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 شرح مختصر زندگاني مولف شهيد

هجري شمسي در  1298بهمن  13استاد شهيد آيت اهللا مطهري در 

كيلومتري شهر مقدس مشهد در يك خانواده  75فريمان واقع در 

پس از طي دوران طفوليت به . گشايد اصيل روحاني چشم به جهان مي

  .دزمكتبخانه رفته و به فراگيري دروس ابتدايي مي پردا

در سن دوازده سالگي به حوزه علميه مشهد عزيمت نموده و به 

عليرغم  1316در سال . ورزدتحصيل مقدمات علوم اسالمي اشتغال مي

مبارزه شديد رضاخان با روحانيت و عليرغم مخالفت دوستان و 

شود در ديكان، براي تكميل تحصيالت خود عازم حوزه علميه قم مينز

دوره اقامت پانزده ساله خود در قم از محضر مرحوم آيت اهللا العظمي 

سال  12به مدت ( و حضرت امام خميني ) در فقه و اصول(بروجردي 

و مرحوم عالمه سيد ) در فلسفه مالصدرا و عرفان و اخالق و اصول

الهيات شفاي بوعلي و دروس : در فلسفه(ي محمد حسين طباطبائ

  .بهره مي گيرد) ديگر

در تهران به تدريس در مدرسه مروي و تأليف و سخنرانيهاي تحقيقي 

اولين جلسه تفسير انجمن اسالمي  1334در سال . پردازدمي

در همان سال . گردددانشجويان توسط استاد مطهري تشكيل مي

عارف اسالمي دانشگاه تهران را تدريس خود در دانشكده الهيات و م

كه انجمن اسالمي پزشكان  1338و  1337در سالهاي . كندآغاز مي

استاد مطهري از سخنرانان اصلي اين انجمن است و  .تشكيل مي شود
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سخنران منحصر به فرد اين انجمن  1350تا  1340در طول سالهاي 

 1.مي باشد كه بحثهاي مهمي از ايشان به يادگار مانده است

هاي موتلفه اسالمي، استاد مطهري از سوي امام پس از تشكيل هيئت

خميني همراه چند تن ديگر از شخصيتهاي روحاني عهده دار رهبري 

پس از ترور حسنعلي منصور نخست وزير وقت . گردداين هيئتها مي

تلفه شناسايي و ؤمد بخارايي كادر رهبري هيئتهاي متوسط شهيد مح

آنجا كه قاضي پرونده اين گروه تحت نظر او  شود ولي ازدستگير مي

فرستد  بود مدتي در قم نزد استاد تحصيل كرده بود به ايشان پيغام مي

كه حق استادي را به جا آوردم و بدين ترتيب استاد شهيد از مهلكه 

در اين زمان وي به تأليف كتاب در موضوعات . جان سالم بدر مي برد

ني در دانشگاهها، انجمن اسالمي كردن مورد نياز جامعه و ايراد سخنرا

محتواي نهضت اسالمي پزشكان، مسجد هدايت، مسجد جامع نارمك 

 2.و غيره ادامه مي دهد

به طور كلي استاد شهيد كه به يك نهضت اسالمي معتقد بود نه به هر 

نهضتي، براي اسالمي كردن محتواي نهضت تالشهاي ايدئولوژيك 

أسيس حسينيه ارشاد نمود و با كجرويها و بسياري نمود و با اقدام به ت

به كمك چند تن از  1346در سال . انحرافات مبارزه سرسختانه كرد

دوستان اقدام به تأسيس حسينيه ارشاد نمود به طوري كه مي توان او 

ولي پس از مدتي به علت تكروي و . را بنيانگذار آن موسسه دانست
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ضاي هيئت مديره و كارهاي خودسرانه و بدون مشورت يكي از اع

