
و قوانیني را که در نتیجه سنجش��ها بدس��ت مي آید و هم تاثر و منعکس 
ساختن نتیجه جریان واقعي را در پدیده هاي زندگي که پیش مي آید.

منعکس س��اختن اثري در وج��دان از امتیازات خارجي یا دروني یک 
مس��ئله کاماًل روش��ن است یعني چنانکه ش��کنجه یا آرامش را در درون 
خود احس��اس مي کنیم همچنان وجداني را که مانند میزان الحراره استي 
که وس��یله س��نجش نیکي ها و بدي هایي را که انجام داده ایم بوسیله آن 

دریافت مي کنیم.
 

عوامل تئوريک و رواني عدم وجدان کار در ميان 
مسلمين:

آدمي تا زماني که مس��اله اي از نظر تئوریک حل نکند در مقام عمل 
یقیناً با موانعي مواجه خواهد ش��د. باالخره یا باید عمل را عوض کرد و یا 
اندیش��ه را . و از آنجایي که پیشه ها تابع اندیشه هایست لذا رفتار و اعمال 
انس��انها منبعث از نوع اندیشه اي اس��ت که به آن اعتقاد دارند. پذیرفتني 
نیست که بگوییم پیشه ما یک چیز جداگانه اي است و اندیشه یک امر جدا. 
بلکه باید بگوییم آدمي وقتي در مقام عمل نمي تواند مطابق اندیش��ه اش 
رفتار کند آهسته آهسته نسبت به اندیشه پیشین خود با تسامح برخورد مي 

کند و درصدد توجیه و تعدیل آن برمي آید.
الف(توجی��ه غلط ت��وکل و تاثی��ر آن در عمل: در ق��رآن و احادیث 
مس��لمانان به زندگي متوکالنه دعوت شده اند و بر آنها فرض شده که در 
زندگي خود به خداوند توکل کنند. اما در اثر توجیهات و تفسیرات غلط و 
نابجاي صوفیه توکل  آنچنان که باید جایگاه خود را پیدا نکرده است. تلقي 
آدمیان از توکل این است که کارها را باید طوري انجام داد که جاي پایي 
و جاي دستي براي توکل به خداوند باقي ماند لذا راه صحیح آن است که 
آدمي در انجام امور خود دقت و کارایي الزم را بکار نبرد تا بخشي از کار 

بلنگد و در آن بخش بتوان به خدا توکل کرد .
 معناي توکل که ترک تدبیر اس��ت درست درآید؟ اما واقعیت توکل 
چیزي غیر از این است چه توکل در اموري صادق است که خداوند دست 
آدمي را از انجام آنها و از نشان دادن عکس العمل منع کرده است. بعنوان 
مثال وقتي م��ا نهایت احتیاط را درباره زلزله بعمل آوردیم از آن پس باید 
متوکالنه منتظر اوامر دیگر الهي باشیم. پس آن بخش از کاري که به ما 
انسانها واگذار شده قطعاً باید با آخرین و تا آخرین مرحله کار انجام دهیم و 
هیچ جاي توجیه براي کم کاري و عدم دقت نمي ماند، لذا اینگونه تعبیر از 

توکل براي برخي از آدمیان توجیه گر عدم وجدان کاري شده است.
ب( جدي نگرفتن امر دنیا: درس��ت است که هم قرآن و هم احادیث 
و ه��م زندگي معصومین همه و همه مبین نوع نگرش آنها به دنیا و عدم 
میل و رغبت آنها به دنیاس��ت اما بعض��اً این نگرش آنچنان که باید فهم 
نمي شود و چنین تلقي مي شود که چون دنیا ناپایدار است لذا در انجام امور 

نیز اهتمام الزم را نباید بکار ببریم.
وقتي از یک صوفي پرس��یدند چرا براي خود خانه مهیا نمي کني؟ در 
جواب گفت: »االمر الس��هل من ذلک، کار دنیا از این آسانتر است که به 
فکر تهیه خانه باشیم.« حال اگر کسي در زندگي خود چنین نگرشی نسبت 
به دنیا داشته باشد قطعاً درصدد انجام دقیق امور برنخواهد آمد. وقتي عالم 
اخالق جهان اسالم امام محمد غزالي در باب زهد نسبت به دنیا مي گوید: 
آخرین مرحله زهد نس��بت به دنیا آن اس��ت که براي فرداي خودت غذا 

نداشته باشي آنوقت وضع بقیه مشخص است.

بنابراین س��هل گرفتن امر دنی��ا باعث بي دقتي و ع��دم وجدان کار 
در میان مس��لمین شده اس��ت. در حالیکه از آموزه هاي معصومین چنین 

برداشتي نمي توان کرد .
ج( عدم توجه به قانون و تس��امح نس��بت به آن:  ایرانیها و مسلمانان 
با توجه به اینکه هیچ وقت قانون را براي قانون نمي خواس��تند بلکه آن را 
همیشه توجیه گر گریز از خطرات مي دانستند لذا با کمترین فرصتي از تن 
دادن بدان طفره مي رفتند اما اگر کسي قانون را براي قانون و نظم بخواهد 
و معتقد باش��د که قانون براي همیشه و همه جا است و باید رعایت گردد 

چنین شخصي هرگز در انجام امور کوتاهي نخواهد کرد.
د( خل��ط بی��ن بي عدالتي در قانون و عدم داش��تن وجدان کار: غالب 
کس��اني که به نحوي وجدان کاري ندارند یعني ناعادالنه بودن قانون )به 
زعم خودش��ان( و انجام ناتمام کار مالزمه اي م��ي بیند و ظالمانه بودن 
قانون را با ناتمام گذاش��تن کار جب��ران مي کنند در حالیکه اگر کارمندي 
،معلمي و ... نسبت به میزان حقوق مضبوط در قوانین اعتراض دارند نباید 
آن را با کم کاري و عدم وجدان کاري جبران کنند بلکه باید توجه داشته 
باش��ند که بین این دو هیچ مالزمه اي در کار نیس��ت اگر اشکالي در کار 
هست باید آن را از مسیر صحیح خود حل و فصل کرد. پس براي اینکه به 
وجدان کاري عامل باش��یم الزم است انجام کار را با چیز دیگري مقایسه 

