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ماه  آغاز  در  و  گشت  تمام  رجب  ماه  می گذرند.  دیگری  از  پس  یکی  فرصت ها 
شعبان المعظم هستیم. 

گیتی، میدان آزمون و تالش هستند  بندگی و اطاعت دلیل خلقت و بندگان در عرصه 
و خدای مهربان برای برترین های این عرصه مزد و اجری بی حساب منظور دارد.

که در می یابند ,رستگارانند. گردد و آنان  زمان و مکان برای خالص تر شدن مهیا می 
ماه شعبان مقدمه ای برای ضیافت الهی و پیش سفری برای درنوردیدن آسمان و 

گرفتن است.  اوج 
کبر و  ماه میالد حضرات نورحسین بن علی،علی بن حسین، عباس بن علی، علی ا

حجت اهلل الکبری مهدی منتظر علیهم صلوات اهلل است.
میالد موعود امام زمان )عج(  امیدبخش رهایی بشر از ظلم و ستم و بی عدالتی، و 

مهم تر از همه حکومت جهل بر عقل بشر است.
کامل می کند  که فرمودند می آید و دست خدایی بر سر بشر می نهد و عقل ها را  اوست 

تا انسان قدرت زندگی با الگوی اصیل خالق را بیابد.
که انبیاء  عقل بشر ودیعه الهی برای دستیابی به قله خلیفه اللهی، سرمایه ای است 
کرده و ثمر آن در عهد ظهور خودنمایی  گنج سراسر سود تالش  و اولیاء بر بهره از این 

می کند.
دوران غیبت موعود، زمان آزمون است و آزمون ، زور آزمایی ارکان ظلمت با نورباوران 
کند و ایام  و نوریاوران است. لذا آنانکه خدای مهربان به ایشان لطفی مضاعف می 
گذراندند  که در این آرزو عمرها  کسانی  کنند و  گستری موعود امم را درک می  عدالت 
کنار  کردند در  ک بردند ولی بر الگو نورانی روزگار سپری  و حسرت دیدار روی یار به خا

منجی یکسان می بیند.
گذران عمر بر سبک رسول مهربان)ص( و امامان بی همتا)ع( با بهره از عقل و فهم 
خدادادی توقع خالق از بندگان است و همین عهد پایدار برای آسمانی شدن میان 

کریم بی نیاز و بندگان محتاج، عهد خالفت اللهی است.
کریمه  اللهم انا نرغب الیک فی دوله 

تعز بها االسالم و اهله 
وتذل بها النفاق واهله 

وتجعلنا فیها من الدعات الی طاعک
والقاده الی سبیلک

کرامت الدنیا و اآلخره  وترزقنا بها 

کتاب ماه )زاد( گروه تدوین 

ــــدا
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وقایع ماه شعبان المعظم

1.آغاز وجوب روزه
در این روز در سال دوم هجری روزۀ ماه مبارک رمضان واجب شد. )1(

2.مرگ معتز عباسی
در این روز در سال 255 هجری معتز باهلل به درک واصل شد. نام او زبیر یا محمد 
که بعد از پسر عمویش مستعین به خالفت رسید. از بزرگترین جرائم او این  بود 
که  که امام هادی علیه السالم را به شهادت رساند؛ و چون ترس داشت  بود 
کند او را در لحاف مسموم پیچید و دو طرف آن را بست تا  مؤید بر ضد او قیام 

در 23 رجب مرد .
کشت تا در روز مبعث سال 255 هجری عده  ک را می  او پیوسته سرکردگان اترا
کردند و  گرفتند و توبیخ وسرزنش  ای به سرکردگی صالح بن وصیف دور معتز را 
گرم بپای  کشیدند و در آفتاب  کردند و او را از حجره بیرون  از او مطالبۀ اموال 
کرد و او را پیوسته می زدند تا اینکه  گرما تکیه بر یک پا می  که از شدت  داشتند 
کرد .سپس سه روز به او آب و غذا ندادند تا  در 27 رجب خود را از خالفت خلع 
گفته اند : او را پنج روز  کردند. بعضی  مرد ؛ و به قولی دیگر او را آب جوش تنقیه 

روز دّوم
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کردند و روز آخر آب نمک یا آ ب برفی به  گرمابه بدون آب و غذا حبس  در 
کشته شد. )2( او دادند و به این سبب 

والدت امام حسین علیه السالم
در این روز در سال 4 هجری آقای شهیدان و سرور و ساالر شیعیان و دلباختگان، 
حضرت  نینوا  عطشان   ، غریب  شهید   ، عابد  و  زاهد  امام   ، مؤمن  هر  اشک 

اباعبداهلل الحسین الشهید علیه السالم عالم را به نور خود منور فرمود . )3(
و  ربیع االول )5(  ام  اقوال دیگر در والدت آن حضرت پنجم شعبان)4( و سی 

دوازدهم رجب است.)6(

القاب امام حسین علیه السالم
نام مبارک آن حضرت در تورات شبیر و در انجیل طاب است )7(

و  السالم  علیه  طالب  ابی  بن  علی  امیرالمؤمنین  مقتدانا  و  موالنا  پدرشان 
کبری فاطمه زهرا  ة اهلل و َحبیَبتُه خاتون دو سرا صدیقه  مادرشان حضرت ولَیّ

علیه السالم است .
کنیۀ خاص آن حضرت ابوعلی است .)8( کنیۀ آن حضرت ابوعبداهلل و 

القاب حضرت الشهید ، السعید ، السبط الثانی ، االمام الثالث ، الرشید ، الطیب، 
الوفی ، السید ، الزکی ، المبارک ، تابع لمرضات اهلل است.)9(

پیامبر صلی اهلل علیه واله در والدت امام حسین علیه السالم
که خبر والدت آن حضرت به پیامبر صلی اهلل علیه واله رسید ، به خانۀ  هنگامی 
امیرالمؤمنین علیه السالم آمدند و به اسماء فرمودند تا مولود را بیاورند. اسماء 
کرم صلی اهلل علیه  حضرت را در پارچه ای سفید پیچید و خدمت رسول اهلل ا
گوش  گوش راست آن حضرت اذان و در  واله آورد. پیامبر صلی اهلل علیه واله در 

چپ اقامه فرمودند. )10(
کرد : "سالم  روز اول یا هفتم والدت امین وحی الهی جبرئیل فرود آمد و عرض 
کوچک هارون شبیر نام  خداوند بر تو باد ای پیامبر ، این نوزاد را به نام پسر 
گفته می شود . چون علی علیه السالم برای شما  که به عربی حسین  بگذار، 

ــخ
اریـ

ــ
ــ

ت
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بسان هارون برای موسی بن عمران است . جز آنکه شما خاتم پیامبرانی".)11(
فرزند  دومین  برای  پروردگار  جانب  از   " "حسین  عظمت  پر  نام  ترتیب  این  به 
فاطمه علیها السالم انتخاب شد. در این روز مالئکه آسمانها برای عرض تهنیت 
ک  به مناسبت این والدت خدمت پیامبر صلی اهلل علیه واله رسیدند و از خا
قبر آن بزرگوار برای پیامبر صلی اهلل علیه واله آوردند و به آن حضرت تعزیت نیز 

گفتند.
یا دردائیل  که فطرس ملک  از معجزات روز والدت آن حضرت این بود  یکی 
پناه به آن امام مظلوم برد و خداوند او را بخشید و او را به مقام قبلی اش باز 

گردانید )12(

دوران زندگی امام حسین علیه السالم
کرم صلی اهلل علیه  گرامی خود رسول ا آن حضرت شش سال و چند ماه با جد 
واله بود .مدت سی سال با پدر بزرگوار خود موالی متقیان امیر مؤمنان علیه 

کرد ، و در جمل ، صفین و نهروان شرکت داشت )13( السالم زندگی 
در دوران زمامداری غاصبانۀ عمر ، امام حسین علیه السالم در سن ده سالگی 
کرد  وارد مسجد شد و خلیفه دوم را بر منبر پیامبر صلی اهلل وعلیه واله مشاهده 

گفت .از منبر باال رفت و فریاد زد : "از منبر پدرم فرود آی"!)14( که سخن می 
بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السالم همراه و شریک رنجهای امام حسن 
کافران چگونه دهان  که معاویه و دیگر منافقین و  علیه السالم بود ، و شاهد بود 
گویی پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین و برادرش امام حسن علیه  آلودۀ خود را به بد 

السالم می گشایند.
کردند ؛ امامت به آن  پس از آنکه امام مجتبی علیه السالم را مظلومانه شهید 
وجود سراپا جود رسید ، و بعد از مصائب و اذیتها و زخم زبانها ، در روز عاشورا آن 

حضرت را به شهادت رسانیدند) 15(
در این روز توقیع مبارک از ناحیۀ امام زمان علیه السالم در رابطه با والدت امام 

حسین علیه السالم به قاسم بن عالء همدانی صادر شد .) 16(

2. ورود امام حسین علیه السالم به مکه
در شب جمعه سوم شعبان سال 60 هجری امام حسین علیه السالم وارد مکه 

شدند و تا ذی الحجه در آنجا اقامت داشتند.) 17(
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روز چهارم

روز پنجم

1.والدت حضرت عباس علیه السالم
در این روز سال 26 هجری علمدار کربال سقای نینوا حضرت قمر منیر بنی هاشم 

ابوالفضل العباس علیه السالم به دنیا آمد.)18(
 ، ابوالفضل  حضرت  آن  به   . است  السالم  علیه  عباس  حضرت  آن  مشهور  نام 

گویند.)19( ابوالقربة ، قمر بنی هاشم ، باب الحوائج ، عبد صالح و سقا می 
مادرشان  و  السالم  علیه  طالب  ابی  بن  علی  امیرالمؤمنین  حضرت  پدرشان 

کالبیه است . حضرت ام البنین فاطمه علیها السالم دختر حزام 
آن حضرت خوش سیما و زیبارو بود و به همین جهت به ماه بنی هاشم ملقب 
که می نشست و پا در رکاب  شد .قامتی بلند و بازوهایی قوی داشت و بر اسب 
جبروت  و  جالل  مظهر  رسید.  می  اسب  گردن  تا  حضرت  آن  زانوی  نمود  می 
کردگار بود ، و در شجاعت و صفات بعد از امام حسن و امام حسین  حضرت 
علیهما السالم سر آمد اوالد امیرالمؤمنین علیه السالم بود. آن حضرت سپهساالر 

کربال بود.)20( و علمدار مظلوم 

1.والدت امام زین العابدین علیه السالم
در این روز در سال 38 هجری در زمان امیرالمؤمنین علیه السالم آقا و موالیمان 
به دنیا  السالم  الحسین علیه  العابدین علی بن  حضرت سیدالساجدین زین 

آمد.) 21(
آن حضرت در روز شنبه در منزل حضرت زهرا علیها السالم به دنیا آمد .) 22(

نام آن حضرت " علی " است و مشهورترین لقب مبارکش زین العابدین و سجاد 
است.) 23(

پدرشان سرور شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه السالم ، و مادرشان 
حضرت شهربانو است .

امام سجاد علیه السالم دو سال از عمر با برکتش را با جدش امیرالمؤمنین بود، 
و بقیه عمر شریفش همراه عموی مکرم و مظلومش امام مجتبی علیه السالم 
جانسوز  واقعۀ  در   . شد  سپری  السالم  علیه  حسین  امام  واالمقامش  پدر  و 

ــخ
اریـ
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کربال شاهد شهادت پدر ، برادر ، عمو و بستگان و اصحاب علیهما السالم بود 
کوفه و شام رفتند .  کبری علیها السالم و دیگر اسرا به  ، همراه با عمه اش زینب 
کوفه و شام جسارتها به آن حضرت و اهل بیت علیهم السالم نمودند ، ولی  در 
با خطبههایی نورانی از امامت و عصمت اهل بیت علیهم السالم دفاع فرمود. 
کاخ یزید در حالیکه با چند تن دیگر از خاندان امامت به یک ریسمان بسته  در 
قین فی 

ّ
ک برسول اهلل لورآنا موَث

ّ
کرده فرمودند: "ما ظُن شده بودند ، رو به یزید 

گر آن حضرت ما را این  گمان به پیامبر می بری ا الحبال ...": "ای یزید ، چه 
چنین در بند ببیند"؟ )24(

در والدت آن حضرت اقوال دیگری به این ترتیب وجود دارد : 8 ربیع االول ، 
15 جمادی االولی)25 (، 15 جمادی االخر ، 5 رجب ، 11 رجب ، 7 شعبان ، 
9 شعبان )26( ، 15 شعبان ، 5 رمضان. )27( در روز والدت هم اختالف است 
که یکشنبه بوده یا سه شنبه یا پنجشنبه یا جمعه ؟)28( در سال والدت هم 

که 36 یا 37 یا 38 هجری بوده است . )29( اختالف است 

روز نهم 

عقیقه برای امام حسین علیه السالم
حضرت   ، است  السالم  علیه  حسین  امام  والدت  روز  هفتمین  که  روز  این  در 
گوسفندی را برای فرزندش به عنوان عقیقه قربانی  رسول صلی اهلل علیه واله 

کرد. سپس سر آن حضرت را تراشید و هم وزن موی سر او نقره صدقه داد.)30(

روز دهم

روز یازدهم

1.توقیع امام زمان علیه السالم برای شیعیان
در این روز ابو جعفر َسُمری شش روز قبل از رحلتش ، توقیعی از ناحیه مقدسه 

حضرت صاحب االمر علیه السالم برای شیعیان آورد. )31(

کبر علیه السالم 1.والدت حضرت علی ا
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در سال 33 هجری شبیه ترین مردم به خاتم االنبیاء صلی اهلل علیه واله 
کبر علیه السالم به دنیا آمد .  حضرت علی ا

نام آن حضرت " علی " پدرشان حضرت سید الشهداءعلیه السالم ، مادرشان لیلی 
بنت ُمرة ثفقی است .)32(

الحسن  ابا   " السالم  علیه  صادق  حضرت  فرمایش  طبق  حضرت  آن  کنیۀ 
"است .)33(

کرده بودند.)34(  که آن حضرت ازدواج  روایت بزنطی هم داللت دارد 
ی اهلُل َعَلیَک 

ّ
در زیارت وارده از حضرت صادق علیه السالم هم می خوانیم : " َصَل

ذیَن أذَهَب اهلُل 
ّ
خیاِر اَل

ّ
هاِتَک األ َو َعلی ِعتَرِتَک َو اهِل َبیِتَک َو آباِئَک َو أبناِئَک و ُاَمّ

که آن  َر ُهم َتطهیرًا " ولفظ أبناء در زیارت داللت بر این دارد  جس َو َطَهّ َعنُهم الَرّ
حضرت حتی بیشتر از دو فرزند داشته است . )35(

گذشته بود.)36( کربال نزدیک 27 سال از عمر مبارک آن حضرت  در واقعه 

روز پانزدهم

1. والدت حضرت بقیة اهلل االعظم صلوات اهلل علیه
در سال 255 هجری شب جمعه شب والدت خاتم االوصیاء منتقم آل محمد 
صلی اهلل علیه واله ، آخرین امام بر حق و ولی مطلِق خداوند حضرت بقیة اهلل 

حجة بن الحسن اهلل تعالی فرجه الشریف واقع شده است . ) 37(
رؤیت  توانند  می  همه  که  ای  گونه  به  شود  می  زیاد  زمزم  آب  شب  این  در 
از  آزادی  برات  شب  این  در   . است  پوشیده  آن  روی  کنون  ا ولی  کنند)38(، 
آتش برای افراد زیادی نوشته می شود ، و آن را " شب برات " و " شب مبارک " 

گویند . و " شب رحمت " 
که فرمودند : وقتی شب  از امام باقر و امام صادق علیهما السالم روایت شده 
کند : " ای زائرین قبر حسین  نیمه شعبان شود ، منادی از افق اعلی ندا می 
گناهان شما آمرزیده شده و اجر شما با خدای  که  بن علی برگردید در حالی 
امام حسین علیه  زیارت قبر  که استطاعت  کسی  ". ولی  شما و محمد باشد 
گر این هم ممکن نیست  کند ؛ و ا السالم را ندارد قبور مطهر ائمه دیگر را زیارت 

با اشاره به طرف قبرشان سالم دهد.)39(
نام پدرشان حضرت ابو محمد حسن بن علی علیه السالم ، و نام مادرشان 

حضرت نرجس علیها السالم است .) 40(
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ماجرای شب والدت
امام حسن عسکری علیه السالم در شب والدت برای عمه بزرگوار خود جناب 
کن  حکیمه خاتون علیها السالم پیغام فرستاده فرمودند : امشب نزد ما افطار 

که شب نیمه شعبان است و خداوند حجت خود را آشکار می سازد.)41(
والدت امام زمان علیه السالم در شهر سامرا به همگام طلوع فجر نیمۀ شعبان 
 

ّ
255هجری بوده است . بر شانۀ راست آن حضرت نوشته شده بود : " جاَء الَحُق

کاَن َزُهوقًا ". َو َزَهَق الباِطُل ِاَنّ الباِطَل 
پس از تولد آن بزرگوار را نزد پدر بردند و شروع به سخن فرمود : " أشَهُد أن الِالَه 
دًا َرسوُل اهلِل َو أّن َعلّیًا أمیَرالمؤِمنیَن َولُیّ اهلِل " و ائمه   اهلُل َو أشَهُد أَنّ ُمَحَمّ

ّ
ِااَل

معصومین علیهم السالم را یکی بعد از دیگری نام برد تا به وجود شریف خود 
رسید و برای فرج محبین خود دعا فرمود.

امام زمان علیه السالم در آغوش پدر
آنگاه حسب االمر امام عسکری علیه السالم ، حکمیه خاتون او را نزد مادرش 
نرجس خاتون برد. حکمیه خاتون می فرماید : روز هفتم به خدمت امام حسن 
علیه السالم رفتم. حضرت فرمود : " پسر مرا بیاورید ". آن وجود سراپا جود را 
گذاشتند و فرمودند : " پسرم ،  نزد آن امام بردیم . حضرت زبان در دهان وی 
سخن بگو ". دیدم آنچه در روز اول از او شنیده بودم از اقرار به وحدانیت و ثنا 
بر جد خود پیامبر صلی اهلل علیه واله و امیرالمؤمنین علیه السالم و سایر ائمه 
کرد و این آیه را تالوت فرمود : " ِبسِم  علیهم السالم تا پدر بزرگوارش دوباره بیان 
ذیَن اسُتضِعُفوا ِفی األرض َو َنجَعَلُهم 

ّ
حیم َو ُنریُد أن َنُمَن ,َعَلی اَل حمِن الَرّ اهلِل الَرّ

َن َلُهم ِفی االرِض َو ُنِرَی ِفرَعوَن َوهاماَن َو ُجُنوَدُهما 
ّ
ًة َو َنجَعَلُهُم الواِرثیَن َو ُنَمَک أِئَمّ
کاُنوا َیحَذرُوَن ")42( ِمنُهم ما 

که خدا بر پیامبران خود نازل  سپس پدر بزرگوارشان فرمودند : بخوان آنچه را 
فرمود. حضرت خواندِن صحف آدم را به لغت سریانی آغاز نمود ، و بعد ادریس و 
نوح و صالح و صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود و فرقان 
محمد صلی اهلل علیه واله را قرائت نمود . بعد از آن بیان قصص انبیاء و مرسلین 

را شروع نمود.
گوید : پس از چهل روز دیگر ، دوباره خدمت فرزند برادرم  حکیمه خاتون می 
امام عسکری علیه السالم رفتم و حضرت صاحب الزمان علیه السالم را دیدم که 

راه می رود . امام عسکری علیه السالم فرمود : ای عمه ، مولود عزیز نزد خدا 
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گفتم : ای سید و موالی من ، نشو و نمای او را در چهل روز  این است . 
زیادتر از دیگران می بینم. حضرت فرمودند: ای عمه ، ما اوصیاء در یک روز 

نشو و نمای یک هفته دیگران را ، و در یک جمعه نشو ونمای یک سال دیگران را 
می نماییم . من برخاستم و سر آن طفل را بوسیده به منزل مراجعه کردم. )43(

القاب امام زمان علیه السالم
از القاب آن نور الهی) 44 (" حجة اهلل " ، " حجة آل محمد " ، صاحب الزمان " 
یعنی فرمانروای عصر خود ، " مالک رقاب خالیق " یعنی امر امراو و نهی نهی او 
که خلق به وسیلۀ او هدایت  و حکم حکم او و فرمان فرمان اوست ، " مهدی " 
می یابند و به وجود مقدس او از جاده ضاللت به شاهراه هدایت رسیده رستگار 
که به  که حضرت صادق علیه السالم فرمودند: " از این جهت  می شوند، " قائم " 
که برای غیبت طوالنی است ، و  گویند "؛ " منتظر "  حق قیام می نماید او را قائم 

کنند . کین او را انکار می  کشند و شکا مخلصین او انتظار خروجش را می 

اوصاف امام زمان علیه السالم
گرامی اسالم صلی  اوصاف ظاهری آن حضرت )45( شباهتهای زیادی به رسول 
گردن تا ناف مبارک  اهلل علیه واله دارد. خطی از موی سبز رنگ مانند زمرد از 
کشیده است . صورت مبارکش مانند ستاره ای درخشنده و نورانی است .  او 
"او جوانی است خوش روی و خوش  فرماید:  السالم می  المؤمنین علیه  امیر 
باقر  امام  است".  غالب  او  انوار  محاسن  سیاهی  بر  مبارکش  صورت  ونور  موی 
گل سرخ  علیه السالم می فرماید: "رنگ مبارکش مایل به سرخی است مانند 
گشاده و میان ابروهایش مرتفع و مابین شانه های او باز  شکفته و چشمانش 
است .گشاده جبین است و بینی او بلند و شکم مبارکش برآمدگی دارد ، و بیخ 

دندانهای ثنایایش گشاده است.

مادر امام زمان علیه السالم
که نامها و القاب  والدۀ حضرت االمر علیه السالم حضرت نرجس خاتون است 
که  دیگر حضرت ملیکه ، ریحانه ، صیقل ، سوسن است. در زیارت آن حضرت – 
تمامی عبارات آن داللت واضحی بر علو منزلت آن بانو دارد – توصیف به راضیه، 

مرضیه ، صدیقه ، تقیه ، نقیه ، زکیه شده است.
کرد و در  بنابر نقلی جناب نرگس در سال 261 هجری در سامراء از دنیا رحلت 
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جوار امامین حضرت هادی و امام عسکری علیهما السالم دفن شد.)10(
بنابر نقلی دیگر در سال 260 هجری قبل از شهادت امام عسکری علیه السالم 
از وقایع بعد از شهادت  که امام علیه السالم  رحلت نمود )46(، زیرا هنگامی 
خود نسبت به فرزند و عیالش خبر داد حضرت نرجس خاتون علیها السالم از آن 

که دعا بفرمایند قبل از ایشان از دنیا بروند. )47( حضرت خواستند 
که توفیق رؤیت و  حضرت حکیمه خاتون دختر جواد االئمه علیه السالم است 

درک چهار امام معصوم علیهم السالم را داشته است.)48(
ایشان در سال 274 هجری در سامرا رحلت فرمودند.)49(

که در والدت  کسی است  و  بوده  السالم  بیت علیهم  اهل  اسرار  ایشان محرم 
حضرت صاحب الزمان علیه السالم حاضر بوده و چندین بار خدمت آن حضرت 
مشرف شده است . بعد از وفات امام حسن عسکری علیه السالم یکی از سفرا 

که به واسطۀ او مردم به حوائج خود نایل می شدند.) 50( بوده 

ایام پس از والدت امام زمان علیه السالم
گذشت یک شب از والدت امام عصر علیه السالم نسیِم خادم خدمت  پس از 
کرد. امام علیه السالم فرمود: " َیرَحمَک اهلُل " سپس  آن حضرت رسید و عطسه 
فرمود : " عطسه تا سه روز امان از مرگ است." )51( . این ماجرا در روز 25 شعبان 

هم نقل شده است.)52(
عسکری  حسن  امام  حضرت   ، السالم  علیه  عصر  امام  والدت  از  بعد  روز  سه 
تصدیق  را  او  امامت  و  نمایاند  خاص  اصحاب  به  را  خود  فرزند  السالم  علیه 

فرمودند.)53(

غیبت صغری
در غیبت صغری چهار تن از بزرگان شیعه به ترتیب وکیل و سفیر و نایب خاص 
که خدمت آن حضرت می رسیدند و وکالتشان  امام زمان علیه السالم بودند ، 
مورد تأیید آن حضرت بود ، و پاسخهای امام علیه السالم در حاشیۀ نامه ها 

توسط نواب به دست مردم می رسید .
البته غیر از این چهار نفر وکالی دیگری هم از طرف امام علیه السالم در بالد 
که به وسیله همین چهار بزرگوار امور مردم را به عرض امام زمان  مختلف بودند 
علیه السالم می رساندند و از سوی امام علیه السالم در امور آنها توقیع هایی 

صادر شده بود. )54(
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در  ریگران  ولی   ، بوده  تام  و  مطلق  سفارت  بزرگوار  چهار  این  سفارت 
موارد خاصی سفارت داشتند ، مانند ابوالحسن محمد بن جعفر اسدی، 

احمد بن اسحاق اشعری ، ابراهیم بن محمد همدانی ، احمد بن حمزة بن 
الیسع.) 55(

بن  محمد  جعفر  ابو   ، َعمری  سعید  بن  ابوعمروعثمان  از  عبارتند  اربعه  نواب 
عثمان بن سعید َعمری ، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی ، ابوالحسن علی 

بن محمد سمری.
القدر و وکیل حضرت  نائب اول عثمان بن سعید مورد اعتماد مردم و جلیل 

هادی و امام عسکری علیه السالم نیز بود . )56(
السالم  علیه  عسکری  امام  دفن  و  کفن  متصدی  السالم  علیه  امام  امر  به  او 

گردید. )57(
چون امام عسکری علیه السالم در محلۀ عسکر سکونت داشتند و تماس با آن 
حضرت برای شیعیان مشکل بود . عثمان بن سعید چون روغن فروش بود ، 
اموال را در ظرفهای روغن می ریخت و به خدمت امام علیه السالم می برد.)23(
آقای  پرسید:  السالم  علیه  هادی  امام  از  که  هنگامی  قمی  اسحاق  بن  احمد 
که حضور دارم همیشه نمی توانم  گاهی حاضرم . وقتی هم  گاهی غایب و  من، 
کنم  خدمتتان برسم . سخن چه کسی را بپذیرم و فرمان چه شخصی را اطاعت 
؟ حضرت فرمود: این َعمرو عثمان بن سعید َعمری مورد اطمینان و امین است. 

گوید و آنچه به شما برساند از من می رساند. آنچه به شما بگوید از من می 
امام  نزد  السالم  علیه  هادی  امام  رحلت  از  پس  گوید:  می  اسحاق  احمدبن 
پدر  مانند  حضرت  آن   . کردم  تکرار  را  گفته  همان  رفته  السالم  علیه  عسکری 
مورد  و  گذشته  امام  اطمینان  مورد  و  امین  ابوَعمرو  فرمودند:  بزرگوارشان 
اطمینان من در زندگی و پس از مرگ من است. آنچه به شما بگوید و آنچه به 

شما برساند از من می رساند.)58(
فرمان حضرت  به  السالم  علیه  امام عسکری  از  جناب عثمان بن سعید پس 
مهدی علیه السالم به وکالت و نیابت ادامه داد ، و شیعیان مسائل خود را نزد او 

می برند و پاسخ امام علیه السالم توسط او به مردم می رسید.) 59(
نائب دوم ابوجعفر محمد بن عثمان بود و او نیز همچون پدر از بزرگان شیعه و در 
تقوی و عدالت و بزرگواری مورد اعتماد و احترام شیعیان بود. عثمان بن سعید 
پیش از وفات به فرمان امام عصر علیه السالم فرزند خود ابو جعفر بن عثمان را 
به جانشینی خود و نیابت امام علیه السالم معرفی کرد. این در حالی بود که 
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امام عسکری علیه السالم نسبت به او و پدرش اظهار اعتماد و اطمینان فرموده 
بود و شیعه بر عدالت و تقوی و اطاعت او اتفاق داشتند.)60(

امام  از جانب  ، توقیعی  نائب اول جناب عثمان بن سعید  گذشت  از در  پس 
که ترجمه  زمان علیه السالم در مورد وفات او و نیابت فرزندش محمد صادر شد 
قسمتی از آن چنین است: "انا هلل و انا الیه راجعون ، در برابر فرمان خدا تسلیم 
گذشت .  و به قضای او راضی هستیم .پدرت سعادتمند زیست و پسندیده در 
کند و به پیشوایان و سرورانش علیهم السالم ملحق سازد  خداوند او را رحمت 
که  کرد  که خداوند فرزندی چون تو را به او عنایت  کمال سعادت پدرت بود  . از 
گردی ، و در امورش قائم مقام او باشی و برایش طلب رحمت  پس از او جانشین 

و آمرزش نمایی".)61(
گفت :  از محمد بن عثمان پرسیدند: صاحب االمر علیه السالم را دیده ای؟ 
که می فرمود: "اللُهَمّ أنِجز لی  کنار بیت اهلل الحرام بود  آری و آخرین مالقاتم با او 
گفت: "  که می  کعبه دیدم  ما َوَعدَتنی "و نیز او را در مستجار نزدیک رکن یمانی 

اللُهَمّ انَتِقم لی ِمن أعدائی".) 62(
این بزرگوار کتابهایی در فقه تألیف کرده که مشتمل است بر آنچه از امام عسکری 

علیه السالم و از پدر خود شنیده بود.) 63(
محمد بن عثمان برای خود قبری ترتیب داده بود وآن را با ساج پوشانده بود 
کریم و اسامی ائمه اطهار علیهم السالم را نوشته بود .  و روی آن آیاتی از قرآن 

کرد و بیرون می آمد.)64( هر روز داخل آن می شد و یک جزء قرآن قرائت می 
که خبر داده بود در  او پیش از مرگ از روز وفات خود خبر داد و در همان روز 

گذشت.) 65(
که امام علیه السالم جناب ابو  همچنین پیش از رحلت به شیعیان خبر داد 
القاسم حسین بن روح نوبختی را برای سفارت و ارتباط با خود انتخاب فرموده 

کنید .) 66( اند و او قائم مقام من است و به او مراجعه 
او در سال 305 هجری رحلت فرمود.)67(

و  نزد موافق  که   ، نوبختی است  ابوالقاسم حسین بن روح  نائب سوم جناب 
مخالف عظمت و بزرگی ویژه ای داشت ، و به عقل و بینش و تقوی و فضیلت 
نزد عموم فرقه های مختلف مذهبی مشهور بود و در زمان نائب دوم از جانب او 

متصدی پاره ای از امور بود.
با اینکه میان یاران نائب دوم ، جعفر بن احمد بن متیل از همه به او نزدیکتربود 

، و حتی در اواخر زندگی جناب محمد بن عثمان ، غذای منزل او را در منزل 
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کردند ، و در میان اصحاب احتمال  جعفر بن احمد بن متیل تهیه می 
نیابت و جانشینی جعفر بن احمد بیشتر بود ، اما در آخرین ساعات زندگی 

که جعفر بن احمد باالی سر او و حسین بن روح پایین  جناب محمد بن عثمان 
که امور  کرد و فرمود : " مأمور شده ام  پایش نشسته بود ، به جعفر بن احمد رو 
گذار نمایم ". جعفر بن احمد از جا برخاست و  را به ابو القاسم حسین بن روح وا
گرفت و او را باالی سر محمد بن عثمان نشاند و خود  دست حسین بن روح را 

در پایین پای او نشست.)68(
در 6 شوال سال 305 هجری اولین توقیع از ناحیۀ مقدسه امام عصر علیه السالم 
که متن آن چنین بود: "ما او را می شناسیم ، خداوند تمامی  برای او صادر شد 
از   . نماید  یاری  را  او  توفیق خود  به  و  او بشناساند  به  را  و رضای خویش  خیر 
مکتوب او مطلع شدیم و نسبت به او وثوق و اطمینان داریم . او را نزد ما مکان 
که خشنودش می سازد. خداوند احسان خویش را به او بیفزاید  و منزلتی است 
که شریکی ندارد و درود  که خدا ولی و توانا برهمه چیز است ، و سپاس خدای را 
و سالم فراوان خداوند بر فرستادۀ او محمد و بر خاندان او صلوات اهلل علیهم ".

از ابوسهل نوبختی صاحب تألیفات – که از متکلمین بزرگ بغداد بود – پرسیدند: 
برای چه جناب ابوالقاسم حسین بن روح به مقام نیابت نایل شد و شما نایل 
نشدید؟گفت: ائمه علیهم السالم داناترند و آنچه برگزینند شایسته تر و مناسب 
گر نائب  کنم و ا که با خصم برخورد و مناظره می  تر است ، ولی من فردی هستم 
امام علیه السالم بودم و مکان امام زمان علیه السالم را می دانستم – چنانکه 
ابوالقاسم حسین بن روح به جهت نیابت می داند- و در گیر و دار بحث پیرامون 
گرفتم ممکن بود نتوانم خود را  امام علیه السالم با مخالفان در تنگنا قرار می 
گر امام علیه السالم  کنم و جای آن حضرت را افشا نمایم ؛ ولی ابو القلسم ا کنترل 
در زیر دامان او مخفی باشد و او را با آالت برنده تکه تکه نمایند دامان خود را از 

او برنمی دارد و او را به دشمن نشان نخواهد داد.)69(
جناب ابو القاسم حسین بن روح حدود 21 سال مقام نیابت داشت . او قبل 
سمری  محمد  بن  علی  ابوالحسن  به  السالم  علیه  امام  امر  به  را  امور  وفات  از 
گذشت . آرامگاه او در بغداد  گذاشت ، و در ماه شعبان سال326 هجری در  وا

است .)70(
که بر حسب االمر حضرت صاحب الزمان  نائب چهارم ابوالحسن سمری است 
علیه السالم به جناب حسین بن روح ، امر نیابت بعد از او به ابو الحسن سمری 
گذار شد. به فرمودۀ بزرگان رجال ، عظمت و جاللت قدر او محتاج به  وا
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که نزد او بودند  توصیف نیست . ابوالحسن سمری روزی به جمعی از مشایخ 
فرمود: " خداوند به شما در مصیبت علی بن بابویه قمی اجر عنایت فرماید. در 
کردند ، و 17 یا 18  این ساعت او از دنیا رفت". آنان ساعت و روز و ماه را یادداشت 

گذشته است .)71( که همان ساعت علی بن بابویه قمی در  روز بعد خبر رسید 

پایان غیبت صغری
و  آمدند  گرد  او  نزد  شیعیان  از  گروهی  َسَمری  محمد  بن  علی  وفات  از  پیش 
پاسخ داد: من  بود"؟  کسی جانشین شما خواهد  از شما چه  پرسیدند:"پس 

کنم.)72( کسی وصیت  که در این مورد به  مأمور نشده ام 
که از سوی امام غایب علیه السالم در این باره صادر شده بود  سپس توقیعی را 
به شیعیان نشان داد. آنان از روی توقیع استنساخ کردند که مضمون آن چنین 
بود:" بسم اهلل الرحمن الرحیم ، ای علی بن محمد سمری ، خداوند در مصیبت 
تو پاداش برادرانت را عظیم دارد . تا شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت . پس امور 
که پس از تو جانشین تو شود .  خویش را فراهم آور و به هیچکس وصیت مکن 
که خدای متعال فرمان  کبری واقع شد و ظهوری نخواهد بود تا آنگاه  غیبت 
که پس از مدت طوالنی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم است . به  دهد ، 
گاه باشید که هر  زودی افرادی نزد شیعیان من مدعی مشاهدۀ من می شوند . آ
کس پیش از خروج سفیانی و پیش از صیحه(خروج سفیانی و صیحه دو عالمت 
از عالماتی هستند که هنگام ظهور امام عصر علیه السالم واقع می شود ) .چنین 
ادعایی نماید ) یعنی ادعای رؤیت به عنوان سفارت و نیابت نماید ( دروغگو و 

َة ِاال ِباهلِل الَعِلَیّ الَعظیم". )73( افترا زننده است َو ال َحوَل َو ال ُقَوّ
که مصادف با نیمۀ شعبان سال 329 هجری بود جناب ابوالحسن  روز ششم 
دفن  بغداد  در  لبوعتاب  نهر  کنار  خلنجی  خیابان  در  و  گذشت،  در  سمری 

گردید.)74(
مجلسی رحمة اهلُل از احتجاج مرحوم شیخ طبرسی نقل می فرماید : هیچیک از 
نائبان خاص امام عصر علیه السالم جز با فرمان صریحی از جناب آن حضرت و 

تعیین و نصب و معرفی نایب قبلی به نیابت قیام نکرد. 
گفتار هیچیک را نپذیرفت مگر بعد از بروز نشانه و معجزه ای به دست  شیعه نیز 
هر یک از آنان از طرف امام عصر علیه السالم که براستی گفتار و درستی نیابتشان 

کرد.)75( داللت می 



21

وظایف زمان غیبت کبری
شیعیان و دوستان آن حضرت در زمان غیبت وظایفی دارند از جمله:

  قرائت دعای ندبه در روزهای جمعه ، عید فطر ، عید قربان ، عید غدیر .
  زیارت آن حضرت در روز جمعه .

 برای ثبات و محکم ماندن اعتقادات خواندن این دعای شریف:"یا اهلُل، یا 
ت َقلبی َعلی دینَک". )76( َب الُقُلوِب ، َثَبّ

ّ
َرحمُن ، یا َرحیُم ، یا ُمَقَل

   از جا برخاستن به احترام نام "قائم"آن بزرگوار .
گرفتاری ها.     توسل به آن حضرت در مشکالت و 

    صدقه برای سالمتی و فرج وجود شریفش.
که از خداوند می خواهیم آن حضرت را به ما بشناساند: "   قرائت این دعا 
فنی  َک، الّلُهَمّ َعَرّ فنی َنفَسَک َلم َاعِرف َنِبَیّ َک ِان َلم ُتَعَرّ

ّ
فنی َنفَسَک َفِاَن الّلُهَمّ َعَرّ

فنی  َک ِان َلم ُتَعَرّ
ّ
َتَک َفِاَن فنی َرُسوَلَک َلم َاعِرف ُحَجّ َک ِان َلم ُتَعَرّ

ّ
َرُسوَلَک َفِاَن

َتَک َضَللُت َعن دینی". )77( ُحَجّ
    شرکت در مجالس منسوب به آن حضرت ، مخصوصًا مجالس عزاداری 

جد بزرگوارش حضرت سید الشهداء علیه السالم.
    هدیۀ اعمال صالحه برای آن حضرت ، مانند زیارت قبور مطهر پدران 

بزرگوارش ، قرائت قرآن و حج و عمره و طواف.
گناهان     توبۀ حقیقی از 

کردن مردم به آن حضرت     متوجه 

2.وفات علی بن محمد سمری نایب امام زمان علیه السالم
وفات شیخ جلیل نایب خاص امام عصر علیه السالم علی بن محمد سمری در 
کبری است  که به معنای اتمام غیبت صغری و شروع غیبت  این روز بوده است 
که  )78(، چه اینکه حضرت صاحب االمر علیه السالم به او امر فرموده بودند 

کبری شروع شده است . که غیبت  وصی و جانشینی برای خود قرار مده 

روز هجدهم
1.وفات حسین بن روح نوبختی نایب امام زمان علیه السالم

در این روز به سال 326 هجری نایب سوم حضرت صاحب االمر عجل اهلل تعالی 
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کردو در همان  فرجه,جناب حسین بن روح نوبختی در بغداد به عالم بقا رحلت 
جا دفن شد. )79(

روز نوزدهم

تتمۀ ماه شعبان

1.جنگ بنی المصطلق
در این روز در سال 6 هجری غزوه بنی المصطلق اتفاق افتاد)80(. حرکت برای 
که  این جنگ در دوم شعبان همین سال بود. تعداد مسلمانان 1000 نفر بودند 
کفار 700نفر بودند. یک نفر از مسلمانان در این جنگ  30 اسب داشتند, ولی 

کفار 10 نفر به قتل رسیدند.)81( شهید شدو از 
و  مکه  بین  منزلی  مصطلق  بود.  مسلمین  آن  از  نصرت  و  غلبه  جنگ  این  در 
مدینه است که منسوب به مصطلق است. او اول کسی است که دین اسماعیل 
علیع السالم را تغییر داد و قبیله خود را به پرستیدن هبل فرمان داد و آن را در 

کرد. کعبه نصب 

1.مرگ حفصه)82(
نماز  او  بر جنازه  و مروان  از دنیا رفت  در ماه شعبان سال 45 هجری حفصه 
خواند)83(.حفصه دختر عمر بن خطاب ابتدا زوجه خنیس بن عبداهلل بود , 
کرد عمر او را به عقد پیامبر صلی اهلل علیه و آله در  که خنیس وفات  بعد از آن 
آورد. او با اخالق و رفتار خود پیامبر صلی اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم 
که پیامبر او را طالق داد و با اصرار بعضی رجوع فر مود.)84( را می آزرد, به حدی 
کند ولی برادرش عبداهلل بن عمر  که با عایشه حرکت  در جنگ جمل خواست 
که لشگر امیر المومنین علیه السالم به منزل ذی قار  گردید.اما هنگامی  مانع 
رسیدند عایشه نامه ای به این مضمون برای حفصه نوشت : خبر زیادی لشگر 
ما به علی بن ابی طالب علیه السالم رسیده است و او از ترس در ذی قار اقامت 

کرده است و از این جنگ جان سالم به در نخواهد برد
کرد و آنان دایره ها  کنیزان و مغنیه ها را جمع  چون نامه به دست حفصه رسید 

که در آنها امیرالمومنین علیه السالم را به  می نواختند و اشعاری می خواندند 
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بدی یاد میکردند و زنهای بنی امیه جمع شدند و شادی میکردند
صورت  به  بانوان  از  ای  عده  با  رسید  که  علیها  اهلل  سالم  کلثوم  ام  به  خبر 

خجالت  حفصه  کردند.  باز  را  صورتها  گهان  نا و  شدند  مجلس  وارد  ناشناس 
که مربوط به زنهای حضرت نوح و لوط  کلثوم سالم اهلل علیها آیه ای  کشید و ام 
که نافرمانی آن دو پیامبر را نمودند و درباره حفصه و عایشه  علیهما السالم بود 
برای  امروز  و عایشه  تو  گر  ا و فرمود:  کرد )85(  قرائت  بر حفصه  بود  نازل شده 
خواری پدر من امیرالمومنین علیه السالم به یکدیگر کمک میکنید این کار شما 

کردید. که همین معامله را با جدم پیامبر صلی اهلل علیه و آله  تازگی ندارد چرا 
کلثوم سالم اهلل  کرد و از ام  حفصه چون دید رسوا شده است نامه عایشه را پاره 

که بیشتر از این او را رسوا نکند.)86( علیها خواست 

2.جنگ پیامبر صلی اهلل علیه و آله با بنی سعد
در شعبان سال ششم هجرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله حضرت امیرالمومنین 
اطراف  در  سعد  بنی  طایفه  با  مقابله  برای  نفر   100 همکراه  به  را  السالم  علیه 
کردند و مسلمانان صد شتر و هزار  مدینه فرستاد. بنی سعد با خبر شده فرار 
پامبر  بای  شتر  چند  السالم  علیه  امیرالمومنین  گرفتند.  غنیمت  به  گوسفند 
کرد و سایر غنایم را بین مسلمانان تقسیم فرمود و به  صلی اهلل علیه و آله جدا 

گشتند.)87( مدینه باز 

3.شهادت سعید بن جبیر
کوفی به دست حجاج بن  در این ماه در سال 95 هجری جناب سعید ین جبیر 

یوسف ثقفی به شهادت رسید.)88(
مبارک  محضر  از  علم  کسب  توفیق  که  بود  عابد  و  زاهد  و  فقیه  مردی  سعید 
و  خالص  اعتقاد  خاطر  به  او  بود.  یافته  را  السالم  علیه  العابدین  زین  حضرت 
که به اهل بیت معصومین علیهم السالم داشت نزد امام زین  کاملی  محبت 

العابدین علیه السالم از احترام خاصی برخوردار بود.
بعد  حجاج  که  کرد  دعا  کند  شهید  را  بزرگوار  آن  خواست  حجاج  که  هنگامی 
کرد  از شهادت او قادر به قتل هیچکس نشود. خداوند دعای او را مستجاب 
کسی را نکشت تا به مرض  وحجاج 15 تا 20 روز بعد از شهادت سعید زنده بود و 

کله به درک واصل شد. آ
کرد دو پای مبارک او را نیز از ساق  بعد از آنکه حجاج سر آن بزرگوار را جدا 
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که از سن مبارکش 57 یا 79 سال میگذشت در شهر الحی  کردند در حالی  جدا 
در واسط عراق مدفون شد. قبر آن بزرگوار یکی از زیارتگاههای محبین اهل بیت 
علیهم السالم است که دارای گنبد و صحنی بزرگ مشتمل بر چهار در است.)89(
بعد  روز)91(   40 ای  عده  و  روز   20 بعضی  و  روز)90(   15 را  حجاج  مرگ  بعضی 
گر مرگ حجاج در 13 ماه  که ا کده اند  از شهادت جناب سعید بن جبیر نقل 
رمضان باشد شهادت سعید به ترتیب در روزهای 27 یا 28 یا 22 یا 23 و 2 و 3 
که شهادت سعید در شعبان  شعبان محتمل است ولی قدر مسلم این است 

بوده است.

4.مرگ مغیره بن شعبه
که از طرف معاویه  در ماه شعبان سال 50 هجری)92 (مغیره بن شعبه در حالی 
کوفه بود در سن 70 سالگی به درک واصل شد )93( و زیاد بن ابیه به  کم  حا
علیه  امیرالمومنین  به  سب  کوفه  در  شعبه  بن  مغیره  شد.  منصوب  او  جای 
تا زمان فرا  کنند و  را لعن  که آن حضرت  امر میکرد  را  السالم مینمود و خطبا 

رسیدن مرگش این عمل را ترک نکرد.)94(
که میخواستند پیامبر صلی  مغیره از اصحاب صحیفه ملعونه و لیله عقبه بود 

اهلل علیه و آله را به قتل برسانند و همچنین از اصحاب سقیفه است.)95(
او از کسانی بود که در آتش زدن در منزل امیرالمومنین علیه السالم , شکستن در 
کتک زدن به مادر سادات حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا سالم اهلل علیها   ,

و سقط جنین شریک بود.)96(
کتب شیعه وسنی با  زنای مغیره با ام جمیل در بصره شهرت خاص دارد و در 
کارترین مردم  مدارک مختلف ذکر شده است. ابن ابی الحدید میگوید: مغیره زنا
که به دستور معاویه  همراه  کسانی بود  در جاهلیت و اسالم بود)97(. مغیره از 
عمروعاص و عروه بن زبیر روایاتی دروغین ساختند که مقتضای آنها وجوب لعن 
کار معاویه جوائز فوق العاده  و برائت از امیرالمومنین علیه السالم بود و برای این 

کرد.)98( ای برای آنان مقرر 
او در محضر امام حسن علیه السالم جسارتها به پدر بزرگورش نمود)99(. اما آن 
که  کسی هستی  حضرت جوابهای مناسبی به او دادند و در آخر فرمودند: تو آن 

در شهادت مادرم و برادرم محسن علیهما السالم شریک بودی.
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لغو امتیاز توتون و تنباكو

 یکی از وقایع مشهور و معروف و سرنوشت ساز در کشورمان ایران، واقعه تحریم 
کوی ایران  کو و در نهایت لغو امتیاز آن می باشد، که آن را به قیام و نهضت تنبا تنبا

نامگذاری کرده اند.
اقتصاد سّنتی ایران در دوران ناصرالدین شاه قاجار متکی بر کشاورزی، صنایع 
کمك سرمایه داران  با  بازرگانی بود. در این دوره این اقتصاد  دستی و مبادالت 
غربی و تّجار ایرانی و با اعمال نفوذ قدرت های استعماری یعنی روس و انگلیس به 
بازارهای بین المللی پیوست. وابستگی اقتصاد ایران به بازارهای بین المللی، رشد 
که در نیمه قرن نوزدهم میالدی سرعت  سریع بازرگانی خارجی را در پی داشت 

گرفت.]1[
کشور ایران  کشورهای استعمارگر روس و انگلیس، در شمال و جنوب،  وجود 
را به صورت یك کشور نیمه مستعمره در آورده بود. این وضعیت نیمه استعماری 
که دو نیروی رقیب استعماری در حوزه های نفوذ سیاسی _  در زمانی پیدا شد 

اقتصادی خود در ایران، در کنار یکدیگر قرار گرفتند. این دو نیروی استعمارگر، 

نویسنده: مقداد براتی

لغو امتیاز تنباكو توسط میرزای شیرازی )ره(
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را در  آن  اداره  بودند و مستقیمًا  کرده  به سه قسمت تقسیم  را  ایران 
کشور را همچون حائلی در بین خود نگاه  دست بگیرند و قسمتی از این 

که از آن  داشتند. رفاقت این دو نیروی استعمارگر، پیامدهایی در ایران داشت 
کهن اجتماعی و حفظ وضع موجود سیاسی  جمله می توان به حمایت از نهاد 
کرد.]2[ سیستم سیاسی ایران در دوره ناصرالدین شاه یك سیستم  مداوم اشاره 
که در رأس آن شاه قرار داشت. شاه در واقع هر سه قوه مقننه،  استبدادی بود 
که می خواست انجام می داد. او  کرده و هر چه را  قضائی و اجرایی را از آِن خود 
کلیۀ مسائل کشوری و لشگری محسوب  یگانه مرجع تصمیم گیری و رسیدگی به 
می شد. اوامر او الزم االجرا و فرمان او الزم االطاعه بود.]3[ در چنین اوضاع و احوال 
گرم شد.  که بازار امتیازگیری از سوی کشورهای استعمارگر در ایران  و شرایطی بود 
که خبر اخذ  گاه باعث حیرت خود آنان نیز شد. به طور مثال زمانی  که  امتیازاتی 
امتیاز رویتر از ناصرالدین شاه، در روزنامه های اروپا منتشر شد، ُبهت و حیرت مردم 
که بعضی به طنز، تاریخ قرن نوزدهم ایران را قرن امتیاز  گرفت، تا آنجایی  را فرا 

رویتری نامیدند. ]4[
کو )واقعه رژی(   یکی از امتیازاتی که نتایج نامطلوب به بار آورد، امتیاز انحصار تنبا
بود. این امتیاز در زمان صدارت "میرزا علی اصغر خان امین الّسلطان" و اندکی بعد 
از مسافرت سّوم ناصرالدین شاه به فرنگستان به اهتمام امین السلطان و برای 
گذار شد. مّدت 55 سال به یکی از اتباع انگلیس به نام "ماژور تالبوت" و شرکای او وا
کوی  کمپانی رژی صاحب حّق انحصاری تجارت تنبا به موجب این امتیاز، 
ایران و حتی نظارت بر زراعت آن شناخته می شد. ]5[ عالوه بر ضرر اقتصادی 
که جامعه اسالمی را تهدید می کرد، حضور فرهنگ استعماری و  خطر عمده تری 
گسترش فسادی بود که به تبع حضور عینی اجانب و دشمنان قسم خورده اسالم 
که نشانه ها و مصادیق  و مسلمین در ایران رخ می نمود. چندی نگذشته بود 
گردید. هجوم فرنگیان به ایران _ با آماری بیش از 200 هزار  آشکار این فساد هویدا 
نفر _ حتی شکل ظاهری شهر و بازار و جماعت مسلمین را تغییر داده و از طرف 
فرنگیان  به خدمتگزاری  را  آنان  از مردم،  بسیاری  فرهنگی  و  مالی  دیگر ضعف 
می کشاند.]6[ مردم ایران پس از اطالع از شرایط این انحصار با آن مخالفت کردند. 
گسترده تر شد و یك مبارزه بر ضد استبداد داخلی )که برای  مخالفت ها روز به روز 

تاراج منابع کشور به سود استعمار تالش می کرد( شکل گرفت. ]7[
کنده بود. رفته رفته که جریان حوادث  کو در آغاز متشّتت و پرا رهبریت قیام تنبا
به سیر خود پرداخت این رهبریت تمرکز یافت و در شخص میرزای شیرازی 
گام اعتراض را علمای شهرها با یاری عناصر دیگر  متبلور شد. نخستین 
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کو( برداشتند. از هر شهری فریادی  کسبه و دست اندرکاران تنبا جامعه )تّجار، 
برخاست. فریادها رفته رفته سطح مملکت را فرا گرفت. این فریادهای همه جانبه 
از هر گوشه ای به گوش میرزای شیرازی، مرجع تقلید شیعیان در سامرا رسید. این 
خروشها و خواهش ها در واقع تعیین موضوع برای میرزا بود تا بر اساس آن فتوای 

خود را صادر کند.]8[
حکم تحریم در عبارتی کوتاه و به شیوه ای مؤثر و محرك و حساب شده از سوی 

میرزای شیرازی به شرح زیر صادر گردید:
کان، در  کو و توتون باّی نحِو  »بسم اهلل الرحمن الرحیم . الیوم استعمال تنبا
حکم محاربه با امام زمان )صلوات اهلل وسالم علیه( است. حّرره ااَلقل محمد 

حسن الحسینی« ]9[
قضیۀ تحریم دخانیات که از میرزا با همین چند کلمه صادر شده، از غرایب امور 
تاریخ است، که عالوه براینکه هیچکس آن را در مخفی ترین محل استعمال نکرد، 
قلیانها و چندین بادگیر طال و نقره، توسط صاحبانشان شکسته شد. چنانکه 
کنیزان خود امر می کردند  ناصرالدین شاه روزی در حرمخانه خود دید زنهایش به 
که این طور  گفت: شما را چه می شود  که آنها را در هاون نهاده و بشکنند! وی 
کرده، قلیان را به ما حرام  که ما را به تو حالل  کس  گفت: آن  می کنید؟ یکی از زنها 

کرده! ]10[
بعضی از محققین عقیده دارند که رهبریت این قیام در دست تّجار بوده. در این 
کو بودند؛ آن هم یك پای عمده اش،  تردیدی نیست که تّجار یك پای قضیه قیام تنبا
لیکن ماهیت و هویت حرفه ای و فرهنگی تّجار که بیشتر از منافع شخصی و یا گروهی 
آنان مایه می گرفت، هرگز کارآیی راه اندازی قیامی را در جامعه نداشت. عاملی که تار 
گروه¬های گسسته جامعه را به هم جوش  و پود جامعه ای را می لرزاند و طبقات و 
می داد و آنها را برای قیام یك پارچه می کرد، چیزی نبود مگر اسالم و خاصه شیعه که 

در متن و بطن خود آرمان ظلم ستیزی و عدالت گستری داشت.
علمای شیعه بودند که با احاطه شان بر فقه، در قبال بسیاری از جریانات جامعه 
اعالم موضع می¬نمودند.]11[و سرانجام شاه و امین السلطان از بیم شورش مردم 
و اعالم جهاد عمومی توسط علماء، امتیازا این قرارداد را در شانزدهم جمادی 
کردند. ]12[با این حال تا تحریم از سوی میرزای شیرازی  االول سال 1309ق لغو 
کو استعمال نکردند. بدین ترتیب در تاریخ 25 جمادی الثانی  لغو نشد، مردم تنبا

1309 هـ ق حکم تحریم دخانیان لغو شد. و به گفته اعتماد السلطنه:
»آفرین بر قلم جناب میرزا که بیشتر از سر نیزه دولت ایران اثر دارد. «]13[
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پی نوشت

کــو، تهــران، چاپخانــه ســپهر )وابســته بــه مؤسســه انتشــارات امیــر  ]1[ . آژنــد، یعقــوب، قیــام تنبا
کبیــر(، اول، 1367 ش، ص 45

کو، 46 ]2[ . آژند، یعقوب، قیام تنبا
]3[ . همان، 41

]4[ . همان، 48 )پاورقی(
]5[ . رضائــی، عبدالعظیــم، تاریــخ ده هــزار ســاله ایــران، تهــران، اقبــال – مــروی، هفتــم، 1375 

ش، ج 4، 118
]6[ . تهرانــی، شــیخ آقــا بــزرگ، میــرزای شــیرازی، ترجمــه اداره پژوهــش و نــگارش، تهــران، 

اول، 1362 ش، 238 اســالمی،  ارشــاد  شــرکت ســهامی، وزارت 
کو، ص 160 ]7[ . آژند، یعقوب، قیام تنبا

]8[ . همان، ص 161
]9[ . تهرانی، آقا بزرگ، میرزای شیرازی، ص 257

ــی  ــة العظم ــة آی ــورات مکتب ــران، منش ــم، ای ــال، ق ــارف الرج ــد، مع ــیخ محم ــن، ش ]10[ . حرزالدی
المرعشــی النجفــی، مطبعــة الوالیــه، الجــزء الثانــی، 1405 ق، 238 – 233

]11[ . آژند، یعقوب ص 161
]12[ . رضائی، عبدالعظیم تاریخ ده هزار ساله ایران، 118

]13[ . آژند، یعقوب 144
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تاریخچه خلیج همیشگی فارس

چکیده

کهن ترین ادوار تاریخ برای نامیدن خلیجی  که از  خلیج فارس نامی است 
گرفته  که در بین ایران و شبه جزیره عربستان واقع است، مورد استفاده قرار 
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،خلیج  خلیج  این  امروزنام  به  تا  میالد  از  پیش  های  سده  از   ، است 
و  اسناد  و  تاریخی،جغرافیایی  های  کتاب  تمام  در  و  است  بوده  فارس 

است،در  داشته  وجود  فارس  خلیج  نام  جغرافیایی  های  اطلس  و  ها  نقشه 
جدلی  و  بحث  گونه  میالدی،هیچ   1960 ی  دهه  تا  فارس  خلیج  نام  ی  باره 
وجود نداشت ،اما بعد از تسلط انگلیس بر منطقه خلیج فارس،انگلیسی ها 
بتوانند بین  تا  راندند  زبان ها  بر  را  نام خلیج عربی  گسترش نفوذ خود  برای 
کشورهای عربی خلیج فارس و ایران دشمنی بوجود بیاورند تا بتوانند خود در 

کمیت داشته باشند. این منطقه حا

مقدمه

جغرافیای خلیج فارس

لحاظ  از  که  است  جهان  آبی  های   پهنه  ترین  قدیمی  از  یکی  فارس  خلیج 
فرد  به  منحصر  و  استراتژیک  اهمیت  دارای  ،اجتماعی  سیاسی،اقتصادی 
است،قدمت نام خلیج فارس مربوط  به هزاران سال پیش بوده  و خلیج فارس 
کشورها  در تمام ادوار تاریخ به همین نام بوده است اما در قرن بیستم برخی از 
برای رسیدن به اهداف سیاسی خود نام جعلی خلیج عرب را به جای خلیج 
کشورهای حوضه خلیج فارس  کشمکش های بین  کار بردند و باعث  فارس  به 
کتب  شدند، هدف از نگارش این مقاله اثبات حقانیت نام خلیج فارس بر پایه 
مورخان و جغرافی دانان و نویسندگان  از قدیمی ترین ایام تا عصر حاضر است 
در این مقاله ابتدا به نام خلیج فارس از قدیمی ترین ایام تا عصر حاضر اشاره 
گیری ادعاهای واهی اعراب در استفاده  کرد، سپس به چگونگی شکل  خواهیم 

از نام جعلی خلیج عربی خواهیم پرداخت.

