
بازخوانی مطالبات و رهنمودهای قرآنی رهبر 
ن���ديش�ه معظ��م انق��اب اس��امی از جامع��ه قرآنی، ا

متسابقین و دست اندرکاران برنامه ها، محافل 
و مس��ابقات قرآن��ی مي تواند چ��راغ راه همه ما در ادامه این مس��یر 

ارزشمند باشد.
مهمترین محورها، دیدگاه ها، انتظارات و مطالبات رهبر معظم 
انق��اب اس��امی از جامعه قرآنی، متس��ابقین، و دس��ت اندرکاران 
برنامه ها، محافل و مس��ابقات قرآنی در آستانه فرارسیدن بزرگترین 
رویداد قرآنی جهان اس��ام؛ جهت بهره مندی همه عاقه مندان به 

ویژه اصحاب رسانه تقدیم مي شود.

تالوت و حفظ قرآن وسیله اي برای رسیدن به حقیقت قرآن
 ه��دف نهایی از حفظ و تاوت ق��رآن، »فهم و عمل« به آن 
و »انس با کام الهی« اس��ت ... »هدایت اله��ی« و »فهم معیارهای 
اساسی قرآن در مسائل حساس��ی نظیر شناخت دشمن« در گروی 
انس با قرآن کریم اس��ت ... انس با قرآن و تدبر و تعمق در معانی و 
مفاهیم آن، عزت وعده داده شده از سوی خدای متعال را برای امت 
اس��امی به ارمغان خواهد آورد... انس با قرآن، جامعه را به عمل به 
تعالیم حیات بخش آن نزدیک مي کند که هدف برتر و نهایی از حفظ 
و تاوت قرآن نیز همین است. )بیانات در دیدار شرکت کنندگان در 

مسابقات بین المللی قرآن کریم ۹۳(
 تاوت هم یک وسیله ای است برای رسیدن به حقیقت قرآن، 
فرا گرفتن معارف قرآن، شکل دادن به زندگی فردی و اجتماعی در 
س��ایه ی قرآن؛ هدف اینهاس��ت ... اگر در جوامع بشری قرآن حاکم 
باشد، هم س��عادت دنیا هس��ت، هم علّو معنوی هست. )بیانات در 

دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم ۹۲(
 ما نمی خواهیم خودمان را مش��غول کنیم، سرگرم کنیم به 
تاوت و به قرائت قرآن و الحان قرآنی، به عنوان یک موضوع اصلی؛ 
این مقدمه است، این طریق است. تاوت قرآن با صوت خوش موجب 
مي ش��ود که دل انسان نرم شود، خشوع پیدا کند، آماده بشود برای 
فهم معارف قرآنی و آیات قرآنی؛ ما به این احتیاج داریم. )بیانات در 

دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم ۹۱(
 فق��ط به خوان��دن، فقط به لفاظی، فقط ب��ه الحان گوناگون 
نبایس��تی اکتفاء کرد؛ اینها را باید به چش��م وس��یله نگاه کرد. لحن 
زیبا و صدای زیبا برای قرآن الزم اس��ت، اما برای اینکه دلها خشوع 
پیدا کنند، نرم بش��وند و ب��ه معانی قرآن برس��ند. )بیانات در دیدار 

شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم ۹۱(

باید ۱۰ میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم
 یک��ی از چیزهایی که مي تواند تدب��ر در قرآن را به ما ارزانی 
بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ قرآن کم داریم. من قبًا گفتم که 
در کش��ور ما حداقل باید یک میلیون نفر حافظ قرآن باشند. ما هم 
امیدمان بیشتر ش��ده و به جای یک میلیون، مي گوئیم ان شاءاللهَّ ما 
باید ده میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم. )بیانات در دیدار قاریان، 

حافظان و اساتید قرآنی ۹۰(
 حف��ظ قرآن قدم اول اس��ت. اوالً حفظ را باید نگه داش��ت. 
بنابراین حافظ قرآن باید تاوت کننده ی مستمر قرآن باشد؛ یعنی 
مرتباً بایس��تی قرآن را تاوت کند؛ وااّل حفظ از دست خواهد رفت. 
بعد بایس��تی این حفظ کمک کند به تدبر، که اینجور هم هس��ت؛ 
حف��ظ حقیقت��اً کمک مي کند به تدب��ر. )بیانات در دی��دار قاریان، 

حافظان و اساتید قرآنی ۹۰(
 البته انس با تفاس��یری که مراد از آی��ه را تبیین مي کنند، 
خیلی الزم اس��ت. وقتی حفظ باش��د و این انس با تفسیر هم باشد 

و تدبر باش��د، همان چیزی که انتظارش در جامعه  ما هست، پیش 
می آید: شکوفائی قرآنی. )بیانات در دیدار قاریان، حافظان و اساتید 

قرآنی ۹۰(

قرائت قرآن؛ خشوع دل
 این لحن ها و آهنگ ها خوب اس��ت؛ اینها چیزهایی است که 
قرآن را در گوش و دل شیرین مي کند و در نفوذ قرآن تأثیر مي گذارد؛ 
منتها دو جور مي شود این آهنگهای گوناگون را با این صداهای خوب، 
ادا کرد: یکی اینکه صرفاً کسی خوانندگی مي کند... یک جور دیگر این 
است که قرآن را به نحوی بخوانند - با همین صوتها، با همین لحنها 
و آهنگها - که خش��وع در دل ایجاد کن��د، دل را به یاد خدا بیندازد. 

