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خون« از را انسان آفريد، را جهانيان كه پروردگارت بنام بخوان
كر پروردگارت بخوان سرشت، آموختيبسته كه همان است مترين

نمي كه را آنچه انسان به آموخت قلم، ».دانستبا
قلم و علم قرائت، با را كارش كه است اين اسالم افتخارات از

فرمان اولين و كرده بودشروع فرهنگي فرمان پيامبرش به .خداوند
پيامبر برابر در بار اولين براي كه لوحي شد،خواندن باز

بود مكتوب و .منظم
است، آفرينش مسئله به نظر كه آنجا اينكه، ديگر توجه جالب نكته

خوانده كريم را خود الَّذ بِرَبك غَرَّكما«خداوند، يالْكَريمِ،

موضوع)7و6/انفطار(» خَلَقَك كه آنجا قلم،ولي وعلم، خواندن

را خود است مطرح است»اكرم«يادگيري  ربك و اقْرَأْ«.خوانده

الَّذيالْأَكْرَم ،لَّمعلم»بِالْقَلَم ع تحصيل آغاز اسالم مكتب در آري ،

باشد خدا نام به بايد»ربك بِاسمِاقْرَأْ«بايد نيز التحصيالن فارغ

1-5،علق-1

استا8 دخاطرات

ر بردارنددر قدم او  ربكيإِل، و فَانْصب فَرَغْت فَإِذا«.اه

1» فَارغَب

داشته الهي جهت بايد تعلم و تعليم دانش، و علم خواندن، يعني
كند پيدا واقعي ارزش تا .باشد

انسان اصلي معلم و بشري، علوم سرچشمه الهي وحي چون
الهي.خداست علم و دين و وحي به انسان اگر نهو نشود تربيت

همچون بلكه كرد، نخواهد واقعي و انساني تكامل و رشد تنها
شد خواهد طغيانگر درنده به.حيواني انسان الهي تربيت در چون

مي ميجايي سجده او بر مالئكه و نبيند خدا جز كه .كنندرسد
انبياست شغل و الهي شئون از تعلم و تعليم الْكتاب يعلِّمهم«.پس

ةَ وكْمالْحو زَكِّيهِممسئوليت»ي اين پذيرش با انساني هر كه
مقدس واژه و قالب در را خويش نام مي»معلم«سنگين كند،ثبت

حك پاك ضميرهاي و جان روح بر را ايمان و علم كه است معلم
مي همگان گوش به را الهي فطرت نداي و وكرده رساند

دلهسياهي از را ناداني و جهل زاللهاي و حيات آب و زدوده ا
مي جاري بشر روان در را .سازددانايي

اسال جمهوري بنيانگذار فرموده به بنا و اساس اين حضرتميبر
خميني انساني؛)ره(امام كرامت و ها ارزش مدار بر هميشه معلم

و بوده او اساسي همت دين و مكتب راه در تالش و نموده حركت
بيگانه هيچ تهبه مجال واي الهي فرهنگ آن به شبيخون و اجم
نمي را .دهدارزشي

8و7،شرح-1
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فرزانه و عزيز رهبر بيانات در مهم اين مبنا همين بر انقالبو
خامنه اهللا آيه كه)زيدعزه(ايحضرت شده ارزشمند:تاكيد وجود

تواناي دست با و بوده مؤثر بسيار ملت يك سرنوشت در معلم
ع و كرامت با انداز چشم كه است ترسيممعلم ملت آينده زت

.شودمي
و خداوند شأن بتواند كه دارد اهميت زماني معلم مرتبت و شرافت
هدف با را انسان پيوند و سازد محقق خود وجود در را پيامبران

سازد برقرار عبادت، يعني خلقت مي.متعالي حق به گفتلذا توان
شهيد استاد مطهريكه فيلسوف ر)ره(عالمه عالمان از بانييكي

عرصه در راستين معلمان باو اوالً كه بود تربيت و دانش و علم ي
مي نظر بشري معارف همه به تركيبي ثانياًنگاه و كرد

علتالشميتما مقدمهميهاي را عملي عبوديتو عبادت، براي اي
مي الهي اطاعت مرحلهو به راه اين در و يعنيدانست سوم ي

شهادت با و يافت راه علدينداري و عملي عبادت كاملمي، را خود
.ساخت

نهاده گام بزرگاني خطير، مسير اين تاركدر بر نامشان كه اند
مي مطهري.درخشدزمان مرتضي استاد شهيد همين)ره(عالمه از

به افكار، تنوير و تعلم و تعليم سنگر در كه است مقدس طايفه
مقله و معلم كه آنجا تا يافت دست شهادت رفيع كبيرهاي عمار

اسال فرمودميانقالب او جايگاه و وصف :در
آثار و بود من تن پاره بيمطهري مطهري شهيد زبان و قلم

قلبي از كه او نصايح و موعظه و است روانبخش و آموزنده استثناء
مي نشĤت عقيدت و ايمان از وسرشار عارف براي گرفت،

استميعا .سودمند

استا10 دخاطرات

را... عزيزي بسيار فرزند عزيزمن فرزندي مطهري دادم، دست از
پشتوانه و من حوزهبراي براي محكم علاي و ديني وميهاي

بود كشور و ملت براي سودمند ...خدمتگزاري
خامنه اهللا آيه حضرت و)زيدعزه(ايو شخصيت با رابطه در

فرمودند شهيد استاد اين :جايگاه
مي مطهري آقاي شاگرد را خودم كهيكي...دانممن عناصري از

اسال فكر سخنرانيميبنيه است كرده گذاري پايه را آقايمن هاي
است .مطهري

حجت جناب قرآن مفسر و استاد با سالهاست كه اينجانب لذا
همراه و مأنوس قرائتي المسلمين و كهاالسالم شدم آن بر هستم

از را شهيد و عزيز استاد آن درباره ايشان، خاطرات مجموعه
وآثارشا معلم هفته مناسبت به و نموده تنظيم و استخراج ن

مطهري عالمه شهيد معلمان)ره(بزرگداشت و فرهنگيان اختيار در
محتر خوانندگان ساير و دانشجويان، انديشهميو با آنكه ناب هاي
دهم قرار هستند، مأنوس فرزانه .استاد

ولي حضرت توجهات و خداوند لطف با اثر اين است اميد

همعصر و گرفته قرار استفاده رامورد ما عزيزان، چنين
فرمايند مند بهره خود نظرات .از

الهدي اتبع من علي والسالم
نژاد موحدي محمد

الحرام محرم ابقمط1433سوم
28/8/1391
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مطهري شهيد عالمه شخصيت امام)ره(درباره مثل او اساتيد
طباطبايي)ره(خميني عالمه دو)ره(و هم بايديا هايش ره
از.بگويند بعضي و قم در انقالب، از قبل سالها از هم من

مهماني و امسفرها بوده ايشان خدمت .ها
مناسبت به وسحال برادرچهارميني عزيز، شهيد آن سالگرد

البالي از را خاطراتي و نكات نژاد موحدي آقاي جناب عزيزمان
نموده انتخاب اينجانب مباحث و مورداند،مطالب آنكه اميد به

اساتيد،استفاده طالب، فرهنگيان، خصوص به خوانندگان ي
گيرد قرار عزيز دانشجويان و .معلمان

رضا-1 امام به توسل
براسال تازه كه انقالب از قبل ويها كرده شروع كالس جوانان

جل كاشان رضادر امام زيارت قصد به داشتم، مشهدسه به
ح.رفتم به حرم كردمضرتدر است،:عرض خوب چه

روز كالسيچند هستم، زيارت براي شما خدمت در هميكه
جوانان براي مشهد باشمدر .داشته
يك حال همين گفتيدر ديدم، را آشنا روحانيون دبيران:از

دين جلسهيتعليمات هميا، شما شركتميدارند، خواهيد
جلسه رفتيم، هم با حضورياكنيد؟ ،ياخامنهاهللاآيتبا

مطهر بهشتيشهيدان باهنري، صحبت.و هم من دادند، اجازه
حتّ پسنديدند، خيلي مطهريكردم، شهيد خنديد)ره(يآنقدر

صندل بود نزديك بيافتديكه بهشت!اش شهيد مرحوم )ره(يو

استا12 دخاطرات

م:فرمود فكر ميمن آيا كه ويكردم با مثل همراه را دين شود
كه كرد منتقل مردم به رسيدمخنده خود آرزوي به .امروز

معظم رهبر اي خامنه اهللا آيه حضرت جلسه، پايان در
بركاته(انقالب يك)دامت امامت زمان آن در مساجديكه از

مشهد كرامت(مهم منزل)مسجد به مرا داشتند، عهده به را
پذيرائ از پس و كرده بردند،يدعوت مسجد آن به مرا كه،

داشتجوان حضور زيادي منند،هاي مشهد:فرمودندبه در تا
برا داريد، كالسيحضور مسجد، اين در جوانان، و مردم

باشيد آرزوي.داشته به و مستجاب من دعاي شكل، اين به لذا
رسيدم .خود

تبليغ-2 دنياي در
مطهري شهيد عالمه فرمود)ره(خدمت پيدا:رسيدم، شهرت

افتاده؟كرده ها زبان سرِ شما اسم اي،
كرده:تمگف كار چند تبليغ دنياي ام؛در
مي)الف گرياندن، جاي و.خندانمبه دارم، قبول را گريه البته،

مي سعي سوگواري ايام بدنهدر اما بخوانم، روضه يكنم
استصحبت خنده .ها

مي)ب سياه تخته پاي منبر، بر نشستن جاي .ايستمبه
ر)ج من كنند، دعوت من از مردم اينكه جاي ميبه دراه افتم

مي دعوت كالس، به را ها جوان مناطق، و .كنمشهرها
مي)د كار (كنممجاني گيرم. مي بدهند پول اگر )البته
ماه)ه و صفر محرم، فقط نه است، سال طول در من تبليغ

.رمضان
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بزرگ)و جاي امبه رفته ها جوان نو و ها جوان سراغ .ترها،
اط آخوند من اطفال، پزشك اممثلِ شده .فال

م:فرمود كالسداري گفتميچطور مي:كني؟ سياه خواهمتخته
گلپايگانيو العظمي اهللا نحوه)ره(آيت من از كردنهم كار ي

كردم، صحبت دقيقه دوازده ده، خواستند، را سياه تخته با
فرمود«:فرمود بعد شد، ساعت يك تا بدهيد، و:ادامه پدر خدا

كند رحمت را نقلاي».مادرت پدرم براي كه را داستان ن
كرد گريه خيلي خوشحالي از .كردم،

گلپايگاني العظمي اهللا آيت خوب:گفتم)ره(به هوشم من آقا
مي شوماست، فقيه را:فرمود.توانم شما رساله شوي فقيه

مي مطالعه رشدبزرگساالن براي ها كالس اين ولي كنند،
شوي، موفق راه اين در اگر است، مينوجوان هشام شوي،مثلِ

جوان براي را دين اصول ميكه .گفتها
مطهري شهيد به را ايشان جمله و)ره(وقتي كرد تعجب گفتم،

فكر:فرمود روشن تقليد مرجعِ يك ايشان كه شود مي معلوم
.هستند

خير-3 كار راهنماي
خير و خوب كار مادامياگر تا بدهيم، ياد كسي به اويرا كه

م هستيانجام هم ما براي اجرش داريم.دهد ���01/.«:حديث

���#23 � #افراديمعلم5�6���«1��	 �4�' به را تربيت و دانش و علم كه

27ص،4ج،كافي-1

استا14 دخاطرات

مميمنتقل عمل را آن كه زماني تا ثوابشيكند، در كند،
است كليد.شريك خير كار معلم، .كنديميپس

من مطهرمديونلذا ازافراديهمه.هستم)ره(يشهيد كه
همه ثواب در ايشان اند، شنيده حديث من از تلويزيون طريقِ

خميني امام خدمت ايشان چون است، شريك واسطه)ره(آنها
برنامه اين به من تا پيداشد راه قرآن، از درسهايي تلويزيوني ي

مقام.كردم شهيد، مقام مثلِ است، زياد عزيز، اين مقامات البته
مقام عالم، مقام مقاممعلم، فيلسوف، مقام مفسر، مقام عارف،

بود جامع انساني مجموع در و خواني، .روضه
معلمي-4 مقام

مطهري شهيد وظيفه)ره(عالمه معلم، مقام بود، معلم،يمعلم
امانتدار معلم اينكه و معلم، صفات معلم، تدريس معلم، علم

استمي توجه قابل و.باشد، دارند باغ و كاخ مزرعه، ديگران
معلم اختيار در نو نسل مغز دارد، اختيار در را مغزها معلم

.است
هستم معلم من كه ام، كرده شكر بارها هم شهيد.خودم اهللا آيه

فرمود)ره(يبهشت من معلم:به هستيدر موفق ميبسيار ترسمي،
پست يك و ببرند را جمعهيتو امام قاضيامثل مديركل،ي، ،

وزير دادستانيوكيل، معلمبهي، از و بدهند، برداري،يتو دست
م:گفتم نكنميقول رها .دهم

چشم مغزها، دلآري براها، براساليها، برايها، يعصرها،
استنسل معلم دست در :فرمايدميقرآن.ها



استاد 15خاطرات

خداست؛ معلم 9 '7��8«اولين:;���(��� �&�<= �
معلم1»$� #��� دومين

خدا 
<«است؛رسول>�3+<*��?;<7�;�@ A��� �$ �BC @���«Dسومين

است؛ جبرئيل ���(E8«معلم >1+1�F >3�;���#�«G

داريم دارد؛:حديث پدر تا سه حقيقت، در H1�$«انسان IB�«

ويپدر است تولد وسيله �J$K«كه IB�«وسيله كه خانم، پدر

ويداماد #�L«است IB��;«مميمعل درس 4.دهديكه

متفكر-5 معلم نقش
مطهر اسال)ره(يشهيد انقالب شهيدان اولين ايرانميجزء

فكر.است و فهم استدالل، با را جوان نسل بود؟ چه كارش
م برق.كرديآشنا كارخانه خانهيمثلِ همه به كه برقبود ها

گفتند.داديم منافقان و زد،:دشمنان بايد را برق كارخانه اين
انرژ منبع اين، متاليچون بايد زماني:گويند.شوديشاست،

بردند، زندان به هم را جمهورش رئيس و شد كودتا فرانسه در
م مطالعه زندان در وكتابياو پاشد مرتبه يك هواكرد، به را ها

گفت و فرانسه:ريخت، در كه كردم فكر كردم، اشتباه من
كودتاينظاميكودتا آنكه وحال است،يفرهنگيشده، شده

كتاب نكردندخواندندمردم تحمل مرا شدند، روشن و آگاه ،.

