
شوند تا عموميت پيدا كنند. اين مملكت تا دارالترجمه 
نداشته باشد -مثل قرن هاي سوم و چهارم كه علوم و 
فنون از ساير كشورها به عربي ترجمه شدند- و تا علوم 
و صنايع مورد نياز مملكت به زب��ان اين مردم ترجمه 
نشوند، احتياجات كش��ور ما رفع نمي ش��وند، اموال 
مملكت هدر مي روند، اخالق از بين مي رود، ادبيات از 

بين مي رود و سرانجام هم چيزي عايد نمي شود.« 
ش��هيد مدرس با احت��رام ويژه به اه��ل دانش معتقد 
است اگر به دانش اصحاب دانش و آگاهي عمل نشود 
هم مشكالت مملكت حل نخواهند شد و هم صاحب 
دانش از ارائه آن مأيوس خواهد شد. او مي  گويد: »اگر 
بنده رفتم نجف و درس خواندم و تا حدودي مال شدم، 
آمدم اينجا و شما به علم و حرف من ترتيب اثر نداديد، 
آن وقت من مثل ه��زار نفر كه به خرج خ��ود رفته و 
درس خوانده  و به حرفشان ترتيب اثر نداده اند مأيوس 

خواهند شد يا درس نخوانده برمي گردند.« 
  مدرس و ارج نهادن به مباحث اقتصادي

ش��هيد مدرس براي بحث ها و امور اقتصادي اهميت 
فراواني قائل بود. از آنجا ك��ه بخش مهمي از مصوبات 
مجلس به امور اقتصادي برمي گش��ت مدرس نيز در 
مورد مباحث مختل��ف اقتصادي و ش��يوه هاي اداره 
اقتصاد بارها اظهارنظر ك��رد. او معتقد بود اقتصاديات 
يكي از مهم ترين مس��ائل مملكت است و بايد مجلس 
در اين زمينه اهتمام ويژه اي داش��ته باشد. او معتقد 
اس��ت بايد جلوي خرج تراش��ي ها و بريز و بپاش ها را 
گرفت تا اين هزينه ها بر اقتصاد كشور تحميل نشوند. 
او مي گوي��د: »ما حاضر نيس��تيم حتي يك ش��اهي 
بي مورد و بي جا خرج ش��ود، ولو در مصيبت حضرت 
سيدالشهدا)ع( باشد. من معتقدم بيت المال عمومي 
مس��لمين را نبايد مفت به كس��ي داد. دي��ن من هم 
مي گويد اموال عمومي را نبايد به كس��ي داد كه براي 
عموم كار نمي كند. در اين مملكت اموال عمومي را در 
جاهايي مصرف مي كنند كه متعلق به عامه نيست و به 

مناسبات شخصي مربوط است.« 
ش��هيد مدرس به ش��دت قائل به كاهش تصدي گري 
دولت در امر اقتصاد و سپردن اقتصاد به مردم است. او با 
مطالعه وسيع در تئوري هاي اقتصادي جهان مي گويد: 
»تجربه ثابت كرده است كه دولت تاجر و مدير خوبي 
نيست و به هر كاري كه دست مي زند موجب خسارت 
و ضرر است. خالصه جات فقط امالك مزروعي نيستند، 
بلكه بس��ياري از امالك، خانه ها، كاروانسراها و... هم 
خالصه هس��تند كه به دليل بي توجهي دولت خراب 
مي شوند و دولت هم نمي تواند آنها را آباد كند. اگر من 

يا هركسي كه صاحب ملكي هستيم و عوايد آن خروار 
است چنانچه در دست دولت باشد و صد خروار عايدي 

داشته باشد بهتر است كه در دست مردم باشد.« 
شهيد مدرس از اينكه در يك فعاليت اقتصادي دولت 
يك پاي قضيه و س��ودبرنده باش��د به ش��دت هشدار 
مي دهد و مي گويد: »دولت بايد حافظ مملكت باش��د 
و اگر مي خواهد كس��ب درآمد كند بايد از سودهايي 
باشد كه مردم كسب مي كنند، نه اينكه خود به قصد 
كسب س��ود وارد فعاليت اقتصادي ش��ود. دولت بايد 
درآمدش را از عايدات مردم بگي��رد، نه اينكه خود به 
دنبال عايدات باشد. وقتي دولتي دالل يا تاجر يا كاسب 
ش��د، جز زحمت و دردس��ر براي مردم چيز ديگري 