که در امتداد دریای عمان و در میان  خلیج فارس یا دریای پارس آبراهی است 
کیلومتر   233000 آن  مساحت  است.  قرارگرفته  عربستان  جزیره  شبه  و  ایران 
بزرگ  خلیج  سومین  هودسن  خلیج  و  مکزیک  خلیج  از  پس  و  است،  مربع 
جهان بشمار می آید. خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به 
اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و از غرب به دلتای رودخانه اروندرود، 
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کارون به آن است،  که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود 
کشورهای عربی عربستان ،  کشور باستانی ایران و  ختم می شود،خلیج فارس با 

کویت ، قطر ، امارات ، بحرین ، عمان و عراق مرز آبی مشترك دارد .
که از یك سوی، ایران بیشترین مرز مشترك آبی را در دریای پارس   از آنجایی 
دارد  و از سوی دیگر در تشکیل تمدن باستانی این منطقه نقش اصلی را ایفا 
نزد  پارس  دریای  فرامانروایی  و  کنترل  تاریخ  طول  در  همچنین  و  است  کرده 
ایرانیان بوده است ، از این روی ایران به عنوان میراث دار اصلی این منطقه 
که به نام  محسوب می شود و بارزترین مشخصه آن نیز نام این پهنه آبی است 
کانون  ایرانیان در طول سه هزار سال گذشته ثبت شده است .) پارساپور،سایت 

پژوهش های دریایی پارس(

نام خلیج فارس در دوران باستان

    آشوری ها  پیش از دست یافتن ایرانیان بر فالت ایران، خلیج فارس را نارمرتو 
گفتندو ظاهرا این قدیمی ترین نامی  )narmarratu(   به معنی »رود تلخ« می 

که از خلیج فارس باقی مانده است.)یغمایی،1352،ص6.( است 
امپراطوری  و تشکیل  بر دولت های همسایه خود  پارسیان  پیروزی  از     پس 
کتیبه  هخامنشی این آبراه به نام دریای پارس نامیده شد. از داریوش اول در 
کانال سوئز پیدا شد و متعلق به 500 سال پیش از میالد است.  کنار  که در  ای 
از این دریا با عبارت، درایه تیه هجاپارسا آئی تی »Drya Tyahache parsa«  به 
که منظور از  گیرد نام برده شده است  که از پارس می رود یا سر می  معنی دریایی 

دریای پارس همان خلیج فارس است.)مشکور،1387،ص7.(
و به سرزمین  نام »پرس«  این دریا  به  که  بودند   یونانیان نخستین مردمانی 
اند  کشور پارسیان داده  یا  ایران »پارسه«، »پرسای« و پرسپولیس یعنی شهر 

)شاملو،1347،صص11-10(
کرده اند: کثر مورخان یونانی و رومی آن زمان از این دریا با نام خلیج فارس یاد  ا
کتاب خود  کرد در   زندگی می  که در سده دوم میالدی  آریانوس  1- فالویس 
ای  کا  پرسیکون  را  خلیج  این  نام  اسکندر  جنگی  سفرهای  یا  آنابازیس 
)مشکور،  است.  فارس  خلیج  آن  ترجمه  که  نوشته   )persikon kaitas( تاس 

1387،ص7.(
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جنوب  دریای  خود،  کتاب  در  یونانی  نگار  جغرافی  استرابون   -2
بین  ای  منطقه  را  ها  عرب  زندگی  محل  و  نامیده  فارس  خلیج  را  ایران 

است.  نوشته  فارس  خلیج  و  است(  سرخ  دریای  همان  )که  عرب  خلیج 
)افشارسیستانی1378،ص2(

3-کلودیوس پتوله) claudius petol(یا بطلمیوس ،جغرافی دان و ریاضی دان 
سده ی دوم میالدی ،این دریا را »پرسیکوس سینوس«نامیده است،که ترجمه 

آن خلیج فارس است.)همان ،ص2.(

کسی ماندر ترسیم شده است ،خلیج  که توسط آنا 4- در نخستین نقشه جهان 
که همان خلیج فارس است.)اطلس  فارس پرسیکوس سینوس نامیده شده 

نقشه های جغرافیایی و اسناد تاریخی درباره ی خلیج فارس،ص4((

که به زبا ن ارمنی نوشته، دریای جنوبی ایران را دریای  گاتانژ در تاریخی  5-ا
پارس خوانده است.)شاملو،1347،ص 15(

کورسیوس روفوس )Quintus Curtius Rufu(تاریخ نگار رومی  کوین توس   -6
که به معنی آبگیر  کوارم پرسیکو« )Aquarum persico(نامیده  خلیج فارس را»ا

پارس است.)نشریه آرمان84/7/27(

7- هکاتیوس ملطی از دانشمندان یونانی و پدر علم جغرافیا در سال 475 قبل 
کرده است از خلیج فارس و  که از دنیای زمان خود ترسیم  از میالد در نقشه ای 

کرده است.)نشات،1344،ص20( خلیج عرب)دریای سرخ ( یاد 

که در جنوب غربی آسیا است ،از دریای  خ یونانی ،اقیانوسی را  8- هرودت مور
سرخ تا دهانه هندوستان امتداد دارد  را »آری تروس، یا »اریتره« یعنی دریای 
به  را  فارس  خلیج  چون  هرودت  که  اند  معتقد  ای  است،عده  قرمز،نامیده 
از نامی نبرده است و به همان نام  از این جهت  درستی نمی شناخته است  
کرده  کتفا  ا است  فارس  خلیج  و  عمان  هند،دریای  اقیانوس  از  اعم  که  اریتره 
که منظور از دریایی اریتره همان خلیج فارس  است ،اما عده ای دیگر معتقدند 
است،زیرا هرودت اطالعات دقیقی از نژاد اوکس یا اوژیان که در خوزستان زندگی 
که خلیج فارس برای او  کرده اند داشته است و بنابراین نمی توان پذیرفت  می 

ناشناخته بوده است.)موسوی،1367،ص120(

کتاب خود ،خلیج  9-موسی خورن ،جغرافی دان سده ی پنجم میالدی در 
فارس را درای پارس خوانده است.)شاملو،1347،ص16(
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نام خلیج فارس در دوران اسالمی

»بحر  عنوان  با  فارس  خلیج  از  اسالمی  دوران  جغرافیایی  و  تاریخی  آثار  در     
 ، است  آمده  فارس  خلیج  و   » الفارسی  »الخلیج   ،» »البحرالفارسی  فارس«، 
که از دریای فارس نام برده است ،ابولقاسم عبید  نخستین تاریخ نگار اسالمی 
کتاب خود المسالک و  که در  اهلل ابن عبداهلل ابن احمد بن خردادبه می باشد 

الممالک ، نوشته است :

»دریای فارس که دریای بزرگی است به هنگام طلوع ماه جذر و مد نمی باشد،مگر 
دوبار در سال « )ابن خرداد ، ترجمه حسین قره چانلو 1370، ص 53(

کتاب خود مختصر    ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق مشهور به ابن فقیه در 
کرده است . ضمن اینکه از دریای  که در سال 279 هـ ق  آن را تالیف  البلدان 
که دریای پارس و هند از برای پیوستگی به  کند  می نویسد »بدان  پارس یاد می 

یکدیگر هر دو یک دریا هستند « )مجتهد زاده ، 1354، ص 21(

کتاب تقویم البلدان خود را به نام االعالق  که    ابوعلی احمد بن عمر بن رسته 
کرده است ، در مورد خلیج فارس نوشته است:  النفسیه در 290 هجری تألیف 
که خلیج فارس  »اما دریای هند : از آن خلیجی به سوی ناحیه پارس بیرون آید 
نام دارد و بین این دو خلیج یعنی خلیج احمر و پارس سرزمین حجاز و یمن و 

دیگر بالد عرب واقع است .«)مشکور،1384،ص9(

که دریای  کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر می نویسد » از این     مسعودی در 
هند یا حبشی باشد خلیج دیگر منشعب شود که دریای پارس است و آن منتهی 

به شهرهای ابله ، خشاب و آبادان می شود. )مشکور،1384،ص10(

کتاب خود صوره االرض » خلیج فارس « را بحر فارس نامیده     ابن حوقل ها در 
است .) شیخ نوری، بی تا،،ص 90.(

کتاب جغرافیا  که قدیمی ترین  کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب     در 
به زبان فارسی است ، در مورد خلیج فارس نوشته » خلیج پارس از حد پارس 

برگیر و با پهنای اندک تا به حدود سند « )یغمایی،1352،ص12.(

در نقشه ی جهان ابوریحان بیرونی خلیج فارس با نام بحر فارسی نشان داده 
کتاب تاریخ عرب )به  که در دوران خلفای عباسی در  است . در نقشه دیگری 
که در غرب  قلم فیلیپ حتی ( خلیج فارس را به نام بحر فارسی و خلیج عربی 
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شبه جزیره ی عربستان است به نام بحر قلزوم یا دریای سرخ خوانده 
است )نشریه عصر ایرانیان 89/2/11(

کتاب نزهه المشتاق ، یاقوت  کتاب فارسنامه ، ابن ادریس در      ابن بلخی در 
کتاب الشبیه و  بن عبداهلل حموی ، محمد بن نجیب بکیران ، مسعودی در 
کتب خود از خلیج فارس با نام های بحر  االشراف و دیگر نویسندگان عرب در 

فارس ، دریای پارس ، الخلیج الفارس نام برده اند )مشکور ،1387،ص13.(

را  هند  مغرب،اقیانوس  الی  المشرق  من  العالم  حدود  کتاب  نویسنده   
خلیج  پنج  بزرگدارای  دریای  این  که  نامد  بزرگ(می  مجدالعظم)دریایی 
است،خلیج بربر از خلیج عدن،خبیج عربی یا خلیج قلزم از دریای سرخ،خلیج 
که از باریکه های حدود  عراق از باالی خلیج فارس تا تنگه هرمز،خلیج فارس 
کرانه های سند از خلیج عمان و دریای عربی وسعت دارد و خلیج هند  فارس تا 

یا بنگال.)میر فخرایی،1383 ،ص8(

ساحل  های  نام  با  فارس  خلیج  )الفوائد(از  خود  کتاب  در  ماجد  ابن 
که از هرمز تا بصره امتداد دارد یاد  فارسی،دریایی از فارس و خلیجی از فارس 

می کند.)همان(

اصطخری،  هرمزی،  ناخدا  شهریار  بن  بزرگ  چون  نویسندگانی  دیگر 
حموی،  یاقوت  بکیران،  نجیب  بن  محمد  خوارزمی،  مسعودی،مقدسی، 

کرده اند. کتب خود از نام خلیج فارس استفاده  ابولفداء، مستوفی،در 

نام خلیج فارس در دوران معاصر

در قرن بیستم با توسعه معلومات جغرافیایی ، همراه با چاپ نقشه های بسیار 
کرده است و از  کاربرد جهانی پیدا  به زبان های مختلف ، ترکیب خلیج فارس 
این نظر قرن بیستم را قرن استفاده از ترکیب خلیج فارس می توان دانست . این 
آبراه در زبان فارسی خلیج فارس ، در زبان عربی الخلیج الفارسی ، در انگلیسی 
»PersianGulf « ، در فرانسه » GolFpersique « زبان ترکی »FarhorFarzi « و به 
همین نسبت با اندک تغییری در تقدم و تأخر اجزای ترکیب ، در همه زبان های 

دنیا جای دارد . )مجتهد زاده ، 1354 ص 48(
که می توان با آن حقانیت      آثار عرب زبان بهترین و غنی ترین منابعی هستند 
زبان عربی  به  که  اهمیتی  پر  آثار  در   . اثبات رسانید  به  را  فارس  نام خلیج 
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نویسندگان  از   . است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  فارس  خلیج  .نام  شد  تألیف 
کتاب های خود بارها از نام خلیج  معاصر عرب جرجی زیدان و فیلیپ حتی در 
بار در  بار و فیلیپ حتی هفده  یازده  اند . جرجی زیدان  کرده  فارس استفاده 
که  کار برده اند . دائر المعارف المنجد  کتاب خود نام خلیج فارس را به  صفحات 
یکی از معروفترین دائره المعارف دنیای عربی است . در تسمیه دریای جنوب 
صفحه 66  در  مثال  عنوان  به  کند  می  استفاده  فارس  خلیج  ترکیب  از  ایران 
کتاب چاپ نوزدهم _ بیروت 1966درباره بحرین  قسمت »االدب والعلوم« این 
آمده است »البحرین :مجموعه جذر بالقرب منشاطی الغربی للخلیج الفارسی 
کبر ها جزیده المنامه ...یعنی :»بحرین مجموعه جزایری است واقع  115/000 ا
در نزدیکی سواحل غربی »خلیج فارس « 115/000 و بزرگترین آن جزیره منامه 

نام دارد ......)مجتهد زاده، 1383، ص 1(
      دکتر نوفل مصری کوشش هایی را که برای تغییر نام خلیج فارس صورت گرفته 
که در سال 1952میالدی  کتابی  است را مورد نکوهش قرار داده است وی در 
درباره ی شیخ نشین های خلیج فارس نوشته ،همه جا از عبارت خلیج فارس 
کتاب  که از نویسندگان معروف عرب  است در  کند ،علی حمیدان  استفاده می 
سالطین طالی سیاه ، چاپ پاریس همه جا از عبارت خلیج فارس استفاده می 
کتاب »المسوعه العربیه المیسره « نوشته »صبحی عبدالکریم  کند . در ترجمه 
کار  «ترجمه به عربی محمد شفیق غربال چاپ قاهره 1965 ، نام خلیج فارس به 
کارتوگرافی »علم  کتاب پر ارزش دانش  رفته است ، محمد عبدالکریم صبحی در 
الخرائط « در نقشه هایی که به ترجمه عربی نقل کرده است دریای جنوب ایران 

را الخلیج الفارسی و بحر الفارسی نامیده است.  ) همان،ص2(
کتاب ایران و قضیه  کرزن وزیر خارجه انگلستان در    در سال 1892 میالدی لرد 
کرده است .ویلیام راجرز وزیر امور خارجه  ایران بارها به نام خلیج فارس اشاره 
وقت ایاالت متحده در گزارش مورخه 1971 م خود در مورد سیاست خارجی این 

کرده است .)روزنامه جمهوری 1389/2/9( کشور از نام خلیج فارس استفاده 
نام  به  خود  کتاب  در  آمریکا  جمهور  رییس  مشاوران  از  یکی  برژیسنگی 
اسبق  کل  دبیر  والدهایم  ،کورت  برده  کار  به  را  فارس  خلیج  )Gameplan(نام 
کتاب خود به نام »کاخ شیشه ای سیاست « ، ضمن  سازمان ملل متحده ، در 
کار برده ،نام خلیج فارس  بحث درباره ی جنگ تحمیلی نام خلیج فارس را به 
و  آمریکا  کنگره  کتابخانه  در  خورد  می  چشم  به  نیز  دنیا  معروف  کز  مرا در  نیز 

که نام خلیج  کتابخانه آرگوی نیویورک بیشتر از 300 نقشه تاریخی وجود دارد 
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فارس در آنها ثبت شده است . در کتابخانه های لندن ،کتابخانه و اسناد 
دانشکده  کتابخانه  و  لندن  عمومی  اسناد  ،مرکز   ) )لندن  هند  امور  وزارت 

مطالعات خاورشناسی لندن بیشتر از 300 نقشه در بردارنده ی نام خلیج فارس 
وجود دارد. ؛ در اداره آرشیو ملی پرتغال ، دهها سند هم تاریخی به زبان های 
پرتغالی ،ترکی ، فارسی و عربی در خصوص خلیج فارس وجود دارد . )مجتهدی، 

1383 ، ص 23 (
کنفرانس حقوق دریاها  کنفرانس ژنو به عنوان اولین   در ظوابط بین المللی در 
که در سال 1958 در شهر ژنو برگزار شده است، تنها بیست منطقه در جهان 
که یکی از آنها خلیج فارس  گردیده  مشمول تعریف حقوق بین المللی دریاها 
که تنها مرجع بین المللی است و در آن بیست و  بوده است. سازمان ملل متحد 
کشور عربی و حاشیه خلیج فارس عضویت دارند. در اسناد رسمی خود بارها  دو 
کرده است. )مجموعه مقاالت همایش ملی جایگاه  از نام خلیج فارس استفاده 

خلیج فارس در تحوالت استراتژیک جهان،ص215.(
خ 10 دسامبر 1982  کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها مور    در 
کمیت خلیج فارس با نظارت جمهوری اسالمی ایران است.  مشخص شد که حا
که در اسناد و نقشه های جغرافیایی  دبیرخانه سازمان ملل متحد بر این است 
کشورهای عربی از  منطقه آبی بین ایران از سمت شمال و شرق و تعدادی از 
سمت جنوب و غرب به نام خلیج فارس نامیده شود... و این عمل دبیرخانه 
و  ها  اطلس  انتشار  قدیمی  عرف  یک  با  مطابق  و  موافق  متحد  ملل  سازمان 
فرهنگ های جغرافیایی می باشد...« )مجموعه مقاالت همایش ملی جایگاه 

خلیج فارس در تحوالت استراتژیک جهان،ص 641(
ایران و  نام رسمی دریای جنوبی  همچنین در دهم اوت 1984 سازمان ملل 

کیهان83/9/15( شرق عربستان را خلیج فارس اعالم داشت. )نشریه 

انحراف در نام خلیج فارس

که  آبراهی  تغییر  برای  اعراب  ریزی شده  برنامه  کوشش های  از  چندین دهه 
براساس تمام اسناد تاریخی، جغرافیایی و نقشه های موجود از یونان باستان 
گذرد، موضوع تغییر نام خلیج فارس از  تا دوره معاصر خلیج فارس نام دارد می 
گیری فرهنگی استکبار در مقابل ملت  دهه سوم قرن بیستم در راستای جبهه 
ایران و ایجاد خصومت منطقه ای میان عرب و عجم و سیاست فارسی 
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»خلیج  اصطالح  گردید.  مطرح  فارس  خلیج  منطقه  در  ها  انگلیسی  زدایی 
عربی« برای اولین بار از طرف یک دیپلمات انگلیسی در منطقه خلیج فارس 

مطرح شد. )رفیعی،1383،ص1(
که بیش از سه دهه نماینده سیاسی دولت انگلیس در خلیج     سرچارلز بلگریو 
فارس بود در سال 1334 )1955م( در مقاله ای در مجله عربی زبان بحرین، 
گویند« و در  که اعراب آن را خلیج عرب می  این جمله را نوشت »خلیج فارس 
که درباره سواحل جنوبی خلیج فارس منتشر  کتابی  سال 1345 »1966« در 
که اعراب عالقه مند هستند خلیج فارس را خلیج عربی بنامند و  کرد  کرد ادعا 
که این سیاستمدار انگلیسی برای اولین بار بذر فتنه ای را  به این طریق بود 
گرفت.  که در سالهای بعد مورد استفاده ناسیونالیست های عرب قرار  کاشت 
)مجموعه مقاالت همایش های جایگاه خلیج فارس در تحوالت استراتژیک 

جهان، ص 204(
کنش نشان داد و از قبول  گرچه در قبال این عمل وا دولت ایران در همان زمان ا
کرد. اما سرچارلز  که نام »خلیج عربی« بر آنها زده شده بود خودداری  کاالهایی 
که به  کرده بود و اعراب با واژه ی تازه ای آشنا شده بودند  کار خود را  بلگریو 
که سرچارلز بلگریو در خلیج  جنگ لفظی عرب و عجم دامن می زد، هنگامی 
کار برد. دولت های حاشیه ای خلیج فارس تبلیغات  فارس نام خلیج عربی را به 
سیاسی، مکاتبات دیپلماتیک و محور برنامه های آموزشی شان را بر نام خلیج 

کردند. )همان، ص205( عربی متمرکز 
در اقدامی دیگر از سوی انگلیسی ها در 1331 )1926م( روزنامه تایمز لندن در 
یکی از مقاالت خود خلیج فارس را خلیج عربی نامید و از آن زمان به بعد برخی 
از دولت ها و شیخ نشینان عرب با خریدن روزنامه نگاران و خبرنگاران خارجی و 
که خلیج فارس را »خلیج عرب«  یا پرداخت مبالغ هنگفت به چاپ نقشه هایی 

کردند.)همایون الهی، ص 5( نشان می داد مبادرت 
   در سال 1958 سرهنگ عبدالکریم قاسم با کودتای در عراق به حکومت رسید و 
بعد از مدتی داعیه دار رهبری جهان عرب گردید و دشمن تراشی برای تحریکات 
احساسات ناسیونالیستی، را دستمایه مناسبی برای آرزوهای خود تلقی کرد. او 
که تحت تأثیر  نام خلیج عربی را بر زبان راند و امید داشت توجه و تمرکز اعراب را 
افکار جمال عبدالناصر، مقابله با اسرائیل دغدغه ذهنی شان شده بود به سوی 
کند. اما عبدالکریم قاسم در  خلیج فارس و دشمن تازه ای به نام ایران جلب 

رسیدن به رویاهای جاه طلبانه اش شکست خورد. به شهادت اسنادی که در 
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همان دوران در عراق و حتی از سوی دانشگاه بغداد چاپ و منتشر شد 
عبدالکریم قاسم حتی نتوانست توجه مقامات رسمی دانشگاه های عراق را 

کشورش فراتر رود و در  نیز به خود جلب نماید و بی آنکه فراخوان او از مرزهای 
گذر تاریخ( کودتای دیگر به قتل رسید.)مقاله خلیج فارس در 

در سال 1968 عبدالناصر در مصر و در اوج جنجال پان عربیستی خود نام خلیج 
از اقدام تحریف نام  که قبل  کرده بود  او فراموش  فارس را خلیج عربی خواند 
کتاب خود نقشه خلیج فارس را آورده بود و نام خلیج  خلیج فارس، در مقدمه 
با  اثر اختالفاتی  کرده بود. جمال عبدالناصر در  این نقشه ثبت  را روی  فارس 
محمدرضا شاه در رابطه با اسرائیل و اتهام دخالت محمدرضا شاه علیه ملی 
کانال سوئز و همدستی با استعمارگران در سوم مرداد 1339 با ایران قطع  کردن 
کمیسیون اتحادیه عرب در 23 مرداد 1339 )14 اوت  کرد. به دستور او  رابطه 
کار برده خواهد  کرد از این پس خلیج عربی به جای خلیج فارس به  1960( اعالم 
کلیه مکاتبات رسمیشان از  گرفت در  از آن پس اتحادیه عرب تصمیم  شد. و 

کند. )باقرعاقلی، 1374: ص 200( خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده 
گرچه تالش های جمال عبدالناصر برخی از سیاستمداران عرب را با خود همراه  ا
کرده بود اما در نهایت نتیجه دلخواهی در پی نداشت. زیرا رستاخیز عرب آنطور 
کرده بود با واقعیت فاصله های  که جمال عبدالناصر در رویای خود منسجم 
زیادی داشت، علت اصلی آن نیز عدم انسجام و یکپارچگی دولت های عربی 
بود. تالش های عبدالکریم قاسم و جمال عبدالناصر برای تحریف نام خلیج 
توسط  بار دیگر  عراق  یافتن صدام حسین در  با قدرت  فارس در جهان عرب 
صدام حسین ادامه یافت. صدام حسین در وهله نخست صدها میلیون دالر 
کز نقشه برداری  گروهی روزنامه نگار دانشگاهی و مرا کمک  کرده بود تا با  هزینه 
نام خلیج فارس را تغییر دهد و با وقوع انقالب اسالمی در ایران دست به تجاوز 
که با ادعاهای واهی صدام مبنی بر  ک ایران زد. هشت سال جنگ تحمیلی  خا
کمیت اروند رود  و عربی خواندن خوزستان و شهرهای دیگر آغاز شده بود در  حا
نهایت با شکست عراق خاتمه یافت. در واقع نتیجه عملی این تجاوز، افزایش 
که در پی آن ایرانیان استفاده از نام  حساسیت ایرانیان به نام خلیج فارس بود 
خلیج عربی را نوعی دشمنی با ایرانیت و تجاوز به تاریخ ایران قلمداد نمودند.

)روزنامه جمهوری(
در یازدهم شهریور 1371 نخست وزیر یمن »حیدرابوبکر العطاس« در اجالس 
کارتا برگزار شده بود از نام ساختگی خلیج  سران جنبش عدم تعهد که در جا
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عربی استفاده کرد. که با اعتراض شدید نمایندگان ایران روبرو شد. او سرانجام از 
کار را غیر عمد خواند. )مجموعه مقاالت  کرد و این  نمایندگان ایران عذرخواهی 

همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحوالت استراتژیک جهان ص 634(
کمک  ک ایران بودند امروز با  کمتر از نیم قرن پیش بخشی از خا که  کشورهایی 
دالرهای نفتی خود به دنبال جعل و سرقت نام خلیج فارس هستند. کشورهای 
عربی در حال حاضر در مکاتبات و پژوهش های تاریخی تاریخی و جغرافیایی 
کار می برند.  خود با یکدیگر واژه خلیج را به تنهایی و در مواقعی خلیج عربی به 
که از  کهن تاریخی است  که خلیج فارس یک نام  اما واقعیت مطلب این است 
که  گذاشته شده است. و انگیزه حساب شده ای  بدو تاریخ بر روی این خلیج 
کشورهای  برای تغییر این نام به عمل می آید. باعث ایجاد فتنه و اختالف بین 
این منطقه می شود. خلیج فارس نام دوم ندارد و در تمام سازمان های بین 
کار می رود. و نام خلیج  المللی و اجالس های جهانی همواره نام خلیج فارس به 
کتاب  ک پرینی نویسنده  که ژان ژا فارس نامی ابدی و جاودانه است. همچنان 
کرانه های خلیج  کند»ملت ها و قوم های بسیاری بر  خلیج فارس اعتراف می 
کرده اند ولی روزگارشان سپری شده و منقرض  فارس استیال یافته و فرمانروایی 
که با هوش و درایت خود همچنان پابرجا زیسته و  شدند تنها قوم پارس است 

کرده است.« کنون نگهداری  کمیت خود را تا میراث حا

نتیـجـه

با مطالعه و بررسی اسناد و منابع متعدد می توان به هویت چند هزار ساله نام 
کهن و منابع معتبر عصر حاضر و در تمام  خلیج فارس  پی برد، در تمام منابع 
زبان های رایج دنیا  نام خلیج فارس کاربرد دارد. اما در چند دهه اخیر،انگلیسی 
ایجاد تضاد  کن،به منظور  بر اساس اصول سیاست تفرقه بینداز حکومت  ها 
کاربرد نام جعلی  کرده اند و  میان ایرانیان و اعراب نام خلیج فارس را تحریف 
کرده اند،با این وجود  نام خلیج فارس  کشورهای عربی رایج  خلیج عربی را در 
کشوری نمی تواند حقانیت این نام  همیشه خلیج فارس باقی می ماند و هیچ 

را از بین ببرد.



ݤݤݤݤݤݤݤݤ
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زندگینامه امام حسین �

حسین بن علی بن ابیطالب علیهم السالم  دومین فرزند برومند حضرت علی و 
که درود خدا بر ایشان باد ،  در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت،  فاطمه 

گشود. در خانه وحی و والیت چشم به جهان 
گرامی اسالم )ص ( رسید، به خانه حضرت علی )ع  چون خبر والدتش به پیامبر 
کودکش را بیاورد. اسما او را در پارچه ای سپید )2( )س (  ( و فاطمه را فرمود تا 
گوش راست او  گرامی به  کرم )ص ( برد، آن  آمد و اسما پیچید و خدمت رسول ا
گفت . به روزهای اول یا هفتمین روز والدت  گوش چپ )3( او اقامه  اذان و به 
گفت : سالم خداوند بر  با سعادتش ، امین وحی الهی ، جبرئیل ، فرود آمد و 
کوچک هارون )شبیر( چون علی  تو باد ای رسول خدا، این نوزاد را به نام پسر 
که به عربی )حسین ( خوانده می شود نام بگذار. )4( برای تو بسان هارون )5( 
که تو خاتم پیغمبران هستی . و به این  برای  موسی بن عمران است ، جز آن 
ترتیب نام پرعظمت "حسین " از جانب پروردگار، برای دومین فرزند فاطمه )س 
که سالم خداوند بر او باد،  ( انتخاب شد. به روز هفتم والدتش ، فاطمه زهرا 
کشت ، و سر آن حضرت را تراشید و هم وزن موی سر او )6(  گوسفندی را برای  

فرزندش به عنوان عقیقه )7( نقره صدقه داد.  
که در سال چهارم  حسین )ع ( و پیامبر )ص ( از والدت حسین بن علی )ع ( 
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که شش سال و چند ماه بعد اتفاق  هجرت بود تا رحلت رسول اهلل )ص ( 
که پیامبر راستین اسالم )ص ( درباره  افتاد، مردم از اظهار محبت و لطفی 

گاه  آ و مقام شامخ پیشوای سوم  بزرگواری   به   ، ابراز می داشت   ) )ع  حسین 
که رسول خدا )ص ( حسین )ع ( را بر  گوید: دیدم  شدند. سلمان فارسی می 
زانوی  خویش نهاده او را می بوسید و می فرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر 
بزرگوارانی ، تو امام و پسر امام و پدر امامان هستی ، تو حجت خدا و پسر حجت 
که نه نفرند و خاتم ایشان ، )8( قائم ایشان )امام  خدا و پدر حجتهای خدایی 
کند: وقتی از پیامبر پرسیدند  زمان "عج "( می باشد. انس بن مالک روایت می 

کدام یک از اهل بیت خود را بیشتر دوست می داری ، فرمود:
گرامی حسن )ع ( و حسین )ع ( را به سینه می فشرد و )9( حسن و  بارها رسول 
که از مزدوران معاویه و از  حسین را، )10( آنان را می بویید و می بوسید. ابوهریره 
کرم  که : "رسول ا کند  دشمنان خاندان امامت است ، در عین حال اعتراف می 
که حسن و حسین را بر شانه های  خویش نشانده بود و به سوی ما می  را دیدم 
کس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست  آمد، وقتی به ما رسید فرمود هر 
که با آنان دشمنی ورزد با من دشمنی نموده است . عالی  )11( داشته ، و هر 
گویاترین رابطه معنوی و ملکوتی بین پیامبر و حسین را  ترین، صمیمی ترین و 
که فرمود: "حسین از  گرامی  اسالم )ص ( خواند  می توان در این جمله رسول 

من و من از )12( حسینم
که رسول خدا )ص  گاه  شش سال از عمرش با پیامبر بزرگوار سپری شد، و آن 
( چشم ازجهان فروبست و به لقای پروردگار شتافت ، مدت سی سال با پدر 
که جز به انصاف حکم نکرد، و جز به طهارت و بندگی  نگذرانید،  زیست . پدری 
که در زمان حکومتش  جز خدا ندید و جز خدا نخواست و جز خدا نیافت . پدری 
به  به هنگام غصب خالفتش جز  که  آرام نگذاشتند،همچنان  را  او  لحظه ای 
کرد،  آزارش برنخاستند. در تمام این مدت ، با دل و جان از اوامر پدر اطاعت می 
که حضرت علی )ع ( متصدی خالفت ظاهری شد، حضرت  و در چند سالی 
کار همچون  حسین )ع ( در راه پیشبرد اهداف اسالمی ، مانند یک سرباز فدا
کوشید، و در جنگهای  "جمل "، "صفین " و "نهروان " شرکت  برادر بزرگوارش می 
کرد و )13(  و به این ترتیب ، از پدرش امیرالمؤمنین )ع ( و دین خدا حمایت 
کرد.  گاهی در حضور جمعیت به غاصبین خالفت اعتراض می  داشت . حتی 
در زمان حکومت عمر، امام حسین )ع ( وارد مسجد شد، خلیفه دوم را بر منبر 
رسول اهلل )ص ( مشاهده کرد که سخن می گفت . بالدرنگ از منبر باال رفت 
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و فریاد زد: "از منبر )14( پدرم فرود آی ....
وصیت  و  )ص(  خدا  رسول  فرموده  به   ،) )ع  علی  حضرت  شهادت  از  پس 
امیرالمؤمنین )ع ( امامت و رهبری شیعیان به حسن بن علی )ع (، فرزند بزرگ 
که به فرامین  گشت و بر همه مردم واجب و الزم آمد  امیرالمؤمنین )ع (، منتقل 
که دست پرورد  گوش فرادارند. امام حسین )ع (  پیشوایشان امام حسن )ع ( 
وحی محمدی و والیت علوی بود، همراه و همکار و همفکر برادرش بود. چنان 
که وقتی بنا بر مصالح اسالم و جامعه مسلمانان و به دستور خداوند بزرگ، امام 
حسن )ع ( مجبور شد که با معاویه صلح کند و آن همه ناراحتیها را تحمل نماید، 
که این صلح به  امام حسین )ع( شریک رنجهای برادر بود و چون می دانست 
صالح اسالم و مسلمین است. معاویه ، در حضور امام حسن )ع ( وامام حسین 
)ع ( دهان آلوده اش را به بدگویی  نسبت به امام حسن )ع ( و پدر بزرگوارشان 
گلوی   گشود، امام حسین )ع ( به دفاع برخاست تا سخن در  امیرمؤمنان )ع ( 
کنارش بگذارد، ولی امام حسن )ع (  معاویه بشکند و سزای ناهنجاریش را به 
او را به سکوت و خاموشی فراخواند، امام حسین )ع ( پذیرا شد و به جایش 
گاه امام حسن )ع ( خود به پاسخ معاویه )15( برآمد، و با بیانی رسا  بازگشت ، آن 

کوبنده خاموشش ساخت . و 
چون امام حسن )سالم خدا و فرشتگان خدا بر او باد( به شهادت رسید، به 
گفته رسول خدا )ص ( و امیرالمؤمنین )ع ( و وصیت حسن بن علی )ع ( امامت 
و رهبری شیعیان به امام حسین )ع ( منتقل شد و از طرف خدا مأمور رهبری 
که معاویه با اتکا به قدرت اسالم ، بر  گردید. امام حسین )ع ( می دید  جامعه 
اریکه حکومت اسالم به ناحق تکیه زده ، سخت مشغول تخریب اساس جامعه 
اسالمی  و قوانین خداوند است ، و از این حکومت پوشالی مخرب به سختی رنج 
کند تا او را از جایگاه  می برد، ولی نمی توانست دستی فراز آورد و قدرتی فراهم 
وضعی  نیز   ) )ع  حسن  امام  برادرش  چنانچه  بکشد،  پایین  اسالمی  حکومت 
گر تصمیمش را آشکار سازد و  مشابه او داشت . امام حسین )ع ( می دانست ا
به سازندگی قدرت بپردازد، پیش از هر جنبش و حرکت مفیدی به قتلش می 
گر برمی خاست ،  که ا رساند، ناچار دندان بر جگر نهاد و صبر را پیشه ساخت 
کشته شدن هیچ نتیجه ای  کشته می شد، و از این  پیش از اقدام به دسیسه 
گرفته نمی شد. بنابراین تا معاویه زنده بود، چون برادر زیست و علم مخالفتهای 
گاهی محیط و حرکات و اعمال معاویه را به باد انتقاد  که  بزرگ نیفراخت ، جز آن 
که اقدام مؤثری خواهد  گرفت و مردم را به آینده نزدیک امیدوار می ساخت  می 
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که معاویه از مردم برای والیت عهدی یزید،  نمود. و در تمام طول مدتی  
کرد، و هرگز تن به بیعت  گرفت ، حسین به شدت با او مخالفت  بیعت می 

گاهی  )16( سخنانی  تند به معاویه  یزید نداد و ولی عهدی او را نپذیرفت و حتی 
گرفتن برای یزید،  کوبنده برای او نوشت . معاویه هم در بیعت  گفت و یا نامه ای 

به او اصراری نکرد و امام )ع ( همچنین بود و ماند تا معاویه درگذشت ...
یزید پس از معاویه بر تخت حکومت اسالمی تکیه زد و خود را امیرالمؤمنین 
کند، مصمم شد  خواند،و برای این که سلطنت ناحق و ستمگرانه اش را تثبیت 
برای نامداران و شخصیتهای اسالمی پیامی بفرستد و آنان را به بیعت با خویش 
که  کم مدینه نوشت و در آن یادآور شد  بخواند. به همین منظور، نامه ای به حا
کم  گر مخالفت نمود بقتلش برسان . حا برای من از حسین )ع ( بیعت بگیر و ا
این خبر را به امام حسین )ع ( رسانید و جواب مطالبه نمود. امام حسین )ع ( 
چنین فرمود: "انا هلل و انا الیه راجعون و علی االسالم السالم اذا بلیت االمة براع 
که افرادی چون یزید، )شراب خوار و قمارباز و بی ایمان و  گاه  مثل )17( یزید آن 
کند( بر مسند حکومت اسالمی  که حتی  ظاهر اسالم را هم مراعات نمی  ک  ناپا
گونه زمامدارها با نیروی اسالم  بنشیند، باید فاتحه اسالم را خواند. )زیرا این 
و به نام اسالم ، اسالم را از بین می برند.( امام حسین )ع ( می دانست اینک 
گر در مدینه بماند به قتلش  که حکومت یزید را به رسمیت نشناخته است ، ا
می رسانند، لذا به امر پروردگار، شبانه و مخفی از مدینه به سوی مکه حرکت 
از بیعت یزید، در بین  او  کرد. آمدن آن حضرت به مکه ، همراه با سرباز زدن 
کوفیان از امام  کوفه هم رسید.  مردم مکه و مدینه انتشار یافت ، و این خبر تا به 
کردند تا به سوی آنان آید و زمامدار  که در مکه بسر می برد دعوت  حسین )ع ( 
امورشان باشد. امام )ع ( مسلم بن عقیل ، پسر عموی خویش را به کوفه فرستاد 
کوفی را از نزدیک ببیند و برایش بنویسد. مسلم به  کنش اجتماع  تا حرکت و وا
گرم و بی سابقه ای روبرو شد، هزاران نفر به عنوان نایب  کوفه رسید و با استقبال 
کردند، و مسلم هم نامه ای  به امام حسین )ع ( نگاشت و  امام )ع ( با او بیعت 
کوفیان را به  گزارش داد. هر چند امام حسین )ع (  حرکت فوری امام )ع ( را الزم 
خوبی می شناخت ، و بی وفایی  و بی دینی شان را در زمان حکومت پدر و برادر 
کرد، و  گفته ها و بیعتشان با مسلم نمی توان اعتماد  دیده بود و می دانست به 
کوفه  که به سوی  گرفت  لیکن برای اتمام حجت و اجرای اوامر پروردگار تصمیم 
که همه مردم مکه  کند. با این حال تا هشتم ذی حجه ، یعنی روزی   حرکت 
کس در راه مکه جا مانده بود با عجله تمام  عازم رفتن به "منی " بودند و هر 
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می خواست خود را به مکه )18( برساند، آن حضرت در مکه ماند و در چنین 
کار هم  ج شد و با این  روزی با اهل بیت و یاران خود، از مکه به طرف عراق خار
که پسر پیغمبر  کرد و هم به مسلمانان جهان فهماند  به وظیفه خویش عمل 
کرده  امت ، یزید را به رسمیت نشناخته و با او بیعت نکرده ، بلکه علیه او قیام 
گاه  است . یزید که حرکت مسلم را به سوی کوفه دریافته و از بیعت کوفیان با او آ
شده بود، ابن زیاد را )که از پلیدترین یاران یزید و از کثیفترین طرفداران حکومت 
کوفه فرستاد. ابن زیاد از ضعف ایمان و دورویی و ترس مردم  بنی امیه بود( به 
کنده ساخت  کوفه استفاده نمود و با تهدید ارعاب ، آنان را از دور و بر مسلم پرا
، و مسلم به تنهایی با عمال ابن زیاد به نبرد پرداخت ، و پس از جنگی دالورانه 
و شگفت ، با شجاعت شهید شد. )سالم خدا بر او باد(. و ابن زیاد جامعه دورو 
کار به جایی  کوفه را علیه امام حسین )ع ( برانگیخت ، و  و خیانتکار و بی ایمان 
که برای امام )ع ( دعوت نامه نوشته بودند،  کسانی  که عده ای از همان  رسید 
سالح جنگ پوشیدند و منتظر ماندند تا امام حسین )ع ( از راه برسد و به قتلش 
برسانند. امام حسین )ع ( از همان شبی که از مدینه بیرون آمد، و در تمام مدتی 
گاهی  کربال، تا هنگام شهادت ،  گزید، و در طول راه مکه به  که در مکه اقامت 
که : "مقصود من از حرکت ، رسوا ساختن  گاهی به اعالن می داشت  به اشاره ، 
حکومت ضد اسالمی یزید و صراحت ، برپاداشتن امر به معروف و نهی از منکر و 
ایستادگی در برابر ظلم و ستمگری است و جز حمایت قرآن و زنده داشتن دین 
گذار نموده بود،  که خداوند به او وا محمدی هدفی ندارم . و این مأموریتی بود 
کشته شدن خود و اصحاب و فرزندان و اسیری خانواده اش اتمام  گر به  حتی ا
گرامی )ص ( و امیرمؤمنان )ع( و حسن بن علی )ع ( پیشوایان  پذیرد. رسول 
پیشین اسالم ، شهادت امام حسین )ع ( را بارها بیان فرموده بودند. حتی در 
گرانمایه  هنگام والدت امام حسین )ع (، و خود امام حسین )ع( به )19( رسول 
که آخر این سفر  اسالم )ص ( شهادتش را تذکر داده بود. علم امامت می دانست 
که در برابر دستور آسمانی  و فرمان  کسی نبود  به شهادتش می انجامد، ولی او 
خدا برای جان خود ارزشی قائل باشد، یا از اسارت خانواده اش واهمه ای  به 
کرامت و شهادت را سعادت می پنداشت  که بال را  کس بود  دل راه دهد. او آن 
کربال" به قدری در  . )سالم ابدی خدا بر او باد( . خبر "شهادت حسین )ع ( در 
اجتماع اسالمی مورد گفتگو واقع شده بود که عامه مردم از پایان این سفر مطلع 
گریخته ، از رسول اهلل )ص ( و امیرالمؤمنین )ع ( و امام  بودند. چون جسته و 
حسن بن علی )ع ( و دیگر بزرگان صدر اسالم شنیده بودند. بدینسان حرکت 
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کشته شدنش را در  امام حسین )ع ( با آن درگیریها و ناراحتیها احتمال 
کان  که خود در طول راه می فرمود: "من  کرد. بویژه  اذهان عامه تشدید 

کس حاضر  باذال فینا مهجته )20( و موطنا علی لقاء اهلل نفسه فلیرحل معنا. هر 
از جان خویش بگذرد و به مالقات پروردگار بشتابد، همراه ما  است در راه ما 
که حضرتش را از این سفر  بیاید. و لذا در بعضی از دوستان این توهم پیش آمد 
که فرزند علی  بن ابی طالب )ع ( امام و جانشین  منصرف سازند. غافل از این 
گاهتر است و هرگز از آنچه خدا بر عهده  پیامبر، و از دیگران به وظیفه خویش آ
کشید. باری امام حسین )ع ( با همه این افکار و نظریه  او نهاده دست نخواهد 
در  کوچکترین خللی  و  داد،  ادامه  راه خویش  به  بود  گرفته  را  اطرافش  که  ها 
تصمیمش راه نیافت . سرانجام ، رفت ، و شهادت را دریافت . نه خود تنها، بلکه 
که هر یک ستاره ای درخشان در افق اسالم بودند، رفتند  با اصحاب و فرزندان 
کرد تا جامعه  کربال را الله باران  گرم دشت  و کشته شدند، و خونهایشان شنهای 
گناه آلود خاندان امیه ( جانشین  مسلمانان بفهمد یزید )باقی مانده بسترهای  
رسول خدا نیست ، و اساسا اسالم از بنی امیه و بنی امیه از اسالم جداست . 
آفرین حسین )ع (  گر شهادت جانگداز و حماسه  ا اید  اندیشیده  راستی هرگز 
به وقوع نمی پیوست و مردم یزید را خلیفه پیغمبر )ص ( می دانستند، و آن 
گاه اخبار دربار یزید و شهوترانیهای او و عمالش را می شنیدند، چقدر از اسالم 
که خلیفه پیغمبرش یزید باشد، به راستی نیز  متنفر می شدند، زیرا اسالمی 
تا  شدند  اسیر  نیز   ) )ع  حسین  امام  حضرت  ک  پا خاندان  و   ... است  تنفرآور 
گوش مردم برسانند. و شنیدیم و خواندیم  را به  آخرین رسالت این شهادت 
که در شهرها، در بازارها، در مسجدها، در بارگاه متعفن پسر زیاد و دربار نکبت 
گشودند و فریاد زدند، و پرده زیبای  فریب را از  بار یزید، هماره و همه جا دهان 
که یزید  کردند  چهره زشت و جنایتکار جیره خواران بنی امیه برداشتند و ثابت 
که او بر آن  سگ باز وشرابخوار است ، هرگز لیاقت خالفت ندارد و این اریکه ای 
تکیه زده جایگاه او نیست . سخنانشان رسالت شهادت حسینی را تکمیل کرد، 
که نام یزید تا همیشه مترادف با هر پستی  طوفانی  در جانها برانگیختند، چنان 
گردید و همه آرزوهای طالیی و شیطانیش چون نقش بر آب  و رذالت و دناءت 
ابعاد این شهادت عظیم و  بر همه  تا بتوان  گشت . نگرشی  ژرف می خواهد 
کنون ، دوستان و شیعیانش،  پرنتیجه دست یافت . از همان اوان شهادتش تا 
گذارند، همه ساله سالروز  ج می  که به شرافت و عظمت انسان ار و همه آنان 
به خون غلتیدنش را، سالروز قیام و شهادتش را با سیاه پوشی  و عزاداری 
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گریه بر مصایب آن بزرگوار ابراز می  محترم می شمارند، و خلوص خویش را با 
دارند. پیشوایان مآل اندیش و معصوم ما، هماره به واقعه کربال و به زنده داشتن 

آن عنایتی خاص داشتند.
که خود به زیارت مرقدش می شتافتند و عزایش را بر پا می داشتند،  غیر از این 
گفتارهای متعددی ایراد  در فضیلت عزاداری و محزون بودن برای آن بزرگوار، 
گوید: "روزی به حضور امام ششم صادق آل محمد )ع (  فرموده اند. ابوعماره 
رسیدم ، فرمود اشعاری در سوگواری حسین برای ما بخوان . وقتی شروع به 
عزیز  آن  و  خواندم  می  من   ، برخاست  حضرت  گریه  صدای  نمودم  خواندن 
که اشعار  از آن  . بعد  از خانه برخاست  گریه  که صدای  گریست ، چندان  می 
گریاندن مردم بر امام )21(  کردم ، امام )ع ( در فضلیت و ثواب مرثیه و  را تمام 
که فرمود: "گریستن و  حسین )ع ( مطالبی بیان فرمود و نیز از آن جناب است 
کردن در هیچ مصیبتی شایسته )22( نیست مگر در مصیبت حسین  بی تابی 
گرانمایه دارد. باقرالعلوم ، امام پنجم )ع ( به محمد  که ثواب و جزایی  بن علی ، 
که  که یکی از اصحاب بزرگ او است فرمود: "به شیعیان ما بگویید  بن مسلم 
که )23( به امامت ما  به زیارت مرقد حسین بروند، زیرا بر هر شخص باایمانی 
معترف است ، زیارت قبر اباعبداهلل الزم می باشد. امام صادق )ع ( می فرماید: 
"ان زیارة الحسین علیه السالم افضل ما یکون من االعمال . )24( همانا زیارت 
که  حسین )ع ( از هر عمل پسندیده ای ارزش و فضیلتش بیشتر است . زیرا 
که به جهانیان درس ایمان  این زیارت در حقیقت مدرسه بزرگ و عظیم است 
کدامنیها و  گویی  روح را به سوی ملکوت خوبیها و پا و عمل صالح می دهد و 
گریه بر مصایب حسین بن علی )ع  کاریها پرواز می دهد. هر چند عزاداری و  فدا
(، و مشرف شدن به زیارت قبرش و بازنمایاندن تاریخ پرشکوه و حماسه ساز 
که نباید تنها به این زیارتها  کربالیش ارزش و معیاری واال دارد، لکن باید دانست 
کرد، بلکه همه این تظاهرات ، فلسفه دین داری  کتفا  گریه ها و غم گساریدن ا و 
گوشزد می نماید، و هدف هم  کاری و حمایت از قوانین آسمانی را به ما  ، فدا
جز این نیست ، و نیاز بزرگ ما از درگاه حسینی آموختن انسانیت و خالی بودن 
گر فقط به صورت ظاهر قضیه  گرنه ا دل از هر چه غیر از خداست می باشد، و 

گراید. بپردازیم ، هدف مقدس حسینی به فراموشی می 
سراسر  زندگی  56سال  به  اجمالی  نگاهی   با   ) )ع  حسین  امام  رفتار  و  اخالق 
کدامنی   خداخواهی و خداجویی  حسین )ع (، درمی یابیم که هماره وقت او به پا
گذشته  و بندگی و نشر رسالت احمدی و مفاهیم عمیقی واالتر از درک و دید ما 



51

ـارف
ــ

معـ

که پیش روی ما  کوتاه به زوایای زندگانی آن عزیز،  کنون مروری   است . ا
است : جنابش به نماز و نیایش با پروردگار و خواندن قرآن و دعا و استغفار 

گاهی در شبانه روز صدها  عالقه بسیاری  و حتی در آخرین شب )25( داشت . 
که از  گزاشت . زندگی دست از نیاز و دعا برنداشت ، و خوانده ایم  رکعت نماز می 
دشمنان مهلت خواست تا بتواند با خدای خویش به خلوت بنشیند. و فرمود: 
که من نماز و تالوت )26( قرآن و دعای زیاد و استغفار را دوست  "خدا می داند 
کرد.  کعبه شتافت و مراسم حج را برگزار  دارم  )27( حضرتش بارها پیاده به خانه 
کتاب "اسد الغابة " می نویسد: "کان الحسین رضی اهلل عنه فاضال  ابن اثیر در 
کثیر الصوم و الصلوة و الحج و الصدقة و افعال )28( الخیر جمیعها. حسین )ع ( 
گزارد و به حج می رفت و صدقه می داد و همه  گرفت و نماز می  بسیار روزه می 
کارهای پسندیده را انجام می داد. شخصیت حسین بن علی  )ع ( آنچنان بلند 
که وقتی با برادرش امام مجتبی )ع ( پیاده به  و دور از دسترس و پرشکوه بود 
کعبه می رفتند، همه بزرگان و شخصیتهای اسالمی به )29( احترامشان از مرکب 
که جامعه برای  حسین )ع (  پیاده شده ، همراه آنان راه می پیمودند. احترامی 
کرد - از مردم و معاشرتشان  که او با مردم زندگی  می  قائل بود، بدان جهت بود 
کناره نمی جست - با جان جامعه هماهنگ بود، چونان دیگران از مواهب و 
مصائب یک اجتماع برخوردار بود، و باالتر از همه ایمان بی تزلزل او به خداوند، 
کاخهای مجلل داشت و  گرنه ، او نه  او را غم خوار و یاور مردم ساخته بود. و 
گذرش  به  را  آمد و شد  راه  نه سربازان و غالمان محافظ، و هرگز مثل جباران 
کردند...  بر مردم نمی بستند، و حرم رسول اهلل )ص ( را برای او خلوت نمی 
این روایت یک نمونه از اخالق اجتماعی اوست ، بخوانیم : روزی از محلی عبور 
می فرمود، عده ای از فقرا بر عباهای پهن شده شان نشسته بودند و نان پاره 
کردند و  که تعارفش  گذشت  های خشکی  می خوردند، امام حسین )ع ( می 
گاه بیان داشت : "ان اهلل ال یحب  او هم پذیرفت ، نشست و تناول فرمود و آن 
المتکبرین "، خداوند متکبران را دوست نمی دارد. )30( پس فرمود: "من دعوت 

کنید. کردم ، شما هم دعوت مرا اجابت  شما را اجابت 
آنها هم دعوت آن حضرت را پذیرفتند و همراه جنابش به منزل رفتند. حضرت 
گرمی  )31( هر چه در خانه موجود است به  دستور داد و بدین ترتیب پذیرایی 
ضیافتشان بیاورند، از آنان به عمل آمد، و نیز درس تواضع و انسان دوستی را 
گوید:  با عمل خویش به جامعه آموخت . شعیب بن عبدالرحمن خزاعی  می 
پینه  آثار  بر پشت مبارکش  به شهادت رسید،   ) "چون حسین بن علی )ع 
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کردند، علتش را از امام زین العابدین )ع ( پرسیدند، فرمود این پینه  مشاهده 
کشید و به خانه  که پدرم شبها به دوش می  کیسه های  غذایی است  ها اثر 
کودکان یتیم و فقرا می رسانید. شدت عالقه امام  )32( زنهای  شوهرمرده و 
حسین )ع ( را به دفاع از مظلوم و حمایت از ستم دیدگان می توان در داستان 
که اجمال و فشرده اش را در این  "ارینب وهمسرش عبداهلل بن سالم " دریافت ، 
که همه نوع وسایل  جا متذکر می شویم : یزید به زمان والیت عهدی ، با این 
کنیزان رقاصه و... در  کامروایی از قبیل پول ، مقام ،  کام جویی و  شهوترانی و 
ک و هرزه اش را به بانوی شوهردار عفیفی دوخته بود.  اختیار داشت ، چشم ناپا
که در برابر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل  پدرش معاویه به جای این 
گری  و دروغ پردازی و فریبکاری ، مقدماتی  کوبنده ای  نشان دهد، با حیله 
گناه  کدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته به بستر  فراهم ساخت تا زن پا
آلوده پسرش یزید بکشاند. حسین بن علی )ع ( از قضیه باخبر شد، در برابر این 
تصمیم زشت ایستاد و نقشه شوم معاویه را نقش بر آب ساخت و با استفاده 
از یکی از قوانین اسالم ، زن را به شوهرش عبداهلل بن سالم بازگرداند و دست 
کار  کیزه ای قطع نمود و با این  تعدی و تجاوز یزید را از خانواده مسلمان و پا
همت و غیرت الهی اش را نمایان و عالقه مندی خود را به حفظ نوامیس جامعه 
که در مفاخر آل علی )ع ( و  مسلمانان ابراز داشت ، و این رفتار داستانی شد 
دناءت و ستمگری بنی امیه ، برای همیشه در تاریخ به یادگار )33( ماند. عالئلی 

کتاب "سمو المعنی " می نویسد: در 
کدام در جبهه و  که هر  کنیم  "ما در تاریخ انسان به مردان بزرگی برخورد می 
 ، اند، یکی در شجاعت  گیر ساخته  را جهان  بزرگی خویش  و  جهتی  عظمت 
دیگری در زهد، آن دیگری در سخاوت ، و... اما شکوه و بزرگی امام حسین )ع ( 
کننده یک عظمت  که ابعاد بی نهایتش هر یک مشخص  حجم عظیمی است 
گویا او جامع همه )34( واالییها و فرازمندیها است .  آری ،  فراز تاریخ است ، 
که وارث عظمت عدل  کرانگی  نبوت محمدی است ، مردی  که وارث بی  مردی 
و مروت پدری چون حضرت علی  )ع ( است و وارث جالل و درخشندگی فضیلت 
مادری چون حضرت فاطمه )س ( است ، چگونه نمونه برتر و واالی عظمت 
او  باید  که  باد  او  بر  ما  نباشد. درود  و نشانه آشکار فضیلتهای خدایی  انسان 
کردارمان قرار دهیم . امام حسین )ع ( و حکایت زیستن و  را سمبل اعمال و 
کردارش نه تنها نمونه یک بزرگ مرد تاریخ را  گفتارش و ابعاد  شهادتش و لحن 
برای ما مجسم می سازد، بلکه او با همه خویشتن ، آیینه تمام نمای فضیلتها، 
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در سال و ماه و روز والدت امام حسین )ع ( اقوال دیگری هم گفته شده است ، ولی  )1( ما قول مشهور بین 
ک . اعالم الوری طبرسی ، ص .213 احتمال دارد منظور از اسما، دختر یزید  کردیم . ر. به .  شیعه را نقل 
ک . اعیان )2( الشیعه ، جزء ,11 ص .167 امالی شیخ طوسی ، ج 1، ص  بن سکن انصاری باشد. ر. به . 
.377 )3( شبر بر وزن حسن ، و شبیر بر وزن حسین ، و مبشر بر وزن محسن ، نام پسران هارون )4( بوده 
است و پیغمبر اسالم )ص ( فرزندان خود حسن و حسین و محسن را به این سه نام نامیده است - تاج 
العروس ، ج 3، ص ,389 این سه کلمه در زبان عبری همان معنی را دارد که حسن و حسین و محسن در 
زبان عربی دارد - لسان العرب ، ج ,66 ص .60 معانی االخبار، ص .57 )5( در منابع اسالمی درباره عقیقه 
سفارش فراوان شده و برای سالمتی فرزند بسیار )6( مؤثر دانسته شده است . ر. به . ک . وسائل الشیعه ، 
کمال الدین صدوق ،  کافی ، ج 6، ص .33 )7( مقتل خوارزمی ، ج 1، ص 146-  ج ,15 ص 143به بعد. 
ص .152 )8( سنن ترمذی ، ج 5، ص .323 )9( ذخائر العقبی ، ص .122 )10( االصابه ، ج ,11 ص .30 
کتابهای اهل تسنن آمده )12( است  که در  )11( سنن ترمذی ، ج 5، ص 324- در این قسمت روایاتی 
نقل شد تا برای آنها هم سندیت داشته باشد. االصابه ، ج 1، ص .333 )13( تذکرة الخواص ابن جوزی ، 
گفته اند این موضوع تقریبا در سن  که بعضی از )14( مورخین  ص 34- االصابه ، ج 1، ص ,333 آن طور 
ده سالگی امام حسین )ع ( اتفاق افتاده است . ارشاد مفید، ص .173 )15( رجال کشی ، ص 94- کشف 
الغمة ، ج 2، ص .206 )16( مقتل خوارزمی ، ج 1، ص 184- لهوف ، ص .20 )17( روز هشتم ماه ذیحجه 
کردند،  که حاجیها به "منی " بروند، و در آن زمان به )18( این حکم استحبابی عمل می  مستحب است 
کامل الزیارات ، ص 68به  که از روز هشتم یکسره به عرفات می روند.  ولی در زمان ما مرسوم شده است 
کامل الزیارات ،  کامل الزیارات ، ص .105 )21(  بعد - مشیر االحزان ، ص 9. )19( لهوف ، ص .53 )20( 
کامل الزیارات ، ص .147 )24( عقد الفرید، ج 3، ص .143  کامل الزیارات ، ص .121 )23(  ص .101 )22( 
)25( ارشاد مفید، ص .214 )26( مناقب ابن شهرآشوب ، ج 3، ص 224- اسد الغابة ، ج 2، ص .20 )27( 
اسد الغابة ، ج 2، ص .20 )28( ذکری  الحسین ، ج 1، ص ,152 به نقل از ریاض الجنان ، چاپ بمبک ی 
، ص 241- )29( انساب االشراف . سوره نحل ، آیه .22 )30( تفسیر عیاشی ، ج 2، ص .257 )31( مناقب 
کتاب سمو المعنی ، ص 104به  ، ج 2، ص .222 )32( االمامة والسیاسة ، ج 1، ص 253به بعد. )33( از 

بعد، نقل به معنی شده است . )34(

پی نوشت

بازیها، خداخواهیها وخداجوییها می  کاریها، جان  بزرگ منشیها، فدا
سعادت  و  باشد  راهبر  الهوت  به  را  جان  تواند  می  تنهایی   به  او  باشد، 

گردد. بودن و رفتنش ، معنویت و فضیلتهای انسان را ارجمند  بشریت را ضامن 
نمود.