27ص،4ج،كافي-1
129،بقره-2
5،نجم-3
63ص،العدديهتحريرالمواعظ-4

استا16 دخاطرات

داريم ���17M:«:روايت :!< �! NOP� :;�*�� علما»!�1> مداد

آگاه( و روشنگري را مردم با)كنند،ميكه شهدا خون از
است تر (فضيلت نوشته. و كتابها با افراد بسا وچه علم و ها

شهادت و جانفشاني آماده و كرده پيدا آگاهي علما دردانش
اند شده دين نامه)راه خمينييهايمثلِ امام و)ره(كه نوشت

آمادهيهايپيام مردم روشنگرانه، هاي سخنراني و داد كه
جانفشاني و شهادت آماده و تاريخي بزرگ انقالب چنين

.شدند
معلّم-6 به عشق

مطهري بابزرگ:گويدمي)ره(شهيد بار اولين مرا كه مردي
آشنهج ازالبالغه يكي همواره را او محضر درك و ساخت نا

گران معاوضهذخاير چيز هيچ با نيستم حاضر كه خودم بهاي
مي خاطرهكنم كه نيست روزي و شب و نظرمشمارم در اش

نگردد نا.مجسم و نكنم هم.نبرممييادي بود، فقيه هم او
طبيب هم و اديب هم بود، (حكيم م. ميرزادرباره حاج رحوم

آق شيراعلي )يزا
م هوا:فرموديو در دارم دوست چونيمن كنم، تنفّس شيراز

است كشيده نفس شهر اين در .مالصدرا
تلويزيون-7 در حضور

سال مطهر1358در شهيد عالمه پيشنهاد با كه روزي )ره(ي،
خمين امام موافقت سره(يو بهياجرايبرا)قدس برنامه،

ب شدم، وارد سيما و صدا نمسازمان كاركنان دانستندييشتر
است طرف كدام گير.قبله بهانه مرايبا زياد وسواس و



استاد 17خاطرات

زمان و كردند يافتند،يآزمايش موفق مرا جهت اين در كه
و كنم اجرا برنامه روحانيت لباس بدون كه كردند پيشنهاد

روحانما:گفتنديعلن دو جز آيت(يبه و امام اللّهحضرت
اج)يطالقان ديگران رابه تشكيالت اين در حضور ازه
اعالم.دهيمينم و نكرده موافقت پيشنهاد اين با هم من

رساند:داشتم خواهم امام حضرت اطالع به را شما برخورد .اين
روحان لباس با كه كردند قبول آنان اخطار، اين از ياجرايبعد

كنم .برنامه
تلويزيون از برنامه اين كه سالهاست حال هر شوديمپخشيبه

سنج نظر اساس بر هايهايو برنامه از سيما و موفقيصدا
است عزيز دو آن الصالحات باقيات از اين و است، .بوده

خمين امام اينجانب)ره(يحضرت به برنامه، اين اجراي واسطه به
خاص عنايت و در.داشتيلطف و خداوند از را توفيقاتم البته

د و كعبه كنار در پدرم اشك .دانمميمردميعاسايه
خانواده-8 از تشكر

ول بود، زياد قم در ما منزل به مهمان آمد و رفت اينكه يبا
ويژه حساسيت مطهرخانواده شهيد حضور به داشت،)ره(ياي
گفت پرسيدم؟ را مهمان:علّت تنها رفتن،يچون موقع كه است

تش من از و آمده آشپزخانه مكنزديك .كندير
ت-9 و الشانتظار

مطهر شهيد ميزبان ماهي، چند قم در كه داشتم )ره(يافتخار
ميزمان.بودم نيزيكه من برگردند تهران به قم از خواستند

م ايشان علميهمراه نظرات از راه، مسير در تا ايشانيآمدم
كنم فرمود.استفاده ايشان روز كهيبعض:يك دارند عقيده ها

استا18 دخاطرات

ظميظهورزمانامام و وكند چيده بر را ستم و لم
م حل را نيازيمشكالت لذا ويفرمايد، كوشش و تالش به

درست حرف اين آنكه حال و نيست، ما كه.نيستيقيام آنها
در هستند، فردا خورشيد طلوع انتظار در شب، هنگام به

چراغينميتاريك حداقل و مينشينند .كننديروشن
معلّم-10 يارزش

مطه شهيد فرمود)ره(يرمرحوم من خيل:به خوشحالميمن
معلّم و تدريس در تو هستيفرديكه مسؤوليت،يموفّق مبادا
كرده قبول را معلّمديگري فيض از بشويو .يمحروم

پول-11 ترين حالل
مطهري شهيد هم)ره(عالمه مخالف داشت، مريد اينكه ضمن

گيرد:گفتندمي.داشت مي پول كتاب نوشتن براي ازچرا من ؟
فرمودايش پرسيدم، پولحالل:ان طلبهترين التأليف،براي حق
است.است امام سهم و خمس، نه است، دولت از نه .چون

ديگري و شد اعدام كه بود فاسدي فرد عزيز، اين مخالفان از
شد مرگ جوان .هم

معلمي-12 سوز
مطهري شهيد داشت)ره(عالمه داشته.سوز سوز بايد معلم

پيامبر.باشد تعريف در  IQ+��R«:فرمايدميخداوند


مي5���# «1�8@ حرص شما هدايت داشت.زدبراي شور و .سوز
ميمي صحبت و داشت.كردسوخت وسيعي و باز .نگاه

128،توبه-1
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راشد-13 مرحوم از دفاع
راشد المسلمين و االسالم از)ره(حجه قبل و طاغوت زمان

مي سخنراني راديو در سالها پدرش.كردانقالب، دانشمند، مرد
بود حيدريه تربت در و اوتاد از تند،.هم هاي انقالبي از بعضي

است، دربار به وابسته يا و طاغوتي يا ايشان كردند مي فكر
مطهري شهيد كرد)ره(عالمه مي دفاع ايشان از .محكم

از-14 انقالبيونديدار و علما
رسيدم ايشان خدمت اهواز، در انقالب از فرمودقبل ،:

كهمي املشي رباني اهللا آيت براي و رفته شوشتر خواهم
داغ بسيار هوا و كرده تبعيد آنجا به را ايشان طاغوت حكومت

و بخرم كولري صاحباست، ديدن به /«بعدJ��� SE!كه»� ،

مثلِ نوشته، خوب كتاب ��3�5�1«چهل �T�U�«و»VW

�#�EX��«سا كتاب هم آنها از بعضي كه هم، دور يك و شده، ل

بروم است، نوشته ع.تاريخ ايشان ويعني تحقيق و علم به شق
داشت مؤلف.انقالب ديدن به الرجال«هم آيت»قاموس هم و

املشي رباني مي)ره(اهللا شده تبعيد .رفتكه
مثال-15 يك

داشت سخنراني اهواز در ايشان انقالب، از براي.قبل هم من
و داشتم كالس جلسهجوانها به جوانها با كالس از يبعد

ميسخنرانيِ كه.رفتيمايشان داشت بحثي ايشان روز يك
� 1+��«:فرمايدميقرآن�75P«-هميشهعده براي جهنم در اي

136،عمرانآل-1

استا20 دخاطرات

كسي.هستند اگر كه كند اشكال كسي اگر هم50حال سال
اين بسوزد؟ هميشه چرا كند، بودن«گناه هميشگي و »خلود

خدا عدلِ فرمود.سازدنميبا يااستعينيياجزا،:ايشان
مي.قراردادي قراردادي جزاي يادر كرده كم كه زد چانه شود

فالن كرد، عبور قرمز چراغ از كسي اگر مثالً بخشيد، را آن
نمي عيني جزاي در ولي شود، جريمه مثلمبلغ زد، چانه شود

شور نان هم او بدهيم نانوا به شور خمير اگر مااينكه تحويل
.دهدمي

متوجه خوب را بحث اين مخاطبين از بعضي كردم احساس
بدهم، توضيحي مردم براي تا گرفتم اجازه ايشان از نشدند،

مي:گفتم مثالي استاد بحث بهبراي چاقو لحظه يك اگر زنم،
نمي پس شويم، مي كور هميشه براي بزنيم، گفتچشم :شود

چرا ولي شد انجام لحظه يك كوريجرم به هميشه براي
شديم فرمود.گرفتار تاييد مرا بيان و خنديد جلسه.ايشان در

عل بحث يك به هم، ديگر ومياي لطف با رسيد، كه مشكل
فرمود را:محبت بحث روان و ساده بيان با اآلن قرائتي آقاي

دهد مي ايشان،.توضيح مخاطبين براي من بيان گاهي يعني
هضم كه بود جوش آب راحتمثل معده براي آن جذب و

.است
دعا-16 يك به سفارش

فرمود رسيدم، ايشان خدمت دعا:زماني اين قرائتي، آقاي
اس رجب ماه براي بخوانيدگرچه روز هر را آن شما ولي به.ت،

گوئيم؛ مي دعا اين در 1<$�� ���B«خداوند P��E������#2�H	��5�Y �$ 
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��Z��� ��E>[���*�C>;���وارد-» ��� \	�� تو غير با كه آنهايي باختند يعني

رفتند تو غير سراغ كه آنهايي كردند خسارت و شدند .معامله
دائم هم قرآن كه است حقيقتي يك غير:فرمايدمياين به

نكنيد تكيه استقدرت.خدا عنكبوت تار مثل خدايي غير .هاي
نمي خدا كنندغير خلق مگس يك حتي خدا.توانند به پس

بكنيد دل او غير از و ببنديد .دل
من:فرمودميايشان به آنها ولي كردم، دوستي زيادي افراد با

العظ اهللا آيت از را حديثي اينكه تا زدند، )ره(گلپايگانيمينارو
كه ��35«:شنيدم ]^�R� �! �F به»�_� كه كسي شر از بترس

كردي احسان دها.او در هم عسل اگر كه هستند نشانافرادي
مي گاز را شما دست .گيرندبگذاري،

آن-17 فلسفه و تاريخ فرق
پنجشنبه تشريفايشان ارك حسينيه و قم به تدريس جهت ها

طلبهمي و آمدندآوردند مي ايشان درس به فاضلي يك.هاي
فلسفه و تاريخ كه بود اين بحثشان جلسه يك در و يروز

چيست؟ت آنها بين فرق و گذشتهتا:فرموداريخ حوادث ريخ
فلسفه و خوداست امروز زندگي براي كه است درسي آن ي

مثالي.گيريممي مطلب، اين توضيح براي جلسه آن در هم من
كه زدم قرآن از:از قبل و»'���«آنچه تاريخ آمده قرآن در

فلسفه آمده آن از بعد قصهآنچه مثلِ است تاريخ حضرتي ي

ماجريوسف تعريف از بعد فرمايدكه مي :ا

389ص،95ج،بحاراالنوار-1

استا22 دخاطرات

»�$ �� ���' �	̀ �a�� �b^Z��A>;���«-برخورد اين كه نكن فكر يعني

با فقط اويوسفحضرتخدا، مثل هركه بلكه است، بوده
پاد خداوند و دارد را سرنوشت همان درباشد را نيكوكاران اش

مي تاريخ و.دهدطول حرام عشقِ به و حفظ را خود دامن او
جو زليخا مشروعِ تهمتغير نداد، تحملاب را چاه و زندان، ها،

اين كسي اگر تاريخ، طول در پس رسيد، مقام اين به تا كرد
ميگرفتاري جبران خداوند كرد، تحمل را  '��� �� $�«كندها

�	̀ �a�� �b^Z��A>;���«.فرمود و كرده تأملي است:ايشان .درست

استاد-18 دو از نصيحت يك
مي آناستاد:فرمودايشان هم من كرده، نصيحتي من به م

مي شما به را داشتينصيحت اخالص اگر را كارها بعضي كنم؛
بعضي و مستحب، عبادات مثلِ نده، انجام وگرنه بده، انجام

نده، انجام احتياطاً داري هم اخالص اگر را آنوكارها قبول در
د ضرورت مگر نكن، قضاوتعجله مثلِ باشد، بعضي.اشته

را ممكنكارها چون تبليغ، مثلِ بده، انجام نداري هم اخالص
را شب نماز ثواب وقتي بگذارد، اثر ديگران در سخنت است

بخوانند شب نماز بعضي كردي، .بيان
تواضعيهنشان-19

در دنبالبارهايشان به آن تعريف براي داشت، بحثي زهد ي
بود گويا و رسا اي جمله و عبارت حاضراواژه، از يكي كهكه ن

گفت بود، است:فرهنگي اين كن.زهد كار خيلي بخور، .كم

22،يوسف-1
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در و كرده ذكر كتابش در آمد، خوشش تعبير اين از ايشان
است پرورش آقاي از تعبير اين نوشت، هم آن اينكه.پاورقي با

نشانه كار اين ولي بود استعالمه ايشان تواضع هم.ي گاهي
مي سخنراني از قرائ:پرسيدبعد نمرهتآقاي امروز منبرمي، ي

بود؟ طلبهچند ايشان مقابل در زمان آن در من اينكه يبا
بودم .معمولي

مي من به كه بود آن ايشان تواضع از ديگر دارم:گفتمورد من
مي اي خانه خانه اَشرافي.سازميك اين كه ببين برو شما

.نباشد
ديني-20 غيرت

خيلي فكري، انحرافات برابر در غيرتايشان و بود حساس

داشت مي.ديني تاريخ اميرالمؤمنين:خوانيمدر حضرت
انحراف خاطر به ضعفگاهي و ميها كه خودشهايي به ديد

مي -»�B�OPc15��#2c1«زد،سيلي

مال-21 و روحي يحمايت
مطهري شهيد عالمه خدمات خانواده)ره(از به يكمك

تبعيديزنداني و طاغوتها زمان در بچهها و زن از آنهابود، ي
كرد مي مالي و روحي .حمايت

ديگر-22 كمالي
فرمود رسيدم، ايشان خدمت زماني از:يك زيادي نوارهاي من

گفتم بياوريد، قلم به را آنها شما آماده:تفسيردارم، براي من

74ص،االمان-1

استا24 دخاطرات

مكارم اهللا آيت خدمت در نمونه تفسير بركاته(كردن )دامت
ن را مورد دو جمع آنميهستم، اينكه مگر راتوانم، مورد

فرمود بدهم، برخورداين.نه:استعفا از كمالنوع يك خودش
.است
مهم-23 و اهم
جوانايجلسه عقايدهابراي اصول ازكالس بعضي داشتم،

مي من به انقالبي بزن:گفتندفضالي حرف عالمه.انقالبي از
مطهري چ)ره(شهيد اين من به بعضي كه نينپرسيدم

فرمودمي كرد،:گويند، انقالبي و داغ سخنراني تا دو فالني
كالس جوان نسل هدايت براي شما شد، المنبر راممنوع هايت

نگهدار جا بر .پا
شود، مالحظه مهم و اهم حركات، و ها گيري تصميم در بايد
اول خط به ندارد حق ندارد رزمي دفاع آمادگيِ كه فردي مثلِ

برود ميمثلِ.جبهه شمشير و نشسته كه كهپيرمردي سازد،
نمي بزند شمشير خودش بخواهد ممكناگر برعكس و تواند

نباشند ساز شمشير اما باشند، خوبي زن شمشير افرادي .است
دارد استعدادي چه ببيند بايد .انسان

قوم-24 لسان
بگويد سخن مردم زبان به بايد مطهر.مبلّغ )ره(يشهيد

اويخارجيك:فرموديم از بازگشت در بود، آمده ايران به
گفت خبر؟ چه ايران از وقت:پرسيدند، ايران هميمردم به