)بیانات در جمع قاریان قرآن در روز اول ماه رمضان  ۸۸(
 قرآن را باید با توّجه خواند؛ توّجه داشته باشیم که ِصرف تشکیل 
این اصوات مطلوب نیست؛ با توّجه به معانی، با توّجه به مراودات قرآنی 
باید قرآن را خواند؛ اگر این شد، آن وقت جامعه ی اسامی راه خودش 

را پیدا مي کند. )بیانات در محفل انس با قرآن ۹۳(

ترویج قرآن با لحن خوش
 آنچ��ه که تاوت را ترویج مي کند در جامعه ... همین صدای 
خوش و لحن خوش است و اینها جزو این مؤلفه هایی است که تاوت 
را رواج مي ده��د در جامعه و دلها را به س��مت آن مش��تاق مي کند. 

)بیانات در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه رمضان ۸۹(
 باید توجه داش��ته باش��یم هدف این نیس��ت که این امواج 
صوتی در فضا به وجود بیاید و پراکنده بش��ود ... همه  این مقدمات 
... برای فهم معارف قرآنی است. )بیانات در ضیافت انس با قرآن در 

اولین روز ماه رمضان ۸۹(
 وقت��ی که معنای آیه را بدانیم، آن کس��ی که اهل صوت و 
آهنگ و لحن و خواندن هس��ت، خوِد این فهم معنای آیه، لحن را 
هدایت مي کند. )بیان��ات در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه 

رمضان ۸۹(
 جوانها بروند از استعدادش��ان، از حافظه شان استفاده کنند؛ 
بچه ها را، جوانها را بکشانید به سمت حفظ قرآن. )بیانات در دیدار 

شرکت کنندگان در مسابقات قرآن  ۹۰(

 بزرگترین گرفتاری دنیای اسالم 
فاصله گرفتن از معارف قرآنی

 ان��س با ق��رآن کریم نش��انه آماده بودن قلب انس��ان برای 
دریافت هدایت الهی است، امروز بزرگترین گرفتاری دنیای اسام، 
فاصل��ه گرفتن از مع��ارف قرآنی و در نتیجه، غفل��ت از توطئه ها و 

خباثت دشمنان اسام است.
راه جب��ران این کمبود اساس��ی در دنیای اس��ام را فهم دقیق 
معیارهای قرآنی اس��ت، دشمنان اسام بعد از پدید آمدن جمهوری 

اسامی توطئه های خود را علیه اسام شدیدتر و پیچیده تر کردند.
امروز سیاس��ت دش��منان اس��ام به راه انداخت��ن جنگ های 
داخلِی نیابتی و برادرکش��ی در جوامع اس��امی است اما متأسفانه 
برخی در امت اسامی متوجه این سیاست شوم نیستند و حاضرند 
برای مقابله با برادران مس��لمان خود دس��ت بدست شیطان بدهند 
و حت��ی با رژیم صهیونیس��تی هم��کاری کنند. )بیان��ات در دیدار 

شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم ۹۳(

امنیت روانی در پناه قرآن
 راه س��امت را، راه امنی��ت را، راه امنی��ت روانی را قرآن به 

روی م��ا باز مي کند؛ راه عزت را ق��رآن به روی ما باز مي کند ... راه 
زندگی درست را و سبک زندگی سعادت آمیز را قرآن به روی ما باز 
مي کند. )بیانات در دیدار ش��رکت کنندگان در مسابقات بین المللی 

قرآن کریم ۹۲(
 دلهای ما باید قرآنی بشود. جان ما باید با قرآن انس بگیرد. 
اگ��ر بتوانیم با قرآن ان��س بگیریم، معارف ق��رآن را در دل و جان 
خودم��ان نفوذ بدهی��م، زندگی ما و جامعه  ما قرآنی خواهد ش��د؛ 
احتیاج به فعالیت و فش��ار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که 
دلمان، جانمان و معرفتمان حقیقتاً قرآنی باش��د. )بیانات در دیدار 

قاریان قرآن  ۸۹(

انس همه مردم با معارف قرآن
 فهم معارف قرآنی هم درجاتی دارد. اولش از همین تأمل در 
الفاظ قرآن و ترجمه ی قرآن به دست می آید... معارف قرآنی، معنایش 
این نیست که یک هفت توِی رازآلوِد رمزگونه ای است که دست هیچ 
کس به او نمی رسد... شما این آیه ای را که تاوت مي کنید، بدرستی 
معنای��ش را درک کنید. همین معنایی که ی��ک عربی دان مي تواند 
بفهمد... این که درک شد، آن وقت در تاوت، فرصت و قدرت تدبر به 
انسان دست مي دهد. یعنی انسان مي تواند آن وقت تدبر کند. )بیانات 

در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه رمضان ۸۹(
 باید در کش��ور ما و در میان جامعه  ما ترتیبی اتّخاذ بش��ود 
که همه ی آحاد مردم به  نحوی با قرآن انس داشته باشند و مفاهیم 
قرآنی برای اینها مفهوم باشد و معانی قرآن را درک کنند، به قرآن 
مراجع��ه کنند؛ ولو به طور اجمال از مفاهیم قرآنی س��ر دربیاورند. 

