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 تارگف پيش

 ديگـر،  عنوان هر از بيش و پيش توان مي را بهشتي دكتر اهللا آيت شهيد
 و بيـنش  تـأثير  كـه  گفت توان مي جرأت به. شناخت اش معلمي صفت به

 هـاي  عرصـه  همـة  در و او پربـار  زندگي سراسر در تربيتي منش و روش
 او. اسـت  آشـكار  اش سياسـي  و تماعياج علمي، فعاليت سالة سي كارنامة

 به معموالً كه اي شهريه از مالي استقالل به ديني، علوم تحصيل آغاز از كه
 انگليـسي  زبـان  تدريس با بود، بنديپا شود مي پرداخت ديني علوم طالب

 از پـس  و نهـاد  پـرورش  و آمـوزش  عرصـة  بـه  قدم قم هاي دبيرستان در
 ،يـزدي  حـائري  مرتـضي  يخشـ  حـاج  اهللا آيـت  مرحوم دعوت به چندي،

 عهـده  بـر  را» دانـش  و ديـن  «تأسـيس  تـازه  دبيرسـتان  مديريت مسئوليت
 اهللا رحمـت  (خمينـي  امـام  رهبري به اسالمي نهضت گيري اوج با. گرفت
 خـدمت  از منفصل را وي ساواك آن، در بهشتي شهيد مؤثر نقش و) عليه
 تهـران  مـدارس  برخي در تدريس سال يك از پس. كرد تبعيد تهران به و

 اسـالمي  مركـز  ادارة بـراي  تقليد، مراجع دعوت به كمال، دبيرستان مانند
 ،1349 خرداد در ايران به بهشتي شهيد بازگشت. رفت آلمان به هامبورگ

 در دينـي  تعليمـات  هـاي  كتـاب  تـدوين  و تهيه در همكاري به دعوت با
 كـه  ديني تعليمات گروه. شد مقارن ايران درسي هاي كتاب تأليف سازمان

 عـضويت  و برقعـي  سيدرضـا  دكتـر  االسـالم  حجـت  مرحـوم  نظـارت  با
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 رانيـ دب جمـع  در شتيبه شهيد سخنان شماست، روي پيش كه كتابي
 از كـه » ديـن ةفلـسف  «عنوان با است دبيرستان چهارم سال ديني تعليمات
 ايـن  انتـشار  كـه  آن اميـد . اسـت  شده ويرايش و برداشته موجود نوارهاي
 شناخت در هم و بهشتي شهيد يها انديشه با شتريب آشنايي در هم مباحث
 از پـيش  يهـا  سـال  در دينـي  نوانديشي فرهنگي نهضت تاريخ از بخشي
  .باشد مؤثر اسالمي انقالب پيروزي

 

 به ها هجلس نيا يصوت نوارهاي همة متأسفانه ار،يبس هاي تالش رغم به
 با. است گسيخته هم از مباحث برخي ارتباط سبب نيهم به نيامد؛ دست

 جداگانـه  طـور  بـه  كه شده مطرح اي گونه به جلسه هر مباحث ،حال نيا
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  بهشتي دكتر اهللا آيت شهيد هاي انديشه و آثار نشر بنياد
 



شناخت انسان: گفتار اول



  

 نوجوانـان  ينيد معارف بردن باال يبرا شد گرفته ميتصم كه يزمان از
 اسـت،  متوسـطه  چهارم سال ديجد نظام در كه رستان،يدب سال نيآخر در

 در دانـستند  الزم دوستان شد، هيته كار نيا برنامة و شود گنجانده يدرس
ـ يعز بـا  شـود،  يم هيته برنامه نيا ةيپا بر كه يكتاب سيتدر نةيزم  كـه  يزان

 يعني. ميباش داشته ينظر  تبادل جلسات بود، خواهند آن سيتدر دار عهده
 دمـور  جلـسات  نيـ ا ليتشك يسودمند اقل ال و ضرورت آغاز، همان از