ممانعت او از اجراي طرحهاي استاد و از جمله ايجاد يك شوراي 

روحاني كه كارهاي علمي و تبليغي حسينيه زير نظر آن شورا باشد 

سسه ؤعليرغم زحمات زيادي كه براي آن م 1349سرانجام در سال 

كشيده بود و عليرغم اميد زيادي كه به آينده آن بسته بود در حالي 

آن چند سال خون دل زيادي خورده بود از عضويت هيئت  كه در

  1.مديره آن موسسه استعفا داد و آن را ترك گفت

به خاطر صدور اعالميه اي با امضاي ايشان و حضرت  1348در سال 

عالمه طباطبايي و آيت اهللا حاج سيد ابوالفضل مجتهد زنجاني مبني 

اعالم آن طي يك  بر جمع اعانه براي كمك به آوارگان فلسطيني و

سخنراني در حسينيه ارشاد دستگير شد و مدت كوتاهي در زندان تك 

مهمترين خدمات استاد مطهري در طول حيات . سلولي به سربرد

بركتش ارائه ايدئولوژي اصيل اسالمي از طريق درس و سخنراني و  پر

به  1357تا  1351اين امر خصوصاً در سالهاي . تأليف كتاب است

يش تبليغات گروههاي چپ و پديد آمدن گروههاي مسلمان خاطر افزا

گذشته از حضرت . چپ زده و ظهور پديده التقاط به اوج خود مي رسد

امام، استاد مطهري اولين شخصيتي است كه به خطر سران سازمان 

پي مي برد و ديگران را از همكاري » مجاهدين خلق ايران« موسوم به 

حتي تغيير ايدئولوژي آنها را پيش بيني با اين سازمان باز مي دارد و 

در اين سالها استاد شهيد به توصيه حضرت امام مبني بر . مي نمايد
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تدريس در حوزه علمي قم هفته اي دو روز به قم عزيمت نموده و 

نمايد و همزمان در تهران نيز درسهاي مهمي در آن حوزه القا مي

به دنبال  1355ال در س. كندهايي در منزل و غيره تدريس ميدرس

زودتر از موعد ! يك درگيري با يك استاد كمونيست دانشكده الهيات

  .شودمقرر بازنشسته مي

موفق گرديد مسافرتي به نجف اشرف نموده و ضمن  1355در سال 

ديدار با امام خميني درباره مسائل مهم نهضت و حوزه هاي علميه با 

سيد مصطفي خميني و  پس از شهادت آيت اهللا. ايشان مشورت نمايد

آغاز دوره جديد نهضت اسالمي، استاد مطهري به طور تمام وقت 

گيرد و در تمام مراحل آن نقشي اساسي ايفا درخدمت نهضت قرار مي

در دوران اقامت حضرت امام در پاريس، سفري به آن ديار . نمايدمي

كند و در نموده و در مورد مسائل مهم انقالب با ايشان گفتگو مي

همين سفر امام خميني ايشان را مسؤول تشكيل شوراي انقالب 

هنگام بازگشت امام خميني به ايران مسؤوليت . نمايداسالمي مي

گيرد و تا پيروزي انقالب كميته استقبال از امام را شخصاً به عهده مي

اسالمي و پس از آن همواره در كنار رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي 

و مورد اعتماد براي ايشان بود تا اينكه در ساعت و مشاوري دلسوز 

بيست و دو و بيست دقيقه سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه سال 

در تاريكي شب در حالي كه از يكي از جلسات فكري سياسي  1358

بيرون آمده بود يا گلوله گروه نادان و جنايتكار فرقان كه به مغزش 

امت اسالم در حالي كه رسد و امام و اصابت نمود به شهادت مي
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سالم . اميدها به آن بزرگمرد بسته بودند در ماتمي عظيم فرو مي روند

