهای ارزشمندی  مؤثر است، او می

های  گرگونیساز تحوالت و د تواند زمینه آورد و با ایجاد ارتباط می ها را فراهم می است که امکان پرواز اندیشه

فردی و اجتماعی باشد. نویسنده هنرمندی است که با پدید آوردن آثار پر جاذبه خود، شور زندگی را در ما 

 .کند پایبند می

زند. سا مند می ستند که همگان را بهرههایی ه های خوب، مثل گنج و دارایی آثار ارزشمند نویسنده    

وانندگان به ویژه جوانان باشند و با دنیای جوانان ارتباط ها و مشکالت خ نویسندگان باید پاسخگوی سؤال

برقرار کنند و دست آنها را گرفته، مشکالتشان را حل کنند. نوشتن تالشی در راه خدمت به فرد و جامعه و 

 .های بهتر زندگی است، زندگی مفید و پرثمر و با انگیزه و هدف مدد رساندن به آنها برای پیدا کردن راه

ترین کتاب آفرینش از آنِ ماست.  ترین و شریف ، بزرگ«قرآن»کنیم  آید، افتخار می تاب که مینام ک    

، کتاب نور و هدایت، شفا و رحمت و خیر و برکت متعلق به ماست. به همه عالم «قرآن»سربلندیم به این که 

 .کنیم که به این کتاب ایمان داریم و در سایه آن از هر گزندی محفوظیم فخر می
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های بیهوده در  حاصلگی ایام، از صداهای آزار دهنده و جار و جنجال، از قدم زدن خسته از بطالت بی    

روم؛ نور  ای از نور می های شهر، درمانده از ندانستن و تهی و ناآشنا بودن، به سوی روزنه کوچه و خیابان

های شور و نشاط به تمام وجودم  برد. پیچک ها می تابد، دلم را به میهمانی گل سپیدی که از پنجره می

روید. صدها کتاب، هر کتاب با صدها برگ معرفت، صدها باغ پر از  های امید در جانم می پیچد و نسترن می

 .های دانستن، فهمیدن و پر از زالل بیداری، بهترین دوست تنهایی من است گل

عمق کهکشان، از دور دستهای ها، از آسمان و زمین، از  ای است گشاده با دنیایی از تازگی کتاب دریچه    

گذشتگان، از رازهای خلقت، از گفتارهای نیک و از پندهای شیرین که روح عطشناک انسان را سیراب  تاریخ

گشایند تا چشمان ما به  ها می ریکیهای دانستن را رو به تا کند. امّا افسوس که خفّاشان بدخواه گاه دریچه می

کتاب غذای روح، دوست و هم صحبت .ها به جهان بنگریم روشنی باز نشود، دریغ از ما که از این دریچه

 .غربت و نشان دهنده الگوی زندگی ماست، در انتخابِ بهترِ آن، بکوشیم

داری؟ گاهی نام کتابی را که  ای بیاد هایی را که خوانده ای؟ نام کتاب در سال گذشته چند کتاب خوانده

خوانیم؛ غافل از این  دانیم و فقط چون شیرین است و جذاب، آن را می خوانیم و یا نام نویسنده آن را نمی می

 .که شاید، گرگی باشد در لباس میش. سپس بیایید با چشمانی باز و هوشیار، بخوانیم

اهی برای هر فهمیدن یک بار تجربه کنی، تمام ای است. امّا اگر بخو شکست، مقدمه پیروزی و خود، تجربه

توان با خواندن کتاب ـ که  های بیهوده خواهی گذراند، حال آن که می ها و تالش زندگی را به شکست

کتاب، چشمه ساری است .گنجینه تجارب دیگران است ـ صدها قدم جلوتر از زندگی پیش رفت و موفق بود

کند. اگر آبِ این چشمه از سرزمین پاکی و وابستگی  سیراب میجاری و روان که روح عطشناک انسان را 

ها  سرچشمه بگیرد، زالل آن، مایه حیات و تعالی دهنده روح کمال جوی انسان است و اگر نا پاکی و تیرگی

 .سرچشمه این نهر باشند، سمّی مهلک برای روح تشنه کمال خواهد بود

ترین انتخاب،  یابی به انتخاب صحیح است؛ راهی برای مهم تترین راه برای دس خواندن کتاب، بهترین و آسان

های هشدار دهنده، بهترین  کند و با نشانه یعنی انتخاب مسیر و مشی زندگی. کتاب خوب، ما را منحرف نمی

 .وقفه نمایاند؛ انتخاب راه مستقیم با تالش بی انتخاب را می

چهره ایمانیِ روحم را به ناخن هربان باشد و خواهی؟ گفتم: کتابی که م فروشنده پرسید: چه کتابی می

دیگری و بی دینی نخراشد، کتابی که روح تشنه مرا در کویر جهل و نادانی رها نکند، کتابی که همدل و ما

ها فرو نبرد.. کتابی که راستگو باشد و در دل من به جای  همزبان من باشد و مرا در غربت بیگانگان و اجنبی

 .ی، بذر دروغ و نفاق و کج فهمی نکارد؛ کتابی که دوست و خیرخواه من باشدگرای پاشیدن بذر واقع

آی کتاب دارم »زد:  ها جار می اش، در کوچه گرد، با چرخ دستی شد، در شکل و شمایل یک دوره صبح که می

زدند و کتاب  هایش جذاب بودند. کودک و بزرگ دورش حلقه می کتاب« کتاب، ارزان و زیبا، از من بخرید.

هایش آلوده بود و او آدمکِ شیطان صفتِ  خریدند. چیزی نگذشت که بیماری تمام محله را گرفت، کتاب می

ای که به سادگی قابل جبران  دنیاگرایی بود که سم مهلک را در پوشش کتاب به جان محله ریخته بود. فاجعه

 .گرد در محله شما سرک نکشد نبود. بهوش باشید این دوره

ای. اگر کتاب، موج خداجویی و  خوانی، گویی با دوستی سخن گفته و شنیده ا میوقتی که کتابی ر

ای و اگر حس دنیاپرستی و  طلبی را در تو به جوشش درآورد، هم صحبتی نیکو و الگویی شایسته یافته کمال
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پر های نفسانی را در تو بیدار سازد، بدان آن کتاب گردابی هولناک است. به هوش باش در دریای  خواهش

 .های جهل و غفلت اسیر نگردی گوهر کتب، در کام گرداب

مان را نداریم، امروز که نوروز کتاب و کتابخوانی است، باید پا در  اگر هر روز فرصت سر زدن به کتابخانه

های  ها غرق شویم. دستی به سر و روی کتاب مان بگذاریم و در زالل بهاری کتاب بوستان پر گُل کتابخانه

های هرز غربگرایی و  رساند ـ بکشیم و کتاب یا ـ که عطر ایمان و انسانیت را به مشام جان مییاس و اقاق

های باطل و بی سود بزداییم و در  هایمان را از غبار کتاب مادیگرایی را از ریشه بکَنیم. باغچه کوچک کتاب

 .باد و سرسبز بادتان آ آسمان، یک دنیا باران درک و فهم بباریم. در نوروز کتاب باغچه اندیشه

 منبع: ماهنامه گلبرگ

 

 

 اربعین

 .روند می بین الحرمیندر  حسیندر این روز به زیارت بارگاه  شیعیان

  هجری قمری، چهلمین روز کشته 59 صفردر لغت به معنی چهلم است و در اصطالح به بیستم  اربعین

گردد. اربعین،  اطالق می شیعیانسوم  امام، فاطمه زهراو  علی بن ابی طالبفرزند  حسین بن علیشدن 

زمان بازگشت اهل حرم  ،مصباح المتهجددر  شیخ طوسیو شاگردش  مسارالشیعهدر  شیخ مفیدمطابق نظر 

برجسته محمد  صحابی جابر بن عبداهلل انصاریاست. همچنین بنا بر نقل ایشان،  مدینهبه  )دمشق( شاماز 

زیارت شده و  کربالحسین بن علی، یا الاقل از نخستین زائران او، در این روز وارد  زائربه عنوان نخستین 

 درست صفر، ماه بیستم …جابر بن عبداهلل انصاری »نویسد:  نیز می ابراهیم آیتی .ه استرا بجا آورد اربعین

بر این .«دزیارت اربعین امام به دست او تأسیس گردی سنتامام وارد کربال شد و  شهادت از بعد روز چهل

زیارت  «.اند خوانده از همان آغاز که تاریخش معلوم نیست، شیعیان به حرمت آن، زیارت اربعین می«اساس 

 این به مربوط اعمال و اربعین برای توان نمی را ای پیشینه هیچ و شده وارد علی بن حسینتنها درباره  اربعین

 عاشورا تصدیق کرد و این ویژگی و امتیاز، تنها برای حسین بن علی دانسته شده است حادثه از پیش تا روز

 .باشد این روز تعطیل می تقویم رسمی ایراندر 

های تاریخی مبنی بر حضور بازماندگان  البته در باب علت اهمیت این روز نزد عرف شیعیان، برخی گزارش

اهل بیت امام در کربال در روز اربعین از عوامل توجه خاص ایشان به اربعین است. در برخی منابع تاریخی 

شدگان کربال در چهلمین روز کشته شدن حسین  اسیران شام یعنی بازماندگان کشته نزهه الزاهدمانند کتاب 

تر از قرن هفتم هجری نیامده است،  تون تاریخی پیشتنها این مطلب در م گرچه نه .بن علی به کربال رسیدند

و  روایتسه  .اند نیز در تضاد است با تصریح متقدمینی مانند شیخ مفید که بازگشت اسرا را به مدینه دانسته

 :حسین بن علی آمده استگزارش در موضوع اربعین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1_%28%D9%85%D8%A7%D9%87%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B2%D9%87%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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در شبانه روز  نمازعالمات مؤمن پنج چیز است: اقامه پنجاه و یک رکعت  حسن عسکریروایت  زیارت اول

)هفده رکعت واجب و سی و چهار رکعت نافله(، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در 

تهذیب در کتاب  شیخ طوسیکه « بر خاک گذاشتن، در نماز بسم اهلل الرحمن الرحیم را بلند گفتن. سجده