نکنیم بلکه وجدان را حاکم بر آن سازیم.
ه( عدم اعتقاد به ارزش ذاتي کار: ما مس��لمانان کار را وسیله اي براي 
اه��داف دیگر در نظر مي گیریم لذا در انجام بس��یاري از امور خود توفیق 
چنداني بدست نمي آوریم. واقعیت این است که تنها کساني در زمینه هاي 
مختلف کاری  مي توانند توفیق حاصل کنند که کار را فقط براي کار انجام 
مي دهند و آن را از منظر هدف مي بینند نه از منظر وس��یله. عموم کساني 
که به این نگرش قائل نیستند در انجام کارهایشان همیشه با دلسردي و 
ناکامي مواجه اند بر خالف مسلمانان؛ غربیها هم در باب علم و هم کار به 
جایگاه خوبي رسیدند به معنا که در جهان غرب هم علم براي علم آموخته 
مي ش��ود و هم کار براي کار انجام مي ش��ود. یعني هر دوي اینها ارزش 
ذاتي دارند نه ارزش تبعي و به نظر نگارنده تا زماني که چنین نگرشی در 

میان مسلمین پیدا نشود به وجدان کاري نخواهیم رسید.
در نهج البالغه علي علیه الس��الم همیشه نسبت به عدم انجام دقیق 
امور ناراحت مي شدند و از این که مسلمین آن دوران نسبت به انجام امور 
خود تساهل مي کردند معترض بودند. خطبه 27نهج البالغه مبین و موید 
این اعتراض علي علیه السالم است و شاید همین عامل باعث عدم توفیق 

آن حضرت در گستر عدالت بوده باشد.
 

منابع مورد استفاده:
قرآن کریم

نهج البالغه ترجمه فیض االسالم
لغت نامه دهخدا

فرهنگ معین، دکتر معین
فرهنگ آفتاب، عبدالمجید معادیخواه

وهابیت ایده استعمار، سیداحمد علم الهدي
وجدان، استاد محمد تقي جعفري
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جستاری در حديث امام سجاد عليه السالم
سخني است که از امام سجاد، امام زین العابدین 
صلوات اهلل و سالمه علیه رسیده است؛ گرچه از نظر 
سند بعضي این روایات ناظر به اسرار حج جاي تأمل 
اس��ت، جاي تحقیق بیشتر اس��ت ولي متنش بسیار 
قوي است. کساني که احادیث را با متون مي شناسند 

این گونه از روایات را هم معتبر مي دانند. 
از وجود مبارک امام س��جاد س��الم اهلل علیه آن 
طوري که از مس��تدرک مرحوم حاجي نوري از یکي 
از نوه هاي بزرگوار مشایخ پیشین نقل شده است که 
در نس��خ خطي دیده اند )گرچه مرسل است اما مورد 
اعتماد این بزرگان اس��ت( این است که وجود مبارک 
امام سجاد سالم اهلل علیه شبلي را بعد از مسافرت حج 
دید. به شبلي فرمود: چه کردي! آن قصه اش معروف 
و مفصل است. او عرض کرد: من از حج برمي گردم. 
فرمود: آیا میقات رفتي و لباس مخیط )لباس دوخته( 
را ازتن بیرون کردي ولباس ندوخته را )لباس احرام( 
دربر کردي و غس��ل اح��رام انجام دادي و این کارها 

را کردي؟ 
عرض کرد: آري. فرمود: اینکه لباس دوخته را از 
ب��ر گرفتي آیا هنگام کندن لباس دوخته قصد کردي 
که از لباس معصیت بی��رون آمدي؟ عرض کرد: نه. 
فرم��ود: وقتي لباس ندوخته به نام احرام در بر کردي 
آیا قصد کردي جام��ه طاعت در بر مي کني؟ عرض 
کرد: نه. فرمود: وقتي غس��ل اح��رام انجام دادي آیا 
قصد کردي که از گناهان داري شستش��و مي کني؟ 
عرض کرد: نه. من فقط لباس دوخته را کندم، لباس 

اولین سّر 
در

 اسرار 
حج

آيت اهلل جوادی آملی
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احرام در بر کردم وغسل کردم ]و[ نیت کردم، همین؛ 
همین که سایرین انجام مي دهند. 

فرمود: پس تو احرام نبسته اي؛ احرام یک سّري 
دارد؛ یعني یک دس��تور ظاه��ري دارد که آن را همه 
انجام مي دهند ]و[ یک دس��تور باطني دارد که اهل 
سیر و سلوک و کساني که به اسرار حج آگاهند انجام 
مي دهند. این کار یک سّري دارد. معناي اینکه لباس 
دوخت��ه را از بدن به درآورید؛ یعن��ي جامه گناه را از 
ت��ن بیرون بیاورید. آن لب��اس گناهي را که تا کنون 
خودت��ان تار و پودش را بافتی��د و بعد دوختید ودر بر 
کردید از جامه عصیان بیرون بیایید وگرنه روح قضیه 
این است که فرقي بین لباس دوخته و ندوخته نیست. 
اینها عالمت آن اسرار است. انسان در تمام ایام سال 
درلباس دوخته عبادت مي کند به نام نماز. این چنین 
نیست که عبادت در لباس دوخته قبول نباشد ولي در 
حج قبول نیست؛ براي اینکه مي خواهند اسرار حج را 
به انسان تفهیم کنند که انسان یک روزي هم دارد که 
با لباس ندوخته وارد آن روز مي ش��ود و آن روز مرگ 
اس��ت که کفن در بر مي کند یا قیامت با همان کفن 
حضورو ظهور پیدا مي کند. مي خواهند آن مراسم را در 
این مناسک اظهار کنند. اسرار قیامت را در مناسک و 
مراسم حج تجلي بدهند. گفتند لباس ساده در بر کنید 
که هر گونه فخر بر طرف بشود. لباس ندوخته در بر 
کنید که س��فر مرگ در نظرتان مجسم باشد؛ مسئله 