ميم بين:گوينديرسند است؟يآيا شما كُلُفت
ما است؟:يمگويميالبته چاق شما و(دماغ نشاط با يعني

هستي؟ معنا)سرِحال به دماغ چاقيبينينه نه و معناي، يبه
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معنا.استيكلفت به اينجا، در معنايدماغ به چاق و يمغز،
استيآمادگ سالمت اينكه.و كنكارچاقيفالن:گوئيمميمثلِ

يعن مياست، آماده را .كنديآن
جمعهيبرپائيآرزو-25 نماز

مطهر شهيد عالمه شهادت از لباسش)ره(يپس جيب از
براييادداشت آن در كه آوردند نييادآوريبيرون وشتهخود

نمازيهنگام:بود اقامه مسئله رسيدم، خميني امام خدمت كه
عباد مراسم اين تا كنم، مطرح را سياسيجمعه اجتماعي، ،يو

شود آغاز زودتر .هرچه
آرزوهايآر از جمعه نماز يقيناًياقامه كه بوده، بزرگ مرد آن

نمازها ثواب استيدر شريك .جمعه
شهادتيآرزو-26
شاگرداييك مطهراز شهيد كهيمتعريف)ره(ين حدود:كرد

نهج شهيد، آن انقالب، از قبل سال تدريسبيست البالغه
روزيم خطبهيكرد، به :فرمايدمياميرالمؤمنين27رسيد
»3d5�$� efg 3���� 3ACP e^h� B�E�� �! B� <7h� L�P 1*� i!�«

در درهايجهاد از روياست به خداوند كه دوستانيبهشت
است گشوده خود وقت.برگزيده رسيد،ياستاد جمله اين به

م:فرمود دعا خداياييك بگوئيد، آمين شما توفيق!كنم من به
برسم شهادت به تو راه در تا .بده

استاد-27 رفتار
مطهر شهيد يكيشب:فرموديم)ره(يعالمه ازيمهمان

برا رسيد نيمه به كه شب بودم، برخاستنمازياساتيدم .شب
نماز كه،در رسيد آيه اين به كه همين خواند، را فجر :سوره

استا26 دخاطرات

»J $2i�� $ ���U� �L'�C+ �j!E+ 
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جهنّم طرف به را انسان كه زماني متوجه،ميقيامت برند،

م بيدار و ندارديمتذكّر فايده ديگر اما بود.شود، حال اين در
ا ديدم، مكه بيد مثل شانهيستادم و ملرزد تكان خورديهايش
م گريه .كنديو

انحرافي-28 عقائد با مقابله و روحانيت
انحراف افكار مثلِ افكاري حضور دريكسرويبا توده حزب و

وظيفه دينجامعه، عالمان ميي سخنگويان.شديبيشتر
دينيمذهب مبلغان و واعظان همان برايكه بامقابيبودند، له

اسالم عقايد نشر طرفي، از و افكار، رسانهيچنين مثلِاز اي
نماندند غافل نيز مردم،.راديو، مختلف اقشار با ارتباط

اصلمهم بايستيترين كه ميبود بدينيرعايت ترتيبشد،
وارسته شيخياعالمان والمسلمين االسالم حجه مرحوم چون

سيدمحموديحسينعل اهللا آيه و حجهيطالقانراشد، مرحوم و
شيخ المسلمين و عالمهيفلسفيمحمدتقاالسالم استاد، و

مرتض كنار)ره(يمطهريشهيد در تا بردند بهره ابزار اين از
صداي و ندايي گوناگون افكار باشنديبرايهجوم .اسالم

روش-29 تبليغانتخاب
مطهر كتاب)ره(يشهيد دوم(خوديهايادداشتدر )جلد

كار«:نويسديم زياد محتوا مورد در دين تبليغ حوزه در ما
كردهكرده كار اندك بسيار تبليغ روش مورد در اما وايم، ايم

خال را.استيدستمان خود سرمايه تمام مسيحيت برعكس
استيبرا گذاشته شدت.روش به دين تبليغ حوزه در ما لذا

روشها تدوين برايمحتاج متفاوتيمتنوع .هستيممخاطبان
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ماركس-30 ديدگاه از مذهب انحراف راه
مطهر شهيد عالمه كردم)ره(يبه فالن:عرض در ماركس،

حرف چنين فرموديجزوه، است، براجزوه:زده را منياش
گفته.بياور اسالم:ماركس كشورهاي مردم بخواهيد بهياگر

ايمانِ و دين با صراحت با كنند، پيدا گرايش ماركسيسم طرف
مثالًآ نكنيد، مخالفت بگويند:نگوئيد:نها بلكه نيست، :جهنم

از دارمنظور سرمايه نظام .استيجهنم،
منطقه مذهباگر آياي، خواستيد كنيد،بودند، منحرف را نها
واژه و مثليمذهبيهالغتها دنيا،يتقو:را آخرت، تقيه، صبر، ،

و زهد كنيد...قناعت، تحريف غر.را بگو نيست، ايننگو ضش
معنا.است ديگري شكلِ به را قرآن آيات اساس اين بر
كردند،مي

قرآن ��;<�0 #���«:فرمايدميمثالً ���� >1+	�>��$2 P �E84 *�O>C��� ��+ ����2

�b l	���E��� �
>7���*�a���$ m30; d�� �
>7���*�a���$ 	n���(���«1

كسان« بر بگذاريم منت كه كرديم اراده قراركهيما مستضعف
امامگرفته را آنها تا زمين، در قرار)رهبر(اند زمين وارث و
».بدهيم
مي و:گفتندآنها امام زمين، در بايد مستضعفين گفته قرآن
ميرهبر هم ما بگيرند، دست به نظامِ:گوئيميرا

يعنيسوسياليست كارگري، رهبريحكومت بايد آنها پس راي،
بگيرند در.بدست هم مما فرموده:گوئيميجواب :خداوند

5،قصص-1
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ميمستضعفين انجام صالح عمل و دارند ايمان دهند،يكه
بگيرندمي دست به را رهبري اين را.توانند قرآن آيات بايد ما

كنيم تفسير و ترجمه هم كنار در و هم يا.با فردي كه بسا چه
باشند، ايمان بي و پرست بت مستكبر، ولي بوده كارگر افرادي

خبركه ندارنديهيچ حق از .هم
مكتب-31 به ظلم

مطهر مكتب)ره(يعالمه به ظلم مقابل در چون شد، شهيد
خيل و بود، گرفته داشتيجبهه حساسيت باره اين در .هم

̂�1 «:فرمايدميقرآن  # �� ! ��o ��E8�E8)�+ 0
8l �
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نوشتهعده�»����3  سپس،نويسنديمخوددستبايااي

م».خداستطرفاز،اين«:گوينديم هم ديگر آيه در يو
B	«:فرمايدC @��� �� ! >cE>T���A�C �«1جور يك ميبعضي زننديحرف

خيالكه كتابميشما از اين)قرآن(كنيد درحاليكه است،
نيست كتاب م.جزء بهم را باطل و حق خياليچنان كه بافد

چنينياسالميايدئولوژيكنيم اين آنكه حال و است،
م.نيست در سر فرقان و نفاق گروه از عاقبت را.آورديو اسالم

كند تفسير شناس اسالم .بايد
غرب-32 و شرق فرهنگ تضاد

مطهر شهيد فكر:فرمايديم)ره(يعالمه در غرب، و شرق
قيچ لبه دو مثلِ عمل، در ولي هستند، مييمتضاد د،نكنعمل

عمران-1 78،آل
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متضادند، شاخه دو ظاهراً است، چيز يك بريدن هدفشان كه
هستند شريك هدف يك در .ولي

هميباز:مثل با ظاهر به بازيكنان كارهاي و حركات كه فوتبال،
م تعقيب را هدف يك همه ولي است، گليمتفاوت آن، و كنند

است است،.زدن همديگر مقابل در ظاهر به غرب، و شرق قدرت
ه استولي مسلمين و اسالم كردن نابود آنها مشترك .دف

اخالق-33 بحث اهميت
مطهر شهيد شوهري:فرمودمي)ره(يعالمه و زن شايد

خوبي با بتوانند نيست معلوم اما باشند، داشته عاليه تحصيالت
معنويت و اخالق مسئله كنند، زندگي سعادتمندانه و خوشي و

است مهم اخالق،.بسيار مسئله رنگاگر كم تعهد و معنويت
م بار به مصيبت دنيا.آوريديشود، اآلن اينكه دچاريكما غرب
است مشكل مسائل.همين همين در ايران، و اسالم امتياز

استياخالق معنوي صنعتيدنيا.و و علم نظر از اآلن غرب
وليخيل است پيشرفته ويخوب اخالق نداشتن بخاطر

بجاي كار كيميمعنويت، مقالهرسد در خودشان انديشمند ه
از:نويسديم شدنِ پياده از آمريكا، در گرفتن يتاكسطالق

است .آسانتر
خوب-34 عالم

داريم كه:روايت است كسي خوب، 
� P «:عالمِ �8l >
 ��*��� �p�! ��q	\2
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نتواند ديگري كه شود ايجاد كمبودي و شكاف مسلمين و
را پركند او خالآنيجا.جاي جاييها امروز، است،

بهشت)ره(يمطهر .استيخال)ره(يو
انحرافي-35 برداشتهاي خطر

در داشت، تن بر هم روحانيت لباس متاسفانه كه فردي
روحاجلسه دوستان از تعدادي كه بودند،اي هم ني

تفسيرهايجديديهابرداشت و قرآن خيلياز ظاهر، يبه
امروز پسند مورد و تيز و تند كرد،يشيرين، مطرح را ها

فرمودهاميرالمؤمنين( تفسير:هم انحراف با را قرآن اگر
م در كار از شيرين حرفها:گفتم.)آيديكنند، اين سند

گفت برداشت:كجاست؟ اسيهااين و شخصجديد يتنباطات
است كاف:اوالً:گفتم.من سواد نداريشما كار اين ويبراي ،

اهلبيت:ثانياً نوراني كلمات و احاديث بدون نداريم حق ما
و تفسير هستند، الهي آيات حقيقيِ و واقعي مفسرانِ كه

مطهر شهيد عالمه ايام، درآن كنيم، جمعه)ره(يبرداشت شب
جمعه بو تدريس، براي مها قم گفتميه رايهاحرف:آمد، شما

مطهر آقاي با گفتيبايد كنيم، و چِك چنين:مطرح اگر
هستيد خائن بكنيد، را ناب.كاري اسالم از است قراريعجب كه

ول بفهمد طلبه اسالمياست چه نفهمد، !.است؟ياستادش
خوان-36 روضه فيلسوف و عالمه
مطهرييك شهيد امتيازات روضها)ره(ياز هم كه بود ين
ميم اشك و بود،يخواند عارف هم بود، فيلسوف هم ريخت،

يك بعد افراد، معموالً شد، شهيد پزشكيهم مثلِ هستند
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كار كاريقلب، هم چشم متخصص و ندارد چشم قلبيبه به
يكييك.ندارد و است، خوان روضه فقط حج،يهم امور در هم

همه مسئله اين اما است، بعضيمتخصص بودن جامع و جانبه
خيل عزيز، شهيد اين استيمثلِ .مهم

كودكان-37 براي كتاب
طباطبائ عالمه فقيه، و مفسر هميبرا)ره(يفيلسوف، كودكان

مطهري عالمه شاگردش و است نوشته كتاب)ره(كتاب نيز
است نوشته راستان نام،.داستان به مصري دانشمندان از يكي

المق عبد حدودعبدالفتاح كه نوشته30صود، مهم كتاب جلد
گفت پيرى سنِّ در مى:است، بچهحاال براى كتابخواهم ها

بچه اثر كه فهميدم حاال بزرگبنويسم، از وها نيست كمتر ها
است بيشتر .نيازشان

اكرم منطقهرسول به تبليغ براى را نفر فرستاديك .اي
كرد عرض بازگشت، و به:رفت اهللا رسول گوشيا حرفم

بچه:فرمودحضرت.دهندنمى كن،برو جمع را ها
» s��1�R�(��چون؛)93ص/8ج/كافى(»5���#��� �	 بزن، حرف آنها براى

» 3�5 ��6��� 	n���(���'  s�1�A��� >t���� �;0�و1»\	 خالي زمين مثل آنها قلبِ

است براي كشت مى.آماده بهتر را حرف وكوچكترها گيرند
استآماد بيشتر آنها .گي

31نامه،البالغهنهج-1
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پيامبراسالمسيره-38
كه آمده تاريخ خندق،:در كندنِ زمان جنگها(در از يكي در

هجمه با مقابله دشمنبرايِ رسول)ي را كلنگ اولين
مىاهللا زمين مىبه كمك ديگران دوشِ هم و زند

شود، مي تقسيم كارها غذا، كردنِ آماده هنگامِ به حتي فرمايد،
جمعاهللارسول هيزم شهيدميهم به روز يك كند
گفتم)ره(مطهرى خنديد، ايشان كه كردم عنوان را :مطلبي

طباطبائى عالمه كه شما استاد و هستى، ما استاد كه شما
سختيهايي و خود كردنِ زندگي نوعِ از سال، در بار چند است،
طلبه و شاگردان براي ايد شده متحمل زندگي، در هاكه

همتعري ما براي تا كنيد باشدف عبرت مايه و زندگىِ.راهگشا
است مؤثر شاگردان براي معلم و دانشجو براي دانشگاه .استاد

فرمانده سربازاگر دل بخورد، غذا سربازها با وعده، يك گرچه
مى اسالمپيامبر.شودگرم بااعظم و مردم در مردم، از
بود .مردم

خدا-39 راه و ياد اثرِ
مطهرىبه شهيد كاشانيمرحوم:)ره(گفته فيض كه)ره(عالمه

روى كه كرده وصيت است، نوشته زيادي علمىِ كتابهاي
ببارد باران آن، بر تا نباشد سقف را.قبرش نيرويش تمام او

كرد دانش و علم تجمالت.صرف صرف بيشتر ما نيروي اما
مى.شودمي مقبره هم مردن از بعد هبراى گاهي مخريم،

مىمقبره آماده ميليونى صد چند خانوادگى حالي.كنيمى در
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زنده استخوانكه براى ما ندارند، خانه وها پدربزرگ هاى
سازيم مي مقبره كار.گذشتگان استاين غلط .ها

هدايت-40 نعمت
است مهم و توجه قابل بسيار هدايت ما.نعمت كه شكر، را خدا

ما به را خود و كرد هدايت «شناساند،را��1�o u����  3�� � >1�;�A���

طاغوت-»� ��7 زمان در بود؟ چه ما تفكر طرز بوديم؟ چه ما

چه جماعات، و جمعه نماز مصرف، مقدار محفوظات، آرزوها،
جماعت نماز در نمازخوانبود؟ بودند؟ نفر چند نفرها، چند ها

كتا طاغوت زمان در بودند؟ گروهى چه از بيشتر بهاىبودند؟
مطهرى شهيد مى)ره(عالمه چاپ آنچقدر كسانى چه و شد