اند. این روایت، اهمیت زیارت اربعین را آن هم  این روایت را آورده وسائل الشیعهدر  شیخ حرّ عاملیو  االحکام

کند و اگر لفظ مؤمن به معنی شیعه  بیان می ایمانیا  مؤمنهای  در کنار اقامه نماز به عنوان یکی از نشانه

طور که سجده بر خاک داشتن و بلند  های شیعه بودن خواهد بود. همان ، زیارت اربعین هم از نشانهباشد

 .گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در نماز هم تقریباً از مختصات شیعیان است

توان اینطور برداشت کرد که مطلق زیارت  در این گزارش به متن خاصی برای زیارت اربعین اشاره نشده و می

نماید. خصوصاً با  را دارای نشان ایمان می زائرمعنای عرفیِ آن، در روز اربعین دارای این ویژگی است که  به

ندانسته و بر سالم از راه دور هم زیارت  کربالضمیمه روایات دیگر که زیارت اباعبداهلل را مختص به حضور در 

قال اباعبداهلل: إصعد فوق سطحک، ثم التفت یمنة و یسرة، ثم ترفع رأسک إلی »برای نمونه:  .اند اطالق کرده

یاأباعبداهلل السالم علیک ورحمة اهلل وبرکاته، تکتب لک زورة،  السماء، ثم تنحو نحو القبر فتقول: السالم علیک

و درودی که در روز اربعین به سمت حضرت  سالمتوان این نتیجه را گرفت که  پس می «والزورة حجة وعمرة

گرداند. البته ممکن است گفته شود ذکر  گوینده را مزین به زینت و عالمت ایمان میصادر شود، إن شاء اهلل 

که زیارتی را تعلیم  باشد جعفر صادقحضرت عسکری از لفظ اربعین در این سخن، اشاره به سخن جدّش 

آمد. در است و در روایت سوم خواهد  الجنان مفاتیحاند. آن همان متن معروف زیارت اربعین در  صفوان کرده

رسد چراکه القای  های ایمان خواهد بود. لکن این احتمال بعید به نظر می نتیجه خواندن این زیارت از نشانه

خطاب حضرت عسکری لزوماً به آگاهان از روایت جعفر صادق نبوده است، لذا این روایت، سخن و بیان 

یت حسن عسکری، زیارت زائر در کربال شود. لکن این نیز پذیرفته است که متیقن از روا جدیدی دانسته می

 .نزد قبر حسین و به لفظ تعلیمی از جعفر صادق است

، اولین یا از اولین زائران حسین بن علی در اربعین نقل شده جابر بن عبداهلل انصاریزیارتی است که از  :دوم

ای  کرد، پیراهن پاکیزه غسلرسید در آب فرات  غاضریهاست. در این گزارش آمده است که وقتی جابر به 

پوشید، آنگاه قدری از بوی خوش بر سر و بدن پاشید و پابرهنه روانه شد تا نزد سر مبارک امام حسین علیه 

السّالم »گفت:  گفت. پس افتاد و بیهوش شد، چون به هوش آمد می اللّه اکبرالسّالم ایستاد و سه مرتبه 

است و جز  رجب نیمه در سیدالشهدا حضرت زیارت همان تقریباً اینجا در جابر جمالت «…علیکم یا ال اللّه

 ه مجلسیعالمدر چند کلمه تفاوت ندارد، که احتماالً ناشی از اختالف نسخه هاست. متن کامل این زیارت را 

  .اند آورده بحاراالنواردر 

گوید:  کند و می نقل می جعفر صادقاز  صفوان که آمده …و  تهذیب االحکاماین زیارت در کتاب  :سوم

 روز از توجهی قابل قسمت که هنگامی: فرمود من به اربعین زیارتموالیم امام صادق علیه السّالم درباره »

نبشته آمده  و این همان زیارت معروف اربعین است. متن این زیارت در ویکی«…بخوان را زیارت این برآمده،

 .است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B1%D9%91_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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شوند. معموالً هر مجلس روضه  و به ویژه اربعین برگزار می صفرو  محرمهای  در ایران سوگواری بیشتر در ماه

کامالً مردانه.  ها ممکن است کامالً زنانه باشند و گاه شود. برخی روضه از دو بخش زنانه و مردانه تشکیل می

برپا شود؛ که مجلس  ها حسینیه، مساجد و ها تکیهمجلس روضه ممکن است در خانه تشکیل شود و یا در 

و از سخنرانی و ذکر مصیبت هم تشکیل  شروع می شود زیارت عاشوراروضه معموالً با قرائت قرآن و یا 

 .شود می

بزرگترین اجتماعات های اخیر، جمعیت حاضر در مراسم سوگواری اربعین در عراق در صدر یکی از  در سال

قرار دارد. به گفته رئیس شورای استان کربال، تعداد زائران اربعین حسینی در سال  آمیز جهان مسالمت

وارد روز  99میلیون نفر رسیده است. این تعداد زائر در طول  92قمری( به  9462میالدی،  9996) 9614

میلیون جمعیت در  99هـ. ق( حدود  9465) 9994در دسامبر  .اند کربال شده و پس از زیارت خارج شده

کیلومتر را پیاده، در مدت سه روز در یک  29اغلب زائران مسیرِ نجف به کربال به طول  .عراق مجتمع شدند

اربعین حسینی را بطور مشترک  کنند. دولت ایران در تالش است تا مراسم آمیز طی می راهپیمایی مسالمت

  .با کشور عراق، به عنوان میراث معنوی در فهرست آثار معنوی یونسکو ثبت کند

 منابع

 

 95مسار الشیعة، شیخ مفید، ص  

    222مصباح المتهجد، شیخ طوسی، ص  

    4-5-19692-154-122  شابک .9625انصاریان، دی  .تاملی در نهضت عاشورا .جعفریان، رسول . 

    999بررسی تاریخ عاشورا، محمد ابراهیم آیتی، ص  

    رسول جعفریان، دلیل بزرگداشت اربعین چیست  

    26رک: اربعین در فرهنگ شیعه، سید محمد محسن حسینی طهرانی، ص  

    99ص؛نزهه الزاهد، 469رک: نفس المهموم ترجمه شعرانی، ص  

    69، ص5تهذیب االحکام، شیخ طوسی، ج  

    9، ح626، ص99وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج  

    626، ص99رک: وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج  

    إصعد فوق سطحک، قال اباعبداهلل»؛ برای نمونه: 626، ص99رک: وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج :

ثم التفت یمنة و یسرة، ثم ترفع رأسک إلی السماء، ثم تنحو نحو القبر فتقول: السالم علیک یاأباعبداهلل 

  «السالم علیک ورحمة اهلل وبرکاته، تکتب لک زورة، والزورة حجة وعمرة

    96، باب691، ص12بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج  

     996، ص 5تهذیب االحکام، شیخ طوسی، ج  

-92-99269http://www.aftabeyazd.ir/    اربعین-مراسم-در-زائر-میلیون.html  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%28%D9%85%D8%A7%D9%87%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87_%28%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/438/index.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/438/index.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/27/index.htm#791
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/27/index.htm#791
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-964-90518-6-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-964-90518-6-4
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1554/index.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1554/index.htm
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/0/87219
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/0/0/87219
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://motaghin.com/fa_booksPage_9210.aspx?gid=8868#pg74
http://motaghin.com/fa_booksPage_9210.aspx?gid=8868#pg74
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/376/376_6.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/376/376_6.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/381/381_10.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/381/381_10.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/381/381_10.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/381/381_10.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/381/381_10.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/381/381_10.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/376/376_6.htm
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/376/376_6.htm
http://www.aftabeyazd.ir/20831-27-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86.html
http://www.aftabeyazd.ir/20831-27-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86.html
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 /29256919http://www.irna.ir/fa/News/     

-Karbala-Hussein-/Imam9996/99/96/449992http://www.presstv.ir/DetailFa/    

 Iraq-Iran 

 96169196999452://www.farsnews.com/newstext.php?nn=http     

 96169199999625http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=     

 presstv.com million pilgrims in Karbala for Arba’een: Iraq 9226     

The Iraqi government confirmed that the number of pilgrims in the city of     

 9226Karbala for the annual Arbaeen (Arbain) pilgrim has reached a record 

ibtimes.co.in  million this year. 

    میلیون زائراً فی محافظة 91ل لغایة االن الی نحو وصalalam.ir   

     میلیون زائراً فی محافظة کربالء 91وصل لغایة اآلن الی نحوalmanar.com   

96.   [خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا ] .شود اربعین در یونسکو ثبت میhttp://www.irna.ir)  

  طبری آملی، عماد الدین أبی جعفر محمد بن أبی القاسم، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی )ط- 

 24ق. ص  9626نجف، چاپ: دوم،  -مة( القدی

  ،)اربعین و زیارات آن، محمد مهدی محب الرحمان، حریم امام )نشریه آستان مقدس امام خمینی

 9619، آذرماه 12سال دوم، شماره 

 

 

 شهادت امام رضا علیه السالم

واقع گردیده است. آن حضرت  صفر 69بنابه قول مشهور در بین شیعه در روز  امام رضا علیه السالمشهادت 

 خلیفه عباسی و با خورانده شدن سم به شهادت رسیدند.  مامونتوسط 

در  شیخ مفید :نگاران مختلف است  السالم گفتار مورخان و سیرهدرباره تاریخ شهادت امام رضا علیه 

آن حضرت در این  زیارته همین جهت، برای . بداند می 996سال  لقعدهذی ا 96، آن را در روز مسارالشیعه

ای هم،  عده  .آن حضرت دانستند شهادترا روز  رمضانماه  96برخی، روز  .روز تأکید فراوانی به عمل آمده

د ولیکن برخی از آنان روز چهاردهم، برخی روز هفدهم و برخی دیگر ان ذکر کرده صفرشهادتش را در ماه 

معروف و مشهور میان علما و مورخان شیعه آن است که آن  .دانند آخرین روز صفر را تاریخ شهادتش می

قمری در طوس به شهادت رسید و این، گفتار شیخ مفید در ارشاد  996حضرت در آخرین روز ماه صفر سال 

