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مقدمۀ ناشر

ظهور انقالب اسالمی را میتوان مهمترین نقطۀ عطف در تاریخ ایران معاصر ،بلکه
تاریخ اسالم معاصر تلقی نمود .این رخداد تاریخی مهم که إنشاءاهلل آغاز غلبۀ تام
جریان حق علیه باطل است ،سبب شکلگیری نوعی خودآ گاهی تاریخی در حوزۀ
مناسبات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و بهویژه فرهنگی در میان آحاد حقجویان
شده است.
از آنجا که ماهیت این انقالب ارزشی است و بیش و پیش از آنکه یک انقالب
سیاسی باشد ،یک انقالب فرهنگی است ،بدیهی است که الیۀ فرهنگی آن به مثابۀ
الیۀ باطنی و ّ
لب آن محسوب میشود .دشمنان نیز با توجه به این مهم ،از همان دوران
آغاز تکون و تطور انقالب اسالمی ،با هجمههای فکری و اندیشهای ملحدانه ،به تخریب
و شبههافکنی علیه اسالم اقدام نمودند .این دیدگاهها که در فضای روشنفکری و
مجامع انقالبی رواج داشت ،سبب شد که عقاید و تفکرات ملت دینمدار و معتقد به
اندیشههای اسالمی ،بهویژه در قشر جوان متزلزل شود و گرایش به مادیگری در مجامع
دانشگاهی به اوج برسد.
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تغییر نظام شاهنشاهی به نظام اسالمی ،مرزبانی
از آفاق اندیشهای انقالب ،اهمیتی دو چندان یافت؛ چه اینکه هر نظامی برای حفظ
موجودیت ،تدوام و پویندگی خود ،نیازمند نظام عمیق فکری و عقیدتی بهعنوان
تکیهگاه و پشتوانه میباشد .از این رو شرط الزم برای ماندگاری و تداوم نظام اسالمی نیز،
تبیین مبانی فکری ناب اسالمی است.
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در این میان یکی از مهمترین اندیشمندان اسالمی که احیاگر تفکر ناب اسالمی
در جامعه بود و هدف سلوک علمی خود را اصالحگری در شرایط التقاطی جامعه قرار
داده ،در جایگاه یک مصلح فکری اجتماعی در پیروزی انقالب اسالمی و بناگذاری
نظام اسالمی نقشی حیاتی آفرید ،استاد شهید مرتضی مطهری است .به دلیل شأن
اصالحگری و آسیبشناسانهای که مواجهه با جریان روشنفکری ضددینی به وی
بخشیده است ،از یک سو و ارائۀ نسخۀ اصیل مکتب اسالمی و رویکردی نظاموار
به اسالم و اندیشۀ اسالمی از سوی دیگر ،ماحصل کار ایشان به شکلی ممتاز جلوه
کردهاست ،طوری که به فرمودۀ مقام معظم رهبری مدظله العالی« :آثار استاد شهید مطهری،
مبنای فکری نظام جمهوری اسالمی ایران است .دیگران به مقدمات این انقالب خیلی
کمککردند ولی افکار آنها در ساخت نظام جمهوری اسالمی ایران ،نقش آنچنانی
نداشته است ]...[ .اگر ما بخواهیم این نظام در ذهن مردم عمق پیدا کند و حرکات
انقالبی این مردم همچنان ادامه یابد ،بایستی افکار استاد شهید مطهری در میان مردم
رواج یابد».
خوانندۀ محترم با توجه به این موضوع که تببین و تقریر اندیشههای شهید مطهری
به مثابۀ تبیین مبانی فکری نظام جمهوری اسالمی است ،در این اثر میتواند ابعاد
اجتماعی اندیشۀ شهید مطهری را دنبال نماید و با مطالعۀ این اثر با زوایای پنهان تفکر
ایشان ،به منظور دستیابی به یک نظام فکری منسجم آشنا گردد .به نظر میرسد تبیین
آثار شهید مطهری با توجه به دغدغه و مسئولیت تاریخی که وی برای خود قائل بود،
سبب میشود با آثار این متفکر گرانقدر ارتباط مؤثرتری برقرار شود تا در درجۀ اول به
واکاوی اندیشۀ استاد و شناسایی ابعاد آن در جهت فراگیری الگوی صحیح اندیشیدن
و در درجۀ بعد ،در جهت ادامۀ راه وی گام برداشته شود.
مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق در تالش است با انتشار آثار متناسب
با مخاطبان حوزوی و دانشگاهی ،بهویژه دانشجویان در حوزۀ مباحث علوم انسانی،