مى ما،را انقالب هدايت، نعمت بود؟ چقدر فساد مركز خواندند؟
ا از را ما نسل و ما كردجوانان هدايت و داده نجات .نحراف

�c$>�8'�q<«:پس باشيم»$� خدا هدايت.ياد را ما خدا كه اين براى
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.بوديم
و صحبت او با داشت، سينما و كاباره طاغوت، زمان در شخصي
ديوار به را خود سرِ محكم كردن، صحبت وسط كردم، نصيحت

گفت كرد، گريه و مى:زده طاغوت،يادم زمان در كه افتد
هم ساواك به و آلوده، را جوان امچقدر كرده و.كمك متنبه

تبديل را كاباره و سينما سالن و شد پشيمان خود هاي كرده از
فيلم و كتاب نشر و اسالمى تبليغات مركز و مهديه هاىبه

43،اعراف-1

استا34 دخاطرات

كرد آيه.سالم و ذكر معناى �7«:اين _�E�! �1�*�� �n���(��� v	5�A>+«،

مىزمين زنده مردن، از استدل.شودبعد همينطور هم .ها
ماركسيست-41 به شكن دندان هاپاسخ

مطهري شهيد آيه)ره(عالمه =!�̂<�E«:از ��+��� � w��x�! >3���� �B���[

���E�#�� P �p�����!�«-»مؤم براى خداوند مثَلو فرعون همسر به نان،

است ادعاي».زده مقابل در دندانشكني و ظريف استفاده
ماركسيست دارداشتباه گوي.ها مي خواستى:ندآنها را هركه

مى فكر چگونه تأمينببينى كجا از اقتصادش ببين كند،
نمىمى نشين كاخ اين، بنابر پس نشينشود، كوخ مثل تواند

نمى كوخى و كند كندفكر فكر كاخى مي.تواند ايشان
ولي:فرمايند بود نشين كاخ فرعون زنِ نيست، اينگونه خير،

او فرعون، هاي وعده و طال و اوكاخ عليه بلكه نكرده جذب را
موسى نفع به بودو محرومان تاريخ.و طول در افراد اين

نيستند .كم
اخالق-42 و ادب جايگاه
اهللابايد رسول سيره و فرهنگ خود،بين فرهنگ و

اسالمى جمهورى در كنيم، انبياء،،مقايسه فرهنگ به بايد ما
كنيم طى را آنها راه و دبستانىدر:مثلًا.برسيم حاضر، هاحال
بيش معلم به نسبت دبيرستانىادبشان يا است، متاسفانهتر ها؟

مى باسوادتر چه مىهر رنگتر كم ادب ابى.شودشويم بن على
فضيلتطالب با اصحاب همه از بهكه نسبت ادبش بود، تر

11تحريم،-1



استاد 35خاطرات

اهللا ابيرسول و فارسى سلمان ادبشو بقيهانذر از
حضرت آن به بودبيشنسبت .تر

سوادتر با هرچه كه است چنين غربى فرهنگ سيستم
مىمى كمتر استاد به نسبت ادب اسالم.شودشوند، فرهنگ اما

مطهرى شهيد نيست، عالمه)ره(اينطور استادش نام كه زماني
مى)ره(طباطبايى مىرا الفدا،:گفتبرد، له روحى عزيزم استاد

عاملى چه اين قربانش، به جانم بايعنى چه هر كه است
مي بيشسوادتر ادبش ميشود تكبرتر او به علمش چون شود؟
است رنج.نداده بنشيند، ما كنار بچه تا دو مجلسي در اگر ما

سواد!بريممى اينجا ايم، كرده تحصيل چون است،، داده .تكبر
بود شده دار بچه كه پاسدارش به مهم، شخصيتهاي از يكي

بود ر:گفته شما بدهد،!وشنچشم بچه به دارد شير شما خانم
مى استفاده خشك شير از مابريا دست از كمكي اگر كنيد؟

بدهيم انجام آيد مى.مي پاسدار آقا:گفتاين اين قربان .جانم
يا و كرده سخنراني بيست شخصيت اين ايناگر بنويسد كتاب

نمى اثر دل در مىاين.كندچنين محبت .آوردها
آلودهجامعه-43 و پاك

مى نجس چگونه پاك، دل و غيبتجامعه چينى، سخن شود؟
مى آلوده را اجتماع پاك دلهاي ظن، سوء سازىو شايعه كند،
انقالب، اول در مردم دارد، را اثر همين مطهريهم )ره(شهيد

بهشتى اهللا آيه مظلوم، ولي)ره(شهيد داشتند، دوست زياد را
صدرها بنى و منافقين پاكآنقدر دلِ تا كردند سازى شايعه

كردند آلوده را دل.مردم عزيز آن شهادت شست،ولي را ها

استا36 دخاطرات

مى 0�<�E«:فرمايدقرآن��a�_ U نكنيد-»$� بسيارند.تجسس

تجسس و دقت كارها در است، بين خوش اول كه افرادي
مىمي پيدا ضعفى نقطه كمكند، محبت و صفا آن شود،
.شودمى

شدن آلوده جلوهراه عوضي خوب الگوهاي كه است اين جامعه
جامعه در بازي دلقك و هنرپيشگي طرفي از و شوند، داده

مطهرى شهيد امثالِ اگر ولي شود، الگوتشويق جامعه در ها
شود مي عوض هم جوان نسل و مردم زندگي مدل.شوند، اگر

مى خوب جامعه باشد بد.شودخوب جامعه باشد، بد مدل اگر
كرد.شودمى تطهير بايد را آلوده دل و كه.جامعه همانطور

مى پاك توبه اشك با گنهكار سجاد.شودچشم درامام
كه خواهد مي خداوند از االخالق مكارم :دعاى

»�$�� "n�� # 	
�C�F �$�� "��a>o �$�� "y�A8P  3�z�4�� �� ! v	��� � v���# u���J�� �! �$

 C�Y� 	$�� "N {��  c�<�7�F"� [�R �t�� �$�� "t d�Y "� !�|>! 	Bجاري!خدايا»�5

كردن قهر يا زشت كالم زبانم بر مؤمن(نشود آبروبردن،)با يا
دادن دشنام و كردن غيبت يا باطل شهادت .يا

خوردن-44 كتابنان با
آب، پر داخل يعني است، آبكش مثلِ كه داريم ماكتابهايي

مى كه باال چيزاست، ماندآوري نمي هزار.ي كتابها، از بعضي
مىصفحه را كتاب همه است، دستاى به زيادي مطلبِ خوانى،

12،حجرات-1



استاد 37خاطرات

همه آيد، استنمي عبارت با بازى و فرسايى قلم يكى.اش
گيرندبعضي:گفتمى مي فكر يبوست و قلم اسهال .ها

مطهرى شهيد فرمود)ره(عالمه مى زيبايى نانبعضى:نكته ها
كتامى و مىخورند مىب كتاب بعضى اما كهنويسند، نويسند

بخورند بعضى.نان مىحاال كتاب نه كتابها نه و نويسند
مىمى استفاده آن آشفته بازار از فقط .كنندخوانند،

عظيم-45 فوز
مطهرى شهيد مغز به گلوله هويدا)ره(يك به گلوله يك و

طاغوتي( وزيررژيم گلولهمى)نخست با دو هر مىخورد، دنيا از
رسد مي شقاوت به يكى و رستگاري و فوز به يكى اما .روند،
راه در كارتر كارتر، رضاى راه در شاه شاه، رضاي راه در هويدا

مي است، خط يك اين خودكامگى، و ��N5T	«:شودرياست }

 pE8Yمطهرى»��~� شهيد رضاىو درراه هم ايشان امثال و

����3 «خدا، 	N5T�� }«شودمي.

وحدت-46 و اتحاد نعمت
است اتحاد مهم، نعمتهاى از مى.يكى ��q'�8<$�«:فرمايدقرآن �$

�
8@�5���#  3���� �3�;�*	�ياد1» به است، داده شما به خدا كه نعمتهايى


� ��#��1:�«.بياوريد>C�̂ 8' �q	\«داشتيد دشمني هم و.با دانشگاه

و شهرى ارتش، و مردم بودفيضيه، جدا هم از �P)�����«.روستايى

7،مائده-1

استا38 دخاطرات

�
8@	�E8�8� ���5��«1خداوند(سپس اراده و لطف هم)به با دلهايتان ،

شد است.مهربان نعمت نيروهاي.اين از فيضيه مدرسه در االن
هم پادگان در و هستند الميزان«مسلح عالمه»تفسير

كتابهاى)ره(طباطبايي و گذاشته اثر شهيدان، خون هست،
مطهرىع شهيد يافت)ره(المه راه پادگانها فكر.به و بادلها ها

شد .هم
ديدن-47 خواب

الف داريم؛ سوءظن رقم سه خدا):ما به سوءظن):ب.سوءظن
ج مردم، خود):به به قرآن.سوءظن بداست، خدا به سوءظن
فرمايد �E0�Z:«:مي�� 0���  3���	� �b���z��«2بدگمانبعضى خدا به ،

مى:گوييممى:مثال.هستند كني؟ نمي ازدواج :گويدچرا
نفر يك اگر كه كند مي فكر كنم؟ تامين را ام زندگي چگونه

مى خدا خداباشد كند، ازدواج اگر اما بدهد، را او روزى تواند
بدهدنمى را آنها روزى سوءظناين.تواند، خداوند به افراد
وهبعضى.دارند بوده ممنوع هم اين دارند، سوءظن مردم به م

است فرمايد.گناه مي 
�z��I�� ��*��� \	��«:قرآن�l	\«Gازبعضى

.استگناهگمانها
است خوب خود، به سوءظن است.اما خوبي آدم كه نكند فكر
است صحيح كارهايش تمام مطهري.و شهيد مي)ره(عالمه

عمران-1 103،آل
6،فتح-2
12،حجرات-3



استاد 39خاطرات

مى:فرمود كهركه ببنيد چهخواهد و است آدمى چگونه ه
مى چه خواب در ببيند دارد، فكرشخصيتي افرادي بيند؟

بدىمى بسيار كارهاى خواب، در ولي هستند، خوب كنند
دهند مى رودربايستى.انجام در بيداري، در كه شود مي معلوم

مي.است را خدا مرد نفر چند كه ببيند خواب در دارد امكان
حاضر بيدارى در ولى مورچهكشد، يك روى را پايش نباشد

بگذارد فرمايد.هم مي 
� !<70C	��E>;«:لذا	7Z�84���( � �
>7�P«خدا مردان

مى متهم را وخودشان 
� !<M��E8) 4«:كنند،	7 �از»$� ! �� ��#�;�

مى .ترسنداعمالشان
پرده گاهى باشيم، نداشته اطمينان خود، به مىپس كنار رودها

مى انسان نيستفهمو خوبى آدم كه به.د سوءظن در البته
من كرد، تحقير را خود نبايد گرفت، را تحقير جلوىِ بايد خود،

كجا او كجا، من نيستم، هم!قابل ارزش و هستى قابل بلكه
خليفه چون نوعدارى، همه زمينه و هستى خدا وى رشد

هست تو در هم تحقير.تكامل معناى به خود، به سوءظن پس
نيستشخصيت كه.خود داريم حديث نداده:در اجازه خداوند

كنيم خوار و تحقير را خود كوبيدن.كه و بينى كم خود
است ممنوع خود، .شخصيت

محدوديت-48 و تقوا
مطهرى شهيد مىدرباره)ره(عالمه تقوا، بعضى:فرمايدى

مى گفتهخيال اينكه براي است، محدوديت و قيد تقوا كنند
شود نكنا:مي را كارها مى.ين نهى دائم تقوا با پسآدمِ شود،

استا40 دخاطرات

مى اسير و محدود را خودش علي.كنداو اميرالمؤمنين
:فرمايدمى

»3�@���! ?N8' �� ! I��C # �$ �<�*�! >c�� ��q �$ �<��1�� >��C�4 !  3���� u�E�)�_ ��	��P«�

استحكام كليد تقوي درستيكه انسان(به ذخير)ايمان ايهو
بندگي هر از آزادي قيامت خدا(براي .است)غير

نيست محدوديت قيدى هر است، آزادى نيست، قيد مثلِ.تقوا
مى خانه خود، براى انسان است،اينكه ديوارى چهار خانه سازد،

است آزادى ديوارى، چهار اين بنده.ولى اگر هم تقوا خدادر ى
ولي هستيم، گو قربان بله يكي به رهابوديم، را تقوا و خدا اگر

مى مختلف كارهاى ما از ديگران يكى.خواهندكرديم، خدا
مى راضى هم زود و زوداست و هستند زياد مردم ولى شود،

نمى .شوندراضى
يوسف فرمودحضرت خود زندانىِ همراهانِ IB«:به����� ��

>�07�)��� >1 R�E��� >3���� &�I��5�� ��E8����4�C>!«2يا،بهترندپراكندهخدايانآيا

!؟پيروزيكتاىخداوند
خميني-49 امام )ره(ايمان

مطهرى شهيد خميني:فرمودند)ره(عالمه چيز)ره(امام سه به
داشت؛ ايمان

خدا):الف به مردم):ب.ايمان به هدف):ج.ايمان به به.ايمان
مى كمك او به خدا كه دارد يقين يعنى بعضي.كندخدا،

230خطبه،البالغهنهج-1
39،يوسف-2



استاد 41خاطرات

فرمودخدم نرود؟ شاه اگر آقا كه رفتند، پاريس در امام شاه:ت
بيشتر كلمه يك نه و كمتر كلمه يك نه برود كسى.بايد اگر

همه كرد اقدام خدا مىبراى درست كارها كهى شكلي به شود،
مى طراحى المللى بين مداران سياست طرف،تمام آن از كنند،

مى خنثى را آنها طراحىِ بسيجى مسلمان.دكننچهار مردم به
دارد ايمان خطر.هم در اسالم ببينند وقت هر كه مردمي
نمى پا از آورده.شيننداست، رأى ميليون يازده كه صدري بنى

مي كنار راحتى به را او مردم كند، مي غرور احساسِ و است،
جوان.گذارند به امام خيلىحتي كه آنهايى قبولها را ها

داشت ايمان داشت.نداشتند، ايمان هم هدف هدف.به در
است درست راهش كه بود معتقد نداشت، .شك

مى عميق را اسالم كه كسى بين است فرق ياچون شناسد
خيال است، شبنم مثلِ شد، سطحي ايمان اگر سطحى،

مىمى را اسالم مطهرىكنند مثلِ لذا تحملشناسند، را ها
.كندنمى
مغرب-50 خورشيد

م شهيد داريم:فرمودمي)ره(طهريعالمه حديث از:اينكه يكي
كه است آن آخرالزمان مى:عالئم طلوع مغرب از كند،خورشيد

خميني امام كه باشد اين معنايش ايران)ره(شايد به غرب از
و.آمد بازو خارجى خبرنگاران پاريس، در كه است اين جالب و

رسانه به را ايشان پيام و صدا و شده ايشان دنياكمك هاي
مى.كردندميمخابره آيه اين ياد به رابطه اين كهدر افتيم،