  .نیز است

http://www.irna.ir/fa/News/81865091/
http://www.presstv.ir/DetailFa/2015/12/03/440117/Imam-Hussein-Karbala-Iran-Iraq
http://www.presstv.ir/DetailFa/2015/12/03/440117/Imam-Hussein-Karbala-Iran-Iraq
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930923001467
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930922000386
http://www.presstv.com/detail/2014/12/11/389832/175-mn-pilgrims-in-iraq-for-arbaeen/
http://www.ibtimes.co.in/arbaeen-2014-20-million-pilgrims-flock-karbala-photos-617054
http://www.ibtimes.co.in/arbaeen-2014-20-million-pilgrims-flock-karbala-photos-617054
http://www.ibtimes.co.in/arbaeen-2014-20-million-pilgrims-flock-karbala-photos-617054
http://www.alalam.ir/news/1657356
http://www.alalam.ir/news/1657356
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1054711
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1054711
http://www.irna.ir/fa/News/81858623/
http://www.irna.ir/fa/News/81858623/
http://www.irna.ir/
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D9%81%D8%B1
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علیه السالم  امام رضادرباره نحوه درگذشت  ابن خلکانو  یافعى، ابن العبرى، ابوالفداء، طبرى، ابن اثیر

سید جعفر شهیدی پس از نقل این نظر آن را مردود   .مام بر اثر زیاد خوردن انگور وفات نمودا اند نوشته

دانسته در مورد آن می گوید: راستى که این حرفها عجیب است. آخر چگونه انسان مى تواند چنان پرخورى 

پارسائیش اعتراف را درباره یک آدم معمولى بپذیرد تا چه رسد به امامى که همه به دانش، حکمت، زهد و 

  .داشتند

عده اى در این باره فقط خود حادثه را گزارش کرده اند ولى هیچ گونه ذکرى از علت آن ننموده اند و     

 جلد در یعقوبى مانند. )« گفته مى شود که او مسموم شد و درگذشت»فقط بر سبیل تردید چنین آورده اند: 

 عباسیانعده اى دیگر مسموم شدن امام را پذیرفته اند ولى معتقدند که این جنایت به دست .( 29 ص دوم

و خود گفته است: صورت گرفت. سید امیرعلى داراى همین عقیده بودکه احمد امین نیز بدان اشاره کرد ا

اگر براستى او را مسموم کرده باشند، حتما این سم را کسى غیر از مامون به او خورانیده، یعنى یکى از »

نقل کرده، وجود  «اربلى» براى این نظر سند تاریخى جز آن چه که «.مدعیان حکومت براى خاندان عباسى

چون دیدند که خالفت به اوالد على انتقال یافته على بن موسى »ندارد. وى عبارتى مبهم در این باره نوشته: 

  «. به طوس درگذشت رمضانرا سم دادند و او در 

برخى دیگر گفته اند که امام به مرگ طبیعى درگذشت و هرگز مسمومیتى در کار نبود. براى اثبات این     

است که پس از نقل قول از دیگران که نوشته  «ابن جوزى » موضوع دالیلى ذکر کرده اند. یکى از این افراد

پس از یک استحمام در برابر امام علیه السالم بشقابى از انگور که بوسیله سوزن زهرآلود مسموم شده بود، اند 

نهادند و او با تناول انگورها مسموم شده بدرود حیات گفت، ابن جوزى مى نویسد که این درست نیست که 

امام ابراز  مرگرا آن همه در بگوییم مامون عامل مسموم کردن وى بوده باشد. چه اگر این طور بود پس چ

حزن و اندوه مى کرد. این حادثه چنان بر مامون گران آمد که از شدت اندوه چند روز از خوردن و آشامیدن 

  .و هرگونه لذتى چشم پوشیده بود

علیه السالم از مطالب  امام رضانیز چنین پنداشته که داستان مسمومیت  احمد محمود صبحىدکتر 

ار بود با است که هرگز بین موقعیت امام در نزد مامون که از آن همه ارجمندى برخورد شیعهساختگى 

  .خورانیدن سم به او، تناقضى احساس نمى کنند

نیز بدان ها اشاره کرده است.  ابن جوزىکسانى که بر این عقیده اند گروه بزرگى را تشکیل مى دهند که     

ابن که خود را هم عقیده با  کشف الغمةدر  اربلىو شیعیان بطور کلى این نظر را تایید کرده اند مگر مرحوم 

دانسته است. ولى ظاهر امر چنین است که شیخ مفید نیز قایل به مسمومیت امام بوده،  شیخ مفیدو  طاووس

سپس امام علیه السالم  با همدیگر انگورى را تناول کردند -یعنى مامون و رضا  -چه نوشته است: آن دو 

  !!!بیمار شد و مامون نیز خود را به بیمارى زد

از اهل سنت و دیگران نیز گروه بسیارى از دانشمندان و مورخان هستند که منکر مرگ طبیعى امام علیه     

  :دانسته اند. مانند این افراد جحسمومیت وى را قولى مرالسالم بوده و یا الاقل م

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A9
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF
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 969، ص فصول المهمةدر  ابن صباغ مالکى - 999، ص صواعقدر  ابن حجر. 

  492، ص 6، مروج الذهب، 996، ص تنبیه واالشرافال، 992، ص اثبات الوصیةمسعودى در. 

 999، ص 9، مآثر االنافة فى معالم الخالفهدر  قلقشندى. 

 626و  956، ص ینابیع المودةدر  قندوزى حنفى. 

 و در صفحه آخر از کتاب امین و 449، ص 4، بخش 9، تاریخ تمدن اسالمىدر  جرجى زیدان ،

 .مامون

  992، ص 6، تمدن اسالمىو  تاریخ اسالمىاحمد شلبى در  -در رساله خود  خوارزمىابوبکر. 

 در  ابن طباطبا - 929/669در تاریخ موصل  ابوزکریا موصلى - مقاتل الطالبیندر  لفرج اصفهانىابوا

 .9142 چاپ سال 922و  925، ص نور االبصار، در شبلنجى - 992، ص اآلداب السلطانیة

 961، ص 5در انسابش،  سمعانى. 

  االمامة فیعارف تامر در  - 922، ص التهذیب الکمال فى اسماء الرجدر سنن ابن ماجه به نقل 

 .996، ص االسالم

  و بسیارى دیگر 995، ص الصلة بین التصوف والتشیعدکتر کامل مصطفى شیبى در... 

رویداد شهادت امام رضا علیه السالم بوسیله زهر در شهر طوس در روایاتی از پیامبر یا ائمه اطهار علیهم     

یخ صدوق به سند خود از نعمان السالم سال ها پیش از آن حضرت پیش بینی شده بود. به عنوان نمونه ش

  :السالم فرمود بن سعد روایت کرده که گفت: امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه

شود، اسم او اسم  به زودی مردی از فرزندان من در سرزمین خراسان از روی ستم و جور به زهر کشته می

غربتش زیارت کند، خداوند گناهان من، و اسم پدرش اسم موسی بن عمران است بدانید هر کس او را در 

  .آمرزد و لو این که به تعداد ستارگان و قطرات باران و برگ درختان باشد گذشته و آینده او را می

از سلیمان بن حفص مروزی روایت شده که گفت: از  :نویسد و سید هاشم بحرانی در مدینه المعاجز می

رسانند و او در  پسرم علی را با سم مظلومانه به قتل می :فرمود موسی بن جعفر علیه السالم شنیدم که می

شود، کسی که او را زیارت کند مانند کسی است که رسول خدا را  جنب قبر هارون در طوس مدفون می

  .زیارت نموده است

همچنین دسته ای از روایات از خود امام رضا علیه السالم نقل شده که در آنها از شهادت خود به دست     

اباصلت هروی گفت: شنیدم از امام  :ون و از دفنش در طوس کنار قبر هارون خبر داده است، از جملهمام

عرض  .شود به خدا نیست از ما ائمه احدی، مگر این که کشته یا شهید می :فرمود رضا علیه السالم که می

خدا در زمان خودم مرا  رساند؟ فرمود: بدترین مخلوق شد: ای فرزند رسول خدا، پس ترا چه کسی به قتل می

کنند. آگاه باشید هر کس مرا در  کشد، و سپس در یک خانه تباه شده در دیار غربت دفن می به زهر می

غربتم زیارت کند خداوند به او اجر صدهزار شهید و صدهزار صدیق و صدهزار حج و عمره کننده و صدهزار 

  .شود الترین درجات بهشت رفیق ما قرار داده میگردد و در با نویسد و در زمره ما محشور می جهادگر می

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%82&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%82%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%82%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%85%D8%A2%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%89_%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%89_%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%89_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%89_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%89_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
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شیخ مفید در کتاب ارشاد دو روایت مختلف در مورد نحوه شهادت ان حضرت به دست مامون به شرح زیر     

  :نقل می کند

 روایت اول

روزی آن حضرت با مامون طعامی خوردند و حضرت از آن طعام بیمار شد و مامون نیز خود را به تمارض     

سپس مفید در تفصیل این جریان غم انگیز آورده است که: محمد بن علی بن حمزه از منصور بن بشیر  .زد

های خود را بلند کنم و این کار را  مامون به من دستور داد ناخن :از عبداهلل بن بشیر روایت کرده که گفت

چنان کردم، سپس مرا خواست  برای خود عادی نمایم و برای کسی درازی ناخن خود را نشان ندهم، من نیز

و چیزی به من داد که شبیه به تمر هندی بود و به من گفت: این را به دو دست خود بمال، و من چنان 

حال شما چگونه  :کردم سپس برخاسته و مرا به حال خود گذارد و پیش حضرت رضا علیه السالم رفته، گفت

بحمداهلل امروز بهترم و کسی از پرستاران و غالمان به  مامون گفت: من نیز .است؟ فرمود: امید بهبودی دارم

مامون خشمناک شد و به غالمان فریاد زد که چرا به آن حضرت  .اند؟ حضرت فرمود: نه خدمت تو آمده

ای جز خوردن  سپس گفت: هم اکنون آب انار بگیر و بخور که برای رفع این بیماری چاره .اند رسیدگی نکرده