مقدمۀ ناشر

علوم اجتماعی و فرهنگی اعم از نظری و کاربردی گامی در راستای اعتالی اندیشۀ
ناب اسالمیبردارد و در این راستا از دیدگاههای مخاطبان ارجمند دربارۀ این اثر و
پیشنهادهای سازنده دربارۀ موضوعات یادشده بهگرمی استقبال میکند.
در پایان الزم است ضمن قدردانی از مجاهدتهای حجتاالسالم دکتر سوزنچی در
ارائۀ این مطالب ،از زحمات پژوهشگر گرانقدر ،برادر یاسر طاهر رحیمی -که ویراستاری
محتوایی و تنظیم اثر حاصل تالش ایشان است -و نیز برادر گرامی کمال کدخدامرادی
و محمدعلی زاهدی که مدیریت محتوایی مجموعۀ مجلداتی را بر عهده داشتند که
کتاب حاضر ،بخش نخست آن است ،تشکر و قدردانی نماییم.
ّ
و ما توفیقنا الا باهلل العلی العظیم
محمد جواد نیکروش
مسئول مرکز تحقیقات بسیج
دانشگاه امام صادق
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َ َ ُ َّ
ً
َّ ُ َ ُ ُ َ ً
<یا أ ّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا اتقوا ا ّلل َه َوقولوا ق ْولا َس ِدی اد>
ُ ْ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ْ ََْ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ
ً
َ ََ َ َ ً
َ
1
<یص ِلح لکم أعمالکم ویغ ِفر لکم ذ
نوبک ْم َو َمن ُی ِط ْع ا ّلل َه َو َر ُسول ُه فق ْد ف َاز ف ْوزا َع ِظیما>

استاد شهید مرتضی مطهری از نوابغ ژرفاندیشی است که پس از گذشت سالها

از شهادت ایشان ،هنوز اندیشههای ایشان تازگی و پویایی خود را حفظ کرده است؛ تا
حدی که رهبر معظم انقالب ،به مناسبتی فرمودند« :بنده اعتقاد راسخ دارم و بارها هم
گفتهام که جریان فکری اسالمی انقالب و نظام اسالمی ما در بخش عمدهای متکی به
تفکرات شهید مطهری است؛ یعنی آنها پایهها و مایههای اسالمیای است که ما در
ً
تفکرات اسالمی از آنها بهره بردیم و به نظام اسالمی منتهی شد ...و اآلن هم ما واقعا
بدیل و عدیلی برای مجموعۀ کتابهای شهید مطهری رضوان اهلل علیه نداریم».