مى سليمان:فرمايدقرآن حضرت به كمك شياطينبراى

استا42 دخاطرات

شدند؛ كار به 50}b	 �!�� *�+ �$ >3�� ��E>fE>��+���E8��;«دستM�� �� ! �$

�bz PR �
>7�� 0̂8' �$ �� �q ��$>< w��;�#«1نآن مسلمان كه درها بودند

شدند خميني امام بلندگوى اما.پاريس، نداد، راهش كويت
پذيرفت را ايشان مى.پاريس آيه اين ياد به كهو :افتيم
گفتند فرعون به بچه:منجمين مىامسال دنيا به كهاى آيد

مى رو و زير را همه.كندكاخت داد بچهدستور آنى در را ها
بكشند آمد،موسى.سال، بدنيا كرد،كه پيدا دلهره مادرش

فرمايد مى �»$� ����(�5�5���# >]��� X>C � �$ v�̂ ! m30T�A�!�v��# ���̂ #�5��«:قرآن

مى نگاه او به كه هر كه داديم، قرار دلها در او از كردمحبتى
قابله زنِ داشت، ماما(دوستش را)و نوزاد اين كه كرد احساس

به را او تولد خبر لذا دارد، خداوند،دوست بعد نداد، ماموران
فرمود الهام مادرش درصندوقچه:به را بچه و كن درست اى

كه صندوق، دنبالِ به هم خواهرش بيانداز، رود در و بگذار آن
رودخانه كنار خانمش با فرعون انجامد، مي كجا به او كار

مىنشسته تماشا را خانه رود و دريا موج،و ديدند كردند،
آوردايصندوقچه مى.را � $� #�1<$�«:فرمايدقرآن �$>1�# >c��>��(�+

>3��«Gمأمور بود، موسى دشمن هم و خدا دشمن هم كه كسى

گرفتند تصميم آمد، دلشان به او محبت گرفتند، را موسي شد،
ببرند كاخ به و گرفته فرزندي به را .او

82،انبياء-1
39،طه-2
39،طه-3



استاد 43خاطرات

خداوند اما است، اسالم دشمن هم و ايران دشمن هم، غرب
مى خمينياراده امام محبت بيافتد)ره(كند آنان دل .به

نيكوست-51 خود جاي به چيز هر
اند ساخته كاري يك براي را كه هر است بايد.معروف انسان

مى كار چه به و دارد ظرفيتي چه بداند تا كرده كشف را خود
خود امكانات و عمر از را برداري بهره بهترين بتواند تا آيد،

ب اوداشته از كاري ولي برود، جبهه به است ممكن يكي اشد،
اندازه به حتي نباشد، ازساخته اما سرباز، و بسيجى يك ي
اندازه به ديگر جاي در مىطرفى بر كار او از نفر هزار .آيدى

مطهرى شهيد خيز)ره(مثالً و جست و دوندگى و تيراندازى در
اندازه به فكرى بعد در اما نداشت، وتوانايى فكر نفر ميليون ى

داشت توان و .ايده
زيان؟-52 و سود كدام

فرمايد مي «:قرآنw��;�#�� ��+	������(��	� �
8@8j�T�̂>� �N�o �N8�«)پيامبر !اي

مردم ر:بگو)به شما افراد؟آيا زيانكارترين از كنم خبر ���� +��«ا

>o�$ �5��%1��  c�5�A��� v P �
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صحيح راه كنند مي گمان و شده گمراه دنيا زندگيِ در آنانكه
روند مي را درستي .و

نمى كه است باخته اينآن، نداند، كه بداند كس هر فهمد،
نداند كه نداند كه كسى به واى است، امام.خوب خوارج

اععلى و فكر اين به كشتند مىرا عبادت كه .كنندتقاد

104-103،كهف-1

استا44 دخاطرات

طلبه هم، طاغوت بردند،زمانِ ساواك به و دستگير را اى
گفت زدند، مي را او مى:ماموران گفتندچرا دولت:زنيد؟ از ما

مى حقوق شاه، شرعاًو وگرنه بدهيم انجام كاري بايد گيريم،
دارد اشكال ما گرفتن خالف!.حقوق كه كسى حالِ به واى

همى شرعى و مىكند اسالمى.داندم ايدئولوژى عنوان تحت
بهشتى شهيد دكتر اهللا تكه)ره(آيت تكه را تن دو و هفتاد و

عالمهمى فرقان، گروه انقالبى، برخورد عنوان تحت و كند
مى)ره(مطهرى ترور اهللا الى قربه عنوانرا تحت و كنند

زيانك همه از دنيا بازار در اينها كنند، مي خشونت ارترقاطعيت
.هستند

معارف-53 كتاب محتواي
مديريت،عقيده دانشكده دينيِ معارف بايد كه است اين ام
علىنامه حضرت دانشكدههاى معارف و استانداران ىبه

كتابِ دختران، براي االخالق، مكارم دعاى تربيتى، علوم
مطهرى شهيد عالمه زن حقوق و معارف.باشد)ره(حجاب

نداش جاذبه داردموجود كم يا ندارد هم ِرفتاري تاثير و چه.ته
باشد رواياتى از پزشكى دانشگاه دينى معارف كه دارد مانعى

است؟ طبابت و بهداشت به مربوط .كه
مى معلم فرهنگى فشار:گفتيك من به طاغوت زمان در

هم من بدهم، درس را شاه سفيد انقالب كتاب كه آوردند
ر كتاب آن دقت با و سخت وقتىچنان كه كردم تدريس ا

مى بيرون مدرسه و كالس از آموزان، مىدانش :گفتندرفتند،
نحوه از آن، كتاب و سفيد انقالب بر ازمرگ من دادن درس ي



استاد 45خاطرات

شدند متنفِّر كتاب و.محتواي دبيرستان دينى تعليمات اگر بله
دين از دانشجو و آموز دانش بنويسيم، بد را دانشگاه معارف

متن و ميفراري .شودفر
كتابي؟-54 چه و كه

فرمايد مي ��3�̂<«:قرآن�R�� ��E>*	T0C�5�P �/�E�)��� ��E>* ;�C���+ ��+����«1

مي را سخنان خدا، انتخاببندگان را بهترينش و شنوند
.كنندمي

مى كه ضعيفكساني و محكم بد، و خوب شر، و خير توانند
حرف و برامطالب بدهند، تشخيص را باالتريها مصلحت ي

مثالً بخوانند، توانند مطهرى:مي شهيد هاىكتاب)ره(عالمه
نداردماركسيسم اشكال كند، مطالعه را مجاهدين اما.و

نمي را بد و خوب و است ضعيف اطالعاتشان كه جواناني
انحرافي زمينه كه كتابهايي ندارند حق بدهند تشخيص توانند

كنند مطالعه فردي.دارد واردمثلِ و آگاه برق امور به كه
تشخيص قدرت چون بپردازد، امور اين به ندارد حق نيست،

منحرف.ندارد ولي جذّاب و زيباست شعارها كتابها، بعضي در
است اعالميه.كننده منافقين از قبل سال دستمچند به اي

بودند نوشته هستيم«رسيد، كارگران رفاه خواهان «ما ما»
اجتم عدالت هستيمخواهان «اعى و» بيمه حق خواهان ما

هستيم «بهداشت اعتصاب» حق و مرخصى حق خواهان ما
هستيم كارگران همين»براى هم ما خوب و، خواهيم مي را ها

18،زمر-1

استا46 دخاطرات

زيبا شعارهاي اين اول آنها ولي دارد فراوان تاكيد آن بر اسالم
بعد نوعو اين با تا كنند مي مطرح را خود انحرافيِ مطالب

ز كنندشعارهاي جلب و جذب خود به را افراد .يبا
مطهرى شهيد عالمه خدمت انقالب، از قبل .رسيدم)ره(خودم

كتاب:گفتم چه وبفرمائيد است؟ مفيد و خوب من براي هايى
است، محكم و قرص مطالب و داريد اعتماد آن مطالب به شما
نام به كتابها آن از يكي هست يادم كنم، يادداشت را آنها

كشتار»االرتيابكشف« ماجراى اينكه تا داشتم را آن بود،
باره اين در كتاب آن از و آمد پيش سعود آل دست به حاجيان

كردماستفاده زيادي .ي
حكومتت-55 يا ؟حكم

مطهرى شهيد فرمود)ره(عالمه حكومت:مى حق خانه در مرد
تحكّم نه است.دارد فرق تحكّم و حكومت مى.بين تواندمرد

كارد اين بگويد بينش و فكر استدالل، بيان با همراه رخانه
بگويد كه است اين تحكُّم اما است، بد كار اين و چون:خوب
دليل بى هم آن كني، چنان بايد هم تو ام، گفته اين.من

است زورگويى و .تحكُّم
مردم-56 داناترين

پيغمبر از است فرمودهحديثي 0̂S	«:اندكه�� >
���#�� ���!

 3 ;�� # v��	\ 	S0̂�� �
�� # ���;�J«1كه است كسى مردم، سوادترين با

تجربه و تجربهعلم و علم با را ديگران كندي جمع خودش .ي

394ص،4ج،الفقيهاليحضرهمن-1
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گرفته قديم فقهاى از را زيادي مطالب كه ما عصر فقهاى مثلِ
اما.اند بگيرد، پول پدرش از فرزندي كه ندارد مانعى هيچ
بسازدقشنگترايخانه پدر .از

مطهرى شهيد دارد)ره(عالمه بحثى غيبي امدادهاي كتابِ در
نشانه استكه چيز چهار امت بدبختي و سقوط داليل.ي من

گرفتم، را را(ايشان سعدى شعرهاى كه شاعرى يك مثل
مىمى شعر آن وزن بر و نقشهگيرد كه معماري و راگويد اي
خانهمى نقشه، آن طبق بر و ممكنمىايبيند البته سازد،

است تكامل به رو بشر، علمِ چون بدهد، هم تغييراتى ).است
ارائه عالمه خدمت و افزودم آن به را مطالبي و كردم فكر

كرد تشويق مرا ايشان .كردم،
شهيد-57 خون اثر

حسين امام باره كهدر خوانيم »$� ����/� !<7�P >3�C�a ��5«:مي

على!خدايا بن تاخوحسين داد، تو راه در را :نش
»�� )�̂ �C��كسىتا»� �5 چه كه اين و شك و حيرت از را مردم

مى دروغ يا بياوردراست بيرون اثر.گويد انسان خون گاهى
مطهرى،.كندمى عالمه نمىاگر هايشهيد ايده و كتابها شد،

نمى رشد اينطور هدايتگرش و خانواده.كردناب براى البته
بسي نظامشهيد هاي پايه ثبات براى ولى است سخت ار

روشن براى و آينده و حال در جوان نسل هدايت و اسالمي
انحرافي ديدگاههاي در تحول و كردن عوض و،شدن، الزم

است تبليغ.ضروري توانيم مي را اندكي تعداد عمر طول در ما

استا48 دخاطرات

ميليون فكر يكباره شهيداني چنين خون ولي راكنيم، نفر ها
م كندعوض .ي

به-58 امر و وحدت معروفارتباط
مطهرى شهيد و)ره(عالمه زيبا بسيار نكته رابطه اين در

دارند مي.جالبي قرآن در منكر از نهي و معروف به امر باره در
كه +�)�!<�<$��«:خوانيم �$ 	��5�6��� v��	\ ��E>#�1�+ I30!8� �
8@�̂ ! ��8@�C�� �$

�+ �$  �$>��*�;��	���E>A ��4>;��� >
>o �� j�$8� �$ 	��@�̂>;��� 	��# ���E�7�̂«-ازبايد

ازنهىومعروفبهامرو،نيكىبهدعوتجمعى،شماميان
.رستگارانندهمانآنهاو!كنندمنكر

فرمايد مي قبل آيه در w«:خداوند*5;�J  3���� 	N�T�A	� �E>; X�C�#� و�»$�

وسيلهگونههرو،اسالموقرآن[خداريسمانبههمگى
مىچنگ،]وحدت هم بعد آيه در و �<�E«:فرمايدزنيدE8@�_ U �$

�E8�0��4�_ ��+����'«Gوشدندپراكندهكهنباشيدكسانىمانندو

.كردنداختالف
فرمايد مي بار دو ميان:اينكه در و باشيد متحد و نداشته تفرقه

مي دو ن:فرمايدآن و معروف به جلوىامر و كرده منكر از هي
اثر معروف به امر نباشد وحدت تا يعنى بگيريد، را فساد

.كندنمى

104،عمرانآل-1
103،عمرانآل-2
عمران-3 105،آل



استاد 49خاطرات

مادر:مثال و بخوان نماز بگويد پسر به پدر اگر خانواده؛ در
نداشته وحدت امر، اين در مادر و پدر بخوابد، بگذار بگويد

اينكه يا بگويد:باشند، برق ولي:اداره خاموش، اضافي المپ
بگذاردشهرد روشن را چراغها هم روز در نظام.ارى در

نمى بدست چيز هيچ وقتى.آيدناهماهنگ ديواركاشى به
باشدمى سيمان آن پشت كه اثر.چسبد وقتى هم معروف امربه
باشدمى داشته وجود وحدت جامعه در كه .كند

قرآن-59 در زن حقوق
است برشمرده زن براي را زيادى حقوق شهيدعالمه.قرآن

و)ره(مطهري زيبا بسيار نكته مربوطه آيات از يكي باره در
فرمايد مي زن مالي حقوق باره در اينكه دارد، :جالبي

»m3���A	� 0�	7 _�>1�f 9:��̂�� �E>_= خانم1»$� هديهصداق عنوان به را ها

بپردازيد آنها خانم.به نرخ و قيمت مهريه، كهچون نيست، ها
مى خيال كمبعضى نرخشان بشود كم آنها مهريه اگر كنند

به)مهريه(،»صداق«.است مرد، يعنى است، راستى و صدق از
مى ما:گويدزن و كنم زندگى تو با كه هستم عالقمند من
مهريهنمى لذا گويد، مي راست ميدانيم نشانهاي اين كه دهد

مشترك زندگيِ شروع براي دوستي و محبت اين در او صداقت
است.است مرد صداقت نشانه به»نحله«.پس صداق، هم ،

است هديه و عطيه مي.معناي مقدارش درباره قرآن البته
:فرمايد

4،نساء-1

استا50 دخاطرات

»>c>��1�� 	� C�)>;��� v���# �$ >c>��1�� 	� �E>;��� v���#«1و مقدار وسع به كه هر

به قادر وقتش به كه كند، قبول را هديه و عطيه اين قدرتش
با آن .شدپرداخت

زدائي-60 غفلت
مطهري شهيد كه)ره(عالمه دارد رابطه اين در انسان:بحثي

زنگ روحش نشود موعظه ومىاگر قلب قساوت دچار و گيرد
مىسنگ پدر.شوددلي گاهي كه است مؤثر و خوب ،بزرگچقدر

كند نصيحت و موعظه را هايش نوه و يك.بچه ما همه براي
سوخته ودل اهللا الى قربه كنداى موعظه محبت، .با
مى گوئيد،:فرمايدقرآن مي سخن ديگران براي كه زماني