باید به اینجا برسیم. )بیانات در محفل انس با قرآن ۹۳ (

قرآن برای عمل کردن است
 قرآن مثل کتاب معمولی نیست که آدم یک بار بخواند، خیلی 
خوب، خواندیم و یاد گرفتیم، بعد ببندیم بگذاریم سر جایش؛ نه، این 

مثل آب آشامیدنی است، حیات              بخش است، همیشه مورد نیاز است، 
تأثیر آن تدریجی است، در طول زمان است، نهایت ندارد، هدایت او 
آخر ندارد. )بیانات در جمع قاریان قرآن در روز اول ماه رمضان  ۸۸(

 سعی بکنیم که بهره  ما فقط بهره  فی المجلس و بهره  گوش 
و چشم نباشد؛ دل ما بهره ببرد. قرآن برای عمل کردن است. قرآن 
برای فهمیدن و اندیشیدن است. )بیانات  در دیدار شرکت کنندگان 

مسابقات  قرآن ۸۸(

درسهای قرآن، ایستادگی و عزت اسالمی برای ملت ها
 نقطه  مقابل این آموزش قرآنی، آموزش اس��تعماری اس��ت: 
اختاف میان مس��لمانان. یک عده، ی��ک عده  دیگر را تکفیر کنند، 
لعن کنن��د، خود را از آنها بری بدانند. این چیزی اس��ت که امروز 
اس��تعمار مي خواهد؛ برای اینکه ما با هم نباشیم. )بیانات در دیدار 

شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم ۹۲(
 امروز دنیای اسام احتیاج دارد به درسی که قرآن به ملتها 
داده اس��ت برای استقامت، ایستادگی، حیات طیبه و عزت اسامی 
برای ملتها. درس��های قرآن در این زمینه، درس��های حیات بخشی 
اس��ت. )بیانات در دیدار شرکت کنندگان در مس��ابقات بین المللی 

قرآن کریم ۹۱(
 حرف این اس��ت که قرآن به ما آموخته اس��ت که اگر شما 
صبر کنید، ایس��تادگی کنید، جای خودتان را تغییر ندهید، جهت 
خودتان را تغییر ندهید، شما پیروزید؛ این درس قرآن است. )بیانات 

در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم ۹۱(

بزرگترین گرفتاری دنیای اسالم ناشی از دوری از قرآن است
 ضعف ما امت مس��لمان، عقب ماندگی م��ا، کج رفتاری های 
ما، کج تابی های ما در مس��ائل اخاقی و زندگی، همه  اینها ناش��ی 
از دوری از قرآن اس��ت. )بیانات در دیدار قاریان، حافظان و اساتید 

قرآنی ۹۰(

 ملتهای مس��لمان بر اثر حاکمی��ت طغیانگران و طاغوتها ... 
خونش��ان مکیده شد؛ نه فقط خون اقتصادی ش��ان، نه فقط منابع 
حیات��ی و معادن زیرزمین��ی و نفت و امثال اینه��ا، بلکه روحیه ی 
ایستادگی شان، مقاومتشان، طلب علّو و عزت در دنیا هم از ملتهای 
مس��لمان گرفته ش��د. )بیانات در دیدار قاریان، حافظان و اس��اتید 

قرآنی ۹۰(
 این همه در دنیای اس��ام گرفتاری برای چیست؟ چرا امت 
اس��امی با این عظمت ضعیف است؟ چرا؟ چرا برادران مسلمان در 
سراس��ر دنیا دلهایشان و دستهایش��ان با هم نیست؟ چرا؟ مگر این 
قرآن نگفته اس��ت: »و اعتصم��وا بحبل اللهَّ جمیعا و التفّرقوا«؟ مگر 
این قرآن نفرموده است که: »و للهَّ العّزة و لرسوله و للمؤمنین«؟ چرا 
امت اسامی عزتی را که شایسته اوست، امروز در دنیا ندارد؟ چرا؟ 
چرا ما در علم عقبیم؟ در جایگاه سیاس��ت و تدبیر مسائل جهانی، 
چرا امت اسامی عقب است؟ علت این است که به قرآن عمل نمی 
کنن��د؛ علت این اس��ت که قرآن - برخاف ادعاه��ای ما - معیار و 
محور معرفت و عمل ما نیست. هر مقداری که به قرآن عمل کنیم، 
همان قدر اثرش را خواهیم دید. )بیانات  در دیدار شرکت کنندگان 

مسابقات  قرآن ۸۸(

نزدیک کردن جامعه  اسالمی به فهم قرآن خیلی مهم است
 کاری ک��ه قرآنی ها امروز در کش��ور ما مي کنند، به نظر من 
یک کار راهبردی و مهم اس��ت. درست است که انس با قرآن برای 
خ��ود تاوت کننده  ق��رآن و مأنوس با قرآن مای��ه  ارتفاع درجات و 
تعمیق معارف اس��ت - ای��ن به جای خود محف��وظ؛ یعنی فیضی 
که خود ش��ما خواننده ی قرآن و تالی ق��رآن مي برید، این در جای 
خود دس��تاورد مهّمی است - اّما در ورای این یک دستاورد دیگری 
وج��ود دارد که دایره ی آن وس��یع تر اس��ت، و آن عبارت اس��ت از 
نزدی��ک کردن جامعه ی اس��امی به فهم قرآن و ب��ه اُنس با قرآن، 
و نزدیک ش��دن به قرآن؛ این خیلی مهم اس��ت. )بیانات در محفل 