ـارف
ــ

معـ
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سبک زندگی در بیان امام حسین� 

شده  مؤثر  ارتباط  مهارت  به  ویژه ای  توجه  زندگی،  مهارت های  آموزش  در 
منهای  زندگی  که  است  انسانی  نیازهای  اساسی ترین  از  یکی  ارتباط،  است. 
که چگونه و با  اجتماع، برای او بی معناست. مهارت ارتباط به افراد می آموزد 

که بتوان با آن به  چه روش هایی به یک ارتباط موفق دست یابند؛ ارتباطی 

 تأملی بر چند سخن امام حسین )ع(

مهارت ارتباط
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ـارف
ــ

معـ

هوش معنوی

دانش و تجربه

گونی از هوش شده است،  همچنان که تعریف های متفاوتی  دسته بندی های گونا
از این موهبت خداوندی وجود دارد. به تعبیری برآیند هوش، توان بهره مندی از 
کام یابی است. در نگاه امام حسین علیه السالم  آن برای رسیدن به شکوفایی و 
کمک می گیرد. او برای  گون  گونا ، فرد مؤمن برای رسیدن به خداوند، از ابزارهای 
ک دارد نه  تقرب به خدا، از شناخت خود شروع می کند و برای شناخت خود، مال
احساس. معیارهای فرد با ایمان، قوانین محکم و روشنی است که از پروردگارش به 
او رسیده است. فرد با ایمان، خود را تنها نمی  بیند و دست خالی هم نیست. این 
کالم ماست: إّن المؤمَن اّتَخَذ اهللَ  ِعْصمَتُه  گویای جان  سخن حضرت اباعبداهلل 
و قوَلُه ِمرآَتُه؛ فَمّرًة َینُظُر فی َنْعِت المؤمنیَن و تارًة َینُظُر فی َوصِف الُمَتَجّبریَن، فُهو 
ِمنُه فی َلطائَف و ِمن نفِسِه فی َتعاُرٍف و ِمن ِفْطَنِتِه فی یقیٍن و ِمن ُقْدِسِه علی 
َتمکیٍن.2 به راستی مؤمن، خدا را نگه دار خود ]از گزندها و گناهان[ و گفتار او )قرآن( 
گاهی به  گاهی ]در این آینه[ به اوصاف مؤمنان می نگرد و  گرفته است؛  را آینه خود 
گردن کشان می نگرد و در آن، نکته ها می بیند و خود را شناسایی می کند و  اوصاف 

کی خود اطمینان می یابد. به هوشیاری خود یقین می کند و به پا

برای رسیدن به اهداف، دانش و تجربه، دو بال پروازند. نه دانش تنها می تواند 
که با شیوه آزمون و خطا به  ما را به مقصد برساند و نه آن قدر فرصت داریم 

اهداف موردنظر رسید. افراد نیز در روان شناسی از نظر سطح ارتباط، در 
از امام حسین علیه  گون جای می گیرند. در سخنی  گونا دسته بندی های 

که سطحی فراتر از آنچه را بشر امروزی به آن  السالم ، به نکته ای برمی خوریم 
ارتباط را چنین  دست یافته، مطرح می کند. ایشان ماهرترین فرد در مهارت 
معرفی می کنند: »إّن أْوَصَل الّناِس َمن َوَصَل َمن َقَطَعُه؛ قوی ترین فرد در ایجاد 
کند.«1 چنین نگرشی،  که از او بریده رابطه برقرار  کسی  که با  کسی است  ارتباط 
که در جامعه اسالمی، یک  کارآمد را به حدی باال می برد  سطح انتظار از ارتباط 
که این پیوند،  گسسته شده بیندیشد. طبیعی است  فرد، به ایجاد ارتباطات 

دشوارتر از دیگر شاخه های ارتباط است.
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کند و از دنیای  که تنها به دانش خود بسنده  آنچه می خواهیم برسیم. فردی 
واقعی خود خبری نداشته باشد، گرفتار بیماری »زندگی ذهنی« می شود و کسی 
گرفتار  کند،  که دانشمندان و یافته های آنها را نپذیرد و تنها به تجربه خود تکیه 
کید زیادی بر خروجی  دانش  »خودشیفتگی« می شود. در جهان امروزی نیز تأ
شده و طراحی های علمی و برنامه ریزی های آموزشی، به استفاده از دانش روی 
»الِعلُم  باره خواندنی است:  این   السالم در  امام حسین علیه  روایت  آورده اند. 
ِلقاُح الَمعرفِة و ُطوُل الّتجاِرِب ِزیاَدٌة فی الَعقِل؛ دانش، بارورکننده شناخت است 
کافی وجود  و تجربه های زیاد، افزاینده خرد.«3 وقتی داده های علمی به اندازه 
و  درست  نظریه  یک  به  آدمی  برسند،  اثبات  به  فرضیه هایی  و  باشند  داشته 
شناخت خوب دست می یابد، ولی این تمام راه نیست،  بلکه برای افزایش خرد 
که تجربه نامیده می شود. در  و زندگی خردورزانه، نیازمند عنصر دیگری است 
گشودگی به تجربه، یکی از ویژگی های انسان های  روان  شناسی شخصیت نیز 
سالم شمرده شده است و این ویژگی به خوبی در سخن امام به چشم می خورد. 

بخشش

اقتصاد در مدیریت یک زندگی، نقش مهمی دارد. مدیریت درآمد و هزینه ها، 
کامل تری  که نمی  توان از آن چشم  پوشید. در نگرش دین، تعریف  کاری است 
که دیگران نتوانسته اند در مکتب خود  از اقتصاد شده است و شاخص هایی 
کنند، به خوبی دیده می شود. در نگاه اسالم، همچنان که درآمد  به آن توجه 
از راه درست ضروری است، هزینه کرد درست و توجیه پذیر هم ضروری است. 
کردن،  انباشتگی ثروت، میانه ای ندارد و پیشنهادهایش برای هزینه  با  دین 
است.  زندگی  از  بردن  لذت  سبب  هم  و  می شود  موجب  را  مالی  تعادل  هم 
روانی  بهداشت  و  آرامش  مالی دچار می شوند،  گردآوری  به حرص  که  کسانی 
آنها به خطر می افتد و با برخورداری از وضعیت مالی دلخواه، باز ممکن است 
از  این رو، بخشی  از  بیازارد.  را  او  یا محبت مشروط دیگران،  تنهایی  احساس 
دیگران  به  انفاق  و  احسان  چارچوب  در  اسالم،  دین  پیشنهادی  هزینه های 
به پول و درآمد سبب رونق جامعه و جان می شود.  نگاه معنوی  این  است. 
که خود، نمونه  یکی از این پیشنهادها را در حدیث امام حسین علیه السالم 
که بخشنده باشد،  عملی این سخن هستند، می خوانیم: »َمن جاَد ساَد؛ هر 
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ـارف
ــ

معـ

خویشتن داری

که بتواند آن را مهار و در  فراز و فرودهای شرایط زندگی، نیاز به روحیه ای دارد 
از  گون،  گونا مشکالت  با  برخورد  در  انسان  چنانچه  کند.  ایستادگی  آنها  همه 
کافی بی بهره باشد، به بن بست روانی خواهد رسید. در  ابزارها و مهارت های 
آموزه های دینی، تالش شده تا این پیش نیازها به پیروان معرفی و به عنوان یک 
که  مهم بدان نگریسته شود. بردباری و خویشتن داری، از مهارت هایی است 
کامی ها ناممکن می نماید. امام حسین علیه  بدون آن، تحمل شکست ها و نا
السالم ، زیبایی این ویژگی را چنین بیان می کند: »إّن الِحْلَم ِزیَنٌة؛ بردباری، زیور 
گردآوری زینت های مادی در وجود انسان  که میل به  است.«.5 به همان اندازه 
گردآوری بسته ای از خوبی ها نیز وجود دارد، فقط  گرایش فطری به  نهاده شده، 
کافی است یک انسان کامل و راهنما، چنین فضایلی را طرح کند تا فضای فکری 

و عاطفی افراد به آن سوق یابد.

 1. بحاراالنوار، ج78، ص121، ح4.
 2. همان، ص119، ح15.

 3. اعالم الدین، ص 298.
 4. کشف الغّمه، ج 2، ص242.

 5. بحاراالنوار، ج 78، ص 122، ح 5.

پی نوشت

که بتواند عالقه خود را از پول و دارایی، به دوست  کند.«4 آن کس  آقایی 
کند،  داشتن دیگران تغییر دهد و دیگرخواهی بر فزون خواهی مالی اش چیره 

هم در خویشتن حرمت بیشتری می یابد و هم در نگاه دیگران، فردی محترم و 
دوست داشتنی است.
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بلرام شکال
که دکترای دستور و زبان     بلرام شکال شاعر هندو مذهب 
شناسی سانسکریت دارد و در عین حال به زبان فارسی 
کتاب هایی نیز به زبان فارسی دارد،  تکلم می کند و اشعار و 
شعری در وصف امام حسین)ع( سروده است. این شعر به 

شرح زیر است:

شعر شاعر هندو 
در وصف امام حسین �
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معـ

که نامش را همه چون تخم وفا در دل می کارند؟ کیست 

که نامش را همه هر دو هرجا به زبان می آرند؟ کیست 

که نامش شمس و قمروش مشرق و مغرب افروزد؟ کیست 

که آتش نام بزرگش اهرمنان را می سوزد؟ کیست 

که نامش بهر عدالت دست جهان را می گیرد؟ کیست 

کم خواهد شد؟ خورشید آیا می میرد؟ دریا آیا 

»هست حسین از هستی من بی شبهه منم از خون حسین«

که خونش همچو شفق بر ظلمت شب ها می خندد کیست 

که خون احمر او راه سیاهی را می بندد کیست 

که خونش پرچم حق شد بر دوش همه بیداران کیست 

که نامش را همه دم بر لب می آرندعیاران کیست 

چیست بهای خون عزیزش؟ روح عدالت

در دو جهان بوی خدا و عطر جنان و روح نماز و جان اذان

گفت پیمبر)ص( رحمت عین که برایش  کس  هست حسین آن 

»هست حسین از هستی من به شبهه انا من حرف حسین«

که مهرش در شام اود تا صبح بنارس تابد کیست 

گرایش ذکر خدا را می ماند کیست زبان راست 

که فرقش رفت به نیزه لیک وفایش پا برجاست کیست 

که تا دنیا دنیا باشد او سرور او موالست کیست 

گفت پیمبر)ص( رحمت عین که برایش  کس  هست حسین آن 

»هست حسین از هستی من بی شبهه منم از هست حسین«

59
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امام سجاد �  
از مدارا تا خشونت 

نویسنده: سید علی نقی میرحسینی

مقدمه

افراد  با  روز  شبانه  طول  در  گزیر  نا دارد،  اجتماعی  زندگی  انسان  که  آنجا  از 
مختلف در ارتباط است و با گروههای ناهمگون - که دارای عقاید و سلیقه های 
که در اینجا مطرح می شود، این  متفاوت هستند - در تماس می باشد . سؤالی 

که: است 
گروههای انسانی چگونه باید باشد؟ رفتار ما با هریک از این 

در می  را  این سؤال  پاسخ  به خوبی  پیشوایان دین،  زندگی  به  مراجعه  با 
یابیم . زیرا امامان معصوم علیهم السالم در زندگی اجتماعی خود به عنوان 
افتخارآمیز  زندگی  طول  در  تربیتی  و  اخالقی  الگوهای  و  صالح  پیشوایان 
گونه های مختلفی در تماس بودند . بنابراین، رفتار آن بزرگواران با  خویش با 
گشای زندگی فردی  گروههای مختلف انسانی و حتی حیوانات، می تواند راه 

و اجتماعی امروز ما باشد .
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مدارا با دوستان

که خواسته یا ناخواسته، حضرات  کسانی  کلی می توان  در یک نگاه 
کرد: معصومین علیهم السالم با آنان در ارتباط بودند را چنین دسته بندی 

- دوستان )اعم از فقیر و ثروتمند(
- غافالن و جاهالن

گمراهان و فریب خوردگان  -
- دشمنان و ستمگران

گروههای فوق  نگاه این نوشتار پیرامون رفتارهای امام سجاد علیه السالم با 
گروهها و حتی  با این  می باشد. بدون شک شناسایی رفتارهای آن حضرت 

حیوانات، ما را در چگونگی رفتار با دیگران یاری خواهد داد .

 . داشت  دلسوزانه  و  کریمانه  رفتار  اصحابش  با  السالم  علیه  سجاد  امام 
تجلیگاه  و  سخاوت  و  مهرورزی  صداقت،  کامل  نمونه  حضرت،  آن  رفتارهای 

عالی حلم، بردباری و جوانمردی بود .
در رفتارهای آن حضرت با دوستانی که از مکانت فرهنگی و اجتماعی باالتری 
برخوردار بودند، بحثی نیست، همگان با چنین افرادی رفتار شایسته دارند; اما 
که  که باید دید آن حضرت با دوستانی  که مهم به نظر می رسد، این است  آنچه 

به هر دلیل از اقشار پایین جامعه محسوب می شدند، چگونه برخورد داشت؟
نمونه های زیر می تواند نوع رفتار آن حضرت با دوستان محروم و درماندگان 

کند: بی بضاعت را مشخص 

1 . یاور بینوایان
یاور ناشناس

گوید: طاووس یمانی می 
که به حج رفته بودیم، در سرزمین »صفا« جوانی را دیدم بسیار با  »در سفری 
که جامه مناسبی بر تن نداشت، او سر به  هیبت و شکوه، اما الغر اندام و ضعیف 

گفت: کرده بود و می  آسمان بلند 
کما تری، فما تری فیما تری، یا من یری و ال یری;  کما تری، جائع  »عریان 
که می نگری، پس چه می بینی  گرسنه ام چنان  که می بینی،  برهنه ام چنان 
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که می بینی و دیده نمی شوی .« کسی  در آنچه می نگری؟ ای 
از  که  دیدم  گهان  نا  . لرزیدم  خداوند  با  ناشناس  مرد  آن  گوی  و  گفت  از 
آسمان طبقی فرود آمد و دو برد یمانی در آن بود . در این هنگام، حضرت نگاه 

محبت آمیزی به من نمود و فرمود: ای طاووس!
گفتم: لبیک یا سیدی!

از اینکه مرا ندیده شناخته بود، تعجبم بیشتر شد . سپس فرمود:
آیا تو نیز حاجتی به این طبق داری؟!

کنار زد . در طبق عالوه بر لباس، چیزی شبیه به نقل  و پرده را از روی آن 
کردم: های خراسان بود . عرض 

ای آقای من! مرا به برد و لباس احتیاجی نیست، لیکن قدری از آنچه در 
میان طبق است، به من عطا فرما .

گوشه ردای  مشتی از آن ها را به من داد . دستش را بوسیدم و نقل ها را بر 
کی به آن مزه و لذت هرگز ندیده  که خورا احرامم بستم و قدری از آن را خوردم 

و نخورده بودم .
و  لنگ  به عنوان  را  یکی  و  برداشت  از طبق  را  برد  ناشناس دو  سپس مرد 
که بر تن داشت،  کرد و لباس هایی را  دیگری را به عنوان عبای احرام به تن 

به مستحق رساند .
گذشتیم تا به »مروه « رسیدیم . در آنجا اجتماع مردم او را از نظرم  از آنجا 
از  یکی  یا  بود  فرشته  او  آیا  که  بودم  غرق  عمیق  تفکری  در  من  و  کرد  غائب 

گفت: گهان صدایی بر آمد و  اولیای خداوند؟! نا
»ای طاووس! وای بر تو! امام زمانت را نشناختی؟ اوست امام جن و انس. 

اوست امام الساجدین و زین العابدین .«
 . رسیدم  حضورش  به  اینکه  تا  دویدم  حضرت  آن  پی  در  شتابان  آنگاه 
دیگر از او جدا نشدم تا اینکه نفع دنیوی و اخروی بسیار، از آن حضرت به 

من رسید .« )1(
که بنا بر نقل زهری در شب سرد و زمستانی امام  و مورد دیگر روایتی است 
گرفته  کیسه ای از آرد و دسته ای هیزم بر دوش  که  سجاد علیه السالم را دیدم 

بود ... . )2(

کاران 2 . عفو خطا
احتمال خطا و لغزش انسان در زندگی بسیار است و ممکن است هر آن 
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دچار لغزش و اشتباه شود . برخی از دوستان امام سجاد علیه السالم 
سهوی  علت  به  که  شدند  می  خطاهایی  دچار  حضرت  آن  محضر  در  نیز 

گناهان آنان چشم  کرد و خیلی زود از  بودن آنها، آن حضرت آنان را عفو می 
روش  و  است  بزرگی  درس  ما،   » اجتماعی  »زندگی  در  این،  و  کرد  می  پوشی 
عفو و مهربانی را به ما می آموزد و ما را از انتقام و جنجال آفرینی باز می دارد .

کنیز 3.احسان به 
کنیزان امام سجاد علیه السالم به دستان آن حضرت آب می  روزی یکی از 
گونه ای  کرد . به  گهان ظرف آب افتاد و به سر مبارک امام اصابت  ریخت . نا
که  کنیز  کنیز برگرداند .  که سر آن حضرت شکست . حضرت سرش را به طرف 

نگران و هراسان شده بود با زیرکی این آیه را خواند:
»والکاظمین الغیظ « ; »پرهیزکاران خشم خود را فرو می خورند .«

امام فرمود: خشم خود را فرو بردم .
کرد: کنیز ادامه آیه را تالوت 

کاران را می بخشد .« »والعافین عن الناس « ; »پرهیزکاران، خطا 
امام علیه السالم فرمود: تو را بخشیدم .

کنیز پایان آیه را خواند:
»واهلل یحب المحسنین « ; )3(

کنیز احسان نمود و فرمود: »برو، تو را در راه خدا  امام سجاد علیه السالم به 
آزاد ساختم .« )4(

کتاب های تاریخی و روایی ذکر شده  نمونه های بسیاری از این باب، در 
است . )5(

گمراهان 4 . هدایت 
گوش  تبلیغات مسموم دشمنان و نرسیدن سخن حق به  گاهی به علت 
گیرند و علی رغم میل  کم قرار می  تاثیر جو حا آنان تحت  از دوستان،  برخی 
گوش  که  باطنی، فریفته تبلیغات سوء دشمن می شوند; اما از آن لحظه ای 
گذشته خویش ندامت می جویند و  دلشان به نوای سخن حق آشنا شد، از 
گونه افراد در زمان امام سجاد علیه  گرو حقیقت می دهند . این  دل و جان در 
کم نبودند . عده ای از حقیقت جویان، فریفته جو ناسالم امویان شده  السالم 
که می دانست آنها فریب دشمن  بودند . امام زین العابدین علیه السالم 
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کرد آنها  گفت و سعی می  را خورده اند، با لحن آرام و دلسوزانه با آنها سخن می 
را به راه راست هدایت نماید .

نمونه روشن در این بخش، رفتار مهربانانه امام سجاد علیه السالم با آن 
که در هنگام ورود اسیران به شهر شام، خودش را به امام  پیرمرد شامی است 

گفت: رساند و 
کرد  کرد و مردمان را از شر شما آسوده خاطر  که شما را نابود  »خدای را شکر 

گرداند .« و امیرالمؤمنین یزید را بر شما پیروز 
کمال  که با یک نگاه فهمیده بود، وی فریب دشمن را خورده است با  امام 
گو نمود . در پایان پیرمرد شامی از سخنان خود  گفت و  ادب و احترام با او 

کرد . )6( اظهار ندامت نمود . سرانجام یزید دستور قتلش را صادر 

5.عداوت با ستمگران
آن   . داشت  مناسب  رفتار  دشمنان  مقابل  در  السالم  علیه  سجاد  امام 
کاذب آنان را مخدوش می  حضرت با رفتار درخور شان دشمنان، شخصیت 
ساخت، وقار دروغین آنان را درهم می شکست و بر اساس آیه شریفه »اشداء 
گویای رفتار توفنده امام سجاد  علی الکفار« رفتار می نمود . نمونه های زیر 

علیه السالم با دشمنان می باشد:

الف( از زبان فرزدق
غرور  و  کبر  وقتی  بود،  السالم  علیهم  بیت  اهل  دلباخته  شاعر  که  فرزدق 
کعبه دید; با سرودن آن قصیده مشهور  هشام بن عبدالملک را در جوار خانه 

خویش: چنین به معرفی امام پرداخت:
هذا الذی تعرف البطحاء وطاته

والبیت یعرفه والحل والحرم

گوی اهل سنت قصیده  »عبدالرحمن جامی « شاعر شیرین سخن پارسی 
فرزدق را چنین زیبا به نظم آورده است:

کس است اینکه مکه و بطحا آن 
زمزم و بوقبیس و خیف و منی

حرم و حل و بیت و رکن و حطیم
ناودان و مقام ابراهیم

مروه، مسعی، صفا، حجر، عرفات
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کربال و فرات کوفه،  طیبه و 
هریک آمد به قدر او عارف

بر علو مقام او واقف
قرة العین سیدالشهداست
 زهره شاخ دوحه زهراست

 میوه باغ احمد مختار
کرار له داغ حیدر  ال

کند جای در میان قریش چون 
رود از فخر بر زبان قریش

که بدین سرور ستوده شیم
کرم به نهایت رسیده فضل و 

ذروه عزت است منزل او
حامل دولت است محمل او

از چنین عز و دولت باهر
هم عرب، هم عجم، بود قاصر

جد او را به مسند تمکین
خاتم االنبیاست نقش نگین

از حیا نایدش پسندیده
کس دیده گشاید به روی  که 

حب ایشان دلیل صدق و وفاق
کفر و نفاق بغض ایشان نشان 

گر بپرسند ز آسمان بالفرض
سائلی من خیار اهل االرض؟

کب و انجم کوا به زبان 
هیچ لفظی نیاید اال »هم «

ذکرشان سابق است بر افواه
بر همه خلق، بعد ذکراهلل

ک  غضبنا بسیار  دید،  رفته  باد  بر  را  خود  آبروی  که  عبدالملک  بن  هشام 
شد و دستور داد فرزدق را به زندان اندازند و مستمری او را از بیت المال قطع 

کنند .
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قطع  و  شدن  زندانی  نیز  و  فرزدق  جانانه  دفاع  و  کاری  فدا که  هنگامی 
گوش امام زین العابدین علیه السالم رسید، دوازده هزار درهم  مستمری او به 

گفت: برای او فرستاد، ولی فرزدق قبول نکرد و 
»این اشعار را به خاطر صله و جایزه نسرودم، بلکه این اشعار ذخیره آخرت 

من است .«
که شاعر شیرین سخنی چنین  امام علیه السالم نیز در پاسخ وی بیانی دارد 

کشیده است: به نظم 
گفت: ما اهل بیت احسانیم

آنچه دادیم باز نستانیم
ابر جودیم بر نشیب و فراز
قطره از ما، به ما نگردد باز

آفتابیم بر سپهر عال
نفتد عکس ما دگر بر ما

کرم چون فرزدق به آن وقار و 
کرد درم . )7( گشت بینا قبول 

ب( ذلت زدایی و عدم سازش
صلی  خدا  رسول  شمشیر  که  بود  کرده  پیدا  اطالع  مروان  بن  عبدالملک 
اهلل علیه و آله وسلم در اختیار امام زین العابدین علیه السالم است . تصمیم 
گرفت برای مقاصد شوم و سوء استفاده از شمشیر پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
وسلم، آن را به چنگ آورد . به این منظور قاصدی نزد امام سجاد علیه السالم 
کرد  کرد تا آن شمشیر را برای او بفرستد . در پایان نامه اضافه  فرستاد و تقاضا 

که داشته باشید، فورا انجام می دهم . که: هرکاری 
شدت  به  که  مستبد  کم  حا  . داد  رد  پاسخ  عبدالملک  تقاضای  به  امام 
گر شمشیر را نفرستی،  که: ا خشمگین شده بود، نامه ای تهدیدآمیزی نوشت 

کنم . حقوق تو را از بیت المال قطع می 
امام بدون ذره ای خوف، در پاسخ نوشت:

که بندگان پرهیزکارش  »اما بعد، خداوند متعال خود عهده دار شده است 
گمان ندارند، روزی دهد . و در  که  را از امور ناخوشایند نجات بخشد و از آنجا 

قرآن می فرماید:
کار ناسپاسی  کفور« )8( ; خداوند هیچ خیانت  کل خوان  »ان اهلل الیحب 
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را دوست ندارد .«
آنگاه خطاب به عبدالملک افزود:

کدام یک از ما بیشتر مشمول این آیه هستیم؟« )9( »بنگر 

6.نفرین های مستجاب
گاهی برخی از دشمنان دین و غافالن نابخرد، ظلم و طغیان و لجاجت را در 
مقابل آن حضرت به اوج خود می رساندند . در این صورت امام زین العابدین 
که با آلودگی پرونده آنان و سیاه شدن قلب هایشان،  علیه السالم می دانست 
که بی رحمی و جهل آنان قلب مبارکش  هدایت آنان امکان پذیر نیست . آنگاه 
کرد و از خداوند متعال برای آنان عذاب  را می سوزاند، در حقشان، نفرین می 
که به قدرت الیزال خداوند، همان دم،  کرد; عذابی  فوری و ابدی تقاضا می 

گرفت . نمونه های زیر از جمله آنهاست: گریبان آنان را می 

کربال الف( نوید آتش به قاتالن شهدای 
گوید: برای انجام حج به مکه رفتم و در آنجا به محضر  منهال بن عمرو می 
اقامتم  محل  از  من،  دیدن  با  حضرت  آن   . رسیدم  السالم  علیه  سجاد  امام 

کاهل اسدی )10( چه خبر؟ پرسید و فرمود: از حرملة بن 
کوفه سکونت دارد . گفتم: او زنده است و در 

کرد و سه مرتبه فرمود: حضرت با دیدگان اشکبار دست به آسمان بلند 
او  به  را  آهن  پروردگارا! داغی  اذقه حرالنار;  اللهم  الحدید،  اذقه حر  »اللهم 

خ بسوزان « . بچشان . پروردگارا! او را به آتش دوز
به  »مختار«  که  شدم  باخبر  بازگشتم،  کوفه  به  وقتی  افزاید:  می  منهال 
دوستانم  از  یکی  با   . است  کرده  قیام  السالم  علیه  حسین  امام  خونخواهی 
که به حضور مختار رسیدیم، او اسب  کردیم . زمانی  به قصد دیدار او حرکت 
کرد . ما نیز  کوفه حرکت  کناسه  خود را طلبید و با سپاهیانش به سوی محله 
که ماموران مختار، حرمله را دست بسته  با او همراه شدیم . مدتی نگذشت 

گفت: آوردند . مختار با دیدن آن مرد جنایتکار 
که مرا بر تو مسلط نمود . - حمد و سپاس خدایی را 

تا  . سپس دستور داد  کنند  را قطع  او  پاهای  و  تا دست  آنگاه دستور داد 
کنند و حرمله را در آتش افکنند . آتشی روشن 

گاه  که حرمله را در میان آتش سوزان دیدم . ناخودآ لحظه ای نگذشت 
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به یاد دعای امام سجاد علیه السالم در مکه افتادم و از روی تعجب چند بار 
گفتم:

سبحان اهلل، سبحان اهلل ... !
گفت: کرد و  مختار با شنیدن این ذکر، رو به من 

گفتی؟! چرا تسبیح 
گفتم: کردم و  داستان سفر و دعای امام سجاد علیه السالم را نقل 

را  کرده، خدایم  تعجب  تو  به دست  آن حضرت  نفرین  اجرای  از مشاهده 
کنم . تسبیح می 

زده  که هیجان  . در حالی  بسیار شادمان شد  این خبر  از شنیدن  مختار 
گفت: شده بود، 

اهلل، اهلل، آیا به راستی ابوالحسن در مورد حرمله چنین نفرین فرمود؟
گفتم: آری، به خدا سوگند!

نماز خواند و سجده ای طوالنی  رکعت  و دو  پیاده شد  از اسب  فورا  آنگاه 
کرد . )11( که نصیبش شده بود، شکر  به جا آورد و خدا را به سبب افتخاری 

ب( انتقام مبارک
نزد  را  یزید  حکومت  سران  از  دیگر  ای  عده  و  زیاد  بن  عبیداهلل  بریده  سر 
به  را  زیاد  ابن  تا سریعا سر  از شکر خدای، دستور داد  بعد  او   . آوردند  مختار 
که سر آن ملعون  مدینه، نزد امام زین العابدین علیه السالم بفرستند . زمانی 
را به نزد امام آوردند، حضرت مشغول صرف صبحانه بود . حضرت با تماشای 

ک، خدای را شکر نمود و فرمود: سر آن ناپا
کردند، دیدم  کوفه در بارگاه ابن زیاد وارد  که ما را به صورت اسیر به  هنگامی 
کنار خود نهاده و به آن اهانت  که او صبحانه می خورد و سر مبارک پدرم را در 
کرد . در آن لحظه از خداوند خواستم مرا نمیراند تا اینکه در هنگام صرف  می 

صبحانه سر بریده او را به من نشان دهد .« 
آنگاه سر به سجده نهاد و فرمود:

خداوند  گرفت;  دشمنم  از  مرا  انتقام  که  را  خداوندی  سپاس  و  »حمد   -
پاداش نیک به مختار عنایت فرماید .« )12(

گستاخ کیفر راهزن  ج( 
امام سجاد علیه السالم برای شرکت در مراسم حج، عازم مکه شد . در 
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شتر  بر  سوار  همچنان  و  رسید  مکه  و  مدینه  بین  بیابان  به  راه  مسیر 
و  گرفت  را  حضرت  راه  سر  راهزن  نفر  یک  گاه  نا  . کرد  می  حرکت  خویش 

دستور داد:
- پیاده شو!

- از من چه می خواهی؟
- می خواهم تو را بکشم و اموالت را برای خودم بردارم .

کنم، فقط  کرده به تو می دهم و برای تو حالل می  - هرچه دارم، آن را جدا 
مقدار اندکی بر می دارم تا مرا به مقصد برساند .

کشتن امام اصرار ورزید . راهزن قبول نکرد و همچنان به 
که وضع را چنین دید، با لحن دلسوزانه ای فرمود: امام 

قصاص  خداوند  بکشی  مرا  گر  ا کجاست؟  تو  خدای  پس   ، ربک؟  فاین   -
کرد . خواهد 

گفت: گستاخی  کمال  مرد راهزن با 
- هو نائم; خدا در خواب است .

پنجه حاضر  گاه دو شیر قوی  نا از خدا مدد خواست،  امام  این هنگام  در 
گرفتند و دریدند . امام در  شدند . یکی از آنها سر مرد راهزن و دیگری پای او را 

آن حال خطاب به او فرمود:
کنون عذاب  که خدا در خواب است! این است جزای تو، ا کردی  گمان  - تو 

گستاخی خود را بچش . )13(

7. ترحم بر حیوانات
در  السالم  علیه  سجاد  امام  مناسب  و  شایسته  رفتارهای  گذشت،  آنچه 
در  حضرت  آن  با  گون  گونا اشکال  به  که  بود  انسانی  مختلف  گروههای  برابر 
ارتباط بودند . رفتارهای دلسوزانه آن حضرت زمانی شگفت انگیز می نماید 
کنیم . محبت هایی  که برخوردهای آن حضرت را در مقابل حیوانات تماشا 
که نسبت به حیوانات روا می داشت، بیانگر اوج ایمان، صالبت، خداترسی و 
عقوبت نگری آن حضرت می باشد . موارد زیر تصویرگر رفتارهای خداپسندانه 

آن حضرت با حیوانات می باشد:

گرفتار در پاسخ آهوی 
امام باقر علیه السالم فرمود:
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گروهی از مردم در حضور پدرم امام سجاد علیه السالم نشسته بودیم  من و 
کرد . گهان آهویی از صحرا آمد و در چند قدمی پدرم ایستاد و ناله  که نا

گوید؟ گفتند: چه می  حاضران به پدرم 
تا حال  گذشته  روز  از  کرده،  را فالنی صید  ام  گوید: بچه  فرمود: می  پدرم 
گرفته نزد من بیاور تا به او شیر بدهم  کنم آن را از او  شیرنخورده، خواهش می 

.
امام سجاد علیه السالم شخصی را نزد صیاد فرستاد و به او پیام داد آن بچه 
آهو را بیاور . وقتی آورد، آهوی مادر تا بچه اش را دید، چند بار دست هایش را 

کشید و بچه اش را شیر داد . کوبید و آه جانکاه و غم انگیزی  به زمین 
آزاد  را  آهو  بچه  که  کرد  خواهش  صیاد  از  السالم  علیه  سجاد  امام  سپس 
گرفت و به مادرش بخشید، آهو با  کرد . امام بچه بچه را از او  کند، صیاد قبول 

گفت و همراه بچه اش به سوی صحرا روان شد . همهمه خود سخنی 
گفت؟ امام فرمود: گفتند: آهو چه  حاضران به امام سجاد علیه السالم 

کرد و پاداش نیک طلبید« . )14( »برای شما در پیشگاه خدا دعا 

از ترس عذاب قیامت
 امام سجاد علیه السالم در بستر شهادت به فرزندش امام باقر علیه السالم 
فرمود: »پسرم! من بیست مرتبه با شترم از مدینه به زیارت خانه خدا رفته ام 

و در تمام عمر، حتی یک تازیانه به او نزده ام!«
کار فرمود: و در مورد علت این 

که من از ترس  گیر مجرمان می شود  »قصاص در روز قیامت به قدری دامن 
آن حتی به شترم تازیانه نزده ام .«

گردنش  آن شتر  ک سپرده شد،  به خا و  رفت  دنیا  از  که حضرت  هنگامی 
ک سرداد . امام باقر علیه  را روی قبر امام علیه السالم نهاد و ناله های سوزنا
ک  که بازگشت و در خا السالم تا دو مرتبه آن شتر را برگرداند اما طولی نکشید 

غلطید و از دیدگان اشک ریخت و تا سه روز در آن حالت باقی ماند .
امام باقر علیه السالم وقتی این حالت عجیب آن حیوان را مالحظه نمود، 

که در حال وداع است . کنید  فرمود: شتر را رها 
کنار قبر مطهر امام سجاد علیه السالم جان  که آن شتر در  مدتی نگذشت 

سپرد .« )15(
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نگاهی به شخصیت و عملکرد 
حضرت عباس �

 شجاعت و صالبت عباس )ع(

زندگانی حکمت آمیز و غرور آفرین پیشوایان معصوم )علیهم السالم( و فرزندان 
برومندشان، سرشار از نکات عالی و آموزنده در راستای الگوگیری از شخصیت 
کامل و بارز آنان بوده و نیز درس های تربیتی آنان نسبت به فرزندان خویش، 
زالل  تشنگان  برای  کاملی  سرمشق  رفتاری،  و  اخالقی  زمینه های  تمامی  در 
معرفت و پناهگاه استواری برای دوستداران فرهنگ متعالی اهل بیت عصمت 
که زندگانی  )علیهم السالم( و به ویژه برای نسل جوان، خواهد بود. از آن جا 
پرخیر و برکت اهل بیت )علیهم السالم( در بردارنده دو اصل استوار »حماسه 
که در  آنان و فرزندانشان  ُبعد حماسی زندگانی  و عرفان« است، پرداختن به 
معرض پرورش و تربیت ناب اسالمی قرار داشته اند، برای عاّمه مردم و به ویژه 

گام مؤثری در عرصه تبلیغ اهداف خواهد بود. جوانان جّذاب و 
همچنین غبار برخی شبهات عامیانه را از چهره مخاطبان مبلغان دینی، در 
راستای معرفی و تبلیغ اهداف و انگیزه های اهل بیت )علیهم السالم( خواهد 
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که چرا مبلغان بیشتر به جنبه های عاطفی  سترد. شبهاتی از قبیل این 
گر  ا می پردازند؟  )علیهم السالم(  پیامبر  بیت  اهل  مظلومیت  به  خصوصًا  و 

چه پاسخ به این پرسش ساده، برای مبلغان بسیار روشن و بدیهی است، اما 
که مبّلغ می بایست ضمن پاسداشت احترام شنوندگان  باید به خاطر داشت 
و مخاطبان خود، برای تأثیرگذاری بیشتر در آنان، پاسخگو و برآورنده نیازهای 
ابعاد حماسی آن بزرگ مردان حماسه  با اطالع رسانی بیشتر در  آنان،  روحی 
و اندیشه و هدایت نیز باشد. با این پیش درآمد، می توان با تبیین جنبه های 
حماسی شخصیت پور بی هماورد حیدر )علیه السالم( در زوایایی از زندگانی آن 

گام مؤثری برداشت. کمتر بیان شده است،  که  حضرت 
)علیه السالم(  عباس  حضرت  زندگانی  بررسی  با  دارد،  سعی  نوشتار  این 
ابعاد حماسی شخصیت  به  روز دهم محرم سال 61 هجری،  رویداد  از  پیش 
با نگاهی به فعالیت های دوران نوجوانی و شرکت وی در جنگ ها، چهره  او، 
کشد. والدت و نام گذاری داستان شجاعت  روشن تری از آن حضرت به تصویر 
و صالبت عباس )علیه السالم( مدت ها پیش از والدت او، از آن روزی آغاز شد 
که امیرالمؤمنین)علیه السالم( از برادرش عقیل خواست تا برای او زنی برگزیند 
کیان والیت  که ثمره ازدواجشان، فرزندانی شجاع و برومند در دفاع از دین و 
همسری  برای  را  ربیعة«  بن  خالد  بن  »حزام  دختر  »فاطمه«  نیز  او  باشد.1 
پیوند،  این  شد.  خوانده  »ام البنین«  بعدها  که  کرد  انتخاب  خویش  موالی 
نشست.2  بار  به  هجری،   26 سال  شعبان  روز  چهارمین  جمعه،  سحرگاه  در 
نخستین آرایه های شجاعت، در همان روز، زینت بخِش غزل زندگانی عباس 
که علی )علیه السالم( او را »عباس« نامید.  گردید؛ آن لحظه ای  )علیه السالم( 
نامش به خوبی بیانگر خلق و خوی حیدری بود. علی )علیه السالم( طبق سنت 
گفت. سپس نوزاد را به سینه  گوش او اذان و اقامه  پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(در 

گرفت. چسباند و بازوان او را بوسید و اشک حلقه چشانش را فرا
که عیبی  پنداشت  و  این حرکت شگفت زده شد  از  ام البنین)علیهاالسالم( 
کتاب شجاعت و  در بازوان نوزادش است. دلیل را پرسید و نگارینه ای دیگر بر 
شهامت عباس)علیه السالم( افزوده شد. امیرالمؤمنین )علیه السالم( حاضران 
گاه نمود  که در سرنوشت نوزاد می دید، آ ک، اما افتخارآمیز،  را از حقیقتی دردنا
که چگونه این بازوان، در راه مددرسانی به امام حسین )علیه السالم( از بدن 
سترگ  منزلتی  خداوند  نزد  دیده ات  نور  ام البنین!  ای  افزود:  و  می گردد  جدا 
ارزانی می دارد  او  بریده، دو بال به  دارد و پروردگار در عوض آن دو دست 
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که پیشتر این لطف به  که با فرشتگان خدا در بهشت به پرواز درآید؛ آن سان 
که  گویای آن است  کودکی و نوجوانی تاریخ  جعفربن ابی طالب شده است.3 
مبذول  خود  فرزندان  تربیت  بر  مبنی  فراوانی  هّم  )علیه السالم(  امیرالمؤمنین 
می داشتند و عباس)علیه السالم( را افزون بر تربیت در جنبه های روحی و اخالقی 
از نظر جسمانی نیز مورد تربیت و پرورش قرار می دادند. تیزبینی امیرالمؤمنین 
از او چنین قهرمان نام آوری در  )علیه السالم( در پرورش عباس )علیه السالم(، 
که شجاعت و شهامت او، نام علی  جنگ های مختلف ساخته بود. تا آن جا 

کرد. کربال زنده  )علیه السالم( را در 
که امیرالمؤمنین )علیه السالم( روزی در مسجد نشسته و با  روایت شده است 
گفتگو بودند. در آن لحظه، مرد عربی در آستانه درب  گرم  اصحاب و یاران خود 
مسجد ایستاده، از مرکب خود پیاده شد و صندوقی را که همراه آورده بود، از روی 
کرد و نزدیک آمد و دست  اسب برداشت و داخل مسجد آورد. به حاضران سالم 
گفت: موالی من! برای شما هدیه ای آورده ام و  علی )علیه السالم( را بوسید، و 
صندوقچه را پیش روی امام نهاد. امام دِر صندوقچه را باز کرد. شمشیری آب دیده 
که نوجوانی نورسیده بود، وارد  در آن بود. در همین لحظه، عباس )علیه السالم( 
که در دست پدر بود،  گوشه ای ایستاد و به شمشیری  کرد و در  مسجد شد. سالم 
گردید و فرمود:  خیره ماند. امیرالمؤمنین )علیه السالم( متوجه شگفتی و دقت او 
گفت:  فرزندم! آیا دوست داری این شمشیر را به تو بدهم؟ عباس )علیه السالم( 
آری! امیرالمؤمنین )علیه السالم( فرمود: جلوتر بیا. عباس )علیه السالم( پیش روی 
پدر ایستاد و امام با دست خود، شمشیر را بر قامت بلند او حمایل نمود. سپس 

نگاهی طوالنی به قامت او نمود و اشک در چشمانش حلقه زد.
فرمود:  پاسخ  امام  می گریید؟  چه  برای  امیرالمؤمنین!  یا  گفتند:  حاضران 
و  راست  به  شمشیر  این  با  او  و  کرده  احاطه  را  پسرم  دشمن  که  می بینم  گویا 
گونه  که دو دستش قطع می گردد4... و این  چپ دشمن حمله می کند تا این 
نخستین بارقه های شجاعت و جنگاوری در عباس )علیه السالم( به بار نشست.

شركت در جنگ ها، نمونه های بارزی از شجاعت

از ورود سپاه هشتاد و پنج هزار نفری معاویه  1ـ آب رسانی در صفین پس 
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به صفین، وی به منظور شکست دادن امیرالمؤمنین )علیه السالم(، 
اسلمی«  »ابواالعور  و  نموده  فرات  راه  آب  از  نگهبانی  مأمور  را  زیادی  عده 

وقتی  امیرالمؤمنین)علیه السالم(  تشنه  و  خسته  سپاهیان  گمارد.  بدان  را 
به صفین می رسند، آب را به روی خود بسته می بینند. تشنگی بیش از حد 
را به فرماندهی  تا عده ای  بر آن می دارد  امیرالمؤمنین )علیه السالم(را  سپاه، 
»صصعة بن صوحان« و »شبث بن ربعی«، برای آوردن آب اعزام نماید. آنان به 
که در این  کرده و آب می آورند.5  همراه تعدادی از سپاهیان، به فرات حمله 
شرکت  نیز  العباس)علیه السالم(  اباالفضل  حسین)علیه السالم(و  امام  یورش 
گروه را هدایت می نمود.6به نوشته برخی تاریخ  که مالک اشتر این  داشتند 
که امام حسین)علیه السالم( در روز عاشورا از اجازه  نویسان معاصر، هنگامی 
دادن به عباس)علیه السالم( برای نبرد امتناع می ورزد، او برای تحریض امام 
آن  می آوری،  یاد  به  »آیا  می کند:  عرض  امام  به  خطاب  حسین)علیه السالم( 
کردن آب  که در صفین آب را به روی ما بسته بودند، به همراه تو برای آزاد  گاه 
که  کردم و سرانجام موفق شدیم به آب دست یابیم و در حالی  تالش بسیار 

گرد و غبار صورتم را پوشانیده بود و نزد پدر بازگشتم... .«7

2ـ تقویت روحیه جنگاوری عباس )علیه السالم( در جریان آزاد سازی فرات، 
هیکل  قوی  و  تنومند  مردی  امیرالمؤمنین)علیه السالم(،  لشکریان  توسط 
از صفوف لشکریان معاویه،  قبیله »ذمی یزن«،  از  ابرهة«،  »ُکَرْیب بن  نام  به 
که  نگاشته اند  او  باالی  بدنی  قدرت  مورد  در  شد.  جدا  هماوردطلبی  برای 
می مالید  چنان  خود  سبابه  و  شست  انگشت  دو  بین  را  نقره  سکه  یک  وی 
با  مبارزه  برای  را  خود  او  می شد.8  ناپدید  سکه  روی  نوشته های  که 
روحیه  تحریک  برای  معاویه  می سازد.  آماده  امیرالمؤمنین)علیه السالم( 
جنگجویی  ]و  می جنگد  نیرو  تمام  با  علی)علیه السالم(  می گوید:  او  جنگی 
کس را یارای مبارزه با او نیست.]آیا توان رویارویی با او را  سترگ است[ و هر 
کی ندارم و[ با او مبارزه می کنم. نزدیک  کریب پاسخ می دهد: من ]با داری؟[ 

آمد و امیرالمؤمنین)علیه السالم( را برای مبارزه صدا زد.
یکی از پیش مرگان موال علی)علیه السالم( به نام »مرتفع بن وضاح زبیدی« 
از  کریب پس  تو!.  برای  گفت: هماوردی  کیستی؟  پرسید:  کریب  آمد.  پیش 
لحظاتی جنگ، او را به شهادت رساند و دوباره فریاد زد: یا شجاع ترین شما 
کند، یا علی)علیه السالم( بیاید. »َشرحبیل بن بکر« و پس  با من مبارزه 
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از او »حرث بن جاّلح« به نبرد با او پرداختند، اما هر دو به شهادت رسیدند. 
کامل،  نظامی  کتیک  تا یک  بستن  بکار  با  جا  این  در  علی)علیه السالم(  امام 
که »خدعه« در جنگ  گونه ای دیگر رقم زد و از آن جا  سرنوشت مبارزه را به 
کتیک نظامی بکار برد. او فرزند رشید خود عباس)علیه السالم(  جایز است،9 تا
نظر  به  عیار  تمام  و  کامل  جنگجویی  کم،  سن  رغم  علی  زمان  آن  در  که  را 
نظامی  تجهیزات  و  زره  اسب،  که  داد  دستور  او  به  و  خواند  فرا  می رسید،10 
بماند و خود  امیرالمؤمنین در قلب لشکر  و در جای  کند  او عوض  با  را  خود 
لباس جنگ عباس)علیه السالم( را پوشیده بر اسب او سوار شد و در مبارزه ای 
کت رساند... و به سوی لشکر بازگشت  کریب را به هال کوتاه، اما پر تب و تاب، 
کریب  کریب فرستاد تا با خونخواهان  و سپس محمد بن حنفیه را باالی نعش 
کند11 و ... . امیرالمؤمنین از این حرکت چند هدف را دنبال می کرد؛  مبارزه 

که در درجه اول پیش چشم او قرار داشت، هدف بلندی 
که جنگاوری نو رسیده بود و  روحیه بخشیدن به عباس)علیه السالم( بود 
کار نبود و نیز افراد  تجربه چندانی در نبرد نداشت و اال ضرورتی در انجام این 
کار وجود داشت. از این رو،  دیگری هم غیر از عباس )علیه السالم( برای این 
این رفتار خاص، بیانگر هدفی ویژه بوده است. در درجه دوم، او می خواست 
لباس و زره و نقاب عباس)علیه السالم( در جنگ ها شناخته شده باشد و در 
به دست  را  برنده  برگ  و  بیندازد  آن تجهیزات  از صاحب  ترسی  دل دشمن، 
گاه فردی با این شمایل را  عباس)علیه السالم( در دیگر جنگ ها بدهد تا هر 
واپسین  گام  در  و  شود.  زنده  خاطرشان  در  علی)علیه السالم(  پیکار  دیدند، 
کریب نهراسد و  کار می خواست  )به روایت برخی تاریخ نویسان(، امام با این 
از مبارزه با علی)علیه السالم( شانه خالی نکند.12 و همچنان سرمست از باده 
کشتن سه تن از سرداران اسالم، در میدان باقی بماند و به  غرور و افتخاِر به 
کشته شود تا هم او، هم همرزمان زرپرست و زور مدارش، طعم  دست امام 

شمشیر اسالم را بچشند.
که با توجه به قوت داستان  که فهمیده می شود، این است   اما نکته دیگری 
از جهت نقل تاریخی، تناسب اندام عباس)علیه السالم(، در سنین نوجوانی، 
نداشته  ـ  داشته اند  میانه  قامتی  است  مشهور  که  ـ  پدرش  با  تفاوتی  چندان 
کالهخود فرزند جوان یا نوجوان خود را بر تن  که امام می توانسته باالپوش و 
که واقعًا  گفت  نماید. از همین جا می توان به برخی از پندارهای باطل پاسخ 

حضرت عباس)علیه السالم( از نظر جسمانی با سایر افراد تفاوت داشته است 
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که برخی تنومند بودن عباس)علیه السالم( و یا حتی  و علی رغم این 
کرده و جزء تحریفات  گوش های مرکب را انکار  رسیدن زانوان او تا نزدیک 

گواه  تاریخ  گر  ا می رود.  شمار  به  تاریخی  حقیقتی  می پندارند،  عاشورا  واقعه 
کریب )در لشکر معاویه( بوده باشد، به هیچ  وجود افراد درشت اندامی چون 
که در سپاه اسالم نیز افرادی نظیر عباس)علیه السالم( وجود  وجه بعید نیست 
کند و بسیاری  که در قلعه خیبر را از جا  کسی است  که او فرزند  داشته باشند؛ 
که خود می فرماید:  کت رساند. آن سان  از قهرمانان عرب را در نوجوانی به هال
ک افکندم و شجاعان در قبیله معروف  »من در نوجوانی بزرگان عرب را به خا

»ربیعه« و »مضر« را درهم شکستم...«.13

جنگ  این  تاریخ  از  دیگری  صفحات  در  صفین   جنگ  در  درخشش   .3  
که منشأ پیدایش بسیاری از جریان های فکری و عقیدتی در  طوالنی و بزرگ 
پایگاه های اعتقادی مسلمانان بود، به خاطره جالب و شگفت انگیز دیگری 
گونه نگاشته اند:  در درخشش حضرت عباس)علیه السالم( بر می خوریم. این 
نقابی  که  شد  جدا  اسالم  سپاه  صفوف  از  جوانی  صفین،  نبرد  گرم  گرما در 
بر  مو  چندان  هنوز  برداشت.  چهره اش  از  نقاب  و  آمد  جلو  داشت.  چهره  بر 
کش خوانده می شد. سنش  چهره اش نروییده بود، اما صالبت از سیمای تابنا
را حدود هفده سال تخمین زدند. آمد مقابل لشکر معاویه، با نهیبی آتشین، 
که جنگجویی قوی در لشکرش بود،  مبارز خواست. معاویه به »ابوشعشاء« 
کند. ابوشعشاء با تندی به معاویه  کرد و به او دستور داد تا با وی مبارزه  رو 
گفت: مردم شام مرا با هزار سواره نظام برابر می دانند ]اما تو می خواهی  پاسخ 
گاه به یکی از فرزندان خود دستور داد تا  مرا به جنگ نوجوانی بفرستی؟[، آن 
به جنگ حضرت برود. پس از لحظاتی نبرد، عباس)علیه السالم( او را به خون 
که  که فرو نشست، ابوشعشاء با نهایت تعجب دید  گرد و غبار جنگ  غلتاند. 

ک و خون می غلتد. او هفت فرزند داشت. فرزندش در خا
که همگی  کرد، اما نتیجه تغییری ننمود تا جایی  فرزند دیگر خود را روانه 
فرزندان خود را به نوبت به جنگ با او می فرستاد، اما آن نوجوان دلیر همگی 
کت رساند. در پایان ابوشعشاء که آبروی خود و پیشینه جنگاوری  آنان را به هال
خانواده اش را بر باد رفته می دید، به جنگ با او شتافت؛ اما حضرت او را نیز به 
کسی جرأت بر مبارزه با او به خود نمی داد  که دیگر  گونه ای  کت رساند. به  هال
برانگیخته  نیز  امیرالمؤمنین)علیه السالم(  اصحاب  شگفتی  و  تعجب  و 
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که به لشگرگاه خود بازگشت، امیرالمؤمنین)علیه السالم(  شده بود. هنگامی 
امام  از چهره اش سترد....14  دوشادوش  غبار  و  برداشت  از چهره اش  نقاب 
حسن)علیه السالم( اما با وجود شرایط نابه سامان پس از شهادت امام علی 
)علیه السالم(، حضرت عباس)علیه السالم( دست از پیمان خود با برادران و 
که با علی)علیه السالم( در شب شهادت او بسته بود، برنداشت و هرگز  میثاقی 
گر چه صلح، هرگز با روحیه جنگاوری و رشادت  گام برنداشت و ا پیش تر از آنان 
از امام  او ترجیح می داد اصل پیروِی بی چون و چرا  اما  ایشان سازگار نبود، 

کار بندد و سکوت نماید. برحق خود را به 
که او علی رغم  در این اوضاع نابهنجار حتی یک مورد در تاریخ نمی یابیم 
مورد  دهی  پند  و  خیرخواهی  روی  از  را  خود  امام  دوستان،  برخی  عملکرد 
امام  از  که  ایشان  زیارتنامه  آغاز  در  که  است  گونه  این  دهد.  قرار  خطاب 
الَعبُد  أّیها  َعَلیَک  »السالُم  می خوانیم:  است،  شده  وارد  صادق)علیه السالم( 
میرالمؤمنیَن و الَحَسِن و الُحَسیِن َصّلی اهلّلُ 

َ
الّصالُح، الُمطیع هلِلِّ و ِلَرسوِلِه و أل

َم« ؛ »درود خدا بر تو ای بنده نیکوکار و فرمانبردار خدا و پیامبر خدا 
َ
َعلیِهم َو َسّل

که سالم خدا بر آن ها باد«.15 البته اوضاع  و امیرالمؤمنین و حسن و حسین 
هوشیارانه  او  و  نبود  پنهان  او  بیدار  دیدگان  از  هرگز  جامعه  بیرونی  و  درونی 
به  مجتبی)علیه السالم(  امام  بازگشت  از  پس  می کرد.  عمل  خود  وظایف  به 
کنار امام به دستگیری از نیازمندان پرداخت و  مدینه، عباس)علیه السالم( در 
کریمانه برادر خود را بین مردم تقسیم می کرد. او در این دوران، لقب  هدایای 
جامعه  محرومین  از  حمایت  و  دستگیری  وسیله  و  یافت16  الحوائج«  »باب 
خویش  امام  به  ارادت  اظهار  و  حمایت  در  دوران،  این  تمام  در  او  گردید. 
بی  آرامشی  در  را  امام  ابوسفیان،  پسر  دسیسه  که  زمان  آن  تا  نکرد.  کوتاهی 
بدیل، در جوار رحمت الهی سکنی داد و به آن بسنده نکرده و بدن مسموم 
کاسه صبر  که  بود  آن جا  دادند.  قرار  توزی خود  کینه  تیرهای  آماج  نیز  را  او 
بر  دست  آمد.  جوش  به  حیدری اش  غیرت  و  شد  لبریز  عباس)علیه السالم( 
قبضه شمشیر برد، اما دستان مهربان امام حسین)علیه السالم( نگذاشت آن 
را از غالف بیرون آورد و با نگاهی اشک آلود برادر غیور خود را باز هم دعوت به 

صبر نمود.17  
یاور وفادار امام حسین)علیه السالم( معاویه که همواره می دانست رویارویی 
با امام حسن )علیه السالم( و یا قتل امام سبب فروپاشی اقتدارش می شود، 

هرگز با امامان بدون زمینه سازی قبلی و عوامفریبی وارد جنگ نمی شد و 
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ناپختگی  اما  نمی کرد.  شرکت  امام  قتل  در  مستقیم  و  شفاف  طور  به 
کمیت جامعه اسالمی، اختیار  او در حا پلید و عملکرد شوم  یزید و چهره 

کرده بود و امام چاره نجات جامعه را تنها در خروج و  سکوت را از امام سلب 
گر چه معاویه تالش های فراوانی  حرکت اعتراض آمیز به صورت آشکار می دید. ا
که  کار بست، اما به خوبی می دانست  گرفتن بیعت برای یزید به  در راستای 
کرد و در سفارش به فرزندش نیز این موضوع را پیش  امام هرگز بیعت نخواهد 
گر  بینی نمود. امام با صراحت و شفافیت تمام در نامه ای به معاویه فرمود: ا
که او جوانی خام،  کنی، با این  کراه به بیعت با پسرت وادار  مردم را با زور و ا
کرده و دین  که به درستی به زیان خود عمل  شرابخوار و سگ باز است، بدان 
خودت را تباه ساخته ای«.18 و در اعالم علنی مخالفت خود با حکومت یزید 
سپرده  یزید  چون  فاسقی  دست  به  مسلمانان  فرمانروایی  که  »حال  فرمود: 

کرد[«19. شده، دیگر باید به اسالم سالم رساند ]و با آن خداحافظی 
در این میان، حضرت عباس با دقت و تیز بینی فراوان، مسائل و مشکالت 
و  برنداشته  دست  خود  امام  پشتیبانی  از  و  می کرد  دنبال  را  جامعه  سیاسی 
هرگز وعده های بنی امیه او را از صف حق پرستی جدا نمی ساخت و حمایت 
فرماندار  به  معاویه  مرگ  از  پس  یزید  می داشت.  اعالم  امام  از  را  دریغش  بی 
کن و بی  وقت مدینه »ولید بن عتبه« نگاشت: حسین)علیه السالم( را احضار 
من  برای  را  سرش  و  بزن  را  گردنش  زد،  باز  سر  گر  ا و  بگیر  بیعت  او  از  درنگ 
و  زد  سرباز  امام  اما  نماید،  بیعت  یزید  با  تا  خواست  امام  از  ولید  بفرست«. 
که همه را  گونه پنهانی چندان درست نیست. بگذار فردا  فرمود: »بیعت به 
گفت:  کن ]تا سعت نمایم[«. مروان  برای بیعت حاضر می کنی، مرا نیز احضار 
گردنش را بزن. امام برآشفت و فرمود:  گر بیعت نمی کند،  امیر! عذر او را نپذیر، ا
گردن مرا بزنند! به  که  »وای بر تو ای پسر زن آبی چشم! تو دستور می دهی 
گفتی و بزرگتر از دهانت سخن راندی!«20 در این لحظه، مروان  که دروغ  خدا 
را  او  گردان  بده  دستور  جالدت  »به  گفت:  ولید  به  و  کشید  را  خود  شمشیر 
گردن  را به  او  ج شود. من خون  از این جا خار که بخواهد  از این  بزند، قبل 
که بیرون داراالمارة منتظر  می گیرم«. عباس )علیه السالم( به همراه افرادش 
بودند، با شمشیرهای آخته به داخل یورش بردند و امام را به بیرون هدایت 

نمودند.21
و  نمود  الهی  امن  حرم  سوی  به  هجرت  آهنگ  بعد  روز  صبح  امام 
عباس)علیه السالم( نیز همانند قبل، بدون درنگ و تأمل در نتیجه و یا 
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گردید. و تا مقصد اصلی،  تعّلل در تصمیم گیری، بار سفر بست و با امام همراه 
سرزمین طّف از امام جدا نشده و میراث سال ها پرورش در خاندان عصمت 
حمایت های  و  جانفشانی ها  سخنرانی ها،  با  را  طهارت)علیهم السالم(  و 

بی دریغش از امام بر خود، به منصه ظهور رساند.  
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برآورد: به خدا سوگند معاویه و اصحابش را خواهم کشت. سپس بی درنگ زیر لب گفت: ان شاءاهلل. 
کردید، اما در پایان، سخنتان  من عرض کردم: یا امیرالمؤمنین! شما بر آن چه فرمودید، سوگند یاد 
را تغییر دادید. چه در سر می پرورید؟ ]و قصدتان با این سوگند چه صورتی پیدا می کند؟[ امام پاسخ 
داد: همانا جنگ خدعه است و من نیز دروغگو نیستم. خواستم سپاهیانم را بر جنگ برانگیزم تا 
گر خدا بخواهد، تو نیز  که ا کنده نشوند و به نبرد طمع ورزند. پس ]قصد مرا از این خدعه[ بفهم  پرا

پی نوشت
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که موسی و هارون را به سوی فرعون  که خدا نیز هنگامی  از آن خدعه انتفاع خواهی برد. و بدان 
فرستاد، فرمود: با او ]فرعون ]به نرمی سخن گویید، شاید پند گیرد و ]از خدای خودش[ بترسد )طه/ 
گرفت و نخواهد ترسید، اما  که او پند نخواهد  که به یقین خدا می دانست  44(. این در حالی است 
بدین وسیله موسی را برای دعوت و گفتگو با فرعون و رفتن به سوی او ترغیب نمود )کتاب الوافی، 

ج 15، ص 123(.
10ـ همان

.  11ـ همان، ص 228.
 12ـ همان.

