
  محمدرضا كائيني
روز پنج ش�نبه 11 آذر 1400، عالم ربان�ي و جامع 
معقول و منقول، زنده ياد آيت اهلل حاج سيدرضي 
شيرازي، روي از جهان برگرفت و رهسپار ابديت 
گش�ت. راقم اين س�طور، چه به عن�وان كمترين 
ش�اگرد آن بزرگ و چه در قامت يك تاريخ پژوه، 
با وي گفت وش�نودهايي متعدد داشته كه پاره اي 
از آنها نشر يافته است. آنچه پيش روي شماست، 
برگرفته از اين مصاحبه ها و ش�امل برخي روايات 
آن فقيد س�عيد، از تاريخ و تاريخ س�ازان معاصر 
ايران اس�ت. روحش ش�اد و ي�ادش گرام�ي باد. 

    
   گرايش به سياست، از دوران تحصيل در نجف
زنده ياد آيت اهلل سيدرضي شيرازي، آشنايي خويش 
با عالم سياست را به ريشه خانداني خويش منتسب 
مي س��اخت و طبعاً در اي��ن فقره، به حاش��يه و متن 
رويداد تحريم تنباكو اش��اره مي كرد. ع��اوه بر آن، 
اين ش��ناخت را به برخي اساتيد خويش در نجف نيز 

مربوط مي دانست:
»من از آغاز نوجواني، برخاف برخي در نجف، گرايش 
جد بزرگوار مرحوم ميرزاي شيرازي)اعلي اهلل مقامه(
به سياست را امري بس��يار ممدوح و پسنديده  تلقي 
مي كردم. خاطرم است در همان دوران، صدراالشراف 
براي دي��دن پدربزرگ م��ادري من، يعن��ي مرحوم 
آيت اهلل آش��يخ محمد كاظم ش��يرازي به نجف آمد. 
اين فرد از وابس��تگان ب��ه دس��تگاه و متنفذين بود. 
ايش��ان داس��تان تنباكو را نقل مي ك��رد و می گفت 
وقتي فتواي تحريم تنباكو از طرف ميرزا صادر ش��د، 
در بعضي از ميادين تهران به ان��دازه يك كوه، قليان 
جمع ش��ده بود!... عاوه بر اين بعضي از اس��اتيد من 
در دوران تحصيل، اهل سياست بودند و آن را وظيفه 
خود و امري الزم مي دانستند. مرحوم آيت اهلل آشيخ 

محمدحسين كاشف الغطاء در سياست عراق دستي 
قوي  داشت. درس خارج ايشان هم در صحن شريف 
حضرت امير)ع( برگزار مي شد و من هم در آن درس 
شركت مي كردم. ايشان اجازه اجتهادي هم براي من 
نوشته اند. مرحوم كاشف الغطاء به لحاظ پرداختن به 
سياس��ت و مبارزه با اس��تعمار و تاش براي وحدت 
مس��لمين، در نجف مورد طعن ع��ده اي و طبعاً بازار 
آخون��دي اش، مقداري كس��اد بود! م��ن در دوراني 
كه در نجف ب��ودم، در بعضي فعاليت ه��اي بالذات يا 
بالعرض سياسي هم ش��ركت مي كردم. مثًا مبارزه 
با كمونيست ها مبارزه اي كامًا سياسي بود و در واقع 
درگيري با آنه��ا به نوعي درگيري با دس��تگاه حاكم 
محس��وب مي ش��د. اين نكته را به عنوان يك تجربه 
تاريخي عرض مي كنم كه كمونيست ها چه در عراق 
و چه در ايران، هيچ وقت موفق نش��دند و اساساً هيچ 
نوع گرايش الحادي در اين كش��ورها موفق نخواهد 
شد! در عراق، وجود مراقد مطهر ائمه معصومين)ع( 
و ايجاد يك قطب ديني و فرهنگي در حول و حوش 
آنها مانع از آن بود كه تبليغات اينها بتواند تأثير زيادي 
بگذارد. نفس وجود اين عتبات و آثار فرهنگي ناشي از 
آنها موجب مي شود تبليغات غير ديني در آنجا تأثير 
چنداني نداشته باشد. در ايران هم عايق ديني مردم 
به ويژه گرايش آنها نسبت به اهل بيت)ع(، كار آنها را 
بي اثر كرده اس��ت. ما اين را هم در زمان پهلوي و هم 
پس از انقاب و در سال هاي اخير به اشكال مختلف 
ديده ايم كه تبليغات ضدديني در ايران پا نمي گيرد و 
حتي كساني هم كه با دين موافق نيستند، مجبورند 