انس با قرآن ۹۳ (

استحکام داخلی در پناه انس با قرآن
 نظام اس��امی و جامعه  اس��امی با ان��س روزافزون با قرآن 
اس��تحکام درونی پیدا مي کند؛ و اس��تحکام درونی آن چیزی است 
که جوامع را در راه های مطلوب خودش��ان و به س��وی مطلوب های 
خودش��ان قادر مي س��ازد و قدرت برخ��ورد با چالش��ها به جوامع 
مي دهد. باید در درون مستحکم بود؛ این استحکام درونی به برکت 
انس با قرآن حاصل مي شود. انس با قرآن ایمان را تقویت می کند، 
توّکل به خدا را زیاد مي کند، اعتماد به وعده ی الهی را زیاد مي کند، 
ترس و خوف از مش��کات ماّدی را در انسان کم مي کند، انسانها را 
تقویّ��ت روحی مي کند، اعتماد به نف��س مي دهد، راه های تقّرب به 
خدا را برای انسان روشن مي کند. فواید و منافع انس با قرآن در این 

بخش این ها است. )بیانات در محفل انس با قرآن ۹۳ (

اعمال قرآنیان هم قرآنی باشد
 سعی کنند برادرانی که در زمینه  قرآن فّعالّیت مي کنند، در 
عمل هم »کونوا ُدعاَة الّناِس بَِغیِر اَلِس��َنِتُکم« )بحاراالنوار، ج ۶۷، ص 
۳۰۹( ]باشند[؛ نشان بدهند که از لحاظ پایبندی به مقّررات دینی، 
به ضوابط دینی جزو افراد برجس��ته هس��تند؛ این را نشان بدهند تا 
تأثیر قرآن در عمل آنها خودش را نشان بدهد: در ممشای عمومی، 
در س��لوک، در بواطن، در ظواهر؛ ظواهر اس��امی؛ کیفّیت برخورد، 
کیفّیت اس��امی؛ اینها را مراعات بکنند. اَلّذی��َن اِذا ُذِکَر اللُ َوِجلَت 
ُقلوبُُهم َو اِذا تُلَِیت َعلَیِهم ءایُتُه زاَدتُهم ایماناً؛)سوره ی انفال، بخشی از 
آیه ی ۲( یک نشانی از این خصوصّیات را برادرانی که با قرآن بیشتر 
مأنوس هس��تند، نشان بدهند. آنچه شما انجام مي دهید - که امروز 
بحمدالل نش��انه قرآنی، یک نشانه  پرافتخاری است - برای جوانها و 
برای نوجوانها و برای مس��تمعین شما مي تواند یک الگویی باشد؛ از 
شما یاد بگیرند. سعی کنید چیزهایی را از شما یاد بگیرند که موجب 

نزدیکی آنها به خدا باشد. )بیانات در محفل انس با قرآن ۹۳ (
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بازخوانی مطالبات و رهنمودهای قرآنی رهبر انقالب؛

دوری از قرآن بزرگ ترین گرفتاری دنیای اسالم است

درآستانه س��ي وششمین سالروزشهادت اس��تاد شهید عامه 
ه نگ������ا

اسداهلل افشار
مرتضي مطهري )ره( قرارداریم. مطهري مردي جامع درعلم و 
عم��ل، تعق��ل و تعبد و در درس و سیاس��ت، صاحب اخاص، 
صداقت و ش��جاعت بود و نظیراو کم پیدا مي ش��ود. جا دارد بپرس��یم میراثي که از 

مطهري به جا  مانده  است  چیست؟
 نگارن��ده ای��ن س��طوربرخودفرض مي داند ت��ا درخصوص ای��ن روحاني آگاه و 
روش��نفکر، ک��ه حق بزرگي برتار و پ��ود فرهنگ این جامع��ه دارد مطالب ونکاتي را 
در پاسداش��ت این ش��هیدعالي مقام -که مصادف با روزتجلی��ل ازمقام معلم نیز مي 

باشد- مطرح و مورد بحث قراردهد.
امید آن که این مختصر، مفید و مؤثر و بیان کننده بخشي ازمیراث این شخصیت 

واالي و این معلم اندیشمند و فرزانه باشد.

استاد شهید مطهری؛ یک مصلح اجتماعی
استاد ش��هید مطهری رابه عنوان یک روحانی واسام شناس برجسته،به عنوان 
ی��ک فیلس��وف و متفک��ر ژرف اندیش، به عنوان یک اس��تاد و نویس��نده نمونه و به 
عنوانه��ای دیگ��ری از این قبیل ش��ناخته ایم .اما ش��ناخت او به عن��وان یک مصلح 
اجتماعی، نیاز مغفولی اس��ت که به دو دلیل ضرورت مضاعفی یافته اس��ت، نخست 
آنک��ه مطه��ری از معدود متفکرانی اس��ت که مورد قبول و اقبال قش��رهای متفاوت 
اجتماعی و طیف های مختلف فکری است و نظر صائب، نیت خالص و قدرت نظریه 
پردازی او را همگان پذیرفته و تحس��ین کرده اند. دیگر آنکه با گذش��ت بیش از سه 
دهه از تجربه برپایی نظام سیاسی بر مبنای تفکر دینی، نیاز به بازاندیشی در گذشته 

برای حرکتی پرشتاب تر و صحیح تر درآینده جای تردید ندارد.
نگاهی به آثار و کارنامه پربرکت این شهید بزرگ نشان مي دهد که مي توان او را 
به عنوان یک مصلح اجتماعی که اتفاقا از خاستگاه دین به همه چیز نگریسته است، 
مورد مطالعه قرار داد و از آثار مکتوب و ش��فاهی و از مهم ترین س��یره عملی و رفتار 

اجتماعی او الگوی مطمئنی برای خود ساخت .

