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اردیبهشت شهادت استاد مطهری و روز معـــــــــــلم
وزی انقالب اسالمی و شهادت استاد مرت�ن مطهری در روز 12 اردیبهشت  پس از پ�ی

ماه سال 1358 توسط گروه فرقان، این روز به عنوان روز معلم نامگذاری شد

12

 دوازدهم اردیبهشت، روز معلم است و البته آغاز هفته معلم؛ روزي که هم در
ن نامي را به خود گرفته است؛ گرچه در پیش  پیش از انقالب و هم پس از آن، چن�ی

.از انقالب اسالمی، گویا دو، سه سالی بیش، پایدار نمانده است
میدان در  فرهنگیان  ی 

ا�ن اع�ت ی  گردهما�ی در  و   1340 سال  ماه  اردیبهشت    در 
 بهارستان- روبه روي مجلس ملی آن زمان- ی� از فرهنگیان به نام دك�ت ابوالحسن
، از سوي ، از پاي درمي آید و این روز، تا چند سالی ی

 خانعلی با گلوله رسگرد شهرستا�ن
ن دقیقه هاي د. اما 18سال پس از آن و در واپس�ی  فرهنگیان، روز معلم نام مي گ�ی

ی
مرت�ن آیت الله   حوزه،  شناخته شده  استاد   ،58 سال  اردیبهشت  دوازدهم   شب 

روز معلم انقالب،  از  آن هم پس  و  روز  این  دیگر  بار  و   مطهري، شهید شد؛ 
نامیده شد.ا

جامعه  
گ

فرهن� ق�ش  ویژه  به  باسواد  اقشار  روشنگری  در  مطهری  مرت�ن   ستاد 

 قدم های اسایس برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای فکر دی�ن اصیل و �ب
ایه و منطبق با نیاز روز جامعه در حال گذار ما بسیار مؤثر بوده  است. نقش  پ�ی
 کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان
 بسیار مهم جلوه می كند. چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی اند، لذا
ت امام خمی�ن )ره( همچون نقش انبیا است برای مردم .نقش آنان به گفته ح�ن

 مرت�ن مطهری سال ۱۳۳۱ش از قم به تهران مهاجرت کرد و در مدرسه سپهساالر
اثرش ن  نخست�ی کرد.  تدریس  مروی  مدرسه  و  فعل(  مطهری  شهید   )دانشگاه 
ن ح كتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم )اثر استادش سید محمدحس�ی  یع�ن رسش

به تدریس در دانشکده از سال ۱۳۳۴  ( را در سال ۱۳۳۲ منت�ش کرد و   طباطبا�ئ
.الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران مشغول شد

.مطهری در طول این سال ها با گروه فدائیان اسالم ارتباط داشت
؛۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در ۱۵ خرداد     دستخط مرت�ن مطهری در زندان موقت شهربا�ن
را الله خمی�ن  آیت  که  پهلوی  نظام سلطن�ت  به  مردم  اضات  اع�ت �پ  در  و   ۱۳۴۲ 
ن به همراه عده ای دیگر از روحانیون، زندا�ن و پس  بازداشت کرده بود مطهری ن�ی
 از ۴۳ روز آزاد شد.بعد از قیام ۱۵ خرداد همکاری با جمعیت های موتلفه اسالمی
 را آغاز کرد.در سال ۱۳۴۴ به خاطر انتشار دو جلد كتاب داستان راستان موفق به

دریافت جایزه از یونسکو شد
۱۳۴۶ سال  در  همفکران  از  تن  چند  کمک  به  ارشاد  حسینیه  تأسیس  به   اقدام 
ین کارهای مطهری دانسته شده است.مطهری در عاشورای  شمیس، ی� از مهم�ت
 سال ۱۳۹۰ قمری برابر با اسفند ۱۳۴۸ شمیس در حسینیه ارشاد علیه صهیونیسم

ی وی شد ا�ن کرد که منجر به دستگ�ی .سخ�ن
فلسطی�ن آوارگان  برای  به جمع آوری کمک  به خاطر دعوت   او در سال ۱۳۴۹ش 