نخواهد بود.« 
ش��هيد مدرس به شدت با اس��تقراض از دول خارجي 
مخالف است و مي گويد نمي توانيم با قرض از ديگران 
اقتصادمان را اصالح كنيم و بايد مخارجمان را از داخل 
كشور تأمين كنيم: »بايد مخارج مملكت حتماً از داخل 
مملكت تهيه شود. ديگر اينكه بايد جلوي هزينه هاي 
زائد گرفته شود. مملكت سه نوع خرج دارد: يكي حفظ 
نظم داخلي و حفظ مرزها. بديهي است كه اين هزينه را 
بايد خود مملكت بدهد. ديگر هزينه ها و مخارج شهري 
اس��ت كه هر ش��هري بايد خود متكفل پرداخت آنها 
باشد. مسئله اين است كه هر پولي كه از شهرها گرفته 
مي شود بايد صرف شهر شود. امروز بسياري از دهات 
ماليات نمي دهند و بس��ياري كه خراب هم هس��تند 
ماليات زياد مي دهند. اين تبعيض بايد برطرف شود.« 
درمورد اخذ ماليات و نحوه دريافت آن شهيد مدرس 
مجلس را موظف ب��ه تدوين نظام مالياتي بر اس��اس 
سازوكاري منعطف مي داند: »واقعاً تكليف اول مجلس 
اين اس��ت كه ببينيد چقدر و از كج��ا و به چه ترتيب 
بايد ماليات بگيرد و چگونه باي��د آن را خرج كند. به 
نظر بنده بايد مالياتي را وضع كرد كه قابليت انعطاف 
داشته باشد، چون ممكن اس��ت گاهي اتفاقاتي براي 
مملكت پيش بيايد كه الزم باش��د ماليات بيش��تري 
گرفته ش��ود. ماليات را بايد عادالن��ه وضع كرد. البته 
اگر مردم بدانند كه چرا بايد ماليات بيش��تري بدهند 

مي دهند.« 
بنابراين انديشه اقتصادي مدرس مبتني است بر كاهش 
تصدي گري دول��ت در امور اقتص��ادي. او براي دولت 
وظايفي چ��ون محافظت از مرزهاي كش��ور و تنظيم 
امور را قائل است و معتقد است دخالت مستقيم دولت 
در اقتصاد ب��ه ناهمگوني در اقتص��اد خواهد انجاميد. 
همچنين مدرس بر اين باور اس��ت كه اقتصاد بايد از 

درون سر و سامان بگيرد و به بيرون اتكا نداشته باشد. 
او مجلس را موظف به نظ��ارت و تنظيم امور مي داند. 
مدرس به خوبي از اقتصاد كشورهاي فاقد منابع رانتي 
اقتصادي همچون نفت ايران اطالع دارد و ايران را براي 

طي كردن چنين طريقي تشويق مي كند. 
  مدرس و ارج نهادن به حقوق اقليت ها

يكي ديگر از امور اجتماعي كه شهيد مدرس روي آن 
تأكيد فراوان داشت و بارها در مجلس درباره آن سخن 
گفت توجه به حق��وق اجتماع��ي گروه هاي مختلف 
جمعيتي بود كه در ايران زندگي مي كردند. كشور ايران 
به دليل سابقه تاريخي طوالني و ويژگي هاي جغرافيايي 
و اجتماعي منحصربه فرد اقوام مختلفي را در خود جاي 
داده است و لذا سياست هاي مبتني بر تقويت پيوندهاي 
ميان جمعيتي در اين كشور امري حياتي است. مدرس 
با توجه به اين نكته مهم بارها در مجلس به تس��اوي و 
برابري حقوق اجتماعي اشاره و بر آن تأكيد كرد: »از 
جهت ملل متنوعه اي كه در مملكت ايران هستند تمام 
خصوصيات و منافعي كه براي مسلمين در نظر گرفته 
مي شوند بايد براي آنها هم حتماً در نظر گرفته شوند. 
هرگز نبايد كسي حتي تصورش را هم بكند كه آنها در 
اين حقوق فرقي با مس��لمين دارند.« ش��هيد مدرس 
معتقد است اين حقوق حتي در عرصه حقوق سياسي 
نيز بايد رعايت شود و مي گويد: »در اين مجلس مقدس 
س��ه نفر نماينده از ملل ثالثه حضور دارند و اين عين 