مردن وقیامت در حضورتان حاضر باشد.
 امام سجاد سالم اهلل علیه طبق این نقل به شبلي 
فرمود: معناي کندن لباس خیاطي شده و دوخته شده؛ 
یعني خدایا من دیگر لباس گناه در بر نمي کنم واز هر 
گناهي توبه کردم. تنها گناه نکردن مهم نیست اطاعت 
کردن مهم است لذا انسان لباس احرام بر تن مي کند؛ 
یعني لباس ندوخته، لباس رنگ نگرفته، لباس حالل 
و پاک در برمي کند؛ یعني جامه طاعت در تن مي کند 
و معناي غس��ل کردن در حال احرام این است )گرچه 
این غسل مستحب است واجب نیست( بر خالف ترک 
مخیط و ثوب پوشیدن لباس احرام که آنها الزم است، 

فرمود: معناي غسل کردن این است که خدایا! من آن 
گناه ها را شستشو کردم. 

پس سه کار است: یکي اینکه دیگر گناه نمي کنم؛ 
یکي اینکه تصمیم گرفتم همیش��ه مطیع باشم؛ یکي 
اینکه آن گناهان گذشته را اآلن دارم جبران مي کنم، 
شستش��و مي کنم. یک وقت انس��ان لباس چرکي را 
که مدتها در بدن داش��ت از ب��دن مي گیرد و لباس نو 
مي پوش��د. دراینجا دو تا کار کرد ولي کار س��وم مانده 
است. کندن لباس چرکین یک وظیفه است؛ پوشیدن 
لباس نو، وظیفه دیگر است اما بعد ازکندن لباس چرکین 
و قبل از پوشیدن لباس تازه و نو شست وشو و تطهیر 
بدن هم وظیفه دیگر هس��ت. انسان براي عمل ظاهر 
س��ه تا کار انجام مي دهد: یکي اینکه لباس چرکین را 
از بر بیرون مي کند؛ یکي اینکه این بدن را شست وشو 
مي کند؛ کار سوم آن است که لباس تمیز در بر مي کند. 
در حج همین مسئله هست منتها به صورت سّر. گفتند 
لباس دوخته را از بر بیرون کنید؛ یعني لباس معصیت 
را از ت��ن بکنید، گفتند قبل از اینکه لباس طاعت را در 
بر بپوشید آن معصیتهاي گذشته را با آب توبه و غسل 
پاک کنید؛ نه یعني خدایا! من دیگر گناه نمي کنم خدایا! 
آن گناهان کرده را هم مي خواهم شس��ت  و شو کنم. 
مهم این نیست که انسان از این به بعد گناه نکند، مهم 
آن اس��ت که آن گناه کرده را هم ترمیم بکند. غسل 
اثرش این است. اینکه مي گویند حاجي در هنگام احرام 
در میقات غسل بکند؛ سّر غسل کردن این است: خدایا! 
من همه آن معاص��ي را در پاي توبه تو ریختم و این 
غسل غسل توبه اس��ت و در آن پاک مي شوم. آن گاه 
با بدن پاک، ب��ا قلب پاک جامه طاعت در بر مي کند. 
این اولین سّر در اسرار حج که مربوط به پوشیدن جامه 

احرام است. 
امی��د اینکه م��ردم گرانق��در ایران اس��المي و 
مسلمانان جهان بعد از آشنایي به اسرار حج، مشتاقانه 
به زیارت بیت حق بروند و مش��تاقانه به زیارت حرم 
رس��ول خدا و ائمه بقیع و اعتاب مقدسه � انشاء اهلل � 

بشتابند و حرکت کنند. 
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جِدّ عالمه 
جّد عالمه طباطبائی)ره( از شاگردان و  معاشران نزدیک شیخ محمد حسن 
 نجفی )صاحب جواهرالکالم( بود و نامه ها و نوشته های ایشان را می نگاشت. 
مجتهد بود و به علوم غریبه نیز احاطه داشت اما از نعمت داشتن فرزند محروم 

بود.
 روزی هنگام تالوت قرآن به این آیه رس��ید » و ایوب إذ نادی ربه انّی 
مس��نی الضر و انت ارحم الّراحمین «. با خواندن این آیه، دلش می ش��کند و 
از نداش��تن فرزند غمگین می شود. همان هنگام چنین ادراک می کند که اگر  
حاجت خود را از خداوند بخواهد، روا خواهد ش��د. دعا می کند و خداوند هم � 
پس از عمری دراز � فرزند صالحی به او عنایت می فرماید. آن پسر، پدر مرحوم 
عالمه طباطبائی می شود. پدر عالمه نیز پس از تولد او، نام پدر خود ) یعنی جّد 

عالمه( را بر وی می نهد. 

والدت
عالمه طباطبایی در آخرین روز ماه ذیحجه سال 1321 ه�.ق در شاد آباد 
تبریز متولد ش��د، و 81 سال عمر پربرکت کرد، و در صبح یکشنبه 18 محرم 

الحرام سال 1402 ه�.ق سه ساعت به ظهر مانده رحلت کردند. 
اجداد عالمه طباطبایی از طرف پدر از اوالد حضرت امام حس��ن مجتبی 
علیه السالم و از اوالد ابراهیم بن اسماعیل دیباج هستند، و از طرف مادر اوالد 

حضرت امام حسین علیه السالم می باشند. 
در س��ن پنج سالگی مادرشان، و در سن نه سالگی پدرشان بدرود حیات 
می گویند و از آنها اوالدی جز ایشان و برادر کوچکتر  ایشان بنام سید محمد 

حسن کسی دیگر باقی نمانده بود. 