با همکاری  خاطر  به   ۱۳۵۰ سال  در  گرفتو  قرار  بازجو�ی  مورد  و  شد   دستگ�ی 
 حسینیه ارشاد به وسیله ساواک دستگ�ی و پس از بازجو�ی آزاد شد.]نیازمند منبع[
از حسنیه باعث جدا�ی مطهری   ، یع�ت او و عل رسش ن  ب�ی  اختالف نظرهای موجود 
به شمیس،   ۱۳۵۰ دهه  سال های  طول  در  شد.مطهری  ۱۳۴۹ش  سال  در   ارشاد 
 توصیه امام خمی�ن هفته ای دو روز به قم عزیمت کرده و به تدریس در حوزه
ل و ن ن سلسله جلسات دریس در م�ن  علمیه قم می پرداخت و همزمان در تهران ن�ی

ه تشکیل می داد .غ�ی
 مطهری در سال های ۱۳۵۳-۱۳۵۱ش در مسجد الجواد، مسجد جاوید و مسجد ارک

ا�ن می کرد تا این که در سال ۱۳۵۴ش ممنوع المن�ب  و دیگر مراکز دی�ن تهران سخ�ن
پاریس رژیم شاه در سال از  بازگشت  امام خمی�ن هنگام   شد.مطهری در كنار 
ی با یک استاد کمونیست دانشکده الهیات( از  ۱۳۵۵ش مطهری را )به بهانه درگ�ی
ن سال با همکاری چند تن از روحانیان  دانشکده الهیات بازنشسته کرد.وی در هم�ی
ن با سفر به نجف  تهران، جامعه روحانیت مبارز تهران را بنیانگذاری کرد. همچن�ی

ف، با امام خمی�ن دیدار کرد ارسش

 مرت�ن مطهری )-۱۲۹۸ ۱۳۵۸ش( مشهور به شهید مطهری یا استاد مطهری،
عالمه شاگردان  از  و  هجری  چهاردهم  قرن  در  شیعه  نویسنده  و   متفکر 
فکری ان  ره�ب از  و  گذار  تأث�ی افراد  از  مطهری  بود.  خمی�ن  امام  و   طباطبا�ئ 
روز تا  را  انقالب  شورای  ریاست  وی  می رود.  شمار  به  ایران  اسالمی   انقالب 

 .شهادت بر عهده داشت
 پیش از انقالب اسالمی، مبارزات فکری مطهری در مقابله با جریانات فکری 
تفکرات این  از  توجهی در رویگردا�ن جوانان  قابل  نقش  ایران  در   مارکسیس�ت 
 داشت. او از بنیان گذاران حسینیه ارشاد است.  مطهری آثاری متعددی در کالم
ن آموزه های اسالم و تشیع،  و فلسفه اسالمی نوشته است. روزآمدسازی و تبی�ی

 های فعالیت های فکری مطهری است
گ

 .از ویژ�
 مطهری، آموزه های اسالمی را که قبالً در قالب بیانا�ت پیچیده ارائه می شد، به
 سبک ویژه خود، به صورت آسان و با زبان روز در اختیار مخاطبان قرار می داد.
 كتاب های او در موضوعات مختلف دی�ن بارها به زبان های مختلف منت�ش شده
 است.  سالروز شهادت مرت�ن مطهری، در ایران روز معلم خوانده شده و

ن ارتباط برگزار می شود ن های بزرگداش�ت در هم�ی .آی�ی

براى مقام معلمی ارزش بسیارى قرار بیت علیهم السالم   از منظر روایات اهل 
 داده شده است؛ چرا که او روح و جان افراد را پرورش داده، به سوى رشد و تر�ت

.و تعال می برد
خویش بخش  حیات  رهنمودهاى  از  ی�  در  علیه السالم  الشهداء  سید  ت   ح�ن
 فرمود: »َمْن َدعا َعْبدا ِمْن َظالَلٍة ِال َمْعِرَفِة َحقٍّ َفاَجابَُه کاَن َلُه االَْْجُر َکِعْتِق نََسَمٍة؛
ن  هر کس انسا�ن را از گمراهی به سوى شناخت حق و حقیقت راهنما�ی كند و او ن�ی