هلل بن بشیر گوید: پس به من گفت: انار برای ما بیاور، و من اناری چند حاضر کردم، برادر عبدا .آن نیست

مامون گفت با دست خود آن را فشار بده و من فشردم مامون آب آن را با دست خود به امام رضا علیه السالم 

مرحوم  .رفتخورانید و همان سبب مرگ آن حضرت شد و پس از آن، دو روز بیشتر زنده نماند که از دنیا 

پس از آن که مامون )در آن روز( از نزد  :مفید در ادامه گزارش خود از اباصلت هروی روایت کرده که گفت

ای اباصلت اینان کار خود را کردند و  :آن حضرت بیرون رفت بر آن جناب وارد شدم، حضرت به من فرمود

  .زبانش به ذکر خدا گویا بود

 روایت دوم

حضرت رضا علیه السالم انگور را زیاد  :دیگر از محمد بن جهم نقل می نماید که گفتشیخ مفید در روایت 

های  های آن چند روز سوزن داشت، پس قدری انگور برای آن حضرت تهیه کردند، و در دانه دوست می

اری ها را کشیده و آن انگور را به نزد آن بزرگوار آوردند حضرت به همان بیم زهرآلود زدند، سپس آن سوزن

  .که پیش از این گفته شد، مبتال بود، از آن انگور زهرآلود میل فرمود و سبب شهادتش گردید

بحار االنوار به نقل از امالى شیخ صدوق و عیون اخبار الرضا نقل می کند که: ابا صلت گفت در خدمت     

برو از چهار طرف آن خاک اى که هارون مدفون است   حضرت رضا علیه السّالم بودم فرمود داخل این قبه

بردار بیاور داخل قبه شدم و خاک را آوردم مالحظه فرمود گفت این قسمت از خاک را که مربوط به طرف 

راست است بمن بده تقدیم کردم بو کشیده ریخت فرمود در اینجا میخواهند برایم قبر حفر کنند سنگى 

توانند آن را بردارند در مورد خاکى که از  نند نمیپدیدار خواهد شد که اگر تمام کلنگهاى خراسان را جمع ک

  .پائین پا و باالى سر آورده بودم همین فرمایش را تکرار نمود
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کنند بگو هفت  آنگاه فرمود: این خاک را بمن بده که خاک مدفن من است فرمود: در اینجا براى من قبر می

گوئى باندازه یک متر لحد قرار دهند خداوند اگر   پله پائین روند و ضریحى بگشایند اگر امتناع ورزیدند مى

پس از آماده شدن قبر در قسمت سر رطوبتى خواهى دید دعائى که بتو  .دهد بخواهد آن را وسعت می

بینى از همان نانى که بتو  هاى کوچکى در آن می  شود و ماهى  آموزم خواهى خواند لحد پر از آب مى  مى

واهند خورد وقتى تمام شد یک ماهى بزرگ آشکار میگردد ماهیهاى کوچک دهم براى آنها ریزه میکنى خ می

در این موقع که ماهى بزرگ دیده نشد دست  .شود ماند و بعد دیده نمی خورد بطورى که یکى هم نمی را می

رها ماند تمام این کا  آموزم بخوان آب فرو میرود و چیزى از آن باقى نمى  بر روى آب بگذار و دعائى که بتو مى

را در پیش مأمون انجام بده پس از آن فرمود: فردا میروم پیش این نابکار وقتى خارج شدم اگر سرم پوشیده 

ابا صلت گفت: صبحگاه  .نبود با من حرف بزن جواب میدهم چنانچه سرم پوشیده بود با من صحبت مکن

ده گفت امیر المؤمنین شما را فردا لباس پوشید در محراب بانتظار نشست در این موقع غالم مأمون وارد ش

خواهد کفش پوشیده از جاى حرکت نمود و رفت، منهم از پى آن جناب رفتم تا وارد بر مأمون شد جلو  مى

هاى مختلف بود یک خوشه انگور بدست داشت که مقدارى از  مأمون ظرفى از انگور و چند ظرف دیگر از میوه

اد از جاى حرکت کرده او را در بغل گرفت و پیشانیش آن را خورده بود همین که چشمش بحضرت رضا افت

را بوسید آن جناب را پهلوى خود نشانید امام فرمود انگور خوب انگور بهشتى است مأمون درخواست کرد از 

آن انگور بخورد فرمود مرا معاف دار گفت ممکن نیست شاید بمن اطمینان ندارى مأمون خوشه را گرفت و 

د براى مرتبه دوم بدست حضرت رضا علیه السّالم داد آن جناب سه دانه از انگور خورد چند دانه از آن را خور

وقتى  ،مأمون گفت: کجا میروى؟ فرمود: به جایى که فرستادى .اى پرت کرده از جاى حرکت نمود به گوشه

در خارج شد عبا را بر سر کشیده بود چیزى عرض نکردم تا داخل خانه شد دستور داد درها را ببندم 

در همین موقع مشاهده کردم جوانى خوش  .رختخواب خوابید من با حزن و اندوه داخل حیاط ایستاده بودم

هاى مجعد شبیه بحضرت رضا علیه الساّلم وارد شد پیش رفته عرض کردم از کجا آمدى درها  روى با موى

گفتم:  .بسته نیز داخلم کردهکه بسته بود فرمود کسى که مرا از مدینه در این ساعت بطوس آورده از درهاى 

من حجت خدایم بر تو. من محمّد بن  «فقال انا حجة اللَّه علیک یا ابا صلت انا محمّد بن علی»شما کیستى؟ 

وارد شوم. همین که  :الرضا علیه السّالم رفت به من نیز فرمود -به طرف اطاق علی بن موسى.علی هستم 

از جاى جست و فرزندش را در آغوش گرفت و بسینه چسبانید چشم حضرت رضا علیه السّالم به اوافتاد 

بوسید و آرام با او سخنانى میگفت که   پیشانیش را بوسید بجانب خود کشانید. امام جواد پیوسته پدر را مى

  .من نفهمیدم

در این هنگام کفى بر دهان حضرت رضا علیه الساّلم آشکار شد سفیدتر از برف حضرت جواد آن کف را 

امام دست در گریبان خود کرد چیزى شبیه گنجشک خارج کرده بحضرت جواد داد آن را بلعید. در  مکید

حضرت جواد فرمود: ابا صلت حرکت کن از انبار تخت بیاور  .این موقع حضرت رضا علیه السّالم از دنیا رفت

یم بجاى آور داخل عرض کردم: در انبار تخت و آب نیست فرمود هر چه میگو .با آب تا پدرم را غسل دهم

فرمود تو یک طرف برو کسى  .انبار شدم تخت و آب بود بیرون آوردم دامن بکمر زدم تا امام را غسل دهم

هست که بمن کمک کند حضرت رضا را غسل داد باز فرمود داخل انبار شو زنبیلى که در آن کفن و حنوط 
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ه بودم آوردم خدمت ایشان پدر خود را کفن پدرم هست بیاور وارد شدم زنبیلى دیدم که قبال در آنجا ندید

آنگاه فرمود تابوت بیاور، عرض کردم بروم پیش نجار بگویم تابوت بسازد فرمود  .کرد و بر بدنش نماز خواند

داخل انبار تابوت هست وارد شدم تابوتى دیدم که در آنجا قبال ندیده بودم جسم پاک امام را در آن تابوت 

 .د هنوز تمام نشده بود تابوت بلند شد و سقف شکافته گردید از خانه خارج شدنهاد دو رکعت نماز خوان

آید حضرت رضا را از من میخواهد، چه کنم؟ فرمود:  عرض کردم: یا ابن رسول اللَّه هم اکنون مأمون مى

ساکت باش االن بر میگردد هر پیغمبر اگر چه در مشرق بمیرد و وصى او در مغرب خداوند بین ارواح و 

امام جواد تمام نشده بود که سقف شکافته شد و تابوت بر زمین   جساد آنها جمع خواهد کرد هنوز سخنا

آمد، از جاى حرکت نمود پیکر پاک امام را از تابوت بیرون آورد و در رختخوابش گذاشت مثل اینکه نه غسل 

  .داده شد و نه کفن گردیده

اند با گریه   ه در را گشودم دیدم مأمون و غالمان ایستادهفرمود: حرکت کن در را براى مأمون بگشا همین ک

داخل شد گریبان چاک زد و بر سر خود میزد با صداى بلند میگفت: آه آقاى من ترا از دست دادم، کنار 

تمام آنچه حضرت  .بستر حضرت رضا نشست و دستور داد آماده غسل و کفن شوند امر کرد برایش قبر بکنند

کار گردید. خواست قبر پدرش را قبله قبر حضرت رضا قرار دهد یکى از اطرافیان گفت رضا فرموده بود آش

مگر نمیگوئى این شخص امام است جوابداد چرا، گفت باید قبر او جلو باشد دستور داد در طرف قبله قبر 

د بکنند گفتم بمن فرموده است که هفت پله بکنند و ضریحى بگشایند گفت بمقدارى که ابا صلت میگوی

  .بدون ضریح بکنید ولى لحد قرار میدهم

وقتى رطوبت و ماهیها را مشاهده کرد گفت: پیوسته حضرت رضا در زمان زندگانى ما را از عجایب خود 

مند میکرد اینک بعد از مرگ نیز نشان میدهد وزیرش گفت میدانى منظور از نشان دادن این عجایب   بهره

اهد بفهماند که اقتدار و سلطنت شما بنى عباس با زیادى حکمروا وزیر گفت: میخو .چیست مأمون گفت: نه

و مدت طوالنى مثل این ماهیهاى کوچک است وقتى مدت شما تمام شود خداوند شخصى از ما را بر شما 

ابا صلت میگوید: آنگاه مأمون گفت  .مسلط خواهد کرد که این سلسله را منقرض کند گفت راست میگوئى

ى بمن بیاموز سوگند یاد کردم که همین االن فراموش کردم راست هم میگفتم. آن دعائى که میخواند

  .دستور داد مرا زندانى کنند و حضرت رضا علیه السّالم را دفن نمود

یک سال در زندان بودم خیلى دلم تنگ شد شبانگاهى تا بصبح متوسل به خاندان نبوت شدم و از خدا 

نشده بود که امام جواد وارد شد فرمود دلت تنگ شده   عایم تمامخواستم بحق آنها مرا نجات دهد هنوز د

فرمود: حرکت کن دست به زنجیرهائى که به آن بسته شده بودم زد باز  .است عرض کردم: آرى بخدا قسم

دیدند ولى  شد دست مرا گرفت و از زندان خارج نمود با اینکه غالمها و زندانبانها ایستاده بودند و مرا می

در پناه خدا دیگر نه تو مأمون را خواهى دید و نه  :زدن نداشتند از زندان که بیرون آمدم فرمود قدرت حرف

  .ام  او ترا. ابا صلت گفت: بعد از آن تاکنون مأمون را ندیده

 منابع
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 رحلت پیامبر اسالم

سال یازدهم هجری و علمای اهل  صفر 92تاریخ رحلت رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله را شیعیان 

می دانند و در روز آن اختالف نظر دارند. چیزی که در منابع تاریخی ثبت شده آن است  ربیع االولسنت ماه 

که آن حضرت مدتی بیمار شدند و پس از آن رحلت نمودند. اما در روایات که از ائمه علیهم السالم نقل شده 

شدن سم به شهادت رسیدند. به نظر می رسد این روایات  است بیان گردیده که آن حضرت در اثر خورانده

 بیان کننده علت بیماری آن حضرت هستند. 