  1.و درود خدا بر روح پاك و مطهرش

تر كسي  شخصيت استادشهيد مطهري، واجد پنچ بعد بود كه در كم

  :شوند جمع مي

ايشان تا آخر عمر شريف خود طلبه ماندند : طلبگي و حوزوي بودن ..1

التحصيلي نكردند، بلكه همواره احساس نياز به  ه احساس فارغگا و هيچ

داشتند   استاد و تعلم داشتند و تا آخر عمر، اين روحيه را در خود نگه

شاهد آن اين است كه در اواخر عمر خود، با اين . و طالب علم ماندند

پرداختند،  كه خود، استاد مسلم فلسفه بودند و به نقد ماركسيسم مي

دشان، حضرت عالمه طباطبايي ـ قدس سره ـ عرضه خدمت استا

دارند كه هنوز برخي از مباحث قوه و فعل برايشان حل نشده است،  مي

روند و در منزل استاد با ايشان  براي همين، عالمه از قم به تهران مي

» حركت و زمان«كنند كه نتيجه اين مباحثات، بعدها با نام  بحث مي

  2.رسد به چاپ مي

با دانشگاه و نسل جوان و به طور كل با انسان معاصر و  ارتباط .2

ها و  ايشان به خاطر ارتباط با محيط دانشگاه با پرسش :دنياي جديد

شدند و حتي گاه، آنها را به عالمه طباطبايي  شبهات جديد آشنا مي

، »عدل الهي«به اذعان خود ايشان، در كتاب . كردند نيز منتقل مي

يي به سواالت مطرح در جامعه بودند و همواره ايشان به دنبال پاسخگو
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 1.دغدغه فكريشان، حل معضالت و پاسخ به نيازهاي فكري جامعه بود

استاد شهيد وقتي از طريق ارتباط با  :پيوند دو بعد باال با يكديگر .3

شدند، با استفاده از علوم  ها و سؤاالت آگاه مي دانشگاه، از دغدغه

اي كه هرچند واجد  دادند، برخالف عده يحوزوي، خود به آنها پاسخ م

كنند، با دانشگاه  هر دو بعد هستند، ولي ارتباطي بين آن دو برقرار نمي

دانند، ولي كاري براي  هاي مطرح در آن را مي ارتباط دارند و پرسش

داند، كه نمي دانند، ولي عملكردشان با آن با اين كه مي. كنند آن نمي

 .يكي است
2  

او با شبهات مطرح در : ها گيري با شبهات و پرسشزندگي و در .4

كرد؛ هم براي جواب به  جامعه زندگي و خودش را با آنها درگير مي

ها؛ يعني عالوه بر يافتن  آنها، هم براي نحوه انتقال و طرح جواب

  .هاي مناسب، به دنبال طرح مسائل به بهترين بيان بود پاسخ

راي ادبياتي قوي در انتقال مطالب استاد دا :العاده قدرت انتقال فوق. 5

قدر روان و روشن مطرح  او مسائل را با حفظ وزانت علمي آن. ودندب

  3.داد كرد كه مطلب را به راحتي به مخاطب انتقال مي مي

شخصيت هايي چون استاد مرتضي مطهري، از آن جمله انديشمندان 

و ي مكتب امام خميني بودند كه براي تعديل، تغيير تربيت شده

تصحيح نظر دانشگاهيان نسبت به اسالم و مذهب، قدم در دانشگاه ها 

گذاشته و با تحصيل و يا تدريس و فعاليت گسترده، مروج اسالم ناب 
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استاد مطهري در جبهه مبارزه با رژيم، . در مراكز دانشگاهي شدند

داد  سرسختانه و دائمي بود و بر اساس شرايط، شيوه خود را تغيير مي

زمان اطالعات و امنيت كشور او را يك روحاني افراطي و چنانچه سا

چون مطهري برخوردار از يك شيوه سياسي مبتني بر نوعي تاكتيك 

مكتبي و هدفدار بود، به مبارزه با سه جريان استبداد، تحجر و 

دانست كه مترصد فرصت بود تا به  بدگو مي :روشنفكري پرداخت

  1...دستگاه ضربه بزند

  