».پاسخ مثبت دهد، به اندازه آزادى یك بنده پاداش خواهد داشت
ن فرمود: ش بود، چن�ی ن علیه السالم در این زمینه به مردى که در مح�ن  امام حس�ی
 »کدام یك از دو کار را بیش�ت دوست دارى: مرد ستمگرى می خواهد فرد ناتوا�ن را
 به قتل برساند و تو او را یارى می ك�ن و از دست ظالم نجات می دهی و یا اینکه

 فرد دگراندییسش که اعتقادات فاسد دارد و می خواهد ی� از شیعیان ما را که توانا�ی
 دفاع فکرى و عقید�ت از باورهاى خود ندارد، گمراه كند و تو درى از علم و معرفت
یارى می ك�ن و در مقابل هجوم  به روى او می گشا�ی و آن مستضعف فکرى را 
دشمن بر  منطقی  و  محکم  دالیل  با  او  و  می نما�ی  نش  تجه�ی عقید�ت  و   

گ
 فرهن�

وز می شود؟ »عقید�ت خود پ�ی
 آن گاه در ادامه فرمود: »این ناتوان فکرى را یارى کردن افضل است؛ چرا که خداوند
اَس َجِمیًعا«؛ »هر کس فردى را زنده  متعال فرموده: »َوَمْن أَْحَیاَها َفَکأَنََّمآ أَْحَیا النَّ
 كند، مثل این است که تمام مردم را زنده کرده است.« یع�ن اینکه از کفر به سوى

».ایمان راهنما�ی و ارشادش نماید

تاریخچه روز معلم

فعالیت های دی�ن و اجتماعی

شهادت مرت�ن مطهری

نقش آفری�ن در انقالب اسالمی

زندگینامه شهید مهطری

لت معلم در اسالم ن م�ن

 مطهری در سال ۱۳۵۶ در برگزاری چهلم شهادت مصطفی خمی�ن در مسجد ارک
 تهران نقش اصل را داشت و امام خمی�ن در نامه ای از او خواست که از کسا�ن که
ی مبارزات مردم ایران  در مسجد ارک حضور داشتند، تشکر نماید.بعد از اوج گ�ی
پاریس پادشاهی پهلوی در سال ۱۳۵۷ش و استقرار امام خمی�ن در   علیه نظام 

 به آنجا رفت و مسئولیت تشکیل شورای انقالب اسالمی را از طرف امام خمی�ن
ایران، به  تبعید  از  خمی�ن  امام  بازگشت  هنگام  ن  هم چن�ی وی  گرفت.  عهده   به 
 عهده دار مسوولیت کمیته استقبال از ایشان بود و در روز ورود امام به ایران قبل

ا�ن کوتاهی ایراد کرد ا�ن ایشان در بهشت زهرا سخ�ن .از سخ�ن

در کت  از رسش که  زما�ن  ۱۳۵۸ش، شب هنگام  اردیبهشت  یازدهم  مطهری   مرت�ن 
ل دك�ت سحا�ب بازمی گشت، به دست اعضای گروه فرقان ترور شده ن  جلسه ای در م�ن
با تشییع اردیبهشت  پنج شنبه ۱۳  استاد شهید در صبح  به شهادت رسید.پیکر   و 
وی برجناره  گلپایگا�ن  الله  وآیت  شده  منتقل  قم  به  تهران  دانشگاه  از   باشکوهی 
ت معصومه)س(  نماز خواند]نیازمند منبع[ و در مسجد باال رس مرقد مطهر ح�ن
به خمی�ن  شد.امام  دفن  خوانساری،  صدر،  حائری،  عظام  آیات  مرقد   نزدیک 