تحصيالت و اساتيد
س��ید محمد حسین به مدت شش س��ال )1290 تا 1296ه�.ش( پس از 
آموزش قرآن که در روش درس��ی آن روزها قبل از هر چیز تدریس می ش��د، 

آثاری چون گلستان، بوستان و ... را فراگرفت. 
عالوه بر آموختن ادبیات، زیر نظر میرزا علینقی خطاط به یادگیری فنون 

خوشنویسی پرداخت. 
چون تحصیالت ابتدایی نتوانس��ت به ذوق سرش��ار و عالقه وافر ایشان 
پاسخ گوید، از این جهت به مدرسه طالبیه تبریز وارد شد و به فراگیری ادبیات 
ع��رب و علوم نقلی و فقه و اصول پرداخت و از س��ال 1297 تا 1304 ه�.ش 

مشغول فراگیری دانشهای مختلف اسالمی گردید. 
عالمه طباطبایی بعد از تحصیل در مدرسه طالبیه تبریز همراه برادرشان 
به نجف اشرف مشرف می شوند، و ده سال تمام در نجف اشرف به تحصیل 
علوم دینی و کماالت اخالقی و معنوی مش��غول می شوند. عالمه طباطبایی 
علوم ریاضی را در نجف اشرف نزد آقا سید ابوالقاسم خوانساری که از ریاضی 

دانان مشهور آن زمان بود فراگرفت. 
ایش��ان دروس فقه و اصول را نزد استادان برجسته ای چون مرحوم آیت 
اهلل نائینی)ره( و مرحوم آیت اهلل اصفهانی)ره( خواندند، و مدت درسهای فقه و 

اصول ایشان مجموعاً ده سال بود. 
اس��تاد ایشان در فلسفه، حکیم متأله، مرحوم آقا سید حسین باد کوبه ای 
بود، که سالیان دراز در نجف اشرف در معیت برادرش مرحوم آیت اهلل حاج سید 

محمد حسن طباطبایی الهی نزد او به درس و بحث مشغول بودند. 
و اما معارف الهیه و اخالق و فقه الحدیث را نزد عارف عالیقدر و کم نظیر 
مرحوم آیت اهلل سید علی آقا قاضی طباطبائی)ره( آموختند و در سیر و سلوک 
و مجاهدات نفس��انیه و ریاضات شرعیه تحت نظر و تعلیم و تربیت آن استاد 

کامل بودند. 
استاد امجد نقل می کند که » حال مرحوم عالمه، با شنیدن نام آیت اهلل 

قاضی دگرگون می شد. «
 حج��ت االس��الم س��ید احمد قاض��ی از ق��ول عالمه نقل م��ی کند که: 
» پ��س از ورودم ب��ه نجف اش��رف، به ب��ارگاه امیرالمؤمنین علیه الس��الم رو 

از شمار خرد هزاران بیش

 به مناسبت 24 آبان درگذشت فيلسوف و مفسر بزرگ قرآن
عالمه سيد محمد حسين طباطبايی

همه آنچه را درباره حيات عالمه طباطبايی می شود گفت در يک بيت سروده اند:
هر آن کو ز دانش برد توشه اي    جهاني است بنشسته در گوشه اي

و همه آنچه در باره وفات او می توان سرود در يک  سطر بيان کرده اند:
از شمار دو چشم يک تن کم         از شمار خرد هزاران بيش

از اين رو بهتر است زبان در کام کشيم و تنها به بيان بخشی از زندگانی او اکتفا کنيم. 
روحش شاد
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 ک��رده و از ایش��ان اس��تمداد کردم. در پ��ی آن، آقای قاضی ن��زدم آمد و فرمود: 
» شما به حضرت علی علیه السالم عرض حال کردید و ایشان مرا فرستاده اند. از 
این پس، هفته ای دو جلسه با هم خواهیم داشت. « و در همان جلسه فرمود: » 
اخالصت را بیشتر کن و برای خدا درس بخوان. زبانت را هم بیشتر مراقبت نما.«

فعاليت و کسب درآمد
مرحوم عالمه در مدتی که در نجف مش��غول تحصیل بودند بعلت تنگی 
معیش��ت و نرس��یدن مقرری که از ملک زراعیش��ان در تبریز بدست می آمد 
مجبور به مراجعت به ایران می شود و مدت ده سال در قریه شادآباد تبریز به 

زراعت و کشاورزی مشغول می شوند. 
فرزند ایش��ان مهندس سید عبدالباقی طباطبائی می گوید:» خوب به یاد 
دارم که، مرحوم پدرم دائماً و در تمام طول سال مشغول فعالیت بود و کارکردن 
ایشان در فصل سرما در حین ریزش باران و برفهای موسمی در حالی که، چتر 
به دست گرفته یا پوستین بدوش داشتند امری عادی تلقی می گردید، در مدت 
ده سال بعد از مراجعت عالمه از نجف به روستای شادآباد و بدنبال فعالیتهای 
مستمر ایشان قناتها الیروبی و باغهای مخروبه تجدید خاک و اصالح درخت 
شده و در عین حال چند باغ جدید، احداث گردید و یک ساختمان ییالقی هم 
در داخل روستا جهت سکونت تابستانی خانواده ساخته شد و در محل زیرزمین 

خانه حمامی به سبک امروزی بنا نمود. «

مهارتهای عالمه
فرزند عالمه می افزاید: » پدرم از نظر فردی، هم تیرانداز بس��یار ماهری 
بود و هم اس��ب س��واری تیزتک و به راستی در ش��هر خودمان- تبریز- بی 
رقی��ب ب��ود، هم خطاطی برجس��ته بود، هم نق��اش و طراح��ی ورزیده، هم 
 دس��تی به قلم داشت و هم طبعی روان در سرایش اش��عار ناب عارفانه و ....، 
اما از نظر شخصیت علمی و اجتماعی، هم استاد صرف و نحو عربی بود، هم 
معانی و بیان، هم در اصول و کالم کم نظیر بود و هم در فقه و فلسفه، هم از 
ریاضی) حساب و هندسه و جبر( حظی وافر داشت و هم از اخالق اسالمی، هم 

در ستاره شناسی )نجوم( تبحر داشت، هم در حدیث و روایت و خبر و ...،
ش��اید ب��اور نکنید ک��ه پدربزرگ��وار من، حتی در مس��ائل کش��اورزی 
و معم��اری ه��م صاح��ب نظ��ر و بصیر ب��ود و س��ال ها ش��خصاً در امالک 
پ��دری در تبریز به زراعت اش��تغال داش��ت و در س��اختمان مس��جد حجت 
در ق��م عم��اًل ط��راح و معم��اری اصل��ی را عه��ده دار ب��ود و ت��ازه اینه��ا 

 

گوش��ه ای از فضایل آن شاد روان بود وگرنه شما می دانید که بی جهت به هر 
ک��س لقب عالمه نمی دهند و همگان بخصوص بزرگان و افراد خبیر و بصیر 
هیچکس را عالمه نمی خوانند مگر به عمق اطالعات یک ش��خص در تمام 

علوم و فنون عصر ایمان آورده باشند... «

هجرت
به هر حال عالمه طباطبایی بعد از مدتی اقامت در تبریز تصمیم می گیرد تا به 
 قم عزیمت نماید و باالخره این تصمیم خود را در سال 1325ه�.ش عملی می کند. 