باشد موعظه با همراه.
مى موعظه علما قديم رادر فساد جلوىِ راه اين از و كردند

مى.گرفتندمى را پليس هزار كار مفيد، موعظه يك .كندگاهى
از انسانموعظه ساختهطرف خود دارهاي دوستشان كه يماي

است مؤثر .بسيار
اميرالمؤمنين گاهي كه داريم مردمحديث كه حالي در

مى بازار وارد بودند، فروش و خريد ومشغول ��T�P2@�«:شد،

	��70̂�	� �
>C�̂ 8' ��q	\ �7 ��o�� �/0;># �$ �5��%1�� �15	T�# �+ �/�� 0
8l w�1+ 1�F �:�@>�
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236،بقره-1
مفيد-2 118ص،أمالى
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گريه فرمودپس سپس كرد، شديدي و:ي دنيا بندگان اي
دنيا، اهل ميكاركنان قسم روز در كه آنجا شباز در و خوريد
آرمي خواب ميبه و خودده آخرت از ميان اين در و خوابيد

مي كي پس هستيد، توشهغافل وخواهيد برگيريد آخرت ي
كنيد؟درباره فكر خود قيامت و آخرت ي

و خير متدين، محبوب، افراد بازارها در است خوب قدر چه
پخش را صدا بازار همه در كه هايي گو بلند با كند،ميفعال،

مرديروز دقيقه، بارهچند در و كنند نصيحت و موعظه را م
غش حرام، كسب وگرانفروشي، كسب احكامِ معامله، در

و كنند...تجارت زدايي غفلت و نموده .صحبت
بهايي فرموده)ره(شيخ تشبيهي چنين غافل انسانهاي باره :در

م دنبالش شير كه است فردي مثلِ ميغافل هم او بينديدود،
را او اآلن شير چاهدميكه به ميرد، طنابيپناه با يبرد،

م چاه مييداخل كه چاه وسط مرود، چاه،يرسد، ته كه بيند
باالاَژد و كرده باز را دهانش است،يهايي ايستاده شير هم چاه

م يكيبعد دارد، دست به كه طنابي هاي اليه كه ،ييكيبيند
م سفيد،يپاره و سياه موشِ دو ورو(شود، شب از كهتشبيهي ز

كوته را انسان منخ.)كنندميعمر پاره و جويده را .كننديها
م مقداريبعد زنبور تا چند هم چاه ديوار كنار عسليبيند،

ول اند، كرده حاالعسليدرست است، مخلوط خاك، با ها
برد در به سالم جانِ تا كند عمل حساس شرائط اين در چطور

عسل آن از كندو استفاده هم دنبالِاز.ها به مرگ طرف، يك

استا52 دخاطرات

جلو قبر طرفي از و عمريما طناب هم روز و شب و است، ما
پاره را بميما همچنان هم ما و هستيميكنند .توجه

نراق عالمه در)ره(يمرحوم شعر صورت به را، تشبيه اين هم
است؛ آورده

عمرت رسن هدنيا چ اين ب***هست موشان هستند شب و سخنيروز
ليرشت را تو عمر نهـه و س***ارـل لحظــپاره تارـازد تار لحظه ه

قب دهانـاژدها بگشوده است ريسمانـــمنتظ***ر گردد پاره تا ر
غرور پر مست شير باشد ج***دهر كشد برونــتا تن از را تو ان

دني انگـمال اهـا و آنـبين زنب***ل نـجمله بـورند بل غمانـى ر
ش اين پى آلـاز زهر چندـهد ج***وده الوندـدر اى الن ما ريش با دل

باعث كه است بالئى غفلت مسئله حال هر انسانميبه شود
خرج كجا را خود جوانىِ كه شهيد.كندنفهمد عالمه

طوالني50)ره(مطهرى شبهاي در است، نوشته كتاب
مي سال يك فاصله در و كتاب يك هفته هر توان،زمستان،

دور كتابيك كنيمهاآن مطالعه .را
امانت-61 رسم به

مطهرى شهيد نقل)ره(عالمه را با:فرمايدميداستاني زنِ
كه زماني و كرد پنهان را او رفت، دنيا از فرزندش ايماني،
و نموده برخورد او با باز روي و لبخند با آمد، خانه به شوهرش

هم كرد، پذيرايي و استقبال او از هميشه غذامثل كه ينطور
گفتمى زن از:خوردند بعد و بدهد شما به امانتي كسى اگر

مى نق و كرده اعتراض شده، ناراحت بگيرد پس زنى؟مدتي
گفت نه، را:گفت آن هم امروز و داد خدا نبود، ما از فرزند،

گرفت .پس



استاد 53خاطرات

سازي-62 زمينه
مطهرى شهيد حجره)ره(عالمه هم براي زمستان، ازدر ايش،

مىرودخ آب قم شهري(آوردانه و كشي لوله آب كه زماني در
نبود صورت اين مى)به گرم را صداآن را او بعد كهميكرد، زد

بخواند شب نماز و بگيرد وضو آب، آن از و شده بايد.بلند
بچه براي را شرايط و كنيمامكانات فراهم به.ها را آنها وقت آن

كنيم دعوت .نماز
آسپري كه بچههمانطور مى نِ فرق ترها بزرگ با كند،ها

بهترى لعاب و رنگ و بوده رنگ خوش و شكالتى كوچكتر،
بچه نمازِ كوتاه،دارد، بكند، فرق ترها بزرگ نماز با بايد هم ها

باشد شيرين و در.خالصه كه باشد كسي اول مدرسه مدير
شركت بايد.كندمينماز جوانان و نوجوانان نماز حال هر به

باشدجاذب داشته مى.ه بچه:گفتيكي رفتم،با جمعه نماز به ام
مى پسرم بعد به آن از خريدم، شيريني برايش راه بابا:گويددر

مى جمعه نماز به موقع چه .رويمپس
نوكر-63 يا ارباب

علي ميدراميرالمومنين پرست شكم افراد :فرمايدباره
»784���# 7%;�o«1آنه همت كه است،افرادى علفشان از(ا كنايه

لذائذ فكر به فقط هستندآنكه هستند)دنيا حيوان مثل .آنها
مطهرى شهيد فرموده)ره(عالمه قشنگى نكته رابطه اين در

خوب«:كه ارباب نه است، خوبى نوكر بايد.»پول، انسان يعنى
فكرو نبايد اما كند، استفاده مادي، هاي نعمت و اقتصاد از

474ص،33ج،بحاراالنوار-1

استا54 دخاطرات

ا تالش و باشدهدف آن دنبال مغز.نسان عقبِ بايد شكم يعني
برود فكر برود.و نخ عقب سوزن نه برود، سوزن عقب بايد .نخ،

پوشي-64 شيك و نماز
العابدين زين تميز،امام هاي لباس نماز اقامه هنگام به
شيك و زده مردمميعطر عروس:گفتندميپوشيد، خانه به

ميمى خ:فرمودروى؟ خانه برايبه و مسجد به عروس، القِ
مى نماز مى.روماقامه قم علميه حوزه فضالى از گفت،يكى

مطهرى شهيد با كامل)ره(مدتي لباس نماز، اقامه براي بودم،
مى اينكه مثلِ كرده، تن برودبه منبر مردم.خواهد از بعضي

زيرشلوارى با آورده، بيرون را، رسمى لباس نماز، هنگام به هم
مى...و .خوانندنماز
ادارهلذا نمازخانه كه وزير و وكيل استاندار، كل، مدير ازهر اش

آماده و تميزتر كارش معلومدفتر نباشد، خودشميتر كه شود
محل نمازخانه و مسجد چون است، داده ترجيح خدا بر را

خداست با لباس.مالقات با دارد مالقاتي كه هم هركسي
مي زمارسمى ولي مىرود، كه باني بزند حرف خدا با خواهد

كمتر اعتبارش خلق از او براى نماز يعني باشد، سبك لباس
.است
زن-65 حجاب و حقوق

به دانشجو، دختران دولتى، چه و آزاد چه ما هاي دانشگاه در
معارف كتاب ربطجاي بي هم گاهي و سنگين گاهى بهكه

كتاب است، مخاطب مطهرىنياز شهيد خصوص)ره(هاى به
كنند مطالعه را حجاب و زن حقوق نظام زن.كتاب حق البته



استاد 55خاطرات

است بيشتر مرد وگاهى.بر هستد مساوى مرد و زن هم گاهى
است بيشتر زن بر مرد مربوط.حق آيه، هشتاد حدود قرآن در

است زن است.به ارزش يك زن براي .حجاب
دارد، حجاب چشم، ولي ندارد حجاب ما بدن از عضو هيچ
و پلك و ابرو حجابِ برايش خدا لذا است، ظريف چشم چون

است داده قرار را و.مژه است ظرافت و لطافت خاطر به حجاب
است اضافه ارزش يك زن .براى

آگاهي-66 و آزادي
قرآن در =/	 � P�E�#���«:فرمايدميخداوند �� ! �
8'^�50a�� �q	\ �$

��>+ 	B���*��� 9:E>� �
8@��E>!E>��+ } �$ �
8'9:�	� ��E>5�A�C���+ �$ �
8'9:^���� ��E>A��

I
5z�# �
8@���� �� ! r:��� �
8@ �q«1راشماكهزمانآن)آوريديادبه(و

بهراشماهموارهكهبخشيديمرهايىفرعونيانچنگالاز
وبريدندمىسرراشماپسران:دادندمىآزارصورتبدترين
،اينهادرو.داشتندمىنگهزنده)كنيزىبراى(راشمازنان

.بودشمابراىپروردگارتانطرفازبزرگىآزمايش
مطهري شهيد مثل شهدايي خون اثر بركاتي)ره(بر و آثار

شد اسالم جهان و مملكت اين .شامل
كتاب از اندونزى، بودم مطهرىرفته عالمه نمايشگاه)ره(هاى

بودند كرده پا جوان.بر نهااگر گذشتگي خود كردند،مياز
پخشكتاب و چاپ اندونزى زبان به عزيز شهيد اين هاى
.شدنمى

49،بقره-1

استا56 دخاطرات

مى پا بر جماعت نماز دانشگاه مسجد در استقبالاآلن و شود،
مى پر حياط و سالن كه است قدرى طاغوت.شودبه زمان در

شكنجه را او بخواند، نماز زندان در خواست رجايى شهيد هم
ش به و بستندكردند .الق

ن طاغوت زمان در سرهنگ پادگانمييك در راحتي به توانست
مى نماز دستشويى، به رفتن بهانه به بخواند، اآلننماز خواند،

نمازخانه سربازخانهچه و پادگانها در خوبى اندهاى ساخته .ها
گوئي-67 قصه

قرآن در ����«:فرمايدميخداوند�R�� ���5���# %Q8)�� >��A��;	� 	Q�X�)���

�b� P���� �� ;��  3 ��T�� �� ! �]�̂8' ��	\ �$ ��=��8)��� ���o ���5��	\ ^�5�R�$��«1)اي

توبهكه-قرآناينطريقازراسرگذشتهابهترينما!)پيامبر
آناز،اينازپيشمسلّماًوكنيممىبازگوتوبر-كرديموحى
!نداشتىخبر

مطهرى شهيد به كتابگفته)ره(بعضى شما است، زشت بودند
بنويسيد راستان(داستان بنويسيد)داستان علمى در.كتاب

مه هنر قصه و داستان كه داردميحالي اثر خيلي و .است
باشد داشته هدفى چه و كسى چه گويش قصه تا .منتهى

قلب-68 حضور
مى قبول نماز از مقداري آن روايات حضوربراساس كه شود

دا باشيمقلب مى.شته را ميوه از قسمتي اينكه كهمثلِ خوريم،
نباشد على.فاسد مىامام رنگش نماز پريدوقت

3،يوسف-1



استاد 57خاطرات

پايش:فرمودومى از نماز سر را تير رسيد، امانت اداي وقت
نشد متوجه كردند، زهرا.خارج نفسحضرت نماز، سر

مى حسن.زدنفس مىامام نماز اقامه هنگام وبه لرزيد
سج مىادامام خشك چوب و درخت در.ايستادمثل قرآن

ابراهيم حضرت 5
Ic�0$�� I«:فرمايدميباره ��A�� �
5 o�����	\ ��	\

It5	̂>!«1مى آه .كشيدابراهيم

حمله گوسفندانش به گرگ نماز، حال در و بود چوپان ابوذر
نخورد تكان ولي در.كرد، شهرستانها از يكى در مدتى من

شهيد خيلىو)ره(مطهريخدمت نمازش بوديم، اتاق يك در
مى لذتطول نماز از .بردميكشيد،

داريم مى:حديث گناه وقتى ميانسان كاري خدا كهكند، كند
ن لذت نماز نماز.بردمياز همراه ما توجه و دل كه مادامى چون

توجه هم خداوند شودباشد، قطع لحظه هر و هست، ما به اش

ف مى قطع هم صادق.رمايداو دارم:فرمودامام دوست من
دارند قلب حضور نماز سر كه را نمازش.كسانى كه كسى يعني

مى قرار دلها در را او مهر خدا باشد قلب حضور .دهدبا
اخالص-69

مطهرى شهيد است:فرمايدمي)ره(عالمه وجود خالق خداوند
ن از بشود، نزديك خدا به عبادت با بتواند كه هر وجودو ردبان

قرار او دست در هستى و رفته نظرميباال به را خاك گيرد
كند مى.كيميا طال را مى.كندمس سنگ بر آبعصا زند

75،هود-1

استا58 دخاطرات

مى مىبيرون معجزه پيدا.كندآيد، تكوينى كند،ميواليت
دل به مىحرفش خداستها مال او دلِ اينكه براي .نشيند،

انسان»اخالص« اعمال و كارها خداونديعنى رضاي براى
چشم باشدباشد، نداشته ديگران از به.داشتى تقرب اخالص،
خداوند نزديكميدرگاه و نزديكى،ميآورد از منظور و شود،

است وجود نردبان از رفتن باال بلكه نيست، فيزيكى و .مكانى
عمق از كه است آن چيست؟ قربت قصد و اخالص نشانه حال

ن خدا جز هدفى هيچ باشيمجان، .داشته
زهراء فاطمه و داشتند،اميرالمؤمنين كه نذري براي

اول شب افطار، آستانه در بگيرند، روزه سه گرفتند تصميم
درخواست و آمد اسير سوم شب مسكين، دوم شب يتيم،
به را غذا چشمداشت بدون و خداوند رضاي براي كرد، كمك

كردند افطار آب با و دادند انسان،.آنها مقامسوره و شان در
فرمود و شد نازل w��E8@>F U«:آنها �$ �:�`�J �
8@�̂ ! >1+�>� U«1اراده ما

نفر(نكرديم سه اين به آنها(تا)ازكمك يا)از گرفته پادش
كنيم دريافت .تشكر

آموزي-70 تجربه
زندگي داستان نوجوانمن و جوان براي كالسداري از را وام ها
را كتابهايم مياينكه آنها اختيار در مطالعه برايبراي گذاردم،

مطهرى شهيد فرمود)ره(عالمه كردم، بنويس،:تعريف را اين
تجربه هم ديگران براي باشدتا سفارش.اي و توصيه لذا