در پوسته دين بروند!...«. 
   آيت اهلل كاشاني به روحانيت توصيه مي كرد 

نسبت به مسائل سياسي حساس باشند
آيت اهلل سيدرضي ش��يرازي پس از بازگشت به ايران 
با آيت اهلل سيدابوالقاسم كاشاني آشنا و مأنوس شد و 

با وي مراوده علمي يافت. او چندي بعد از آن مرحوم، 
اجازه اجتهاد نيز دريافت كرد. وي درباره دغدغه هاي 
آن عالم مجاهد درباره نسبت روحانيت با سياست و 
تكاپوي سياسي وي در دوران پس از شهريور 1320، 

خاطراتي به قرار ذيل دارد:
»مرحوم آق��اي كاش��اني بس��ياري از روحانيون را 
تش��ويق كرد از آن س��كون و س��كوتي كه در آن به 
سر مي بردند به در آيند و نس��بت به مسائل سياسي 
حساس باشند، حاال چه علماي شاخص و معمر و چه 
طاب و فضا. خود من با توصيه و تحريك ايشان، در 
بعضي از اجتماعاتي كه در منزل ايشان برگزار شد و 
راهپيمايي هايي كه ب��ه طرف مجلس و جاهاي ديگر 
صورت مي گرفت، شركت مي كردم. يادم است يك بار 
تظاهراتي از منزل ايشان تا ميدان بهارستان بود كه 
من هم رفتم و جلوي مجلس درگيري شد! من شاهد 
آن درگيري بودم، البته خودم عقب رفتم. ايش��ان به 
رغم اينكه در حساس كردن بس��ياري از روحانيون 
نسبت به مسائل سياس��ي، توفيقاتي داشت، ولي در 
عين حال جنبه فقهي و روحاني اش، خيلي جا نيفتاد! 
به رغم اينكه من از رفتارهايش مي فهميدم كه مايل 
است  رياست روحانيت را به عهده بگيرد، چون تصور 
مي كرد با افكاري ك��ه دارد، مي تواند روحانيون را به 
طرف حفظ مصالح كشور و دفع سلطه اجانب تشويق 
كند، يعني رياستش را از اين بابت مي خواست و مايل 
بود از نظر علمي و اجتماعي، چنين جايگاهي داشته 
باشد. البته اين مربوط به اوايل بود. اين اواخر، رفتاري 
كه نش��ان دهنده چنين تمايلي باشد، در او مشاهده 
نمي ش��د، چون خودش هم پذيرفته بود كه فرصت 
كافي ب��راي پرداختن به لوازم اين منص��ب را ندارد. 
مسلماً فقه و اصول و حفظ تس��لط بر اين دو علم كه 
الزمه مرجعيت است، كار مداوم مي خواهد كه ايشان 
اين وقت را نداشت. به هر حال از اين لحاظ كه رئيس 

روز ت�رور، اولين تي�ر به دس�تم خورد. 
دومي را مي خواس�ت به س�رم بزند كه از 
ميان عمامه ام رد ش�د و به س�رم نخورد. 
س�ومي را ب�ه ش�كمم زد و چهارم�ي 
هم به پايم خورد! س�ر و صداي ش�ليك 
باعث ش�د كارگر منزل ما متوجه ش�ود 
و بي�رون بياي�د و آن فرد هم ف�رار كند!

»رواياتي از تاريخ و تاريخ سازان معاصر ايران«
در آيينه خاطرات زنده ياد آيت اهلل سيدرضي شيرازي

تبليغات ضدديني
 در عراق و ايران پا نمي گيرد!