الگوی مهندسی - فرهنگی ازمنظراستاد مطهری
مهندسی- فرهنگی عبارت است از یک رویکرد مفهومی به مدیریت و برنامه ریزی 
توسعه فرهنگی که در زمره مفاهیم در حال تغییر فرهنگ و طراحی راهبردهای عملی 
در ارتباط با منابع و مبانی و همچنین مش��کات برخاس��ته از فرهنگ و توس��عه در 
زمینه ها و بسترهای گوناگون قرار مي گیرد. به عبارت دیگر مهندسی فرهنگی در باره 
سیستم ها، فرایندها، جایگزین ها و فرمول بندی راه حل های خاقانه برای چالش های 

توسعه نهادهای فرهنگی و تبلیغ و تشویق مشارکت مردم در زندگی فرهنگی است.

اس��تاد مطهری در یک جامعه اسامی مهندسی فرهنگی را با سه حرکت؛ تحلیه، 
تخلیه و تثبیت فرهنگی امکان پذیر مي داند و اضاع مثلث مهندسی فرهنگی در ساختار 
اندیشه ایشان دارای سه ضلع تحلیه، تخلیه و تثبیت فرهنگی مي باشد. به عبارت دیگر از 
دیدگاه این متفکر بزرگ مقوله مهندسی فرهنگی در یک جامعه اسامی با تخلیه برخی 
افکار و اندیشه ها از یک طرف، تحلیه مردم به برخی دیگر از افکار، احساسات و اندیشه ها 
از طرف دیگر و تثبیت این افکار و اندیشه ها و اعمال در آنها از جانب سوم جامه تحقق 
در مي پوش��د. این الگو به عنوان یک الگوی عام قابلیت کاربس��ت در تمام فعالیت های 
فرهنگی در کش��ور و ازجمله در دانشگاه ها را دارد واساسا یکی از مناسب ترین و موفق 

ترین الگوهای ساماندهی و مدیریت فعالیت های فرهنگی مي باشد.
 

عقل و عاطفه استاد مطهري در خدمت مباني دین
مطهري مردي عاطفي و روحیه اي عرفاني و دلي متعبد داش��ت، اهل نمازش��ب 
بود و نماز شب او هرگز از آغاز نوجواني ترک نشده بود.او هنگام ذکر مصائب خاندان 
پیغمبر بر منبر با این  که اس��تاد دانش��گاه بود، روضه مي خواند و گریه مي کرد. این 
وضع، امروز تعجب آور نیس��ت، ولي در فضاي 5۰ س��ال پیش دانش��گاه ها ش��جاعت 
مي  خواس��ت. مطهري بسیار عاطفي بود، اما با مدیر قرار دادن عقل، عاطفه را، هم در 
وجود خویش و هم در جامعه دیني تحت س��یطره عقل مي خواست و معتقد بود که 

عاطفه باید در خدمت مباني دین باشد.
س��خناني که او درباره تحریفات واقعه عاش��ورا گفته ناش��ي از این نگاه عقاني 
اس��ت. با جعل داستان عروسي حضرت قاسم مي توان عواطف را بیشتر تحریک کرد، 
اما حقیقت تابع قضاوت عقل اس��ت. ش��هید مطهري با خرافات و با س��نت هاي غلط 
مبارزه مي کرد. دفاع ش��جاعانه او از حقوق زن دراسام ناشي ازهمین نگاه عقاني او 
بود.بخش��ي از آثار مطهري را مس��ائل مربوط به زنان تشکیل مي دهد. آن روزي که 
شهید مطهري کتاب مساله حجاب را نوشت، اظهار نظر درباره حجاب اسامي خیلي 

شجاعت مي خواست.

استاد شهید مطهري؛ آسیب شناس بزرگ جهان اسالم
اس��تاد شهید مطهري یک آسیب ش��ناس بزرگ جهان اسام بود که قدرت فوق 
العاده اي در درک ش��رایط فعلي و تطبیق آن با ش��رایط مورد انتظار داشت. برهمین 
مبنا بود که 4۶ س��ال پیش و۲۰ س��ال قبل از پیروزي انقاب اسامي از افق حرکت 

آینده صهیونیزم پرده برداش��ت و نس��بت به خطر رو به رشد آن در درون کشورهاي 
اسامي هشدار دادند. در عرصه هاي داخلي نیز استاد، از خطر انحراف در جبهه اسام 
سخن راند و مسئوالن نظام را به خطر گسترش اندیشه هایي که به ظاهر اسامي اند 
اما در باطن به تبلیغ سکوالریزم مي پردازند هشدار داد. استاد شهید مطهري پس از 
حضرت امام راحل اولین شخصي بود که به خطر نفاق و سران منافقین پي برد و حتي 
تغییر در ایدئولوژي آنها را نیز سالها پیش از بروز، پیش بیني نموده و حتي مبارزه اش 

با رژیم شاه مانع از آن نشد تا از خطر گروه ها و جریان هاي انحرافي غافل بماند.