اتحاد و يگانگي است.« 
در عين حال حقوق و تكاليف ويژه هريك از اين اديان 
و اقوام را نبايد بر ديگ��ران تحميل كرد: »حفظ حدود 
و ثغور مملكت تكليفي اس��ت براي تمام مس��لمانان. 
البته برادران وطني ما اعم از زرتش��تيان، يهوديان و 
ارامنه هم بايد از خاك خود دف��اع كنند، اما اين ميل 
خودشان است، نه اينكه حكماً بايد بيايند. اگر به ميل و 
رغبت خود آمدند بايد منت آنان را بداريد و بيت المال 

مسلمين هم به آنان حقوق بدهد.« 
  و كالم آخر

درمجموع مهم ترين بخش از انديش��ه و عمل شهيد 
مدرس به دوران نمايندگي او در مجلس برمي گردد. 
مجموعه نطق هاي او در مجلس، به خصوص در وقايع و 
رخدادهاي مهم به خوبي انديشه و عمل او را به تصوير 
مي كشند و به شناخت بهتر شرايط زماني و مكاني او 
نيز كمك مي كنند. نطق هاي دقيق و همه جانبه مدرس 
به خوبي روايتگر زمانه او هستند و مطالعه آنها مي تواند 
نكات ظريف��ي را درباره اوضاع سياس��ي، اجتماعي و 

اقتصادي زمان او روشن سازد.

ش�هيد مدرس در دوراني ك�ه در نجف 
تحصي�ل مي كرد، هم�راه ب�ا گروهي از 
همفكران�ش برنام�ه اي مطالعاتي براي 
مطالعه و بررس�ي روزنامه ها و مجالتي 
ك�ه مقاله ه�اي سياس�ي مي نوش�تند 
ترتي�ب داده ب�ود و به ص�ورت گروهي 
درب�اره رويداده�ا و انقالب ه�اي اروپا 
و كش�ورهاي اس�المي بحث مي كردند

سيري در انديشه و عمل اجتماعي شهيد آيت اهلل سيدحسن مدرس

 دولت دالل يا تاجر
جز زحمت براي مردم نخواهد بود

  علی احمدی فراهانی
مجموعه »خاطرات 
مس��تند« اس��تاد 
فرزان��ه حض��رت 
آيت اهلل سيد هادي 
خسروشاهي درباره 
ي  ش��خصيت ها

علم��ي و سياس��ي 
معاصر در واپسين 
مجلد خود، به بيان 
خاطرات ايشان از رهبر معظم انقالب اسالمي 
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي)دام ظله( 
اختصاص يافته است. اين مجموعه كه پيشتر 
بخش هايي از آن در روزنامه »جوان« انتش��ار 
يافته ب��ود، اين بار به گونه اي تكميل ش��ده و 
همراه با اس��ناد و تصاوير، روانه بازار نشر شده 
اس��ت. پيش از ورود به موضوع رس��اله مورد 
معرفي، توضيحي پيرامون مجموعه »حديث 
روزگار« به قلم اس��تاد خسروشاهي مفيد به 

نظر مي رسد:
»تصور آن است كه هركدام از اين رساله هاي 
حدي��ث روزگار در كم حجم تري��ن صورت ها 
ش��امل 100 صفحه باش��ند ك��ه در مواردي 
خاص، تعداد صفحات رساله ها از 200 صفحه 
هم فزون تر خواهد بود. البته بايد يادآور ش��د 
كه حس��ن اصلي اين خاطرات، مستند بودن 
آنهاست كه به نظر مي رسد بخشي از حوادث 
تاريخ معاصر و جريان نهضت اسالمي ايران را 
به طور دقيق و صحيح با مدرك و سند ارزيابي 
و مطرح مي كند... در ح��ال حاضر حدود 50 
كتاب يا رساله تهيه شده است كه 20 جلد از 
آنها هم اكنون زير چاپ قرار دارد يا در مراحل 
پاياني آماده س��ازي و اخذ مجوز براي چاپ و 
نش��ر اس��ت. بي ترديد در صورت تكميل نشر 
اين رس��اله ها مجموعه كامل آنها را باز تحت 
عنوان كلي حديث روزگار مي توان به صورت 
چند مجلد در چندين ه��زار صفحه و با چند 