9،دهر-1



استاد 59خاطرات

كهمي طلبه:كنم دوستانيهر و همسايگان و دارد فاميلى اى
تابستان اقل حد خودشان،دارد، شهر و منطقه و محل در ها

جلسه و كالس آنها براي و كند جمع را نوجوانان و جوانان
باشد .داشته

مكان-71 و زمان شرائط
موسي حضرت بود، جادو و سحر دنياى دنيا، كه زمانى در

مى اژدها عصا خداوند، اذن مسائلبه كه دنيايى در و كند

عيسى داشت، رواج هايپزشكى مريضي خداوند، اذن به
شف را عالج مىال زنده را مرده و داده كها دنيايى در و كند،

پيامبر گرفته، اوج بالغت و جانباسالمفصاحت از
مى را قرآن شرايط.آوردخداوند طبق پيامبران معجزات پس
است مكان و .زمان
مطهرى فتوى:فرمودمى)ره(شهيد نجف در كه كسانى

نظرمي بود، آبى كم و كوير منطقه نجف چون دادندميدادند،
است،:كه پاك بريزيد است نجس كه چيزي بر آب بار يك اگر

و دجله كنار چون دادند، فتوى سامرا در كه علمايى ولي
بريزيد آب دوبار كه بود اين نظرشان بودند، .رودخانه

حال، همه در و هميشه براي اسالم قوانين و احكام اصول البته
نم تغيير وجه هيچ به مكان، و زمان وهر علم و كند ى
است، همين برود سويى هر هم استتكنولوژى مثالقرآن.ثابت

:فرمايدمي

استا60 دخاطرات

»	��5�� !' 	��5���E�R 0�>o�<U�$�� ���* [��>+ >p�1 ��E��� سال1»$� دو بايد مادر

بچه به بدهدكامل شير االغ.اش دنياى چه غرب، چه شرق چه
آپولوسوارى دنياى چه و صبح.سوارى نماز شرائطييا هر در

است ركعت .دو
شناورداريم احكامى و ثابت، احكامى ما :فرمايدميقرآن.پس

» 3�5���# �
�l	\ ��P �<# U �$ "�� ���5�Y 0�8~�[� 	��;�P«2)از بعضي گوشت

است، حرام مردار گوشت و شد،)حيوانات مضطر فردي اگر اما
گوشت،( آن واج.شودميجايز)خوردن روزه امايا است، ب

بگيرد روزه نبايد مسافر و .مريض
اذان-72 فرهنگ گويىترويج

داريم مى:حديث اذان بلند يكى آهستهوقتى هم شما گويد،
روح تلقين تا كنيد تكرار را بشوداذان با:گويندمياينكه.تان

ن بهار گل نيست،مييك صحيح محمدشود، حضرت
شد بهار و بود خمينى.يكى شد)هر(امام بهار بود يكى.يكى

كنيد قيام هستيد، بايد.هم كه داريم صدا خوش جوان هزاران
استان سيماي و صدا به و شده شناسايي و معرفىكشف ها

شود زنده و حلقومى اذان به تبديل نوارى، اذان و اين.شوند،
مى كه اذيت:گويندهم و بيدار خواب از مردم صبح اذان با

هممى اين نامشوند، با مردم كه دارد عيبي چه نيست، صحيح

233،بقره-1
173،بقره-2



استاد 61خاطرات

ضعف اذان صداي با كسي مطمئناً شوند، بيدار خداوند ياد و
نمى .گيرداعصاب

اميرالمومنين كه دارد ثواب گفتن، اذان براي:فرمودآنقدر
پيامبر با حسين و حسن فرزندانم، گفتن چانهاذان

فرمودمي بگويد:زدم، اذان بايد بالل داريمحدي.نه، :ث

مىاميرالمومنين اذان چنان كوفه مسجد بام پشت گفتبر
م مىكه بيدار خواب از كوفه العظ.شدندردم اهللا ميآيت

اذان)ره(گلپايگانى منزل، حياط در خود عمر آخر روزهاى تا
مطهرىمى شهيد عالمه مى)ره(گفت، اهللاذان آيه شهيد گفت،

بهشتى مدرسه)ره(دكتر حجتيدر مىى اذان قم، .گفته
داريم مىدوره:حديث خجالت مشهور افراد آخرالزمان كشندى
بگويند .اذان

فرمايد مى صورت،:اسالم اين در كه بگوئيد، اذان نماز، وقت به
مى نمىفضاسازى اعتبار تأمين هم ريال يك و خواهد،شود،

مى كشور و شهر در موج كه است كاري ترين اذان.افتدساده
مىيع افتخار يعنى هستم، من يعنى سكوت، شكستن كنمنى

هستم مسلمان .كه
حق* شناخت

كنيم تنظيم حق موازين اساس بر را خود كارهاي تمام بايد ما
نشويم منحرف حق راه از مطهري.تا شهيد عالمه )ره(اگر

مي راستان برداستان تاريخ در كه مواردي از يعني نويسد،
ا حقيقت و حق بگيريماساس عبرت و درس افتاده .تفاق

استا62 دخاطرات

حدود دارد268قرآن داستان.قصه از ديگربسياري هاى
است ساختگى داستان.معمولًا واما بوده حق همه قرآن هاى

دارند؛ �����A%«واقعيت >Q�X�)��� �E>7�� ��o سرگذشتهماناين-»\	��
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ايمانپروردگارشانبهكهبودنديجوانانآنهاكنيميمبازگو
.افزوديمهدايتشانبرماو،آوردند

نيست نگران است، حق راهش كه كه.انساني راننده يك مثلِ
است،دامي سالم خودش دارد، هم بنزين سالم، ماشينش ند؛

م خوب هايش چشم دارد، ويگواهينامه راننده،...بينند اين
دغدغه .نداردياهيچ

كار-73 در دقت و مسئوليت احساس
قبول كه مسئوليتي و دهيم،ميكارها انجام درست بايد كنيم،

اميرالمؤمنين كه ميزماني جمع المال سربيت يعشد،
خودنماينده تقسيمهاي را المال بيت و نموده احضار را

جايم بعد، و اقامهيفرمودند نماز ركعت دو و زده جارو را آن
م و �«:فرموديكرده شد»��;1 انجام خوبي به كار اين .كه

سوز و است،تعهد ساز موس.كار حضرت به يخداوند
واگيدانيم:فرمود تو به را پيامبري يكچرا تو در ذاركردم؟
نبوديسوز ديگران در كه مطهر.بود شهيد بحثي)ره(يعالمه

62،عمرانآل-1
13،كهف-2



استاد 63خاطرات

نام به ب«دارد و ب»دردييدرد يعني، يعني.تعهديبيدرد،
نميكس غصه و ندارد سوز شهيد.خورديكه عالمه

غصه)ره(يمطهر داشت، گريه و در.خوردميسوز هفته يك
نمازها بودم، ايشان خدمت دريوالنطياهواز، داشت، حال با و

م گريه زياد شب رهبر.كردينماز معظم عزه(يمقام )دام
شب:فرمودمي نماز در بودم، رفته ايشان خانه به مشهد، در

داشتند هايي عزيز.گريه بيرون از تا باشيم، درون پر از بايد بله
.باشيم

العظم اهللا آيت روز يوقت:فرموديم)ره(يگلپايگانييك
طلبهيم نميفهمم درس قدرها به ميخوانند، كهيغصه خورم

م .كنميتب
تحصيل-74 و فعاليت زنكار،

مطهر شهيد حجاز:فرموديم)ره(يعالمه كل در كه زماني در
پيامبر17 نبود، بيشتر سواد با كهنفر شد خبر با
سواديخانم همسرش به تا داد پول او به است، سواد با

.بياموزد
قرآن:ؤالس اينكه بيوتكن«:فرمايدميآيا في زن»....وقرن ها،

بمانند هايشان خانه خصوص.در به اجتماعي هاي فعاليت با
ندارد؟ منافات تحصيل، امر

روشن:جواب جواب بعدي آيه مطالعه كهميبا شود،
 +<C��«:فرمايدمي! ����8'�q� �$2��$  3����  p+= �� ! 0�8@ _E>5>�  3�;�@ A���

استا64 دخاطرات

w��T�� w45~�� ��' �3���� آياتازشمايهاخانهدرراآنچه1»\	��

خداوندكنيديادشوديمخواندهدانشوحكمتوخداوند
!استخبيرولطيف
بعد»������«پس چون بنشيند، بيكار كه است اين معناي به نه

مي آن ��q'�8���«:يدفرمااز كنيد،»$� +<«ياد !��C2�0�8@ _E>5>�«�

م تالوت هايتان،يآنچه خانه در ���A @�;�3 «شود �$  3����  p+= �� ! «

حكمت و خدا آيات وقار:ييعن»������«پس.از و بگيريد قرار

باشيد خانه.داشته در بازن اما بنشيند، وحكمتاش تالوت
شوند دانشمند و باشند، مطالعه و تحقيق اهل شوند، نه.آشنا

اسير يك مثل بنشيند خانه در زن استياينكه اردوگاه در .كه
معنا به نشستن، علميسواديبيدرخانه از محروميت نيست،

سفارش بلكه نيست، دانش را:فرمايدميو حكمت و علم كه
نكنيد گر.رها جلوه خيابان داشتهيدر حكمت و علم اما نكنيد

خيل.باشيد دولقيافهياآلن سوپر كسبها در در اما است، وكس
ايم شده كمرنگ حقيقي هنر و دانش و دارند.علم بر.هم و

گر جلوه هيچ كه داريم افرادي نظرينميعكس، از اما كنند
دارند خدمتگذاري جامعه به هنر و دانش .علم،

بد-75 و خوب زمان
 +<*��X«:فرمايدمياميرالمؤمنين�� "&�E�+ .N8'2 35 P >3����>&�E�+ �E>7�P

روز1»# �15 استيهر عيد روز نشود گناه آن در .كه

33و34،احزاب-1



استاد 65خاطرات

طباطباي عالمه الميزان)ره(يمرحوم تفسير :فرمايدمي)ره(در
بديخوب آنيو كه ما، عقيده و است ما اعمال به مربوط ايام

نحس عدد.دانيمميرا نحس13مثالً آنكهميرا حال و دانيم

عالمنفرِ،رجب13 اميرالمؤمنينيهستدوم دنيايعني به
است .آمده

مطهر شهيد م)ره(يعالمه كهينقل ما:كند منطقه در
و)فريمان( آيد بيرون خانه از صبح هركس كه داشتند عقيده

برنم خانه به سالم ببيند عقيده.گردديسيد اين ريشه ما و
كهيخراف كرديم كشف بن:را از بنيبعد هرياميه، عباس
زهرايسيد فاطمه فرزندان و نسل حت)س(از خانهيرا در
م ميپيدا را او بهيكردند، مردم بعد به ايام آن از لذا كشتند،

خانه هر در كه شدند معتقد نابوديااين خانه آن باشد سيدي
ذهنيم در بد، خاطره اين پس، آن از يكشود، و ماند، ها

سياس بد اعتقيخاطره بد خاطره به .شديادتبديل
خدا-76 خوب بنده

مطهر شهيد يك:فرموديم)ره(يعالمه از اگر است، جمله يك
براى دنيا است، غلط ديگر طرف از و صحيح، بخوانيم طرف

است غلط دنيا براي انسان ولي صحيح، دنيا.انسان، براى ما
به ما تقرب و تكامل و ترقي رشد، براي دنيا بلكه نيستيم،

است كه»صاد«سورهدر.خداوند است آمده پيامبر دو داستان

354ص،2ج،الواعظينروضه-1

استا66 دخاطرات

مى دو هر ���*�T�1<«فرمايدبراي �
�*	�سليمان1» حضرت يكي

قدرت و حكومت مظاهر تمام خداوند كه اواست، به را

ايوب حضرت هم يكي و است زندگىبخشيده كه اشاست
زندگى كه مريضى مثلِ زيادي، مشكالت با همهمراه از را اش

م شدهيمتالشى معروف كه آنجا تا ايوب:كند، صبر چيز فالن
جملهمي پيامبر، دو هر به نسبت خداوند حال عين در :خواهد،

»>1�T�*��� �
�*	�بكار» مى.بردميرا معلوم اين شرفاز كه شود

نيست، دنيا ظاهري لذات و مقام، و پست نخ، و پشم به انسان
دارد ارزش معنويت و اخالق بگيريم،ا.انسانيت، آمار گر

شدهخانواده متالشى چشمى، هم و چشم روى از كه اند،هايى
است حقيقت اين بر.گوياي اختالفات از بسياري آنكه حال و

جماد و قالى طال، خانه، ماشين، تاالر، عروسي، لباس، سرِ
.است
خدا-77 نام به فقط

مطهرى شهيد مى:فرمودمى)ره(عالمه كه ن:گويدكسى امبه
است مشرك خدا، خلق و منافقين.(خدا كه)مثل حالي در


�«:فرمايدميقرآن>o���q 0
8l >3���� 	N8�«2رها را بقيه و خدا بگو

نگذار.(كن خدا كنار را )كسى
بروجردى العظمى اهللا آيت منزل ايشان)ره(در حضور با و
گفت فردى بود، خواني روضه امام:مجلس آقا سالمتى براى

44و30،ص-1
91،انعام-2



استاد 67خاطرات

بفرستيدزمان صلوات بروجردى اهللا آيت خيلى.و ايشان
فرمود و شد اسم:ناراحت كنار مرا اسم كه كرد غلط آقا اين

زمان كجا.گذاشتامام من و كجا حضرت !.آن
يادآورى-78 و تذكر

مطهرى شهيد قرآن:فرمودمى)ره(عالمه در تذكر موارد تمام
مى خداوند كه معناست اين مىخو:فرمايدبه هم .دانىدت

مى كلفتى گردن مادر و پدر براى كه فرزندى خدماتمثل كند
مى متذكر را بيرونوالدين غفلت از تا بساشوند چه آيد،

خواهى عذر و شده .كندميمتذكر
_���'��<$����«:فرمايدميقرآن ��P �� >�8��6�+ U ���;�' >�8��6�+ ���;�P«آيا�

كسىهمچون،آفريندمى)رااتمخلوقگونهاين(كهكسى
؟شويدنمىمتذكّرآيا!؟آفريندنمىكهاست

شود:يعنى»تذكر« آوري ياد بايد و شده غفلت هست، .معرفت
عاشورا-79 تحريف

مطهرى شهيد آفت)ره(عالمه عنوانِ با وبحثى عزادارى هاى
كه دارد عاشورا دروغ:تحريفهاى آنقدر كربال مثل تاريخى هيچ

نبستهبه روضه.اندآن از دربعضى و است دروغ شعرها و ها
مى دروغ كه استجلساتي حرام آن در نشستن قرآن.گويند،