علیهم السالم، تاریخ رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و  اهل بیتبه پیروى از  شیعهریخ نگاران و سیره نویسان تا

آن را در سال یازدهم هجرى قمرى دانسته اند، ولیکن علماى اهل سنت تاریخ  صفر 92آله را روز دوشنبه 

برخى روز اول،  .ذکر کرده اند و در این که چه روزى از ربیع االول بوده است، اختالف دارند ربیع االولماه 

شیخ عباس قمی می  عده اى روز دیگرى از این ماه را بیان کردند برخى روز دوم و برخى روز دوازدهم و

واقدى از جمله کسانى است که  .اند  گوید اکثر علماى اهل سنّت آن را در روز دوازدهم ماه ربیع األوّل گفته

  .رحلت آن حضرت را در روز دوشنبه دوازدهم ربیع االول مى داند

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
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پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله ناشی از خوراندن سم به ان حضرت دالیل بسیاری وجود دارد که رحلت     

بوده است. این دالیل و روایات، از تواتر معنوی برخوردارند؛ یعنی هرچند که الفاظ و توصیفات آنها کامالً با 

دق )ع( یکدیگر مشابه نیستند، اما از مجموع آنها، می توان موضوع مورد بحث را ثابت نمود. از جمله امام صا

می فرمایند: چون پیامبر اسالم )ص(، ذراع )یا سر دست( گوسفند، را دوست می داشتند، یک زن یهودی با 

در جای دیگری آن حضرت فرمودند:  .اطالع از این موضوع ایشان را با این بخش از گوسفند مسموم نمودند

ان فرمودند که لقمه ای که آن پیامبر اکرم )ص( در جریان جنگ خیبر مسموم شده و هنگام رحلتشان بی"

روز در خیبر تناول نمودم، اکنون اعضای بدنم را نابود نموده است و هیچ پیامبر و جانشین پیامبری نیست، 

در این روایت، عالوه بر تصریح به مسموم شدن رسول خدا )ص( و  ."مگر این که با شهادت از دنیا می رود

ی نیز اشاره می شود که مرگ تمام پیامبران و اوصیا با شهادت شهادت ایشان در پی مسمومیت، به اصلی کل

دارد که این اصل کلی را تقویت بوده و هیچ کدام، با مرگ طبیعی از دنیا نمی روند! روایات دیگری نیز وجود 

  .نمایدمی

تأیید  عالوه بر روایات شیعه روایات فراوانی در صحاح و دیگر کتب اهل سنت وجود دارد که همین موضوع را

  :می نماید که به عنوان نمونه، به سه مورد آن اشاره می نماییم

روایت اول: در معتبرترین کتاب اهل سنت، نقل شده که پیامبر )ص( در بیماری منجر به رحلتشان، خطاب 

من همواره درد ناشی از غذای مسمومی را که در خیبر تناول نموده ام، در "به همسرشان عائشه فرمودند: 

همین موضوع در  ,م احساس می کردم و اکنون گویا وقت آن فرا رسیده که آن سم، مرا از پای درآوردبدن

سنن دارمی نیز بیان شده است. عالوه بر این که در این کتاب، به شهادت برخی از یاران پیامبر )ص(، بر اثر 

  .تناول همان غذای مسموم نیز اشاره شده است

مسند خود، ماجرایی را بیان می نماید که طی آن، بانویی به نام ام مبشر که  روایت دوم: احمد بن حنبل در

فرزندش به دلیل خوردن غذای مسموم در کنار پیامبر )ص(، به شهادت رسیده بود؛ در ایام بیماری ایشان به 

می عیادتشان آمده و اظهار داشتند که من احتمال قوی می دهم که بیماری شما ناشی از همان غذای مسمو

باشد که فرزندم نیز به همین دلیل به شهادت رسید! پیامبر )ص( در پاسخ فرمودند که من نیز دلیلی به غیر 

مرحوم مجلسی نیز  .از مسمومیت، برای بیماری خویش نمی بینم و گویا نزدیک است که مرا از پای در آورد

دلیل است که مسلمانان اعتقاد دارند،  با نقل روایتی؛ تقریبا مشابه با این روایت بیان نموده که به همین

  .عالوه بر فضیلت نبوت که به پیامبر )ص( هدیه شده، ایشان به فوز شهادت نیز نائل آمده اند

روایت سوم: محمد بن سعد؛ از قدیمی ترین مورخان مسلمان ماجرای مسمومیت پیامبر اکرم )ص( را این 

ر را فتح نموده و اوضاع به حالت عادی برگشت، زنی هنگامی که پیامبر )ص(، خیب :گونه نقل می نماید

یهودی به نام زینب که برادر زاده مرحب بود که در جنگ خیبر کشته شد، از دیگران پرسش می نمود که 

پیامبر )ص( کدام بخش از گوسفند را بیشتر دوست می دارد؟ و پاسخ شنید که سر دست آن را. سپس آن 

تکه نمود و بعد از مشورت با یهودیان در مورد انواع سم ها، سمی که تمام  زن، گوسفندی را ذبح کرده و تکه
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آنان معتقد بودند، کسی از آن جان سالم به در نمی برد را، انتخاب نموده و اعضای گوسفند و بیشتر از همه 

اقامه  جا، سردست ها را مسموم نمود. هنگامی که آفتاب غروب نموده و پیامبر )ص( نماز مغرب را به جماعت

فرموده و در حال برگشت بودند، آن زن یهودی را دیدند که همچنان نشسته است! پیامبر )ص( دلیل آن را 

پرسیدند و او جواب داد که هدیه ای برایتان آوردم! پیامبر )ص( با قبول هدیه، به همراه یارانش بر سر سفره 

فرمودند که دست نگه دارید! گویا این  نشسته و مشغول تناول غذا شدند ... بعد از مدتی، پیامبر )ص(

مؤلف کتاب، سپس نتیجه می گیرد که شهادت پیامبر )ص( به همین دلیل بوده  !گوسفند مسموم است

بدین ترتیب، از مجموع روایات نقل شده در کتب شیعه و اهل سنت، می توان نظریه شهادت ناشی از  .است

به اتفاق این روایات، زمان مسمومیت ایشان، هم زمان با  مسمومیت پیامبر )ص( را تقویت نمود که در قریب

  .جنگ خیبر و توسط زنی یهودی بیان شده است

 خبر دادن پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله از رحلت خود

، در مدینه قبل از بیمارى غدیر خم، در مکه، در عرفهدر  حجرسول اکرم صلی اهلل علیه و آله در آخرین سفر 

و بعد از آن در جمع یاران یا در ضمن سخنرانى عمومى، با صراحت و بدون هیچ ابهام، از رحلت خود خبر 

داد. چنان که قرآن رهروان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله را آگاه ساخته بود که پیامبر هم در نیاز به 

  .یمارى و پیرى مانند دیگر افراد بشر است و همانند آنان خواهد مردخوراک و پوشاک و ازدواج و وقوع ب

فرمود: مناسک خود را از من فراگیرید، شاید بعد از امسال دیگر به  رمى جمراتدر هنگام  حجة الوداعدر 

ع بزرگ حاجیان فرمود: حج نیایم. هرگز مرا دیگر در این جایگاه نخواهید دید. هنگام بازگشت نیز در اجتما

  .نزدیک است فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت نمایم

عبداهلل بن مسعود گوید: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله یک ماه قبل از رحلت، ما را از وفات خود آگاه 

بازگشت  نمود... عرض کردیم: اى رسول خدا! رحلت شما در چه موقع خواهد بود؟ فرمود: فراق نزدیک شده و

زمانى نیز فرمود: نزدیک است فراخوانده شوم و دعوت حق را اجابت نمایم و من دو  .به سوى خداوند است

چیز گران در میان شما مى گذارم و مى روم: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم... و خداوند لطیف و آگاه به من 

بر من وارد شوند. پس خوب بیندیشید  حوض کوثرخبر داد که این دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا کنار 

  .چگونه با آن دو رفتار خواهید نمود

فضل روزى به آن حضرت خبر دادند که مردم از وقوع مرگ شما اندوهگین و نگرانند. پیامبر در حالى که به 

بن ابى طالب علیه السالم تکیه داده بود به سوى مسجد رهسپار گردید و پس از درود و  امام علیو  بن عباس

مرگ پیامبر خود در هراس هستید. آیا پیش از من، سپاس پروردگار، فرمود: به من خبر داده اند شما از 

آگاه باشید، من به رحمت پروردگار خود خواهم پیوست و شما نیز به  !پیامبرى بوده است که جاودان باشد؟

  ...رحمت پروردگار خود ملحق خواهید شد
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سفارش و در خطاب به انصار فرمود: اى گروه انصار، زمان  انصاردر فرصتى دیگر مردم را به رعایت حقوق 