صد عكس و س��ند، در اختيار عموم قرار داد. 
محتواي اغلب اين رس��اله ها هم��ان طور كه 
اشاره شد، شامل شرح حوادث تاريخي است 
كه بيش��تر آنها نتيجه و محصول گفت وگو با 
عالقه مندان به مسائل تاريخي از اهالي قلم و 
جرايد است كه پيش تر در بعضي از مجله هاي 
هفتگي، ماهنام��ه، فصلنامه ي��ا روزنامه هاي 
يومي��ه و هفتگي ب��ه مناس��بت هاي مختلف 
منتشر شده اند. نقل مكرر بعضي از حوادث و 
خاطرات در برخي م��وارد، به علت مرور ايام و 
سنوات و فاصله زماني بين انجام گفت وگوها 
و مصاحبه ها ظاهراً يك امر طبيعي اس��ت كه 
به ياري خدا در چاپ هاي بع��دي مي توان از 
آن پرهيز كرد، به ويژه اگر ي��اران تاريخ دان و 
صاحبان خاطرات در رفع اي��ن نقيصه ما را با 

تذكارهاي خود ياري دهند.« 
همانگونه كه اش��ارت رفت، آخري��ن مجلد از 
مجموعه حديث روزگار، به خاطرات اس��تاد 
خسروشاهي از رهبر معظم انقالب اختصاص 
يافته اس��ت. مؤلف ارجمن��د در ديباچه خود 
بر اين اثر تاريخ��ي، درباره محتواي آن چنين 

نگاشته اند:
»اين بخش از حديث روزگار شامل خاطرات 
مس��تند اينجانب درب��اره حض��رت آيت اهلل 
سيدعلي خامنه اي  -حفظه اهلل- است و محصول 
يك گفت وگوي مفصل و مكتوبي است كه به 
خواست بعضي از دوستان، در سه سال پيش، 
انجام گرفت و جس��تارهايي از آن نخست در 
مجله دو ماهه پاس��دار اس��الم نش��ريه وزين 
فرهنگي، سياس��ي، اجتماعي دفتر تبليغات 
اسالمي حوزه علميه قم چاپ شد و بخش هاي 
ديگري هم به طور مفصل تر، در چند شماره از 
روزنامه »جوان« چاپ تهران، منتشر گرديد. 
البته بناي نخس��تين اين بود ك��ه در حديث 
روزگار به نشر خاطرات مستند، درباره اعاظم 
معاصر پرداخته نشود و به طور طبيعي، در اين 
صورت تكميل و تنظيم يادداشت هاي مربوطه 

هم در بايگاني كتابخانه ما باقي مي ماند! اطالع 
يافتن بعضي از دوس��تان از اين امر، باعث شد 
كه گروهي از ياران و عالقه مندان و دوس��تان 
قديم و جديد، خواستار تنظيم و نشر خاطرات 
مربوط به رجال و علماي معاصر ش��دند و در 
ميان اين دوستان، شخصيت هاي برجسته اي، 
عالوه بر ايران، از كشورهاي: عراق، لبنان، حوزه 
خليج فارس و حتي مصر، پاكستان، تركيه و... 
هم بر اين ام��ر اصرار ورزيدند و دليل ايش��ان 
هم اين بود كه درباره درگذش��تگان مي توان 
در فرصت هاي ديگر هم اق��دام نمود ولي در 
مورد معاصرين، ضرورت روشن شدن حقايق و 
كشف نكات تاريخي، ايجاب مي كند كه مسئله 
در اولويت كامل قرار گيرد. اين تأكيد و اصرار 
از سوي دوستان و بزرگان داخل و خارج  -كه 
ش��ايد بالغ بر چند ده نفر مي ش��وند- موجب 
گرديد كه به تدريج ضمن نقل حوادث پيشين 
و خاطرات مربوط به گذشته ها، به تنظيم و نشر 
خاطرات مربوط به عصر خود نيز بپردازيم... و 
در همين رابطه مصاحبه بعضي از دوس��تان، 
موجب شد كه نخست از رهبر معظم انقالب، 