 13ـ نهج البالغه دشتی، خطبه 192، ص 398.  
14ـ محمد باقر بیرجندی، کبریت االحمر، تهران، کتابفروشی اسالمیه، 1377ق، ص 385.  

15ـ جعفر بن محمد بن جعفر بن قولویه القمی، کامل الزیارات، بیروت، دارالسرور، 1418 ق، ص 441.  
16ـ مولد العباس بن علی)علیهماالسالم(، ص 74. 1

17ـ باقر شریف قرشی، العباس بن علی )علیهماالسالم( رائد الکرامة و الفداء فی االسالم، بیروت، 
دارالکتب االسالمی، 1411ق، ص 112.  

18ـ محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1403 ه. ق، ج 44، ص 326.
19ـ همان

 20ـ محمد بن جریر الطبری ، تاریخ الطبری، بیروت، مؤسسه عزالدین، چاپ دوم، ج 3، ص 172؛ 
سید بن طاووس، المهلوف علی قتل الطفوف، ص 98.

21ـ ابو جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب اسروی المازندرانی، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 88.  
مجله یاس _ شماره 23  
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زندگی نامه حضرت علی اكبر �

شبیه ترین به پیامبر)ص(

کبر )ع( فرزند ابی عبداهلل الحسین)ع( بنا به روایتی در یازدهم  ا حضرت علی 
شعبان،)1(سال34 قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشود. پدر گرامی اش 
امام حسین بن علی بن ابی طالب )ع( و مادر محترمه اش لیلی بنت ابی مّره بن 

عروه بن مسعود ثقفی است.)2(
پیامبر  بزرگانی چون  به  و   . بود  بنی هاشم  و شریف  نام  از طایفه خوش  او 
و  ابی طالب)ع(  بن  امیر مؤمنان علی  زهرا)س(،  فاطمه  اسالم)ص(، حضرت 

امام حسین )ع( نسبت دارد .
به  سفیان  ابی  بن  معاویه  روزی  کرد:  روایت  مغیره  از  اصفهانی  ابوالفرج 
ترین  و شایسته  نظر شما سزاوارترین  به  گفت:  نشینان خود  و هم  اطرافیان 
کسی را سزاوارتر به امر  گفتند: جز تو  کیست؟ اطرافیان  فرد امت به امر خالفت 

خالفت نمی شناسیم! معاویه گفت: این چنین نیست.
جّدش  که  الحسین)ع(است  بن  علی  خالفت،  برای  فرد  سزاوارترین  بلکه 
رسول خدا)ص( می باشد و در وی شجاعت و دلیری بنی هاشم، سخاوت بنی 

امیه و فخر و فخامت ثفیف تبلور یافته   است. )3(
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طرف  از  و  رفته   مدینه  والی  نزد  به  کبر)ع(  ا علی  روزی  است  نقل 
پدر بزرگوارشان پیغامی را خطاب به او میبرد، در آخر والی مدینه از علی 

کرد نام تو چیست؟ فرمود: علی سئوال نمود نام برادرت؟ فرمود:  کبرسئوال  ا
ُبوك؟ « 

َ
علی آن شخص عصبانی شد، و چند بار گفت: علی، علی، علی، » ما ُیریُد ا

گذارد، این پیغام را علی  پدرت چه می خواهد، همه اش نام فرزندان را علی می 
گر پروردگار دهها  کبر)ع( نزد اباعبداهلل الحسین )ع( برد، ایشان فرمود : واهلل ا ا
گر دهها فرزند  گذارم و ا کند نام همه ی آنها را علی می  فرزند پسر به  من عنایت 

گذارم. دختر به من عطا، نماید نام همه ی آنها را نیز فاطمه می 
که وی جوانی خوش چهره، زیبا،  گفته شد،  کبر)ع(   درباره شخصیت علی ا
خوش زبان و دلیر بود و از جهت سیرت و خلق و خوی و صباحت رخسار، شبیه 
کرم)ص( بود و شجاعت و رزمندگی را از جدش علی ابن  ترین مردم به پیامبر ا

کماالت، محامد و محاسن بود. )4( ابی طالب )ع( به ارث برده و جامع 
کتاب خصائص الحسینیه آمده  در روایتی به نقل از شیخ جعفر شوشتری در 
کبر را به میدان می فرستاد، به لشگر  است: اباعبداهلل الحسین هنگامی که علی ا

کرد و فرمود: خطاب 
» یا قوم، هوالِء  قد برز علیهم غالم، َاشبُه الناس َخلقًا و ُخلقًا و منطقًا برسول 
که شبیه  اهلل....... ای قوم، شما شاهد باشید، پسری را به میدان می فرستم، 
ترین مردم از نظر خلق و خوی و منطق به رسول اهلل )ص( است بدانید هر زمان 

کردیم. ما دلمان برای رسول اهلل)ص( تنگ می شد نگاه به وجه این پسر می 
بنا به نقل ابوالفرج اصفهانی، آن حضرت درعصر خالفت عثمان بن عفان 

)سومین خلیفه راشدین( دیده به جهان گشود.)5(   
این قول مبتنی بر این است که وی به هنگام شهادت بیست و پنج ساله بود. 
کرده اند، وی در مکتب جدش  در برخی روایات هم سن ایشان را 28 ساله ذکر 
امام علی بن ابی طالب )ع( و در دامن مهرانگیز  پدرش امام حسین)ع( در مدینه 

کمال یافت. کوفه تربیت و رشد و  و 
امام حسین )ع( در تربیت وی و آموزش  قرآن ومعارف اسالمی و اطالعات 
سیاسی و اجتماعی به آن جناب تالش بلیغی به عمل آورد و از وی یك انسان 

کامل و نمونه ساخت و شگفتی همگان، از جمله دشمنانشان را بر انگیخت.
تمام  در  و  داشت  فعال  حضور  عاشورا  ماجرای  در  کبر)ع(  ا علی  روی  هر  به 
کنار پدرش امام حسین)ع(بود و با دشمنانش به سختی مبارزه می  حاالت در 
که اباعبد اهلل  کند: هنگامی  کرد. شیخ جعفر شوشتری در خصائص نقل می 
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کرد، حالتی به  کربال می  کاروان خود حرکت به سمت  الحسین علیه السالم در 
حضرت)ع( دست داد بنام نومیه و در آن حالت مکاشفه ای برای حضرت)ع( 
الیه  انا  و  هلل  »انا  فرمود:  و  کرد:  استرجاع  شد  ج  خار که  حالت  آن  از  داد،  خ  ر
کالمی را به  کنار پدر بود، و می دانست امام بیهوده  کبر)ع( در  راجعون « علی ا
زبان نمی راند، سئوال نمود، پدرجان چرا استرجاع فرمودی؟: حضرت بالدرنگ 
کاروان می رود به سمت قتلگاه و مرگ درانتظار ماست،  فرمود: االن دیدم این 
کبر)ع( سئوال نمود: پدر جان مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود: آری  علی ا

کی نداریم، کبر )ع( عرضه داشت: پس از مرگ با ما بر حق هستیم. علی ا
عرب  معروف  طایفه  سه  به  کبر)ع(  ا علی  حضرت  که  این  با  است،  گفتنی 
پیوند و خویشاوندی داشته است، با این حال در روز عاشورا و به هنگام نبرد 
با سپاهیان یزید، هیچ اشاره ای به انتسابش به بنی امیه و ثفیف نکرد، بلکه 
هاشمی بدون و انتساب به اهل بیت)ع( را افتخار خویش دانست و در رجزی 

چنین سرود:

أنا َعلی بن الحسین بن َعلی نحن  بیت اهلل آولی یا لنبّی
أضربَکم با لّسیف حّتی َینثنی َضرَب ُغالٍم هاشمّی َعَلوّی

َو ال َیزاُل اْلَیوَم َاْحمی َعن أبی َتاهلِل ال َیحُکُم فینا ابُن الّدعی

وی نخستین شهید بنی هاشم در روز عاشورا بود و در زیارت شهدای معروفه 
الُم علیَك یا اّول قتیل ِمن َنسل َخْیر سلیل. )7(    نیز آمده است:الّسَ

کبر)ع( درنبرد روز عاشورا دویست تن از سپاه عمر سعد را در دو مرحله  علی ا
کت رسانید و سرانجاممّره بن منقذ عبدی بر فرق مبارکش ضربتی زد و او  به هال
کرده  و  گاه سایر دشمنان، جرأت و جسارت پیدا  را به شدت زخمی نمود. آن 
به آن حضرت هجوم آوردند و وی را آماج تیغ شمشیر و نوك نیزه ها نمودند و 

مظلومانه به شهادتش رسانیدند.
فراقش  در  و  گردید  متأثر  و  اندوهناك  بسیار  شهادتش  در  حسین)ع(  امام 
گرفت، فرمود: ولدی علی  که سر خونین اش را در بغل  گریست و هنگامی  فراوان 

َعَلی الّدنیا بعدك العفا.)8()فرزندم علی ،دیگر بعد از تو اف بر این دنیا(
گویند  در مورد سّن شریف وی به هنگام شهادت، اختالف است. برخی می 
گویند بیست و پنج  گویند نوزده ساله  و عده ای هم می  هجده ساله، برخی می 

ساله بود.)9(
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که وی از امام زین العابدین)ع(، فرزند دیگر امام حسین)ع(  اما از این 
کوچك تر بود، اتفاقی میان مورخان و سیره نگاران نیست. روایتی  بزرگتر یا 

که وی از جهت سن  که داللت دارد بر این  از امام زین العابدین)ع( نقل شده 
کبر مّنی  کان لی اخ یقال له علّی ا کبر)ع( بود. آن حضرت فرمود:  کوچك تر از علی ا

قتله الناس ...)10(
کربالی معلی پایین پای اباعبداهلل  کبر علیه السالم  در  مقبره حضرت علی ا
ابن  از وعلی علی  زیارت عاشورا منظور  و در سالم  السالم است  الحسین علیه 

کبر علیه السالم می باشد. الحسین ، آقا علی ا

1.    مستدرك سفینه البحار )علی نمازی(، ج 5، ص 388. 2.    أعالم الّنساء المؤمنات )محمد حسون 
و اّم علی مشکور(، ص 126؛ مقاتل الطالبین )ابوالفرج اصفهانی(، ص 52.

3.    مقاتل الطالبین، ص 52؛ منتهی اآلمال )شیخ عباس قمی(، ج 1، ص 373 و ص 464.
4.    منتهی االمال ، ج 1، ص.
5.    مقاتل الطالبین، ص 53.

6.    منتهی اآلمال، ج 1، ص 375؛ االرشاد )شیخ مفید(، ص 459.
7.    منتهی اآلمال، ج 1، ص 375.

8.    همان.
9.    همان و االرشاد، ص 458.

10. نسب قریش )مصعب عبن عبداهلل زبیری(، ص 85، الطبقات الکبری )محمد بن سعد زهری(، 
ج 5، ص 211.

پی نوشت
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ع  اتفاق مذاهب در موضو
موعود آخرالزمان

86

كبر قرشی نویسنده: علی ا
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آنها  نظیر  و  عباس  بنی  و  بنی امیه  حکومتهاى  دوران  در  کم  حا جو 
که بسیارى از حقایق اسالمی به دست فراموشی سپرده شود  گردید  سبب 

که در مسیر  از چیزها  ترویج نشود و در مقابل بسیارى  و در میان مسلمانان 
تبلیغ شد. نظیر مساله جبر، خلق  و  آمد  قرار می گرفت به وجود  آنها  سیاست 

قرآن و امثال آنها.
جالل الدین عبدالرحمان سیوطی )1( در حاالت یزیدبن عبدالملك بن مروان  
که بعد از عمر بن عبدالعزیز به حکومت رسید می نویسد: او چون خالفت را به 
کنید، اطرافیان او چهل نفر  گفت: مانند عمربن عبدالعزیز رفتار  گرفت،  دست 
شیخ )عالم دربارى( را پیش او حاضر کردند و همه آنها شهادت دادند که بر خلفا 
حساب و عذابی نیست! و او بعد از چهل روز از خالفتش )از عدالت و تقوا به ظلم 

و بی بندو بارى( برگشت .
کتاب  که منصور عباسی از مالك بن انس امام مذهب مالکی خواست  زمانی 
کتابت  که باید در  کرد  موطا را بنویسد تا مردم را بر فقه او وادار نماید، با او شرط 
گفت: از شواذ بن  از علی بن ابی طالب)ع( حدیثی نقل ننمایی! و نیز )2( به او 
کن  به هر حال در اثر  مسعود و شدائد بن عمر و رخصتهاى ابن عباس  اجتناب 
جریانهاى اشاره شده و )3( انزواى امامان: و شهادت، تبعید و زندانی شدن آنها 
که مساله  گردید  و مخالفت صد درصد خلفا با مطرح شدن اهل بیت)ع( سبب 
این  و  شود  سپرده  فراموشی  دست  سنت به  اهل  برادران  میان  در  مهدویت 
کرامات بلکه از معجزات است  کتابها نقل شده و محفوظ مانده از  که در  مقدار 
که وضع  که خداوند خواسته است حجت بر همه اهل اسالم تمام شود. امروز 
کرده و  زمان عوض شده امید است دانشمندان اسالمی این حقایق را ترویج 

وظیفه الهی خویش را در رابطه با این حقیقت ادا نمایند.
که با استفاده از منابع  با توجه به آنچه گذشت در این مقاله سعی شده است 
اهل سنت اثبات شود که شیعه و اهل سنت درباره امام زمان)ع( متفق القول اند 

وحدت نظر دارند. به عبارت دیگر:
امام  نهم  فرزند  موعود)ع(  مهدى  می گویند:  شیعه  مانند  نیز  سنت  اهل 
حسین و فرزند چهارم امام رضا و فرزند بالفصل امام حسن عسکرى)ع( است و 
در سال 255 هجرى در شهر سامرا از مادرى به نام نرجس متولد شده است و در 

کرده و حکومت جهانی واحدى تشکیل خواهد داد. آخرالزمان ظهور 
گفتار دو مطلب  گفت در این مقاله در ضمن دو  پس به طور خالصه می توان 
که  گفتار اول اثبات می شود: مهدى موعود  اساسی به اثبات می رسد: در 
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آمدنش به طور متواتر از رسول اهلل)ص( نقل شده، فزرند نهم امام حسین و 
فرزند چهارم امام رضا و فرزند بالفصل حضرت امام حسن عسکرى: است و 

یك شخص مجهول و نامعلومی نیست.
که همه آنها  از بزرگان اهل سنت  گفتار دوم با بررسی اقوال تنی چند  در 
والدت امام زمان)ع( را نوشته و والدت او را بطور قطع و یقین بیان داشته اند 
که شهرت عدم والدت آن حضرت و نسبت مجهول بودنش  معلوم می شود 

بی اساس بوده است.
کتب برادران اهل سنت  گفته شد همه مطالب بدون استثناء از  چنانکه 
کار دو نظر داشته است یکی اینکه: برادران  جمع آورى شده و نگارنده از این 
اهل سنت موقع مطالعه آن عذرى نیاورند و نگویند که این مطالب در کتابهاى 
کنندگان شیعه مذهب را سبب تحکیم اعتقاد  ما نیست دیگر آنکه مطالعه 
باشد و بدانند آنچه که آنها عقیده دارند مورد تصدیق اهل سنت نیز می باشد. 
این مزیت به نظر من سبب نزدیك شدن اهل سنت و شیعه نسبت به یکدیگر 

خواهد گردید.

برادران اهل سنت در رابطه با مهدى موعود  می گویند: ما به مهدى نوعی 
که از رسول  عقیده داریم. به عبارت دیگر ما منکر موعود نیستیم . احادیثی 
خدا)ص(درباره او صادر شده مورد قبول ماست ولی می گوییم، او هنوز متولد 
نشده و معلوم نیست چه کسی است اما در آینده متولد می شود و بعد از برزگ 
شدن قیام می کند و حکومت جهانی واحد تشکیل می دهد. او از نسل فاطمه 

واز فرزندان حسین )ع(است. )4(
مثال شبراوى شافعی در االتحاف )5( می گوید: شیعه عقیده دارد مهدى 
حسن  پسر  همان   ، شده  وارد  او  با  رابطه  در  صحیحه  احادیث  که  موعود 
کرد ولی صحیح آن است  عسکرى خالص است و در آخرالزمان ظهور خواهد 
که او هنوز متولد نشده و در آینده متولد شده و بزرگ می شود واو از اشراف آل 

البیت الکریم است.
ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه )6( ذیل خطبه 16 می گوید:

و  است  فاطمه)ع(  نسل  از  موعود  مهدى  دارند  عقیده  محدثین  کثر  ا

مهدى شخصی، نه مهدى نوعی
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کتب خود به ذکر او تصریح  اصحاب ما معتزله آن را انکار ندارند و در 
که او به عقیده  کرده اند. فقط فرق آن است  کرده اند و شیوخ مابه او اعتراف 

گردید. ما هنوز متولد نشده و بعدا متولد خواهد 
آیات  احادیث یا  از  دلیلی  خود  گفته  این  سنت بر  اهل  که:  نماند  گفته  نا
که در میان ایشان به وجود آمده است و این از  نیاورده اند. فقط شهرتی است 
نتایج منزوى شدن اهل بیت)ع(و برگشتن خالفت اسالمی از آنهاست چنانکه 
اهل  کتب  در  منقوله  احادیث  وانگهی  شد.  اشاره  آن  به  مقاله  مقدمه  در 
که: مهدى  سنت عینا عقیده شعیه را می رساند و در آن احادیث می خوانیم 
موعود)ع( دوازدهمین امام از ائمه دوازده گانه و نهمین فرزند امام حسین)ع( 

و چهارمین فزرند امام رضا)ع( و فرزند بالفصل امام حسن عسکرى)ع( است.
که آن حضرت در سال 255 هجرى در  و نیز روایات اهل سنت می گویند 
نیمه شعبان در شهر سامرا از مادرى به نام نرجس به دنیا آمده است. بنابراین 
شیعه و اهل سنت در مهدى موعود شکی ندارند و هر دو عقیده به مهدى 
شخصی دارند. منتها، دورانهاى تاریك و انزواى اهل بیت و عصر حکومت سیاه 
کتابهاى  که در  که اهل سنت چیزى را  بنی امیه و بنی عباس مانع از آن شد 
کرده اند در میان خود شهرت بدهند و مانند شیعه منتظر  خود نوشته و نقل 

آمدن مهدى شخصی)ع( باشند.
ما اینك بعضی از دالیلی را که داللت بر مهدى شخصی دارند از کتب برادران 

کرده و درباره آنها توضیح می دهیم: اهل سنت نقل 

1- محمد صالح حسینی ترمذى حنفی از سلمان فارسی نقل کرده می گوید:
دخلت علی النبی )ص( فاذاالحسین علی فخذه و هو یقبل عینیه و فاه و 
یقول: انت سید ابن سیدانت امام ابن امام، نت حجه ابن حجه ابوحجج تسعه 

من صلبك تا سعهم قائمهم. )7(
بر  حسین)ع(  که  دیدم  گاه  نا شدم  خدا)ص(  رسول  محضر  داخل  یعنی 
روى زانوى آن حضرت است. حضرت چشمها و دهان حسین را می بوسید 
فرزند  حجتی  تو  امامی،  پسر  امامی،  تو  آقایی،  فرزند  آقایی  تو  می فرمود:  و 

که نهم آنها قائم آنهاست. حجتی. پدر نه نفر حجتی از صلب تو 
این حدیث شریف صریح است در اینکه مهدى موعود)ع( نهمین فرزند امام 
حسین)ع( است علی هذا متولد هم شده است. بنابراین حدیث نمی شود 

کسی است و هنوز متولد نشده است. گفت معلوم نیست مهدى چه 
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کرده است. )8( عبداهلل بسمل  نیز همین حدیث را عینا نقل 
کمی تفاوت از  2- ابوالموید موفق خوارزمی حنفی  )متوفاى 568( آن را با 

سلیم بن قیس  از سلمان محمدى  چنین نقل می کند:
قال دخلت علی النبی)ص( واذاالحسین علی فخذه و هو یقبل عینیه و یلثم 
فاه و یقول انك سیدابن سیدابوساده انك امام ابن امام ابوائمه، انك حجه ابن 

حجه ابوحجج تسعه من صلبك تاسعهم قائمهم )9(
کالم رسول خدا)ص( به احسن وجه تعیین شده و آن  مهدى موعود)ع( در 

نهمین فرزند امام حسین)ع( است.

3- حافظ شیخ سلیمان حنفی قندوزى حدیث فوق را در ینابیع الموده 
کتاب موده القربی تالیف سید  باب 54 ص 168 و نیز در باب 56 ص 258 از 
در  نیز  و  است  کرده  نقل  )متوفاى 786(  شافعی  همدانی  شهاب  بن  علی 
باب 77 ص 445 باز از موده القربی و در باب 94 ، ص 492 از خوارزمی به دو 
که  کرده  سند از سلمان فارسی و امام سجاد)ع( از پدرش امام حسین)ع( نقل 

دومی چنین است:
جدى  علی  دخلت  علی:  بن  الحسین  ابیه  عن  الحسین  بن  علی  عن 
یا  صلبك  من  اختار  اهلل  ان  لی:  قال  و  فخذه  علی  فاجلسنی  رسول اهلل)ص( 

کلهم فی الفضل و المنزله عنداهلل سواء حسین تسعه ائمه تاسعهم قائمهم و 
امام می فرماید: به محضر جدم رسول اهلل)ص( داخل شدم مرا روى زانوى 
که نهم آنها  کرده  خویش نشانید و فرمود خداوند از صلب تو نه نفر امام اختیار 

قائم آنهاست و همه در فضیلت و مقام پیش خداوند یکسانند.
بنابراین مهدى)ع( یك مهدى معین و نهمین فرزند امام حسین)ع( است.

گفته نماند که کتاب موده ذوى القربی  تالیف سید علی بن شهاب همدانی  نا
شافعی )متوفاى 786( حاوى چهارده فصل است که شیخ سلیمان حنفی همه 
کتاب قرار داده  کتاب را در ینابیع الموده  آورده و آن را باب پنجاه و ششم این  آن 
است و در فصل دهم تحت عنوان الموده العاشره فی عدد االئمه و ان المهدى 
گفته شد - در ص 258 از سلیم بن قیس  منهم  حدیث مبارك فوق را چنانکه 

هاللی از سلمان فارسی از رسول اهلل)ص( نقل کرده است.
پس بنابر آنچه ما به دست آورده ایم حدیث فوق در کتابهاى مقتل خوارزمی  
در ارجح المطالب  مناقب مرتضوى  ، موده ذوى القربی  و ینابیع الموده  نقل 
شده است و داللت بر مهدى شخصی دارد یعنی مهدى موعود)ع( فرزند نهم 
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امام حسین)ع( است.
گفت: که  کرده  4- حموئی جوینی شافعی از عبداهلل بن عباس نقل 

انا و علی و الحسن و الحسین و تسعه من  سمعت رسول اهلل)ص( یقول 
ولدالحسین مطهرون معصومون  )10(

از  نفر  نه  و   ، حسین   ، حسن   ، علی   ، من  می فرمود  حضرت  که  شنیدم 
فرزندان حسین همه پاك شده از طرف خدا و معصوم هستیم .

کرده است  و نیز همین حدیث را از اصبغ بن نباته از عبداهلل بن عباس نقل 
کتاب موده القربی  )مودت دهم( واز  )11( وهمچنین در ینابیع الموده  )12( از 

فرائدالسمطین )13( نقل شده است.
امام  نهم  فرزند  موعود)ع(  مهدى  که  می شود  روشن  نیز  حدیث  این  از 
باشد  حسین  امام  فرزند  که  دارد  مانعی  چه  بگویند  گر  ا و  است  حسین)ع( 
و  گذشته  روایات  قرینه  به  می گوییم  شود؟!  متولد  آخرالزمان  در  بعدا  ولی 
روایات آینده، نه نفر پشت سر منظورند. یعنی امام دوازدهم فرزند نهم امام 

حسین)ع( است.

االتحاف  کتاب  در   )1172 )متوفاى  مصرى  شافعی  شبراوى   -5
می کنند  نقل   )15( المهمه   فصول  در  مالکی  صباغ  وابن   )14( بحب االشراف  
که:دعبل بن علی خزاعی می گوید: چون به محضر حضرت رضا)ع( رسیدم و در 
ج یقوم  که: خروج امام ال محاله خار ضمن قصیده خود این دو شعر را خواندم 
علی اسم اهلل و البرکات یمیز فینا کل حق و باطل و یجزى علی النعماء النقمات
کرد و فرمود: اى دعبل! در این دو شعر  گریه سرش را بلند  حضرت رضا)ع( با 
که قیام  کدام است  گفته است آیا می دانی آن امام  جبرئیل به زبان تو سخن 
می کند؟ گفتم: نمی دانم، فقط شنیده ام که امامی از شما اهل بیت قیام کرده 

کرد. زمین را پر از عدل خواهد 
ابنه  بعده  و  ابنه  علی  بعده  و  ابنی  محمد  بعدى  االمام  دعبل  یا  فقال: 
الحسن و بعد الحسن ابنه الحجه القائم المنتظر فی غیبه المطاع فی ظهوره 
الیوم حتی یخرج فیمالء  لو لم یبق من الدنیا االیوم واحد لطول اهلل ذلك  و 

کما ملئت جورا. االرض عدال 
از  بعد  و  او ست  پسر  او  از  بعد  و  از من پسرم محمد  بعد  امام  اى دعبل! 
مورد  غیبت  در  است.  منتظر  قائم  حجت  پسرش  حسن  از  بعد  و  حسن  او 
گر از عمر دنیا نماند مگر یك روز ،  اطاعت خواهد بود و در وقت ظهورش ا



ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

92

گرداند  کرد تا خروج نموده و زمین را پر از عدل و داد  خدا آن روز را بلند خواهد 
که از ظلم پر شده باشد. همانطور 

که این حدیث را شیخ االسالم حموئی در فرائدالسمطین  شایان ذکر است 
حموئی  فوائد  از  حنفی  قندوزى  حافظ  و   )16( هروى  عبدالسالم  ابوالصلت  از 

کرده است. شافعی )17( نقل 

6- شیخ االسالم حموئی جوینی شافعی در فرائد السمطین )18( از حسین 
ع ندارد،  که ور کسی  که ]امام[ علی بن موسی الرضا)ع( فرمود  کرده  بن خالد نقل 
کرمکم عنداهلل اتقیکم  یعنی  که تقیه ندارد ایمان ندارد و ان ا کسی  دین ندارد و 
کنیم؟ فرمود: تا روز  کی تقیه  گفته شد یابن رسول اهلل تا  کننده تر به تقیه.  عمل 
وقت معلوم و آن روز خروج قائم ماست هر کسی تا قبل از خروج قائم تقیه را ترك 

کند از ما نیست .
من  الرابع  قال:  البیت؟  اهل  منکم  القائم  من  و  رسول اهلل  یابن  له  فقیل 
کل ظلم  کل جور و یقدسها من  ولدى ابن سیده االماء یطهر اهلل به االرض من 
و هوالذى یشك الناس فی والدته و هو صاحب الغیبه قبل خروجه فاذا خرج 

اشرقت االرض بنوره 
کدامیك از شمااهل بیت، قائم است؟ فرمود: فرزند  گفته شد یابن رسول اهلل 

کنیزان .  چهارم من ، پسر خانم 
خداوند به وسیله او زمین را از هر ظلم پاك و از هر ستم خالی می گرداند. او 
کنند و او صاحب غیبت است و چون  که مردم در والیت وى شك  همانست 

کند زمین بانورش روشن می گردد. خروج 
که زمین براى وى پیچیده شود و براى وى سایه اى نباشد و او  او همانست 
که خدا آن را به  که منادى درباره وى از آسمان ندا می کند. ندایی  همان است 
گوش همه اهل زمین می رساند. منادى می گوید:بدانید حجت خدا در نزد کعبه 
که حق در او و با اوست و آن است قول خداى عزوجل  کرده تابع او شوید  ظهور 

که می فرماید:
ان نشا ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین  )19(

این حدیث مانند حدیث سابق داللت بر مهدى معین دارد.
کرده و می گوید: حافظ قندوزى همین حدیث را از فرائد السمطین نقل 

قال الشیخ المحدث الفقیه محمد بن ابراهیم الجوینی الحموئی الشافعی فی 
کتابه فرائد السمطین عن دعبل الخزاعی ...  )20(
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که آن را در معرفت ائمه  7- ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه  )21( 
نگاشته است می گوید:

الی  بسنده  بیت یرفعه  اهل  موالید  کتابه  فی  ابن الخشاب  روى  و 
علی بن موسی الرضا)ع( انه قال: الخلف الصالح من ولد ابی محمد الحسن بن 

علی و هو صاحب الزمان القائم المهدى 
که سندش  کتاب خود  ابن خشاب ابومحمد عبداهلل بن احمد بغدادى در 
که آن حضرت فرمودند: خلف صالح )مهدى موعود(  را به امام رضا)ع( رسانده 
از فرزندان ابی محمد حسن بن علی عسکرى است و او صاحب الزمان و قائم 

مهدى است .

8 - شیخ االسالم حموئی شافعی در فرایدالسمطین )22( و موفق بن احمد 
ابی سلمی  از  کتاب مقتل الحسین  )23( )ع( نقل می کنند  خوارزمی حنفی در 
که  که شترچران رسول خدا)ص( بود )24( می گوید: از رسول خدا)ص( شنیدم 

می فرمود: در شب معراج از خداى جلیل خطاب آمد:
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه  )25(

را در  کس  کدام  گفتی اى محمد ،  گفتم: والمومنون  خطاب رسید: راست 
گفتم:بهترین آنها را خطاب رسید: علی بن ابی طالب  گذاشتی؟  میان امت خود 
زمین،  به  کردم  توجه  من  محمد!  یا  رسید:  خطاب  پروردگارا!  آرى  گفتم:  را؟ 
از نامهاى خود رابراى تو  کردم. نامی  از اهل زمین اختیار  را  کاملی و تو  توجه 
کردم. من یاد نمی شوم، مگر آنکه تو هم با من یادشوى .منم محمود  مشتق 

و تویی محمد.
نامهاى  از  نامی  و  برگزیدم  را  علی   آن  از  کردم  نظر  زمین  به  دوم  دفعه  بعد 
کردم و منم اعلی و اوست علی یا محمد! من تو را و علی ،  خود براى او مشتق 
فاطمه و حسن، حسین و امامان از فرزندان حسین را از شبح نور آفریدم )26( و 
کرد در نزد من از  که قبول  کردم . هر  والیت شما را بر اهل آسمانها و زمین عرضه 
گر بنده اى از  کفار است. اى محمد! ا که انکار نمود نزد من از  مؤمنین است و هر 
گردد. پس در  کار افتد و یا مانند مشك خشکی  کند تا از  بندگان من مرا عبادت 
کند. اى  حال انکار الیت شما پیش من آید ، او را نمی آمرزم تا اقرار به والیت شما 
گفتم: آرى بار خدایا ، خطاب آمد:  محمد! آیا میخواهی اوصیاى خود را ببینی؟ 

به طرف راست عرش خدا بنگر:
فالتفت فاذا انا بعلی و فاطمه والحسن و الحسین و علی بن الحسین و 
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محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد 
بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و المهدى فی ضحضاح من نور قیاما 
کوکب درى و قال یا محمد  کانه  یصلون و هو - یعنی المهدى - فی وسطهم 
هوالء الحجج و هو الثاثر من عترتك و عزتی و جاللی انه الحجه الواجبه ال ولیائی 

والمنتقم من اعدائی .
گاه دیدم: علی ، فاطمه ، حسن ،  کردم نا من به طرف راست عرش خدا نگاه 
کاظم  حسین ، محمد بن علی ، باقر ، جعفربن محمد صادق ، موسی بن جعفر 
، علی بن موسی الرضا، محمد بن علی جواد ، علی بن محمد هادى ، حسن 
بن علی عسکرى و مهدى در دریایی از نور ایستاده و نماز می خوانند و مهدى 
در وسط آنها مانند ستاره درخشانی بود. خدا فرمود: اى محمد ! اینها حجتها 
هستند، مهدى منتقم عترت توست . به عزت و جالل خودم قسم او حجتی 
گیرنده از دشمنان من  که والیتش بر اولیاى من واجب است و او انتقام  است 

است .
حافظ حنفی قندوزى، این حدیث شریف را در ینابیع الموده  )27( از خوارزمی 
کرده است و در ینابیع به  کرده و می گوید: حمویی نیز در فرائد آن را نقل  نقل 
جاى والمهدى  عبارت و محمد المهدى بن الحسن  آمده است. این حدیث 
گذشته از داللت بر مهدى شخصی حاوى اسامی مبارك همه امامان صلوات اهلل 

علیهم اجمعین - است.

9- موفق بن احمد خوارزمی  در مقتل الحسین  )28( و شیخ االسالم حمویی 
شافعی  در فرائدالسمطین  )29( سعید بن بشیر از علی ابن ابی طالب)ع( نقل 

که فرمود: کرده اند 
قال رسول اهلل)ص(انا واردکم علی الحوض و انت یا علی الساقی و الحسن الرائد 
)30( والحسین االمر و علی بن الحسین الفارط و محمد بن علی الناشر و جعفر 
قامع  و  المبغضین  و  المحبین  محصی  جعفر  بن  موسی  و  السائق  محمد  بن 
المنافقین و علی بن موسی معین المؤمنین و محمد بن علی منزل اهل الجنه 
فی درجاتهم و علی بن محمد خطیب شیعته و مزوجهم الحور العین والحسن 
به والمهدى شفیعهم یوم القیامه حیث  بن علی سراج اهل الجنه یستضئون 

الیاذن اهلل اال لمن یشاء و یرضی .
کوثر هستی  کوثر می شوم تو یا علی ساقی  من پیشتر از شما وارد )31( حوض 

و حسن مدیر آنست ، حسین فرمانده آن می باشد، علی بن الحسین سابق 
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بردیگران در رسیدن به آن ، امام باقر مقسم آن ، جعفر صادق سوق دهنده 
به آن ، موسی بن جعفر شمارنده دوستان و دشمنان و زایل کننده منافقان، 

کننده اهل بهشت در  علی بن موسی یار مؤمنان ، محمد بن علی جواد نازل 
کننده حورالعین به  درجاتشان و علی بن محمد هادى ، خطیب شیعه و تزویج 
آنهاست، حسن بن علی عسکرى چراغ اهل بهشت است. مردم از روشنایی آن 
که خدا  کننده آنهاست در مکانی  روشنایی می گیرند و مهدى موعود شفاعت 

که بخواهد و از او راضی باشد. کسی  اجازه شفاعت نمی دهد مگر به 
نقل  را  آن   ، قبول  صورت  سنت به  اهل  برادران  که  نیز  مبارك  حدیث  این 

کرده اند حاوى نامهاى پاك دوازده امام: است.

می گوید:  کرده  نقل  جعفی  یزید  جابربن  از  قندوزى  سلیمان  حافظ   -10
شنیدم جابر بن عبداهلل انصارى می گفت: رسول خدا)ص( به من فرمود:

یا جابر! ان اوصیایی و ائمه المسلمین من بعدى اولهم علی ، ثم الحسن ، 
ثم الحسین، ثم علی بن الحسین ، ثم محمد بن علی المعروف بالباقر ستدرکه 
یا جابر فاذالقیته فاقرئه منی السالم ، ثم جعفربن محمد، ثم موسی بن جعفر ، 
ثم علی بن موسی ، ثم محمد بن علی ، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی 
کنیتی ابن الحسن بن علی ذاك الذى یفتح اهلل  کنیه  ،ثم القائم، اسمه اسمی و 
علی یدیه مشارق االرض و مغاربها ذاك الذى یغیب عن اولیائه غیبه ال یثبت علی 

القول بامامته اال من امتحن اهلل قلبه لالیمان  )32(
بن  علی  آنها  اول  من  از  بعد  مسلمین  امامان  و  من  اوصیاى  جابر!  اى 
ابی طالب است. بعد از او حسن ، بعد از او حسین ، بعد از او علی بن حسین، 
کرد و  بعد از او محمد بن علی معروف به باقر . اى جابر! تو او را درك خواهی 
چون به خدمتش رسیدى سالم مرا برسان ، بعد از او جعفر بن محمد ، بعد از 
او موسی بن جعفر ، بعد از او علی بن موسی ، بعد از او محمد بن علی، بعد از او 
که نامش نام  علی بن محمد ، بعد از او حسن بن علی، بعد از او قائم آل محمد 
که خدا با دست  کنیه من است پسر حسن بن علی ، او همانست  کنیه اش  من و 
که از دوستان خویش مدت  وى شرق و غرب زمین را فتح می کند، او همانست 
زیادى غایب می شود، تا حدى که در اعتقاد به امامت او باقی نمی ماند مگر آنان 

کرده است  که خداوند قلوبشان را با ایمان امتحان 
گفتم یا رسول اهلل! آیا مردم در زمان غیبت از وجود وى منتفع  جابر می گوید: 
که مرا به حق فرستاده، مردم در زمان  می شوند؟ فرمود: آرى به خدایی 
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از آفتاب بهره می برند  از نور والیتش روشنایی می گیرند. چنانکه مردم  غیبت 
از علم  از مکنونات سر خداست و  گفتم  اینکه  ابرهاست. اى جابر!  با آنکه زیر 

که اهلیت دارد. کسی  مخزون خدا می باشد آن را اظهار مکن مگر به 
کرده و طالبان را براى  کتفا  در اینجا بدلیل ضیق مجال به ذکر موارد یادشده ا
کتاب اتفاق در مهدى موعود از همین نگارنده  مطالعه بیشتر در این زمینه به 

ارجاع می دهیم.

1- جالل الدین عبدالرحمان سبوطی ، تاریخ الخلفاء ص 246
2- امام الصادق و المذاهب االربعه ج 2 ، ص 555 به نقل از مقدمه البیض ابن عبدالبر، ص 9

3- مقدمه موطا، ص 12، از عبدالوهاب و عبداللطیف
گر نه اهل سنت نیز آن حضرت را فاطمی و حسینی  4- منظور ما از مهدى نوعی  همین است و 

می دانند
5 - بشراوى ، االتحاف ، باب خامس ص 180 ذیل فصل الثانی عشر من االئمه ابوالقاسم محمد

6- ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 1، ص 281
7- محمد صالح حسینی ترمذى ، مناقب مرتضوى باب دوم ص 139

8- عبداهلل بسمل ، ارجح المطالب فی عد مناقب اسداهلل الغالب، ط الهور، در باب منحصر بودن 
امامت در دوازده نفر ص 436

9- مقتل الحسین ، خوارزمی ، ج 1، الفصل السابع فی فضائل الحسین، ص 146
10- فرائدالسمطین ، ج 2، ص 132 ، حدیث 430

11- همان مدرك، 2، ص 313، حدیث 563
12- ینابیع الموده باب 58 ، ص 258

13- فرائد السمطین، باب 77 ، ص 445
14- االتحاف بحب االشراف ، ط ادبیه مصر، ص 146، 165

15- فصول المهمه، فصل 8 ، ص 265
16- فرائد السمطین ، ج 2 ، ص 337 ، حدیث 591

17- ینابیع الموده ، باب 80 ، ص 454
18- فرائد السمطین ، ج 2، ص 336 ، حدیث 590

گردن زیر بار ایمان  که همه به جبر  گردانیم  گر بخواهیم از آسمان مشیت آیت قهرى نازل  19- ما ا
فرود آرند )سوره شعراء، آیه 4(

پی نوشت
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20- ینابیع الموده ، باب 80، ص 454 و باب 86 ، ص 471
21- فصول المهمه ، فصل ثانی عشر ، ص 309 ، 310

22- فرائد السمطین ، ج 2 ، ص 319 ، حدیث 571
23- مقتل الحسین ، ج 1، فصل سابع فی فضائل الحسن ، و الحسین ، ص 96

24- ابن اثیر در اسدالغابه  می گوید: ابوسلمی چوپان شتران رسول خدا)ص( بود ، نامش را حریث  
گفته اند. ابن حجر نیز در االصابه  چنین گفته است:ناگفته نماند حدیث فوق را در فرائد از خوارزمی 

نقل کرده است.
25- سوره بقره ، آیه 285

26- در نسخه فرائد شبح  و در نسخه مقتل خوارزمی من سنح نور من نورى  است .
27- ینابیع الموده ، باب 93 ، ص 487

28- مقتل الحسین ، ج 1، فصل سابع فی فضائل الحسن و الحسین ، ص 94
29- فرائد السمطین ، ج 2 ، ص 321 ، حدیث 572

30- در لفظ مقتل الحسین الزائد با زاء است یعنی دورکننده دشمنان از حوض
31- وارد کسی است که قبل از قافله وارد محلی می شود نظیر فارسلوا واردهم فادلی دلوه .

32- ینابیع الموده ، باب 94 ، ص 494
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مهدویت در كالم 
مقام معظم رهبری

این، آینده ی قطعی شماست 
کمکهای معنوی غیبی  ملت ایران به فضل پروردگار، با هدایت الهی، با 
کیه و هدایتهای معنوی ولی اهلل االعظم ارواحنافداه خواهد  و با ادعیه ی زا
کاخ با عظمت  کند و  توانست تمدن اسالمی را بار دیگر در عالم سربلند 
تمدن اسالمی را برافراشته نماید. این، آینده ی قطعی شماست. جوانان، 
کنند. نیروهای مؤمن و مخلص،  خودشان را برای این حرکت عظیم آماده 

این را هدف قرار دهند.

دیدار ایثارگران 1376/۰5/29
ج، آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست! قبل از فر

قبل از دوران مهدی موعود، آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. ...قبل 
ک امتحان می  از ظهور مهدی موعود، در میدانهای مجاهدت، انسانهای پا
کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند بیرون می آیند و جهان به  شوند؛ در 
دوران آرمانی و هدفِی مهدی موعود)ارواحنافداه( روزبه روز نزدیکتر می شود؛ 

این، آن امید بزرگ است؛ لذا روز نیمه ی شعبان، روز عید بزرگ است.
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دیدار با مردم قم 137۰/11/3۰
حقیقت انتظار

انتظار، یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر. ممکن 
اما   - هست  فاصله   - کنند  درک  نتوانند  و  نبینند  را  دوران  آن  کسانی  است 
که عید امید و عید انتظار  بالشک آن دوران وجود دارد؛ لذا تبریک این عید - 
که دشمن می  گشایش است - درست نقطه ی مقابل آن چیزی است  فرج و 

خواهد به وجود بیاورد.
آماده  را  که زمینه  بیاییم  توانیم حقیقتًا منتظر به حساب  ما آن وقتی می 
آن  و  بشود؛  آماده  باید  زمینه  موعود)ارواحنافداه(  مهدی  ظهور  برای  کنیم. 
کمیت قرآن و اسالم است. اولین  کردن به احکام اسالمی و حا عبارت از عمل 
کمیت اسالم و برای نزدیک شدن ملتهای مسلمان به عهد ظهور  قدم برای حا
مهدی موعود )ارواحنافداه و عّجل اهلَلّ فرجه(، به وسیله ی ملت ایران برداشته 

کمیت قرآن است؛ شده است؛ و آن، ایجاد حا

دیدار به مناسبت میالد حضرت مهدی )عج( 1376/۰9/25
کنی باید زمینه را آماده 

مسأله ی والدت حضرت مهدی علیه الّصالةوالّسالم وعّجل اهلَلّ تعالی فرجه 
که مسأله ی انتظار و دوران موعود  الّشریف، از این جهت هم حائز اهمیت است 
را که در مذهب ما، بلکه در دین مقّدس اسالم ترسیم شده است - دوران موعود 
کنیم و بر روی آن  آخرالّزمان؛ دوران مهدویت - ما به یاد بیاوریم، روی آن تکیه 
کنی، تا  گیرد. شما باید زمینه را آماده  مطالعه و دّقت و بحثهای مفیدی انجام 
که نمی شود  آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینه ی آماده، اقدام فرماید. از صفر 
که در  کرد! جامعه ای می تواند پذیرای مهدی موعود ارواحنافداه باشد  شروع 

 مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می شود
ّ

آن آمادگی و قابلیت باشد، واال

در دیدار با پاسداران 1368/12/1۰
کن می سازد کند و ظلم را ریشه  دنیا را از عدل و داد پر می 

نظر  در  وارواحنافداه(  فرجه  تعالی  اهلل  موعود)عجل  مهدی  خصوصیت 
کما ملئت ظلما و  که: »یمألاهلل به االرض قسطا و عدال  مسلمانان این است 
جورا«. عدل و داد، استقرار عدالت در جامعه، از بین بردن ظلم از سطح 
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زمین، خصوصیت مهدی موعود است. ... بشر به سمت آن چیزی حرکت می 
که مظهر آن، وجود مقدس مهدی)علیه الصالةوالسالم و عجل اهلل تعالی  کند 
که دنیا را از  که در احادیث متواتر وارد شده  کسی است  فرجه الشریف( باشد و او 

کن می سازد. کند و ظلم را ریشه  عدل و داد پر می 

سخنرانی در خجسته سالروز والدت امام زمان)عج( 
1368/12/22

کنیم کار  باید در آن جهت تالش و 

که حکومت امام زمان)علیه  که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی  ما 
االف التحیة و الثناء و عجل اهلل تعالی فرجه( تشکیل خواهد شد، زندگی امروز 
که بتوانیم  کوچکتر از آن هستیم  کنیم. البته، ما  را در همان جهت بسازیم و بنا 
کنیم؛ اما باید  که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا  گونه بنایی را  آن 

کنیم. کار  در آن جهت تالش و 
مظهر عدل پروردگار، امام زمان)عج( است و می دانیم که بزرگترین خصوصیت 
که در دعاها و زیارات و روایات آمده است -  امام زمان)علیه الّصالةوالّسالم( - 

عدالت می باشد: »یمأل اهلَلّ به االرض قسطا و عدال«.
رابطه ی قلبی و معنوی بین آحاد مردم و امام زمان)عج( یک امر مستحسن، 
بلکه الزم و دارای آثاری است؛ زیرا امید و انتظار را به طور دایم در دل انسان 

زنده نگه می دارد.

دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه ی شعبان 1387/۰5/27

مصداق وعده ی الهی

ی  وعده  مصداق  زمان،  امام  مقدس  وجود  که  دانیم  می  قدر  همین  ما 
که این بازمانده ی خاندان وحی و رسالت،  الهی است. همین قدر می دانیم 
العلم  و  المنصوب  العلم  ایها  علم سرافراز خدا در زمین است. »السالم علیک 

المصبوب و الغوث و الرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب«.
...حجت خدا در بین مردم زنده است؛ موجود است؛ با مردم زندگی میکند؛ 
مردم را می بیند؛ با آنهاست؛ دردهای آنها، آالم آنها را حس میکند. انسانها هم، 
آنهائی که سعادتمند باشند، ظرفیت داشته باشند، در مواقعی به طور ناشناس 

او را زیارت میکنند. او وجود دارد؛ یک انسان واقعی، مشخص، با نام معین، 
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با پدر و مادر مشخص و در میان مردم است و با آنها زندگی میکند. این، 
خصوصیت عقیده ی ما شیعیان است.

سخنرانی در سالروز میالد امام عصر)عج( 1369/12/11
خواهد رسید...

که قدرت قاهره ی حق، همه ی قله های فساد و ظلم  دورانی خواهد رسید 
کرد؛  را از بین خواهد برد و چشم انداز زندگی بشر را با نور عدالت منور خواهد 

معنای انتظار دوران امام زمان این است.

دیدار با مردم قم 137۰/11/3۰
پیام انقالب ما

که با عطش تمام منتظر امام زمان عج اهلل تعالی فرجه الشریف است  بشریت 
و می خواهد مهدی موعود بیاید و چشم انتظار آن حضرت است، برای این 
که انقالب  کند. این است آن پیامی  که او بیاید تا دنیا را از عدل و داد پر  است 

اسالمی برای دنیا دارد و خودش هم متعهد و متکفل آن است.

کارگزاران 1371/1۰/17 دیدار با 
امیدی در دل بنی آدم

امام زمان علیه سالم اهلل، رمز عدالت و مظهر قسط الهی در روی زمین است. 
که همه ی بشریت، به شکلی انتظار ظهور آن حضرت  به همین جهت است 
با این دید،  الشریف،  کشند. ...موضوع امام زمان عج اهلل تعالی فرجه  را می 
نه مخصوص شیعه و نه حتی مخصوص مسلمین است. بلکه انتظاری در دل 
که  همه ی قشرهای بشر و ملتهای عالم است. امیدی است در دل بنی آدم؛ 
کند. این امید، به بازوان قوت می  تاریخ بشریت به سمت صالح حرکت می 
که هر حرکت عدالتخواهانه ای، در  کند  بخشد، به دلها نور می دهد و معلوم می 

گردش طبیعی این عالم و تاریخ بشر است. جهت قانون و 

دیدار مهمانان خارجی دهه ی فجر در روز نیمه شعبان 
1371/11/18

تاثیر اعتقاد به ظهور حضرت

ـارف
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که به خدا معتقد و مؤمن و متکی است و به آینده امیدوار است و با  ملتی 
که در دلش خورشید امید به آینده  پرده نشینان غیب در ارتباط است؛ ملتی 
و زندگی و لطف و مدد الهی می درخشد، هرگز تسلیم و مرعوب نمی شود و با 
گردد. این، خصوصیت اعتقاد به آن معنویت  ج نمی  این حرفها، از میدان خار
مهدی علیه آالف التحیة والثناء است. عقیده به امام زمان، هم در باطن فرد، 
هم در حرکت اجتماع و هم در حال و آینده، چنین تأثیر عظیمی دارد. این را 

باید قدر دانست.

دیدار در روز میالد پربرکت حضرت ولی عصر)عج( 1374/1۰/17
زندگی بشر هم از آن جا به بعد است!

کی و راستی و معرفت و محبت، دنیای دوران امام  دنیای سرشار از عدالت و پا
زمان است که زندگی بشر هم از آن جا به بعد است. زندگی حقیقی انسان در این 
که خدا می داند بشر در آن  عالم، مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان است 

جا به چه عظمتهایی نایل خواهد شد.

خطبه های نماز جمعه ی تهران 1379/۰1/26
روز تحقق شعارها

که امام زمان علیه الصالةوالسالم وعجل اهلل تعالی فرجه بر سر  شعارهایی 
دست خواهد گرفت و عمل خواهد کرد، امروز شعارهای مردم ماست؛ شعارهای 

کرد. کشور و یک دولت است. ... این شعارها یک روز تحقق پیدا خواهد  یک 

بیانات در سالروز میالد خجسته ی امام زمان )عج( 
1379/۰8/22

فقط نشستن و اشک ریختن فایده ندارد!

که ایمان واالی  امام زمان ارواحنافداه با اقتدار و قدرت و تکیه بر توانایی ای 
گریبان  کرده است،  خود او و ایمان پیروان و دوستانش، او را مجهز به آن قدرت 

کند. کاخهای ستم را ویران می  گیرد و  ستمگران عالم را می 
درس دیگر اعتقاد به مهدویت و جشنهای نیمه ی شعبان برای من و شما 
که هر چند اعتقاد به حضرت مهدی ارواحنافداه یک آرمان واالست  این است 

که باید به دنبال آن عمل  و در آن هیچ شکی نیست؛... اما این آرمانی است 
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گفته اند، فقط نشستن و اشک ریختن  که از آن سخن  بیاید. انتظاری 
نیست.

دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه ی شعبان در مصالی 
تهران 1381/۰7/3۰

کنیم ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده 

که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده  انتظار به معنای این است 
کز قدرت و فساد بین  با تمام مرا که می خواهد  بزرگی  کنیم.. سربازی منجی 
گاهی و روشن بینی دارد... ما نباید  کند، احتیاج به خودسازی و آ المللی مبارزه 
کرد،  که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد  کنیم  فکر 
امروز وظیفه ای نداریم؛ نه، بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت 
گوشه  کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد به امام زمان به معنای 
گر ما می بینیم در هر نقطه ی دنیا ظلم و بی عدالتی و  گیری نیست. ...امروز ا
که امام زمان برای  تبعیض و زورگویی وجود دارد، اینها همان چیزهایی است 
گر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با اینها  مبارزه با آنها می آید. ا

آماده کنیم.

دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه ی شعبان در مصالی 
تهران 1381/۰7/3۰

بزرگترین وظیفه ی منتظران

و  معنوی  لحاظ  از  که  است  این  زمان  امام  منتظران  ی  وظیفه  بزرگترین 
اخالقی و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین 
که در دوران دفاع  کسانی  کنند.  برای پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده 
کردند، منتظران  مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت می 
حقیقی بودند. کسی که وقتی کشور اسالمی مورد تهدید دشمن است، آماده ی 
دفاع از ارزشها و میهن اسالمی و پرچم برافراشته ی اسالم است، می تواند ادعا 
گر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدانهای خطر قدم خواهد  که ا کند 
که در مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین دنیا خود را می  گذاشت. اما کسانی 
که برای مطامع شخصی خود حاضر  کسانی  بازند و زانوانشان سست می شود؛ 
نیستند حرکتی که مطامع آنها را به خطر می اندازد، انجام دهند؛ اینها چطور 
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که در انتظار آن مصلح بزرگ  کسی  می توانند منتظر امام زمان به حساب آیند؟ 
که بتواند برای  کند  کاری  است، باید در خود زمینه های صالح را آماده سازد و 

تحقق صالح بایستد.

دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه ی شعبان در مصالی 
تهران 1381/۰7/3۰

یک حکومت صددرصد مردمی

...حکومت آینده ی حضرت مهدی موعود ارواحنافداه، یک حکومت مردمی 
کند؛ امام زمان از  به تمام معناست... امام زمان، تنها دنیا را پر از عدل و داد نمی 
آحاد مؤمن مردم و با تکیه به آنهاست که بنای عدل الهی را در سرتاسر عالم استقرار 

می بخشد و یک حکومت صددرصد مردمی تشکیل می دهد.

دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه ی شعبان در مصالی 
تهران 1381/۰7/3۰

ناظر است و می بیند!

امام زمان ناظر است و می بیند. انتخابات شما را امام زمان دید؛ اعتکاف 
شما را امام زمان دید؛ تالش شما جوان ها را برای آذین بندی نیمه ی شعبان، 
گون، امام زمان دیده  گونا امام زمان دید؛ حضور شما زن و مرد را در میدان های 
است و می بیند؛ حرکت دولتمردان ما را در میدان های مختلف، امام زمان می 
که نشانه ی مسلمانی و نشانه ی عزم راسخ ایمانی  بیند و امام زمان از هر آنچه 
گر خدای نکرده عکس این  در آن هست و از ما سر می زند، خرسند می شود. ا

کنیم. ببینید، چه عامل بزرگی است. عمل بکنیم، امام زمان را ناخرسند می 

دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه ی شعبان 
1384/۰6/29

ج است این معنی انتظار فر

که مؤمن  معنای انتظار فرج به عنوان عبارة أخرای انتظار ظهور، این است 
که در دنیای  به اسالم، مؤمن به مذهب اهل بیت)علیهم السالم( وضعیتی را 
واقعی وجود دارد، عقده و گره در زندگی بشر میشناسد... امام زمان )علیه الصالة 

و السالم( برای اینکه فرج برای همه ی بشریت به وجود بیاورد، ظهور میکند 
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که انسان را از فروبستگی نجات بدهد؛ جامعه ی بشریت را نجات بدهد؛ 
بلکه تاریخ آینده ی بشر را نجات بدهد. انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد 

که بر اثر جهالت انسانها، بر اثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت  کردن آن وضعیتی 
کم شده است. این معنی انتظار فرج است. حا

دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه ی شعبان 
1384/۰6/29

دست قاهر قدرتمند الهی

که باید بیاید و  ...انتظار فرج، انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است 
کند و عدل را  با کمک همین انسانها سیطره ی ظلم را از بین ببرد و حق را غالب 
کند؛ انسانها را بنده ی واقعی  کند و پرچم توحید را بلند  کم  در زندگی مردم حا
انتظار  است.  این  معنایش  انتظار  بود...  آماده  کار  این  برای  باید  بکند.  خدا 
کار  کردن و نشستن برای اینکه  حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها 
به خودی خود صورت بگیرد، نیست. انتظار حرکت است. انتظار آمادگی است. 
کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای  ...انتظار فرج یعنی 
کرد،  که امام زمان )علیه الصالة والسالم( برای آن هدف قیام خواهد  آن هدفی 
گرفت. و او  کردن. آن انقالب بزرگ تاریخی برای آن هدف انجام خواهد  آماده 
عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا؛ این 

معنای انتظار فرج است.
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زمینه سازی ظهور حضرت
 ولی عصر �

واقع  تردیدی  هیچ  بی  و  است  مسّلم  امری  بشریت،  منجی  بزرگ  ظهور 
آیا ظهور،  که  خواهد شد. آنچه مورد اختالف است، وقت ظهور است و این 
داریم؟  آن  سازی  زمینه  برای  ای  وظیفه  ما  آیا  و  خیر؟  یا  است  پذیر  تعجیل 
در این زمینه دیدگاه های مختلفی، وجود دارد. نویسنده مقاله، چنین می 
آنها، موجب تعجیل در ظهور  که انجام  که وظایفی بر عهده ماست  اندیشد 

مصلح عالم می شود.
عوامل  خویش،  نظر  اثبات  جهت  روایی  و  قرآنی  دالیل،  ذکر  بر  عالوه  وی 
و  فکری  آمادگی  کند:  می  تقسیم  نوع،  چهار  بر  را  سازی  زمینه  و  آمادگی 

فرهنگی؛ آمادگی اجتماعی؛ آمادگی های تکنولوژیکی و آمادگی های فردی.
لت برخی از آیات قرآنی، بر زمینه سازی ظهور، بحث پایانی مقاله است. دال

كر میبدی نویسنده: محمد فا

اشاره
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم اّنا نشکو الیک فقد نبّینا و غیبة ولّینا، و شّدة الزمان علینا، و وقوع 

کثرة عدّونا و قّلة عددنا.)1( الفتن بنا، و تظاهر االعداء و 
که آن دلبر جانان آید خرم آن روز 

درد هجران رود و چاره و درمان آید

کشتی در  که دنیا از ظلم، جور و بی عدالتی پر و همچون  بی شک در روزگاری 
دریای پرتالطم، دچار امواج سهمگین شده است، و هر لحظه به خطر نابودی 
منتظر  بشری  جامعه  دارد،  قرار  شدن  غرق  معرض  در  و  شود،  می  تر  نزدیک 
گرنه هستی و  است تا به دست منجی و مصلحی توانا به ساحل نجات برسد، و 

کمال خویش نخواهد رسید. آفرینش انسان به مقصد نهایی و 
که خداوند،  که روزی آن منجی حقیقی خواهد آمد، چرا  این اراده الهی است 

خود فرمود:
»و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم 

الوارثین«)2(
ما می خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان 

روی زمین قرار دهیم.
و  طالحان  چنگال  از  را  آن  و  شد  خواهند  زمین  وارث  صالحان،  که  روزی 

که فرمود: جباران رها خواهند ساخت. 
کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون«)3( »و لقد 

در »زبور« بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: »بندگان شایسته ام وارث )حکومت( 
زمین خواهند شد.