2

اما چرا؟ شاید بتوان گفت علت اصلی آن ،توانایی و عمق فکری و خالقیت نظری
کمنظیر ایشان است که با دغدغۀ معرفی صحیح و همهجانبۀ اسالم 3همراه شده
 .1احزاب 70 ،ـ « :71ای کسانی که ایمان آوردهاید! تقوای الهی در پیش گیرید و سخن مستحکم بگویید؛ تا
خدواند کارهای شما را اصالح کند و گناهانتان را ببخشد ،و کسی که از خدا و فرستادهاش اطاعت کند ،قطعا
به رستگاری عظیمی دست یافته است».
 .2بیانات معظم له در دیدار اعضای کنگرۀ حکمت مطهر.82/12/18 ،
 .3بنده از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته ،مقاله یا کتاب نوشتهام ،تنها چیزى که در همۀ
نوشتههایم آن را هدف قرار دادهام ،حل مشکالت و پاسخگویى به سؤاالتى است که در زمینۀ مسائل اسالمى
در عصر ما مطرح است .نوشتههاى بنده برخى فلسفى ،برخى اجتماعى ،برخى اخالقى ،برخى فقهى و برخى
ً
تاریخى است .با اینکه موضوعات این نوشتههاکامال با یکدیگر مغایر است ،هدف کلى از همۀ اینها یک
ً
چیز بوده و بس .دین مقدس اسالم یک دین ناشناخته است .حقایق این دین تدریجا در نظر مردم واژگونه
شده است و علت اساسى گریز گروهى از مردم ،تعلیمات غلطى است که به این نام داده مىشود .این دین
مقدس در حال حاضر بیش از هر چیز دیگر از ناحیۀ برخى از کسانى که مدعى حمایت از آن هستند ،ضربه
و صدمه مىبیند .هجوم استعمار غربى با عوامل مرئى و نامرئیاش از یک طرف و قصور یا تقصیر بسیارى
از مدعیان حمایت از اسالم در این عصر از طرف دیگر ،سبب شده کهاندیشههاى اسالمى در زمینههاى
مختلف ،از اصول گرفته تا فروع  ،مورد هجوم و حمله قرار گیرد .بدین سبب بنده وظیفۀ خود دیده است که
در حدود توانایى در این میدان انجام وظیفه نماید؛ عدل الهی ،ص.14
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است .از نظر ایشان« ،براى روشنفکران مسلمان در عصر ما -که از نظر کیفیت زبدهترین
طبقات اجتماعى مىباشند -و از نظر کمیت ،خوشبختانه قشر قابلتوجهى به شمار
مىروند ،مهمترین مسئلۀ اجتماعى «اسالم و مقتضیات زمان» است .دو ضرورت
فورى ،مسئولیت سنگین و رسالتى دشوار بر دوش این دو طبقه مىگذارد؛ یکى ضرورت
شناخت صحیح اسالم واقعى ...و دیگر ضرورت شناخت شرایط و مقضیات زمان
و تفکیک واقعیات ناشى از تکامل علم و صنعت ،از پدیدهاى انحرافى و عوامل
فساد و سقوط» 1.و خود به بهترین وجه این رسالت را بر دوش گرفت و بدون هیچگونه
چشمداشتی ،آثاری آفرید که سالها پس از شهادتش همچنان طراوت خود را حفظ
کرده است.
نگارندۀ این سطور ،کار مطالعۀ منسجم آثار این متفکر خدااندیش را در یک جمع
دوستانه در دومین سال ورود به دانشگاه آغاز کرد و در مدت زمانی حدود دو سال
به مطالعه ،مباحثه ،تلخیص و تدقیق در آثار ایشان پرداخت؛ و بعدها پایاننامۀ
کارشناسی ارشد خود را نیز در رابطه با آثار این شهید بزرگوار تدوین نمود .پس از آن ،به
تدریس در گروههای مطالعاتی خودجوشی پرداخت که عالقهمند به مطالعۀ منسجم
آثار ایشانبودند .از سال  ،1379با شروع تغییراتی در دروس معارف اسالمی دانشگاه امام
صادق ،مقرر شد تعداد زیادی از این آثار در چهار ترم تحصیلی و در قالب یک سیر
مطالعاتی آسان به مشکل تدریس شود که از آن سال تا زمانی که نگارنده در تهران حضور
داشت (سال  ،)1386به تدریس و بحث دربارۀ این آثار میپرداخت و آشناشدن عدهای
از جوانان پرشور این دانشگاه با اهمیت و عمق آثار این شهید ،کمکم زمینهساز گسترش
نهادهای خودجوش مطالعات آثار وی در سراسر کشور شد؛ به نحوی که نگارنده پس از
این سال نیز بارها و بارها این آثار را در موقعیتها و برای مخاطبان مختلف تدریس کرد
و البته معترف است که در اغلب این تدریسها به زوایایی از معارف اسالمی در اندیشۀ
شهید پی برده که در دفعات قبل متوجه آنها نبوده است.
 .1اسالم و مقتضیات زمان ،ج ،1ص.11