آيت اهلل خامنه اي، آغاز كنيم. 
در اين ميان بايد سپاس و تشكر خود را از برادر 
ارجمندي كه اهتمامي خاص به تاريخ معاصر، 
اسناد و عكس ها، مصاحبه و گفت وگو با رجال 
معاص��ر دارد، اب��راز دارم كه ب��ا پيگيري هاي 
مكرر -ليل و نهار- بايد بان��ي اصلي تنظيم و 
نش��ر بخش هايي از خاطرات مس��تند حقير 
ناميده شود كه نخست قسمت هاي بسياري از 
گفت وگوهاي مختلف را درمورد شخصيت هاي 
متعدد، در ماهنامه ارزش��مند ش��اهد ياران و 
روزنامه »جوان« و فصلنامه وزين و گرانسنگ 
يادآور به چاپ رساند و همين امر، عامل تكميل 
و ويرايش و چاپ مستقل آنها گرديد. عالوه بر 
پيگيري هاي مس��تمر، نبايد ناگفته بماند كه 
ايشان در اهداي بعضي از عكس هاي مورد نياز 
كه يا بنده فاقد آنها بودم يا آن كه پيدا كردن 

آنها در بين انبوهي از اوراق و اسناد و عكس ها، 
بس��يار وقت گير بود و گاهي همراه با موفقيت 
نبود، هيچ وقت دريغ نكرد، و اين بار، تعقيب 
و مراقبت هاي تلفني و حضوري ليل و نهاري 
ما را -گاهي در ساعت12 شب - پذيرا شد و ما 
را ياري داد. اين ب��رادر عزيز آقاي: محمدرضا 
كائيني -شاهد توحيدي- است كه همچنان، 
بر اصرار و تأكيد خود در مورد تحرير خاطرات 
درباره شخصيت هاي ديگر، ادامه مي دهد! كه 

خود جاي شكر مضاعف دارد. 
و براي اطالع دوس��تان عالقه من��د، مي توان 
اشاره كرد كه حدود 50 رساله، در اين زمينه، 
و تحت همي��ن عنوان حدي��ث روزگار، روي 
ميز!  -و گاه��ي زير ميز! قرار داش��ت و دارد- 
كه بعضي از آنه��ا چاپ ش��ده و بعضي ديگر 
آماده حروفچيني و چاپ است و بقيه نيز، اگر 
عمري باشد، در آينده نه چندان دور، تقديم 
عزيزان عالقه مند خواهد شد. در اين بخش از 
خاطرات، كه پس از تكميل به طور مستقل به 
دست چاپ سپرده مي ش��ود، ملحقاتي نيز بر 
آن افزوده شد كه ش��امل نامه ها، گزارش ها، 
مقاالت، اسناد و عكس هاي تاريخي گوناگوني 
اس��ت و هركدام، در نوع خود، ارزش تاريخي 
خاص��ي را دارد و اين اضافات به تناس��ب، در 
بخش ملحقات نقل ش��ده است. اشاره به اين 
نكته هم بي مناس��بت نيس��ت آنچ��ه در اين 
رساله آمده اس��ت، همه خاطرات من درباره 
آيت اهلل خامنه اي نيس��ت، بلك��ه فقط نكاتي 
اس��ت كه به هن��گام گفت وگ��وي خاصي به 
خاطر آمد و مكتوب و نقل شد... به اميد آنكه 
خاطرات ديگر نيز اگر توفيق يار شد و اسناد و 
عكس هاي مربوطه در بين اوراق به دست آمد، 
تنظي��م و در چاپ مجموع��ه كامل خاطرات 
افزوده شود. بي ش��ك براي اصالح و تكميل 
اين خاطرات، و بخش هاي ديگر، نقد و تذكار 
دوس��تان و عالمندان موجب مزي��د امتنان 