فرزند عالمه طباطبایی در این مورد می گوید: 
» همزم��ان با آغاز س��ال 1325ه�.ش وارد ش��هر قم ش��دیم... در ابتدا 
ب��ه منزل یکی از بس��تگان که س��اکن قم و مش��غول تحصی��ل علوم دینی 
ب��ود وارد ش��دیم، ولی ب��ه زودی در کوچ��ه یخچال قاض��ی در منزل یکی 
از روحانی��ان که هنوز هم در قید حیات اس��ت اتاق دو قس��متی، که با نصب 

 پرده قابل تفکیک بود اجاره کردیم، این دو اتاق قریب بیس��ت متر مربع بود.
طبق��ه زی��ر ای��ن اطاقها انبار آب ش��رب من��زل بود ک��ه، در ص��ورت لزوم 
 بایس��تی از درب آن ب��ه داخ��ل خم ش��ده و ظرف آب ش��رب را پ��ر کنیم. 
چون خانه فاقد آش��پزخانه بود پخت و پز هم در داخل اطاق انجام می گرفت 
- در حالی که مادر ما به دو مطبخ )آشپزخانه( 24 متر مربعی و 35 متر مربعی 
عادت کرده بود که در میهمانی های بزرگ از آنها به راحتی اس��تفاده می کرد 
 � پدر ما در ش��هر قم چند آش��نای انگشت شمار داشت که یکی از آنها مرحوم 

آیت اهلل حجت بود. اولین رفت و آمد مرحوم عالمه به منزل آقای حجت بود و 
کم کم با اطرافیان ایشان دوستی برقرار و رفت و آمد آغاز شد.

الزم ب��ه ذکر اس��ت که عالمه طباطبایی در ابتدای ورودش��ان به قم به 
قاضی معروف بودند، چون از سلس��ه سادات طباطبایی هم بودند، خود ایشان 
ترجیح دادند، که به طباطبایی معروف شوند. ایشان عمامه ای بسیار کوچک از 
 کرباس آبی رنگ و دگمه های باز قبا و بدون جوراب با لباس کمتر از معمول، در 

کوچه های قم تردد داشت و در ضمن خانه بسیار محقر و ساده ای داشت. «

رحلت
مهن��دس عبدالباق��ی، نقل می کند : » هفت، هش��ت روز مانده به رحلت 
عالمه، ایشان هیچ جوابی به هیچ کس نمی داد و سخن نمی گفت، فقط زیر لب 

زمزمه می کرد: » ال اله اال اهلل! « 
حاالت مرحوم عالمه در اواخر عمر، دگرگون شده و مراقبه ایشان شدید 
شده بود و کمتر »تنازل« می کردند، و ] مانند استاد خود، مرحوم آیة اهلل قاضی[ 

این بیت حافظ را می خواندند و یک ساعت می گریستند:
» کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 

کی روی؟ ره زکه پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟! «
همان روزهای آخر، کس��ی از ایشان پرس��ید: » در چه مقامی هستید؟« 

فرموده بودند: » مقام تکلم «. 
سائل ادامه داد: » با چه کسی؟ « فرموده بودند: » با حق. «

حجت االس��الم ابوالقاسم مرندی می گوید: » یک ماه به  رحلتشان مانده 
بود که برای عیادتشان به بیمارستان رفتم. گویا آن روز کسی به دیدارشان نیامده 
بود. مدتی در اتاق ایستادم که ناگهان پس از چند روز چشمانشان را گشودند و 
 نظری به من انداختند. به مزاح ] از آن جا که ایشان خیلی با دیوان حافظ دمخور

بودند [ عرض کردم: آقا از اشعار حافظ چیزی در نظر دارید؟ فرمودند:
» صالح کار کجا و، من خراب کجا؟ بقیه اش را بخوان! « 

گفتم: ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
عالمه تکرار کردند: » تا به کجا! « و باز چش��م خود را بس��تند و دیگر 
سخنی به میان نیامد. آخرین باری که حالشان بد شد و راهی بیمارستان شده 

بودند، به همسر خود گفتند: » من دیگر بر نمی گردم. « 
آیت اهلل کش��میری می فرمودند: » شب وفات عالمه طباطبائی در خواب 
دیدم که حضرت امام رضا علیه السالم در گذشته اند و ایشان را تشییع جنازه می 
کنند. صبح، خواب خود را چنین تعبیر کردم که یکی از بزرگان ] و عالمان[ از دنیا 

خواهد رفت؛ و در پی آن، خبر آوردند که آیت اهلل طباطبائی درگذشت. « 
ایش��ان در صبح یکش��نبه 18 ماه محرم الحرام، 1402 سه ساعت به 
ظه��ر مانده به س��رای ابدی انتق��ال و لباس کهنه تن را خل��ع و به حیات 
جاودانی مخلع می گردند و آیت اهلل حاج س��ید محمد رضا گلپایگانی)ره( بر 
ایشان نماز می گذارند و در باال سر قبر حضرت معصومه علیها السالم دفن 

می کنند. 
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مسلمانان سهم عمده ای در تمدن جدید دارند . مورخین غربی علوم 
جدید ، ثابت کردند که اگر مسلمانان نبودند ، بیشتر دانش های قدیم از بین 