و مرشد روحانيون باشد، به رغم اينكه عده اي را 
جذب ك��رد، خيلي موفق نب��ود. در مقابلش هم 
عده اي بودند كه  با او موافق نبودند و گرايش��اتي 
به دربار داشتند. البته آن افراد هم آدم هاي بدي 
نبودند. مثًا آقاي بهبهان��ي زياد با او موافق نبود 
و حتي مي شود گفت نقطه مقابل او بود! اختاف 
سليقه داش��تند. من نمي توانم او را تخطئه كنم، 
چون او هم مرد شايس��ته و محترمي بود. من با 
هر دوي آنها رفيق بودم. منزل آقاي بهبهاني هم 
مي رفتم و آقاي كاشاني هم خبر داشت كه من با 
آقاي بهبهاني رابطه دارم و حتي گاهي اوقات به 
شوخي به من مي گفت رفيقت چطور است؟چه 
مي گويد؟... بنابراين من وقت��ي رفتارهاي آقاي 
بهبهاني را مي ديدم، تصور نمي كردم كه او واقعاً 
به شاه عاقه مند است يا مثًا سلطنت را به عنوان 
يك اصل پذيرفته، بلكه از باب دفع فاسد به افسد 

اين كار را مي كرد...«. 
   نواب متدين، مخلص و ساده زيست بود

راوي فقيد خاطرات، از دوران اقامت در نجف، با 
شهيد سيدمجتبي نواب صفوي آشنا و اين ارتباط 
در دوران حضور هر دو در ايران، به دوستي مبدل 
شد. وي توصيفات خويش از رهبر فدائيان اسام 

را به اين ترتيب به تاريخ سپرده است:
»من در نجف، با نواب رفيق شدم و گاهي اوقات 
ه��م در مورد مس��ائل سياس��ي با ه��م صحبت 
مي كرديم. نواب در نجف هم كه بود، عليه ش��اه 
س��خنراني هاي تند و تيزي مي ك��رد، ولي آنجا 
زمينه اي براي فعاليت هاي سياس��ي نداش��ت و 
عرب ها هم به او كاري نداش��تند. تا وقتي كه به 
ايران آمد و كس��روي را مضروب و ش��هرتي پيدا 
كرد. نواب بسيار شجاع بود و در گفت وگو با افراد، 
واقعاً آنها را تشجيع مي كرد. در عين حال بسيار 
مهربان و متواضع بود و من كمتر كس��ي را ديده 
بودم كه با او دوست ش��ده و تحت تأثير عواطف 
او قرار نگرفته باش��د. چهره عط��وف و مهربان او 
در نجف و ايران را يادم اس��ت كه هر وقت به هم 
مي رس��يديم، با حالتي خاص مي گفت پسرعمو! 
 چطوري؟! البته دليل ديگري هم موجب دوستي 
نزديك ما شده بود. ايش��ان يك نامادري  داشت 
كه به خواهر من شير داده بود. به هرحال چيزي 
كه در مورد مرحوم نواب مي توانم شهادت بدهم، 
تدين و اخاص بسيار زياد و زندگي ساده اش بود، 
ساده كه چه عرض كنم اصًا چيزي نداشت، اما 
حاضر بود براي اعتاي اسام همه چيزش را فدا 
كند! ايشان خيلي هم تاش كرد كه مرا به فدائيان 
اسام جذب كند. من هميشه به فكر و اخاصش 
احترام مي گذاشتم، ولي چون مي خواستم درس 
بخوانم، مي دانس��تم كه اين كار ب��ا فعاليت هاي 
سياس��ي جور در نمي آيد، لذا هي��چ وقت عضو 

فدائيان اسام نشدم...«. 
   امام به م�ن گفتند: »به ح�وزه قم برو و 

حركتي را شروع كن!« 
ارتب��اط و م��راوده زنده ياد آيت اهلل س��يدرضي 
شيرازي با امام خميني، فصلي ديگر از خاطرات 
اوست. وي در زمره شاگردان رهبر انقاب اسامي 
نبود، اما با ايش��ان س��ابقه مراوده و گفت و شنود 
علمي داش��ت و از اين روي، مورد عاقه و توجه 
آن بزرگ ب��ود. فرازهايي از اي��ن ارتباط در ادوار 
گوناگون، به شرح پي آمده توسط آيت اهلل شيرازي 