مقدمۀ مؤلف

در سال  1392جمعی از دوستان اصفهانی پیشنهاد دادند که یکبار تدریس کل این
آثار بر اساس همان سیر آسان به مشکل ،به صورت برنامۀ تلویزیونی ضبط شود که البته
به دالیلی این کار نیمهتمام ماند.
در سال گذشته مسئوالن محترم موسسۀ علمی -فرهنگی سدید پیشنهادکردند که
شاید مناسب باشد حاصل این تدریسها -که نه تکرار محتویات کتابهای شهید،
ً
بلکه عمدتا ،بازکردن زوایای پنهان تفکر ایشان به منظور دستیابی به یک نظام فکری
منسجم بوده -در قالب چند جلد کتاب منتشر شود و اساس اولیۀ کار را پیادهکردن
و تنظیم مباحثی قرار دادند که در اصفهان انجام شده بود و مقرر شد بقیۀ بحثها از
ی تدریسهایی که در موقعیتهای دیگر ارائه شده بود ،استخراج شود.
فایلهای صوت 
بر اساس دستهبندی اولیه ،پیشبینی میشود که این مجموعه به چهار جلد برسد
که جلد اول و سوم آن ،از مباحث ارائه شده در اصفهان و دو جلد دیگر ،از بحثهای
ً
دیگر پیاده شده یا خواهد شد .دو جلد اول این مجموعه عمدتا شامل مباحث گوناگون
اجتماعیای است که در سیر آسان به مشکل کتابها مورد مطالعه قرار میگیرد .جلد
سوم ،شامل مباحث مربوط به زن و خانواده است که به خاطر قرابت محتوای آنها
همگی در یک جلد قرار گرفتند و جلد چهارم ،مباحث مبناییتر در زمینۀ انسانشناسی
و مبانی نگاه اجتماعی و دینی شهید مطهری میباشد.
بدین ترتیب ،جلد حاضر بهعنوان اولین جلد از این مجموعه شامل بحث دربارۀ

گفتارهای شهید مطهری در کتابهای آزادی معنوی ،ده گفتار ،سیری در سیرۀ نبوی،
جاذبه و دافعۀ علی ،سیری در سیرۀ ائمه اطهار و حماسۀ حسینی میباشد.
در فصل اول و قبل از شروع بحث از این گفتارها ،به ضرورت و چرایی این سیر
ً
مطالعاتی اشاره شده و سه مسئله مورد بحث قرار گرفته است :اوال اهمیت بهرهگیری از
یک سیر مطالعاتی منسجم چیست و آیا چنین برنامهای ضروری است؟ دوم اینکه چه
ضرورتی دارد که در سیر مطالعاتمان بر اسالمشناسی متمرکز شویم؟ در نهایت آنکه به
چه دلیل برای رسیدن به شناختی منسجم از اسالم ،از میان اندیشمندان مختلف ،بهتر
است آثار استاد مطهری را مبنا قرار دهیم؟
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شهید مطهری دربارۀ سخنرانیهای خود میگوید« :آنچه بهصورت سخنرانى ایراد
مىشود -الاقل سخنرانیهاى من اینچنین است -قابل چاپشدن نیست ،مگر
اینکه از نو دستکارى شود .به عالوه وقتى که بناست چاپ شود ،نمىتوان به مطالبى
که به صورت سخنرانى ادا شده قناعت کرد».
این مطلبی است که نگارنده تا پیش از تألیف کتاب حاضر به اهمیت و دشوار یهای
آن پی نبرده بود .گمان حقیر این بود که بعد از پیادهسازی و اصالح مختصر ،این مباحث
قابل ارائه است ،اما در عمل چنین نشد .بدین ترتیب ،زحمات اصالح و ویراستاری
سخنرانیها را فاضل گرانقدر جناب آقاى یاسر طاهررحیمی متحملشدند .عمدۀ
کتاب به قلم معظمله است که پس از استخراج از فایلهای صوتی ،از نو به قلم خود
ً
نوشته و احیانا اصالح کردهاند و البته بعد از اصالح وی ،کل متن مورد مطالعۀ اینجانب
قرار گرفت و در مواردی به قلم خود چیزهایى اضافه کردهام.
در به ثمر رسیدن این کار افراد فراوان دیگری نیز نقش داشتهاند که نام بردن از همۀ
آنها میسر نیست .از دانشجویانی که در هنگام تدریس با سؤاالت و اشکاالت خود ،به
غنای کار میافزودند ،تا کسانی که در پیادهکردن و ویراستاری ادبی و مراحل چاپ و نشر
کتاب متحمل زحمت شدهاند .اما سزاوار است در این میان ،از پیگیریهای مجدانۀ
جناب آقای محمدعلی زاهدی ،مسئول محترم مؤسسۀ علمی -فرهنگی سدید تشکر
کنم که شاید اگر این پیگیریها نبود ،هیچگاه این کار به این مرحله نمیرسید .امیدوارم
که با عنایت الهی ،این اثر در تعمیق و کاربردیشدن بیشتر معارف اسالمیای که شهید
مطهری تبیین آنها را وجهۀ همت خود قرار داده بود ،مؤثر افتد.
و من اهلل التوفیق و علیه التکلان
حسین سوزنچی
مرداد 1394