.مناسبت شهادت ایشان پیامی صادر کرد

 دانشگاه رسام/ شماره28/ اردیبهشت 1400
گ

یه فرهن� ن�ش  دانشگاه رسام/ شماره28/ اردیبهشت 1400
گ

یه فرهن� ن�ش
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دیدگاه شیعه

و مهدی )عج(  در نیایش

 شب َقدر یا َلیَلُة الَقدر شب نزول قرآن و مقّدر شدن امور یک ساله انسان هاست. قرآن در سوره های قدر و دخان
 از این شب سخن می گوید. قرآن و روایات ارزش شب قدر را بیش از هزار ماه می دانند. این شب بافضیلت ترین
ن می آیند و بنابر برخی از احادیث  شِب سال و شب رحمت الهی و آمرزش گناهان است و در آن، فرشتگان به زم�ی

.شیعه، مقدرات سال آینده بندگان را بر امام عرضه می كنند
 زمان دقیق شب قدر، روشن نیست، ول بر اساس بسیاری از روایات، در ماه رمضان واقع شده و به احتمال
 زیاد ی� از شب های ۱۹، ۲۱ و یا ۲۳ این ماه است. شیعیان بر شب ۲۳ رمضان و اهل سنت بر شب ۲۷ رمضان

ی دارند .تاکید بیش�ت
ن ها و ی از معصومان)ع(، به شب زنده داری، خواندن قرآن، دعا و دیگر آی�ی  شیعیان در این شب ها با الگوگ�ی
ن به اهمیت آن  نزد شیعیان بت خوردن و شهادت امام عل)ع( در این شب ها ن�ی  اعمال این شب می پردازند. �ن

ن های شب قدر همراه شده است .افزوده و سوگواری برای آن امام با آی�ی

افق کشورها اما مختلف بودن  از شب های هر سال، شب قدر است]۳۹[   فقط ی� 
مناطق در  رمضان  ماه  آغاز  زمان  که  می شود  باعث  عربستان(  و  ایران  افق   )مانند 
ن  مختلف، فرق داشته باشد و به تبع آن، زمان شب های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه رمضان ن�ی

.مختلف باشد
 فقها درباره این تعارض می گویند، تفاوت افق کشورها دلیل بر تعدد شب قدر نیست 
 و مردم هر یک از مناطق جهان باید شب قدر و سایر زمان های مقدس مانند عید فطر

ن كنند  یا عید قربان را طبق افق خودشان تعی�ی
ن بر نیمه دیگر آن  بر اساس دیدگاه آیت الله مکارم، شب، همان سایه نیمی از کره زم�ی
ن در حرکت بوده و یک دوره کامل آن، ۲۴ ساعت  است و این سایه همراه گردش زم�ی

 طول می کشد
ن به دور خویش  بنابراین ممکن است شب قدر، یک دور کامل از حرکت وضعی زم�ی
ن را زیر پوشش قرار می دهد.  باشد؛ یع�ن مدت ۲۴ ساعت تاری� که تمام نقاط زم�ی
ن وع می شود و تا ۲۴ ساعت ادامه دارد و همه کره زم�ی  پس شب قدر از یک منطقه رسش

.شب قدر را درک می كنند

از قدر  شب  )ص(،  پیام�ب از  روای�ت  است.بنابر  اسالمی  فرهنگ  در  سال  شب  مهم ترین  و  برترین  قدر   شب 
ن از این موهبت برخوردار نبوده اند.در قرآن  موهبت های خدا بر مسلمانان است و هیچ یک از امت های پیش�ی
یافته و بدین نام )سوره قدر( خوانده شده کامل به توصیف و ستایش شب قدر اختصاص   کریم، سوره ای 
ن به  است.در این سوره، ارزش شب قدر بیش�ت از هزار ماه دانسته شده است.آیات یکم تا ششم سوره دخان ن�ی
ین ماه ، رمضان است  اهمیت و رخدادهای شب قدر می پردازد.در روای�ت از امام صادق)ع( آمده است که به�ت
)ص( نقل کرده اند که شب قدر، رَسَور شب هاست. بنابر ن از پیام�ب  و قلب ماه رمضان، شب قدر است.همچن�ی
ن همانند شب های آن گرانقدر و با فضیلت اند.در برخی از روایات آمده  منابع روا�ی و فقهی، روزهای قدر ن�ی
لت فاطمه)س( را درک كند، شب قدر را درک کرده است. ن است که فاطمه)س( رِسّ شب قدر استو هر کس م�ن
 وقوع برخی حوادث همانند شهادت امام عل)ع( در دهه سوم ماه رمضان، بر اهمیت این شب ها، نزد شیعیان
ن  افزوده است و آنان در این شب در كنار اهتمام به اعمال مستحب مخصوص این شب ها، برای آن امام ن�ی