  . بوديم كوشا هم سخت باره نيا در و بود دوستان توجه
 كـرده  يادآوريـ  مـسئول  يهـا  دسـتگاه  به مكرراً تابستان از شيپ از ما
 دوازدهـم  سـال  در بـار  اولـين  يبـرا  كه درس نيا و كتاب نيا كه ميبود

 نيچنـ  ليتشك ازمندين خود،  يخود به شود، يم سيتدر مدارس يليتحص
 كه رود يم آن ميب وگرنه هست؛ ييها يهمكار و ها ييگردهما و جلسات

 همگـان  هعالقـ  مـورد  كـه  يعـال  جةينت آن درس، نيا ارائة سال نياول در
 يادار نظـام  بـا  زيـ عز دوستان ههم كه گونه همان اما. نگردد حاصل بوده،

 نكنـيم  چـه  كنـيم  چه با قدر آن ما وقت ،دانند يم و هستند آشنا كشورمان
 برسـد  ونيسيكم فالن بيتصو به بايد وضوعم كه گفتند قدر آن و گذشت

 فكـر  مـا  چـون  ؛گذشت تابستان كه شود فراهم شيبرا بايد نهيزم فالن و
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ا

 ،يمحـسن  يآقـا  لطـف  و دوسـتان  يهمكـار  بركـت  بـه  اصفهان، در
 نـشان  تيميصـم  مـسائل  نيـ ا در واقعاً است يسال چند كه آنجا ركليمد
 و گرفتـه  ميتـصم  هفتـه  كي يط دارد، يدوست سابقة هم من با و دهد يم

 آنجـا  در ميتوانـست  كه بود آبان اواسط اي لياوا كنم يم فكر. شد اجرا كار
 كه نيا تا افتاد، قيتعو به همچنان تهران در كار يول ؛ميباش داشته يا برنامه
 يرسـم  صـورت  بـه  ميبتوان كه نيا از ميشد ديام نا گريد شيپ ههفت چهار
 و نزاكـت  اصـطالح  بـه  تيرعا خاطر به فقط هم نيا. ميكن برقرار يكالس

 ليتـشك  يبرا ما دست كه ميدانست يم هم اول از وگرنه ،بود يادار كتياِت
ـ  و قـانون  چيه رايز است؛ باز و آزاد يا ييگردهما نيچن  وجـود  يمقررات

 يكار اگر ميخواست ما. ميهست هم دور نجايا امروز ما چرا ديگوب كه ندارد
 كـه  باشـد  يدوسـتان  يهمكار و يهماهنگ با االمكان، يحت رد،يگ مي انجام
 مناسـبت  به دوستان از يكي كه خصوص به دارند؛ عهده بر يهاي تيمسئول
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 كـه  يقـ يطر نيهم از خودمان ميشد مصمم شيپ هفته چهار كه نيا تا
 بـاز  شـده،  ريد ما نظر از چه اگر. ميكن مطلع را دوستان ،ديفرمود مالحظه

 منـد  عالقـه  دوستان با نيد فلسفه كتاب هدربار مينتوان كه است آن از بهتر
 روزنامه در يآگه قيطر همان از را موضوع لذا و ميباش داشته ييدارهايد
 و تهـران  غـرب  و شـرق  در را جلـسه  دو. ميرسـاند  دوسـتان  اطـالع  به
 يبـرا  دوسـتان  كـه  نيا منظور به ،ميداد ليتشك نجايا و يموسو رستانيدب

 مـا  كـه  تاكنون قبل چهارهفته از كه آنجا از. نباشند كيتراف در شد و آمد
 گذاشـته  خودمان يبرا يقبل برنامة م،يبود مصمم جلسه نيا ليتشك يبرا
ـ  لـذا  بودم، گرفتار قبل هفتة نيهم تا ها جمعه ههم هم بنده و ميبود  نياول
 وگرنـه  ؛هـستم  دوستان خدمت در كه بوده جمعه نيهم تنها ممكن خيتار
. بـودم  تـان  خدمت در نيا از زودتر نداشتم، يقبل قرار و نبودم عذورم اگر
 و همـت  بـا  و يالهـ  قيـ توف بـا  كـه  اسـت  يخوشـبخت  يجا ،حال هر به