  ...فراق و هجران نزدیک است، من دعوت شده و دعوت را پذیرفته ام

بدانید دو چیز است که از نظر من بین آن دو هیچ تفاوتى نیست. اگر بین آن دو مقایسه شود به اندازه 

تارمویى بین آن دو فرقى نمى گذارم. هر کس یکى را ترک کند مثل این است که آن دیگرى را هم ترک 

کرده است... آن دو کتاب آسمانى و اهل بیت رسالت هستند... سفارش مرا در مورد اهل بیت من رعایت 

  ...کنید و

پس از آن هرگز به ضاللت نیفتید؟ نیز فرمود: آیا شما را به چیزى راهنمایى نکنم که اگر بدان چنگ زنید، 

چیز( على است. با دوستى من دوستش بدارید و به احترام و )گفتند: بلى، اى رسول خدا. فرمود: آن 

  .از طرف خداوند به من دستور داده بود جبرئیلبزرگداشت من، او را محترم و بزرگ بدارید. آن چه گفتم 

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در بیمارى خود که به رحلتش انجامید. فرمود: مرگ گوید:  ابن حجر هیثمى

من به همین زودى فرا مى رسد و من سخن خود را به شما رساندم و راه بهانه و عذر را بر شما بستم. آگاه 

  .باشید، من کتاب پروردگارم و اهل بیت خود را در میان شما مى گذارم و مى روم

على را گرفت و باال برد و فرمود: این شخص على بن ابى طالب است که همراه با قرآن است و سپس دست 

  .نمایندکه با من مالقات  روز قیامتقرآن با على است و از یکدیگر جدانشوند تا 

نماز پس از انجام  مسجددر روز دوشنبه آخرین روز از زندگى رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله آن بزرگوار در 

فرمود: اى مردم! آتش فتنه ها شعله ور گردیده و فتنه ها همچون پاره هاى امواج تاریک شب روى  صبح

  .آورده است

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در حالى جان سپرد که سر در دامن على بن ابى طالب علیه السالم داشت. 

 ابوبکرعلى علیه السالم شیون کنان، رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله را به اطرافیان خبر داد. در این زمان 

  .رفته بود و عایشه به دنبال وى فرستاد تا بى درنگ به شهر آید «سنح »به محل سکونت خود در

فات پیامبر صلی اهلل علیه و آله زمزمه شد، عمر به نهیب فریاد برآورد: هرگز چنین نیست. این چون خبر و    

بعضى از منافقانند که مى پندارند پیامبر مرده است! مردم بدانید، به خدا سوگند، رسول خدا نمرده است 

ت، او چهل روز از بلکه به سوى پروردگار خود رفته، به همان گونه که موسى به سوى پروردگار خود رف

. به خدا سوگند، رسول پیروان خود غایب بود و پس از این که گفته شد او مرده است به نزد ایشان بازگشت

  .گردد و دست و پاى کسانى را که گمان برده اند او مرده است، قطع خواهد کردخدا باز مى

کلمات را به قدرى تکرار کرد که دهانش  او بى وقفه مردم را بیم مى داد و در هراس و تردید مى گذارد و آن

کف نمود. مى گفت: هر کس بگوید او مرده است با این شمشیر سرش را از تن جدا خواهم کرد. خداوند تا 

  .وعده هایش را به دست او عملى نسازد، وى را نزد خود نمى برد
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لیه و آله نداشت و از همین در آن هنگامه از خانواده حضرت کسى تردید در رحلت رسول گرامى صلی اهلل ع

رو جز عباس، شنیده نشد که کسى با عمر سخن گفته و به او توجهى کرده باشد. جز این که برخى چون 

گفتند: او چه مى گوید!! از وى بپرسید مگر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در  .آشوب آفرینى عمر را دیدند

  .یمه و آشفته سخن مى گویى! و او در پاسخ گفت: نه، اصالاین باره به تو چیزى فرموده که این گونه سراس

ا نیز که جسد نابین ابن ام مکتومموضوع رحلت براى خاندان پیامبر و مردم چنان قطعى و بدیهى بودکه 

صلی اهلل علیه و آله را نمى دید همانند عباس در اعتراض به عمر گفت: تو از خود چه مى  رسول خدامطهر 

رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل  گویى؟! مگر قرآن نیست که مى فرماید: و ما محمد اال

  .انقلبتم على اعقابکم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر اهلل شیئا و سیجزى اهلل الشاکرین

محمد جز فرستاده اى که پیش از او هم پیامبرانى )آمده و( گذشتند، نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از 

-زگردد هرگز هیچ زیانى به خدا نمىى گردید! هر کس از عقیده خود باعقیده خود )به شیوه جاهلیت( برم

  .رساند و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى دهد

عباس مى افزود: تردید نیست که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله مرده است. بیایید او را دفن کنیم. )با فرض 

بار طعم مرگ مى چشاند و رسولش را دوبار! او بزرگوارتر از قطعى که وى مرده است.( آیا خداوند شما را یک 

آن است که دوبار بمیرد. بیایید او را دفن کنیم. اگر راست باشد که او نمرده بر خداوند دشوار نیست که 

  ...خاک را از روى او به یک سوزند و

کرد تا آن که چند ساعتى  با این حال، عمر بدون کمترین توجه به اعتراض آنان، بر نظر خود پافشارى مى

بعد ابوبکر از محل سکونت خود در سنح رسید. و چون چشم به جسد مطهر پیامبر صلی اهلل علیه و آله 

دوخت، همان آیه را که پیشتر دیگران خوانده بودند خواند و عمر را به سکوت فراخواند و او نیز ساکت بر 

  !آیا این از قرآن است؟ .نیده بودمزمین نشست و گفت: گویا این آیه را پیش از این نش

محققان و مورخان اهل تسنن بر پایه اعتراف عمر انگیزه او را زمینه سازى براى رسیدن ابوبکر به مدینه     

مى نویسد: عمر با این اقدام مى خواست فرصتى براى رسیدن ابوبکر به محل  ابن ابى الحدید .یاد کرده اند

قبل از سخنرانى ابوبکر در مسجد، ضمن عذرخواهى از  «سقیفه »زیرا او در فرداى  ;فراهم آورده باشد

اظهارات روز گذشته در انکار وفات پیامبر صلی اهلل علیه و آله، گفت: وقتى فهمیدم رسول خدا صلی اهلل علیه 

انصار و دیگران، زمامدارى را  و آله از دنیا رفته است، ترسیدم بر سر زمامدارى، جنجال و آشوب به پا شود و

  .به دست گیرند یا از اسالم برگردند

صلی اهلل علیه و آله در حالى که عده اى از سران و سیاست مداران مهاجر و  رسول خداپس از رحلت     

انشینى آن حضرت به مجادله و منازعه پرداخته بودند، گردآمده و درباره ج سقیفه بنى ساعدهانصار در 

کردن بدن مطهر پیامبر  کفندادن و  غسلحضرت على علیه السالم به اتفاق برخى از عموزادگان خویش به 

م روز دوشنبه و شب سه شنبه مرد »امام باقر)ع(دراین زمینه چنین میفرمایند:  .صلی اهلل علیه و آله پرداخت
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را بر بدن آن حضرت نماز میخواندند، و عموم مردم حتی خواص و نزدیکان حضرت بر بدن مبارک نماز 

و دفن حضرت حاضر نشدند. امیرالمومنین )ع(بریده  خواندند، اما هیچیک از اهل سقیفه بر غسل و کفن

اسلمی را برای خبر دادن نزد آنان فرستاد، ولی اعتنایی نکردند و بعد از دفن آن حضرت بیعت آنان هم تمام 

  .شد

اهل بیت علیهم السالم و وابستگان آن حضرت و بزرگان صحابه درباره مکان تدفین بدن مطهر آن حضرت به 

ند و هر کدام پیشنهاد خاصى ارائه کردند. حضرت على علیه السالم که متکفل تجهیز بدن گفت وگو پرداخت

إنّ اللّه لم یقبض روح نبیه إلّا فى أطهر البقاع و  :آن حضرت و از نزدیکترین مردان به آن حضرت بود، فرمود

ر پاکیزه ترین به درستى که خداى سبحان، جان پیامبرى را نمى گیرد مگر د ینبغى أن یدفن حیث قبض؛

  .شد، در همان جا دفن گردد قبض روحمکان، و سزاوار است در همان مکانى که 

امیرمؤمنان على ابن أبى طالب علیه السالم مورد پسند همگان قرار گرفت و بدن گفتار مستدل و روح نواز 

مطهر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله را در همان مکانى که جان به جان آفرینان تسلیم کرده بود، دفن 

  .نمودند

پیشنهاد دفن پیامبر صلی اهلل علیه و آله را، در همان مکانى که وفات یافت، به ابوبکر منتسب کرد و  ،طبرى

از او نقل کرد: ما قبض نبىٌ إلّا یدفن حیث قبض؛ هیچ پیامبرى از دنیا نخواهد رفت، مگر این که در همان 

صلی اهلل علیه  مسجد النبىهم اکنون مرقد مطهر آن حضرت در داخل  .مکانى که قبض روح شد دفن گردد

  .و آله قرار دارد و زیارت گاه مسلمانان و مشتاقان آن حضرت از سراسر عالم است

رای امام علی علیه السالم حادثه ای سخت و جان سوز بود. چنان رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله ب    

پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا، با مرگ تو رشته ای پاره شد که در مرگ دیگران چنین » که می فرماید: 

آمدن پیام و اخبار آسمانی بود. مصیبت تو دیگر مصیبت دیدگان را تسلّی  و فرود نبوتقطع نشد و آن 

دهنده است یعنی پس از مصیبت تو دیگر مرگ ها اهمیتی ندارد. و از طرفی این یک مصیبت همگانی است 

ه که عموم مردم به خاطر تو عزادارند. اگر نبود که امر به صبر و شکیبایی فرموده ای و از بی تا بی نهی نمود

ای آن قدر گریه می کردم که اشک هایم تمام شود. و این درد جان کاه همیشه در من می ماند و حزن و 