اعتقاد استاد مطهري به آمیختگي دین و سیاست
شهید مطهري و عالمان بزرگ اسامي، نگرشي جامع نگر مبني بر اشتمال دین 
بر مصالح دنیا و آخرت داش��ته و نگرش افراطي و تفریطي به آن را طرد مي کنند. در 
این دیدگاه، دنیا به مثابه راهي براي رس��یدن به آخرت اس��ت. و در عرض آخرت قرار 
ندارد تا گمان تعارض و دو گانگي بین آنها برود، بلکه هم شئون مادي و هم معنوي، 
مورد اهتمام پیامبران بوده است. براین مبنا استاد مطهري از وابستگي دین و سیاست 
حمایت کرده و اعتقاد دارد این وابستگي به این معني است که توده مسلمان، دخالت 
در سرنوش��ت سیاس��ي خود را یک وظیفه و مسولیت مهم دیني بشمارد. همبستگي 
دین و سیاس��ت به معني وابستگي دین به سیاست نیس��ت، بلکه به معني وابستگي 
سیاس��ت به دین است. از نظر وي، اس��ام آییني جامع است که شامل تمامي شئون 
زندگي بشر اعم از ظاهري و باطني مي شود و در عین حال که مکتبي اخاقي است، 
سیستمي اجتماعي و سیاسي نیز به شمار مي رود. اسام معنا را در ماده، باطن را در 

ظاهر،آخرت را در دنیا، مغز را در پوست و هسته را در پوسته نگهداري مي کند.

استاد مطهري؛ معلمی فرهیخته
در قلمرو پرورش توانایی ها و شایستگی های بشر، دو نوع معلم و مربی مورد نیاز 
اس��ت این که استعدادها را بارور سازد. یکی معلم گفتار و بیان که از طریق آموزش، 
درهای معرفت و دانش را به روی انسان بگشاید و دیگری معلم الگو و اسوه که رفتار 
و کردار او، راه و رسم زندگی را ترسیم کند و دست انسان را گرفته و به مراحل کمال 
برس��اند. بررسی زندگی انس��ان های واالیی که رفتار و کردار آنان مي تواند سرمشق 
زندگی ما باشد، برای رشد و تکامل انسان بسیار ضروری و مفید است از این رو استاد 
مطهری هم استاد بیان و هم قلم بود و هم سرمشق زندگی از نظر رفتار. او در بستر 

علم و دانش، در جهاد قلمی و بیانی، در پاسداری از مرزهای حق و حقیقت، در تهجد 
و نیایش در دل ش��ب در عزت و مناعت نفس، در تواضع و فروتنی، در حفظ حرمت 
بزرگان و جهات دیگر اس��وه و سرمش��ق است و آشنایی با رموز و خصوصیات زندگی 

او مي تواند عاشقان کمال را در عرصه علم و عمل یاری کند.

استاد مطهري و تبیین آزادی
اس��تاد شهید مطهري در راستای تبیین آزادی در حکومت اسامی و نقد آزادی 
در مرام نظری و عملی لیبرال دموکراسی، میان آزادی عقیده و آزادی تفکر، تفکیکی 
اساس��ی صورت می دهد. آزادی عقیده از این منظر ویژگی نظام لیبرال دموکراسی و 
مبنای آن »تمایل« است در حالی که آزادی تفکر، خصوصیت نظام اسامی و مبنای 
آن »اراده« اس��ت. استاد با تصریح به اش��تباه اعامیه حقوق بشر، مبنی برآزادی هر 
گونه عقیده، براین باوراس��ت که هراعام برائت ازمش��رکین را با اصل آزادی و حقوق 
واقع��ی بش��ر در تعارض نمی بیند و معتقد اس��ت نفی عقاید ُمضر و ن��ه عقاید ادیان 

ابراهیمی و عقاید مستدل، منافاتی با آزادی و حقوق بشر ندارد. 
 

مقابله استاد مطهري با نفوذ اندیشه هاي انحرافي
یک��ي از مؤلفه ها و وی ژگي هایي  ک��ه مطهري را در این جای��گاه ممتاز قرار داد، 
حضور وي در جبهه مقابله با نفوذ اندیشه هاي انحرافي درحوزه دین بود. مطهري به 
خوبي دریافت آنچه که دین را درعصرحاکمیت ایدئولوژي هاي انساني تهدید مي کند، 
نه ظهور و بروز مکاتب اومانیستي و حتي الحادي است، بلکه شکل  گیري اندیشه هاي 
التقاطي است که استحاله تدریجي دین را نشانه رفته است. تاش براي به روز کردن 
دین و ارائه چهره اي ازآن متناس��ب با مقتضیات زمان، توسط مسلماناني که دغدغه 
دین را داشته ولي به جاي تفقه در دین با وام گیري مفاهیم وارزشها ازدیگر مکاتب 

به ظاهر مدرن جدید، حرکتي انحرافي بود که منجر به ارائه دیني التقاطي گردید.