 صـورت  يادار فاتيتشر از دور و آزاد ييگردهما نيا دوستان، يهمكار
 كتـاب  نيا هدربار ميبتوان كه نيا يبرا ميهست دوستان خدمت در و گرفت
  . ميبكن ييوگو گفت
 يتجـارب  و معلومـات  وسعت و يعلم احاطة با زيعز دوستان شك يب
 بـا  كـه  يساعات نيا از را يبردار بهره حداكثر اند توانسته تاكنون دارند، كه

 حييتوض ستين بد. بكنند بوده، ارشانياخت در» دين فلسفة «ساعت عنوان
 مراحـل  ههمـ  از سـاعت  دو نيـ ا. بـدهم  ساعت دو نيا سرنوشت دربارة
 گنجانده يدرس يها برنامه در يرسم ساعت دو عنوان به و گذشت يادار
ـ  چهـارم  يدرس يها كالس در برنامه، ميتنظ موقع همان در. شد  و يتجرب
 درس يبرا كه معنا نيا به آمد؛ ديپد ساعات زانيم نظر از ياشكال ياضير

ـ  يها رشته سوم و دوم و اول يها كالس در كه يفارس  ياضـ ير و يتجرب
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. ميكرد اقدام و ميگرفت تماس و ميديشن را ها حرف نيا ما ،حال هر به
 نـه يزم نيـ ا در مـصرّانه  ـــ  رازييش دوستان ــ فارس استان اهل دوستان
 مـسئول  مقامـات  بـا  و ديكوشـ  شـان  ينيد ماتيتعل انجمن و كردند اقدام
 هـم  ديبا و هست برنامه در! آقا ريخ نه كه داد جواب آنها به و كرد مكاتبه

 مقامـات  مانةيصـم يهمكـار  بـا  شـدند  موفق سرانجام و باشد برنامه در
 اختصاص درس نيا به را دوساعت رازيش مدارس ههم در ،يمحل سئولم

 امتحان به راجع. شود يم سيتدر هم برنامه متن در آنجا در ناال كه دهند
 آغـاز،  از. شـد  ييهـا  بحـث  بـاز  ،يشفاه اي باشد يكتب كه نيا و درس نيا

 در برنامـه  ونيسيـ كم سـرانجام  و گرفـت  صورت دار دامنه و عيوسيبحث
 كه شد گرفته ميتصم. باشد يشفاه آن امتحان كه داد  نظر رحلهم نينخست

 را مـا  و باشـند  داشـته  يمنطقـ  ينظـر   تبادل ينيد ماتيتعل كارشناسان با
 دو در و ميكرد شركت هم ما. ميكن شركت جلسات در كه كردند دعوت

 هدربار كه يحيتوض و شد كه ييها استدالل با و مفصل بسيار جلسه سه اي
 بيتـصو  برنامـه  ونيسيـ كم در سرانجام شد، داده بودن يشفاه مشكالت

ـ . اسـت  موجود هم آن جلسة صورت و باشد يكتب آن امتحان كه شد  يول
 انـد  خواسـته  كه يموقع ميشد مطلع سامان، كم وضع نيهم ريتأث تحت باز
 بـا  البته. اند كرده اعالم يشفاه را درس نيا امتحان كنند، ابالغ را نامه نييآ

 كيـ  داشـتن  يبـرا  تابستان در ما طرح نشدن اجرا با كه ميبگو صراحت
 هـم  مـن  از مهرمـاه  در اگـر  ران،يـ ا سراسر در دوستان ههم باييگردهما
 هـم  بنـده  ،يشفاه اي باشد يكتب درس اين امتحان امسال كه شد يم سؤال

 هر سيتدر يبرا الزم امكانات كه يطيشرا در چون ؛نباشد يكتب گفتم يم
 فوق اعالم با كه يطيشرا در و نشده فراهم مدارس در كتاب نيا بهتر چه