این مصلح واقعی و وارث حقیقی کسی نیست، جز مهدی موعود علیه السالم 
که مشیت  که به عنوان »بقیة اهلل«، در پس پرده غیبت به سر می برد، تا روزی 

کند. کند، آن حضرت ظهور و زمین را سراسر پر از عدل و داد  خداوندی اقتضا 

گرفت،  اصل ظهور آن منجی، قطعی است و بی شک صورت خواهد 

مقدمه

وظایف ما برای فرج حضرت
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گرفته و ظهور  این حرکت سرعت  تا  کرد  باید  که چه  این است  اما سخن در 
که: کنیم  ح  گونه مطر تعجیل پذیرد؟ بهتر است پرسش های اساسی را این 

کلی راهی برای تعجیل وجود دارد؟ آیا به طور 
آیا ممکن است با زمینه سازی مناسب، به ظهور حضرت حجة علیه السالم 

شتاب بخشید؟

ح و سخنی دارد؟ آیا قرآن در این باره طر
گویی به این پرسش ها، این نوشتار را در دو بخش: دیدگاه ها  برای پاسخ 

و نگاه قرآن مورد بررسی قرار می دهیم.

های  پاسخ  مختلف  های  دیدگاه  به  توجه  با  باال،  های  پرسش  برابر  در 
گیرد که در زیر مورد بررسی قرار می  چندی وجود دارد 

دیدگاه نخست
ظهور حضرت حجت، مانند وقوع قیامت به اراده خداوند است و انسان ها 
باید  ندارند؛  آن  در  نقشی  هیچ  دشمن،  یا  باشند  حضرت  آن  دوست  خواه 

گردد. گر بود تا اراده الهی بدان تعلق بگیرد و ظهور محقق  نظاره 

دیدگاه دوم
گام  گسترش جور  با توجه به حدیث »امتالء االرض« باید در اشاعه ظلم و 

گردد. برداشت تا پیمانه پر شده زمینه ظهور فراهم 

دیدگاه سوم
را  باید علل غیبت  کرد.  باید در عوامل غیبت جست و جو  را  انگیزه ظهور 

کرد تا زمینه ظهور مهیا شود. مورد توجه قرار داد و موانع را برطرف 

دیدگاه چهارم
گذاشته شده و از ما خواسته  که در زمان غیبت بر دوش ما  باید به وظایفی 
کنیم تا در ظهور و قیام حضرت حجت علیه السالم شتاب الزم  شده، عمل 

پدید آید.

بخش نخست: دیدگاه ها
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روایت  جمله  از  است؛  روایات  از  ای  پاره  نخست،  نظریه  طرفداران  دلیل 
که می فرماید »... الّنه هو الساعة التی قال  مفضل از امام صادق علیه السالم 
ال  رّبی  عند  علمها  انما  قل:  مرساها،  ایان  الساعة  عن  یسئلونک  تعالی:  اهلل 

یجلیها لو قتها ااّل هو«)4()5(
کرده و آن  برخی از روایات حتی بحث از مهدی) علیه السالم ( را نیز ممنوع 
که در ذیل آیه: »و ما یدریک لعّل الّساعة تکون  را ضاللت دانسته اند؛ چنان 

قریبا«)6(
و چه می دانی شاید قیامت نزدیک باشد.

می فرماید:
الذین امنوا مشفقون منها و یعلمون  الذین الیؤمنون بها و  یستعجل بها 

اّنها الحّق ااّل اّلذین یمارون فی الساعة لفی ظالل بعید.)7(
گوید: پرسیدم معنای یمارون چیست؟ حضرت فرمود: راوی می 

ذلک  کل  و  یظهر،  متی  و  یکون؟  این  و  رأی؟  من  و  ولد؟  متی  یقولون 
استعجااًل المر اهلل و شکا فی قضائه و دخواًل فی قدرته.)8(

کار خدا و شک در حکم و دخالت در قدرت او است. کردن در  شتاب 
که ظهور حضرت حجت، را تأویل آیات قیامت  در این دو روایت ضمن آن 
کرده است، بحث و  دانسته و عجله در وقوع آن را ناشی از عدم ایمان تلقی 
پرسش درباره آن حضرت از جمله زمان ظهور را مراء، و محاّجه، شک در قضا 

و دخالت در قدرت خدا می داند.
نیست؛  تعجیل  قابل  امر ظهور  که،  این  به  دارد  روایت دیگری تصریح  در 

که در روایتی از امام صادق علیه السالم چنین می خوانیم: چنان 
ال یستعجل لعجلة العباد، ان لهذا االمر غایة ینتهی الیها، فلو قد بلغوها لم 

یستقدموا ساعة و ال یستأخرو«
کار )ظهور  کند. همانا برای این  خداوند به خاطر شتاب بندگان عجله نمی 
آن  )بندگان(  گر  ا پس  شود.  می  منتهی  آن  به  که  است  زمانی  مهدی)عج(( 

گردد. کنند، لحظه ای مقدم یا مؤخر نمی  )زمان( را طلب 
کسی  بنابر این دیدگاه، انسان جز انتظار تکوینی هیچ نقشی ندارد. همانند 
کجاست، باید به حکم تکوین چشم به راه باشد  که مسافری دارد و نمی داند 
تا وصل محقق شود؛ زیرا مطابق اراده و مشیت مطلق الهی، انسان در این 

بررسی دیدگاه نخست

ـارف
ــ

معـ
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است  قادر  نه  نیست.  ساخته  وی  از  کاری  و  است،  االختیار  مسلوب  زمینه 
اراده ای داشته  برابر خواست خدا  تواند در  تغییر دهد و نه می  را  اراده خدا 
باشد. تشبیه وجه انتفاع از حضرت در زمان غیبت به خورشید در پس ابرها، 
کنار  که بشر نمی تواند به سادگی ابرها را  می تواند مؤید این بینش باشد؛ چرا 

زده و خورشید را نمایان سازد.
دارد،  که  معرفتی  و  توحیدی  وجهه  همه  با  دیدگاه،  این  است  بدیهی 
و اذن در  اراده، اختیار، تشریع، تکلیف  با  کم  توجیه عقالنی ندارد، و دست 

دعا منافات دارد.
کسانی  به  از حال آن حضرت،  و پرسش  از سوی دیگر، مذمت استعجال 
که در وجود حضرت تردید داشتند و با پرسش های پی درپی در  اشاره دارد 
کسی می  صدد ایجاد شبهه در اصل وجود مهدی علیه السالم بودند و چه 
که در معرفی آن حضرت وارد شده، مراء و  که روایات متعددی  تواند بپذیرد 

محاجه باشد؟

که می فرماید: روایت امتالء 
کما  »المهدی من ولدی تکون له غیبة اذا ظهر یمأل االرض قسطا و عداًل 

ملئت جورا و ظلما«)9(
که پر از جور و ظلم شده است. عدل می شود؛ همان طور 

این روایت متواتر بین شیعه و سنی است و شکی در آن راه ندارد، اما نمی 
گناهکاری باشد؛ چرا  کننده اشاعه ظلم، جور، فحشا، منکرات و  تواند توجیه 
کاماًل در تضاد است. و نه تنها با تشکیل حکومت  که این موضوع با روح قرآن 
اسالمی و اجرای حدود و احکام مخالف است، بلکه با آیات امر به معروف و 
که خواست  باشد. چرا  ناسازگار می  نیز  تبلیغ  و  ارشاد  تواصی،  از منکر،  نهی 
که  خداوند و قرآن دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر است؛ چنان 

می فرماید:
عن  ینهون  و  بالمعروف  یأمرون  و  الخیر  الی  یدعون  امة  منکم  لتکن  »و 

المنکر«)10(
کنند. میان شما، جمعی به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر دعوت 

و  شیطان  خواست  فحشاء  و  گناه  و  جور  و  ظلم  از  جامعه  کردن  پر  و 

دیدگاه دوم
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که می فرماید: منافقان است، و این سخن قرآن است 
»و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء و المنکر«)11(

گام های شیطان شود، )گمراهش می سازد زیرا( او به فحشا  کس پیرو  هر 
و منکر فرمان می دهد.

یأمرون  بعض  اولیاء  بعضهم  المنافقات  و  »المنافقون  فرماید:  می  نیز  و 
بالمنکر و ینهون عن المعروف.«)12(

گروهند. آن ها امر به منکر، و نهی  مردان منافق و زنان منافق، همه از یک 
کنند. از معروف می 

کار انداخت  بنابر این دیدگاه، باید بخش عظیمی از آیات قرآن و پیام آن را از 
تا پیمانه پر شود. در سایه شوم این نظریه  کرد  و در مسیر مخالف آن عمل 
السالم  علیهم  ائمه  قیام  حتی  و  ها  جنگ  بخش،  آزادی  های  انقالب  همه 
کردن  که به جای پر  محکوم و با بحران مشروعیت دچار می شود؛ برای این 

پیمانه ظلم، امتالی آن را به تأخیر می اندازد.
که حدیث امتالء به  گفت: این است  که در این باره می توان  تنها نکته ای 
گناه و منکرات در آخر  گسترش بی عدالتی،  ظهور عالیم و نشانه ها از جمله 

گناه نمی باشد. الزمان اشاره دارد و این هرگز به معنای جواز ارتکاب 

آید،  فراهم  تا زمینه ظهور  کرد  بر طرف  را  یا علل غیبت  باید علت  که  این 
کرد؟ گفت چه باید  ابتدا باید دید علت یا علل غیبت چیست و پس از آن 

کند: دربرخی از روایات، تعابیر زیر خود نمایی می 

الف: عاری بودن از بیعت
یکون فی  »لئال  که  ( می خوانیم  السالم  علیه  روایت رضوی)  که در  چنان 

عنقه الحد بیعة اذا قام بالسیف«.)13(
که این غیبت خود زمینه تحقق آن ظهور است. است 

ب: خوف و ترس
که فرمود: در روایت زراره از امام صادق) علیه السالم ( می خوانیم 

»ان للغالم غیبة قبل قیامه، قلت و لم؟ قال: یخاف علی نفسه الذبح«)14(
و در روایت دیگری می فرماید:

دیدگاه سوم

ـارف
ــ
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»ان للقائم غیبة قبل ظهوره، قلت ]زراره[ لم؟ قال یخاف القتل«)15(
کشته  از  گفتم: چرا؟ فرمود:  از قیامش غیبتی است.  برای قائم)عج( قبل 

شدن می ترسد.
این عامل نیز همانند عامل قبل، در حقیقت باعث حفظ جان آن حضرت 
برای تحقق قیام و ظهور است؛ نه عامل اصلی غیبت، و نمی توان با تأمین 

جان وی، زمینه ظهور و قیام را فراهم آورد.

ج: آزمایش الهی
که از علل و عوامل غیبت، آزمایش الهی است؛  لت دارد  اخبار متعددی دال

در روایتی، امام باقر علیه السالم در پاسخ به جابر جعفی می فرماید:
»هیهات، هیهات، ال یکون فرجنا حتی تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، حتی 

یذهب الکدر و یبقی الصفو«.
سپس  شوید،  غربال  که  این  تا  گردد  نمی  واقع  ما  ج  فر هیهات!  هیهات! 
و خالص  و صاف  برود  آلودگی  و  ناصافی  تا  غربال شوید  غربال شوید، سپس 

باقی بماند.
که فرمود: و در روایت دیگری از امام ابوالحسن علیه السالم می خوانیم 

»اما و اهلل ال یکون الذی تمدون الیه اعینکم حتی تمیزوا و تمحصوا، و حتی 
الذین  اهلل  یعلم  لما  و  تترکوا  ان  حسبتم  ام  تال:  ثم  االندر.  اال  منکم  یبقی  ال 

جاهدوا منکم و یعلم الصابرین«.)16(
یا به تعبیر دیگر حکمت  از علل غیبت،  تواند،  هر چند عامل امتحان می 
کنند؛  آن، به شمار آید، اما این امر به دست مردم نیست تا مسیر آن را عوض 
کدر  کردن سره از ناسره، و  که ضرورتا می بایست وسیله جدا  آن هم آزمونی 
ناباب  کثریت  ا از صف  اندک  با آن، تعدادی  که  کردنی  از مصفا باشد. غربال 

جدا شوند.

د: بی وفایی مردم
که، بی وفایی  در برخی از توقیعات شریفه به این مسأله اشاره شده است 
که  گناهان آنان زمینه ساز غیبت حضرت حجت شده است. چنان  مردم و 

می فرماید:
بالعهد  الوفاء  فی  القلوب  من  اجتماع  علی  اهلل  وفقهم  اشیاعنا  ان  لو  »و 
علیهم، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، علی 
حق المعرفة و صدقها منهم بنا فما یحبسنا عنهم اال ما یتصل بنا مما نکرهه 
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و ال نؤثره منهم«.)17(
که بی وفایی شیعیان نسبت به عهد و  مضمون این توقیع این است 

پیمان با آن حضرت موجب طوالنی تر شدن غیبت و حرمان از وصال شده 
است. این توقیع در حقیقت بیانگر چند نکته اساسی است:

ناپسند دوستان و شیعیان است؛ »فما  کارهای  از حضرت ثمره  ـ دوری   1
یحبسنا عنهم اال ما یتصل بنا مما نکرهه«.

2 ـ طوالنی شدن غیبت نتیجه عدم همدلی شیعیان است؛
بالعهد  الوفاء  فی  القلوب  من  اجتماع  علی  اهلل  فقهم  و  اشیاعنا  ان  لو  »و 

علیهم، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا«
گر خداوند به شیعیان )و پیروان( ما توفیق همدلی در وفای به عهد می  ا

داد، مبارکی دیدار ما برای ایشان به تأخیر نمی افتاد.
برای  تواند عاملی  به عهد ]آن حضرت[ می  ـ همدلی شیعیان در وفای   3
سعادت  در  بمشاهدتنا«.  السعادة  لهم  »لتعجلت  باشد؛  ظهور  در  تعجیل 

دیدار ما شتاب می شد.

هـ : علل ناشناخته
اصلی  از علت  امامان معصوم  که  اند  نکته  این  بیانگر  روایات ها  از  بعضی 
به طور اجمال  و  لذا سربسته  نیستند؛  آن  بیان  به  اما مأمور  گاهند،  آ غیبت 
کرده اند؛ دلیل این اّدعا روایت عبداهلل بن فضل  حکمت هایی از آن را بیان 

که به وی فرمود: هاشمی از امام صادق) علیه السالم ( است 
کل مبطل، فقلت له: و لم  »ان لصاحب االمر غیبة ال بد منها، یرتاب فیها 
کشفه لکم، قلت: فما وجه الحکمة فی  ک؟ قال المر لم یؤذن لنا فی  جعلت فدا
غیبة؟ فقال: وجه الحکمة فی غیبة وجه الحکمة غیبات من تقدمه من حجج 
کما ال  اال بعد ظهوره،  الحکمة فی ذلک ال ینکشف  تعالی ذکره، ان وجه  اهلل 
ینکشف وجه الحکمة لّما أتاه الخضر) علیه السالم ( من خرق السفینة، و قتل 

الغالم و اقامة الجدار، لموسی) علیه السالم ( اال وقت افتراقها«.)18(
و  خضر  با  حضرت  آن  غیبت  تشبیه  خصوص  به  و  روایت،  این  اساس  بر 
کارهایش در مصاحبت حضرت موسی) علیه السالم ( صورت گرفته است، غیبت 
حضرت حجت) علیه السالم ( به عنوان یک واقعیت دارای تأویل معرفی گردیده 

که پس از ظهور، توسط خود آن حضرت روشن خواهد شد. است 
علل  و  شده  شناخته  علل  که  شد،  روشن  خوبی  به  گذشت،  چه  آن  از 

ـارف
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کدام قابل تغییر نیست تا بتوان به وسیله آن، زمینه  ناشناخته یاد شده، هیچ 
ظهور را ایجاد و یا دگرگون نمود.

که آن را هم می  آری تنها بی توجهی و بی وفایی شیعیان، قابل تغییر است 
که ـ پس از این در دیدگاه چهارم بدان  ج  توان در قالب وظیفه دعا و انتظار فر

گامی برداشت. خواهیم پرداخت ـ درمان و در ایجاد زمینه ظهور 

در  مردم  که  گونه  همان  که  دارد  حکایت  ان  از  رسیده  اخبار  و  احادیث 
عصر حضور دیگر ائمه نسبت به امام حاضر وظایفی بر عهده داشته و ادا می 
کردند، در عصر غیبت نیز، افزون بر تکالیف عمومی، در خصوص مسأله غیبت 
نیز در  گام هایی  باید ضمن وصول به اجرا و ثواب  بر دوش دارند و  وظایفی 

زمینه ظهور بردارند.

با توجه به مجموع روایات، وظایف زیر استنباط می شود:
الف: صبر

در روایتی امام رضا علیه السالم می فرماید:
انی  »فارتقبوا  تعالی  اهلل  قول  سمعت  اما  ج،  الفر انتظار  و  الصبر  احسن  ما 
معکم رقیب«.)19( و قوله عزوجل: »فانتظروا انی معکم من المنتظرین،)20( 
کان الذین من قبلکم  ج علی الیأس و قد  فعلیکم بالصبر، فانه انما یجیی ء الفر

اصبر منکم«.)21(
که قبل از شما بودند  کسانی  ج پس از ناامیدی می آید و  انتظارم«. همانا فر

صبورتر از شما بودند.
عصر  در  شیعیان  وظیفه  که  این  در  دارد،  صراحت  بالصبر«  »علیکم  تعبیر 

غیبت، صبر بر فراق است.
ب: انتظار

هر چند از روایت باال وظیفه انتظار نیز به خوبی معلوم می شود، ولی درباره 
کید بسیار بر این امر پای فشرده اند؛  گفت: پیامبر و ائمه اطهار با تأ انتظار باید 

که فرمود: »افضل اعمال  در روایتی از پیامبر صلی اهلل علیه و آله می خوانیم 

دیدگاه چهارم

وظایف عصر غیبت
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است.  ج  فر انتظار  من  امت  اعمال  برترین  ج«.)22(  الفر انتظار  امتی 
که از وی پرسید: »ای االعمال احب الی  کسی  علی علیه السالم در پاسخ 

نزد خداوند محبوب  کدام عمل  ج«.)23(  الفر اهلل عزوجل؟« فرمود: »انتظار 
می  السالم  علیه  صادق  امام  روایت دیگری  در  ج.  فر انتظار  فرمود:  است.  تر 

فرماید:
»اقرب ما یکون العبد الی اهلل عزوجل و ارضی ما یکون عنه اذا افتقدوا حجة 
فلیتوقعوا  فعندها  بمکانه...  یعلموا  فلم  عنهم  حجب  و  لهم  یظهر  فلم  اهلل 

ج صباحا و مساًء«.)24( الفر
ج او باشند. شام منتظر فر

که انتظار بر دو قسم است: پر واضح است 
انتظار تکوینی

انتظار تشریعی
در انتظار تکوینی، منتظر بودن بیش تر به شکل منفی و همراه با سستی 
گیرد، اما انتظار تشریعی، پویا و همراه با علم و عمل است. مؤید  صورت می 

که می فرماید: کالم امام سّجاد) علیه السالم ( است  این سخن، 
اعطاهم  ذکره،  تعالی  اهلل  الن  زمان،  کل  اهل  افضل  لظهوره  »المنتظرون 
من العقول و االفهام و المعرفة ما صارت به الغیبة عند هم بمنزلة المشاهدة، 
و جعلهم فی ذلک الزمان بمنزلة المجاهدین بین یدی رسول اهلل صلی اهلل 
علیه و آله بالسیف، اولئک المخصلون حقا، و شیعتنا صدقا، و الدعاة الی دین 

اهلل سرا و جهرا«.)25(
کنندگان به دین خدا در پنهان و آشکارند. راستین و دعوت 

او  برای  غیبت  که  دارد  معرفتی  چنان  آن  علمی،  بعد  در  واقعی  منتظر 
همانند مشاهده است؛ یعنی در شناخت امام زمان خود، شک و تردید ندارد 

و در بعد عملی آشکارا و نهان به دعوت و تبلیغ مشغول است.
ما  از  کاری  که  این  بهانه  به  و  گذارد  بر دست می  گر منتظر منفی دست  ا
کند، منتظر مثبت شب  کاری برای زمینه سازی ظهور نمی  ساخته نیست و 
و روز بر علم و معرفت و عمل خود می افزاید، خود را آماده ظهور می نماید، و 

کند. تالش دارد تا خود را از سنخ منتظر 
گرایش به عدالت،  ایمان به غیب،  انتظار مثبت  که در  چکیده سخن آن 

تنفر از ظلم، اعتراف به حق و دعوت به خیر و صالح نهفته است.

ـارف
ــ

معـ
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ج: دعا
در برخی روایات عمده ترین وظیفه عصر غیبت را دعا دانسته اند؛ از جمله 
شده  دریافت  عثمان  بن  محمد  وسیله  به  که  یعقوب  بن  اسحاق  توقیع  در 

ج، فان ذلک فرجکم«.)26( کثروا الدعاء بتعجیل الفر است، فرمود: »و ا
که پس از این بدان خواهیم پرداخت. این دعا شرایطی دارد، 

د: انقطاع
که فرمود: »ان هذا االمر  در روایتی از امام صادق علیه السالم می خوانیم 
الیأتیکم اال بعد ایاس... همانا این امر )ظهور مهدی )عج( نمی آید شما را مگر 
پس از ناامیدی«.)27( و در روایت دیگری از امام رضا علیه السالم می فرماید 
کان الذین من قبلکم اصبر منکم«. ج علی الیأس و قد  »فانه انما یجیی ء الفر
که پیش از شما بودند صابرتر  کسانی  ج پس از ناامیدی می آید و  )28( همانا فر

از شما بودند.
غیرالهی  های  قدرت  به  امید  چشم  بشریت  تا  که  است  معنا  بدان  این 
که بایسته و  گونه  داشته باشد، عطش عدالت مهدوی در او وجود ندارد و آن 

شایسته است، مهدی جو و مهدی خواه نخواهد بود.
بقیه  از  بیش  چهارم  دیدگاه  گفت:  توان  می  گذشت،  چه  آن  به  توجه  با 
نظریه ها قابل پذیرش است؛ لذا آن را در بخش دوم مورد بررسی بیش تر قرار 

می دهیم.

که آیا در  کنیم  ح می  گونه مطر در این بخش از نوشتار، دوباره پرسش را این 
خصوص زمینه سازی برای ظهور، دلیلی وجود دارد؟

لت  کلی بر این مطلب دال گفت: برخی از روایات به طور  در پاسخ می توان 
که طبرانی و ابن ماجه از پیامبر صلی اهلل علیه و آله نقل  دارند؛ از جمله روایتی 
ج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه«. که فرمود: »یخر کنند  می 
کنند و زمینه حکومت مهدی )عج( را آماده  )29( مردمی از مشرق خروج می 
که درباره  می سازند. و در روایت دیگری از امام صادق علیه السالم می خوانیم 

طوالنی شدن عذاب بنی اسرائیل می فرماید:
اربعین صباحا  الی اهلل  العذاب ضجوا و بکوا  »فلما طال علی بنی اسرائیل 

فاوحی اهلل الی موسی و هارون یخلصهم من فرعون فحّط عنهم سبعین و 

بخش دوم: عوامل زمینه ساز ظهور
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ج اهلل  انتم لو فعلتم لفر ]الراوی] فقال ابوعبداهلل هکذا  مأة سنة، قال 
عنا، فاما اذ لم تکونوا فان االمر ینتهی الی منتهاه«.)30( 

می رسد.
گر درست اقدام شود، می توان  ا که  کند  این روایت به صراحت بیان می 

کاهش داد. طول غیبت را 
گفت: تشکیل حکومت جهانی با آن عظمت و  از نظر عقالیی نیز می توان 
شکوه، به صورت دفعی هر چند محال نیست، اما دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر 
چنین وقوعی نداریم. هر چند ممکن است خود ظهور به دلیل عدم توقیت، 
گفت بدون هیچ  گیرد، اما قطعا نمی توان  گهانی صورت  به طور »بغتة« و نا

زمینه ای انجام می شود.

که به برخی از دولت های  شهید مطهری می نویسد: بعضی از علمای شیعه 
که  که دولت حّقی  شیعی معاصر خود حسن ظن داشته اند، احتمال داده اند 
تا قیام مهدی موعود ادامه خواهد یافت، همان سلسله مورد نظر باشد.)31(
کردن احکام الهی و جلوگیری از فحشا محکوم دادگاه  اجرای عدالت، پیاده 

او و طعمه شمشیر وی باشد؟
آیت اهلل مکارم شیرازی نیز، درباره آمادگی های الزم برای حکومت جهانی 
که دنیا چنان حکومتی را پذیرا باشد، چند نوع آمادگی  می نویسد: برای این 

الزم است:
باال  آن چنان  افکار مردم جهان  یعنی سطح  فرهنگی:  و  فکری  آمادگی  ـ   1
که بدانند مثاًل مسأله »نژاد« یا »مناطق مختلف جغرافیایی« مسأله قابل  رود 
توجهی در زندگی بشر نیست و تقاوت رنگ ها و زبان ها و سرزمین ها نمی 

تواند بشر را از هم جدا سازد...
موجود  نظامات  و  ستم  و  ظلم  از  باید  جهان  مردم  اجتماعی:  آمادگی  ـ   2
کنند و حتی از  خسته شوند، تلخی این زندگی مادی و یک بعدی را احساس 
کنونی را حل  که ادامه این راه یک بعدی ممکن است در آینده مشکالت  این 

گردند. کند، مأیوس 
که  3 ـ آمادگی های تکنولوژی و ارتباطی: بر خالف آن چه بعضی می پندارند 
کنده از صلح و  رسیدن به مرحله تکامل اجتماعی و رسیدن به جهانی آ

ـارف
ــ

معـ

نظر دانشمندان
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عدالت، تنها با نابودی تکنولوژی جدید امکان پذیر است، وجود این صنایع 
پیشرفته نه تنها مزاحم یک حکومت عادالنه جهانی نخواهد بود، بلکه شاید 
معجزه،  افزاید  می  سپس  باشد...  محال  هدفی  چنین  به  وصول  آن  بدون 
یک  حقانیت  اثبات  برای  طبیعت،  جاری  نظام  در  منطقی  است  استثنایی 

آیین آسمانی؛ نه برای اداره همیشگی نظام جامعه.)32(
بتواند بار سنگین چنان اصالحات وسیعی را به دوش بکشد.

گاهی و آمادگی روحی و  این در درجه اول نیاز به باال بردن سطح اندیشه و آ
کردن آن برنامه عظیم نیاز دارد... . فکری برای پیاده 

منتظر واقعی برای چنان برنامه مهمی نمی تواند نقش تماشاچی را داشته 
باشد...)33(

گفته می شود: که در آن  مؤید این سخن، ادعیه عهد است 
»اللهم انی اجدد فی صبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و 

بیعة له فی عنقی، ال احول عنها، و ال ازول ابدا«.)34(
گردم و آن را از بین نمی برم. از آن برنمی 

این  دیگر،  سوی  از  و  باشد  ظهور  و  حضور  شرط  آمادگی،  سو  یک  از  گر  ا
که انسان می تواند  گیرد، طبیعی است  آمادگی به دست خود انسان صورت 

در تعجیل ظهور نقش داشته باشد.

که به نوعی می تواند بر مسأله زمینه سازی  کریم را  در این جا آیاتی از قرآن 
که  کند، یادآور می شویم. باید توجه داشت، آیاتی  لت  ظهور مصلح موعود دال

گونه است: لت دارد، بر دو  بر این امر دال

الف: آیات عموم
کلی و عمومی بر زمینه سازی  که به طور  منظور از آیات عموم آیاتی است 

کند. مثل آیات دعا؛ از جمله آیه لت می  ظهور مهدی )عج( دال
»ادعونی استجب لکم«)35( مرا بخوانید تا )دعای( شما را بپذیرم. و آیه »و 

اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذ دعان«.)36(
گویم. که مرا می خواند پاسخ می  کننده را به هنگامی 

کرد و  که از یک سو خداوند سبحان اجابت دعا را تضمین  با توجه به این 

نگاه قرآن
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از سوی دیگر پیشوایان دین علیهم السالم به دعای تعجیل سفارش 
که دعا از مهم ترین عوامل زمینه ساز، برای ظهور  کرده اند، شکی نیست 

است.
ادعیه ی تعجیل

برای  که  است  شده  سفارش  ما  به  شد:  گفته  نیز  این  از  پیش  که  چنان 
بتعجیل  الدعاء  کثروا  ا »و  کنیم؛  دعا  زیاد  حجت،  حضرت  ج  فر در  تعجیل 
ج شما در  که فر کنید  زیاد دعا  ج  برای تعجیل فر ج، فان ذلک فرجکم«  الفر

آن است.
ج  امام زمان )عج( فر ج  که فر نکته جالب توجه در این روایت، این است 
و  ج  فر برای  دعا  واقع  در  حضرت  آن  ج  فر برای  دعا  و  است  شده  دانسته  ما 
ج است یعنی  گرفتاری خود ما است. به تعبیر دیگر مشارالیه ذلک، الفر رفع 
ج شما هم هست. برگشت اسم اشاره به قریب نیز موافق این  ج حضرت، فر فر
ج  گرچه بازگشت به آثار دعا نیز چندان بی وجه نیست یعنی فر انتخاب است. 

ج است. گرو آثار دعا بر فر شما در 
تعجیل  دعای  السالم  علیهم  معصومین  ائمه  از  رسیده  آثار  از  بسیاری  در 
دعا  که  چرا  است  منجی  ظهور  برای  سازی  آماده  بیانگر  خود  که  آمده  ج  فر
کمک خواستن از خداوند قادر و توانا است، موجب  که یاری و  افزون بر این 
آمادگی فکری و قلبی شده نوعی توجه به وظایف و عهد و پیمان را به دنبال 

دارد. از جمله:
در دعای عهد:

یحق  و  مزقه  اال  الباطل  من  ء  بشیی  الیظفر  حتی  ولیک...  اللهم  »فاظهر 
الحق و یحققه،...«)37(

گرداند. محقق 
که و در صلوات بر آن حضرت چنین آمده است 

کشف عن بأسه  »اللهم صل علیه و قرب بعده و انجز وعده و اوف عهده وا
حجاب الغیبة...«

گردان و وعده اش را حتمی  خدایا درود بر او فرست. و دوری اش را نزدیک 
گرفتاریش حجاب غیبت را بر طرف فرما. کن و از  ساز و عهدش را وفا 

و در دعای معروف »اللهم عرفنی نفسک«، بعد از بیان شکوائیه به خاطر 
چنین  دوستان،  کمی  و  دشمن  فزونی  دوران،  مشکالت  ولی،  و  نبی  فقدان 

آمده است:

ـارف
ــ

معـ
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ج ذلک بفتح منک تعجله« »اللهم فافر
گشایشی شتابان برسان. ج آن را با  خدایا فر

که: و نیز آمده است 
»اللهم انا نسألک ان تأذن لولیک فی اظهار عدلک فی عبادک...«)38(

که به ولّی خودت اذن دهی تا عدلت را در  کنیم  خدایا، از تو درخواست می 
میان بندگانت آشکار سازد.

در  تعجیل  برای  دعا  که،  این  است  ح  مطر جا  این  در  که  دیگری  نکته 
کیفیت ویژه باشد. به دیگر سخن، باید همراه با ندبه،  ج و ظهور، باید با  فر
بن  حجت  حضرت  زیارت  سخن  این  مؤید  باشد.  زدن  صدا  و  استغاثه)39( 
که فرازی از  گرفته است  که نام دعای ندبه به خود  الحسن علیه السالم است 

آن دعای شریف عبارت است از:
»این بقیة اهلل التی التخلوا من العترة الطاهرة، این المعد لقطع دابر الظلمة، 
این المنتظر القامة االمت و العوج، این المرتجی الزالة الجور والعدوان، این 
المدخر لتجدید الفرائض و السنن، این المتخیر العادة الملة و الشریعة، این 
المؤمل الحیاء الکتاب و حدوده، این محیی معالم الدین و اهله، این قاصم 
شوکة المعتدین، این هادم ابنیة الشرک و النفاق، این مبید اهل الفسوق و 
الزیغ  آثار  الغی و الشقاق، این طامس  العصیان و الطغیان، این حاصد فروع 
المردة،  و  العتاة  مبید  این  االفتراء،  و  الکذب  حبائل  قاطع  این  االهواء،  و 
مذل  و  االولیاء  معز  این  لحاد،  اال و  التضلیل  و  العناد  اهل  مستأصل  این 

االعداء...«)40(
کجاست عزت بخش دوستان و خوارکننده دشمنان....

کارهای انجام شده نیست،  در این زیارت بر خالف دیگر زیارت ها، سخن از 
که ضمن صدا زدن برای  بلکه این دعا به آرمان ها و اهداف آینده نظر دارد 
کند. در این زیارت به  آمدن آن حضرت، اهداف ظهور و قیام نیز روشن می 
گم شده ای دارد و در پی او ناله و ندبه می  گویا  که  کند  نحوی راز و نیاز می 

کجا هستی، بیا. که هر  کند  کند و دعوتش می 
که این ناله و ندبه  که در این جا وجود دارد، این است  نکته بسیار مهمی 
که  باشد  بایست همگانی  بلکه می  کارساز نیست،  به صورت فردی چندان 
کنیم و در ذیل آیه نصر بدان خواهیم  ما از آن به استغاثه عمومی تعبیر می 

پرداخت.
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ب: آیات خصوص
ظهور  سازی  زمینه  مسأله  با  که  است  آیاتی  خصوص،  آیات  از  منظور 

که عبارتند از: مهدی )عج( قابل انطباق است. 

که می فرماید: 1 ـ آیه تناوش، 
»و قالوا آمنا به و انی لهم التناوش من مکان بعید«.)41(

گویند: »به حق ایمان آوردیم.« ولی چگونه می توانند از فاصله دور  و می 
کنند. به آن دسترسی پیدا 

این آیه دسترسی به ایمان ]از جمله مهدی[ از مکان دوردست را ناممکن 
می داند.

طبرسی در مجمع البیان پس از تفسیر آیه می نویسد: این مربوط به جنگ 
بیداء ]خروج سفیانی در آستانه قیام مهدی علیه السالم [ و خسف آن است؛ 
با سپاه مهدی علیه السالم  که، سپاه سفیانی به هنگام رویایی  بدین بیان 
مکان  من  التناوش  لهم  »انی  فرماید:  می  خداوند  اما  به«،  »آمنا  گویند:  می 
که زمان آن منقضی شده است، به  بعید«. چگونه ممکن است این ایمانی 

حال آنان نفعی داشته باشد.)42(
که از روی خوف و وحشت باشد،  خالصی خود قرار دادند و ایمان اضطراری 

ارزشی نخواهد داشت.
گر ایمان به مهدی علیه  که ا کرد  در مجموع می توان از این آیه استفاده 
برای  عاملی  تواند  می  ]باشد،  والیی  قرب  و  نزدیک  جای  ]از  واقعی  السالم 
دسترسی به آن حضرت باشد. اما چنان چه ایمانی باشد، ظاهری و ]از مکان 

بعید، و دور از محبت و والیت[ اثری نخواهد بخشید.

که می فرماید: 2 ـ آیه تغییر، 
»ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم«)43(

تغییر دهند.
داده  انسان  به  که  الهی  های  نعمت  بین  نویسد:  می  طباطبایی  عالمه 
گر انسان بر مبنای  شده است و بین حاالت نفسانی انسان تالزم برقرار است. ا
کسب نمود، نعمت دنیا و آخرت  گام برداشت و ایمان و عمل صالح را  فطرت 
خدای  دهند،  تغییر  را  خود  احوال  خودشان  گر  ا اما  داشت،  خواهد  پی  در 

سبحان نیز نعمت ها را دگرگون می سازد.
نفسانی  حاالت  بین  گفت:  و  نمود  عموم  استفاده  آیه  از  است  ممکن 
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خیر  امور  به  نسبت  خواه  دارد؛  وجود  تالزم  نیز  خارجی  اوضاع  بین  و  انسان 
نعمت  شکر  و  اطاعت  و  ایمان  بر  ای  جامعه  گر  ا که  معنا  بدین  شر.  یا  باشد 
که حال  بودند، نعمت های ظاهری و باطنی به آن ها روی می آورد و تا زمانی 
که وضع خود را دگرگون ساخته  خود را تغییر نداده اند باقی است، ولی زمانی 

گرفته می شود.)44( و فکر و فسق را برگزیدند، نعمت از آنان بازپس 
اصالحی در جامعه، می تواند، نویدی بر اسباغ نعمت الهی ظهور و حضور 

باشد.
که می فرماید: 3 ـ آیه ایمان و تقوا: چنان 

»و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض«.)45(
گشودیم. زمین را بر آن ها می 

گر افراد جامعه، خود را از رذایل اخالقی، فکری  که ا این آیه بیانگر این است 
ک سازند و با ایمان آوردن به مبدأ، معاد، و دیگر امور، تقوای الهی  و عملی پا
گشوده خواهد  کنند، همه درهای رحمت و برکت خداوند به روی آنان  پیشه 

که ظهور حضرت نیز یکی از مصادیق برکت است. شد. شکی نیست 
البته این مسئله مستلزم ایمان جمعی و نوعِی جامعه است و رسیدن به 
زیادی  حدود  تا  کفر  به  آلوده  و  بزرگ  جوامع  در  چند  هر  ایمان  از  درجه  این 
و  محبت  ادعای  که  کسانی  برای  و  ایمانی  جوامع  در  اما  نماید،  می  محال 

کاری ممکن و الزم است. والیت دارند، 

4 ـ آیه یأس: می فرماید:
کذبوا جائهم نصرنا«.)46( »حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد 

هنگام، یاری ما به سراغ آنان آمد.
در روایات نیز به مسأله یأس اشارت شده است:

»ان هذا االمر ال یأتیکم اال بعد ایاس...«.)47(
این امر )ظهور( نمی آید شما را مگر پس از ناامیدی.

دلیل  به  مردم،  گرویدن  از  انبیا  یأس  بیانگر  آیه،  مفاد  که  تفاوت  این  با 
امور  پذیری  سامان  از  مردم  ناامیدی  روایت  مضمون  و  است  آنان  تکذیب 
گردد و آن هم مهیا  حکایت دارد، ولی هر دو سوی قضیه، به یک امر بازمی 
داستان  در  گر  ا است.  دشمنان  نابودی  و  مؤمنان  برای  الهی  نصرت  شدن 
ارمغان ظهور مهدی  یاری مؤمنان است،  برای  الهی  و عذاب  انبیای غضب 

علیه السالم ، نیز پیروزی مؤمنان بر جباران و ستمکاران و عاصیان است.
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5 ـ آیه نصر: می فرماید:
الذین خلوا من قبلکم  یأِتکم مثل  لما  و  الجّنة  »ام حسبتم ان تدخلوا 

مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا متی نصر اهلل 
اال ان نصر اهلل قریب«.)48(

باشید  گاه  آ آمد؟  خواهد  کی  خدا  یاری  پس  گفتند:  بودند،  آورده  ایمان 
یاری خدا نزدیک است.

حکومت  بهشت  جمله  از  و  بهشت  فهماند،  می  که  این  ضمن  آیه  این 
های  نارسایی  و  مشکالت  با  آمیخته  بلکه  دهند،  نمی  راحتی  به  را  مهدوی 
کمبودهای درونی چون بیماری و امثال این ها  بیرونی چون فقر و ناامنی و 
و  امنیت  آسایش،  رفاه،  به  یابی  دست  که  است  حقیقت  این  بیانگر  است، 
که پیامبر یک اّمت نیز می  گرو خواست عمومی است. تا بدان جا  پیروزی، در 
باید در پس یک سلسله حوادث آزار دهنده و به قول قرآن زلزله ای دهشت 
خدا  از  و  بردارد  دعا  و  ع  تضر به  دست  امتش  همراه  به  آفرین،  اضطراب  و  زا 

تقاضای نصر نماید.
که در موارد بسیار سخت الزم می باشد و  این یک استغاثه عمومی است 
که پیش از این نیز یادآور شدیم، امام صادق علیه السالم پس از  گونه  همان 

نقل انتظار بنی اسرائیل از موسی علیه السالم فرمود:
الی  اذ لم تکونوا فان االمر ینتهی  ج اهلل عنا، فاما  لو فعلتم لفر انتم  »هکذا 

منتهاه«.
مانند  گر  ا و  رساند  را می  ما  ج  فر کنید، خداوند  گر چنین  ا همچنین شما 

ج( به زمان معین خود موکول می شود.)49( آنان نباشید، امر )فر
و منجی است.

وظیفه  ترین  عمده  که  شود  می  استفاده  چنین  گذشت،  چه  آن  از 
ج عبارت است از: هواخواهان برای زمینه سازی امر ظهور و تعجیل در فر

ج، فان ذلک فرجکم« کثروا الدعاء بتعجیل الفر 1 ـ دعا با شرائط ویژه؛ »و ا
2 ـ ایمان و تقوا؛ »و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من 

السماء و االرض«
گناه؛ »فما یحبسنا عنهم اال ما یتصل بنا مما نکرهه« 3 ـ دوری از 

نتیجه گیری
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4 ـ تقرب؛ »و قالوا آمنا به و انی لهم التناوش من مکان بعید«
ء  یجیی  انما  »فانه  و  ایاس«،  بعد  اال  االمر الیأتیکم  »ان هذا  نومیدی؛  ـ   5

کان الذین من قبلکم صباحا و مساًء«. ج علی الیأس و قد  الفر
ـ انتظار واقعی؛ »اذا افتقدوا حجة اهلل فلم یظهر لهم وحجب عنهم فلم   6

ج صباحا و مساًء«. یعلموا بمکانه فعندها فلیتوقعوا الفر
و  المخلصون حقا  اولئک  ـ دعوت به دین خدا؛ »المنتظرون لظهوره...   7

شیعتنا صدقا و الدعاة الی دین اهلل سرا و جهرا«
لو ان اشیاعنا و فقهم اهلل علی اجتماع من  ـ همدل شدن دوستان؛ »و   8
القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا و لتعجلت لهم 

السعادة بمشاهدتنا«
9 ـ سازماندهی و آماده شدن

10 ـ تشکیل حکومت تمهید

1. بحاراالنوار، ج 53، ص 189.
2. قصص / 5.
3. انبیاء / 105.

4. اعراف/ 187.
5. رک: بحار االنوار، ج 53، ص 2.

6. احزاب / 63.
7. شوری / 18.

8. رک: بحار االنوار، ج 53، ص 2.
9. رک: البرهان فی عالمات آخرالزمان، ص 78؛ منتخب االثر، ص 310؛ ینابیع المودة، ج 3، ص 

.115
10. آل عمران / 104.

11. نور / 21.
12. توبه / 67.

13. رک: صافی گلپایگانی، لطف اهلل، منتخب االثر، ص 334.
14. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 97.
15. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 98.

16. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 113.
17. رک: بحاراالنوار، ج 53، ص 177، و الزام الناصب، ج 2، ص 467.

18. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 91، و ج 52 ص 113.

پی نوشت
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19. هود / 93.
20. ر.ک: بحاراالنوار، ج 52، ص 129؛ اعراف / 71.

21. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 129.
22. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 122.
23. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 122.

24. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 95.
25. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 122، و یوم االخالص، ص 203.

26. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 92، و حایری یزدی )بارحینی(، الزام الناصب، ج 1، ص 428.
27. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 111.

28. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 129 و 110.
29. رک: البرهان فی عالمات مهدی آخرالزمان، ص 147.

30. رک: بحاراالنوار، ج 52، ص 131.
31. ر.ک: مطهری، مرتضی، قیام و انقالب مهدی، ص 68.

32. رک: مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی علیه السالم ص 80 تا 83.
33. رک: مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی علیه السالم ، ص 100.

34. رک: بحاراالنوار، ج 53، ص 96.
35. غافر / 60.

36. بقره / 186.
37. رک: بحاراالنوار، ج 53، ص 96.

38. رک: بحاراالنوار، ج 53، ص 189.
39. ندب و ندبه به معنای دعوت، و غوث اغاثه به معنای یاری خواستن است. رک: المصباح 

المنیر، ندب و غوث.
40. رک: بحاراالنوار، ج 102، ص 107.

41. سباء / 52.
42. رک: طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان، ج 4، 398، تفسیر صافی، ج 4، 227.

43. رعد / 11.
44. رک: طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 11، ص 213ـ  314.

45. اعراف / 96.
46. یوسف / 110.

47. ر.ک: بحاراالنوار، ج 52، ص 111.
48. بقره / 214.

49. ر.ک، بحاراالنوار، ج 52، ص 131  
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پرسش هایی پیرامون مسائل مهدویت
گفت وگو با عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی

مباحث  زمینه  در  که  است  پاسخ هایی  و  پرسش  حاصل  حاضر  متن 
محمدحسین  سید  عالمه  با  مهدویت،  موضوع  با  مرتبط  مختلف 
گرد  طباطبایی  عالمه  محضر  در  کتاب  در  و  گرفته  صورت  طباطبایی)ره( 

آمده است

نویسنده: دلشاد تهرانی

اشاره

* اعتقاد به امام غائب چه اثری در تفکر فلسفی و اخالقی و باالخره، 
تمام زندگانی معنوی انسان دارد؟

اثبات امام غائب مهدی علیه  السالم و اعتقاد بوجودش  پاسخ: شیعه در 
باب،  این  در  بیشماری  روایات  نیز  سنت  اهل  طریق  از  بلکه  نیست،  تنها 

که به آسانی می توان دعوی تواتر آنها را نمود. موجود است، بطوری 
روایات  از  یکی  و  کرم،  ا نبی  جامع  کلمات  از  ولدی  من  المهدی  حدیث 
و  کرده  روایت  مسلمین،  طبقات  و  فرق  همه  که  می باشد،  الصدور  قطعیه 
به  و عامه( تصریح  فریقین )خاصه  از طریق  زیادی  روایات  و در  پذیرفته اند، 
که او پسر امام یازدهم  گردیده  اسم و اسم پدر او نیز شده، و به روشنی بیان 

شیعه اثنی عشری می باشد.
شیعه  عقاید  از  عقیده ای  اثبات  به  که  نیست  این  سخن  این  از  منظور 
اثنی عشری پرداخته، و مخالفین شیعه را به این اعتقاد مذهبی ملزم سازیم، 
که شیعه از تصور امام غائب و اعتقاد بوجود  که اثری  بلکه منظور این است 
که از این راه عایدش می شود، پس  وی دریافت می کند، و استفاده معنوی 

ـــــرســـش ـُ پـــ
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گذشتن دو قرن و نیم از هجرت پیغمبر اسالم)ص( شروع نمی شود.  از 
بلکه پیغمبر اسالم با بیان صریح و اخبار قطعی خود، به مهدی موعود، 

که با اعتقاد به مهدی در باطن یك  پیش از موسم والدتش آن حالت معنوی را 
نفر مسلمان واقع بین جلوه گر می شود، در نفوس عموم اهل اسالم به وجود 

آورده، و در مسیر معنوی، مورد استفاده شان قرار داده است.
که اسالم به منظور تأمین سعادت واقعی بشر، برای  و به عبارت دیگر، روشی 
که  کرده )یعنی روش ممزوج از اعتقاد و عمل( بنحوی است  پیروان خود تعیین 

کامل خود را نمی تواند ببخشد. بدون اعتقاد به ظهور مهدی اثر واقعی 
تصور ظهور مهدی، در ردیف تصور وقوع قیامت می باشد، و چنانکه اعتقاد 
کار بد نهی  که بهرکار نیکو امر و از هر  به پاداش عمل، یك نگهبان داخلی است 
برای  که  است  دیگری  نگهبان  مهدی،  ظهور  به  اعتقاد  همچنین  کند،  می 

گماشته شده است. حفاظت حیات درونی پیروان واقع بین اسالم 
که به جهان آفرینش افکنیم، می بینیم،  کلی  توضیح اینکه: ما با یك نظر 
که هر نوعی از انواع مختلف آفرینش، از نخستین روز پیدایش متوجه آخرین 
که مجهز است،  کمالی و هدف نوعی خود بوده، و با نیروی مناسب وی  مقصد 
بروز  از خود  کمترین سستی و خستگی  برای رسیدن به این هدف، بی آنکه 

دهد، مشغول تالش و تکاپو می باشد.
که شکافته شده، و نوك سبزی بیرون می دهد، از همان وقت  گندمی  دانه 

که پر از سنبلهای افشان می باشد. کاملی است  گندم  متوجه بوته 
پراز  کاملی،  به سوی درخت  بروئیدن می کند،  که شروع  و هسته درختی 

میوه، عازم است.
از نوع مناسب  اینکه  که می خواهد جنین شود، هدفی جز  نطفه حیوانی 

کاملی شود، ندارد، و به همین قیاس است موارد دیگر... خود، یك حیوان 
گرچه بسیاری از این موجودات را،  برخورد اسباب و علل مخالف و موافق، ا
که چون قافلهای پیوسته بسوی مقصد خود در حرکتند، از وصول به مقصد 
کمالی، مانع می شود، و در نتیجه، بسیاری از آنها پیش از رسیدن به آرزوی 

تکوینی خود، از میان می روند.
ولی با این همه، هرگز نظام آفرینش، از رویه عمومی و دائمی خود دست 
کماالتشان می باشد  برنداشته، و پیوسته سرگرم سوق پدیده های نو، بسوی 
خود  تکوینی  هدف  و  کمال  به  دسته ای  نوع،  هر  از  پیوسته  نتیجه،  در  و 
می رسند، و البته نوع انسانی از این حکم عمومی و نظم همگانی مستثنی 
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نیست.
بتنهایی  نمی تواند  که  است  موجودات  انواعع  از  نوعی  انسان،  بی تردید، 
حال  در  است  ناچار  خود،  تکوینی  آرمان  به  رسیدن  برای  و  نماید،  زندگی 

اجتماع و دسته جمعی بسر برده، هدف وجود خود را به دست آورد.
زیرا هر  کید می کند،  تا را  نیز این معنی  مشاهده حال جامعه های بشری، 
در  که  ندارد  این  جز  آرزویی  انسانی،  کوچك  و  بزرگ  جامعه های  از  جامعه، 
کرده و بهره انسانی را از زندگی خود  حال آرامش و صفا و ارتفاع موانع، زندگی 

بردارند.
خود  آرزوی  این  به  نتوانسته  کنون  تا بشری،  جامعه  که  است  روشن  نیز  و 
جامه عمل بپوشاند. و از طرف دیگر نیز، دستگاه آفرینش، از رویه خود دست 

بردار نبوده و هم از دست ساخته های خود، عاجز و زبون نخواهد شد.
که عالم بشریت یك روز ایده آلی، در  این نظر عقلی بما نوید قطعی می دهد 
همه  وی  در  و  بوده  کامیابی  و  خوشبختی  و  سعادت  پا  سرتا  که  دارد،  پیش 
که در نهاد این نوع رسم شده برآورده خواهد شد. خواسته های فطری انسانی 

نایل  نورانی  و  پاك  محیط  چنین  یك  به  هرگز  انسانیت  که  می دانیم  نیز  و 
حس  آن،  اثر  در  که  حق پرستی  و  بینی  واقع  سایه  در  جز  شد،  نخواهد 
خوردن  هم  به  موجب  که  دیگری  رذایل  و  سودپرستی،  و  خودخواهی 
بربسته،  از درون مردم رخت  زندگی فرد می باشد،  آرامش جامعه، و اختالل 
جایگزین  نخورده،  دست  طبیعی  و  فطری  انسان  یك  پاك  نهاد  جلوه های  و 

آنها شوند.
اجتماعی  زندگی  همین  سیر  در  که  است  این  گذشته،  بیان  نتیجه، 
کامل اجتماعی انسان را  که سعادت  انسانی خودمان، روزی فراخواهد رسید 
کرده، و در آن روز، عموم افراد، در سایه واقع بینی و حق  صدردصد تضمین 
پرستی، خوشبختی واقعی خود را به دست آورده، و در مهد امن و امان مطلق 

و بی مزاحمت هرگونه نامالیمات فکری، بسر خواهند برد.
قرآن مجید، نیز همین نظر عقلی را تایید نموده، در جندین جا مژده چنین 
سلف  انبیای  به  چنانکه  می گوید:  می دهد،  حقیقت  و  حق  اهل  به  را  روزی 
که  خبر دادیم، سرانجام دنیا بکام اهل تقوی خواهد بود، روزی خواهد رسید 
معبود دیگری جز خدای یگانه در محیط  بشریت خودنمایی نکند و جز دین 
و آیین حق در عالم انسانی حکومت ننماید و نشانی از رذایل اجتماعی نماند.
را  معنی  همین  نیز،  او  بیت  اهل  و  کرم  ا نبی  اخبار  یعنی  قطعیه،  سنت 
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کرده، و این دوره انسانی آغشته به سعادت را، روز ظهور  مشروحًا بیان 
و پس از ظهور مهدی معرفی می نماید.

خالصه اینکه، دعوت اسالمی، از همان روزهای نخستین پیدایش خود، 
این  به  بود(  موافق  که  هم  )عقل  سنت  و  کتاب  راه  از  را  خود  پیروان  گوش 

که: کرده و ذهنشان را با این معنی آشنا می ساخت  مطلب پر 
که به متابعت  روش اسالم )یعنی اجبات ندای وجدان و نهاد خدادادی 
حق، در اعتقاد و عمل ترغیب می کند( متابعت یك حقیقت زنده، و یك نیروی 
سعادت  سوی  به  را  بشری  جامعه  پیوسته  که  است،  غیبی  شکست ناپذیر 
عمل  جامه  و  داده  فعلیت  را  خود  خواسته  روزی  حتمًا  و  می نماید،  رهبری 

خواهد پوشانید.
مانند  و  داده،  قرار  خود  نصب العین  را  حقیقت  این  باید  مسلمان  فرد  هر 
که او در آن زندگی می کند،  که جامعه اسالمی  روز روشن، در آن تردید نکند 
رسید  خواهد  روزی  ندارد،  صفتی  طهارت  و  نورانیت  جز  باطن  در  چنانکه 
گردد و هر عیب  نیز چنین شده و تبدیل به یك جامعه بهشتی  که در ظاهر 
یافت  کنارش  و  گوشه  در  که  تیرگی  و  پلیدی  هر  دارد،  فعال  که  نقیصه ای  و 
و طهارت  نورانیت  به  تبدیل  روزی  و  رفته  بین  از  یا دفعتا،  تدریجًا  می شود، 

خالص و سعادت و روحانیت محض خواهد شد.
خسارت  و  مغلوبیت  تصور  دیگر  حقیقتی،  چنین  یك  به  ایمان  وجود  با 
چنین  گر  ا که  می داند  وی  زیرا  است،  محال  مسلمان  فرد  یك  برای  سعی، 
را  خود  اخروی  و  دنیوی  کام  گردیده،  سعادت  در  غرق  نماید،  درك  را  روزی 
که باز از نقطه نظر واقع بینی و فکر  گر درك نکند جامعه اش،  گرفت، و ا خواهد 
اجتماعی، همان خودش می باشد، با درك آن روز سربلند است و او )بشخصه( 
پیش  وی  عمل  پاداش  و  بوده،  مقصد  این  فدائیان  و  راه  این  روندگان  جزء 

خدای دانا و بینا هدر نخواهد رفت.
که با وجود وی پیوسته  این ایمان، یك نیروی معنوی به انسان می بخشد، 
روزگا  فشار  و  نامالیمات  کم  ترا با  هرگز  و  می بیند  کامروا  و  خوشبخت  را  خود 
و  نداده،  دست  از  را  رستگاری  و  نجات  امید  مرگبار  گرفتاری های  شکنجه  و 

روحیه اسالمی خود را نخواهد باخت.1

 
ً
*در توقیع شریف حضرت ولی عصر)عج( آمده است: من کان من الفقهاء صائنا
دوه؛2 

ّ
 ألمر مواله؛ فللعوام أن یقل

ً
 لهواه، مطیعا

ً
 لدینه، مخالفا

ً
لنفسه، حافظا
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که نفس خویشتن را نگاه دارد، و حافظ دینش باشد، و با هوا و  کدام از فقها  هر 
کند، بر عموم مردم واجب  کند، و از فرمان موالیش اطاعت  هوس خود مخالفت 
 لدینه در این حدیث 

ً
 لنفسه، حافظا

ً
کنند. منظور از صائنا که از او تقلید  است 

و فرق آن دو چیست؟
پاسخ: صائنًا لنفسه یعنی از لحاظ عمل و فروع، و حافظًا لدینه یعنی از 
جهت عقیده و اصول، و مخالفًا لهواه، مطیعًا ألمر مواله یعنی مخالف هوا و 
هوس خود، و مطیع فرمان موالیش باشد، ال ألمر غیره )نه فرمان غیر خدا(، 

گفته می شود.3 زیرا به حسب اصطالح قرآن به هر ُمطاعی، معبود 

* صدقه دادن از طرف امام زمان)ع( چگونه است؟
از قبیل نماز،  نیابت در عبادات مستحبه  ادّله اهدا، و  پاسخ: عمومات 
کرم)ص(  صدقات، تالوت قرآن و غیر ذلك، اهدای به امام)ع( بلکه پیغمبر ا

گردد. و نیابت از آنان را نیز ممکن است شامل 

*راه رسیدن به امام زمان)ع( چیست؟
پاسخ: امام زمان)ع( خود فرموده است: شما خوب باشید، ما خودمان 

شما را پیدا می کنیم.