پیشگفتار

AAمعرفی سیر مطالعاتی آثار استاد شهید مرتضی مطهری

شناخت منسجم نظام فکری شهید مطهری بهعنوان مقدمهای برای شناخت

عمیقتر اسالم ،از جهات گوناگونی دارای اهمیت است ،اما برای آنکه بحث به
شکل روشنتری بررسی گردد ،ابتدا به سه سؤال اساسی دراینباره میپردازیم و سپس
ً
وارد مباحث اصلی میشویم .سؤال اول اینکه اساسا اهمیت بهرهگیری از یک سیر

شناخت
منسجم نظام
فکری ،مقدمۀ
شناخت عمیقتر
اسالم

مطالعاتی منسجم چیست و آیا چنین برنامهای ضروری است؟ دومین سؤال اینکه چه
ضرورتی دارد در سیر مطالعاتمان بر اسالمشناسی متمرکز شویم؟ در نهایت آنکه به چه
دلیل برای رسیدن به شناختی منسجم از اسالم ،از میان اندیشمندان مختلف ،بهتر
است آثار استاد مطهری را مبنا قرار دهیم؟

AAاهمیتسیرمطالعاتیمنسجم

اهمیت مطالعۀ پیوسته و منسجم از دو منظر قابل توجه است:
اول؛ مطالعه در زندگی به خودی خود خوب است .بدیهی است که رشد انسان بدون

آ گاهی و معرفت امکانپذیر نیست و از میان راههای مختلفی که موجب ارتقای آ گاهی
انسان میشود ،یکی از آسانترین آنها ،مطالعه است .متأسفانه آمار مطالعه در کشور ما

مطالعه ،راه
ارتقای رشد و
آ گاهی

پایین است و فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بهعنوان یک امر ضروری باید بیش از این
مورد توجه قرار گیرد.
دوم؛ اگر شخصی به دنبال افزایش اطالعات عمومی خود باشد ،شاید با مطالعۀ
جسته و گریختۀ روزنامهها و رجوع به سایتهای مختلف به این امر نائل آید ،اما
اینگونه مطالعات در مجموع برای ارتقای سطح فکری انسان چندان سودمند نیست

مطالعۀ
هدفمند ،راه
تحقق نظام
فکری عمیق و
یکپارچه
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و اگر کسی رسیدن به سطوح فکری و علمی باالتر را به طور جدی برای خود هدف قرار
ً
داده ،وصول به این هدف حتما باید در قالب یک برنامۀ مطالعاتی منسجم دنبال
گردد؛ رایجترین برنامۀ مطالعاتی ،برنامههای درسی رشتههای دانشگاهی است؛ هر
ً
رشتۀ دانشگاهی در واقع یک برنامه مطالعاتی منسجم است که مثال طی چهار سال به
دانشجو ارائه میشود و او موظف است کتابهای معینی را با نظم خاصی مطالعه کند
تا پس از اتمام تحصیل ،شالودۀ کلی آن علم در ذهنش نقش بسته باشد .نتیجۀ مطالعۀ
ً
ً
کتابهای درسی ،عموما رفع نیازهای خاصی در جامعه است و لزوما دغدغۀ این را
ندارد که شخص را به نظام فکری جامعی برای زندگی برساند .پس برای کسی که هدف
او رسیدن به یک نظام فکری عمیق و یکپارچه است نیز چارهای جز مطالعۀ هدفمند
نیست .تأ کید بر مطالعۀ هدفمند از این جهت است که مطالعات متنوع و پراکنده
با موضوعات مختلف ،مانند مطالعۀ روزنامهها ،سایتها و مواردی از این دست ،این
هدف را تأمین نمیکند.
ل مسائل اجتماعی و سیاسی هم قابل توجه است .در
اهمیت نظام فکری در تحلی 
ً
تعامالت روزمره ،گاهی با افرادی روبهرو میشویم که مثال در مسائل سیاسی به شدت از
یک دیدگاه جانبداری میکنند؛ از فردی یا جناح سیاسی خاصی حمایت کرده ،در
مقابل رقیب موضع می گیرند ،اما پس از شنیدن سخنان افراد خبره ،تغییر موضع داده،
دیدگاه دیگری را برمیگزینند .فردی که میتواند موضع افراد را تغییر دهد ،با چه مقدماتی
چنین کاری انجام میدهد؟ اگر از فضاهای احساساتی صرفنظر کنیم ،باید اذعان کرد
که مهمترین تفاوت ،در بهرهمندی از یک نظام فکری منسجم است.
هدفنظام
فکری،توانایی
فهم و پاسخ
صحیح مسئله