].سوگواری می كنند

 مف�ان شیعه با استناد به ظاهر آیات سوره قدر معتقدند شب قدر اختصاص به شب نزول قرآن در ع�
ن که به عقیده برخی در حد تواتر است، این )ص( ندارد، بلکه هر سال تکرار می شود. روایات بسیاری ن�ی  پیام�ب
 مطلب را تأیید می كند.با این حال، زمان دقیق شب قدر معلوم نیست و در آیات و روایات، ت�یحی به اینکه
 شب قدر کدام یک از شب های سال است، وجود ندارد. ول روایات بسیاری تاکید می كند که شب قدر در ماه

]رمضان واقع شده است
ی شده و از میان این سه شب ن سه شب ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه رمضان تاکید بیش�ت  در روایات شیعه بر احیا گرف�ت
ن اهتمام به شب بیست و سوم بیش از بقیه شب هاست.بنابر روای�ت دیگر، شب نوزدهم تقدیرها نوشته  ن�ی
می شود و در شب بیست و یکم، إبرام )قطعی( می گردد در شب بیست و سوم امضای نها�ی اتفاق می افتد.

شب ۲۷رمضان و شب نیمه شعبان هم دو احتمال دیگر برای شب قدر است
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یک ساله امور  شدن  مقّدر  و  قرآن  نزول  شب  الَقدر  َلیَلُة  یا  َقدر   شب 
 انسان هاست. قرآن در سوره های قدر و دخان از این شب سخن می گوید.
 قرآن و روایات ارزش شب قدر را بیش از هزار ماه می دانند. این شب
 بافضیلت ترین شِب سال و شب رحمت الهی و آمرزش گناهان است و
ن می آیند و بنابر برخی از احادیث شیعه، مقدرات  در آن، فرشتگان به زم�ی

.سال آینده بندگان را بر امام عرضه می كنند
 زمان دقیق شب قدر، روشن نیست، ول بر اساس بسیاری از روایات،
 در ماه رمضان واقع شده و به احتمال زیاد ی� از شب های ۱۹، ۲۱ و یا
 ۲۳ این ماه است. شیعیان بر شب ۲۳ رمضان و اهل سنت بر شب ۲۷

ی دارند .رمضان تاکید بیش�ت
ی از معصومان)ع(، به شب زنده داری،  شیعیان در این شب ها با الگوگ�ی
بت ن ها و اعمال این شب می پردازند. �ن  خواندن قرآن، دعا و دیگر آی�ی
نزد آن   اهمیت  به  ن  ن�ی این شب ها  در  امام عل)ع(  و شهادت   خوردن 
ن های شب قدر همراه  شیعیان افزوده و سوگواری برای آن امام با آی�ی

.شده است
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ن واجب در رمضان و از  عید فطر روز اول ماه شوال، پایان روزه گرف�ت
 مهم ترین اعیاد مسلمانان است. در روایات این روز برای کسا�ن که روزه
 .آنها در ماه رمضان پذیرفته شده، روز عید و پاداش معر�ن شده است
ن حرام و پرداخت زکات فطره بر مسلمانان واجب  در این روز، روزه گرف�ت
 است.آداب و احکام خا� برای شب و روز عید فطر گفته شده است؛
)ع(، ن  ازجمله خواندن نماز و دعا، قرائت قرآن، غسل، زیارت امام حس�ی
ات خاص از جمله اعمال مستحب این اعمال است. ن تکب�ی  احیا و گف�ت
 این روز در بیش�ت کشورهای اسالمی، تعطیل رسمی است و مسلمانان