روايت شده است:
»من پي��ش مرحوم ام��ام درس نخوان��دم، ولي با 
ايشان س��ابقه گفت وگوي علمي داشتم.  ايشان به 
تهران زياد مي آمدند. هم به منزل ابوالزوجه شان در 
پامنار و هم به منزل مرحوم كاشاني. گاهي اوقات 
هم تابس��تان ها به امامزاده قاس��م و به منزل آقاي 
رسولي محاتي مي آمدند. من وقتي مطلع مي شدم 
كه ايشان آمده اند، خدمتش��ان مي رفتم. ايشان به 
مباحث علمي، بسيار عاقه مند بودند. به قم هم كه 
مي رفتم، اگر درسي از ايشان برگزار مي شد، ارتجاالً 
مي رفتم و مي نشستم. به منزلش��ان هم مي رفتم. 
اين گفت وگوها موجب شده بود كه ايشان، به رغم 
اينكه من تحصيلكرده قم نبودم و در نجف و تهران 
درس خوانده بودم، به من اعتقاد علمي پيدا كنند و 
از خال همين بحث ها، متوجه ذوق فقهي و فلسفي 
من ش��وند. خيلي هم به من لطف داشتند. خاطرم 
است كه س��ه، چهار س��ال قبل از مهاجرت امام از 
نجف، سفري به عتبات داشتم و خدمت ايشان هم 
رسيدم. در آن ديدار، از افت سطح علمي حوزه ها به 
ايشان گايه كردم و گفتم االن تدريس در حوزه ها 
كيفيت سابق را ندارد! ايشان بافاصله به من گفتند 
شما خودتان به حوزه قم برويد و حركتي را شروع و 
درس هايي را پايه گذاري كنيد، بلكه وضع بهتر شود! 
من عذر خواستم، چون در تهران اشتغاالت زيادي 
داشتم، هم در مدرسه سپهساالر درس مي گفتم هم 
در دانشگاه. اين موجب شد كه عذر بخواهم. ايشان 
به من گفتند وقتي ب��ه ايران مي روي��د، به اخوي 
بنده ]آقاي پسنديده[ و همچنين به آقاي اشراقي 
بگوييد از آقاي مطه��ري بخواهند براي تدريس به 
قم برود. من آمدم و پيغام را رساندم و بعد از مدتي 
ديدم  آقاي مطهري در هفته دو بار، براي تدريس 
به قم مي رود. امام به علميت آقاي مطهري اعتقاد 

داشتند...«. 
   شرط ش�هيد مطهري براي بازگشت به 
حس�ينيه ارشاد تشكيل  ش�وراي روحاني 

بود
شهيد آيت اهلل مرتضي مطهري، در زمره دوستان و 
مراودان ديرين آيت اهلل شيرازي به شمار مي رفت. 
پيشينه اين آشنايي و مؤانست، به دوران حضور 
و تدريس هر دو، در مدرسه علميه مروي تهران 

بازمي گردد. چنانكه آن مرحوم خود گويد: 
»ايشان دوست بسيار صميمي من بود. من و آقاي 
مطهري در مدرس��ه مروي با هم بزرگ ش��ديم! 
ايش��ان از قم به تهران آمد و در مدرس��ه مروي 