می رفت و نهضت جدید اروپا سال های سال به تاخیر می افتاد .
و در زمانی که تمدن مسلمین در اندلس درخشید . یعنی در دو قرن 
س��وم و چهارم هجری ) قرن نهم و دهم میالدی ( اروپا غرق در دریای 

توحش و بی فرهنگی بود . 
و هنگام��ی که اراده کردند تا ردای جه��ل و نادانی را از دوش خود 
بیفکنن��د ، روی به مس��لمانان آوردند ، تا دانش از آنه��ا بیاموزند ، زیرا که 
 آن��ان غیر از مس��لمین چراغی ب��رای دانش ها ، نیافتند تا به وس��یله آن

راهنمایی شوند .
و از سال 1130 میالدی ، در طلیطله مدرسه ای برای ترجمه تاسیس 
شد ، تا مشهورترین تالیفات مسلمانان را از زبان عربی به زبان التین ، ترجمه 
 نمایند )برگردانند( . و آن زمان بود که غربی ها احساس کردند که جهانی

)دیگر ( غیر از جهان عقب مانده شان وجود دارد .
بع��د از آن ) مس��اله ( ، اکن��ون باید نگاهی گذرا ب��ه دانش هایی که 
مسلمین  در آن پیشرفت نمودند ، و آن را در شرق و غرب گسترش دادند ، 
داشته باشیم . و به خصوص در علم پزشکی ، به بررسی و مطالعه بر روی 
بیماری ها ، توجه نموده ، و به مداوای آن با توجه به تجارب به دست آمده 
در آزمایش��گاه ها و بیمارس��تان هایی که خود آن را تاسیس کرده بودند ، 

روی آوردند ، تا اینکه به پزشکی قدیم مطالب جدید زیادی را افزودند .
و کاف��ی اس��ت ک��ه بدانی��د ، ک��ه کت��اب » ابو القاس��م زه��راوی« 
ن��ام ب��ه  و  جراح��ی  و  پزش��کی  در  بخ��ش   20 در  ش��ده   تدوی��ن 
» تصری��ف لمن عجز عن التالیف « ) توضیح برای کس��انی که از گردآوری 
ناتوان هس��تند( می باشد ، این کتاب مشتمل بر بیش از 200 شکل از ابزار و 
ادوات جراحی می باش��د . و ترجمه این کتاب ، منبع و مرجعی برای پزشکان 

غربی بوده است .
مسلمانان همانا کسانی هستند که پایه های صنعت » داروسازی « را 

بنا نهاده و کتاب هایی را در این زمینه تالیف نمودند.
اما درباره علم شیمی ، دانشمندان آگاه اروپایی معترفند که مسلمانان 
پایه ه��ای این عل��م را نهاده اند ، و غربی ها بعض��ی از صنایع ، بخصوص 
صنعت کاغذ س��ازی را  از آنها گرفتند همانطور که بیش از 50 اس��م از 
اسامی مربوط شیمی را که واضع آن ، مسلمین بودند ، به زبان خود ترجمه 

کردند .
و در زمینه علوم ریاضی مس��لمانان ضمن اقتباس ارقام هندی آن را 
تهذیب کرده و ابتکاراتي را در مورد شمارش دهگانه ، با کارکرد عدد صفر 

که امروزه نیز استعمال دارد، به وجود آورند. 

مسلمانان
پايه گذاران

تمدن 
جديد
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اما در مورد )  علم( جبر ، نشانه های آشکار آن را آشکار ساخته ، و مواردی را 
بدان اضافه نمودند تا به صورت علم مستقلی در آید ، و فرنگی ها اسم این علم 

را از آنها گرفتند و به زبان خود نقل کردند اولین کتاب جبر مربوط به 
محمد بن موسی خوارزمی است و مسلمین علم مثلثات را به  علمی 

مستقل و به صورت کامل و همه جانبه تدوین نموده اند .
و در عل��م نجوم ، کارهای برجس��ته زی��ادی ، انجام 
داده ان��د ، و رصد خانه هایی را در گوش��ه و کنار مملکت 
اس��المی تاس��یس نمودند . و این علم را از خرافه های 
مربوط به طالع شناس��ی تطهیر نمودن��د ، و جدول های 
دقیق و پر فای��ده ای را اختراع کردند ، و به کروی بودن 
زمی��ن ،  و چرخش آن بر محور خ��ود ،  اعتقاد پیدا  کردند ، 
و اس��طرالب دقیق را اختراع نمودند ، و به موقعیت های 
بسیاری از ستارگان پی بردند ، و طول ) مدت ( سال شمسی 
را محاس��به کردند و همه این موارد ماخذ و منبع مهمی 

برای دانشمندان عصر ما گردید .
 این علما  همچنین مواردی را در مورد علم مکانیک 
نوشتند  و اسم آنچه را که نوشتند ،  » علم الحیل «  نامیدند ، 

و همچنین  در مورد صدا ، ایجاد و پخش آن تحقیق نمودند ، 
و به پدیده کش��ش آهن ربائی پی بردند ، و در پرتو شناسی ، 

تحقیقات زیادی نمودند که کسی بر آنها پیشی نگرفته 
بود.

نظریات اجتماع��ی و اقتصادی ابن خلدون ، 
در مقدم��ه تاریخ معروف وی ، دانش��مندان 

غربی را به تعجب وا داش��ت ، در نتیجه 
بس��یاری از آنها ) دانش��مندان غربی(  ، 
وی را بنی����انگذار علم االجتم����اع 
)جامعه شناسی ( و اصول اقتصاد سیاسی 

و ... به حساب می آورند .
و مسلمانان اگر چه نیروهای ستمگر علیه 
آنها توطئه کرده و آنها را در مرحله ای از زمان 
از کاروان عل��م و دانش ، دور کردند ، ولی آنها 
قدرت خویش را در گذش��ته به مرحله اثبات 
رس��انیده اند و دوب��اره می خواهن��د صفحات 
ش��کوهمندی را در تاریخ با نوآوری آنچه که 