 و یظهر 
ّ
* درباره ظهور حضرت ولی عصر)ع( در روایت آمده است: الیظهر إال

احادیث  در  همچنین  گردد.  آشکار  فساد  اینکه  مگر  نمی کند  ظهور  الفساد؛ 
،4 بعد 

ً
 و جورا

ً
 بعد ما ملئت ظلما

ً
 و عدال

ً
متعدد آمده است: یمأل األرض قسطا

از اینکه زمین از ظلم پر می گردد، آن را با قسط و داد پر می کند. آیا از این گونه 
که نباید با فساد و ظلم و جور مبارزه نمود، تا زمینه  روایات استفاده نمی شود 

گردد؟ ظهور حضرتش فراهم 
پاسخ: الزمه این سخن، حالل شمردن حرام و جواز ترك واجبات است و 

گردن بزند. کنیم تا بیاید و ما را  که فساد  مسلمًا حضرت نمی خواهد 

مسلمان  مهدی)ع(  حضرت  زمان  در  همه  می گوید:  که  روایتی  آیا   *
می شوند5 درست است؟

و  إّنی متوّفیك  یا عیسی،  قال اهلل:  إذ  خداوند متعال می فرماید:  پاسخ: 
اّلذین  فوق  اّتبعوك  اّلذین  جاعل  و  کفروا،  اّلذین  من  مطّهرك  و  إلّی  رافعك 
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کنتم فیه  کفروا إلی یوم القیامه، ثّم إلّی مرجعکم فأحکم بینکم فیما 
گفت: ای عیسی، من تو را برگرفته  که خدا  تختلفون؛  ]یاد کن[هنگامی را

کفر ورزیده اند پاك  که  و به سوی خویش باال می برم، و تو را از  ]آالیش[کسانی 
کسانی  کرده اند فوق  که از تو پیروی  کسانی را  می گردانم، و تا روز رستاخیز 
کافر شده اند قرار خواهم داد. آنگاه فرجام شما به سوی من است، پس  که 
در آنچه بر سر آن اختالف می کردید میان شما داوری خواهم نمود. ظاهرًا 
که می فرماید: و جاعل اّلذین  روایت فوق مخالف، با این قسمت از آیه است 
کّفار  که  کفروا إلی یوم القیامه، زیرا این جمله می رساند  اّتبعوك فوق اّلذین 
که: حضرت از آنها جزیه  تا روز قیامت وجود دارند. در روایتی نیز آمده است 

می گیرد.6 

کریم آیه ای در رابطه با رجعت وجود دارد؟ * آیا در قرآن 
که بر رجعت  آیاتی  از  پاسخ: چندین آیه در این رابطه وجود دارد. یکی 
کّل  که خداوند متعال می فرماید: و یوم نحشر من  لت دارد، آیه زیر است  دال
که در آن از هر امتی،  أّمه فوجًا مّمن یکّذب بآیاتنا فهم یوزعون؛7 و روزی 
و  را تکذیب می کردند، محشور می گردانیم،  آیات ما  که  را  کسانی  از  گروهی 
شریفه،  آیه  این  از  هم  بپیوندند.مقصود  به  همه  تا  می شوند  داشته  نگاه 
فوجًا  أّمه  کّل  من  می فرماید:  تبعیضیه  من  کلمه  با  چون  نیست،  قیامت 
کریم در  که قرآن  یعنی از هر امتی، دسته ای را محشور می گردانیم. در حالی 
رابطه با حشر روز قیامت می فرماید: و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا؛8 و 

گرد می آوریم و هیچ یك را فروگذار نمی کنیم. همه را 

مؤمّن  می فرماید:  جامعه  زیارت  در  که  رجعت  و  ایاب  تعبیر  دو  از  مقصود   *
را  شما  رجعت  و  دارم،  ایمان  شما  گشت  باز به  برجعتکم؛9  مصّدّق  بایابکم، 

تصدیق می نمایم. چیست؟
و مقصود  و رجعت( یك چیز است،  )ایاب  باب  این دو  از  پاسخ: منظور 
که اول امام حسین)ع( بعد حضرت امیرالمؤمنین)ع(  همان رجعتی است 

و بعد حضرت رسول )ص(، بعد باقی ائمه)ع( رجوع می نمایند، می باشد.

گشت به دنیا و ماده چگونه ممکن  خ، باز * بعد از مرگ و انتقال به عالم برز
کرد؟10 است؟ و اخبار رجعت را چگونه می شود تصدیق 
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األنوار  کتاب  در  جزایری  نعمت اهلل  سید  مرحوم  که  شده  نقل  پاسخ: 
النعمانّیه فرموده است: ششصد نص دینی اعم از آیه، روایت، دعا و زیارت 
در رابطه با رجعت وجود دارد. البته روایات با هم تنافی دارند، ولی روی هم 
اثبات  را  از مرگ  بازگشت به زندگانی دنیا بعد  رفته قطعًا رجعت به معنای 
بعد  دنیا  به  بازگشتن  بر  متعدد  موارد  در  نیز  کریم  قرآن  چنان که  می کنند. 
زنده  از آن جمله  بر مسئله رجعت صحه می گذارد.  و  کرده  از مرگ تصریح 
بقره  قضیه  در  همچنین  است.  عیسی)ع(  حضرت  توسط  مردگان  شدن 
کنتم  ج ما  بنی اسراییل می فرماید: و إذ قتلتم نفسًا فّادارأتم فیها، واهلل مخر
آیاته،  یریکم  و  الموتی،  اهلل  یحیی  کذلك  ببعضها،  اضربوه  فقلنا  تکتمون. 
کشتید، و درباره او با یکدیگر به ستیزه  لعّلکم تعقلون؛11و چون شخصی را 
گردانید. پس  کتمان می کردید آشکار  برخاستید، و حال آنکه خدا، آنچه را 
گفتیم: با قسمتی از آن ]گاو سر بریده را[به آن ]مقتول[بزنید ]تا زنده شود [. 
می نمایاند،  شما  به  را  خود  آیات  و  می کند،  زنده  را  مردگان  خدا  این گونه 

که بیندیشید. باشد 
دیگر  جریان  در  نیز  و  است.  گاو  دم  ببعضها  اضربوه  قلنا  از  مقصود 
می فرماید: ألم تر إلی اّلذین خرجوا من دیارهم و هم ألوف حذر الموت، فقال 
که از بیم مرگ از خانه های  کسانی  لهم اهلل: موتوا، ثّم أحیاهم؛12آیا از حال 
آنان  به  خداوند  که  نیافتی؟  خبر  بودند،  تن  هزاران  و  شدند،  ج  خار خود 

گفت: تن به مرگ بسپارید، آنگاه آنان را زنده ساخت...
عام  مأه  اهلل  فأماته  می فرماید:  عزیر)ع(  حضرت  قضیه  در  همچنین 
را  او  آن گاه  میراند،  سال  صد  مدت  به  را  او  خداوند  بعثه...؛13پس  ثّم 

برانگیخت....
در بعضی از اخبار رجعت نیز آمده است: عمر عالم صد هزار سال است، 
هشتاد هزار سال از آن حکومت آل محمد)ص(، و بیست هزار سال حکومت 
دیگران است. تا اینکه در آخر می فرماید: چهل روز مانده به انقراض عالم، 
از  بعد  و  فرا می گیرد،  را  عالم  ج  و مر ج  و هر از حجت خالی می گردد،  زمین 

چهل روز در صور دمیده شده و قیامت برپا می گردد.14
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1. از سالنامه مکتب تشیع مجموعه مباحثات استاد عالمه طباطبایی، پرفسور هانری کربن،
چاپ اول قم. چاپ حدید این کتاب بزودی از طرف مرکز مطبوعاتی دارالتبلیغ منتشر

خواهد شد.
1 . ر.ك: بحاراالنوار، ج2، ص88، روایت 12.

2 . از جمله ر.ك: سوره یس )36(، آیه 60.
3 . ر.ك: بحاراالنوار، ج36، ص358، ح 228، و ج24، ص241، ح 4، و ج27، ص119، ح 99، و

ج28، ص53، ح 21، و ج33، ص157، ح 421، و ج36، ص226، ح 2، و ص257، ح 75، و ص 
271، ح

92، و ص276، ح 96 و...
4. ر.ك: همان، ج44، ص20، ح4، و ج51، ص23، ح34، و ص60، ح59، و ج52، ص291، ح34، و

ص340، ح90 و ص390، ح 212.
5 . سوره آل عمران)3(، آیه 55.

6 . ر.ك: بحاراالنوار، ج52، ص375، ح 175 و ص376، ح 185 و ص376، ح 177 و ص381، 
ح 191.

7 . سوره نمل)27(، آیه 83.
8. کهف)18(، آیه 47.

9. بحاراالنوار، ج102، ص131، روایت4.
10. مخفی نماند که قول به رجعت از مختصات مذهب شیعه است و عامه بدان معتقد نیستند.

11. بقره)2(، آیات 72و73.
12. بقره)2(، آیه 243.
13. بقره)2(، آیه 259.

14. بحاراالنوار، ج53، ص145، ح4 و ج 51، ص348، ح 1 و ج6، ص18، ح 1

پی نوشت
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کــه  جــورا«  و  ظلمــا  ملئــت  »کمــا  جملــه  آیــا 
دربــاره ظهــور حضــرت مهــدی )ع( اســت، بــا 

دارد؟ منافــات  مــردم  بــودن  صالــح 

پاسخ 

آن حضرت  که  است  آمده  زمان)عج(  امام  مورد  در  متعددی  روایات  در 
که از ظلم و ستم پر شده است:  زمین پر از عدل و داد می کند، همان گونه 
تذکر  روایت  این  مورد  در  َجْورا«.]1[  َو  ُظْلمًا  ُمِلَئْت   َکَما   

ً
َعْدال َها 

ُ
َیْمأَل ِذی 

َ
»اّل

چند نکته الزم است.
1. پر شدن زمین از ظلم و ستم به معنای ظالم بودن همه مردم نیست؛ 
کثرت وجود  کمیت روابط ظالمانه، غلبه عوامل فساد و  بلکه به معنای حا
معنا  این  که  روایاتی  همان  در  چنان که  است.  جوامع  در  گمراهی  اسباب 
امام)عج( هر چند عده ای در  که در حال غیبت  بیان می کند  آمده  آنها  در 
گمراهی و ضاللت قرار دارند، ولی عده ای دیگر در مسیر هدایت هستند.]2[

امام  ظهور  هنگام  در  مردم  همه  که  است  نیامده  روایتی  یا  آیه  در   .2
کامل قبل از ظهور و صالح  گفته شود بین فساد  زمان)عج( صالح هستند، تا 

کامل بعد از ظهور دو مضمون تعارض و ناسازگاری وجود دارد.
امام  که مردم در هنگام ظهور  آیه و روایتی نیامده است  3. هر چند در 
این  گفت؛  می توان  نظری  لحاظ  به  آنچه  اما  هستند؛  صالح  زمان)عج( 
داشته  را  امام  حکومت  پذیرش  قابلیت  باید  ظهور  زمان  مردم  که  است 
به نظر  باشند)شاید صالح بودن در متن پرسش به همین مطلب باشد(. 
غلبه ظلم  با  تنها  نه  امام)عج(،  پذیرش حکومت  برای  می رسد شایستگی 
این  بخش  تحقق  می تواند  جور  و  ظلم  غلبه  بلکه  ندارد؛  منافات  جور  و 

ـــــرســـش ـُ پـــ
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ــل
ـأم

ــ
ــ

ت

که همه نوع حکومت ها  شایستگی در عموم مردم باشد؛ زیرا مردمی 
لحاظ  به  و  روح  اعماق  از  ناامید شدند؛  آنها  از همه  و  کردند  تجربه  را 

پیدا  معنوی  جنبه های  و  مادی  فوق  ما  قدرت  به  توجه  خود،  فطرت 
انسان ها وجود  در فطرت  این خواهش هر چند در همه عصرها  می کنند. 
دارد، ولی سختی های هنگام ظهور امام)عج( زمینه بروز و ظهور این جنبه 

فطری را بیشتر فراهم می کند.
 

کافی، ج 1، ص 341، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم،  کلینی، محمد بن یعقوب،   .]1[
1407ق.

 َکَما ُمِلَئْت  ُظْلمًا َو َجْورًا َتُکوُن َلُه َحْیَرٌة )فی المسکن، أو المراد 
ً

َها ِقْسطًا َو َعْدال
ُ َ
ِذی َیْمل

َ
]2[. »اْلَمْهِدّیُ اّل

ْقَواٌم َو َیْهَتِدی ِفیَها آَخُرون« . ابن أبی زینب، محمد بن 
َ
 ِفیَها أ

ُ
تکون الهل زمانه حیرة( َو َغْیَبٌة َیِضّل

ابراهیم، الغیبة، ص 61، تهران، نشر صدوق، چاپ اول، 1397ق.

پی نوشت
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برهــان محبت چیســت؟ و آیا حضــرت ابراهیم)ع( 
پــروردگار  ربوبیــت  اثبــات  بــرای  برهــان  ایــن  از 

اســتفاده کــرد؟

نفی  به  آن  طریق  از  ابراهیم)ع(  حضرت  که  است  برهانی  محبت،  برهان 
ربوبیت غیر خدا و اثبات ربوبیت خدای متعال در برابر مشرکان پرداخته است.
در  منطقی  قیاسی  در  محبت  دادن  قرار  وسط  حد  با  ابراهیم)ع(  حضرت 
محبوب  کننده  غروب  و  باشد  محبوب  باید  رّب  فرمود:  دوم«  »شکل  قالب 

کننده نیست. نیست، پس رّب، غروب 
این برهان بر دو مقدمه استوار است: یکی مالزم بودن ربوبیت با محبوبیت؛ 
تکوینی  کشش  که  است  مربوب  و  رّب  میان  حقیقی  پیوندى  ربوبیت  زیرا 
مربوب به سوى رب، و در نتیجه دل دادگی مربوب به رب را در پی دارد. و دیگر 
کننده نمی تواند محبوب باشد؛ زیرا افول آفل مستلزم آن است  این که افول 
که انسان پس از دست یابی، آن را از دست خواهد داد و انسان هرگز نمی تواند 
که از دست رفتنی است، بلکه شخص  در حد پرستش، دل داده چیزى شود 
که از او پنهان می  شود حتی محّبت  خردورز بهره  مند از فطرت سلیم به چیزى 
که فقط شایسته  به محبت در حد عبادت  نمی  یابد، چه رسد  پایدار  عادى 

که همواره حاضر باشد. رّبی است 

پاسخ اجمالی

پاسخ تفصیلی
نفی  به  آن  طریق  از  ابراهیم)ع(  حضرت  که  است  برهانی  محبت،  برهان 
ربوبیت غیر خدا و اثبات ربوبیت خدای متعال در برابر مشرکان پرداخته و در 

ـــــرســـش ـُ پـــ
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کریم به آن اشاره شده است. قرآن 
آن حضرت در برابر مشرکان قوم خود به محاّجه برخاست و از طریق این 

برهان به نفی ربوبیت غیر خدا و اثبات توحید ربوبی پرداخت. برهان مذکور از 
آیات 75 - 79 انعام استفاده می  شود، ولی بیشتر بر آیه 76 انطباق دارد:

ِحّبُ ااَلِفلین«؛ 
ُ
َفَل قاَل ال ا

َ
ا قاَل هـذا َرّبی َفَلّما ا َکوَکبـً یُل َرءا 

َ
»َفَلّما َجّنَ َعَلیِه اّل

این  گفت:  کرد،  را پوشانید، ستاره اى مشاهده  او  )تاریکی( شب  که  هنگامی 
گفت: غروب  کنندگان را دوست  کرد،  که غروب  خداى من است! اّما هنگامی 

ندارم!

تقریر برهان محبت
حضرت ابراهیم)ع( با حد وسط قرار دادن محبت در قیاسی منطقی در قالب 
کننده محبوب نیست، پس  شکل دوم فرمود: رّب باید محبوب باشد و غروب 

کننده نیست. رّب، غروب 
این برهان بر دو مقدمه استوار است:

1. مالزم بودن ربوبیت با محبوبیت؛ زیرا ربوبیت پیوندى حقیقی میان رّب 
کشش تکوینی مربوب به سوى رب و در نتیجه دل دادگی  که  و مربوب است 

مربوب به رب را در پی دارد.
که  کننده نمی تواند محبوب باشد؛ زیرا افول آفل مستلزم آن است  2. افول 
انسان پس از دست یابی، آن را از دست خواهد داد و انسان هرگز نمی تواند در 
که از دست رفتنی است،]1[ بلکه شخص  حد پرستش، دل داده چیزى شود 
که از او پنهان می  شود حتی محبت  خردورز بهره  مند از فطرت سلیم به چیزى 
که فقط شایسته رّبی  عادى پایدار نمی یابد، چه رسد به محبت در حد عبادت 

که همواره حاضر باشد. است 
که در  را  آنچه  این  رو  از  دارد؛  را دوست  انسان ذات خویش  این که:  توضیح 
که  گر انسان دریافت  کمالش مؤثر است دوست می دارد، پس ا بقاى ذات او و 
که ادامه حیات وی به دست او است، بلکه  موجودى وراى خودش وجود دارد 
که به او می رسد از  حیاتش وابسته به حیات آن موجود برتر است، و هر چیزى 
ناحیه او است، به طور فطری و طبیعی به سوى او می  گراید و خواهان او می شود 

و هرچه معرفتش به او بیشتر شود محبتش نیز به او افزون  تر خواهد شد.
بنابراین، ممکن نیست انسان چیزى را، رّب و مدبر خود بداند، ولی محبوب 
که انسان در حد پرستش و  وى نباشد. همچنین ممکن نیست چیزى را 

ــل
ـأم

ــ
ــ

ت
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آسمانی  اجرام  نتیجه،  در  بداند،  خود  رّب  ندارد  دوست  مستقل  صورت  به 
از حال پرستنده خود  و  انسان نیستند  این که همواره در دست رس  به دلیل 
بی خبر می مانند، نمی توانند به این اندازه محبوب وى باشند، پس اجرام مزبور 

نمی توانند رّب انسان باشند.
این برهان نه تنها ربوبیت اجرام آسمانی را باطل می کند، بلکه برهانی براى 
ابطال هر نوع شرک و بت  پرستی است؛ زیرا معیار ارائه شده در این برهان، یعنی 
»تعلق نگرفتن محبت به آفل« در همه جسمانیات جارى است، بلکه ربوبیت 
که برخی بت پرستان آنان را از ماده، طبیعت،  ارباب انواع و موجودات نورّیه  اى 
جسمانیت و حرکت برتر و منزه می دانند، نیز با این برهان باطل می شود؛ زیرا 
که این انواع با همه شرافت وجود و صفا و نورانیت، مقهور  آنان تصریح می کنند 
گر در برابر آنان حّبی ابراز  خدا بوده، در برابر نور او مستهلک اند؛ به همین سبب ا

شود، این حب متعلق به مدبر آنها است؛ نه خود آنها.]2[
مـوِت و...«،]3[ در بین آیات  قرار داشتن آیه »وَکذِلَک ُنرى ِابرهیَم َمَلکوَت الّسَ
متضمن حجت، خود دلیل روشنی است، بر این که حجت مزبور از مشهودات 

گرفته شده است.]4[ ک یقین به خدا و آیات او است  که مال ملکوتی ابراهیم، 
ِفلین« وارد شده است 

ْ
ِحّبُ اآل

ُ
اما آنچه از امام رضا)ع( در تفسیر جمله »ال أ

که ابراهیم)ع( فرمود: آفل را دوست ندارم؛ زیرا افول از صفات حادث است، نه 
که پایه استدالل، »افول حادث« است،  از صفات قدیم،]5[ بدین معنا نیست 
بلکه پایه استدالل همان »عدم حب« است، و در بیان معیار عدم حب فرمود: 
که متعلق حب انسان  افول از صفات حادث است و حادث سزاوار آن نیست 

گیرد.]6[ قرار 
البته، برخی پایه استدالل را »افول حادث« دانسته و وجه  داللت آن بر نفی 
ربوبیت اجرام آسمانی را داللت افول بر حدوث و امکان و در نتیجه نیاز آفل به 
محدث و واجب الوجود بالذات دانسته  اند؛]7[ زیرا افول حرکت است و حرکت 
متوقف بر متحرک و هر متحرک حادث است و هر حادث به قدیم نیاز  دارد.]8[ یا 
گفته اند: افول حرکت است و هر  در بیان وجه داللت افول بر نفی ربوبیت اجرام 
حرکتی محرکی دارد و سلسله محرک ها به ناچار باید به یک محرک غیر متحرک 

پایان یابد و آن ذات بارى تعالی است.]9[
به اعتقاد برخی محبت در طرز تفکر فلسفی و عقلی محض هرگز حد وسط 
قرار نمی گیرد؛ زیرا اواًل: محبت از شئون عقل عملی است و در اسلوب منطقی 
که از شئون عقل نظرى است نمی گنجد. ثانیًا: استعانت به محبت قابل عرضه 
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به خصم نیست؛ زیرا ممکن است آنچه را مستدل دوست دارد، محبوب 
دارم.]10[  دوست  را  آفل  من  بگوید:  مستدل  برابر  در  او  و  نباشد  خصم 

گفت حد وسط در برهان مزبور افول است؛ نه محبت؛ زیرا  بنابراین شاید بتوان 
در آیات روى افول تکیه شده و به واسطه آن ربوبیت از اجرام آسمانی نفی شده 
است. دلیل رب نبودن آفل غایب شدن آن از مربوب است، در حالی که رب باید 
گفته شده  گرفته شده و  کمک  حاضر باشد. البته در بیان نتیجه از زبان  دل 
است: من فالن را دوست ندارم، بر این اساس با توجه به چگونگی بیان نتیجه، 

می توان برهان مورد نظر را »برهان محبت« نامید.
تقریر »برهان فطرت«  گونه  از دو  یکی  برخی »برهان محبت«  نظر  به  البته 
که حقیقتی ذات اضافه و  است. »برهان فطرت« آن بخش از واقعیت انسان را 
داراى دو طرف است، مورد استفاده قرار می دهد و با توجه به تضایفی که بین دو 
طرف حقایق اضافی برقرار است، از تحقق یکی از دو طرف بر تحقق طرف دیگر 
استدالل می کند. محبت نیز حقیقتی اضافی و طرف مقابل آن محبوب بودن 
قرار می گیرد، اوصاف  برهان فطرت حد وسط  که در  است. اوصاف و حاالتی 
برهان فطرت، وصف  بنابراین حد وسط  امید و محبت.  اضافی است؛ مانند 
محبت نیز می  تواند باشد؛ زیرا محبت وصفی وجودى است و بدون محبوب 
نمی تواند موجود باشد. قوام برهان فطرت در هنگام استفاده از محبت به این 
کمال هاى دنیوى، بلکه هیچ  یک  که محبوب حقیقی انسان هیچ یک از  است 
از امور محدود و مقید جهان نیست، بلکه انسان دوست دار حقیقت مطلق و 
کمال هاى محدود می رود به سبب نشانه اى است  گر در پی  نامحدود بوده، و ا
که این امور به راست یا دروغ از حقیقت نامحدود دارند.]11[ با این بیان هر دو 
اشکالی که به برهان محبت شده پاسخ داده می شود؛ زیرا اواًل: محور بحث تالزم 
بین اطراف حقایق اضافی است و شناخت آن از شئون عقل نظری است نه 
که در نهاد هر انسانی وجود دارد،  عملی. ثانیًا: بحث روی عشق حقیقی است 
کند. بنابر این خداوندى  هر چند ممکن است فردی به حسب ظاهر آن را انکار 
دل پذیر  و  محبوب  که  است  حقیقتی  همان  می شود  ثابت  برهان  این  در  که 
که فرمود: »هل الدین  د به روایتی از امام صادق)ع(است  است. این دیدگاه مؤّیَ
حضرت  است(.  دیگرى  چیز  محبت  و  دوستی  جز  دین  )مگر  الُحّب«؛]12[  إاّل 
ابراهیم در این برهان از محبوب نبودن هر چیز غیر ازلی و محدود و افول  پذیر، 
بر  که دارد،  از محبت و عشقی  از طرف دیگر  و  الوهیت ماه و ستارگان  نفی  بر 
که زنده و بی زوال بوده، آفریننده آسمان ها و زمین است،  وجود خداوندى 

ــل
ـأم

ــ
ــ

ت
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استدالل کرده است.]13[ در نتیجه انبیا خداوند را به عنوان یک فرضیه یا بحث 
براى  کنار هم  تربیت در  با  را  آنان توحید  بلکه  ثابت نمی کنند،  نظرى خشک 
کرده، و رّب را به عنوان محبوب به مردم معرفی می کنند.]14[، ]15[ مردم مطرح 

ک: طباطبائی، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، ج  7، ص 177، قم، دفتر  ]1[. ر. 
انتشارات اسالمی ، چاپ پنجم ، 1417ق؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه، موسوی همدانی، سید 

محمد باقر، ج  7، ص 249- 250، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، 1374ش.
]2[. المیزان فی تفسیر القرآن، ج  7، ص 190.

]3[. انعام، 75.
]4[. المیزان فی تفسیر القرآن، ج  7، ص 185.

]5[. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا)ع(، محقق، مصحح، الجوردی، مهدی، ج 1، ص 197، تهران، 
نشر جهان، چاپ اول، 1378ق.

]6[. المیزان فی تفسیر القرآن، ج  7، ص 187.
کشف األسرار و عدة األبرار، تحقیق، حکمت ، علی  ]7[. رشیدالدین میبدی، احمد بن ابی سعد، 
کبیر، چاپ پنجم، 1371ش؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع  اصغر، ج  3، ص  409، تهران، امیر 
البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، بالغی ، محمد جواد، ج  4، ص  501،  تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 

1372ش.
]8[. فخرالدین رازی، ابوعبداهلل محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج  13، ص 44، بیروت، دار احیاء 

التراث العربی، چاپ سوم، 1420ق.
]9[. المیزان فی تفسیر القرآن، ج  7، ص  187.

ک: جوادی آملی، عبد اهلل، تفسیر موضوعی قرآن مجید)فطرت در قرآن(، ج 12، ص 231،  ]10[. ر. 
قم، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، 1379ش.

]11[. جوادی آملی، عبد اهلل، تبیین براهین اثبات خدا، ص  286، قم، نشر اسراء، چاپ اول.
کبر، ج 1، ص 21، قم، دفتر انتشارات  ]12[. شیخ صدوق، خصال، محقق، مصحح، غفاری، علی ا

اسالمی، چاپ اول، 1362ش.
]13[. تبیین براهین اثبات خدا، ص  294.

]14[. تفسیر موضوعی قرآن مجید، ج 1، ص 306، تهران، مرکز فرهنگی نشر رجاء، 1363ش.
کریم، ج 5، ص 538- 541، قم،  ک: مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دائرة المعارف قرآن  ]15[. ر. 

بوستان کتاب، چاپ دوم، 1386ش.

پی نوشت
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پاسخ

بیان  سپس  شریفه،  آیه  ترجمه  نخست  پرسش  این  پاسخ  به  رسیدن  برای 
دیدگاه های مفسران به صورت خالصه ضروری به نظر می رسد.

که  )مسلمانان(  شما  از  کسانی  به  »خداوند  شریفه:  آیه  کامل  ترجمه  اما 
را در  آنها  که قطعًا  کرده  اند وعده داده است  کارهاى شایسته  آورده و  ایمان 
کسانی  که  همان گونه  بخشد(  )حکومت  و  کند  )خود(  جانشین  زمین  روى 
که براى آنها  که پیش از آنها بودند، جانشین ساخت، و حتمًا آن دینی را  را 
پسندیده است )دین اسالم( براى آنها مستقر و استوار سازد، و بی  تردید حال 
که تنها مرا  آنها را پس از بیم و ترس به امن و ایمنی تبدیل نماید به طورى 
کس پس از این )نعمت بزرگ(  بپرستند و چیزى را شریک من قرار ندهند. و هر 

کسانی به حقیقت نافرمانند«.]1[ کفران ورزد، چنین 
که داراى  گروهی از مسلمانان  که خداوند به  از مجموع آیه چنین بر می  آید 

دو صفت »ایمان« و »عمل صالح« هستند، سه نوید داده است:
1. جانشینی و حکومت روى زمین.

2. نشر آیین حق به طور اساسی و ریشه  دار در همه جا.
3. از میان رفتن تمام اسباب خوف، ترس، وحشت و ناامنی.

بپرستند و  را  آزادى خدا  نهایت  با  که  امور آن خواهد شد  این  نتیجه 

ـــــرســـش ـُ پـــ
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ــا ْمن
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و  نشوند  قائل  او  براى  شبیهی  و  شریک  هیچ  و  نهند  گردن  را  او  فرمان هاى 
توحید خالص را در همه جا بگسترانند.]2[

آنان  به  را  بر روی زمین  که خداوند حکومت  از این عده  در این که منظور 
کسانی هستند؟ بین مفسران اختالف نظر وجود دارد و  وعده داده است، چه 

نظریات متعددی بیان شده است:
که با پیروزى  1. بعضی آن را مخصوص صحابه پیامبر اسالم)ص( دانسته  اند 

اسالم در عصر پیامبر)ص( صاحب حکومت در زمین شدند.]3[
2. بعضی دیگر اشاره به حکومت خلفاى سه گانه نخستین می دانند.]4[

بیان  آن  مصداق  را  نخستین  چهارگانه  خلفاى  حکومت  دیگر  بعضی   .3
می کنند.]5[

که این وعده را شامل تمام  4. بعضی مفهوم آن را چنان وسیع دانسته  اند 
که داراى این صفت اند می  دانند.]6[ برخی در تأیید و توضیح این  مسلمانانی 
نظریه می گویند: »بدون شک این آیه شامل مسلمانان نخستین می  شود و 
که طبق عقیده عموم مسلمانان اعم از شیعه  بدون شک حکومت مهدى)ع( 
و اهل تسنن سراسر روى زمین را پر از عدل و داد می  کند، بعد از آن که ظلم و 
کامل این آیه است، ولی با این حال مانع  گرفته باشد مصداق  جور همه جا را 

گستردگی مفهوم آیه نخواهد بود«.]7[ از عمومیت و 
که شرق و  گروهی آن را اشاره به حکومت حضرت مهدى)ع( می  دانند   .5
غرب جهان در زیر لواى حکومتش قرار می  گیرد، و آئین حق در همه جا نفوذ 
می  کند و ناامنی و خوف و جنگ از صفحه زمین بر چیده می  شود، و عبادت 

خالی از شرک براى جهانیان تحقق می  یابد.]8[
حکومت  به  )اشاره  پنجم  نظریه  می رسد  نظر  به  نظریات  این  میان  در 
حضرت مهدى( از قوت بیشتری بر خوردار است.]9[ اواًل: قرائنی در آیه وجود 

که با حکومت آن حضرت سازگارتر است مانند: دارد 
ْرِض«.

َ ْ
ُهْم ِفی األ  الف. جانشینی و حکومت بر زمین: »َلَیْسَتْخِلَفّنَ

ِذی 
َ
اّل َلُهْم دیَنُهُم  َنّنَ  ب. استقرار و استواری دین مورد پسند خدا: »َلُیَمّکِ

اْرَتضی  َلُهْم«.
ْمنًا«.

َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أ َلّنَ ج. تبدیل بیم و ترس به امن و ایمنی: »َو َلُیَبّدِ

او:  برای  چیزی  ندادن  قرار  شریک  و  یگانه  خدای  فقط  پرستش  ه. 
»َیْعُبُدوَننی  ال ُیْشِرُکوَن بی  َشْیئًا«.

کامل فقط در حکومت امام  روشن است این مفاهیم به صورت مطلق و 
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به  است  شده  بیان  که  مواردی  در  اما  می شود؛  محقق  مهدی)عج( 
بر  آیه شریفه  این رو تطبیق  از  یافته است؛  ناقص تحقق  و  صورت جزئی 

حکومت امام مهدی)عج( با قرائن موجود در آیه هماهنگ تر است.]10[ 
امام  حکومت  بر  شریفه  آیه  بیت)ع(،  اهل  از  متعدد  روایات  در  ثانیًا: 
مهدی)عج( تطبیق و تفسیر شده است؛ اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
که از اهل بیت در تفسیر این آیه  طبرسی در تفسیر این آیه می گوید: آنچه 
که این آیه در شأن مهدی از آل محمد)عج( نازل شده  روایت شده این است 

است.
از  پس  سجاد)ع(  امام  که  می کند  نقل  عیاشی  تفسیر  از  همچنین  وی 
ما  شیعیان  داده(  وعده  آنان  به  خداوند  عده)که  این  فرمود:  آیه  این  قرائت 
که مهدی این امت است آن را به  از ما  که خداوند به وسیله مردی  هستند 
گر از  که رسول خدا)ص( در باره او فرمود: ا کسی است  انجام می رساند و همو 
عمر دنیا فقط یک روز مانده باشد خداوند آن روز را آن قدر طوالنی می کند تا 
کند،  که اسم او اسم من است بیاید و زمین را پر از عدل و داد  مردی از عترتم 

که از ظلم و ستم پر شده است.]11[   همان گونه 
بنابر این، با توجه به این دالیل می توان از این آیه وعده به ظهور موعود 

کرد. جهانی حضرت مهدی)عج( را دریافت و استنباط 
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 ]1[. نور، 55.
]2[. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 14، ص 531، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، چاپ اول، 

1374ش.
]3[. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 240، ناصر خسرو، تهران، 
چاپ سوم، 1372ش؛ طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 15، ص 154، 

دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ پنجم، 1417 ق؛ تفسیر نمونه، ج 14، ص 531.
]4[. فخرالدین رازی، ابوعبداهلل محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ۲۴، ص ۴۱۳، دار احیاء التراث 

العربی، بیروت، چاپ سوم، 1420ق.
]5[. جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، تحقیق: قمحاوی، محمد صادق، ج ۵، ص ۱۹۱، دار 

احیاء التراث العربی، بیروت، 1405ق.
]6[. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 240؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 15، ص 154؛ تفسیر 

نمونه، ج 14، ص 531.
]7[. تفسیر نمونه، ج 14، ص 531.

]8[. همان.
]9[. این نظریه از سوی مفسران بزرگی؛ مانند عالمه طباطبایی و سید عبد الحسین طیب و ... تأیید و 
تقویت شده است. ر. ک. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 15، ص 155و 156؛ طیب، سید عبد الحسین، 

اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 556، انتشارات اسالم، تهران، چاپ دوم، 1378ش.
]10[ ر.ک. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 15، ص 155و 156.

]11[. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 240؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق و 
مصحح: موسوی جزائری، سید طیب،  ج ۱، ص ۱۴، دار الکتاب، قم، چاپ سوم، 1404ق

پی نوشت
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پاسخ اجمالی

گوید و تفصیل  کلی سخن می  که قرآن نوعا به صورت  در آغاز باید دانست 
آن در سنت آمده است.

با توجه به این نکته از دو دسته آیات قرآن، می توان برای وجود حضرت 
ولیعصر )عج( و ظهور آن حضرت استفاده نمود:

کنند. از  که ضرورت وجود حجت الهی را در میان مردم بیان می  1. آیاتی 
کرم )ص( فرمود: "مانا تو بیم دهنده  جمله خداوند سبحان خطاب به پیامبر ا
کننده آن وجود  ای و برای هر جامعه راهنمایی است" این آیه و روایات تفسیر 
و حضور دایمی رهبران آسمانی را به طور عام در جوامع بشری مورد تأیید و 

کید قرار می دهد. تأ

کره  بر  مؤمنان  و  مستضعفان  و  صالحان  حکومت  به  بشارت  که  آیاتی   .2
کریم آمده است: "و همانا در زبور بعد از  زمین می دهد. مثاًل در جایی از قرآن 
که زمین را بندگان صالح من به ارث  که در تورات )نوشته بودیم( نوشتیم  آن 
که بندگان  خواهند برد". و در جای دیگری از قرآن خداوند "وعده" می دهد 
گسترش می دهند و دین را در  صالح به قدرت می رسند و امنیت را در جهان 

کنند. گیر می  سراسر جهان فرا
حضرت  ظهور  و  وجود  به  و  شده  مشخص  آیات  این  مصداق  روایات  در 

گردیده است. مهدی )عج( تفسیر 

ـــــرســـش ـُ پـــ

حضــرت  وجــود  قــرآن  وســیله  بــه  می تــوان  چطــور 
کــرد؟ اثبــات  را  او  ظهــور  و  ولیعصر)عــج( 
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که روزی خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد  کسی  ظهور منجی و 
نمود، از اموری است که مورد اتفاق همه ادیان و فرق موجود دنیا است، منتها در 

تعیین مصداق و بعضی از خصوصیات آن با هم اختالف دارند.
) )عج  مهدی  حضرت  جهانی  مصلح  و  منجی  که  است  معتقد  شیعه  اما 

است. ]1[
از آن جا که قرآن بر اساس مطالب مستحکم فطری و عقلی است، بهترین سند 

برای هر مطلب علمی و دینی است.
گوید  کلی سخن می  که قرآن نوعا به صورت  این نکته را در آغاز باید دانست 
و برای تشریح و تفسیر آن باید به سراغ خبره و متخصص علوم قرآنی؛ یعنی ائمه 
معصومین )ع( رفت. به عبارت دیگر، وظیفه و مسئولیت روشنگری و بیان مقصود 

گذار شده است. ]2[  آیات قرآن به حجت های االهی وا
گلچینی از آیات مربوط به بحث می پردازیم و  در پاسخ این سؤال تنها به بیان 
گرفت.  بعضًا از روایات معصومین )ع( برای درک هر چه بیشتر آیات بهره خواهیم 
در هر صورت از دو دسته آیات قرآن، می توان برای وجود حضرت ولیعصر )عج( و 

ظهور آن حضرت استفاده نمود:
1. آیاتی که ضرورت وجود حجت الهی را در میان مردم بیان می کنند.

کره زمین  که بشارت به حکومت صالحان و مستضعفان و مؤمنان بر   2. آیاتی 
می دهد.

1. آیاتی که ضرورت وجود حجت الهی را در زمین بیان می کنند:
از نظر قرآن کریم، در طول تاریخ زندگی بشر، هیچ گاه زمین از حجت خدا خالی 
نبوده و خداوند برای هر امتی فردی مناسب را برگزیده تا انسان ها را در راه رسیدن 
ْنَت 

َ
ما أ

َ
که خداوند سبحان فرمود: "ِإّن کمال مطلوب رهنمون باشند. چنان  به 

ُمْنِذٌر َو ِلُکّلِ َقْوٍم هاد". ]3[
که از   پس همواره یک بیم دهنده و هدایتگر در جوامع انسانی حضور دارد 
جانب خدا برگزیده شده است. امام صادق )ع( در تفسیر آیه یاد شده فرمودند: "در 
که مردم را به آنچه رسول اهلل آورده )دین  هر زمانی امامی از خاندان ما وجود دارد 

اسالم( هدایت می کند". ]4[
از مجموع این آیه و روایت ضرورت وجود حجت الهی به عنوان هدایتگر در هر 

عصر، به خوبی فهمیده می شود.

پاسخ تفصیلی
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که  است  این  جامعه  در  معصوم  امام  وجود  ضرورت  بر  دیگر  دلیل   
کسی به تمام معانی و  قرآن مبین و مفسر الزم دارد و به جز امام معصوم 

گاه نیست. پس به حکم عقل  خصوصیات آیات قرآن از محکمات و متشابهات آ
قطعی پس از رسول، امام معصوم الزم است. ]5[

گر زمین برای یک  امام رضا )ع( در بیان لزوم وجود امام معصوم می فرمایند: "ا
چشم به هم زدن از حجت خالی شود، اهلش را در خود فرو خواهد برد". ]6[

اند و  الهی  آرامش و امنیت هستی و واسطه فیض  امامان معصوم )ع( مایه 
نعمات و برکات خداوند متعال به واسطه آنها و به یمن حضورشان به انسان ها 
گر لحظه ای برکت وجودشان نباشد، زمین اهلش را فرو می  که ا داده می شود، 

برد. ]7[
اما این که مصداق این امام معصوم، کیست و چه هویتی دارد، روایات فراوانی 
که بیان می دارند این فرد همان فرزند امام حسن عسکری )ع( است  وارد شده 

و... . ]8[
که بشارت به حکومت صالحان و مؤمنان بر روی زمین  2. دسته دوم آیاتی 

می دهد:
قابل  )عج(  مهدی  حضرت  ظهور  موضوع  کریم  قرآن  از  آیه  ها  ده  اساس  بر 
استناد است، تمرکز غالب این آیات بر بشارت به بندگان صالح و مستضعف برای 
بازستاندن حق خود و رسیدن به قدرت و ایجاد یک حکومت واحد جهانی مبتنی 
کریم از یک سو  بر حق و عدل و غلبه اسالم بر تمامی مکاتب و ادیان است. قرآن 
کتب آسمانی دیگر هم آمده است: "و همانا در  کند این بشارت در بعض  بیان می 
که زمین را بندگان شایسته من به ارث خواهند  زبور بعد از ذکر )تورات( نوشتیم 

برد". ]9[
از سوی دیگر این بشارت را به اراده خداوند استناد می دهد: "و خواستیم بر 
گردانیم". ]10[ این  مستضعفان روی زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان 
که این ادعا ی  که در تفسیر آن روایات زیادی وجود دارد  آیات بشارت در ظهورند 

ما را اثبات می کنند.
در آیه دیگری خداوند حکومت و جانشنی مؤمنان و صالحان را به عنوان "وعده 
کند و امنیت و آرامش را مژده می دهد:  الهی" بر بندگان با ایمان خود بیان می 
کرده اند وعده داده  کارهای شایسته  که ایمان آورده و  کسانی از شما  "خداوند به 
که  که حتمًا آنان را در این زمین جانشین )خود( قرار دهد و آن دینی را  است 
برایشان پسندیده است، به سودشان مستقر کند و بیمشان را به امنیت مبدل 

کنند و ...". ]11[ گرداند تا مرا عبادت 

ــل
ـأم

ــ
ــ
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روایات معصومین )ع( این آیه را بر حضرت حجت ولیعصر )عج( و اصحاب او 
منطبق نموده اند. ]12[

که خود بحثی مبسوط و مفصل است و داللت به "وجود" و  انتظار فرج نیز 
"ظهور" حضرت ولیعصر )عج( می کند، در قرآن و روایات ائمه اطهار )ع( مورد اشاره 

قرار گرفته است. "و ارتقبوا انی معکم رقیب". ]13[
گشایش و  در حدیثی امام رضا )ع( در تفسیر آیه یاد شده انتظار فرج را موجب 

آرامش دانسته اند. ]14[

 

آنچه از مجموع آیات و روایات یاد شده استفاده می شود این است که بر اساس 
حکمت و لطف خداوند در طول تاریخ بشر همواره رهبرانی آسمانی مردم را انذار 
کرده است.  و تبشیر نموده اند و خداوند برکت وجود آنها را در زمین همیشگی 
حضرت مهدی )عج( در این زمان، مقام رهبری و امامت جهانیان را به دست 

دارند و روزی ظهور می فرمایند. ]15[
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پاسخ اجمالی

پاسخ تفصیلی

در مورد امام زمان و عرضه دینی جدید توسط ایشان احادیثی وجود دارد در 
که ظاهر چنین مسئله ای با تعالیم دینی قرآن و عترت سازگار نیست. در  حالی 
گفت اساسًا واژه دین جدید وجود ندارد، بلکه منظور از قضای  درجه اول باید 
که عرضه  جدید، قضاوت جدید است. ضمن آن که دالیل مسلمی وجود دارد 
هم  حضرت  نام  از  همچنین  است.  محکوم  آن  در  اسالم  از  غیر  جدیدی  دین 
هدایت گری او مشخص است که نسبت به دین اسالم است. بدین دلیل منظور از 
گذاشته می شود و  که در زمان غیبت، بدعت هایی در دین  دین جدید این است 
احکامی از اسالم و قرآن بر طبق میل مردم تفسیر می شود و حدود و احکام چنان 
که حضرت مهدی ظهور  گویا اصاًل از اسالم نبودند. وقتی  که  فراموش می شوند 
که صادر شده  گونه ای  کردند، بدعت ها را ابطال می کنند و احکام خدا را به همان 
بود، ظاهر می سازند. حدود اسالمی را بدون سهل انگاری اجرا می کنند و معلوم 

است که برای مردم چنین برنامه ای تازگی دارد.
 

دین  عرضه  بر  داللت  که  دارد  وجود  مهدی)عج(  امام  مورد  در  احادیثی 
جدیدی از جانب آن حضرت می کند. بعضی از آن روایات عبارت اند از:

َقَضاٍء  َو  َجِدیٍد  ِکَتاٍب  َو  َجِدیٍد  ْمٍر 
َ
ِبأ اْلَقاِئُم  »َیُقوُم  فرمود:  باقر)ع(  امام 

ـــــرســـش ـُ پـــ

درباره امام زمان گفته شده است: »یأتی بقضاء جدید«؛ 
منظور از قضاء جدید چیست؟

ــل
ـأم
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کتابی نو و قضاوتی نو خواهد  کند امرى نو و  که قیام  َجِدیٍد...«؛]1[ امام قائم 
داشت.

امام صادق)ع( فرمود:
ْمَر 

َ
أ اهلِل  َرُسوُل  َهَدَم  َکَما  َقْبَلُه  َکاَن  َما  َیْهِدُم   اهلِل  َرُسوُل  َصَنَع  َما  َیْصَنُع  »َقاَل 

«؛]2[ همان کاری را که رسول خدا)ص( انجام 
ً
ْساَلَم َجِدیدا ِ

ْ
ِنُف ال

ْ
ِة َو َیْسَتأ اْلَجاِهِلّیَ

داد، مهدی)عج( انجام می دهد. بدعت های موجود را خراب می کند، چنان که 
رسول خدا اساس جاهلیت را منهدم نمود، آن گاه اسالم را از نو بنا می کند.

ْمٍر 
َ
أ ِإَلی   ْساَلِم  ِ

ْ
ال ُبُدّوِ  ِفی  اهلِل  َرُسوُل  َدَعا  َکَما  َجِدیٍد  ْمٍر 

َ
ِبأ َجاَء  اْلَقاِئُم  َقاَم   »ِإَذا 

کرد با امر جدید خواهد آمد، چنان که  که قائم)ع( ظهور  َجِدیٍد«؛]3[ هنگامی 
رسول خدا)ص( در آغاز اسالم مردم را به امر جدید دعوت می کرد.

همه این احادیث در نگاه اولیه و ظاهری داللت بر آوردن دینی جدید توسط 
ولی عصر)عج( دارند. با توجه به این مطلب بسیاری از اصول و اعتقادات مکتب 
تشّیع زیر سؤال می رود و به ناچار باید تفسیری مناسب با اصول اعتقادی تشیع 

عرضه شود.
که  شود  اشاره  مقدماتی  به  است  نیاز  مذکور  شبهه  به  گفتن  پاسخ  برای 

عبارت اند از:
گر در منابع حدیثی جست وجویی داشته باشیم، اساسًا واژه ای تحت  الف. ا
کتاب هایی  از  کرد، ولی متأسفانه در برخی  عنوان دین جدید پیدا نخواهیم 
که در مورد امام زمان)عج( نوشته شده در ترجمه فارسی بعضی از احادیث به 
که این  که حضرت با دین جدید می آید. در حالی  این مطلب اشاره شده است 
ترجمه صحیح نیست؛ چون مقصود از عبارت »یستأنف االسالم جدیدا« ؛ یعنی 

بازسازی اسالم نه آوردن دین جدیدی غیر از اسالم.
که مراد از این قضا و امر جدید، دین جدید باشد، باز هم باید  ب. بر فرض 
کرم)ص(  گفت: امام زمان)عج( هرگز دین جدید و تازه ای غیر از اسالم پیامبر ا
که  و ائمه اطهار)ع( نخواهد آورد و دین در نزد خدا تنها یکی است، همان طور 

ْسالُم«.]4[ ِ
ْ

یَن ِعْنَد اهلِل ال کریم می فرماید: »ِإّنَ الّدِ قرآن 
سوره   40 آیه  در  نبّوت  ختم  زمینه  در  قرآن  صراحت  مطلب  این  شاهد 
ثابت  را  اسالم  پیامبر  خاتمیت  مسئله  صریحًا  که  است  روایتی  و  احزاب،]5[ 
با  مهدی)عج(  حضرت  دیگری؛  متعدد  احادیث  طبق  همچنین  می کند،]6[ 
کتاب و سنت و آئین او بر می خیزد؛]7[ لذا روشن  همان روش پیامبر اسالم و 
تجدید  و  اسالم  بسط  و  ترویج  رفتارش  و  زمان)عج(  امام  برنامه  که  می شود 
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عظمت قرآن است.
دین  همان  یعنی  است؛  کننده  هدایت  مهدی  حضرت  اساسًا  ج. 

نامیده  اصلی  حکمت   لذا  می دهد؛  گسترش  و  بسط  را  محمد)ص(  حضرت 
که از  که آن حضرت مردم را به آنچه  شدن امام زمان)ع(، به مهدى آن است 
کرد. شاهدش این  آن دور شده اند؛ یعنی احکام واقعی اسالم هدایت خواهد 
ْمٍر 

َ
ْساَلِم َجِدیدًا َو َهَداُهْم ِإَلی أ ِ

ْ
اَس ِإَلی ال حدیث است: »ِإَذا َقاَم اْلَقاِئُم )ع( َدَعا الّنَ

ْمٍر َمْضُلوٍل 
َ
ُه ُیْهَدی ِإَلی أ

َ
ّن
َ
َی اْلَقاِئُم َمْهِدّیًا أِل َما ُسّمِ

َ
 َعْنُه اْلُجْمُهوُر َو ِإّن

َ
َقْد َدَثَر َو َضّل

کرد مردم را از نو به  «؛]8[ وقتی قائم ما قیام  ِلِقَیاِمِه ِباْلَحّقِ َی اْلَقاِئَم  َعْنُه َو ُسّمِ
سوی اسالم دعوت می نماید و به سوی چیزی که کهنه شده و عموم مردم از آن 
دور افتاده اند، هدایت می کند. آن جناب، مهدی نامیده شده؛ چون به چیزی 
که مردم از آن دور شده اند هدایت می شود و قائم نامیده شده چون برای به پا 

داشتن حق قیام می کند.
د. حال که روشن شد سیره عملی امام زمان جز رفتار پیامبر نیست، و اساسًا 
کنیم  مهدی بودن او هم به همین معنا است، الزم است به این مواردی اشاره 
که چرا مهدی بودن حضرت موجب توّهم عرضه دین جدید می شود. برای این 

که عبارت اند از: مطلب دالیل متعددی وجود دارد 

و  شرایط  نبود  جهت  به  احکام  از  بخشی  روایات،  برخی  مطابق  یک. 
مقتضیات در عصر معصومان بیان نشده و تنها علمش نزد اهل بیت)ع( باقی 

مانده است و در عصر ظهور آن احکام بیان خواهد شد.
کتاب ها و احادیث تلف شده و به  دو. بخشی از احکام به جهت از بین رفتن 
که قطعًا نزد امام زمان)ع( موجود است و در عصر ظهور  دست ما نرسیده است 

گذاشت. کرده و به اجرا خواهد  آنها را بیان 
از امام معصوم، علما و فقها مأمور به  سه. در عصر غیبت به جهت دورى 
که برخی از آنها ظّنی است و در نتیجه احکامی  گرفتن احکام از ادله اى هستند 
گر چه در عصر غیبت مأمور  که استخراج می شود احکام ظاهرى است نه واقعی، ا
به عمل به آنها هستیم، ولی در عصر ظهور توسط امام زمان)ع( احکام واقعی 

عرضه می شود.
کمتر به آنها عمل  چهار. در طول تاریخ اسالم برخی از احکام بنا به مصالحی 
که به طور حتم این گونه احکام در  شده و یا اصاًل در جامعه بیان نشده است؛ 

عصر ظهور به اجرا در خواهد آمد.
پنج. تا عصر ظهور دیدگاه و سطح فکر و تعقل مردم بسیار باال رفته و 

ــل
ـأم

ــ
ــ

ت



ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

154

که در  العاده در فهم معارف دینی خواهند یافت  آمادگی و قابلیت هایی فوق 
نتیجه احتیاج به پاسخ گویی با انحای مختلف به این خواسته ها است.]9[

جمع بندی

که  با توضیحاتی  ابهامی در احادیث دسته اول وجود داشت  گر  ا بنابراین، 
و  ترجمه  گونه ای  به  را  احادیث  باید  بر طرف می شود. در مجموع  بیان شد، 
که در زمان غیبت، بدعت هایی  که شبهه ای پیش نیاید؛ بدین بیان  کرد  تفسیر 
گذاشته می شود و احکامی از اسالم و قرآن بر طبق میل مردم تأویل  در دین 
گویا  که  و تفسیر می شود و بسیاری از حدود و احکام چنان فراموش می شوند 
کند، بدعت ها را ابطال  که حضرت مهدی)ع( ظهور  اصاًل از اسالم نبودند. وقتی 
که صادر شده بود، ظاهر می سازند.  گونه ای  می کند و احکام خدا را به همان 
که برای مردم  حدود اسالمی را بدون سهل انگاری اجرا می کند و معلوم است 

چنین برنامه ای تازگی دارد.
رعایت احکام  لزوم  به  زمینه   ها  تمام  زمان، در  امام  این که  با دیدن  و مردم 
خاصی که ریشه   هاى وابستگی به دیگران و تأثیرپذیرى از فرهنگ بی گانه را قطع 
می   کند و هرگونه ظلم و ستم و امتیاز طلبی   هاى نادرست اجتماعی را از متولیان 
دروغین امور سلب می   کند و... پافشارى می   نمایند، درحالی که این امور را آنها 
با  که  بودند، بدیهی است  رواج داده  و  ایجاد  قوانین اسالمی  به اسم  کنون  تا
کز مذهبی و فرهنگی نیز به  مشاهده چنین وضعی حتی برخی از متولیان مرا
که اواًل: مضمون دعوت آن حضرت  مقابله با آن حضرت برخواهند خاست؛ چرا 
که تا آن روز به  را به ضرر موقعیت خویش می   بینند، ثانیًا: آنها را مخالف با آنچه 

اسم اسالم می   شناختند ارزیابی می   کنند.
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کبر، ص 233، نشر  ابن أبی زینب )نعمانی(، محمد بن ابراهیم، الغیبة، محقق و مصحح: غفاری، علی ا
صدوق، تهران، چاپ اول، 1397ق.

التراث العربی، بیروت، چاپ دوم،  ]2[. مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، ج  52، ص 352، دار إحیاء 
1403ق.

کنگره شیخ مفید، قم، چاپ  ]3[. شیخ مفید، االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج  2، ص 384، 
اول، 1413ق.

]4[. آل عمران، ۱۹.
کاَن اهلُل ِبُکّلِ َشْی ٍء َعِلیمًا«؛  یَن َو  ِبّیِ َحٍد ِمْن ِرجاِلُکْم َو لِکْن َرُسوَل اهلِل َو خاَتَم الّنَ

َ
با أ

َ
ٌد أ کاَن ُمَحّمَ ]5[. »ما 

محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبود، ولی رسول خدا و خاتم و آخرین پیامبران است و خداوند به هر 
گاه است. چیز آ

]6[. ر. ک: االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج  1، ص 155 _  156؛ »خاتمیت و پایان رسالت«، سؤال 
4916؛ »سّر خاتمیت دین اسالم«، سؤال 386.

]7[. مانند این که رسول خدا)ص( در سخنانی می فرماید: 1. »یخرج رجل من اهلبیتی و یعمل بسنتی«؛ 
یکی از اهل بیت من قیام می کند و به سنت و روش من عمل می کند.)بحار األنوار، ج  51، ص 82( 2. 
کنیتی و شمائله شمائلی و سنته سنتی یقیم الناس علی طاعتی و  کنیته  »القائم من ولدی اسمه اسمی و 
کنیه من است، شمایل و رفتارش،  کتاب ربی«؛ قائم از فرزندان من، همنام و هم  شریعتی و یدعوهم الی 
شمایل و رفتار من است و مردم را به اطالعت من و دین من وادار می نماید و به قرآن دعوتشان می کند.

کبر، ج  2، ص 411، دار الکتب  )شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، محقق و مصحح: غفاری، علی ا
االسالمیة، تهران، چاپ دوم، 1395ق(. 3. »و ان الثانی عشر من ولدی یغیب حتی ال یری و یأتی علی امین 
بزمن ال یبقی من االسالم اال اسمه و ال یبقی من القرآن اال اسمه فحینئذ یأذن اهلل تبارک و تعالی بالخروج 
که اصاًل دیده نمی شود.  فیظهر اهلل االسالم به ویجدده«؛ دوازدهمی از فرزندانم به طوری غایب می شود 
که از اسالم جز اسمی و از قرآن جز رسم و اثری باقی نمی ماند، در آن هنگام خدا به وی  زمانی خواهد آمد 
کرده، تجدیدش می کند. )بحار األنوار، ج  36، ص  اجازه نهضت می دهد و به وسیله او اسالم را تقویت 

.)284
]8[. بحار األنوار، ج  51، ص 30.

]9[. ر.ک: »پیشرفت علم در عصر ظهور امام زمان )عج(«، سؤال 18349.
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پاسخ اجمالی

که  عظیمی  تحوالت  بر  عالوه  اسالم،  گسترش  و  )ص(  کرم  ا پیامبر  بعثت 
کنون ایجاد نموده است، مقام و منزلت و نقش زن در  در دنیا از آن زمان تا 
که با قبل از آن به  گونه اى  خانواده و جامعه را وارد مرحله اى جدید نمود به 

هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
در دوران قبل از اسالم، در جوامع مختلف به زن تنها به عنوان وسیله اى 
کارگرى  کار در منزل، تولید مثل، شیردهی و  براى دفع و اشباع شهوات مرد، 
گونه حقوق انسانی براى او قایل  بی اراده و اختیار در منزل نگریسته و هیچ 
براى  کارگرى  ارث،  به عنوان  نهایت  یکدیگر، در  به  انتقال  با  که  و...  نبودند 
ک  خا زیر  در  نگشوده،  چشم  هم،  موارد  برخی  در  می گشت.  وارث  ی  خانه 
کرامت  و  شخصیت  نظر  از  مرد،  بسان  زن  به  اسالم  اما  می کردند،  پنهانش 
انسانی نگریست و نفقه و مهر او را بر عهده ى مرد نهاد و او را شریک زندگی او 
که از او ارث هم می برد و بسان مرد  که نه تنها خود میراث مرد نیست،  نمود 
با حفظ  اقتصادى  و  و فرهنگی و حتی نظامی  می تواند در عرصه هاى دینی 
تعالی برسد.  به  و  ثمر واقع شود  یابد و مثمر  کرامت خویش حضور  و  شؤون 
نمونه ی بارز آن، حضور دو بانوى نمونه اسالم حضرت زهرا و حضرت زینب 

)ع( در عرصه هاى مختلف خانوادگی و اجتماعی است.
ظهور و حکومت حضرت مهدى )عج( نیز بسان بعثت رسول )ص( تحوالت 
که با آب و رنگی مدرن تر  عظیمی را در پی خواهد داشت و از جمله زن امروز را 
کرامت  گردانده شده است، وارد مرحله ی جدیدى از  به دوران جاهلیت باز 

ـــــرســـش ـُ پـــ

نقش زنان در حکومت حضرت ولی عصر)عج( 
چگونه خواهد بود؟
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مسئولیت هاى  و  فعالیت ها  کدام  حال  نمود.  خواهد  شخصیت  و 
گرفت، امرى است  کاردان قرار خواهد  حکومتی در اختیار زنان الیق و 

که تا شاهد آن نباشیم، قضاوت در مورد جزئیات آن مشکل است؛ زیرا دانش 
گاهی ما به وقایع و حوادث آن زمان، از راه مراجعه به آیات و روایات است و  و آ

جزئیات این وقایع از طریق روایات به دست ما نرسیده است.