منظور از نظام فکری منسجم ،شالودهای است که بهوسیله آن میتوان با مسائل
مختلف روبهرو شد و راهکارهای کالن مسائل و مشکالت را پیشبینی کرد .ما در نظام
ً
فکری اوال ،به دنبال توانایی فهم درست از مسائل هستیم و پس از آن ،درصدد یافتن
راهحلهای مناسبی برای آن مسائلیم .این مسائل میتواند شامل انواع مختلفی از
معضالت و مشکالت فردی ،خانوادگی و اجتماعی باشد.
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6 .6اإلرشاد فی معرفة حججاهلل على العباد؛ ابوعبداهلل (شیخ مفید) محمد بن محمد بن
نعمان عکبری ،ج ،۲دارالمفید ،بیروت ۱۴۱۴ ،ق.
7.7اصول الکافی؛ محمد بن یعقوب کلینی[ ،محقق] مهدی آیتاللهی  ،ج ،8
انتشارات نقش نگین ،تهران.1387 ،
8.8األمالی؛ محمد بن علی شیخ الصدوق ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات بیروت،
لبنان ،حدود ۳۸۱-۳۰۶ق.
9 .9اإلنصاف فى النص على األئمة األشراف بحرانی؛ هاشم بن سلیمان حسینى كتكانى،
[ترجمة وتحقیق] سید هاشم رسولی محالتی ،مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر،
بیروت -لبنان 2003،م.
1010بحاراألنوار الجامعةلدرر اخبار االئمةاالطهار؛محمدباقرمجلسی[،محققان]محمد
باقر محمودی ،عبدالزهراء علوی ،بیروت  ،داراالحیاء التراث العربی1403 ،ق.
 1111بیانات مقام معظم رهبری ،در دیدار اعضای کنگرۀ حکمت مطهر.82/12/18 ،
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 1212پیام امام خمینی به مناسبت اولین سالگرد شهادت استاد مطهری.59/1/30 ،
 1313پیام امام خمینی به مناسبت دومین سالگرد شهادت استاد مطهری.1360/2/9 ،
 1414پیام امام خمینی به مناسبت شهادت استاد مطهری.58/2/12 ،
1515ترجمۀ تفسیر المیزان؛ محمد حسین طباطبایی[ ،ترجمه] محمد باقر موسوی
همدانی ،قم ،دفتر انتشارات السالمی.1363 ،
1616التفسیر؛ علی بن ابراهیم قمی ،ج ،2دارالکتاب ،قم.1363 ،
1717التفسیر الکبیر؛ فخر الدین محمد ابوعبداهلل رازی ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت
[بیتا].
1818تفسیر عیاشى؛ ابو النصر محمد بن مسعود عیاشی ،ج [ ،1تحقیق و تصحیح] سید
هاشم رسول محالتى ،قم ،انتشارات مكتبة االسالمیة1380 ،ق.
1919ثواباالعمال و عقاب االعمال؛ محمد بن علی ابن بابویه،انتشارات رضی ،قم،
.1363
2020جاذبه و دافعۀ علی ،مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،تهران.1377 ،
2121حق و باطل؛ مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،تهران.1386،
2222حماسۀ حسینی؛ مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،تهران.1368،
2323جمع خاتمیت با امامت و مهدویت؛ حسین سوزنچی ،ماهنامۀ موعود ،ش،58
آبان .1384
ج  ،1انتشارات جامعۀ مدرسین ،قم،
2424الخصال؛ محمد بن علی شیخ الصدوق ،
1403ق.
2525ده گفتار؛ مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،تهران.1368 ،
2626رسائل التوحیدیه ،رسالة فی الوسائط بین اهلل و اإلنسان؛ محمد حسین طباطبایی،
دفتر انتشارات اسالمی(جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه) ،قم.1361 ،
2727روضة الواعظین و بصیر المتعظین؛ فتال نیشابوری محمد بن احمد[ ،ترجمه]
محمود مهدوی دامغانی ،نشر نی ،تهران.1366 ،
2828زندگانی علیبن الحسین؛ سید جعفر شهیدی ،انتشارات دفتر نشر فرهنگ