جان کالم
بي شک اس��تاد ش��هید مرتضي مطهري را مي توان برجس��ته  ترین شاگرد امام 
خمین��ي )ره( دانس��ت که ن��ام وي چون خورش��یدي درمحفل ش��اگردان امام)ره( 
مي درخشد.استاد شهید مرتضي مطهري باتفقه و دقت نظردر آموزه هاي دیني چنان 
برآن اشراف یافت که استادش در وصف آثار وي مي گویند:»آثاري که از او هست، بي 
اس��تثنا، همه آثارش خوب است. و من کسي،دیگري را سراغ ندارم که بتوانم بگویم 

بي  استثنا آثارش خوب است .«)۶۱/۲/۱۱(
براس��تي اگر مطه��ري امروززنده بود در براب��ر التقاط جدید چگونه افش��اگري 

مي کرد؟!جامعه امروزما به مطهري هاي زمان سخت نیازمند است!

استاد مطهري مردی جامع در علم و عمل

دبیر ستاد بزرگداشت سی و ششمین سالگرد 
ش��هادت اس��تاد مطهری گفت: متأسفانه ما يادب�����ود

آنگون��ه که بای��د وارد فضای نقد آثار ش��هید 
مطهری نش��ده ایم ل��ذا مطهری  پژوهانی را فهرس��ت کردیم که در 

اختیار دانشگاه ها قرار دهیم تا به ترویج آثار ایشان بپردازند.
ب��ه گزارش فارس، نشس��ت خبری س��تاد بزرگداش��ت س��ی 
 و شش��مین س��الگرد ش��هادت ش��هید مطه��ری صب��ح دی��روز

)دوش��نبه ۷ اردیبهش��ت( با حضور محمد دارایی، دبیر نشست در 
محل بنیاد شهید مطهری برگزار شد.

دارایی در ابتدای نشس��ت با اشاره به دوازده اردیبهشت ماه )سی 
و شش��مین سالگرد شهادت استاد آیت الل مطهری مصادف با سیزده 
رجب، س��الروز مولود کعب��ه( عنوان کرد: بخش اعظم��ی از پیروزی 
انقاب ما مرهون روشنگری های ایشان پیش از انقاب اسامی است، 
در زمانی که موج غرب زدگی، اس��ام زدایی و سکوالریسم در کشور 
ما چنبره زده بود به ویژه در مراکز آموزش��ی و دانش��گاهی ایشان با 
روشنگری اصیل ترین مسائل را با بیانی شیوا به جامعه معرفی کردند.

وی در ادامه افزود: در نهایت شهید مطهری عمر با برکت خود 
را در راه ش��ناخت اس��ام و همینطور ش��ناخت خودش از زوایای 
مختلف، مبارزه با انحرافات در جامعه صرف کرد.بدین جهت ایشان 
حق عظیمی گردن همه مسلمانان به ویژه شیعیان کشور و جوانان 
دارد. حضرت امام ایش��ان را حاصل عمر خود می دانستند و شهید 
مطهری را فیلسوف، فقیهی عالی مقام و اسام شناسی عظیم الشأن 
 توصی��ف کردند. دارایی با تأکی��د بر اینکه به تعبی��ر رهبر انقاب

 بُن مایه فکری جمهوری اس��امی ایران آثار فکری شهید مطهری 
است که همین امروز و فرداها به درد ما می خورد، یادآور شد: یکی 
از کارهایی که برای ایشان هر سال انجام می شود ستاد بزرگداشت 
س��الگرد شهید مطهری اس��ت که وظیفه ای در قبال برنامه ریزی، 
هدایت، مدیریت انس��جام س��ازمان ها و نهاده��ای مردمی برعهده 
دارد. این س��تاد خط و مشی ها را تنظیم می کند و در اختیار اعضا 
قرار می ده��د همچنین با همفکری کارشناس��ان محورهایی برای 

همایش ها که حدود سی محور است در نظر گرفته است.
دبیر س��تاد بزرگداشت ش��هید مطهری اصلی ترین محورهای 
ای��ن برنامه ها را بدین ش��رح توصیف کرد: مح��ور اول: همایش ها، 
نشس��ت ها، کرس��ی های آزاد اندیش��ی و گفت و گوها، محور دوم: 
برگزاری نمایشگاه های کتاب، عکس و پوستر و کلمات قصار شهید 
مطهری، محور س��وم: تولیدات س��ازمان ها درباره ش��هید مطهری، 
مح��ور چهارم: برنامه های صدا و س��یما، مطبوعات و نش��ریات. در 
نهایت انتظار ما از سازمان ها این است که به وظیفه ترویج، تبلیغ و 

آگاهی بخشی به نسل جوان همت گمارند.
وی درباره بحث کرسی های آزاد اندیشی توضیح داد: متأسفانه 
ما خیلی وارد نقد آثار ش��هید مطهری نش��ده ایم لذا برای دانشگاه و 

ورودش��ان به فضای نقد تأکید کردیم تا بتوانند از این آثار استفاده 
کنند بنابراین مطهری  پژوهانی را فهرست کردیم که در اختیارشان 
قرار دهیم. همچنین آثار شهید مطهری تاکنون تنها توسط انتشارات 
صدرا منتشر می شد که آخرین آثار نیز جلد سی ام مجموعه مقاالت 
و کتاب جهاد اس��امی اس��ت که در آستان ش��هادت ایشان چاپ 