فلسفه تدريس  مي كرد و چند نفري هم نزد ايشان 
درس  خواندند. به هر حال هر دو در مدرسه مروي 
حجره داشتيم و حجره ايشان چند حجره با من 
فاصله داشت. در وقفنامه مدرسه مروي هست كه 
بايد طاب تا سه ساعت بعد از غروب، در مدرسه 
باشند و درس بخوانند تا شهريه اي كه مي گيرند، 
حال باشد، لذا هر دوي ما تا س��ه ساعت بعد از 
غروب، براي مطالعه در مدرسه مروي مي مانديم. 
بعد با هم بيرون مي آمديم و تا خيابان س��يروس 
قدم مي زديم و صحبت مي كرديم. آقاي مطهري 
به منزلش در پشت مجلس مي رفت و من هم به 
كوچه ميرزا محمود وزير. رابطه مان با هم بسيار 
صميمي بود. از ويژگي هاي ب��ارز آقاي مطهري، 
تدين و تعبدش ب��ود. بعضي از ما آخوندهايي كه 
ذائقه فلسفي داريم، خيلي متشرع نيستيم! ذهن 
و گرايش فلس��في موجب مي ش��ود مفري براي 
گريز از التزام به ش��رعيات، ب��راي خودمان پيدا 
 كنيم. آقاي مطهري از آن طيف از اهل فلسفه بود 
كه واقعاً متعبد بود و حتي سير و سلوك عرفاني 
هم داش��ت. به اذكار بين الطلوعين بسيار مقيد 
بود. در س��ال هاي آخر عمرش مخصوصاً بعد از 
قضايايي كه در حسينيه ارشاد براي ايشان پيش 
آمد و از آنجا كناره گرفت، ميل شديدي به سير و 
سلوك و عزلت در ايشان پديد آمد. من حتي آن 
فردي را هم كه در مس��ائل سير و سلوك، همراه 
ايشان بود، مي شناختم. يك وقتي به اين مسئله 
فكر مي كردم ك��ه اين تعبد و تش��رعي كه آقاي 
مطهري دارد، از چيست؟ بعد متوجه شدم ايشان 
در اينگونه مسائل، تحت تأثير پدرش است. من 
پدر ايشان را هم ديده بودم، چون ظاهراً در دوران 
طلبگي، ايش��ان از ش��اگردان آميرزا علي آقاي 
شيرازي، پس��ر مرحوم ميرزاي شيرازي بود. آن 
طوري كه از خود ايش��ان ش��نيدم پيش ايشان 
رسائل و مكاس��ب خوانده بود. وقتي اين مرد به 
تهران و منزل آق��اي مطهري مي  آم��د و من به 
ديدنش مي رفتم، احس��اس مي كردم واقعاً و به 
تمام معنا، آدمي متهجد، اهل ذكر و معناس��ت 
و متوجه مي ش��دم كه آقاي مطهري، از ايش��ان 
تأثير گرفته اس��ت. ويژگي بعدي آقاي مطهري، 
تعصب شديد در دين بود. بعضي ها اعتقاداتي اعم 
از ديني و غيرديني دارند كه آنها را وس��يله امرار 
معاش خ��ود كرده اند، ولي آق��اي مطهري واقعاً 
نگران دين و پايبندي ديني مردم بود. قضايايي 
هم كه بعدها در حسينيه ارشاد براي او پيش آمد، 
دقيقاً به همين خاطر بود. خاطرم است ايشان با 
مديريت حسينيه ارشاد ش��رط كرده بود كه اگر 
مي خواهيد من برگردم، بايد يك شوراي روحاني 
به كار شما نظارت داشته باشد. از قضا اسم مرا هم 
براي آن شوراي روحانيت پيشنهاد داده بود كه 
البته مديريت نپذيرفت و ايشان هم بيرون آمد! 
ما در بس��ياري از عرصه ها با هم رابطه داشتيم و 
صميمي بوديم. در زندگي شخصي هم برخاف 
تبليغاتي كه عده اي عليه ايشان راه انداخته بودند 
كه اهل جمع كردن مال و منال دنياست، زندگي 
معمولي و متوسطي داش��ت. خانه آخرش را هم 
براي اين در جاي خلوتي انتخ��اب كرده بود كه 
بتواند فكر كند و بنويسد، اما داخل همان منزل 
هم تجملي ديده نمي ش��د و ي��ك زندگي كامًا 

معمولي داشت...«. 
   روز واقعه!

24 تيرماه 1358، نقطه عطفي در زندگي آيت اهلل 
سيد رضي شيرازي است. چه اينكه وي در آن روز 
و در پي اقامه نماز ظهر و عصر در مس��جد شفاي 
تهران، مورد س��وء قصد گروه فرقان قرار گرفت. 
وي بعدها در گفت و شنودي با نگارنده، ماجرا را به 