کتابنامه

اسالمی  ،تهران.1374
 2929سخنان امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد شهادت استاد مطهری.
3030سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار؛ شیخ عباس قمی ،ج  ،2انتشارات آستان قدس
رضوی تهران.1380 ،
3131سنن النبی؛ محمد حسین طباطبایی[ ،ترجمه و تحقیق] محمدهادی فقهی ،نشر
اسالمیه ،تهران .۱۳۵۴ ،
3232سیری در سیرۀ ائمۀ اطهار؛ مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،تهران.1367 ،
3333سیری در سیرۀ نبوی؛ مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،تهران.1367،
3434سیرۀ حلبى؛ علی بن ابراهیم حلبی ،مصحح :عبد اهلل محمد خلیلی ،ناشر:
دارالکتب العلمیة ،بیروت[ ،بیتا].
3535صحیح مسلم؛ مسلم ابن حجاج نیشابوری ،ج  ،3انشارات دارالفکر ،بیروت،
1407ق.
3636عدل الهی؛ مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،تهران.1389 ،
3737عیون اخبار الرضا؛ محمد بن علی ابن بابویه[ ،ترجمه] حمیدرضا مستفید  -علی
اكبر غفارى ،ج  ،2مؤسسة االعلمی للمطبوعات ،بیروت1404 ،ق.
3838فروع کافی؛ محمد بن یعقوب کلینی ،ج  ،5نشر قدس ،قم.1391،
3939فرهنگ ابجدی عربی -فارسی؛ فواد افرام البستانی[ ،ترجمه] رضا مهیار ،نشر
اسالمی ،تهران.1370،
4040الفصول المختارة ،فصل ثبوت االجتهاد و الكالم مع الكعبی؛ محمدبن محمد مفید،
[محقق] علی میر شریفی ،کنگرۀ شیخ مفید ،قم[ ،بیتا].
4141کامل الزیارات؛ ابن قولیه قمی[ ،ترجمه] محمدجواد ذهنی تهرانی ،پیام حق ،تهران،
.1377
4242كنز الفوائد؛ ابی الفتح محمد بن علی الكراجكی[ ،محقق] عبداهلل نعمه ،ناشر
دارالذخایر ،قم[ ،بیتا].
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4343لسان العرب؛ محمد بن مکرم ابن منظور ،ج ،14داربیروت1375 - 1374 ،ق.
4444اللهوف على قتلى الطفوف؛ السید ابن طاووس الحلی ،جهان،تهران1348 ،.
4545مجموعهآثار؛ مرتضی مطهرى ،انتشارات صدرا ،تهران.1389 ،
4646المزار الکبیر البن المشهدی؛ ابوعبداهلل محمد بن جعفر ،مؤسسۀ نشر اسالمی،
مشهد1378 ،ش.
4747مصباح الشریعة ،الباب السادس فی الفتیا؛ [ترجمۀ]حسن مصطفوی ،انتشارات
حکمت ،قم.1360 ،
4848معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه؛ سید ابوالقاسم خویی ،ج  ،19ناشر
بیروت 1403 ،ق.
4949مفاتیح الحیاة؛ عبداهلل جوادی آملی،نشر اسراء ،قم.1391 ،
5050من ال یحضره الفقیه؛ ابی جفعر محمد بن علی ابن بابویه ،ج [ 4محقق و مصحح]
علی اکبر غفاری ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم1413 ،ق.
5151مناقب؛ ابن شهرآشوب مازندرانی ،انتشارات عالمه ،قم ۱۳۷۹ ،ق.
5252نهج الفصاحة؛ ابوالقاسم پاینده ،سازمان انتشارات جاویدان ،تهران.1324 ،
5353وسائل الشیعة؛ محمد بن حسن عاملی ،ج ،14مؤسسۀ فرهنگی و اطالع رسانی
تبیان ،قم.1387 ،
5454هدایة االمة الی احکام االئمة؛ محمد بن حسن عاملی[ ،محقق] آستان قدس
رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،ج ،3مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف اهل
البیت ،مشهد مقدس1095 ،ق.
5555یادداشتهای الفبایی استاد مطهری؛ مرتضی مطهرى ،ج  ،1انتشارات صدرا،
تهران.1377 ،
5656ینابیع المودة؛ سلیمانبن ابراهیم حنفی قندوزی ،انتشارات داراالسوة ،قم۱۴۱۶،ق.
5757 www.souzanchi.ir.