خواهد بود.«

 حاشيه اي بر انتشار خاطرات استاد 
سيد هادي خسروشاهي از رهبر معظم انقالب

هم دوست، هم رهبر

    استاد سيد هادی خسروشاهی در كنار رهبر معظم انقالب در دوران رياست جمهوری ايشان
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  نيما احمدپور
هرچن�د درم�ورد ش�خصيت هاي سياس�ي از قبيل 
ش�هيد آيت اهلل سيدحس�ن م�درس، تفكيك عمل 
سياسي و فعاليت هاي اجتماعي كار ساده اي نيست، 
اما با توجه به حوزه فعاليت ش�هيد مدرس در مجلس 
و تالش او براي تصويب قوانيني در جهت رفاه و تعالي 
اجتماعي عمل اجتماعي وي نيز مي تواند در شناخت 
اين ش�خصيت ذوابع�اد مثمرثمر باش�د. امي�د آنكه 
تاريخ پژوهان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
در آغاز مقال نبايد از نظر دور داش��ت كه شهيد آيت اهلل 
سيدحسن مدرس در پنج دوره از مجلس حضور داشت و 
در اين فاصله، موضوعات متنوع فراواني در مجلس مورد 
بحث و بررسي قرار گرفتند و نيز با توجه به نوبنياد بودن 
نهاد مجلس در ايران و لزوم پرداختن آن به مسائل كالن 
عمل اجتماعي شهيد مدرس همچون فعاليت هاي سياسي 
او ابعاد گوناگوني را در برمي گيرد كه بايد به طور جداگانه 

بررسي شوند. 
  مدرس و ايجاد نظمي نوين در حوزه هاي علميه

يك��ي از دغدغه هاي مهم ش��هيد مدرس عل��م و دانش 
و آموزش عل��وم قديم و جديد ب��ود. از آنجا ك��ه او خود 
علوم قديم را در حوزه هاي علميه ف��را گرفته بود و دوره 
تحصيلي او با آغاز تحوالت گسترده اجتماعي و سياسي در 
كشورهاي مختلف و موج بيداري و آزادي خواهي متقارن 
بود، لذا به ش��يوه هاي مختلف آموزش��ي و تحصيلي در 
حوزه ها اهميت زيادي مي داد. سيدابوالحسن حائري زاده 
در اين باره مي گويد: »مرح��وم مدرس به رعايت انضباط 
طالب در حوزه ها اهميت زيادي م��ي داد. از آنها امتحان 
مي گرفت و اگر طلبه اي روزي غيبت مي كرد از شهريه اش 
كم مي كرد.« ش��هيد مدرس طالب را وادار مي كرد تا در 
كنار دروس حوزوي دانش هاي جديد و روز را نيز بياموزند. 
برنامه ريزي درسي، امتحان ورودي، امتحانات در مقاطع 
مختلف، تدوين نظامنامه، ب��ه كار گماردن مدير داخلي، 
تدوين كتب درسي و هدفمند كردن برنامه هاي آموزشي 
ازجمله فعاليت هاي شهيد مدرس در زمينه آموزش است. 
گفته اند: روزي يكي از اساتيد مدرسه جوان خوش لباسي 
را براي تحصيل در حوزه معرفي كرد و خواست حجره اي 
را در اختيار او بگذارد. م��درس نگاهي به جوان انداخت و 
گفت كه او در علوم حوزوي به جايي نخواهد رسيد. سؤال 
شد چرا؟ پاسخ داد: »ايشان بايد همه وقتش را صرف باز 
و بسته كردن دكمه هاي قيطاني باالپوشش كند و دائماً 
مواظب لباس هايش باش��د. قيد و بن��د در اين حد به كار 

تحصيل حوزوي و كسب علم نمي خورد.« 
ش��هيد مدرس در دوراني كه در نجف تحصيل مي كرد، 
همراه با گروه��ي از همفكرانش برنامه اي مطالعاتي براي 
مطالعه و بررس��ي روزنامه ه��ا و مجالتي ك��ه مقاله هاي 
سياسي مي نوش��تند ترتيب داده بود و به صورت گروهي 
درباره رويدادها و انقالب هاي اروپا و كش��ورهاي اسالمي 
بحث مي كردند. ايشان در اين باره مي گويد: »خواندن اين 
نوع مطالب براي ما طلبه ها كه جامع المقدمات، سيوطي و 
شرايع مي خوانديم بسيار عجيب بود و تازه متوجه شديم 
در دنيا خبرهاي ديگري هم هس��ت. يك روز به استادم 
گفتم اجازه بدهيد كس��اني كه در حوزه قريب االجتهاد 
هستند اين نوع مطالب را بخوانند. ايش��ان پاسخ داد در 
حوزه سه چهار نفر بيش��تر قريب االجتهاد نيستند و آنها 
هم مثل تو بيكار نيس��تند كه وقتش��ان را صرف چنين 