اين قرار نقل كرد: 
»من شناخت مستقيم و بي واسطه اي از اين گروه 
نداش��تم. پيش از انقاب به دليل هشدارهايي كه 
دوست عزيزمان مرحوم آيت اهلل مطهري مي داد، 
نسبت به افكار آنها شناخت مختصري پيدا كردم. 
في الجمله مش��خص بود اينها جماعتي هس��تند 
كه با روحانيت مخالفند و رهبر اينها هم به دليل 
پيشينه اي كه با برخي مدارس علميه قم و تهران 
داشت، عليه روحانيون تبليغ زيادي مي كرد، اما نه 
من ارتباطي با آنها داشتم، نه آنها با من سر و سّري 
داشتند كه بخواهند مرا ترور كنند! اما جريان ترور 
به اين شكل اتفاق افتاد كه در يكي از روزهاي تير 
58، بعد از نماز ظهر و عصر، از مسجد شفا بيرون 
آمدم. هر روز عده اي از جوانان مسجد، مرا تا دم در 
منزل همراهي مي كردند. بين مس��جد و منزل ما 
فاصله كمي هست. آن روز به آنها گفتم چرا دنبال 
من مي آييد؟ الزم نيس��ت، خودم مي روم! و تك و 
تنها راه افتادم. نزديكي منزل ديدم جوانكي پيدا 
شد و هفت تيري از جيبش در آورد و با خونسردي 
تمام ش��روع به ش��ليك كرد! اولين تير به دستم 
خورد. دومي را مي خواست به سرم بزند كه از ميان 
عمامه ام رد شد و به سرم نخورد. سومي را به شكمم 
زد و چهارمي هم به پايم خورد. سر و صداي شليك 
باعث شد كارگر منزل ما متوجه شود و بيرون بيايد 
و آن فرد ه��م فرار كند. من با وجود اين ش��ليك ، 
بيهوش نشدم و بافاصله مرا به بيمارستان منتقل 
كردند. بس��ياري از آقايان علما و شخصيت ها به 
عيادتم آمدند و در آن مدت، مرحوم امام خميني و 
ساير مراجع نسبت به بنده ابراز لطف كردند. بعد از 
چندي چون معالجات بيشتري الزم بود، به دعوت 
يكي از نزديكانمان به امريكا رفتم. مدتي آنجا بودم 
تا بهبودي نسبي حاصل شد. شيعيان و دانشجويان 
مي خواستند مرا نگه دارند تا براي مدتي پاسخگوي 
نيازهاي ديني آنها باشم، ولي من برگشتم. هنوز 
هم آثار آن گلوله ها در بدن من هست. پاي راستم 
كوتاه تر از پاي چپ است و دستم تا حدي بي حس 
شده است، اما گلوله اي كه به شكمم خورد، خيلي 

عمق نداشت...«. 

سه، چهار سال قبل از مهاجرت امام 
خميني از نجف، س�فري ب�ه عتبات 
داشتم و خدمت ايش�ان رسيدم. در 
آن ديدار، از افت سطح علمي حوزه ها 
به ايش�ان گاليه ك�ردم و گفتم االن 
تدريس در حوزه ها كيفيت س�ابق را 
ندارد! ايش�ان بالفاصله به من گفتند 
ش�ما خودت�ان به ح�وزه ق�م برويد 
و حركت�ي را ش�روع و درس هايي را 
پايه گ�ذاري كنيد، بلك�ه وضع بهتر 
ش�ود! من عذر خواس�تم، چ�ون در 
ته�ران اش�تغاالت زيادي داش�تم... 
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خوانشي از استاد
 در قامت يك آموزگار

قله سترگ
 تعليم و تربيت ديني

   نيما احمدپور
اثري كه هم اينك 
آن  معرف��ي  در 
س��خن م��ي رود، 
در ع��داد يك��ي 
يادمان ه��اي  از 
ش��اخص اس��تاد 
ش��هيد آي��ت اهلل 
مرتض��ي مطهري 
اس��ت كه در دهه 
60 منتش��ر و در 
دهه 70 بارها تجديد چاپ ش��د. در اي��ن يادنامه، 
جمعي از ش��اگردان آن متفكر نامور، در باب چند و 
چون آموزگاري او، خاطرات خويش را بيان داشته اند. 
انتش��ارات مدرسه ناش��ر اين كتاب، در ديباچه آن 