«:فرمايدمي	7+1�+�(	� �BC @��� ��E>T>C�@�+ ��+��� � �N�+�E�P«Dحال به واى

مى چيزى يك كه مىكسانى خداستنويسند حرف اين .گويند

17،نحل-1
79،بقره-2

استا68 دخاطرات

مى باره 
��P«:فرمايددو	7+1�+�� �]�T�C�' 0; ! �
>7�� �N�+�E«و دليلي

كه قيمتى هر به ما كه نداريم بگريانيماستداللي بايد .شده
ديگر آيه در U«:فرمايدميقرآن ��+���� �B ��@��� u	��C�4�+ ;0�	\

�E>̂ !�|>+«-دروغ ندارند، ايمان پيامبر و خدا به كه كسانى فقط

بايد.بندندمى زدهپس دليل بدون و سست حرفهاي منبرها در
مي.نشود قرآن �b� q«:فرمايدزيرا@��� v���#  3���� �]�̂�*��«Dلعنت

دروغگو بر '����IB«:ويانخدا I�	���>! �E>o ���! u1�7�+ U �3���� ��	\«Gبه

ن هدايت را دروغگو و كننده اسراف خداوند كه .كندميدرستي
د-80 و ملى ينىتمدن

سفارش و وميتوصيه اسالم متقابل خدمات كتاب كه كنم
مطهرى شهيد عالمه تا)ره(ايرانِ بخوانيد، بار چند و دقيق را

است داشته بزرگى تمدن چه ايران كه شويد كه.مطلع زماني
كردند، چاپ كه كتابى دومين شد، اختراع چاپخانه اروپا در

بود ايران از سينا، ابوعلى كاظمزما.كتاب امام زمانن
مسلمان الرشيد، هديههارون عنوان به و كرده اختراع ساعت ها

گفت شد، گيج كرد نگاه آن به فرستادند، فرانسه پادشاه :براي
مى را هايش عقربه ايران.گرداندحتماً جِنّى كه زمانى يعنى

بود دانش و علم در افتاده عقب اروپا داشته، بدانيم.مخترع اگر
ا ما ريشهكه و سابقه چه خودباختگىز هستيم، برخوردار اى

105،نحل-1
61،عمرانآل-2
28،غافر-3



استاد 69خاطرات

بعضي داشت، همنخواهيم خود سبيل و ريش اصالح در ها
هستند فرموده.خودباخته سفارش اسالم است، غنى ما :مكتب

شير براى كردند تبليغ آنها اما كند، استفاده مادر شير از نوزاد
زن خشك،خشك، شير به شدند تشويق و تحريك ما حاالهاى
مى آسيبكنگره و آفات براي خشكگذارند، شير از كه هايى

برميبدست را مادر شير بركات طرفي از و .شمارندميآيد،
بگذاريد كنگره حاال كه كشيديد دست داريم.چرا :روايت

است مادر شير نوزاد غذاى غافل.بهترين خود مكتب از چرا
به و مىشده ديگران همدنبال بعد و .شويمميپشيمانرويم،

و بودن دهاتى نشانه كه كردند منفي تبليغ نمدى كاله براي
گذاشتند، ما سرِ شاپو نام به كالهي بعد است، افتادگي عقب

غربى شاپو و برداشته را خودي گذارديمنمد را لباس:گفتند.ها
عرب براى كوتاهبلند كم، كم است، افتادگي عقب نشانه و وها
ب تا شد، گفتندكوتاه دوباره بعد رفت، زانو كههرما:االى كسي

شد بلندتر عبايى و قبا هر ملت.از يك تحقيرِ برخوردها اين
مي خود هرچه كه واست، تحميلميخواهند ما بر پسندند

.كنند
ايمان-81 و علم هاي ويژگي

مطهري شهيد فرموده)ره(عالمه زيبا و:چه ساز طبيعت علم،
ساز انسان نيروىايمان، ايمان، و منفصل نيروى علم، است،

علم، روح، زيبايى ايمان، و عقل زيبايى علم، است، متصل
است دروني امنيت ايمان، و بيرونى مى.امنيت علم توانيمبا

مواددوربين تا بدهيم آموزش را سگ بگذاريم، مخفى هاى

استا70 دخاطرات

را بيرونى امنيت بدهد، خبر را زلزله و ترياك حاصلقاچاق،
حاصلشمي درونى امنيت اينها همه با است ممكن اما ود،

قرآن شود، حاصل امنيت اين چيز چه با «:فرمايدمينشود،����

>BE8�8)��� %� j�;�~�_  3���� آرام1»�	� '��	 دل خدا ياد .گيردميبا

سد احداث و علم پيشرفت وميبا سيل، حوادث مقابل در توان
ايستاد بيمارى كهتما.انواع است اين براى علمى كارهاى م

شكل چه به درونى امنيت باالخره اما باشيم، داشته امنيت
تامين و .شود؟ميحاصل

و قرآن و حكمت و علم از برگرفته كه حكيمانه سخنان اين
علمي، مراكز مدارس، دانشگاهها، ما، براي بايد است، حديث

و بخوان...بازار را آنها روز هر تا شود، وتابلو دبيرستانى يم،
گرفتن و كتاب صد مثالً مطالعه با كه نكند فكر دانشجو
تقوا و ايمان و دين به نيازى ديگر ليسانس، فوق و ليسانس
ايمان به ما نياز باشد، بيشتر اضطراب و خطر هرچه بلكه ندارد،

است .بيشتر
اميد و عشق ما به ايمان اما توانايى، و روشنايى ما به علم

مي.بخشدمي مقصد ايمان و ابزار، و.سازدعلم سرعت علم،
مى جهت خواستنايمان خوب ايمان، و توانستن علم، دهد،
مى علم مىاست، الهام ايمان و هست چه كه كهنمايد بخشد

است، درون انقالب ايمان، و بيرون انقالب علم، كرد، بايد چه
آدميت روانِ را روان ايمان، و آدمى جهان را جهان علم

28،رعد-1



استاد 71خاطرات

مىمي گسترش افقى صورت به را انسان وجود علم وكند، دهد
مى باال عمودى شكل به ايمان،ايمان و ظان زيبايى علم، برد،

است احساس و انديشه روح، عقل، انسان.زيبايى به علم هم
مى بيمارىامنيت هجوم مقابل در علم ايمان، هم سيل،دهد ،

طوفان و مىزلزله ايمنى ايمها، و تنهايى،دهد اضطراب، از ان،
پناهى بى اماناحساس وميها انسان با را جهان علم دهد،

سازگار خودش و خدا با را انسان .كندميايمان،
اين سخنان ولي است جويدنى و خوردني سخنان از بعضي

است بلعيدنى شهيد، دانشگاه.عزيز همه در شودبايد تابلو ها،
م رابطه اما شديم، باسواد چگونهكه جامعه، با خود، با خدا، با ا

اينكه.است قوى:مثل ورزش، ميدان و زورخانه در ما بازوي
گرفتيم؟ كمك براي را ضعيف كدام دست اما شد،

جامعه-82 هدايت
مطهرى شهيد داشتويژگى)ره(عالمه خاصى اينكه.هاى با

مثلِ بزرگي مراجع درسِ در و بود تالشي پر و هوش با انسان
العظآ اهللا خميني)ره(بروجرديمييه امام و)ره(و كرده شركت

تهران به كرده، رها را همه بود، عزيزان آن عالقه و توجه مورد
شبهات و سواالت به و نوشت مقاله عالمانه رفت، دانشگاه و

عرب.دادميپاسخ و ايران اسالم، كرد احساس هم زماني يك
تضعيف خدميرا ارزشمند كتاب وكنند، اسالم متقابل مات

فرمود تاليف را نظام.ايران و حجاب ارزشمند كتاب دو بعد
نمود عرضه روز آن نيازمند و تشنه جامعه به را زن در.حقوقى

كرد نمايي هنر زمان، آن در .حقيقت،

استا72 دخاطرات

على-83 امام تولد محل و سنّى عالم نظر
بهشتى دكتر آيه شهيد ميزباني و دعوت به انقالب، از وقبل

مفتّح دكتر و مطهري شهيد و)ره(عالمه معروف علماي از يكي
با زيادي جلسات آمد، قم به مصري داشتندمشهور قم .علماى

گفت سنّى عالم اين جلسات از يكي شما،:در و ما
پيامبر قول از قرآن چون داريم، قبول را علي اميرالمؤمنين

���(�8��«:فرموده v P �c0<�E�;��� محبت1»\	�� و مودت جز اجري من

ن شما از را علمايمياهلبيتم شما از من سؤال اما خواهم،
كه است اين من:شيعه عقيده شد؟ متولّد كعبه در على چرا

داد، قرار كعبه در را على تولد خداوند اين براي كه است اين
مى نماز كه بار پنج روزى مردم كعبهكه متوجه و خوانند

عمي ياد بيافتندشوند، هم .لى
فتنه-84 خطر

فتنه باعث احمق، مقدس يعنى جاهل عابد زمان، هر در
زمان.شودمي كهدر مطهرىي شهيد عالمه فرقان را)ره(گروه

مى قرآن اينها كردند، همترور تفسير و كردند،ميخواندند
انجام هم را جناياتي به.دادندميچنين سعد عمر كربال در

يزيد حسينلشگر امام كشتن براي بودند،كه شده حاضر
���'�T	«:گفتمى  3���� �N�5�� �+2«Dويا شويد سوار خدا لشگر

بكشيد را حسينييعن.حسين امام خداكشندگان لشگر

23،شورى-1
391ص،44ج،بحاراالنوار-2



استاد 73خاطرات

داشتند.شدند هم جماعت است.نماز احمق عابد مصداق .اين

بودند همينطور هم اميرالمؤمنين(ملجمابن.خوارج )قاتل
بوديجا بسته پينه اش، كه.سجده كساني يعني احمق، عابد

قرآن صفين جنگ ندر سرِ مقابليها در و ديدند

حضرتاميرالمؤمنين آن هرچه و :فرمودايستادند،
فايده هستم، من ناطق قرآن و است نوشتاري ني بر ايقرآنِ

.نداشت
آلود زيادي گناه بي افراد خون به دستش كه هم بود،شاهي ه

م ميمكه احرام لباس ميرفت، هم دعا عكسشيپوشيد، كرد،
چاپ مرا پخش با.كردنديو باشد، نداشته بصيرت انسان اگر

ساخته مسجد آقا اينكه و احرام، لباس قرآن، چاپ ريش،
خوب آدم پس گُم.استياست، را هدفش و خورده گول انسان

.كندمي
تولّيتبرّ-85 ديو و جاذبه افعهيا

مطهر شهيد و)ره(يعالمه جاذبه نام به دارد، كتابي و بحث
است تبري و تولي همان معناي حقيقت در كه بايد.دافعه،

كنيم رد هم را باطل بپذيريم، را نوجوان،.حق و جوان نسل به
نكنند سازش كه بدهيم م.آموزش $�>%$� ��E�«:فرمايديقرآن

��E>̂ o�1>5�P >� o�1>_«-)شمادشم دارند)نان خود(دوست اصول )از

كنيد سازش آنها با و بيائيد، مقابلپيامبر.كوتاه در

9،قلم-1

استا74 دخاطرات

فرمود � «:مشركان �$ �
8@>̂+< �
نم+<«1�	8@��2 حاضريكوتاه آيم،

خودتان كه بروم، سراغ بتهايي به و بگذارم كنار را خدا نيستم،
ايد تراشيده را هست.آنها بهيخالق و كنم رها احترامرا بت

كرد نخواهم را كار اين گز هر .بگذارم؟
ناپذيري-86 نفوذ

موعظه المؤمنينيدر �»����� ��5 f$8��3	�E�)�C«:آمدهامير

سفارش الهي تقواي به را نفوذ:ييعن»تقوا«.كنمميتو
يعن كنيناپذيري، حفظ را برا.خودت كفش، استيمثلِ اين

نرود ما پاي به تيغ يعنت.كه هم تيغيلباس:يقوا كه بپوشيم

نرود ما اعمال و فكر در العابدين.گناه زين خداامام از هم
كهمي ��̂	«:خواهد	T����2�b )0C>;��� �3�̂+	K«متقين� به)تقوا(لباس را

بشوم ناپذير نفوذ تا بپوشان دست.من ويمثلِ است چرب كه
م پس را آب شستن، زمين.زنديهنگام است،يو كه سفت

ن كارگر آن بر ناپذير.شودميكلنگ نفوذ و عزيز معناي به تقوا
است .شدن

منحرف رشوه، و پول وعده، نامه، فيلم، عكس، يك با مارا اگر
م معلوم هستيميكردند، نفوذپذير ما كس.شود استيمؤمن
ن تهديدي از وعدهميكه و تطميع هيچ به و دلترسد اي

.بنددمين

6،كافرون-1
200ص،74ج،بحاراالنوار-2
سجاديه-3 92ص،صحيفه



استاد 75خاطرات

م بكوبمثلِ سرش بر هرچه كه مييخ تر محكم را.شودي، توپ
محكم بههرچه متر باالتر و زيادتر پروازش بكوبي، .روديزمين

حسين امام ظاهر اسببه سمِ وزير رسم و راه ولي رفت،
زياد زوارش و طال گنبدش و ماندگار هميشه براي مكتبش

ماندگاري.شد و پيروزي نيست، نابودي و شكست .استاين
همنشين-87 و دوست تاثير

داريم 0� I3�5 #��< �b A \	��«:روايتX�� >3�����a>!2���0X��«-آدم يهابا

بنشين ميصالح صالح سمت به ميروي، صالح با.يشويو
م زياد علمت بنشيني، بنشين.شوديعلماء حكماء حكمتتيبا ،

م حجره.شوديزياد هم از عالمهاييكي شهيدهاي
حضرت:گويدمي)ره(يمطهر كه ديدم خواب شب يك
مامير مرا اتاقِ ميدربِ و شو:فرمايديزند شب!بلند نماز

شدم بيدار خواب از نشده.بخوان، صبح اذان هنوز ديدم طرفي
در صدا به اتاق درب لحظاتي از بعد كه رفتم، فرو فكر به است،

مطهر آقاي ديدم شب:گويدمياست،يآمد، نماز شو بلند
آورده!بخوان برايت بود(امآب دور وضوخانه دوست)چون بله

انسان زندگي است،در مؤثر .بسيار
مصرف-88 توزيع، توليد،

داريم }�I«:حديث� ���#3;� *	� � 4�C^�+ �«علم� برابر در دنيا مردم

هستند دسته م.سه مصرف يا توزيع، يا توليد، توليد.كنندييا

20ص،1ج،يالكاف-1
18ص،2ج،بحاراالنوار-2

استا76 دخاطرات

مطهر شهيد مثلِ علم، مثلِ)ره(يكننده علم، كننده توزيع
كتاب كه دين، مطالعهيهامبلغين را وبزرگان بيان با و كرده

م توزيع هميقلم آنها شنوندگان و كنندگان مطالعه و كنند،
هستند كننده .مصرف

فهم-89 تشنگان
مطهري شهيد ب:فرمودمي)ره(عالمه مسؤلين و مقامات هاگر

مي سينماها به من بدهند اجازه ميمن سخنراني و كنم،روم
نمي منبر پاي و مسجد به كه جواناني تشنهبراي ولي آيند،

هستند .فهميدن
الهدي« اتبع من علي »والسالم