  «.اندوهم دائمی می شد. که همه این ها در مصیبت تو کم و ناچیز است

 ؛ گویا در و دیوار خانه فریادفضَجَّتِ الدّارُ االفنیةُ»همچنین آن حضرت در توصیف رحلت پیامبر فرمودند: 

  «.زدمی

سالم اهلل علیها در خطبه فدکیه و خطبه ای که بعدا در جمع زنان مدینه که به عیادت  زهرا حضرت    

  :ایشان آمده بودند ایراد فرموده اند . پیامدهای رحلت پیامبر را بیان می کنند از جمله آنها عبارتند از

 ؛ ایجاد ضعف و سستی در میان مردم .9

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%82%D8%A8%D8%B6_%D8%B1%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
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حضرت در خطبه ای که در حضور زنان مدینه که به عیادت ایشان آمده بودند نیز « وَهیُهُ یا»استومَعَ وهْنُهُ 

 است زشت چه الصّفاة؛ وقرع الجدّ بعد واللعب الحدّ لفلول فقبحا»: این امر را تذکر دادند و با تأسف فرمودند:

  .کوشش و تالش همه آن از پس مردانتان بودن بازیچه و سستی

 ؛ بوجود آمد تفرقه و اختالف .9

  .«استنهَرَ فتقُهُ وانْفَتَقَ رَتْقُهُ؛ تشتت و پراکندگی گسترش یافت و وحدت و همدلی از هم گسست»

  .امید و آرزوهای مسلمانان به ناامیدی تبدیل شد .6

آنان که به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و احکام عالیه اسالم ناب حضرتش دلخوش کرده بودند از نعمت 

بهره مند گشته بودند. اکنون با دیدن حوادث بعد از آن حضرت مأیوس شده و  حکومت اسالمیو  دین الهی

  .واکَدَتِ االَمالُ»امیدشان به یأس مبدل گشت. 

 ؛ به حریم پیامبر بی حرمتی شد .4

هنوز جسد مبارک پیامبر بر زمین که اجتماع سقیفه بدون « عَ الحَریمُ و اُزِیلَتِ الحُرْمَةُ عِنْدَ مَماتِهِاضی»

نظرخواهی از خاندان پیامبر به تعیین جانشین برای آن حضرت می پردازند. و حق اهل بیت حضرتش را 

  .ضایع می کنند

 ؛ .خط نفاق و دورویی آشکار شد .6

حضرت در جای دیگری از همین خطبه، با کنایه زیبایی به این نفاق افکنی « ظَهَرَ فیکُمْ حَسْکَةَ النّفاق»

تَشْرَبُونَ حَسْوا فیِ ارْتِغاء َو تَمْشُونَ الَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ فِی الْخَمْرِ وَالضَّرّاءِ وَ نَصْبِرُ »پرداخته است و فرموده است: 

الْمُدی، وَ وَخْزِ السَّنانِ فِی الْحبشاء؛ شیر را اندک اندک با آب ممزوج نمودید و به بهانه  مِنْکُمْ عَلی مِثْلِ حَزِّ

این که آب می نوشید، شیر را خوردید. کنایه از نفاق است که تظاهر به عملی می شود که در واقع خالف آن 

بر این رفتار شما که مانند است و برای نابودی اهل بیت او در پشت تپه ها و درختان کمین کردید و ما 

  .بریدن کارد و فروبردن نیزه در شکم، دردآور و کشنده است صبر می کنیم

 ؛ .دین و معنویت کم رنگ شد .5

زهرا سالم اهلل  حضرت فاطمهچادر یا عبایی که بدن انسان را می پوشاند، « جَلْباب« »و سَمَلَ جَلْبابُ الدّینَ»

علیها تعبیر به جلباب دین فرموده. چون دین نیز تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان را در بر می 

  .گیرد، همان گونه که چادر و عباء تمام بدن انسان را در برمی گیرد

  .ر بی تفاوتی شدندمردم دچا .2

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87
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یا مَعاشِرَ الْفِتْیَةِ وَاَعْضاء »حضرت خطاب به انصار که با جان و مال پیامبر را کمک کرده بودند چنین فرمودند: 

الْمِلَّةِ، وَ حَضَنَةِ االِسالمِ ما هذِهِ الْغمیزَةُ فی حَقّی والسّنةُ عَنْ ظالمَتی؛ ای گروه جوانمرد، ای بازوان ملت و 

الم، این غفلت و سستی و ضعف شما در حق من و تغافل و بی تفاوتی و خواب آلودگی در مورد یاوران اس

  دادخواهی من، چیست؟

  .مردم پیمان شکنی کردند .2

ن حق پس چرا بعد از بیا«. فَانّی حِرْتُمْ بَعْدَ البَیانِ وَ اَسْرَرْتُمْ بَعْدَ االِعْالنِ وَ نَکَصْتُمْ بَعْدَ االِقْدامِ»فرمودند: 

حیران و سرگردانید، و بعد از آشکار کردن عقیده پنهان کاری می کنید و بعد از آن پیشگامی و روی آوردن 

  .به عقب برگشته پشت نموده اید

حضرت زهرا سالم اهلل علیها، در این فراز به حادثه غدیر اشاره می کند که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 

ود و به آن ها اعالم کرد و آنان نیز با علی علیه السالم بیعت کردند. اما اکنون بیعت آن را برای مردم بیان فرم

  .خود را شکستند

 ؛ مردم دچار وسوسه های شیطانی شدند .1

و در جای دیگر از خطبه «. تَسْتَجیبُونَ لِهتافِ الشَّیْطانِ الْغَوِیّ؛ به شیطان گمراه کننده پاسخ مثبت دادید»

طْلَعَ الشَّیطانُ رَأسَهُ مِنْ مَغْزَرِهِ هاتِفا بِکُمْ فَاَلْفاکُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجیبینَ؛ شیطان سر خود را از اَ»فرموده اند: 

  ...مخفیگاه بدرآورد. شما را فراخواند. دید که پاسخگوی دعوت باطل او هستید

 ؛ شتاب در شنیدن حرف های بیهوده و بی اساس .99

الْمُسْرِعَةِ اِلی قیلِ الْباطِلِ الْمُغْضِیَةِ عَلَی الْفِعْلِ الْقَبیحِ الْخاسِر؛ ای گروه مردم که به سوی مَعاشر النّاس »

  .شنیدن حرف های بیهوده شتاب می کنید و کردار زشت زیانبار را نادیده می گیرید

  .نطفه مظاهر فساد روئیدن گرفت .99

اَمّا لَعَمْری لَقَدْ لَقِحَتْ فَنَظِرَةً رَیثما تُنْتِجُ ثُمَّ »انصار فرمود:  در پایان خطبه عیادت خطاب به زنان مهاجر و

احْتَلِبُوا مِلْ ءَ الْقَعْبِ دَما عَبیطَا وَ ذُعافا مُبیدا؛ به جان خودم سوگند نطفه فساد بسته شد، باید انتظار کشید تا 

پستان شتر به جای شیر خون بدوشید و  کی مرض فساد پیکر جامعه اسالمی را از پای درآورد که پس از این

  .زهری که به سرعت هالک کننده است

  .فرصت طلبان به سر کار آمدند .99

حضرت سالم اهلل علیها در فرازهایی از خطبه فدکیّه به گروه های فرصت طلب که منتظر بودند تا بعد از 

  :ا را نیز بیان فرموده استرحلت پیامبر از موقعیت بهره برند پرداخته است. و ویژگی های آن ه
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 .در ظاهر ساکت و آرام بودند. وادِعُونَ فروگذاران .9

 .اهل خوشگذرانی بودند، فاکِهُون .9

 .راحت طلب و رفاه زده بودند. انتُم فی رفاهیَّةٍ مِنَ العَیْش .6

 .منتظر پیش آمد حوادث برای پیامبر و اهل بیت بودند. تَتَربّصونَ بنا الدّوائِر .4

 .ها را دنبال می کردند. تتوَلَفون االخبارَاخبار و رویداد .6

 در جنگ ها عقب نشینی و یا فرار می کردند. تنکُصُونَ عِندَ النّزالِ و تَفِرّونَ مِنَ القِتال .5

 منابع

  ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی.  .دایرة المعارف بزرگ اسالمی ."مدخل اسالم"ابوالقاسم گرجی

سازمان فرهنگ و ارتباطات  .615، ص 2، جلد -9652تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی، 

 .اسالمی

 61یوسف بوشهرى، راز انکار رحلت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(، ماهنامه کوثر، شماره  

  محمدصفر جبرئیلی، پیامدهای رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله از دیدگاه حضرت زهرا سالم

 .(9619مرداد  92)سایت حوزه، 966، شماره 9629سالم، اردیبهشت اهلل علیها، پاسدار ا

 موسسه تبیان، نرم افزار دایرة المعارف چهارده معصوم علیهم السالم 

 آیا پیامبر گرامی اسالم )ص( به شهادت رسیدند؟ 

 

 

 چه روزی است؟روز مباهله 

مدینه اولین باری است که میهمانی چنین غریبه را به خود می بیند. کاروانی متشکل از شصت میهمان 

ناآشنا که لباس های بلند مشکی پوشیده اند ، به گردنشان صلیب آویخته اند ، و انواع و اقسام طال و 

 جواهرات را بر لباس های خود نصب کرده اند.