می تواند افتخاری برای بش��ریت در آینده باشد ، 
هماهنطور که علمشان افتخاری برای بشریت در 

گذشته بود ، به وجود آورند . 
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خوی هــای ستوده
مناجات امام سجاد عليه السالم
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بار خدايا ! بر محمد و آل محمد درود فرست و ايمانم را به کامل ترين ايمان 
برسان و باورم را بهترين يقين قرار بده و نيت مرا به بهترين نيت ها و کردارم 

را به نيکوترين کردارها ختم کن...
مـرا از کاری کـه اهتمام به آن مرا از بندگيت باز می دارد بی نيازم کن ، ومرا 
به آنچه فردا ) روز جزا ( از آن بازپرسی می نمايی وادار ، و روزهای مرا در آنچه 
کـه برای آن مـرا آفريده ای خالی کن ) صرف نما ( و مـرا ) از ديگران ( بی نياز 
فرما و روزی ات را بر من گشايش ده . مرا به کبر آزمايش مکن و برای )بندگی ( 
خود رام ساز و عبادتم را با عجب و خودپسندی تباه مگردان و خير ونيکی برای 
مردم را به دست من روان ساز ، و آن را به منت نهادن باطل مفرما و خوی های 

پسنديده را به من ببخش و مرا از فخر فروختن نگاه دار.
   بـار خدايـا ! بر محمد و آل او درود فرسـت و مـرا در ميان مردم به درجه و 
مقامی سـرافراز مفرما ، جز آنکه پيش نفسـم مرا مانند آن  پست نمايی، عزت 
و ارجمنـدی آشـکارا برايم پديـد مياور جز آنکه به اندازه آن پيش نفسـم برای 
مـن خواری درونی پديد آوری وتا هنگامی که عمرم در فرمانبرداری به کار رود، 
عمرم ده و هرگاه عمرم چراگاه شـيطان شـود )و او بر من تسلط يابد ( بميرانم 

پيش از آنکه غضب تو به من رو آورد يا خشمت بر من استوار گردد .
بار خدايا ! بر محمد و آل او درود فرست و مرا به زينت صالحين وشايستگان 
آراسـته فرما و بر من ارزانی دار زيور پرهيزکاران را در عدل وداد ، فرونشـاندن 
خشم ، خاموش کردن آتش کينه ، گرد آوردن متفرقان و شکسته نفسی و گفتن 
حق اگرچه سخت باشد و کم شمردن نيکی در گفتاروکردارم اگرچه بسيار باشد 

و بسيار شمردن شر و بدی در گفتار و کردارم اگرچه کم باشد ....
بـار خدايـا ! بر محمد و آل او درود فرسـت و فراخ تريـن روزی ات را بر من 
هنگام پيری و قوی ترين توانايی ات را در من هنگامی که به رنج افتم قرار ده و 
مرا به کاهلی و سستی در بندگی ات گرفتار مکن  و مرا در حالت اضطرار به ياری 
خواسـتن از غير ) ذات اقدس ( خود و چـون فقير و نيازمند گردم فروتنی برای 
درخواست از غير خويش و چون بترسم به زاری کردن پيش غير خود آزمايش 
 مفرما که به آن سـبب سـزاوار خواری و بازداشتن ) از رحمت ( و روی گرداندن

) کيفر ( تو شوم ، ای مهربانترين بخشندگان !         
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

اطالعیه برگزاری كالسهای اسالم شناسي
 مسجد امام حسین )ع( قصد دارد با مشارکت جامعة المصطفی جهت تقویت بنیانهای علمی ، معنوی و 
اخالقی خانواده ها بویژه جوانان دانش آموز و دانشجو اقدام به برگزاری دوره های مختلف کالسهای 

اسالم شناسی به صورت مجازی نماید.
زمان کالسها برای هر روز یک ساعت در نظر گرفته شده و ثبت نام از تاریخ شنبه  6 /1389/9 تا  

شنبه 1389/9/13 خواهد بود.
مدارک مورد لزوم:

ارائه 2 قطعه عکس، تصویر گذرنامه ، تصویر مدرک تحصیلی س��ال آخر دبیرس��تان یا مقاطع 
باالتر ، مبلغ 300 درهم ودیعه 

کالس��ها در دو ترم تحصیلی از آذر ماه 1389 آغاز و تا اس��فند ماه س��ال 1390 ادامه خواهد 
یافت. عالقمندان می توانند از طرق زیر در یادگیری این مباحث مشارکت کنند :

   www.3rdimain.com  از طریق اینترنت و با مراجعه به سایت مسجد امام حسین )ع( به نشانی
دریافت CD  از دفتر مسجد 
شرکت در کالسهای حضوری

در انتهای هر دوره نیز به کلیه کس��انی که با موفقیت از عهده آزمون پایانی بر آیند ، گواهی پایان دوره و به نفرات برگزیده جوایز 
نفیسی همچون هزینه سفر عمره و سفر مشهد مقدس و غیره تعلق خواهد گرفت. 

امید است با استقبال خواهران و برادران ایمانی بتوانیم در عرصه فعالیت های علمی و فرهنگی اسالمی ، خدمات گسترده تری را 
عرضه نماییم .

منتظر اطالعیه های تکمیلی مسجد باشید.
امید است با استقبال خواهران و برادران ایمانی بتوانیم در عرضه فعالیت های علمی و فرهنگی اسالمی ، خدمات گسترده تری را 

عرضه نماییم .
دفتر مسجد امام حسین )ع(

امسال مراسم شکوهمند والدت حضرت معصومه )س( 
و روز دختران در مسجد با حال و هوای تازه ای برگزار گردید. 
ش��ب والدت عالوه بر مدیحه سرایی برای حضرت ، جناب 
حجت االسالم والمسلمین مدنی به ایراد سخن پرداخته و در 

باره فضایل و مناقب ایشان مطالبی را بیان داشتند.
در روز میالد حضرت معصومه )س( نیز جشن پرشکوهی 
برای خواهران و بویژه دختران جوان در بخش بانوان مسجد 

برگزار گردید که در نوع خود کاری تازه و بدیع بود.
در این جش��ن که با حضور فعال خواه��ران اجرا گردید 
انج��ام کلیه برنامه ها به عهده خود دخت��ران بود و در پایان 

سرکار خانم طباطبایی برای حاضران سخنرانی نمودند.