.نماز عید برگزار می كنند

، ن  کلمه »ِفطر« به معنای روزه نبودن است که از ریشه َفطر به معنای شکاف�ت
»انَْفَطرْت« و  »تََفطَّرَْت«  گفته شده  ن  ن�ی و  است  گرفته شده  اع  اخ�ت و   ابتدا 
است؛ ریشه  ن  هم�ی از  ن  ن�ی فطر«  »عید  و  »افطار«  و  است  معنا  یک   به 
و خورد�ن ها  بر  فطر  عید  روز  و  مغرب  وقت  در  را  دهانش  روزه دار   زیرا 

.آشامید�ن ها باز می كند

:امام رضا)ع( فرمود
ون آیند و او را بر نعمت ها�ی که به«  روز فطر، از آن جهت عید قرار داده شده است که مسلمانان، اجتماعی داشته باشند که در آن روز گرد هم آیند و برای خدا ب�ی
ن روز از سال است که خوردن و  آنان داده شده است، بستایند و روز عید، روز تجمع، روز خوردن روزه، روز زکات، روز شوق و روز نیایش است؛ و برای آن که اول�ی

ن روزی، هماییسش ی( است. پس خداوند، دوست داشت که در چن�ی ن ماه سال نزد اهل حق )شیعیان اث�ن ع�ش  آشامیدن در آن حالل است؛ چرا که ماه رمضان، اول�ی
، بزرگداشت خداوند و ستایش و ثنای  داشته باشند تا خدا را حمد و ستایش كنند و در این روز، تکب�ی در نماز، از آن روی بیش از روزهای دیگر قرار داده شده که تکب�ی

 او بر نعمت هدایت است، آن گونه که خداوند فرموده است: »تا خداوند را بر این که هدایتتان کرد، بزرگ بدارید و باشد که شکر گزارید«. و در آن روز، دوازده تکب�ی
 قرار داده شده است؛ چون در هر دو رکعت، دوازده تکب�ی است هفت تکب�ی در رکعت اول و پنج تکب�ی در رکعت دوم قرار داده شده و آن دو، یکسان نشده اند؛ چرا
ة االحرام  که مستحب است نماز واجب، با هفت تکب�ی آغاز شود. از این رو در این جا با هفت تکب�ی آغاز شده است. و در رکعت دوم، پنج تکب�ی است؛ چرا که تکب�ی

ها در هر دو رکعت، فرد فرد باشند .نمازها در شبانه روز، پنج تکب�ی است، و برای این که تکب�ی

 در متون اسالمی، توصیه شده است که مسلمانان در روز عید فطر
 و عید قربان، تن خود را در آب بشویند و غسل كنند. غسل عید، از
ن مردان، زنان  سنت های مسلمانان در روز عید است و در آن فر�ت ب�ی
 و کودکان نیست. برخالف غسل جمعه، غسل عید می تواند قبل از
ن د. عالوه بر غسل، عطر زدن و مسواک کردن ن�ی  اذان صبح انجام گ�ی

.از سنت های روز عید فطر است

ن روز ماه شوال است که با رؤیت هالل ماه شوال در  عید فطر اول�ی
 پایان روز ۲۹ ماه رمضان و یا گذشت ۳۰ روز از اول ماه رمضان،

.ثابت می شود
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وقوع به  ماه  هالل  رویت  با  شوال  ماه  اعالم  ط  رسش که  آن جا�ی   از 
 می پیوندد، همواره در کشورهای مسلمان، بر حسب موقعیت مکا�ن آن
 کشور، رویت هالل ماه اول ماه شوال و روز عید فطر متغ�ی است به
 صور�ت که ممکن است به طور مثال در عربستان سعودی روز دوشنبه
.روز عید اعالم شود اما در ایران روز سه شنبه روز عید فطر اعالم شود
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