اشارتي به قرار ذيل دارد:
»مدت هاست بحران فزاينده اي در زمينه هاي مختلف 
به خصوص آم��وزش و پ��رورش، گريبانگير دوران 
معاصر شده است. اين بحران در همه كشورها، چه 
كشورهاي عقب نگه داشته شده و چه آنها كه خود 
را پيشرفته به حساب مي آورند، با تفاوت هاي صوري 
اندك و با ماهيتي يكسان، بروز كرده است. از طرفي 
جهش كّمي و سرسام آور تقاضا براي آموزش، نايابي 
شديد وسايل و لوازم، عدم تطابق آموزش ها با نيازهاي 
جامعه و بي تحركي دستگاه هاي آموزشي نسبت به 
دگرگوني بنيادي خود، همچون طوفان هاي مهيبي 
پيكر نظام هاي اجتماعي را به ل��رزه درآورده اند و از 
طرف ديگر، تكنولوژي آموزش��ي، فراسوي آزادي و 
حرمت، همه ارزش ه��ا و تقدس ها را بي اعتبار كرده 
است! بسياري از آنچه به عنوان برنامه هاي آموزشي، 
روش هاي تدريس و... ارائه مي شود، مرهم هايي است 
كه در همي��ن مجامع، براي جلوگي��ري از عميق تر 
شدن اين زخم هاي چركين تجويز شده است! اما اين 
تحليلگران يا خود نمي فهمند يا نمي خواهند ديگران 
بفهمند كه علت اصلي بحران را بايد در دور ش��دن 
شتاب آلوده قرون جديد، از دين و معنويت جست وجو 
كرد. از آن زمان كه انسان به پندار خود براي دست 

يازيدن به پيش��رفت و ترقي، دين را رها كرد، دچار 
سرگشتگي و حيرتي دم افزون شد، از مذهب فطري 
بريد و به مذاهب اصالت ف��رد، اصالت ماده و اصالت 
عل��م روي آورد و با فراموش كردن خ��دا به فرموده 
قرآن به خود فراموشي و خسران عظيمي مبتا شد! 
نكته مهم اينكه كش��ور ما نيز از اين بحران گسترده 
در امان نبوده اس��ت، چه پايه ريزان نظام آموزش��ي 
در ايران، اگر نگوييم از روي وابستگي به قدرت هاي 
اس��تكباري، بلكه از روي خودباختگي و ش��يفتگي 
به مظاهر تمدن اين عصر س��يطره كمي��ت، از آغاز 
همان نسخه هاي تجويز شده را بدون در نظر گرفتن 
ارزش ها و فرهن��گ خاص اين جامع��ه، عيناً به كار 
گرفتند و با اين كار مملكت را به وابستگي كشاندند. 
اينك كه انقاب شكوهمند اسامي ما همچون سيلي 
دراز آهنگ و پيچان و زمين كن، لرزه بر اركان جهان 
انداخته و از نظر سياسي نشان داده است كه به راستي 
وابسته به هيچ يك از قدرت هاي شرق و غرب نيست، 
ضروري اس��ت با ش��ناخت عميق بحران آموزشي 
دنياي معاصر و علل و عوامل آن از طرفي و جايگزين 
كردن اصولي  و نه صوري ارزش هاي اسامي از طرف 
ديگر، هر چه زودتر از چنبره اين وابستگي گسترده و 
نامرئي فرهنگي درآييم. معرفي مدرسان و استادان 
بزرگ اسامي و شناساندن ش��يوه هاي تعليم آنها 
در بسياري جهات مي تواند نقطه شروعي براي اين 
كار باش��د تا برنامه ريزان، معلمان و دانش آموزان ما 
دريابند كه بهره وران از چشمه پاك و گواراي اسام، 
علم را نورالهي، معلم را وارث انبيا، شاگرد را يتيم آل 
محمد)ص( و تعليم را يك وظيف��ه ديني و تكليف 
الهي به حس��اب آورند. خدا را سپاس مي گوييم كه 
توانسته ايم در سالروز شهادت استاد گرانقدر مرتضي 
مطهري و همزم��ان با هفته معلم، كت��اب حاضر را 
تقديم معلم��ان، دبيران و دلس��وختگان آموزش و 
پرورش كنيم تا بتوانيم گوشه اي از ويژگي هاي يكي از 
قله هاي بلند و رفيع تعليم و تربيت اسامي را معرفي 

كرده باشيم«. 

  ش�هيد آيت اهلل مرتض�ي مطه�ري در يك گفت وش�نود 
تلويزيوني، در واپسين روزهاي حيات