برگزاری مراسم والدت حضرت معصومه )س( و روز دختران

اخبار مسجد امام حسين عليه السالم
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یازده��م ذیقع��ده میالد با س��عادت 
حضرت رض��ا )ع( برای همه مس��لمانان 
بوی��ژه ایرانی��ان روز بس��یار باعظم��ت و 

پرشکوهی است.
 در ای��ن ای��ام فرخنده مس��جد امام

حسین )ع(  به مدت سه شب میزبان جناب 
حجت االس��الم والمسلمین عبدخدایی از 

علمای گرانقدر خطه خراسان بود.
ایشان در بیانات ارزشمند خود در باب 
عصمت و عظمت حضرت رضا )ع( بویژه 
در ابع��اد معنوی و علم��ی مطالب مفید و 

پرثمری را ارائه کردند.
مدیحه س��رایی جناب آق��ای عارفی ، 
مس��ابقه کتبی و حضوری برای خواهران و 
برادران همراه با اهدای جوایز ، قرعه کشی 
و اعطای هدایا به دارندگان اس��امی رضا ، 
پخش کلیپ میالد و ... از جمله برنامه های 

دیگر این جشن باشکوه بود.
مشابه این برنامه با حضور سخنران و مداح 
مدعو در روز چهارشنبه در سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در ابوظبی برگزار گردید که مورد 

استقبال ایرانیان مقیم قرار گرفت.

دوره های آموزشی ویژه خواهران
مسجد امام حسین )ع( جهت ارتقای سطح آموزشی ، فرهنگی و هنری خواهران محترم 
اقدام به برگزاری کالس های روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ، حفظ قرآن ، خیاطی ، گیپوربافی ، 

گلدوزی سنتی، گل سازی با خمیرچینی ، طراحی و نقاشی و .... ویژه خواهران نموده است .
عالقمن��دان م��ی توانند ب��رای بدس��ت آوردن اطالعات بیش��تر و ثبت نام با ش��ماره 

0559984463 تماس بگیرند.

عرضه محصوالت یارانه ای 
مقارن با میالد مس��عود ثامن الحجج حضرت رضا )ع( مرکز کامپیوتری نور محصوالت 

خویش را در مسجد عرضه نموده و با تخفیف 50% به معرض فروش گذارد.
عرضه این محصوالت که عمدتا در بخش قرآن ، حدیث ، فقه و اصول ، کالم، تفسیر و 

... و غالبا به صورت  CD تنظیم و ارائه شده است، مورد استقبال مردم قرار گرفت.
یکی از مس��ئوالن این مرکز در پایان نماز جمعه م��ورخ 1389/7/23 با توضیح کاربری 
محصوالت به حجم انبوه فعالیتهای مرکز جهت دسترس��ی آس��ان کارب��ران به اطالعات و 

تحقیقات دینی و اسالمی اشاره نمود.
الزم به ذکر است که این محصوالت همچنان در مسجد قابل ارائه و عرضه است.

افتتاح بانک اطالعاتی 
کتابخانه مسجد

ب��ا افزایش کتابهای کتابخانه مس��جد 
به دو برابر تعداد پیش��ین و گسترش ساعات 
مراجع��ه به کتابخان��ه از ش��یفت صبح ، به 
شیفت صبح و عصر ) تا ساعت 9 شب ( بانک 
اطالعاتی کتابخانه مسجد نیز افتتاح گردید.

از این پس مراجعین محترم می توانند با 
سرعت و سهولت به منابع مورد نظر خویش 
دسترس��ی یافت��ه و با آس��ان ترین روش به 

مطالعه بپردازند.
امکان عضویت در کتابخانه نیز در همه 

ساعات کار آن برای همگان فراهم است.

برگزاری جشن ميالد 
سلطان سریر ارتضا،

 حضرت علی بن
 موسی الرضا )ع(
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هرچه بينی در جهان دارد عوض  
                        گر عوض حاصل تو را گردد غرض

بی عوض دانی چه باشد در جهان
                         عمر باشد ، عمر! قدر آن بدان

از کودکی بـه ما آموخته اند که » وقت طالسـت.« 
غافـل از آنکـه طال را، هم می شـود ذخيره کرد 

و هـم می توان دوباره به دسـت آورد؛ شـايد 
چينی هـا اين موضوع را بهتر درک کرده اند، 
که در ضـرب المثل های خـود آورده اند: با 
يـک متر طـال نمی توان يک متـر وقت را 

خريد.
افزون بر توصيه هايـی که از فرهنگ های 
گوناگون درباره زمان آموخته ايم، آدمی از 
نظر وجودی در تنگنای مبهمی گرفتار آمده 
 است; از يک سو خداوند در او ظرفيت نا محدود

»انسـانيت«  را به امانت گذاشته و از سوی 
ديگـر، هميـن انسـان نمی داند کـه فرصت 

محدود، اما نامعلوم زندگی او چقدر است!
در مـاورای ايـن حقيقت ، آدمـی بايـد بتواند با 

اسـتفاده از لحظات عمر، در بارگاه حضرت احديت 
شرمنده نباشد.

                        فردا که بارگاه حقيقت شـود پديـــد
                   شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

»حافظ«     

تمامی فنون و تکنيک های مطرح شده در علم مديريت، 
بـر تحقيق اهـداف در کوتاهتريـن زمان ممکـن و با 
کمتريـن هزينه تاکيد دارند و در تمـام آنها دو محور 

اصلی و اساسی قابل توجه داده شده است:
1.شناخت آفت های زمان 

2.راه های مبارزه با آفات زمان
حرکت حول دو محـور باال يکی از مهم ترين ابعاد 

بهبود بهـره وری در تمامی سـطوح فردی، 
سـازمانی و ملی اسـت، که خوشـبختی، 
سـعادت و بهروزی هر ملتی به آن است، 

ما در اينجا به آن اشاره می کنيم:
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