وقتی این شصت نفر برای دیدار با پیامبر ، وارد مسجد می شوند ، همه با حیرت و تعجب به آنها نگاه می 

کنند. اما پیامبر بی اعتنا از کنار آنان می گذرد و از مسجد بیرون می رود هم هیات میهمانان و هم 

ن تاکنون ندیده اند که پیامبر می شوند. مسلمانامسلمانان ، از این رفتار پیامبر ، غرق در تعجب و شگفتی 

نایی مهربانشان به میهمانان بی توجهی کند که به همین دلیل ، وقتی سرپرست هیات مسیحی علت بی اعت

 کدام از مسلمانان پاسخی برای گفتن پیدا نمی کنند.  پیامبر را سوال می کند ، هیچ

را که او نزدیک از حضرت علی بپرسند ، چ پیامبر راتنها راهی که به نظر می رسد ، این است که علت رفتار 

ترین فرد به پیامبر و آگاه ترین ، نسبت به دین و سیره و سنت اوست. مشکل ، مثل همیشه به دست علی 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.pe.icro.ir/
http://www.pe.icro.ir/
http://www.pe.icro.ir/
http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=16373&ParentID=15362
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اگر می خواهید مورد حل می شود. پاسخ او این است که : پیامبر با تجمالت و تشریفات ، میانه ای ندارند ؛ 

را فروبگذارید و با هیاتی ساده ، ت گیرد ، باید این طالجات و جواهرات و تجمال توجه و استقبال پیامبر قرار ب

. این رفتار پیامبر ، هیات میهمان را به یاد پیامبرشان ، حضرت مسیحی می اندازد که به حضور ایشان برسید

 خود با نهایت سادگی میزیست و پیروانش را نیز به رعایت سادگی سفارش می کرد.

-له گرفته اند ، احساس شرمساری میکه میبینند ، در رفتار و کردار ، این همه از پیامبرشان فاصآنان از این 

د می ا هیاتی ساده وارد مسجتجمالت خود را کنار می گذارند و بکنند. میهمانان مسیحی وقتی جواهرات و 

ند. شصت دانشمند مسیحی ، دور تا دور خیزد و به گرمی از آنان استقبال می کشوند ، پیامبر از جای بر می

پیامبر می نشینند و پیامبر به یکایک آنان خوشامد می گوید ، در میان این شصت نفر ، که از پیران و 

بزرگان مسیحی نجران هستند ، ))ابوحارثه(( اسقف بزرگ نجران و ))شرحبیل(( نیز به چشم می خورند. 

به شرحبیل و دیگر  ف بزرگ نجران ، بر عهده دارد. او نگاهیپیداست که سرپرستی هیات را ابوحارثه اسق

 همراهان خود می اندازد و با پیامبر شروع به سخن گفتن می کند:

 ))چندی پیش نامه ای از شما به دست ما رسید ، آمدیم تا از نزدیک ، حرف های شما را بشنویم((. 

ام ، پذیرش اسالم و پرستش خدای یگانه است((. و برای معرفی پیامبر می فرماید: ))آنچه من از شما خواسته

))اگر منظور از پذیرش اسالم ،  هپاسخ می دهدکاسالم ، آیاتی از قرآن را برایشان می خواند.اسقف اعظم 

 ((ما قبال به خدا ایمان آورده ایم و به احکام او عمل می کنیم.مان به خداست ، ای

ید و انجام می دهید ، سازگاری ندارد. دقالم ، عالیمی دارد که با آنچه معتپیامبر می فرماید: ))پذیرش اس

شما برای خدا فرزند قائلید و مسیح را خدا می دانید ، در حالی که این اعتقاد ، با پرستش خدای یگانه 

اسقف برای لحظاتی سکوت می کند و در ذهن دنبال پاسخی مناسب می گردد. یکی دیگر از متفاوت است.((

))مسیح به هبزرگان مسیحی که اسقف را درمانده در جواب می بیند ، به یاری اش می آید و پاسخ می دهدک

که مادر او مریم ، بدون اینکه با کسی ازدواج کند ، او را به دنیا آورد. این نشان می این دلیل فرزند خداست 

ناگهان فرشته وحی نازل می شود و پیامبر لحظه ای سکوت می کند.  ((دهد که او باید خدای جهان باشد.

الفاصله پیام خداوند را برای آنان بازگو می ر می آورد. پیامبر بپاسخ این کالم را از جانب خداوند برای پیامب

کند: ))وضع حضرت عیسی در پیشتگاه خداوند ، همانند حضرت آدم است که او را به قدرت خود از خاک 

می دهد که ))اگر نداشتن پدر داللت بر خدایی کند ، حضرت آدم که نه  توضیح 61آیه آل عمران آفرید ...(( 

شتر شایسته مقام خدایی است. در حالی که چنین نیست و هر دو بنده و مخلوق بیپدر داشت و نه مادر ، 

 ((خداوند هستند.
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از شصت هیچ یک لحظات به کندی می گذرد ، همه سرها را به زیر می اندازند و به فکر فرو می روند. 

دانشمند مسیحی ، پاسخی برای این کالم پیدا نمی کنند. لحظات به کندی می گذرد ؛ دانشمندان یکی 

یکی سرهایشان را بلند می کنند و در انتظار شنیدن پاسخ به یکدیگر نگاه می کنند ، به اسقف اعظم ، به 

ع نشدیم . تنها راهی که برای شرحبیل ؛ اما ... سکوت محض.عاقبت اسقف اعظم به حرف می آید: ))ما قان

اثبات حقیقت باقی می ماند ، این است که با هم مباهله کنیم. یعنی ما و شما دست به دعا برداریم و از 

 خداوند بخواهیم که هر کس خالف می گوید ، به عذاب خداوند گرفتار شود.((

پیامبر لحظه ای می ماند. تعجب می کند از اینکه اینان این استدالل روشن را نمی پذیرند و مقاومت می 

 پیامبر می دوزند تا پاسخ او را بشنوند.دهان  چشم بهکنند. مسیحیان 

بگو بیایید ،  [به مباهله دعوتش کن]))هر کس پس از روشن شدن حقیقت ، با تو به انکار و مجادله برخیزد ، 

شما فرزندانتان را بیاورید و ما هم فرزندانمان ، شما زنانتان را بیاورید و ما هم زنانمان. شما جان هایتان را 

آل  ((بیاورید و ما هم جان هایمان ، سپس با تضرع به درگاه خدا رویم و لعنت او را بر دروغگویان طلب کنیم.

  5عمران آیه 

خداوند به آنان ، اعالم می کند که من برای مباهله آمده ام. دانشمندان مسیحی به  پیامبر پس از انتقال پیام

 هم نگاه می کنند ، پیداست که برخی از این پیشنهاد اسقف رضایتمند نیستند ، اما انگار چاره ای نیست.

 زمان مراسم مباهله ، صبح روز بعد و مکان آن صحرای بیرون مدینه تعیین می شود.

شم به دروازه مدینه دوخته اند تا ی در بیرون مدینه ایستاده اند و چشصت دانشمند مسیحصبح است ، 

 محمد با لشکری از یاران خود ، از شهر خارج شود و در مراسم مباهله حضور پیدا کند.

تعداد زیادی از مسلمانان نیز در کنار دروازه شهر و در اطراف مسیحیان و در طول مسیر صف کشیده اند تا 

لحظات سپری می شود و پیامبر در حالی که حسین را در  ننده این مراسم بی نظیر و بی سابقه باشند.بی

سر او تنها یک مرد و زن دیده  آغوش دارد و دست حسن را در دست ، از دروازه مدینه خارج می شود. پشت

 زن فاطمه.شوند. این مرد علی است و این می

تعجب و حیرت ، همراه با نگرانی و وحشت بر دل مسیحیان سایه می افکند. شرحبیل به اسقف می گوید : 

لرزد ، نگاه کن. او فقط دختر ، داماد و دو نوه خود را به همراه آورده است.اسقف که صدایش از التهاب می 

 گوید:می

بیاورد ، فقط عزیزان و نزدیکان خود را همین نشان حقانیت است. به جای اینکه لشکری را برای مباهله ))

 ((دعوت کرد مطمئن است که عزیز ترین کسانش را سپر ساخته است.پیداست به حقانیت آورده است ، 
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ان و جان هایمان. پیداست که علی را عنوان جان ندیروز محمد گفت که فرزندانتان و زشرحبیل می گوید: ))

برای محمد از جان عزیزتر است . در کتاب های قدیمی ما ، نام او به ))آری ، علی ((خود همراه آورده است.

 عنوان وصی و جانشین او آمده است...((

انی و اضطراب می گویند: ))ما به د را به اسقف می رسانند و با نگردر این حال ، چندین نفر از مسیحیان خو

چند نفر دیگر ادامه می شماریم.(( این مباهله تن نمی دهیم. چرا که عذاب خدا را برای خود حتمی می

دهند: ))مباهله مصلحت نیست. چه بسا عذاب ، همه مسیحیان را بر بگیرد.(( کم کم تشویش و ولوله در 

میان تمام دانشمندان مسیحی می افتد و همه تالش می کنند که به نحوی اسقف را از انجام این مباهله 

اشاره دست ، همه را آرام می کند و در حالی که چانه و موهای بازدارند.اسقفف به باالی سنگی می رود ، به 

من معتقدم که مباهله صالح نیست. این پنج چهره نورانی که سپید ریشش از التهاب می لرزد ، می گوید:))

در صورت وقوع مباهله ، نابودی ما من میبینم ، اگر دست به دعا بردارند ، کوه ها را از زمین می کنند ، 

ید و با دست اسقف از سنگ پایین می آ((و چه بسا عذاب ، همه مسیحیان جهان را در بر بگیرد. حتمی است

پیامبر ، ساند. بقیه نیز دنبال او روانه می شوند.اسقف در مقابل ، خود را به پیامبر می رو پای لرزان و مرتعش

ه معاف کنید. هر شرطی که داشته ما را از مباهلبا خضوع و تواضع ، سرش را به زیر می افکند و می گوید: ))

 ((باشید ، قبول می کنیم.

پیامبر با بزرگواری و مهربانی ، انصراف شان را از مباهله می پذیرد و می پذیرد که به ازای پرداخت مالیات ، 

 از جان و مال آنان و مردم نجران ،، در مقابل دشمنان ، محافظت کند.

مسیحیان نجران و دیگر مناطق پخش می شود و مسیحیان حقیقت جو خبر این واقعه ، به سرعت در میان 

 را به مدینه پیامبر سوق می دهد.

 

 مطلب پشت جلد: 

 الفصلیة العلمیة، الثقافیة و التعلیمیة لمدرسةولی العصر عجل اهلل

 شهید حشمت رضایی

، که می گویند به بسیج به مردم بگویید ، همیشه بسیج را یاری کنند و به حرف ضد انقالب ها گوش ندهند 

 نروید چون آنها از بسیج سیلی خورده اند و یا نمی خواهند بسیج باشند.