مطالبي بكنند.« 
ش��هيد مدرس در دوره اي ك��ه در حوزه ه��ا تاريخ درس 
نمي دادند به اين مبحث توجه بسيار زيادي نشان مي داد 
و مطالعات وسيعي داش��ت و از اس��اتيد حوزه نجف هم 
مي خواست تا در بخش درس خارج تاريخ را هم بگنجانند 
كه با مخالفت آنه��ا روبه رو مي ش��د. او مي گفت: »وقايع 
و رويدادهاي��ي كه در اطراف و اكناف جهان اس��الم روي 
مي دهند، مثل دانه هاي زنجير به هم پيوس��ته اند. گاهي 
در نقطه اي رويدادي رخ مي دهد كه ريش��ه واقعي آن در 
جاي ديگري اس��ت. بايد همه نوع امكاناتي را در اختيار 
مورخين قرار داد تا كوله پش��تي خود را بردارند و در دنيا 
بگردند و درباره ملل موفق و ناموفق مطالعه كنند و نقاط 
قوت و ضعف آنها را دربياورند و با شرايط و وضعيت كشور 
خود مقايسه كنند و بنويسند. امروز ديگر مي شود با يكي 
دو كتابخانه تاريخ را فهميد و نوشت. امروز ديگر همه دنيا 
سند و مأخذ تاريخ شده اس��ت. حادثه اي كه امروز روي 
مي دهد ريش��ه در ده ها س��ال قبل دارد و يك اتفاق فردا 

محصول جريانات امروز است.« 
او درباره ضرورت آموزش علوم جديد توسط طالب معتقد 
بود: »طالب باي��د علوم جديد را فرا بگيرن��د. جدا كردن 
علوم قديم و جديد و مدارس علوم قديمه و مدارس جديد 
درواقع پاره پاره كردن ريسمان علم است. نتيجه كسب علم 
از هر نوعي بايد از بين بردن جهل و فقر باشد. دعواي علوم 
جديد و مدارس جديد درواقع نفي علم است كه كسب آن 
در دين ما اينقدر سفارش شده است. طالب علوم قديم و 
دانش آموزان مدارس جديد همه بايد علم بياموزند. طلبه 
و آخوند ما اگر چند زبان را بلد نباشد، علمش ناقص است. 
خود من هم علمم ناقص است. اگر كسي بگويد آخوند را 

چه به دانستن انگليسي و فرانسه قبول نمي كنم.« 
  مدرس و ارج نهادن به توسعه علمي كشور

مدرس براي كس��ب علم بما هو علم ارزش فراواني قائل 
بود و مي گفت: »اگر 10 هزار نف��ر را هم براي تحصيل به 
اروپا بفرستيم به نظر بنده اشكالي ايجاد نمي كند. در اين 
مدت خيلي ها به اروپا رفتند و كلي از پول اين مملكت را 
خرج كردند، اما مشكل علمي مملكت ما رفع نشد. ما امروز 
به علم اروپا محتاجيم. باي��د كاري كنيم كه آن علم را به 
مملكت خودمان بياوريم. امروز از هر ش��اگردي كه براي 
تحصيل به اروپا مي رود، يكي عال��م برمي گردد. برويد از 
خارج معلم بياوريد تا آن علوم را همين جا به بچه هايتان 
درس بدهند و پول مملكت در خود مملكت خرج ش��ود. 
به جاي اينكه پ��ول بدهيد كه بروند ب��ه اروپا براي عيش 
كردن، معلم بياوريد و اولياي ام��ور هم مراقبت كنند كه 
انحرافي به وجود نيايد. اين بهتر است تا شاگرد به خارج 

بفرستند.« 
مدرس در دوره سوم مجلس درباره گسترش علوم و فنون 
گفت: »بنده مكرر عرض كرده ام همه علوم و فنوني كه به 
مملكت آورده مي شوند بايد به زبان همين مردم ترجمه 