پاسخ تفصیلی

زن در دنیاى امروز به نوعی دیگر به جاهلیت جاهالن بازگشته و با عناوینی 
فریبنده چون همتایی با مرد، آزادى و حق انتخاب و بهره مندى از حقوق بشر 
گردیده و  کارگرى ارزان و ملعبه اى بی هدف براى مردان و سیاست مداران  و... 
گر به منصب  گرفته است. زن متمدن امروز ا از انسانیت خویش فاصله ى بسیار 
کمان سیاست پیشه است.  و حا باز ملعبه سردمداران  یازد،  و مقامی دست 
شخصیت و عفت زن امروز در هیچ مرحله اى و با هر مقامی مصون از دست برد 

شیاطین و سوء استفاده ى آنان نیست.
با انحطاط زنان، خانواده نیز از هم گسیخته و ریشه اجتماع در حال پوسیدن 
و سقوط است. پس انقالبی بسان انقالب رسول اهلل )ص( الزم است، تا انسان 
ترقی واقعی و  تعالی و  به  بازگردانیده و  انسانیتش  را به مقام  را و باالخص زن 

حقیقی برساند.
شیعه از زمان پیامبر )ص( به وعده هاى ایشان و قرآن یقین داشته و همواره 
کل دنیا را دگرگون می نماید  که  چشم انتظار این انقالب بوده و هست. انقالبی 

و در پی آن، موقعیت زن غیر از موقعیت و انحطاط او در این زمان خواهد بود.
از  و  نمی گشت  محسوب  انسان  جاهلیت،  دوران  در  که  را  زن  )ص(  پیامبر 
که وجود و حضورش ننگ  گاه بدان جهت  هرگونه حقوق انسانی محروم بود و 
گور می ُخفت، حیاتی جدید  محسوب می شد، هنوز چشم نگشوده، زنده در 
که داراى حقوق و مزایایی بر عهده ی مرد  بخشید و او را انسانی مشابه مرد 
که تا آن زمان بسان سایر اموال مرد، به دیگران هدیه  دارد، معرفی نمود. زنی را 
می شد و یا به عنوان ارث بین فرزندان رّد و بدل می گشت، صاحب حقوق و 

اموال خویش قرار داد و وارث اموال خویش معرفی نمود. 
کرده و  او بیعت  با  که پیامبرش )ص(  تا آن جا باال آورد  را  اسالم مقام زن 
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می توانست در صحنه هاى پیکار علیه شرک، در مقام تعلیم و تعّلم یا پرستارى 
کبازانی در  پا کارزار، و تشویق مردان به یارى پیامبر )ص( و تربیت  از زخمیان 
راه دین و انسانیت، حاضر شود. زن اسالمی خود محیی شریعت و مدافع آن 
در تمامی عرصه هاست و از این راه به مقام عالی انسانیت وارد می شود و برتر از 
ملک و حوریه ی بهشتی می گردد؛ زیرا در تمامی این عرصه ها شخصیت و عفت 
گشته و خود  و قداست خانواده را نیز حافظ است و از جهتی نقش او فراتر از مرد 
که انسان می آفریند و انسان پرورش می دهد و به تعبیر امام راحل  انسانی است 

که مرد به معراج می رود. )ره( از دامن اوست 
که در جوامع اسالمی نیز  گذر زمان، نه تنها در جوامع غیر اسالمی،  لکن در 
کنج خانه  گشته، برخی او را در  بار دیگر به نوعی زن از حقوق انسانی اش محروم 
کرده و از تعالی و ترقی فکرى و فرهنگی و اقتصادى و... باز می دارند و  زندان 
عده اى او را از خانه و خانواده جدا ساخته و به پشت فرمان ماشین و هواپیما 
کارخانه ها فرستاده اند و دیگرى به نوعی  و عمق معدن ها و پشت دستگاه هاى 

دیگر و... .
که از وعده ها و نامش هویداست، تحول  انقالب جهانی موعود )عج(، چنان 
کل عالم را در زیر پرچم اسالم واقعی و  عظیمی را در جهان ایجاد خواهد نمود و 
که در پی آن، جامعه ی زنان نیز از این  تعالیم حیات بخش آن قرار خواهد داد. 

تحول عظیم مستثنا نبوده و به جایگاه واقعی خویش برگردانده خواهد شد.
در  موجود  روایات  از  برگرفته  زمان  آن  حوادث  به  نسبت  ما  علم  و  قضاوت 
جهاتی  از  است.  اسالم  صدر  از  تاریخی  شواهد  و  قرائن  و  مهدویت  زمینه ی 
می توان تحوالت ایران و جهان پس از قیام اسالمی امام خمینی )ره( و تحوالت 
چشمگیر جامعه ی زنان در ایران پس از استقرار جمهورى اسالمی را، نمونه اى 
جهانی  انقالب  از  پس  زنان  ی  جامعه  و  جهان  تحوالت  از  ضعیف  و  کوچک 

حضرت مهدى )عج( دانست.
آنچه از روایات در مورد زنان دوره ی ظهور حضرت آمده است، روایات زیر 

است:
که ایشان فرمود: "... مهدى )عج(  جعفر جعفی از امام باقر )ع( نقل می کند 
می شوند،  جمع  است،  ایشان  با  زن   50 که  مرد   313 او  با  و  می کند...  قیام 
کنده به هم  که وعده ی قبلی با هم نهاده باشند، مثل ابرهاى پرا بدون این 
 128( ی  آیه  تفسیر  است  این  و  می آیند  دیگرى  پی  در  برخی  و  می پیوندند 
سوره ى بقره( که خدا در آن می فرماید: "ر جا که باشید خدا همه ی شما را جمع 
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کارى توانا است". اینها بین رکن و مقام با مهدى  می کند؛ زیرا خدا بر هر 
)عج( بیعت می کنند و مهدى )عج( با ایشان از مکه خروج می نماید".]1[

که ایشان فرمودند:  کرده اند  عبداهلل بن بکیر از حمران از امام باقر )ع( روایت 
که زن در خانه ی  گسترده می شود  آن چنان  و علم  او حکمت  زمان  "... در 

کتاب خدا و سنت رسول اهلل )ص( قضاوت می نماید."]2[ خودش بر طبق 
اغلب احادیث مربوط به مهدویت در زمینه ى راه هاى مختلف اثبات امامت 
از آن است.  از ظهور و تحوالت حین ظهور و پس  ایشان )عج(، حوادث قبل 
کارگزاران حضرت )عج( و نیز  این روایات از توضیح جزئیات تقسیم وظایف بین 
که بیان شد،  کت اند. لکن چنان  زن یا مرد بودن آنها و بسیارى امور دیگر سا
کوچکی از تحوالت آن  تحوالت پس از انقالب اسالمی ایران را می توان نمونه ی 
زمان به حساب آورد و به طور طبیعی نقش زنان مسلمان در انقالب اسالمی 
کننده ی وظایف و نقش زنان  و تداوم و حراست از آن، تا حدود زیادى تبیین 
در صدر اسالم و در دوره ی ظهور و پس از آن است. امام خمینی ) ره( در این 
که زن و مرد رشد داشته باشند، اسالم  زمینه می فرمایند: "اسالم می خواهد 
که  که در جاهلیت بوده، آن قدرى  زن ها را نجات داده است، از آن چیزهایی 
کرده است، خدا می داند به مرد خدمت نکرده است....  اسالم به زن خدمت 
که در جاهلیت زن چه بوده و در اسالم چه شده."]3[ وی در  شما نمی دانید 
زندگی اجتماعی طرد  از صحنه  را  زنان  تنها  نه  "تشّیع  جایی دیگر می فرماید: 
نمی کند، بلکه آنان را در جامعه در جایگاه رفیع انسانی خود قرار می دهد، ما 
که خود آنان از آن  پیشرفت هاى دنیاى غرب را می پذیریم، ولی فساد غرب را 
ناله می کنند، نه".]4[ امام خمینی ) ره( همچنیین می فرماید: "زنان از نظر اسالم 
ارتقا  تا حدى  را  نقش حساسی در بناى جامعه ی اسالمی دارند و اسالم زن 
که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه بازیابد و از حد شی ء بودن،  می دهد 
بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدى می تواند در ساختمان حکومت اسالمی 

مسئولیت هایی به عهده بگیرد".]5[
دینی  بینش  هم  ایران  بانوان  بین  "در  گوید:  می  اسالمی  انقالب  را  معمار 
که فعالیت  که شما را باز می داشت از این  هست و بینش سیاسی و از آن چیزى 
سیاسی و دینی بکنید، آن موانع مرتفع شد و امیدوارم به زودى شما به یک 
کدامتان بتوانید، عده اى را تربیت بکنید."]6[ این همه  که هر  پایه اى برسید 
گر  نقش ها یک طرف و نقش مادرى یک طرف دیگر: "یک فرزند خوب شما ا
یک  گر  ا عالم،  ی  همه  از  است  بهتر  شما  براى  بدهید،  تحویل  جامعه  به 

ــل
ـأم

ــ
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کنید، براى شما به قدرى شرافت دارد که من نمی توانم بیان  انسان شما تربیت 
از  باید درست بشود."]7[  آن  از  انسان  که  . دامن مادرها دامنی است  کنم... 
که با توانش در صف مقدم براى پیشبرد مقاصد اسالمی هست،  این رو، ملتی 
که بانوانش در میدان هاى جنگ با ابرقدرت ها و با  آسیب نخواهد دید، ملتی 
مواجه شدن با قواى شیطانی، قبل از مردها در این میدان ها حاضر شده اند، 
که شهید در راه اسالم هم از بانوان دارد و هم از مردها و  پیروز خواهد شد. ملتی 

شهادت را هم بانوان طلب می کنند و هم مردها، آسیب نخواهد دید".]8[
گذار جمهورى اسالمی دنبال  گر سیر منطقی مطالب منقول از رهبر و بنیان   ا
شود، روند نقش زنان در یک تحول اسالمی و پس از آن به خوبی ترسیم و با 

حضور در حکومت امام زمان )ع( ملموس تر خواهد بود.

]1[ بحاراالنوار، ج52، ص223، باب عالمات ظهوره...، ح87.
]2[ همان، باب سیره و اخالقه، ص352، ح106.

]3[ صحیفه نور، ج3، ص82.
]4[ همان، ج3، ص159.
]5[ همان، ج3، ص101.

]6[ همان، ج17، ص211.
]7[ همان، ج7، ص76.
]8[ همان، ج13، ص31.
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زندگینامه تفصیلی استاد شهید 
مرتضی مطهری 

عبداهلل نصری

 1338 جمادی االولی   12 با  مطابق  ش،   1298 بهمن   13 در  مطهری  مرتضی 
پدر  نهاد.  وجود  عرصۀ  به  پا  فریمان  روستای  در  روحانی،  خانواده  یک  در  ق. 
قریه  این  توجه  مورد  و  روحانی  از شخصیت های  وی حاج شیخ محمدحسین 
ه.ق. از نجف به مشهد  که در 1313  گردان آخوند خراسانی بود  بود. وی از شا

بازمی گردد.
تقوا و فضایل اخالقی این مرد روحانی زبان زد عام و خاص بوده است. آیت اهلل 

نجفی مرعشی ایشان را شخصیتی بی نظیر می دانست. )1(
با وجود آن که وی از فقر بسیار برخوردار بود، هرگز از وجوهات شرعی استفاده 
که بابت نوشتن سند برای مردم دریافت می کرده  نمی کرد و از راه حق الزحمه ای 
و ادارۀ یک دفتر ازدواج و طالق، زندگی خود را تأمین می کرد. وی دارای دو دختر 
و پنج پسر، به نام های محمدعلی، مرتضی، محمدباقر، محمدتقی و حسن بود.
ایشان ذوق شعری داشته و دفتری شامل هزار بیت شعر از وی بر جای مانده 

است. وی در سال 1350 ه ق در سن 101 سالگی فوت می کند.
مطهری در مورد فضایل اخالقی و معنوی پدر خود می گوید:

این  می دیدم  من  پیش  سال  چهل  از  حداقل  می آید،  یادم  که  وقتی  »از   
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از سه  که وقت خوابش  مرد بزرگ و شریف هیچ وقت نمی گذاشت و نمی گذارد 
از  ساعت  سه  و  می خورد  شب  سر  را  شام  بیفتد.  تأخیر  گذشته  شب  از  ساعت 
گذشته می خوابد و حداقل دو ساعت به طلوع صبح مانده بیدار می شود و  شب 
که تالوت می کند یک جزء است و با چه فراغت و آرامشی نماز شب  حداقل قرآنی 
که  می خواند. حاال تقریبًا صدسال از عمرش می گذرد و هیچ وقت من نمی بینم 
که این چنین نگهش  یک خواب ناآرام داشته باشد و همان لذت معنوی است 

که پدر و مادرش را دعا نکند.« )2( داشته است. یک شب نیست 
واالیی  بیان  قدرت  و  قوی  حافظه ای  از  و  پرهیزکار  بانویی  نیز  مرتضی  مادر   
داشت،  حفظ  از  فوق العاده  ذهن  حضور  با  را  بسیاری  اشعار  بود.  برخوردار 
کسی بیتی از شعری را می خواند، به سرعت دنبالۀ آن را نقل  گر  که ا به گونه ای 
می کرد. وی از طب سنتی اطالعات خوبی داشت و به معالجۀ زن های روستای 
مادرش  و  روحانی  طبیب  سال   60 پدرش  مطهری،  قول  به  می پرداخت.  خود 
که  شده  نقل  پرهیزکار  بانوی  این  از  بود.  مردم  جسمانی  طبیب  دراز  سالیان 
محلۀ  مسجد  در  که  می بیند  خواب  شب  یک  خود،  حاملگی  هفتم  ماه  در 
بزرگواری  بانوی  هنگام  این  در  است.  نشسته  بانوان  از  جمعی  میان  در  خود 
این  را همراهی می کنند.  او  که دو خانم دیگر  وارد می شود، در حالی  با مقنعه 
گالب پاش هایی را در دست داشتند، به دستور آن بانوی بزرگوار بر  که  خانم ها 
بر سر وی  که نوبت مادر مرتضی می رسد  گالب می پاشند. وقتی  سر نمازگزاران 
که مبادا در امور دینی  گالب بسیار می پاشند. در این حال ترس وی را فرا می گیرد 
کرده است، لذا از آن بانوی محترم علت را جویا می شود. در جواب  کوتاهی  خود 
که خدمت های بسیار به اسالم  که چون نوزادی در رحم شماست  گفته می شود 

کرد. خواهد 

 
کودکی فردی باهوش بود و چون بازیگوشی های دوران  مرتضی از همان دوران 
که چرا با آن ها بازی  گالیه داشتند  کودکی در او دیده نمی شد، هم بازی های وی 
که وی  گمان می کردند  نمی کند. همین امر موجب نگرانی پدر و مادر او شد؛ زیرا 

دچار برخی مشکالت روحی شده است.

كودكی دوران 
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کتاب از پنج سالگی در مرتضی نمایان شد. در همان سن و سال به   عالقه به 
کتاب ها را به هم می ریخت. برادرش درباره آن روزها  کتابخانه پدر می رفت و نظم 

چنین می گوید:
کتاب عالقه مند بود و  که خیلی به  »مرتضی در حدود پنج سال سن داشت 
کتاب داشت و آن ها  کتاب برمی داشت. پدرم خیلی  کتابخانۀ پدرم می رفت و  به 
گر به هم می خورد، ناراحت می شد. تا پدر  کرده بود و ا را با سلیقه طبقه بندی 
کتاب ها  کتاب ها می رفت و چون اغلب  از اتاق بیرون می رفت، مرتضی به سراغ 
او زورش نمی رسید، روی زمین می افتادند. پدر عصبانی می شد  بزرگ بودند و 
کتاب عالقه  و می گفت: جلو این بچه را بگیرید. مادرم می گفت: خوب، بچه به 

دارد، او را به مکتب بفرست، پدرم می گفت: آخر سّنش اقتضا نمی کند.
شیخ  نام  به  آقایی  مکتبخانه،  صاحب  فرستادند.  مکتب  به  را  او  باالخره 
علی قلی بود. مرتضی اشتیاق فراوانی به درس داشت. مادرم می گفت: تابستان 
بود. نیمه های ماه بود و هوا صاف و مهتابی. شب بیدار شدم و دیدم مرتضی در 
کردم شاید به دستشویی رفته است. آنجا هم  بستر نیست. نگران شدم و فکر 
کردیم. اوایل صبح، دیدم یکی  کردم و همه جا را جست وجو  نبود. همه را بیدار 
کجا بودی؟ آن مرد  کرده و به خانه می آورد. پرسیدم  کشاورزان روستا او را بغل  از 
که دیدم این بچه پشت در مکتبخانه چمباتمه زده  کوچه می رفتم  گفت: من در 
گرفته و خوابش برده است.  کتابش را در بغلش  گذاشته و  و سرش را روی زانویش 
کردم  گفت: من بیدار شدم، دیدم هوا روشن است فکر  پرسیدم بچه! چرا رفتی؟ 

صبح است و باید به مکتبخانه بروم.« )3(
اسالمی  علوم  مقدمات  خویش  پدر  نزد  فریمان  در  دوازده سالگی  تا  مرتضی   
مدرسه  در  سال  دو  مدت  به  و  می رود  مشهد  به  چندی  از  پس  می گیرد.  فرا  را 

ابدالخان همراه با برادر خود به تحصیل می پردازد.
میان  در  اما  می گرفت،  فرا  را  مقدماتی  درس های  ایام،  این  در  بااینکه   
که  دارند  یاد  او  دوستان  از  برخی  بود.  درخشیده  خوش  خود،  همکالسی های 
از فضل  و  گفت وگو می پرداختند  و  به بحث  او  با  بسیار  روزگار، طالب  در همان 
طلبۀ  یک  او  از  کم  سّن  همین  در  او  پشتکار  و  دانش  می بردند.  بهره ها  وی 
محبوب ساخته بود. پس از چندی درس را در حوزه مشهد ناتمام می گذارد و 
که منزل پدرش را جهت  به فریمان بازمی گردد. جهت این بازگشت هم این بود 
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که اسباب و  کرده بودند و همین که باخبر می شود  کردن خیابان، خراب  عریض 
گزیر  کوچه ریخته شده و خانواده در وضع بدی به سر می برند، نا اثاثیۀ منزل به 
کتاب های پدر  می شود تا در سال 1314 به فریمان بازگردد و در آنجا به مطالعه 
خود بپردازد. مدت دو سال در فریمان به مطالعه آزاد مشغول می شود. بعدها 
که بیشتر مطالعات تاریخی وی مربوط به این دو سال بوده است. اظهار می دارد 
در این سال ها یک سلسله پرسش هایی مربوط به جهان بینی، به ویژه مسئله 
موجب  معاد  و  مبدأ  زمینۀ  در  او  محدود  مطالعۀ  و  می یابد  راه  او  ذهن  به  خدا 

عالقه مندی وی به فیلسوفان و عارفان می شود. چنان که خود می گوید:
که من از تحوالت روحی خودم به یاد دارم، از سن سیزده سالگی این  »تا آنجا 
دغدغه در من پیدا شد و حساسیت عجیبی نسبت به مسائل مربوط به خدا 
کرده بودم. پرسش ها البته متناسب با سطح فکری آن دوره، یکی پس از  پیدا 

دیگری بر اندیشه ام هجوم می آورد...
که در مشهد مقدمات عربی می خواندم،  که از همان آغاز طلبگی   به یاد دارم 
فیلسوفان و عارفان و متکلمان هر چند با اندیشه هایشان آشنا نبودم- از سایر 
فخیم تر  و  عظیم تر  نظرم  در  مکتشفان-  و  مخترعان  از  و  دانشمندان  و  علما 
اندیشه ها  این  صحنۀ  قهرمانان  را  آن ها  که  دلیل  این  به  تنها  می نمودند، 
که میان 13 تا 15 سالگی بودم،  که در آن سنین  می دانستم. دقیقًا به یاد دارم 
که بیش  در میان آن ها، همۀ علما و فضال و مدرسین حوزۀ علمیۀ مشهد، فردی 
از همه در نظرم بزرگ جلوه می نمود و دوست می داشتم به چهره اش بنگرم و 
میرزا مهدی شهید  آقا  بنشینم، مرحوم  پای درسش  به  روزی  که  آرزو می کردم 
رضوی، مدرس فلسفۀ الهی در آن حوزه بود. آن آرزو محقق نشد؛ زیرا آن مرحوم 

در همان سال ها )1355 قمری( درگذشت.« )4(
 

تا جهت تحصیل عازم قم شود.  در سال 1315 ش، مرتضی تصمیم می گیرد 
که بنا داشت تا همراه دایی خود، حاج شیخ علی، راهی قم شود، مادرش  روزی 
کند. در این هنگام، یکی از روحانیون  آینه و قرآن می آورد تا وی را از زیر قرآن رد 

سفر به قم
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خداحافظی  موقع  می آید.  وی  بدرقۀ  جهت  صابری  علی  سّید  نام  به  محله 
این  از  که  مادر  برنمی گردید!«  می روید  اهلل  »انشاء  می گوید:  مرتضی  به  خطاب 
سخن ناراحت می شود خطاب به او می گوید: مرتضی، مادر جان امروز دوشنبه 
است و 13 صفر، این آقا هم این جمله را بر زبان آورد، حاال نرو! مرتضی در جواب 
می گوید: مادر جان! این ها خرافات است. شما به این حرف ها توجه نکنید. با 
که پدر به او داده بود،  کالم از خانواده خداحافظی می کند و با پول اندکی  این 

راهی قم می شود. استاد خود دربارۀ سفر به قم چنین می گوید:
می کردم  فکر  چیزی  هر  دربارۀ  بودم،  شانزده ساله  پانزده،  که  هنگام  آن  »در 
که با این   تحصیل علوم دینی. آن وقت ها فکر نمی کردم 

ّ
و راضی نمی شدم، اال

که به مشهد رفتم، بعد  اوضاع و احوال دینی چه فکری است. پانزده ساله بودم 
دوباره به محل خودمان برگشتم. در آنجا هم وضع سخت تر از جاهای دیگر بود. 
کشیدند و بردند  که روحانی و پیرمرد هفتاد، هشتادساله بود، او را به زور  پدرم 
کردند. او هم از پشت بام برگشت و چون لباس به تن می کرد از خانه  و مکاّلیش 
که باید به قم بروم. در  کرده بودم  کفش  بیرون نمی آمد اما من هم، پا را در یک 

آن وقت، قم، مختصر طلبه ای داشت، حدود 400 نفر بودند.
 مادر ما اصرار داشت قم نروم، چون فکرهایی داشت و می خواست ما را نگه 
که خود اهل علم بود و ده بیست سال از من بزرگ تر بود،  دارد، لذا دایی ما را 
که با هم می رفتیم هر چه  کرد تا ما را از رفتن منصرف سازد. او در سفری  مأمور 

گفت من جواب منفی می دادم.« )5(
گزیر در  در سال های اول و دوم، مرتضی حجرۀ مناسبی پیدا نمی کند و به نا
کن می شود. فقر در این  یک اتاق نامناسب، در ضلع شرقی مدرسه فیضیه سا
ایام او را دچار سوءتغذیۀ شدید می گرداند. سید صدرالدین صدر جهت معالجه 
او را به بیمارستان نکویی قم می برد. پس از مدتی سالمتی خود را باز می یابد و 

به تحصیالت خود ادامه می دهد.
راه  به ذهن  به جهان بینی  آغاز طلبگی در قم دوباره پرسش های مربوط  در 
در  تفکر  و  تنهایی  به  میل  که  بوده  به گونه ای  اندیشه ها  این  هجوم  می یابد. 

گفتۀ خودش: خلوت را در او بیدار می سازد. به 
غ نشده بودم،  که هنوز از مقدمات عربی فار »در سال های اول مهاجرت به قم 
که شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمده بود.  چنان در اندیشه ها غرق بودم 
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را به نیم حجره ای  را تحمل نمی کردم و حجره فوقانی عالی  وجود هم حجره ای 
که تنها با اندیشه های خودم به سربرم. در آن وقت  کردم  دخمه مانند تبدیل 
نمی خواستم در ساعات فراغت از درس و مباحثه به موضوع دیگری بیندیشم 
و در واقع، اندیشه در هر موضوع دیگر را بیش از آن که مشکالتم در این مسائل 
گردد بیهوده و اتالف وقت می شمردم. مقدمات عربی و یا فقهی و اصولی  حل 
که تدریجًا آمادۀ بررسی اندیشۀ فیلسوفان  و منطقی را از آن جهت می آموختم 

بزرگ در این مسئله بشوم.« )6(
کوچک تر خود محمدتقی را  مرتضی در سال 1321 به فریمان می رود تا برادر 
برای تحصیل راهی قم سازد. در این ایام نیز هر دو برادر، با فقر زندگی می کردند. 
امرارمعاش آن ها از راه شهریۀ اندک حوزه بود. محمدتقی از خاطرات آن دوران 

چنین می گوید:
و  نان  اغلب  می شد.  ریال  سه  ما  ناهار  وعده  یک  بودم.  ج  خر مسئول  »من 
گوشت  سیر  دو  گاهی  بود.  غذایمان  آن ها  مانند  و  پنیر  و  ارده  حلوا  یا  ماست 
می گرفتم و بار می گذاشتم و به جلسه درس می رفتم و برمی گشتم سیب زمینی 
آبگوشت  مثاًل  یا  و  می سوخت  و  می رفت  یادم  هم  گاهی  می ریختم.  پیاز  و 
گاهی برنج ساده با چهار مثقال روغن حیوانی  بدون نخود و لوبیا می خوردیم. 
که در سینی زیر برنج می گذاشتیم. یک روز به  می پختیم و خورش ما نانی بود 
برگردم.  و  بروم  من  تا  بنشین  همین جا  گفت:  نداریم.  پولی  هیچ  گفتم:  برادرم 
که مرحوم میرزا جواد  ایستاده بودم و می دیدم  بالکن مدرسۀ فیضیه  من جلو 
آقا خندق آبادی سرش پایین است و دور حوض مدرسه می چرخد. حدود سه 
گفت: برو چیزی بخر  کرده بود.  ربع ساعت بعد، برادرم آمد. دو تومان پول قرض 
گفتم: مثل این که میرزا جواد آقا به درد ما دچار است. از وقتی  و بیاور بخوریم. 
شما رفتید، او همین طور دارد دور حوض می چرخد. ایشان دوید و رفت پایین و 

یک تومان به میرزا جواد آقا داد ...
وقتی در قم تحصیل می کردیم، من هیچ وقت عبای نو بر دوش ایشان ندیدم 
و  عبا  صحبت  نفر  چند  با  و  بودیم  نشسته  می گفت:  بود.  پاره  عباهایش  تمام 
که چطور قیطان را روی آستین ها و پایین عبا می دوزند. یک  قیطان دوزی بود 
کرد، دید تکه تکه است و اصاًل قیطان  گفت: بیا، مثل این، به عبای من نگاه  نفر 

کشیدم.« )7( گفت: آخر این را چطور پوشیده ای؟ آن روز من خجالت  ندارد. 
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محقق  محمد  سید  آیت اهلل  نزد  را  کفایه  و  مکاسب  مطهری  دوران  این  در 
آیت اهلل  ج  خار درس  در  هم  سال  یک  می گیرد.  فرا  داماد  به  معروف  یزدی، 
کمری شرکت می جوید. از مظهر آیات عظام سید صدرالدین صدر،  کوه  حجت 
هم  مرعشی  نجفی  و  خوانساری  احمد  گلپایگانی،  خوانساری،  محمدتقی 

استفاده های بسیار می برد.
به مدت ده  بروجرد عازم قم می شود  از  بروجردی  آیت اهلل  که  از سال 1323 
سال از درس های فقه و اصول ایشان استفاده می کند. در این ایام از درس های 

فلسفه میرزا مهدی آشتیانی نیز بهره می برد.
در میان همدرسان، آیت اهلل منتظری بیش از سایرین با مطهری حشر و نشر 
منتظری  گفته  به  بودند.  مباحثه  هم  یکدیگر  با  درس ها  کثر  ا در  است.  داشته 
مدت یازده سال در یک اتاق در مدرسۀ فیضیه زندگی می کردند و در تمام امور 

ج یومیه با یکدیگر همکاری صمیمانه داشتند. )8(  درسی و حتی مخار

گرما از قم به اصفهان می رود. در آنجا  در تابستان 1320 مطهری برای فرار از 
مدت  در  می شود.  آشنا  بوده  نهج البالغه  مدرس  که  شیرازی  آقا  علی  حاج  با 
کمال استفاده را می برد. این  اقامت در اصفهان، از درس های این استاد بزرگ 
که مطهری از او به عنوان عالم ربانی یاد می کند، تأثیر بسیاری  شخصیت روحانی 
نهج البالغه  شیرازی  آقا  میرزاعلی  حاج  مطهری،  نظر  به  می گذارد.  وی  روح  بر 
کلماتش نشان  کرده بود.  مجسم بود. مواعظ نهج البالغه در اعماق جان او نفوذ 
با نهج البالغه می زیست و  با امام علی )ع( دارد. وی  که پیوندی خاص  می داد 
کتاب انس خاصی داشت. ارادتش به نهج البالغه به گونه ای بود  روحش با این 
گاه با خواندن مطالب آن اشک از دیدگانش جاری می شد. او شخصیتی بود  که 

که از خود رسته و به خدا پیوسته بود.
که  گرامی ام  که برای اولین بار به اصفهان می رفتم هم مباحثه  »در سال بیست 
کنون از مدرسین  اهل اصفهان بود و یازده سال تمام باهم هم مباحثه بودیم و ا
مدرسۀ  در  که  کرد  پیشنهاد  من  به  است،  قم  علمیه  حوزۀ  بزرگ  مجتهدین  و 
کالس درس او.  صدر، عالم بزرگی است، نهج البالغه تدریس می کند بیا برویم به 

درس نهج البالغه
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کفایه االصول می خواند، چه  که  این پیشنهاد برای من سنگین بود. طلبه ای 
مطالعه  خودش  را  نهج البالغه  برود؟  نهج البالغه  تدریس  پای  که  دارد  حاجت 

می کند و با نیروی »اصل برائت و استصحاب« مشکالتش را حل می نماید.
 چون ایام تعطیل بود و کاری نداشتم و به عالوه پیشنهاد از طرف هم مباحثه ام 
که نهج البالغه را  بود، پذیرفتم. رفتم اما زود به اشتباه خودم پی بردم، دانستم 
کنم  گرفتن از استاد، بلکه باید اعتراف  من نشناخته ام و نه تنها نیازمندم به فرا

که نهج البالغه استاد درست و حسابی ندارد.« )9(
که حاضر نیستم با  گران بهای خودم-  »درک محضر او را همواره یکی از ذخایر 
که خاطره اش در نظرم  کنم- می شمارم و شب و روزی نیست  هیچ چیز معاوضه 

مجسم نگردد، یادی نکنم و نامی نبرم و ذکر خیری ننمایم.
که منبر  هر وقت به قم می آمد، علمای طراز اول قم با اصرار از او می خواستند 

برود و موعظه نماید. منبرش بیش از آن که قال باشد، حال بود.
از امام جماعت بودن پرهیز داشت. سالی در ماه مبارک رمضان با اصرار زیاد 
کند. بااینکه  که این یک ماهه در مدرسۀ صدر اقامه جماعت  کردند  او را وادار 
که  شنیدم  می کردند.  شرکت  اقتدا  برای  بی سابقه ای  جمعیت  نمی آمد  مرتب 

جماعت های اطراف خلوت شده، او هم دیگر ادامه نداد.« )10( 

که روزهای  از همان آغاز طلبگی، مطهری به درس های اخالق امام خمینی 
استادان  نیز  از تحصیل  پیدا می کند. پس  راه  ارائه می شد-  و جمعه  پنج شنبه 
ج اصول را در حجرۀ ایشان  از امام درخواست می کنند تا درس خار بزرگ حوزه 
کنند. این درس در ابتدا به طور خصوصی برگزار می شود، اما به مرور ایشان  شروع 
به مسجد  آنجا  از  کالس درس  که  زیاد می شوند  به حدی  این درس  مشتاقان 
مدت  درس  این  می کند.  پیدا  انتقال  سلماسی  مسجد  به  سرانجام  و  باالسر 
دوازده سال ادامه می یابد. در درس اصول، امام خمینی به نقد و تحلیل آرای 
میرزای  و  عراقی  ضیاءالدین  آقا  خراسانی،  آخوند  انصاری،  شیخ  چون  بزرگانی 
از نظرات و خود  گردان این درس، امام بیشتر  گفتۀ شا نائینی می پرداخت. به 
حاج شیخ عبدالکریم حائری دفاع می کرد و در این درس، مطهری بیشتر سکوت 

درس های امام خمینی
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کوتاه بود. در عوض آیت اهلل  گاه سخن می گفت بسیار سنجیده و  گر هم  می کرد و ا
گفت وگو می پرداخت و دائم اشکال می کرد. یک بار  منتظری مصرانه به بحث و 
که این بحث به طول می انجامد، امام خمینی به مطهری می گوید: »یک تومان 
که من متوجه سخن امام نشدم،  را به او بده.« آقای واعظ زادۀ خراسانی می گوید 
گفت:  که قصۀ یک تومان چیست؟ مطهری  کردم  بعد از درس، از مطهری سؤال 
که صحبت  گذاشتم هر روزی  »از بس رفیقمان صحبت می کرد. باالخره من قرار 

نکند، یک تومان به او بدهم. استاد هم از این جریان مطلع شده است.« )11(
دورۀ اول تدریس اصول امام حدود سال 1330 به پایان رسید. در این درس، 

حدود دویست طلبه شرکت می کردند.
امام هم این  آغاز می کند. روش  امام  با درس منظومۀ  نیز  را  مطهری فلسفه 
که تا طلبه ای را امتحان نمی کرد، به او فلسفه درس نمی داد؛ زیرا معتقد  بوده 
در  می شود.  گمراه  باشد  نداشته  را  فلسفه  تحصیل  استعداد  کسی  گر  ا که  بود 
گردان خود برای  که در حوزه برگزاری امتحان رسمی نبود، امام از شا آن روزگار 
نظر  از  طلبه ای  گر  ا و  می کرد  امتحان  شفاهی  به صورت  فلسفه  درس  در  حضور 
کالس فلسفۀ  درک و فهم ضعیف بود و یا اخالق درستی نمی داشت، هرگز او را به 

خود راه نمی داد. مطهری دربارۀ اهمیت درس های امام خمینی می گوید:
همواره  یافتم.  دیگر  شخصیتی  در  را  خود  گمشدۀ  قم  به  مهاجرت  از  »پس 
مرحوم آقا میرزامهدی را به عالوه برخی مزایای دیگر در این شخصیت می دیدم. 
فکر می کردم که روح تشنه ام از سرچشمه زالل این شخصیت سیراب خواهد شد. 
غ نشده بودم و شایستگی  از مقدمات فار آغاز مهاجرت به قم، هنوز  گرچه در  ا
که به وسیلۀ شخصیت محبوبم  ورود در معقوالت را نداشتم، اما درس اخالقی 
گفته می شد و در حقیقت درس معارف و سیر و سلوک  در هر پنج شنبه و جمعه 
بود، نه اخالق به مفهوم خشک علمی، مرا سرمست می کرد. بدون هیچ اغراق 
تا دوشنبه و سه شنبۀ  که  و مبالغه ای این درس، مرا آن چنان به وجد می آورد 
از شخصیت  آن می یافتم. بخش مهمی  را شدیداً تحت تأثیر  بعد، خودم  هفتۀ 
که در طی دوازده  فکری و روحی من در آن درس و سپس در درس های دیگری 
گرفتم، انعقاد یافت و همواره خود را مدیون او دانسته  سال از آن استاد الهی فرا

که او »روح قدسی الهی« بود.« )12( و می دانم. راستی 
که  می شد  تدریس  امام  وسیلۀ  به  نیز  عرفان  خصوصی  درس  ایام،  این  در 
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و  صدر  رضا  سید  حائری،  مرتضی  منتظری،  مطهری،  چون  اشخاصی  آن،  در 
عبدالجواد فالطوری شرکت می جستند.

 

عالمه طباطبائی در سال 1324، از تبریز عازم قم می شود. وقتی ایشان به قم 
می آید مثل یک طلبۀ ناشناس زندگی می کند. اغلب در نماز جماعت به آیت اهلل 
زیلو  که  گاهی  می نشست،  آخر  صف های  در  چون  و  می کرد  اقتدا  خوانساری 
نبود، عبای خود را به جای زیرانداز مورد استفاده قرار می داد. رفتارهای عالمه 
کسی از فضل او با خبر بود. یک روز میرزا  کمتر  او را به تقوا مشهور ساخته بود و 
جواد آقا خندق آبادی نزد مطهری آمده و می گوید: آقای طباطبائی مرد مالئی 
کنید.  کرده اند، شما هم در این درس شرکت  است، ایشان درس شفا را شروع 
برنمی آید،  کسی  هر  عهدۀ  از  شفا  کتاب  تدریس  که  می گوید  بی اعتنایی  با  وی 
کند. آقای خندق آبادی با اصرار  گمان نمی کنم ایشان هم بتواند شفا را تدریس 
مطهری را به آن درس می برد. در همان جلسه وی شیفته و مجذوب درس و 

بحث عالمه طباطبائی می شود. )13(
الهیات شفا پرداختند. در این  ایشان میان سال های 32-1329 به تدریس 
گفتۀ یکی  درس منتظری، بهشتی و واعظ زاده خراسانی شرکت می جستند. به 
که مطهری در جلسات عالمه طباطبائی شرکت می کرد محور  از فضال هنگامی 
ح می کرد، اما  گاهی عالمه مطالبی را به مدت پنج دقیقه مطر بحث ها می شد. 
مطهری تفصیل آن را در بیست دقیقه بیان می کرد. تقریر ایشان به گونه ای بود 
گوش می داد و از صحبت های ایشان به وجد می آمد. مطهری  که عالمه به دقت 
ح می کرد و همین امر موجب می شد  گاه با بیان جدیدتری مطر مطالب عالمه را 

گوش شوند. )14( تا همۀ حاضران در جلسه درس و بحث سراپا 

آغاز  مطهری  تبلیغی  فعالیت های  قم،  حوزۀ  در  تحصیل  اولیۀ  سال های  از 
گر خداوند  ا که  نذر می کند  برادرش در سال 1322، مطهری  گفتۀ  به  می شود. 

در محضر عالمه طباطبائی

فعالیت های علمی و تبلیغی
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به او توفیق خدمت به اسالم را بدهد، بدون دریافت هیچ گونه وجهی به تبلیغ 
از  یکی  به  تبلیغ  جهت  و  آورده  دست  به  را  اندکی  پول  سال  همان  در  بپردازد. 
ک، همدان و نجف آباد جهت تبلیغ  شهرستان ها می رود. مدت پنج سال به ارا
ایام فاطمیه در  اسالم سفر می کند. اولین منبر او در قم، به مدت یک دهه در 

که مورد استقبال بسیاری قرار می گیرد. مورد بعثت و رسالت پیامبر )ص( بود 
که شخصی  از شیراز می رسد  گزارشی  به قم،  بروجردی  آیت اهلل  ورود  آغاز  در 
تبلیغ اخباریگری مشغول است،  آبادۀ شیراز به  به نام شیخ محمد اخباری در 
که با اخباریگری مخالفتی سرسخت داشت، آن ها را متحّجر می دانست  مطهری 
به آباده می رود و پانزده روز به سخنرانی می پردازد تا آثار سوء سخنان آن شیخ 
که در بهار 1326 ایشان به اتفاق  را از میان ببرد. شهید بهشتی هم نقل می کند 
منتظری، شیخ عباس ایزدی و مطهری تصمیم می گیرند تا فعالیت های تبلیغی 

منظمی را در تابستان ها انجام دهند. )15(
روزهای  برای  تا  می گیرند  تصمیم  فاضل  طالب  از  برخی  ایشان  گزارش  به 
رو در چند رشتۀ  این  از  کنند.  تنظیم  برنامه مطالعاتی  و جمعه یک  پنجشنبه 
گروه های  تاریخ،  و  اخالق  تفسیر،  ادیان شناسی،  ماتریالیسم،  چون  علمی 
بهشتی  و  و منتظری  به تحقیق می پردازند. مطهری  و  مطالعاتی تشکیل داده 
علی  کتاب  تحلیل  و  نقد  به  و  می گیرند  عهده  بر  را  ماتریالیسم  و  اسالم  بحث 
از  گویا  که  جلسات  این  می پردازند.  وجدی  فرید  اثر  المادی  المذهب  االطالل 

سال 1326 آغاز می شود تا سال 1331 ادامه می یابد.
مشغول  حوزه  در  که  سال هایی  در  تبلیغی  فعالیت های  بر  عالوه  مطهری، 
ح مطالع(  ح منظومه( منطق )شر تحصیل بود، به تدریس ادبیات، فلسفه )شر

کفایه می پردازد. ح تجرید( و مکاسب و  کالم )شر
در این دوران، عالوه بر تحصیل و تدریس، مطالعاتی را در موضوعات بسیاری 

از جمله ماتریالیسم دیالکتیک آغاز می کند چنان که خود می گوید:
را  میل  این  کردم.  آغاز  شمسی   23 سال  از  را  عقلی  علوم  رسمی  »تحصیل 
که با منطق و اندیشۀ مادیین از نزدیک آشنا  همیشه در خود احساس می کردم 

کتب خودشان بخوانم. شوم و آرا و عقاید آن ها را در 
که  مادیین  کتب  برخی  با  که  بود   25 سال  در  شاید  نیست،  یادم  دقیقًا 
مصر،  در  عربی  زبان  به  یا  شد  منتشر  فارسی  زبان  به  ایران  توده  حزب  طرف  از 



معـاریف

173

می یافتم  هرچه  را  ارانی  تقی  دکتر  کتاب های  شدم.  آشنا  بود  شده  منتشر  مثاًل 
اصطالحات  با  نبودن  آشنا  علت  به  وقت،  آن  در  چون  و  می خواندم  دقت  به 
فلسفی جدید، فهم مطالب آن ها بر من دشوار بود، مکرر می خواندم و یادداشت 
را  ارانی  کتاب های  از  بعضی  می کردم.  مراجعه  مختلف  کتب  به  و  برمی داشتم 
که جمله ها در ذهنم نقش بسته بود. در سال 29 یا 30  آن قدر مکرر خوانده بودم 
کارگری پاریس  کتاب اصول مقدماتی فلسفه ژرژ پولیتزر استاد دانشکده  که  بود 
خالصه  را  مطالب  همه  بماند،  حافظه  در  کتاب  این که  برای  رسید.  دستم  به 

کردم و نوشتم.« )16(
همین مطالعات و دقت نظرهای مطهری در آن دوران، از او شخصیتی جامع 
که  داشت  حوزه  وضعیت  مورد  در  هم  اصالحی  نظرات  این که  به ویژه  ساخت، 

گه گاه آن را بیان می کرد.
 

آیت اهلل  نام  به  خراسانی  روحانیون  از  یکی  دختر  با   1329 سال  در  مطهری 
روحانی ازدواج می کند. همسر وی در مورد نحوۀ ازدواج خود چنین می گوید:

که یک شب خواب دیدم به اتاق پدرم رفته ام. در اتاق پدرم  »یازده ساله بودم 
آن  روی  دیدم  برداشتم،  را  کاغذ  وقتی  بود.  افتاده  کاغذ  ورق  یک  زمین  روی 

نوشته فالنی )من( برای مرتضی در بیست و نهم ماه عقد می شود.
کردم و با هیچ کس آن را در میان نگذاشتم  از دیدن این خواب عجیب، تعجب 
گذشت. خواستگاران متعددی می آمدند ولی مادرم می گفت: تا  تا این که مدتی 

دیپلم نگیرد شوهرش نمی دهم.
که آقای مطهری چون  کالس هفتم درس می خواندم  سیزده ساله بودم و در 
با پدرم آشنایی داشتند، برای خواستگاری به خانه ما آمدند. این خواستگاری 
با مخالفت شدید مادرم رو به رو شد چون او در یک خانوادۀ غیرروحانی و نسبتًا 
مرفه بزرگ شده بود و از ازدواج من با یک روحانی خشنود نبود و می گفت: من 

دخترم را به یک روحانی شوهر نمی دهم.
درس  مسئله  مادرم  اما  کردند،  مراجعه  مطهری  آقای  هم  دیگر  بار  چند 
اشکالی  هیچ  گفتند:  و  پذیرفتند  راحتی  به  ایشان  و  کردند  ح  مطر مرا  خواندن 

ازدواج
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ندارد، می توانند درسشان را ادامه بدهند و دیپلم بگیرند.
که موافقت  سرانجام بعد از مدتی مادرم راضی به ازدواج ما شد. روز 23 ماه بود 
گفتند بیست و نهم ماه برای عقد روز  مادرم اعالم شد و همان روز آقای مطهری 
خوبی است و موافقت شد. من در روز بیست و نهم به عقد ایشان درآمدم و آن 

که دیده بودم، برایم روشن شد.« )17( که حقیقت خوابی  وقت بود 
 

زمینۀ  در  طباطبائی  عالمه  خصوصی  بحث  و  درس  جلسات   1329 سال  در 
مسائل جدید آغاز می شود. )18(

رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول  کتاب  به  تبدیل  بعدها  که  درس ها  این 
این  تشکیل  علت  مورد  در  شکل می گیرد.  مطهری  فکری  محوریت  با  می شود 

جلسات اقوالی ذکر شده است.
از طرف  کتابی  که در سال 1329  بزرگوار آیت اهلل سبحانی می فرمودند  استاد 
کتاب  این  افسون« منتشر می شود.  و  با عنوان »نگهبانان سحر  آمریکا  سفارت 
استعمار  عامل  را  دین  آن،  در  و  شده  نگاشته  دیالکتیک  ماتریالیسم  مبنای  بر 
کتاب موجب شد تا عالمه طباطبائی در شب های  کرده بود. انتشار این  معرفی 
ح شده  پنجشنبه و جمعه جلساتی را تشکیل دهد و به پاسخ گویی شبهات مطر

در آن بپردازد.
در  که  می گوید  جلسات  این  تشکیل  مورد  در  حائری  عبدالحسین  آقای 
سال 1328، ایشان و سید عزالدین حسینی جهت نقد و بررسی آرای ملحدان 
ح شده در این زمینه جلسات هفتگی تشکیل  دوران ائمه و بررسی روایات مطر
وجود  بود،  طباطبائی  عالمه  گردان  شا از  که  زنجانی  عزالدین  آقای  می دهند. 
تا  می خواهد  ایشان  از  و  می گذارد  میان  در  طباطبائی  عالمه  با  را  جلسات  این 
درس هایی را در این زمینه، در آن جلسات ارائه دهد. این پیشنهاد مورد قبول 
ادامه  با  انتقال می یابد.  عالمه طباطبائی واقع شده و جلسات به منزل استاد 
جلسات در موضوع بحث، تحول اساسی صورت می گیرد. یعنی به جای بررسی 
اقوال ائمه در برابر ملحدان، پاسخگویی به تحریفات و مکتب های مادی به ویژه 
ح می شود. پس از مدتی بحث ها به صورت چهارده  ماتریالیسم دیالکتیک مطر

جلسات اصول فلسفه
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با  زمان،  مرور  به  مطهری  که  می شود  تنظیم  طباطبائی  عالمه  توسط  مقاله 
پاورقی های خود آن را تکمیل می کند. )19(

از:  بودند  عبارت  می کردند  شرکت  جلسات  این  در  که  اشخاص  برخی 
عباس  ایزدی،  عباس  شیخ  زنجانی،  صائنی  آملی،  جوادی  آملی،  حسن زاده 
امینی،  ابراهیم  بهشتی،  محمدحسین  سید  خامنه ای،  محمد  سید  ابوترابی، 

ابراهیم خسروشاهی، موسی صدر، جزایری و قدوسی.

 
تهران  عازم  محمدتقی  خود  برادر  با  همراه  مطهری   ،1331 سال  پاییز  در 

می شود.
بروجردی  آیت اهلل  و اصول  فقه  و بحث های  از درس  مطهری مدت ده سال 
که در تابستان 1326 قمری به  کسانی است  بهره ها برد و حتی وی از نخستین 
ایشان  اخالقی  و  فکری  شخصیت  با  آشنایی  اثر  بر  و  می رود  ایشان  نزد  بروجرد 
خود  تحصیل  دوران  در  مطهری  می کند.  اقداماتی  قم  به  وی  عزیمت  جهت 
گویا  که  ح می کند  همگام با امام خمینی فعالیت هایی را برای اصالح حوزه مطر
نمی آید.  خوش  ایشان  مذاق  به  بروجردی  آیت اهلل  اطرافیان  سعایت  جهت  به 
بروجردی  آیت اهلل  با  دیداری  تا  می کوشد  بارها  منتظری  واسطه  به  مطهری 

داشته باشد و سوءتفاهم ها را رفع نماید، اما متأسفانه موفق نمی شود.
علی دوانی به نقل از مطهری چنین می گوید:

که من هم از فعالین آن و  ح آقای خمینی برای اصالح حوزه  »بر اثر شکست طر
گرد ایشان بودم، از اطرافیان آیت اهلل بروجردی ضربه خوردم. شا

کردم مرا  که هرچه  اطرافیان طوری مرا از نظر آقای بروجردی انداخته بودند 
کنم، نتیجه نگرفتم. حتی روزی نامه ای   عرایضم را عرض 

ً
کند تا حضورا احضار 

کسی حکم  که درباره  کجای دنیا رسم است  کرده بودم در  نوشتم و در آن عرض 
توضیح  کنید،  احضار  را  بنده  گفته اند،  شما  به  چیزهایی  کنند؟  صادر  غیابی 
که هم مباحثه  بدهم تا رفع هرگونه سوءتفاهم شود. نامه را دادم آقای منتظری 
گفتم در یک فرصت مناسب به  بودیم و نزد آیت اهلل بروجردی آمدورفت داشت و 

گفت: دادم، نگرفت! دست ایشان بدهد. آقای منتظری 

عزیمت به تهران
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کوشانپور  مرحوم  این که  تا  گذراندم  بی هدف  را  مدتی  آمدم.  تهران  به  ناچار 
جلسۀ هفتگی در خانه خود گرفت که شب ها اول نماز جماعت بخوانم و بعد تفسیر 
قرآن بگویم. دعوت او را پذیرفتم. در مدرسه مروی هم شروع به تدریس کردم. بعضی 
اوقات هم برای افراد خاصی درس خصوصی می گفتم یا در جلساتی منبر می رفتم.« 

)20(
که از افراد خّیر تهران بود با مشکالت مطهری  پس از آن که محمدحسن کوشانپور 
آشنا می شود مبلغ یک صد و پنجاه تومان برای جلسات هفتگی تفسیر و یک صد و 
پنجاه تومان هم برای اجاره نامه ایشان مقرّری تعیین می کند. به این وسیله مطهری 

خانواده خود را از قم به تهران می آورد و مقیم این شهر می شود.
با ورود به تهران دروس فلسفۀ وی در مدرسۀ مروی آغاز می شود. شرح منظومه 
شفا  و  اشارات  کتاب های  بعدها  البته  است.  بوده  ایشان  درس های  نخستین  از 
گردان درس های مدرسۀ مروی دکتر محمدباقر  از شا یکی  تدریس می کرد.  را هم 
که از سال 1333 به مدت دوازده سال نزد مطهری به تحصیل فلسفه  حجتی است 

می پردازد. وی دربارۀ آن درس ها چنین می گوید:
»تدریس شرح منظومه پس از چندی جای خود را به شرح "اشارات" داد و استاد 
گران قدر، تدریس این کتاب را آغاز کردند و بدان ادامه دادند که پس از مدتی تدریس 
»شفا« شروع شد. مدت بسیار زیادی، ساعات تدریس استاد، از هنگام طلوع فجر تا 

مدتی پس از طلوع آفتاب بود.
گاه شدت حرارت  که نه به  استاد در تمام فصول در حجره ای تدریس می کردند 
ایام گرما، وسیلۀ خنک کننده ای در آن وجود داشت و نه به هنگام سوز سرمای پاییز و 
زمستان که گاهی تا مغز استخوان را می آزرد، وسیله ای برای گرم کردن فضای جلسه 
درس در آن، تهیه دیده شده بود. با وجود این، در ایام شدت سرما، در حجره به 
هنگام تدریس باز بود و استاد عزیز ما هنگام تدریس، آن چنان در بیان مطالب از خود 
گوش به سخن استاد سپرده  که  که ما در حین درس، آنگاه  عالقه نشان می دادند 

بودیم، سرمای محیط پیرامون خود را غالبًا احساس نمی کردیم.« )21(
 

تا  می گیرد  تصمیم  منقول  و  معقول  علوم  دانشکده  رئیس   1333 سال  در 

استادی دانشگاه
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آیین نامه  طبق  کند.  استفاده  دانشکده  آن  در  تدریس  جهت  فضال  برخی  از 
که فاقد مدرک بودند، می بایست در یک سلسله امتحانات  دانشکده، فضالیی 
کند، به اصرار برادر  که بنا نداشت در امتحانات شرکت  شرکت جویند. مطهری 

خود ثبت نام می کند. نامۀ وی به دانشکده چنین است:
»دفتر دانشکده محترم معقول و منقول تهران«

کارگزینی دانشگاه محترم تهران برای استخدام  که از طرف ادارۀ  گهی  نظر به آ
کالم و فلسفه قدیم در آن دانشکده محترم شده است، اینجانب  یک نفر دانشیار 
تألیفات  دارای  و  معقول  رشتۀ  در  مدرسی  تصدیق  دارای  که  مطهری  مرتضی 
کتاب اصول فلسفه و  که از آن جمله پاورقی هایی برای جلد اول  فلسفی هستم 
روش رئالیسم به طبع رسید و جلد دوم آن تحت طبع است و لدی االقتضاء به 
آن دفتر محترم تقدیم خواهد شد، خود را به عنوان داوطلب به آن اداره محترم 
معرفی می کنم. خواهشمند است مقرر فرمایید طبق مقررات در مورد اینجانب 

اقدام شود.
مرتضی مطهری 10/11/1333«

کتبی برگزار می شود. به دنبال  پس از ثبت نام، به مدت هشت روز امتحانات 
و  شفاهی  امتحانات  در  شرکت  جهت  ایشان  از  امتحانات،  این  در  موفقیت 
مصاحبه دعوت به عمل می آید. در آن جلسه، استادان ممتحن عبارت بودند از: 
کتاب منظومه  حسینعلی راشد، سبزواری و جواد تارا. مرحوم راشد صفحه ای از 
مطهری  بپردازد.  آن  ح  شر و  ترجمه  به  تا  می خواهد  ایشان  از  و  می گشاید  را 
که  ح می دهد. راشد  مباحث منظومه را با توجه به اشارات و اسفار به تفصیل شر
کن ما از بیست باالتر  کرده و می گوید: صبر  از فضل او در حیرت می ماند رو به وی 

کنیم. )22( نداریم. این نمره بیست، حاال مطلب را ادامه بده تا ما استفاده 
پس از توضیحات مفصل، راشد دوباره می گوید واقعًا بهره بردم. بدین ترتیب 
مطهری از تاریخ سوم مهر 1334 به عنوان معلم دانشکده علوم معقول و منقول 

کار می شود. مشغول به 
استادان  از  عده ای  تهران  دانشگاه  آیین نامه  اساس  بر  که   1343 سال  در 
عنوان  این  از  مطهری  می شوند،  »دانشیار«  دانشگاه  سابقه دار  و  غیررسمی 
کمیسیون اجرایی این تصویب نامه مجتبی  برخوردار نمی شود. یکی از اعضای 
ترس  از  فروزانفر  بدیع الزمان  اما  داشت،  باور  مطهری  فضل  به  که  بود  مینوی 
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اساتید،  دیگر  برای  تا  شود  موجب  مطهری  سیاسی  فعالیت های  مبادا  آن که 
دانشیاری  شرایط  واجد  اشخاص  فهرست  در  را  ایشان  نام  شود،  ایجاد  مشکل 
کار خود از مطهری عذرخواهی می کند.  قرار نمی دهد. البته فروزانفر با بیان دلیل 
سرانجام در سال 1345، فروزانفر نامه ای به دکتر جهانشاه صالح، ریاست وقت 

دانشگاه تهران می نویسد و ارتقای وی را تقاضا می کند.

 
با عزیمت از قم به تهران، مطهری به فعالیت های فرهنگی بسیاری می پردازد. 
عالوه بر تدریس در دانشگاه و مدرسۀ مروی، با برخی نشریات مانند مکتب تشیع 
و مکتب اسالم همکاری های خود را آغاز می کند. با تأسیس مکتب تشیع در سال 
کمک های فکری به دست اندرکاران آن می دهد و برخی مقاالت خود را   ،1336
نیز در آن نشریه منتشر می سازد. مقاالتی چون اصالت روح، قرآن و مسئله ای 
که مجله  از سال 1337 هم  از آن هاست.  از حیات و توحید و تکامل نمونه ای 
آغاز  آن  تحریریه  هیئت  اعضای  با  ایشان  همکاری  شد،  تأسیس  اسالم  مکتب 
می شود. برخی آثار ایشان مانند سیری در نهج البالغه، اخالق جنسی در اسالم و 

جهان غرب ابتدا در آن مجله منتشر شد.
که حدود سال 1338 تأسیس شد هر دو هفته یک بار  انجمن اسالمی پزشکان 
برنامه های سخنرانی داشت. مطهری از جمله سخنرانان این انجمن در طول 
نظر  از  بردگی  حجاب،  مسئله  معاد،  نبوت،  توحید،  مباحث  بود.  دراز  سالیان 
اسالم، ربا، بانک و بیمه، نمونه ای از درس و بحث های مطهری در این انجمن 
نیز  بر سخنرانی جلسات پرسش و پاسخ  انجمن پزشکان عالوه  بوده است. در 
گفت وگو با مطهری می پرداختند. به عالوه  برگزار می شد و اعضای آن به بحث و 
سخنرانی های  نیز  معلمین  اسالمی  جامعه  و  دینی  ماهانه  انجمن  در  ایشان 

بسیار داشته است.
 