 شده جاديا سردرگمي كشور مدارس برخي در دوساعت نيا بودن برنامه
 ،اسـت  نـشده  سيتدر درس نيا هم تهران مدارس از ياريبس در يحت و
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 بخش در را كينزد يهمكار نيا كه يوقت از دهبن دييفرما يم مالحظه
 عهـده  بـه  ينيد ماتيتعل شاخة در يبازآموز يها كالس و كتاب و برنامه
 مـا  ههمـ  انتظـار  ام كرده اعالم صراحت با زيعز يرفقا به شهيهم ام، گرفته

 گـرو  در گـر يد مـا  يهـا  كوشـش  و هـا  يهمكـار  و كارهـا  كـه  است نيا
 و تيميصـم  و فـه يوظ كـه  طـور  آن ميكنـ  يسـع . نباشـد  يادار فاتيتشر

 نـسل  ينـ يد سـازندة  و سالم پرورش به نسبت تيمسئول و تعهد احساس
 تمـاس  در بنده با كينزد از كه يدوستان. ميكن عمل كند، يم جابيا جوان
 ــ بودم شاغل پرورش و آموزش در رسماً كه يوقت يحت دانند يم بودند،
 يادار فاتيتشر انتظار در ،يا مسأله چيه در گاه چيه هم ــ ستمين كه حاال
 مـسئول  مقامـات  از بعـضي  و شما مانةيصم يهمكار با و نماندم و نبودم
 تيـ موفق يبـرا  يشخـص  مقدورات حدود در م،يداشت كار و سر آنها با كه
 عـرض  تجربـه  كيـ  عنـوان  بـه  را نيـ ا. ميديكوش رشته نيا و شاخه نيا
 - كارهـا  يمعنـو  ريـ غ يها بازده به توجه بدون يوقت تا ديبدان كه كنم يم
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ن

 سـؤاالت  بـه  پاسـخ  قتيحق در كردم، عرض مقدمه نيا در بنده آنچه
 يبـرا  كـه  امتحـان  وضع در نوسان و ساعت نوسان ةنيزم در بود يمكرر

 يبرا باشد شده آماده دوستان يفكر ةنيزم ضمناً و بود آمده شيپ دوستان
 شدن تر پربازده و تيتثب يبرا ميبتوان ندهيآ در شما ةهم يهمكار با كه نيا
 نيا در مينخواست وگرنه. رديگ صورت يكار چهارم، كالس در درس نيا

 آن خاطر به جلسه نيا كه است نيا مسلم قدر و ميبپرداز يكار به جلسه
 نـه يزم نيـ ا در ،كـردم  عرض بنده آنچه. است يادآوري ينوع نيا. ستين

 گـر يد بـار . شـوم  برنامـه  مـتن  وارد ،مقدمه نيا از بعد بودم مصمم. است
 يا جلسه همكاران و دوستان با بود الزم كردم عرض كه نيا كنم يم تكرار
 نـو  يآهنگ با درس كه بود جهت نيبد كتاب، مطالب هدربار ميباش داشته
 داريـ د نيـ ا يريـ گ جـه ينت و سيتـدر  كـردن  هماهنـگ  يبرا و شود  اجرا

 است منظور نيبد هفته سه نيا در جلسات نيا ليتشك. نمود يم يضرور
 كه ميكن يم اعالم كتاب بخش بخش يبرا ما كه است نيا هم كار ةبرنام و
 ايـ  خواهنـد؛  يمـ  مـا  از يحيتوض اي دارند يسؤال نهيزم نيا در دوستان ايآ

 ديمف مدارس در كتاب نيا بهتر سيتدر يبرا كه دارند توضيحي خودشان
 را كتـاب  بنـده  كه است نيا برنامه متن يعني ؛است برنامه متن نيا .باشد
 در چـه  بخـش،  نيـ ا تـا  بخـش  نيـ ا از كه كنم يم سؤال دوستان از و باز
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