می شود همچنین تمامی آثار ایشان نیز دیجیتالی  شده است.
دارایی با اش��اره به اینکه اکنون آثار شهید مطهری به ۳۶ زبان 
ترجمه شده که تاش داریم به سایر زبان های زنده دنیا نیز ترجمه 
کنیم، افزود: آثار شهید مطهری تحت نظارت خانواده ایشان منتشر 
می شود سی سال اول انقاب قانون نشر توسط ایشان بود و اکنون 

بیست سال دیگر نیز تمدید شده است.
وی در پاس��خ به س��ؤالي مبن��ی بر میزان بودج��ه ای که برای 
برپایی برنامه های س��الگرد صرف ش��ده گفت: س��تاد سالگرد هیچ 
بودج��ه ای در اختیار ندارد نظیر س��ایر نهادها م��ا هم دچار کمبود 
بودجه هس��تیم ولی تاکنون نیاز مالی آنچنانی نداشتیم اگر عددی 

هم نیاز باشد بنیاد علمی استاد شهید مطهری تأمین می کند.
دارایی در پایان فهرست برنامه های تعیین شده توسط ستاد با 

همکاری سازمان ها را بدین شرح قرائت کرد:

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران: شبکه یک تا چهار و 
شبکه های صدا )تعداد ۲4۳ برنامه و ۳۹5۳ دقیقه(

 وزارت عل�وم: مراس��م روز اس��تاد در همه مراکز دانش��گاهی، 
برگزاری نشس��ت ها و کرسی های آزاداندیشی و برنامه ریزی برپایی 

۱۲ همایش اصلی
 وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�المی: پیگیری ام��ور مربوط به 

برنامه های ستاد در استان ها
 آموزش و پرورش: ترویج و آشنایی با اندیشه ها و آثار در هفته 
معلم در سطح مدارس، مسابقات کتابخوانی، نمایشگاه کتاب، وباگ 
نویس��ی، نمایش��گاه کتاب در اکثر مناطق و شهرستان ها،  دیدار با 

مقام معظم رهبری
 بس�یج دانش آموزی: نشس��ت های فرهنگی، اعزام سخنران به 
م��دارس، گلباران مزار ش��هید مطهری در قم با مس��اعدت وزارت 
آموزش و پرورش و گلباران محل شهادت استاد در فخرآباد تهران

 بس�یج دانش جوي�ی: ۷5 برنامه در ۷5 دانش��گاه در س��الگرد 
ش��هادت، نمایش��گاه کتاب و محصوالت فرهنگی و محافل شعر و 

جلسات سخنرانی، کرسی ها و نشست ها و همایش ها
 هالل احمر: مسابقه کتابخوانی

 مدرسه عالی ش�هید مطهری: طرح پژوهش��ی عاشوراپژوهی، 
همایش س��الگرد ش��هید مطهری با حضور ش��خصیت های علمی و 
سیاسی، نشست های اعتقادی اعتکاف طاب، نمایشگاه کتاب استاد 
مطهری، برگزاری مراسم شهادت استاد مطهری در تمامی دبیرستان ها 
زیرمجموعه دانشگاه ش��هید مطهری با عنوان »مطهری پدر اندیشه 

معارف اسامی« و همچنین »امام علی از منظر شهید مطهری«
 دانش�گاه تهران: همایش میاد والیت امیرالمؤمنین در تاریخ 
۱4 اردیبهش��ت به مدت ۲ روز، سلسله جلسات سخنرانی از ۱۳ تا 
۱۷ اردیبهشت در دانشگاه مختلف پردیس مرکزی دانشگاه تهران، 
سخنرانی یکی از سران قوا در تاریخ ۸ اردیبهشت در تاالر فردوسی 
ی��ا تاالر عامه طباطبایی و نمایش��گاه آثار ش��هید مطهری در ۲۲ 

دانشکده در تهران
 وزارت کش�ور: پیگی��ری ایج��اد س��تاد بزرگداش��ت توس��ط 

استانداری ها با مشارکت سازمان ها و نهادها
 خانه موزه: ویژه برنامه روز معلم به مناس��بت ۱۲ اردیبهشت روز 
شهادت استاد مطهری، اهدای جوایز مسابقه نقاشی و خاطره نویسی، 
برنامه دو اس��ام و یک امت، مراسم افتتاح کتابخانه تخصصی استاد 
مطهری، مراسم افتتاحیه گالری آیینه مطهری، افتتاح اولین نمایشگاه 

آثار استاد مطهری شامل عکس و کتاب در گالری آینه مطهر
 معاونت اجتماعی ناجا: برگزاری گردهمایی ویژه در دانش��گاه 

علوم انتظامی امین
همچنین دانش��گاه آزاد اسامی، س��پاه، عقیدتی بسیج، سازمان 
تبلیغات اس��امی، ارتش و دبیرخانه ستاد، انتشارات صدرا و شهرداری 
ته��ران نیز برنامه هایی ش��امل غرفه ش��هید مطهری در نمایش��گاه 
بین المللی کتاب تهران، تولیدات سمعی، بصری، نشست تخصصی در 
سرای اهل قلم نمایشگاه، اعزام سخنران به سراسر کشور، تهیه مقاالت 
جهت انعکاس در رسانه ها، فضاسازی شهر تهران، پل ها و متروها، چاپ 

کتاب جهاد اسامی و جلد سی ام مجموعه آثار شهید مطهری دارد.

مطهری  پژوهان به دانشگاه ها اعزام می شوند
 رونق کرسی های آزاد انديشی در سالگرد شهادت استاد مطهری