گرفت،  فرا  را  ایران  آزادیخواهی شهرهای  که موج  بعد  به  از سال های 1327 

فعالیت های فرهنگی

فعالیت های سیاسی
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مدرسۀ  در  را  خود  عملیاتی  ستاد  و  پرداخته  فعالیت  به  قم  در  اسالم  فدائیان 
مانند  مراجع  از  برخی  حمایت  و  توجه  مورد  گروه  این  کردند.  مستقر  فیضیه 
و  آن ها  مدافع  پنهانی  نیز  خمینی  امام  بودند.  خوانساری  محمدتقی  آیت اهلل 
آن ها  با  مالیم  برخوردی  بروجردی  آیت اهلل  بود.  آن ها  حرکت  برای  پشتوانه ای 
گوشزد می کرد.  گاه برخی از انتقادات خود را به آن ها  داشت و در درس های خود 
مخفی  به طور  اسالم  فدائیان  با  بود،  انقالبی  جریان های  طرفدار  که  مطهری 
و  آن ها  میان  کدورت های  تا  بود  صدد  در  حتی  و  می کرد  هم فکری  و  همکاری 
رابطه  مورد  در  دوانی  علی  نشد.  موفق  که  بردارد  میان  از  را  بروجردی  آیت اهلل 

مطهری با فدائیان اسالم چنین می گوید:
از شهید  بارها  بود.  افکارشان هماهنگ  و  با فدائیان  »استاد شهید مطهری 
جویا  او  احوال  از  و  می کرد  یاد  مطهری  آقای  از  احترام  با  که  می شنیدیم  نواب 
که بیشتر جنبۀ راهنمایی و نصیحت آن ها  می شد، یا مطلبی را از او نقل می کرد 

داشت.
از جمله خطاب به مرحوم نواب صفوی می گفت: آقای نواب! در حسن نیت و 
که  کی هدف شما و رفقایتان شکی نیست؛ ولی ببینید این اعالمیه  شور دینی و پا
در آن، خطاب به آقای بروجردی نوشته اید: »گمان نمی کنیم غیرت دینی شما 
کارتان به آنجا  کمتر از حاج آقا حسین قمی باشد.« دستاویز افراد مغرض شده و 
کنند و این طور مضروب شوند.  که باید در فیضیه به رفقای شما حمله  کشیده 
گر شما بیشتر فکر می کردید و در یک جّو آرام و به دور از شور جوانی و احساسات  ا

کار به اینجا نمی رسید. زیاد اقدام می نمودید، قطعًا 
که نرمش بعدی فدائیان و تشکیل جلسات بیان مسائل شرعی  دور نیست 
کار و  که در  گذشته  از روی رساله مرحوم آیت اهلل بروجردی و ترک تندروی های 
کادر فدائیان دیده شد تا حدی از همان نصایح استاد شهید مطهری سرچشمه 

گرفته بود.« )23(
در سال هایی که مطهری در تهران بود، هم درگیر فعالیت های علمی و فرهنگی 
بود و هم فعالیت های سیاسی. البته فعالیت های سیاسی او خیلی حساب شده 
کشور  که همواره دستگاه امنیتی  ک نشان می دهد  و مخفیانه بود. اسناد ساوا
آیت اهلل  و  کاشانی  آیت اهلل  با  او  از مالقات های  اسناد  این  بوده است.  او  مراقب 
بهبهانی و تمجیدهای وی نسبت به وطن پرستی دکتر مصدق و شرکت وی در 
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می دهد  گواهی  همچنین  اسناد  این  می کند.  یاد  ملی  جبهۀ  مذهبی  جلسات 
بیان می کند. در یکی  ح مسائل دینی  را در ذیل طر او نظرات سیاسی خود  که 
خ 29/10/40 در یک سخنرانی اظهار می دارد:  که در مور ک آمده  از اسناد ساوا
»دهقان بی سواد نمی تواند جامعۀ مستقل داشته باشد و در اسالم دستور است 
کند و این وام ها به خصوص  که مسلمان نباید دست تکّدی به روی این و آن دراز 

گدایی است.« )24( وام های بالعوض، 
در سال های 42-1341 به اتفاق آیت اهلل طالقانی و مهندس بازرگان و مباشرت 
تهران  در  را  ایران  اسالمی  انجمن های  از  کنگره ای  اسالمی مهندسین،  انجمن 
جامع  مسجد  و  کمال  مدرسۀ  در  کنگره  جلسات  اول  سال  می دهند.  تشکیل 
نارمک برگزار می شود و در آن، شخصیت هایی چون عالمه طباطبائی هم شرکت 

می کنند. )25(
در نهضت اسالمی 15 خرداد 1342 مطهری دستگیر و روانۀ زندان می شود، 
بود.  کرده  ایراد  شب  همان  در  که  بوده  تندی  سخنرانی  هم  دستگیری  علت 

همسر ایشان دربارۀ نحوه دستگیری وی چنین می گوید:
آقای  دنبال  رژیم  عوامل  شدند،  دستگیر  امام  که   1342 سال  خرداد   15 »در 
کرده بودند و به  که ایشان سخنرانی عجیبی  مطهری آمدند. شب عاشورایی بود 
گفته بودند: باید واقعیت را بگویید و در مقابل هم در برابر نوع حادثه و  منبری ها 
که نیم ساعت بعد از نیمه شب، ایشان  گرفتاری بایستید. بعد از آن سخنرانی بود 
کوچه »دردار« بود. آن روز بچه  به منزل آمدند. منزل ما یک حیاط صد متری در 

دو ماهه نیز داشتیم.
کره می خوردند، همان شام مختصر را  ایشان طبق معمول یک ذره پنیر و یا 
کردن در  باز  برای  استاد  و  زدند  بیاورم. در  رفتم شام  و من  کردند  از من طلب 
به حیاط رفتند. آن ها دائم مطهری را می کشیدند و ایشان می خواستند لباس 
گفتند: »لباس های  کنند، ولی اجازه ندادند. من آمدم جلو. ایشان به من  عوض 

مرا بیاور.«
در جیب قبای ایشان پر بود از اعالمیه و دفتر تلفن و مدارک. من فوراً رفتم و 
کردند و نزدیک به  قبای دیگری برای ایشان آوردم. آن شب ایشان را دستگیر 
گفتند:  دو ماه زندانی بودند. وقتی آزاد شدند در اولین دیدار با من خندیدند و 

کشف شده بود.« )26( کار تو نبود و آن قبا را عوض نکرده بودی رازهای ما  گر  ا
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در همین دوران بازداشت، مطهری به یاد محبوب خود، امام خمینی اشعار 
زیر را می سراید:

ز منزلگاه آن محبوب، یاران را خبر نبود
گوش از دور، آواز جرس ما را همی آید به 

صبا از ما ببر یک لحظه پیغامی به روح اهلل
که ای یاد تو مونس روز و شب در این قفس ما را

کوشش دشمن نخواهد بگسلد هرگز به رغم 
میان ما و تو پیوند تا باشد نفس ما را

کنج زندان نیست منزلگه سزاوار تو ای جان، 
گر خون ببارد از دو دیده هر نفس ما را سزد 

رواق منظر دیده مهیای قدوم تو
کرم فرما و بپذیر از صفا این ملتمس ما را

تمام ملت ایران فکنده چشم بر راهت
کس ما را )27( ک از هیچ  به راه عدل و آزادی نه با

ماه  تیر   26 در  سرانجام  و  کشید  طول  به  روز  چهل  مطهری  بازداشت  مدت 
1342، از زندان آزاد می شود. پس از آزادی از زندان، فعالیت های فکری سیاسی 
وی ادامه پیدا می کند. سخنرانی های او در مسجد هدایت به طور غیرمستقیم 
که  ک نشان می دهد  در جهت روشنگری نهضت امام خمینی بود. اسناد ساوا
گزارش  یک  در  داشتند.  نظر  زیر  ک  ساوا مأموران  را  ایشان  سخنرانی های  کثر  ا

چنین می خوانیم:
نماز در  ادای  از  آقای مطهری پس  روز چهارشنبه 3/4/43  »ساعت 30/20 
و  کردند  مبارزه  که  بس  مردم  داشته  اظهار  مربوطه  مأمور  به  هدایت  مسجد 
که  نتیجه نگرفتند خسته شدند و همگی مأیوس اند. مخصوصًا افراد جبهۀ ملی 
کردند و سران نهضت آزادی هم تنها روی ایمان  روی همین اصل عقب نشینی 
کردند. سپس اضافه نمود وظیفه ما روحانیون و وعاظ  که ایستادگی  آن ها بود 
که نگذاریم مردم از مبارزه خود ناامید شوند، بلکه باید مردم را امیدوار به  است 

کنیم.« )28( آینده نماییم و آن ها را نیز تقویت روحی 
مطهری با هیئت مؤتلفۀ اسالمی نیز همکاری بسیار داشت. آن ها نیز با استاد 
جمعیت  این  می بردند.  بهره  ایشان  اندیشه های  از  و  می پرداختند  رایزنی  به 
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درصدد تشکیل شورای فقاهتی و سیاسی برمی آید. به پیشنهاد آن ها و تصویب 
امام، آقایان بهشتی، مطهری، انواری و موالیی به عضویت این شورا درمی آیند. 
به  و  داشت  نظارت  سیاسی  جمعیت  این  فکری  جریان  بر  همواره  مطهری 
باید درست و منطقی باشد  کم بر حرکت آن ها  که تفکر حا گوشزد می کرد  آن ها 
چاپ  از  قبل  سرنوشت  و  انسان  کتاب  نپذیرند.  تأثیر  انحرافی  جریان های  از  و 
برای  حتی  و  می گیرد  قرار  آن ها  اختیار  در  و  می شود  منتشر  پلی کپی  به صورت 
آن ها تدریس می شود. آقای انواری در مورد رابطه مطهری با این جمعیت چنین 

می گوید:
که  جلساتی  در  بود...  ایشان  ناحیۀ  از  مؤتلفه  جمعیت های  فکری  »تغذیۀ 
از  پاره ای  فریب  مبادا  اجتماعی  مسائل  این  روی  می گفتند:  می شد،  تشکیل 
فکرهای  باشید طرز  بخورید، مواظب  دارند  انقالبی گری  که داعیۀ  را  تفکرهایی 
الحادی خیلی سریع ممکن است در پاره ای از موارد وارد اندیشه های ناب شود 

و شما را از مسیر اصلی منحرف بکند.
زندان  از  بیرون  در  که  برادرانی  بودند،  زندان  در  برادران  که  مدتی  طول  در 
قطع  مطهری  استاد  با  را  تماسشان  و  بودند  داده  ادامه  راهشان  به  باز  بودند 

نکرده بودند.
در یک جلسه همراه با برادر شهیدمان آقای اسالمی در خدمت آقای مطهری 
بودیم، شاید حدود پنج- شش جلسه راجع به موضوع حاد مبارزه مسلحانه با 
کردن این مسئله با ایشان تا  کردیم و برای پیاده  گذشته صحبت  رژیم سلطنتی 
نزدیک موارد عمل هم پیش رفتیم و ایشان سخت به این مسئله اعتقاد داشتند 

که در صورت لزوم باید با نظام شاهی جنگید...« )29(
 

در سال 1346 حسینیۀ ارشاد به همت محمد همایون و با همکاری مطهری، 
که مطهری برای این  را  سید علی شاهچراغی و میناچی تأسیس شد. اهدافی 

گفتۀ خود وی امور زیر بوده است: مؤسسه در نظر داشت به 
یک  ایراد  برای  کشور  صالحیت  ذی  و  دانشمند  سخنرانان  از  دعوت   -1«
طبقه  افکار  سطح  با  متناسب  و  مستدل  و  آموزنده  سخنرانی های  سلسله 

حسینیه ارشاد
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کرده... تحصیل 
2- دعوت دانشمندان برجسته و ذی صالحیت کشور برای ایراد کنفرانس های 
که با حقایق دین اسالم ارتباط  علمی، فلسفی، تاریخی، ادبی در حدود مسائلی 

دارد...
و  تکمیل  و  نشر  توسعۀ  به منظور  کنفرانس ها  و  سخنرانی ها  نشر  و  چاپ   -3

استفاده از آن ها...
4- ایجاد دایرۀ پاسخ به پرسش ها.

5- ایجاد و تأسیس دایرۀ تحقیقات اسالمی.
اخالقی،  اعتقادی،  مختلف  قسمت های  در  تعلیماتی  کالس های  ایجاد   -6

فقهی، ادبی و غیره.
7- پیش قدم شدن در حسن اجرای برنامه های اجتماعی، اسالمی از قبیل 

کاروان نمونۀ حج، سفرهای دسته جمعی و غیره. تشکیل 
کودکستان، دبستان، دبیرستان و آموزشگاه  کز فرهنگی از قبیل  8- ایجاد مرا

و غیره.
کز فعالیت های خیریه از قبیل تأسیس درمانگاه ها و غیره. 9- ایجاد مرا

10- فعالیت های سالم و مفید اقتصادی به منظور توسعۀ بودجه مؤسسه...« )30(
خود  نظر  مورد  اهداف  به  نیل  و  علمی  سطح  ارتقای  جهت  در  مطهری 
فعالیت های بسیاری را در حسینیه ارشاد انجام می دهد، از جمله آن که در سال 
گرفته  کرم )ص( تصمیم  ا بعثت رسول  قرن  پانزدهمین  آغاز  به مناسبت   1347
گون شخصیت پیامبر اسالم منتشر شود، از  گونا کتابی پیرامون ابعاد  می شود تا 
که مجموع  این روی وی از جمعی از فضال و دانشمندان درخواست مقاله می کند 

آن ها در دو مجله در سال های 47 و 48 منتشر می شود.
ایراد  ارشاد  حسینیۀ  در  بسیاری  سخنرانی های  نیز  مطهری  خود  به عالوه 
می کند از جمله موضوعاتی چون خاتمیت، امربه معروف و نهی از منکر در نهضت 
حسینی، احیای تفکر اسالمی، سیری در نهج البالغه، جاذبه و دافعه علی )ع( و 
عدل الهی را در طول چند سال حضور خود در این مؤسسه فکری ارشاد مورد 

بحث قرار می دهد.
عنوان  با  مهمی  سخنرانی  ارشاد،  حسینیۀ  در  مطهری   7/2/49 مورخۀ  در 
کمک  احیای تفکر اسالمی ایراد و در ضمن آن برای آوارگان فلسطینی تقاضای 
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نام  به  بانک  سه  در  حساب هایی  که  می کند  اعالم  سخنرانی  این  در  می کند. 
افراد  تا  شده  گشوده  زنجانی  موسوی  ابوالفضل  و  طباطبائی  عالمه  و  ایشان 
که این پول به نام سازمان چریکی الفتح بوده،  کنند. از آنجا  خیرخواه، پول واریز 

ک حساسیت های بسیاری از خود نشان می دهد. )31( ساوا
دکتر  و  شریعتی  محمدتقی  از  دعوت  دوران  این  در  مطهری  کارهای  از  یکی 
شریعتی برای ایراد سخنرانی در حسینیه ارشاد بود. سخنرانی ها و نوشته های 
ایراد  روحانیون  از  برخی  انداخت.  راه  به  را  بسیاری  سروصدای  شریعتی  دکتر 
انداخته اند  راه  به جای مسجد، حسینیه  یارانش  و  که چرا مطهری  می گرفتند 
و به جای روحانیون از افرادی چون دکتر شریعتی و فخرالدین حجازی استفاده 
ارشاد  حسینیۀ  در  که  بود  داده  پیغام  قزوینی  رفیعی  آیت اهلل  حتی  می کنند. 
در  مطهری  می کند.  ایجاد  شرعی  تکلیف  ما  برای  که  می شود  زده  حرف هایی 
که ما مثل شما هم فقه خوانده ایم و هم فلسفه و مواظب  جواب ایشان می گوید 

اوضاع هستیم.
مطهری از یک سو وجود شریعتی را برای جوانان مفید می دانست و از سوی 
کامل با او داشته  دیگر به جهت برخی نظرات فکری وی نمی توانست هماهنگی 
که وی همیشه احساسات افراد را تحت تأثیر قرار  باشد. در ضمن، اعتقاد داشت 

می دهد تا اندیشۀ آن ها را.
دیگر  مطهری  که  می رود  پیش  به گونه ای  اجتماعی  شرایط  دوران  آن  در 
تحت فشار  طرف  چند  از  وی  واقع  در  باشد.  مخالفان  پاسخگوی  نمی تواند 
ایشان  از  و  می رود  قمی  آیت اهلل  سراغ  یک بار  ایشان  حتی  داشت.  قرار  روحی 
تندروی های  از  تا  دارد  آن  بر  را  او  و  کند  گفت وگو  شریعتی  دکتر  با  تا  می خواهد 
خود دست بردارد. خالصه از یک سو مقدس مآبان، مطهری را محکوم می کردند 
که موجب حضور شریعتی در حسینیۀ ارشاد بوده است و از طرف دیگر، جوانان 
احساساتی و تندرو به خاطر برخی مخالفت های فکری استاد، شریعتی در مقابل 
وی موضع گیری می کردند و در عین حال، هیئت مدیرۀ حسینیه نیز برای حّل 

معضالت پیش آمده، تالش جدی نمی کند.
کناره گیری از حسینیۀ ارشاد شد.  گزیر از  که مطهری نا باری حوادثی پیش آمد 
به زعم ایشان ریشۀ بسیاری از مشکالت و عدم حّل آن ها مربوط به عملکردهای 

اجرایی میناچی بوده است.
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در قسمتی از استعفانامه مطهری چنین می خوانیم:
طرز  و  هدف  که  وقتی  و  است  متفاوت  ایشان  با  بنده  هدف  و  تفکر  »طرز 
در  باید  که  فعالیت هایی  نوع  در  ایشان،  و  بنده  عقیدۀ   

ً
قهرا شد  متفاوت  تفکر 

است  این  بنده  فکر  و  هدف  بود.  خواهد  متفاوت  بگیرد  صورت  مؤسسه  این 
سطح  در  اسالمی  تبلیغی  و  تحقیقی  مؤسسه  یک  به صورت  را  مؤسسه  این  که 
که جوابگوی نیازهای فکری جامعه تکان خوردۀ امروز باشد درآورم،  بسیار عالی 
که به اصطالح ایدئولوژی اسالمی  من می خواهم این مؤسسه به صورتی درآید 
را در مقابل ایدئولوژی های دیگر جهان امروز به طور صحیح عرضه بدارد و قهرًا 
باید  یا نشریه  از این مؤسسه به صورت سخنرانی  از هر چیز  معتقدم آنچه بیش 
صادر شود، منطق است نه بیانات و نشریات احساساتی. به عقیدۀ بنده بیانات 
تفکر  طرز  ولی  بیشتر.  نه  تفکر،  و  منطق  حاشیه  در  اما  است،  الزم  احساساتی 
که این مؤسسه، هر چه بیشتر چشمگیر باشد و تشریفات  معّزی الیه این است 
کافی است و هر چه بیشتر باید در اینجا جنجال و هیاهو و شور و واویال  ظاهری 
کیفیت و حتی عماًل با هر  کمیت است نه  کرد. نظر ایشان نیز خالف بنده با  به پا 

نوع فعالیت منطقی در سطح باال مخالفت می کردند.« )32(
مطهری در اسفندماه سال 1349 نیز پیشنهادهایی را جهت اصالح حسینیۀ 
که مکتوبات  ارشاد به محمدتقی شریعتی و هیئت مدیره حسینیۀ ارشاد می دهد 
نظرات   1350 اردیبهشت  در  جلساتی  طی  مدیره  هیئت  است.  موجود  آن ها 
کرات اعضای حسینیه  اصالحی جدید خود را ارائه می دهد. به دنبال تعقیب مذا

در ششم مهرماه 1350، وی نظرات و پیشنهادهای دیگر را ارائه می دهد.
 

که یازده سال هم  مطهری از جوانی اهل تهّجد و شب زنده داری بود. منتظری 
که نماز شب ایشان از همان ایام طلبگی، هیچ گاه  حجرۀ او بوده اظهار می دارد 
گریه ها و راز و نیازهای شبانۀ او نشان از حاالت معنوی و صفای  ترک نمی شد. 
درونی او داشته است. با همۀ آن عبادت ها از حدود سال 50 تحول روحی خاصی 
که در آن ایام به هیئت مدیرۀ حسینیه ارشاد  در وی پیدا می شود. در نامه ای 
که در شرایط روحی خاصی به سر می برد و  نگاشته است، به این نکته اشاره دارد 

تحول روحی
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میل هم ندارد که آن را با احدی در میان بگذارد. تمایل شدید به عالم درون و اصالح 
که به آن ها اعتقاد دارد  روح موجب شد تا خود را تحت تربیت روحی بعضی از افراد 

قرار دهد.
که باید به سیر و سلوک عرفانی بپردازد،  که مطهری احساس می کند  هنگامی 
کند، لذا وعدۀ دیداری را با  تصمیم می گیرد تا از اشارات یکی از عارفان باهلل استفاده 
عالمه طباطبائی می گذارد تا از ایشان کسب تکلیف کند و این که چه کسی برای این 
که به خدمت عالمه رسیده و ایشان  کار مناسب است. در عالم رؤیا مشاهده می کند 
که  آیت اهلل سید محمد حسینی تهرانی را به ایشان معرفی می کند. از قضا هنگامی 
به سراغ عالمه طباطبائی می رود، بدون آن که از خواب خود سخن به میان آورد، به 
محض آن که خواستۀ خود را در میان می گذارد، عالمه، مرحوم تهرانی را جهت این امر 

مطرح می کند. مطهری نیز سال ها طبق نظر عالمه عمل می کند.
آیت اهلل تهرانی که از دوستان قدیم مطهری بود، در سیر و سلوک خود تحت تربیت 
روحی عالمه طباطبائی و میرزا هاشم حداد قرار داشت. ایشان در مقاله ای که جهت 

درج در یادنامۀ مطهری نگاشته دربارۀ شخصیت وی چنین می گوید:
»دوست مکرم و سرور ارجمند مهربان تر از برادر ما مرحوم آیت اهلل شیخ مرتضی 
که سابقۀ آشنایی ما با ایشان متجاوز از سی و پنج سال  مطهری رضوان اهلل علیه 
کتابت و موعظه و تحقیق و  بود پس از یک عمر درس و بحث و تدریس و خطابه و 
تدفیق در امور فلسفه با ذهن و نفس نقاد خود، باالخره در این چند سالۀ آخر عمر 
که بدون اتصال به باطن و ربط با خدای منان و اشراب دل  خود، به عیان دریافت 
از سرچشمه فیوضات ربانیه اطمینان خاطر و آرامش سر نصیب انسان نمی گردد و 
کعبه  کند و به  گرد آن طواف  گردا هیچ گاه نمی تواند در حرم مطهر خدا وارد شود یا 

مقصود برسد... .
گریه و مناجات در خلوت سحرگاه و توکل در ذکر و فکر و  بیداری شب های تار و 
ممارست درس قرآن و دوری گزیدن از اهل دنیا و هواپرستان و پیوستن به اهل اهلل و 

اولیای خدا مشهود و سیر و سلوک او بود... .« )33(

 

رفت:  دیگری  سنگر  سراغ  مطهری  ارشاد،  حسینیۀ  از  کناره گیری  از  پس 

سنگری دیگر
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مسجدالجواد. در این مسجد هم سخنرانی می کرد و هم کالس های درس تفسیر 
داشت. بحث های جهاد در اسالم، رشد اسالمی، سیرۀ تبلیغی پیامبر مربوط به 

این دوران است )1349-50(.
افزایش  مختلف  دانشگاه های  در  وی  سخنرانی های  بعد  به  پنجاه  دهه  از 
در  قرآن،  شناخت  باب  در  سخنرانی  چند   1352 سال  در  آن که  جمله  از  یافت. 

کرد. دانشگاه صنعتی شریف ایراد 
ک دستگیر و دو روز بعد آزاد شد. در یک  در مورخۀ 26/8/51 به وسیله ساوا

ک در مورد رفتار با وی آمده است: گزارش ساوا
وی  با  فوق العاده  و  گفته  ناسزا  او  به  و  درآورده  را  لباس هایش  زندان،  »در 
کرده و به مدت چهل ساعت نور پروژکتور به چشم هایش انداخته و  بدرفتاری 
در  می دهید  اجازه  چرا  شما  کرده اند،  سؤال  سرانجام  و  ساخته  بی طاقت  را  او 
گفته است: من  حسینیۀ ارشاد چنین برنامه هایی اجرا شود؟ مطهری در پاسخ 
که هیچ گونه مداخله ای در امور حسینیۀ ارشاد ندارم و اصاًل  مدت سه سال است 
گفته اند حق ندارد از این جریان با  به آنجا نمی روم. سپس وی را آزاد ساخته و 

کسی صحبت بنمایید.« )34(
نکات  و  داشته  نظر  زیر  را  مطهری  سخنرانی های  همۀ  ک  ساوا مأموران 
که وی در  گزارش می کردند. از جمله در یک سند آمده است  تحریک آمیز آن را 
که »چرا دانشگاه های ما آزادی  گفته است  سخنرانی 22/8/53 در تاالر شمس 
عمل ندارند و نباید داشته باشند تا دانشجویان بتوانند قرآن را تجزیه و تحلیل 
که زندگی  کسی عقیده ای داشت و نتوانست عقیده اش را در محیطی  گر  کنند. ا

کند.« )35( کند، بهتر است مهاجرت  می کند ابراز 
در این ایام، مسجد و منبر نیز به عنوان یکی از پایگاه های فکری وی بود. در 
کرد. با توجه به حساسیت های  مساجد مختلف، سخنرانی های بسیاری را ایراد 
که باید در جهت مبارزه  ک نسبت به ایشان و فشارهای رژیم، اعتقاد داشت  ساوا
ک مطلب زیر از زبان  کرد. در یکی از اسناد ساوا با رژیم شیوه های دیگری را پیدا 

ایشان، خطاب به دکتر مفتح بیان شده است:
ما  مانند  افرادی  روی  چون  برنمی آید؛  مستقیم  به طور  کاری  ما  از  »البته 
جلوگیری  امنیت  سازمان  اقدامی،  هر  از  هستند.  مواظب  و  دارند  حساسیت 
و  روشنفکر  افراد  که  معنا  این  به  کرد  کار  غیرمستقیم  به طور  باید  اما  می کند، 
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روی  و هنوز سازمان  کنیم  پیدا  کنار می توانیم  و  گوشه  که  را  استعدادی  خوش 
کنیم تا ترتیب جلسات و  آن ها حساسیت ندارد به وسایل مقتضی آن ها را آماده 
کنند و بعد در جهت  سخنرانی ها را بدهند و مخصوصًا نسل جوان را در خود جمع 
که ما خود نمی توانیم با جوانان در میان  کنیم و مطالبی  فکری آن ها را راهنمایی 

گردانندۀ فکری جلسات ما باشیم.« )36( بگذاریم آن ها بگذراند و در واقع 
فعالیت های سیاسی مطهری موجب شد تا در دوم تیرماه 1354 ممنوع المنبر 
ک به همۀ واحدهای خود در شهرستان ها دستور می دهد تا مراقب  شود. ساوا

که او در هیچ شهرستانی سخنرانی نکند. باشند 
ح منظومه  فعالیت های مهم وی در همین سال، جلسات درس شر از  یکی 
که در منزل ایشان تشکیل می شد و جمعی از اساتید فلسفه دانشگاه تهران  بود 

در آن حضور پیدا می کردند.

 

که از سال 1349 سازمان امنیت تدریس استاد  ک نشان می دهد  اسناد ساوا
مطهری را در دانشگاه از نظر سیاسی به مصلحت نظام نمی بیند. )37(

برای  حتی  و  بود  تدریس  مشغول  الهیات  دانشکده  در  سال ها  که  مطهری 
گروه فلسفه و حکمت اسالمی را بر عهده داشت در سال 1353  مدتی مدیریت 
کشور اسالمی سفر  تصمیمی می گیرد تا با استفاده از یک سال مرخصی به چند 
داشت  قصد  وی  بپردازد.  آنجا  کتابخانه های  و  علمی  کز  مرا از  بازدید  به  و  کند 
لبنان  الجزایر، عربستان و  کش،  اردن، تونس، مرا کشورهای مصر، سوریه،  از  تا 

کند. بازدید 
گروه نیز  پس از آن که دانشگاه با این درخواست موافقت می کند، از مدیریت 
کناره گیری خود را بیماری و  استعفا می دهد. در نامه ای به رئیس دانشکده علت 

نیاز به استراحت و سفر مطالعاتی می داند.
بهنام  دانشجویی  و  آریان پور  امیرحسین  دکتر  میان   1355 آذرماه   24 در 
خاطر  به  درمی گیرد.  نزاعی  اعتقادی  مسائل  سر  بر  گرمارودی  اسدی  محمد 
بارها  مطهری  که  آنجا  از  و  می ریزد  هم  به  دانشکده  جّو  آریان پور  اهانت های 

بازنشستگی
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علیه  بود، وی  آورده  به عمل  مناظره، دعوت  برای  او  از  و  کرده  اعتراض  بر وی 
کنی می کند. وی با نگارش یک نامۀ مفصل رئیس دانشکده  مطهری شایعه پرا
را در جریان همۀ امور به ویژه نحوۀ برخورد خود با وی می گذارد و سرانجام نیز 
گزیر  نا به  دهد  ادامه  خود  فعالیت های  به  نامبرده  گر  ا که  می کند  اتمام حجت 
ایشان استعفا خواهد داد و سرانجام نیز در سال 1356 خود را بازنشسته می کند. 

در قسمتی از نامه چنین آمده است:
»بنده با ایشان از جنبه های شخصی و فردی هیچ گونه اختالف نظری ندارم، 
از  و  هستند  ماتریالیستی  افکار  دارای  فکری  نظر  از  ایشان  جهت  این  از  حتی 
ایشان  شخصی  زندگی  به  که  آنجا  تا  پیداست  گفته هایشان  و  نوشته ها  سراسر 
که  مربوط است اعتراضی ندارم، اختالف من با ایشان دربارۀ روش ایشان است 
به یک سلسله اصولی مربوط می شود، از قبیل اهانت به جمع اساتید دانشکده، 
منحرف  در  کوشش  و  اسالمی  مقدسات  استهزای  دانشکده،  خود  به  اهانت 
که  ساختن دانشجویان اسالم. این جهات، مخصوصًا قسمت اخیر، سبب شد 
در طول این چند سال، بنده چند نوبت با ایشان به طور مستقیم تماس بگیرم 
گر دربارۀ اسالم و معارف اسالمی سخنی دارند، بهتر  که ا کنم  و از ایشان خواهش 

گر قانع نشدند تصمیم دیگری بگیرند. است با من در میان بگذارند، ا
مسائل  در  شبهه  است،  آزاد  فکر  که  کردم  عرض  ایشان  به  مخصوصًا  من 
انسان  که  است  این  طبیعی  راه  می شود،  پیدا  کسی  هر  برای  ابتدا  در  مذهبی 
میان  در  دارند  مسائل  آن  در  بیشتری  مطالعۀ  که  افرادی  با  را  خود  اشکاالت 
و  بگیرید  دوبه دو  تماس  من  با  نیستید  مایل  شما  گر  ا که  کردم  اضافه  بگذارد. 
میزگردی  اصطالح  به  حاضرم  کنید،  ح  مطر دانشجویان  حضور  در  عالقه مندید 
گر مایل باشید من  در حضور دانشجویان و حتی استادان تشکیل دهم و حتی ا

حاضرم در مجامعی بس عمومی تر با شما به بحث بنشینم.« )38(
اوضاع  و  آریان پور  با  انگیزه استعفای مطهری فقط درگیری های فکری  البته 
و  نبود  راضی  دانشگاه  در  تدریس  از  مجموع  در  بلکه  نبود،  دانشکده  احوال  و 
و  بازگردد  به حوزه  رفع مشکالت خود،  با  تا  فرصتی می گشت  دنبال  به  همواره 
که مدتی بود هر هفته به حوزه  کند، همان گونه  درس های طلبگی خود را آغاز 
ح اسفار( و نقدی بر مارکسیسم را ارائه  می رفت و درس های حرکت و زمان )شر

می داد.
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که از دانشگاه  مطهری نه از عنوان دانشگاهی خود راضی بود و نه از حقوقی 
او را در مرتبه دانشیاری نگاه داشته بودند. به عالوه  که  می گرفت. مدت ها بود 
ح شود رضایت  که در ذهن مردم به عنوان یک شخصیت دولتی مطر از این هم 

چندانی نداشت. )39(
وضعیت  دربارۀ  خمینی  امام  با  و  می رود  نجف  به  مطهری   ،1355 سال  در 
حوزۀ علمیه قم و مسائل نهضت اسالمی بحث و تبادل نظر می کند. در همین 
سال جامعۀ روحانیت مبارز را با همکاری تنی چند از دوستان خود بنیان گذاری 

می کند.
در  سو  یک  از  بود.  انقالب  مسائل  جریان  در   57 تا   55 سال های  فاصلۀ  در 
ارتباط با امام بود و از سوی دیگر نظارت بر جریان های انقالب داشت. در این 
ک به شدت مراقب فعالیت های او بود. یکی از اطرافیانش می گوید: مدت، ساوا

که در کالنتری صحبت  »در همان روزها، یکی از همان پاسبان ها آمد و خبر داد 
کنند  که منزل استاد را حدود ساعت سه یا چهار یا پنج بعدازظهر محاصره  شده 
کنند. من فوری به خانه آمدم  که در جلسه شرکت می کنند، دستگیر  و افرادی را 
و به استاد خبر دادم همان لحظه استاد را از در دیگر بردیم به منزل دامادشان. 
بعد  برایشان غذا می بردم  و من مخفیانه  بودند  منزل  آن  در  استاد  روزی  چند 

ایشان را به شهرستانک، در راه چالوس بردیم.« )40(
که امام خمینی در پاریس بود، به آنجا سفر  چند ماه قبل از انقالب هنگامی 
کرد و در مالقات با ایشان برخی از مسائل انقالب را مورد تبادل نظر قرار داد. در 
گونۀ  به  ایشان  با  امام  رابطۀ  که  می شوند  متوجه  امام  اطرافیان  سفر،  همین 
کس دیگری  که امام به ایشان دارد، به هیچ  دیگری است. اعتقاد و اطمینانی 

ندارد.
امام خمینی عالقه خاصی به مطهری داشت، هرگاه وی سخن می گفت، امام 
نشاط  و  ایشان، شادی  با دیدن  و حتی  گوش می داد  به مطالب وی  به دقت 
خاصی پیدا می کرد. سید احمد خمینی می گوید: وقتی امام در پاریس بود، هر 
که مطهری به پاریس آمد به من اظهار  روز برای افراد سخن می گفت. هنگامی 
امام  فرزند  نیست.  درستی  کار  این  و  می کند  صحبت  خیلی  امام  که  داشت 
کنم. از او خواستم  گوشزد  می گوید: من جرئت نکردم تا چنین مطلبی را به پدرم 
گرفت.  که خودش این مطلب را به امام بگوید و نظرشان نیز، مورد پذیرش قرار 
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از آن به بعد امام فقط هفته ای یک بار صحبت می کرد.
در همین سفر پاریس، امام مسئولیت تشکیل شورای انقالب را بر عهده ایشان 
محی الدین  محالتی،  صدوقی،  مطهری،  حضور  با  جلساتی  آنجا  در  می گذارد. 
گفت وگو  انواری، ابراهیم یزدی و یکی دو نفر دیگر، تشکیل و در این باره بحث و 
گفتۀ هاشمی رفسنجانی، امام، مطهری، بهشتی، موسوی اردبیلی،  می شود. به 
و در  تعیین می کند  انقالب  اولیۀ شورای  به عنوان هستۀ  را  ایشان  و خود  باهنر 
ضمن، به این پنج نفر اجازه می دهد تا افرادی را به جمع خود بیفزایند. آن ها نیز 

از چند نفر غیرروحانی برای حضور در شورای انقالب دعوت می کنند.
انقالب و همچنین در  آقای مطهری در شکل گیری  استاد شهیدمان  »نقش 
هدایت فکری شورای انقالب تردیدناپذیر است. در ابتدای تشکیل هستۀ فوق 
کشور، تشکیل دولت  که با هدف تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص مدیریت 
گفته بود، طبعًا مطهری  و ... ایجاد شده بود، به علت آن که امام با ایشان سخن 
می شنیدیم.  ایشان  از  بایستی  بیشتر  را  امام  نص  داشت.  را  ما  مرجع  موقعیت 
گون چپ،  گونا من فکر می کنم این مسئله بی جهت نبود، چون امام از خطوط 
که بعد از پیروزی  راست، ملی گرایی و امثال آن حزب مطلع بودند و می دانستند 

و آزاد شدن جّو، این خطوط، ظهور می کنند...« )41(
به  سوخت رسانی  برای  مشکالتی  که  نفت  صنعت  کارکنان  اعتصاب  از  بعد 
مردم پیش آمد، هیئتی از طرف وی انتخاب و به امام معرفی شد تا به جنوب 
کنند؛ امام، نظر مطهری را پذیرفت و دستور داد تا  کرده و مشکالت را حل  سفر 

کنند. طبق آن عمل 
که بنا شد امام از پاریس به تهران بیاید، مطهری در جمع جامعۀ  وقتی هم 
کمیتۀ  روحانیت می گوید: اواًل باید به فکر محلی برای اقامت امام باشیم. ثانیًا 
استقبال را تشکیل دهیم. شهید بهشتی و مطهری هر یک بدون اطالع دیگری 
کار یکدیگر باخبر  کمیتۀ استقبال بودند. وقتی از  کره برای تشکیل  مشغول مذا
آن  در  که  می دهند  تشکیل  بهشتی  منزل  در  را  مشترکی  جلسۀ  می شوند، 
طرف  از  استقبال  کمیتۀ  سرپرست  به عنوان  محالتی  شهید  و  مفتح  مطهری، 
نحوۀ  و  استقبال  جریانات  تمام  مطهری  می شوند.  انتخاب  روحانیت  جامعۀ 
زمین  به  امام  حامل  هواپیمای  که  هنگامی  می کند.  برنامه ریزی  را  امام  ورود 
کره با  می نشیند، قبل از پیاده شدن، امام ایشان را احضار می کند و پس از مذا



  زاد
کتــاب مــاه

192

ج می شود. در فرودگاه نیز وی مطالبی را جهت خوشامدگویی  وی از هواپیما خار
که دست نوشته آن موجود است. ح می کند  به امام مطر

در ماجرای شکستن دستور حکومت نظامی توسط امام در 21 بهمن 1357 نیز 
مطهری نقش فعالی داشته است. )42(

در طول روزهای پس از انقالب نیز همواره مراقب برخی از جریان های فکری 
ح شود، حساسیت  که انقالب با عنوان اسالمی مطر انقالب بود. به این مطلب 
خاصی داشت و مراقب بود تا برخی جریان های اجتماعی حرکت های انحرافی 

گفتۀ شهید محالتی: ایجاد نکنند. به 
خاصی  گروه  یک  که  دریافت  خود  مخصوص  فراست  با  ایشان  روزها  »آن 
آیت اهلل  با  را  مسئله  این  ایشان  بگیرند،  را  امام  دور  رفاه  مدرسه  در  می خواهد 
که به نحوی امام امت را به مدرسۀ  گذاشت. این بود  العظمی منتظری در میان 
گروه عملی شود. ایشان از همان اول مراقب  علوی بردند و نگذاشتند نقشۀ آن 

اوضاع بودند و هر توطئه ای را خنثی می کرد.« )43(
که امام به مطهری داشت، نظر ایشان را در مورد افراد برای  به دلیل اعتمادی 
مهدوی  برای  را  مرکزی  کمیته  سرپرستی  حکم  پذیرفتند.  مختلف  پست های 
کاشانی، ایشان  کنی و حکم سرپرستی مدرسه عالی شهید مطهری را برای امامی 

از امام می گیرد.

 
منحرف  فکری  جریان های  با  مبارزه  درگیر  مطهری  بعد،  به  پنجاه  دهه  از 
گروه ها مانند مجاهدین خلق با اندیشه های وی مخالف بودند. در  بود. برخی 
مانند  شخصیت هایی  که  شد  پیدا  »فرقان«  نام  به  جدید  گروه  یک  اواخر  این 
به ویژه  می دانستند  خود  اندیشه های  ترویج  جهت  در  بزرگ  خطر  را  مطهری 
گرایش به مادیگری« مطلبی با عنوان  کتاب »علل  آن که در مقدمه چاپ هشتم 
تفسیرهای  و  فرقان  گروه  عقاید  آن  در  و  بود  نگاشته  ایران«  در  »ماتریالیسم 

انحرافی آنان از قرآن را مورد نقد و تحلیل قرار داده بود.
 11 روز سه شنبه  در  را  ایشان  و  به قتل وی می بندند  کمر  گروه  این  سرانجام 

شهادت
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در  می رسانند.  شهادت  به  شب  دقیقه  بیست  و  ده  ساعت   1358 اردیبهشت 
که در آن نوشته بود: »خیانت  گروه فرقان پخش شده بود  محل شهادت اعالمیۀ 
کشاندن انقالب توده های خلق بر همه  شخصی مرتضی مطهری در به انحراف 

روشن بود، لذا اعدام انقالبی نامبرده انجام پذیرفت.«
که آن را برای همسر خود چنین  چند شب قبل از شهادت، خوابی می بیند 

نقل می کند:
کعبه مشغول طواف بودیم  که من و آقای خمینی در خانۀ  »اآلن خواب دیدم 
گهان متوجه شدم حضرت رسول )ص( به سرعت به من نزدیک می شوند.  که نا
همین طور که حضرت نزدیک می شدند، برای این که به آقای خمینی بی احترامی 
یا  گفتم:  و  کردم  اشاره  خمینی  آقای  به  و  کشیدم  کنار  را  خودم  باشم،  نکرده 
نزدیک  خمینی  آقای  به  )ص(  رسول  حضرت  شمایند.  اوالد  از  آقا  رسول اهلل! 
روبوسی  من  با  و  شدند  نزدیک  من  به  بعد  و  کردند  روبوسی  ایشان  با  شدند. 
گذاشتند و دیگر برنداشتند و من  کردند. بعد لب هایشان را بر روی لب های من 
که داغی لب های حضرت رسول را روی  از شدت شعف از خواب پریدم، به طوری 

لب هایم هنوز حس می کنم.« )44(
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معرفی اجمالی كتب استاد
 شهید مطهری
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که در زمانها و مکانهای مختلف ایراد  مجموعه ای است مشتمل بر 15 سخنرانی 
شده اند و وجه مشترک همه آنها این است که موضوع آنها مسائل معنوی و مربوط به 
گر چه در خالل سخنرانی ها گاه به مسائل اجتماعی  خود سازی و تزکیه نفس است ، ا
گذشته از اینکه خواننده را با بعد معنوی  کتاب  نیز اشاره شده است . مطالعه این 
شخصیت استاد شهید مطهری آشنا می سازد ، وی را گام به گام به سوی خود سازی 
و تقوا حرکت می دهد و در واقع یک سلوک معنوی است . برخی موضوعهای طرح 
شده در این کتاب عبارتند از : آزادی معنوی ، عبادت و دعا ، هجرت و جهاد ، بزرگی و 

بزرگواری روح ، مکتب انسانیت

سلسله مباحث تفسیری استاد شهید در سالهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
که عمدتا در بین سالهای 1350 تا 1357 شمسی انجام شده است . جلد اول  است 
که  این مجموعه مقدمه و پیش درآمدی بر این سلسله مباحث محسوب می شود 
در آن به مسائلی همچون زبان قرآن ، مخاطبهای قرآن ، عقل از دیدگاه قرآن و ... 
پرداخته شده است . در مجلدات بعدی تفسیر آیاتی از برخی سوره قرآن از جمله 
حمد ، بقره ، انفال ، توبه ، نور و تقریبا جزء سی ام قرآن انجام شده است. ویژگی 
ممتاز این مباحث ، توجه به مسایل و موضوعات فکری و اجتماعی روز در حین 
تفسیر ایات قرآنی است که موجب تازگی و زنده بودن این مباحث گردیده است . ویژ 
گی دیگر بیان روشن و روان آن است .این انقالب عظیم با کودتای آمریکایی 28 مرداد 
به شکست انجامید؛ زیرا در مراحل پایانی آن، دین از سیاست و هویت ملی از هویت 

شیعی جدا شد و این از مهم ترین عوامل شکست آن بود.

آشنایی با قرآن )1و2و3و...( 

احیای تفکر اسالمی  

که در سال 1349  کتاب مشتمل بر 5 سخنرانی تحت همنی عنوان است  این 
شمسی درحسینیه ارشاد ایراد شده است . سخنرانی اول در تاریخ 7/2/1349 به 
مناسبت یادبود مصلح بزرگ اسالمی ، اقبال الهوری ، درباره » اقبال و احیای فکر 
دینی «  برگزار شده و در سخنرانی های بعدی درباره این موضوعات سخن رفته است: 

کـتـاب



  زاد
کتــاب مــاه
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تفکر دیروز و امروز مسلمین درباره میزان تاثیر عمل در سعادت انسان ، تفکر زنده و 
تفکر مرده ، تفکر اسالمی زهد و ترک دنیا ، فلسفه زهد در تفکر اسالمی

اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب  

اسالم و نیازهای زمان )1و2( 

به طور  که در حدود سال 1353  مقاالتی است  بر سلسله  کتاب مشتمل  این 
نیز همچون  استاد  اثر  این   . گردید  « درج می  » مکتب اسالم  مسلسل در مجله 
دیگر آثار آن شهید بزرگوار از غنای محتوا و سالست بیان برخوردار می باشد. برخی 
کتاب عبارتند از : اخالق جنسی و عقاید  از مهمترین موضوعات طرح شده در این 
متفکرین جدید ، ارزیابی اصول سیستم نوین جنسی ، سببهای طغیان و سرکشی 

قوای نفسانی ، دموکراسی در اخالق ، رشد از نظر غریزه جنسی 

جلد اول این کتاب مشتمل بر 26 سخنرانی است که در زمستان 1345 شمسی و 
در شبهای ماه مبارک رمضان در مسجد ) تهران ( و در یک جمع عمومی ایراد شده 
که  و به همین جهت بیانی ساده و روان دارد . جلد دوم مشتمل بر مباحثی است 
ایراد شده است . مجموعا در  انجمن اسالمی پزشکان  در سال 1351 شمسی در 
این دو جلد ، موضوع چگونگی انطباق قوانین اسالمی با شرایط مختلف زمانی از 
گرفته  که در خود اسالم پیش بینی شده مورد بحث و بررسی قرار  راه مکانیسمهایی 
کتاب عبارتند از : علت تغییر مقتضیات  است . مهمترین عنواین ارائه شده در این 
زمانها ، اخباریگری ، اجتهاد و تفقه در دین ، قاعده مالزمه ، مساله نسخ و خاتمیت ، 

مقام عقل در استباط احکام اسالمی ، جامعه و تاریخ از نظر قرآن

اصول فلسفه و روش رئالیسم )1 _  5(

کتاب یک مجموعه 5 جلدی به قلم عالمه سید محمد حسین طباطبایی  این 
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امامت و  رهبری

امدادهای غیبی در زندگی بشر 

شامل 6 سخنرانی در باره امامت در انجمن اسالمی پرشکان . عناوین سخنرانی ها 
به ترتیب : معنی و مراتب امامت ، امامت و بیان دین بعد از پیغمبر )ص( ، بررسی 
کالمی مسئله امات ، آیه الیوم یئس و مساله امامت ، امامت در قرآن  ، امامت از 

دیدگاه ائمه اطهار علیهم االسالم .

کند ، امدادهای غیبی در زندگی بشر ،   عناوین : خورشید دین هرگز غروب نمی 
مدیریت و رهبری اسالم ، رشد اسالمی .

کـتـاب

)ره(  است که استاد شهید در  شرح و تبیین مطالب متن ، مقدمه و پاورقیهایی جامع 
گرفته  بر آن نگاشته اند . در این مجلدات مجموعا 14 مقاله فلسفی مرود بحص قرار 
ک ، ارزش معلومات  است که برخی از آنها عبارتند از : رئالیسم و ایده آلیسم ، علم و ادرا
کات  اعتباری ، مسائل وجود ، الهیات بالمعنی االخص . این  ، پیدایش کثرت در ادرا
گرچه در اصل یک دوره  کتاب نقش اساسی در مبارزه افکار مادی داشته است ، 

فلسفه اسالمی به شمار می رود .

كامل  انسان 

استاد شهید در این سلسله سخرانی ها برای آنکه آشکار سازند که اسالم یک دین 
جامع است و انسان اسالم ، اسنانی است چند بعدی که همه دستورات این مکتب 
الهی را بطور هماهنگ به مرود اجرا می گذارد ، و برای آنکه جوانان مسلمان را از نگرش 
یک بعدی به اسالم مصون بدارند این بحث را طرح کردند ، که البته نظر سایر مکاتب 
گزیستانسیالیسم ،  کامل « نیز از جمله مکتب سوسیالیسم ، مکتب ا درباره » انسان 

مکتب عرفان ، مکتب عقل و ... مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .
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انسان و سرنوشت

گفتار  بیست 

این کتاب مقدمه ای دارد تحت عنوان » علل انحطاط مسلمین « و در این مقدمه 
بحث درباره برخی موضوعات الزم شمرده شده از جمله اعتقاد به سرنوشت و قضا و 
قدر ، و این رساله به این موضوع اختصاص یافته است . منظور از طرح این مساله 
که  که آیا اعتقاد به سرنوشت ،  آنطور  کتاب اوال تحقیق در این جهت است  در این 
قواعد برهانی فلسفی ایجاب میکند ، از نوع عقاید و افکاری است که معتقدین خود 
گرایند خواه ناخواه به  که به این عقیده می  را به سستی و تنبلی می کشاند و مردمی 
گر دست تعلیم داده شود چنین تاثیر  کشیده خواهند شد ، یا این عقیده ا انحطاط 

سوئی ندارد ؟ 
ثانیا اینکه اسالم این مساله را چگونه و به چه طرزی تعلیم داده است و تعلیم 
اسالمی در این زمینه چه تاثیری در روحیه پیروان اسالم داشته است و می تواند 
که با  داشته باشد ؟ و چون منظور این جهت بوده ، از تعرض به فروع و شاخه هایی 

منظور نامبرده ارتباط ندارد خودداری شده است .

عنوان برخی از این گفتارها :
 عدالت از نظر علی علیه اسالم ، اصل عدل دز اسالم ، مبانی اولیه حقوق از نظر 
اسالم ، فواید و اثار ایمان ، نظر اسالم درباره علم ، پرسشهای دینی ، عقل و دل ، قران 

و مسئله تفکر .

كتاب مساله حجاب  پاسخ های استاد به نقدهایی بر 

کتاب عالوه بر اینکه تا حدی روش فقهی استاد را آشکار می سازد ،  مطالعه این 
که چگونه استاد شهید از یک سو با تز استعماری » اسالم منهای  نشان می دهد 
که جان خود را در این راه فدا می نماید و از سوی  کند تا آنجا  روحانیت « مبارزه می 

دیگر با جمود و تحجر در می آویزد .
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گفتار پانزده 

پیرامون انقالب اسالمی 

پیرامون جمهوری اسالمی 

کتاب بسیار متنوع و جالب توجه و مرود نیاز امروز ماست و همچون  مطالب این 
سایر آثار استاد از اتقان و استقامت رای برخوردار است . برخی از اهم موضوعات طرح 
کتاب عبارتند از : مسئله نفاق ، روایط بین الملل اسالمی ، لزوم تعظیم  شده در این 

شعائر اسالمی ، نهضت ازادی بخش اسالم ، اسالم و نیازهای جهان امروز .

این  در   . است  استاد  تلویزیونی  های  مصاحبه  نیز  و  ها  سخنرانی  بر  مستمل 
مجموعه موضوعاتی همچون : ازادی تفکر و عقیده ، ماهیت و عوامل انقالب اسالمی 
، نسبت جمهوری اسالمی با دموکراسی ، معنویت در انقالب اسالمی ، روحانیت و 

انقالب اسالمی مورد بحث قرار می گیرد 

که دو  شامل 6 بخش می باشد . بخش اول مصاحبه ای تلویزویونی می باشد 
هفته قبل از شهادت استاد با ایشان انجام شده است. بخش دوم مقاله ای پیرامون 
» وظایف حوزه های علمیه « است . بخش سوم مقاله ای تحت عنوان » نقش بانوان 
در تاریخ معصر ایران « و » نقش زن در جمهوری اسالمی « است . بخش چهارم : » 
اهداف روحانیت در مبارزات « . بخش پنجم : » آزادی عقیده « . بخش ششم : » 

اسالم و انقالب « و مسائل حکومت می باشد 

کـتـاب

تعلیم و تریبت در اسالم 

برخی از اهم موضوعات بخش اول : پرورش عقل ، تربیت عقالنی انسان ، مسئله 
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توحیـــــد 

جاذبه و دافعه علی علیه السالم 

کلی مطرح شده و اینکه ایا اصوال راهی برای  بخش اول : مسئله توحید به طور 
اثبات وجود خدا دارد یا خیر . فصول بعدی کتاب به تبیین راههای اثبات وجود خدا 
یعنی راه فطرت ، راههای علمی و شبه فلسفی ) برهان نظم ، راه هدایت موجودات، 
راه خلقت(، راههای عقالنی فلسفی ) برهان محرک اول، برهان سینوی ، برهان 

وجودی (
در فصل » پاسخ به شبهات « دو شبهه مهم ، یکی سازگاری اصل تکامل با توحید 
گرفته اند  کار عالم مرود بررسی قرار  و دیگری مسئله شرور ، بدیها و بی نظمی ها در 
. در ارتباط با اصل توحید و تکامل ، نظریات مختلف از جمله نظریه » تکامل انواع « 

داروین به تفصیل مورد بحث واقع شده اند . 
در خصوص توحید و مساله شرور نیز ضمن ماهیت شرور و انواع آنها ، فلسفه شرور 

در نظام کلی عالم تبیین گریدیده و شبهه موجود در این زمینه دفع شده است .

کلیاتی در باره جذب و دفع به طور عموم و جاذبه و دافعه انسانها  در مقدمه 
که همواره  به طور خصوص بحث شده است . در بخش اول ، جاذبه علی )ع( ، 
کشد، و فلسفه آن و فایده و اثر آن ، مرود  کشیده و می  دلهایی را به سوی خود 
چگونه  که  حضرت  آن  نیرومند  دافعه  دوم  بخش  در   . است  گرفته  قرار  بحث 
، توضیح و تشریح شده  انداخت  کرد و دور می  را به سختی طرد می  عناصری 
کتب  که علی )ع( دو نیرویی بوده است و هرکس بخواهد در  گردیده  است و ثابت 

او پرورش یابد باید دو نیرویی باشد .

کرامت نفس در قرآن و حدیث ، ریشه الهامات اخالقی . عادت ، فعل اخالقی ، 
نظر  از  تعقل  تاریخچه   ، استعداد عقالنی  پرورش  و  پرورش جسم   : بخش دوم 

مسلمین ، عوامل تربیت .
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جهاد

حــــــج 

حماسه حسینی )1و2( 

بحث کلی کتاب پیرامون مفاد و مضمون آیه 29 از سوره توبه می باشد که به لزوم 
که خصوصیات آنها در ایه مبارکه آمده است  کتاب  نبرد مسلمانان با بعضی از اهل 
تصریح دارد . از جمله مطالب مورد بحث : مطلق یا مقید بودن چنگ با اهل کتاب، 
کفار ، جنگ  فلسفه و هدف جهاد ، تفاوت میان مشرک و غیر مشرک ، پیمان با 
دفاعی ، حقوق انسانیت ، جنگ برای رفع مانع از ایمان و توحید ، مقیاس حقوق 

شخصی و حقوق عمومی ، آزادی فکر یا آزادی عقیده ، جزیه .

یادداشتهای استاد درباره حج و مسائل مرتبط با آن می باشد . در این کتاب نقش 
حج در وحدت و تفاهم مسلمانان ، فایده و لزوم درس اخالق برای مسافران حج ، 
کعبه و نقش اجتماعی آن ، احرام و فلسفه آن ، اسرار حج و مطالب خواندنی و جالب 

دیگر مورد بحث قرار گرفته است .

جلد اول شامل سخنرانی ها و جلد دوم مشتمل بر نوشته ها و یادداشتهای استاد 
کربالست . عناوین سخنرانی های جلد اول : حماسه حسینی  شهید درباره حادثه 
کربال ، ماهیت قیام حسینی ، تحلیل واقعه عاشورا ،  ، تحریفات در واقعه تاریخی 
شعارهای عاشورا ، عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی ، عنصر تبلیغ 

در نهضت حسینی

کـتـاب

خاتمیت 

عناوین مورد بحث : خاتمیت در قرآن و حدیث ، علم عقل و جانشین نبوت 



  زاد
کتــاب مــاه

206

خدمات متقابل اسالم و ایران 

پاسخ داده شده  این پرسش  به  اول  . در بخش  باشد  دارای سه بخش می 
گونه تضاد و تناقضی میان احساسات مذهبی و احساسات ملی  که ایا هیچ  است 
ما ایرانیان وجود ندارد یا اینکه اساسا دارای دو نوع احساس متضاد ) مذهبی و 

ملی( می باشیم؟
بخش دوم متکفل پاسخ به پرسش دیگری است و آن اینکه دین اسالم آنگاه 
که در 14 قرن پیش به ایران وارد شد ، چه تحوالت و دگرگونی هایی در میهن 
کشور موهبت بود یا  ما به وجود آورد و آیا اصوال ورود اسالم به ایران برای این 

فاجعه؟ 
ح  کارنامه اسالم در ایران« در واقع ماحصل و نتیجه نهایی مباحث طر فصل » 
شده در این بخش است. در این فصل رهاوردهای ارزشمند اسالم برای ایران 

بیان شده است .
در بخش سوم به پرسش دیگری پاسخ داده شده است و ان اینکه ایرانیان 
چه نقشی در راه نشر و بسط تعالیم دین اسالم داشته اند و انگیزه ایرانی در این 

خدمات چه بوده است ؟
کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران ، خواننده به این نتیجه روشن  با مطالعه 
افتخار  اسالم  برای  ایران هم  و  که »مسائل مشترک اسالم  یافت  دست خواهد 
که به حکم محتوای  آمیز است هم برای ایران، برای اسالم به عنوان یک دین 
را شیفته خویش ساخته  و متمدن و صاحب فرهنگ  باهوش  غنی خود ملتی 
که به حکم روح حققت خواه و بی تعصب  است، و برای ایران به عنوان یک ملت 
کرده و در  و فرهنگ دوست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع 

کاری نموده است .« راهش فدا

تبلیغی ، فلسفه ختم نبوت تشریعی ، تعلیمات اسالم و هدفهای پایان ناپذیر، 
علمای  صفات   ، خاتم  دین  در  علما  نقش   ، اسالم  ماندن  جاوید  و  تاریخ  جبر 
ع ، ارکان خاتمیت ، استعداد پایان ناپذیر قرآن و سنت ،  جانشین انبیاء غیر مشر

قابلیت پایان ناپذیر منابع اسالمی .
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نبرد حق و باطل

حکمت ها و اندرزها

دو بخش است . بخش اول با عنوان : نبرد حق و باطل ، که یکی از موضوعات مورد 
بحث » فلسفه تاریخ « می باشد . بخش دوم : » تکامل اجتماعی انسان در تاریخ « .

 بیشتر مطالب آن پیرامون راه و رسم زندگی و دستورات اسالم در این باب است . 
کتاب  گفتار و از سوی دیگر با  کتاب بیست  گفت از یک سو با  از نظر مقایسه می توان 

داستان راستان شباهت دارد .
برخی عناوین آن:بردگان و آزادگان ، ارکان سعادت بشر ، ایمان و عمل صالح ، 
خواری معصیت و عزت طاعت ، محاسبه نفس ، حق و تکلیف ، روش سیاسی علی 

کار و دانش ، فقر معنوی . )ع( ، دشمنان عقل ، تقوا و روشن بینی ، لزوم همگانی 

کـتـاب