  :ه اولمبارزه در جبه

استاد مطهري در جبهه مبارزه با رژيم، سرسختانه و دائمي بود و بر 

داد چنانچه سازمان اطالعات و  اساس شرايط، شيوه خود را تغيير مي

دانست كه مترصد  امنيت كشور او را يك روحاني افراطي و بدگو مي

طلبي همان هوشياري  اين فرصت. فرصت بود تا به دستگاه ضربه بزند

مطهري . بند بود و مبارزه منطقي بود كه مطهري به آن پاي انقالبي

ضد ظلم و ستم بود؛ در تمامي مراحل زندگي نسبت  يك انقالبي و ذاتاً

اما شايد اين پرسش مطرح . به رژيم سلطنتي بدبين و معترض بود

شود كه چرا ما شاهد رفتار و كنشهاي انقالبي از سوي مطهري 

هاي  او را به زندانهاي طوالني و شكنجه ايم كه رژيم مجبور شود نبوده
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سخت، تبعيد به مناطق بد وادارد و او را تحت شديدترين فشارهاي 

  1 .سياسي قرار دهد

اوال استاد مطهري يك فيلسوف و : در پاسخ به اين سؤال بايد گفت

انديشمند اسالمي بود كه پس از سالها رنج و محروميت به مقامات 

وقتي مطهري . ي به دنبال درمان دردها بودباالي علمي رسيده بود؛ و

توفيق رژيم پهلوي را در ايجاد مراكز فحشا، مبارزه با حجاب، سوق 

دادن جامعه به سمت زندگي مصرفي غربي و تبليغات شديد عليه 

احكام مسلم اسالمي مشاهده كرد، متوجه اين واقعيت شد كه عوامل و 

با تمامي اين نمادها ها در عمق جامعه نهفته است و مبارزه  ريشه

آميز خواهد بود كه يك مبارزه حساب شده و اصولي با  زماني موفقيت

ريزي شود؛  زيربناي فكري و فلسفي عليه فرهنگ مسلط غربي طرح

ها را هدف قرار داد؛ از جايي به دشمن ضربه زد كه دارد  بايد ريشه

ي آشكار زدايي محمدرضا با رضا شاه تفاوتها يقينا اسالم. زند ضربه مي

داشت، لذا در مقام مقابله و دفاع نيز شگرد خاصي، آن هم براي زماني 

 نامشروع رژيم ابدا انقالبي، يك كه بود اين مهم .خاص ضرورت داشت

 ٢.بود اي رويه چنين بر مطهري استاد و نكند قبول را پهلوي

  :مبارزه در جبهه دوم

و پيچيده دومين جبهه مبارزه استاد مطهري، سنگر بسيار دشوار 

متحجرين بود  جنگيدن در اين جبهه و كسب پيروزي و موفقيت، به 
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از آنجا كه اين جريان از . ظرافتهاي خاص و هنرمندانه بستگي داشت

كند، مبارزه با آن سخت ظريف و  درون افراد مؤمن به اسالم رشد مي

شود،  جبران تهمتي كه فرد از اين ناحيه متحمل مي. پيچيده است

اسالم اگر صرفا در ادعيه و عبادات خالصه شود و . بر است  نبسيار زما

تواند مدعي دين كامل و جامع  فاقد روح اجتماعي و سياسي باشد، نمي

گيرد و شيفته  فردي كه در جريان اسالم سنتي قرار مي. خداوند باشد

گردد كه توجه دادن او  شود، آن چنان دچار از خود بيگانگي مي آن مي

ز و آشكار از زندگي و فعاليتهاي اجتماعي و سياسي به مصاديق بار

گذارد بلكه  نه تنها تأثيري در عقايد او نمي:و ائمه اطهار9پيامبر اكرم

ايستادگي و مقاومت در برابر هر انديشه جديد را براي خويش يك 

افراد طرفدار اين جريان و سليقه فكري در . داند وظيفه مقدس مي

گريند بدون آن كه با هدف آن  يعاشقانه م7شهادت امام حسين

 حضرت همچون –حضرت آشنا باشند؛ در اندوه رهبران بزرگ ديني 

 بدون شوند، مي شريك7كاظم امام و مجتبي حسن امام و3زهرا

 و اجتماعي انزواي دچار بزرگان اين چرا كه باشند داشته توجه آنكه

 و تهگرف را دين پوسته و سطح كه جناح اين با مبارزه. شدند سياسي

 استاد. است مشكلي بسيار كار ندارند، توجه دين روح و محتوا به

ار امام خميني كن در حوزه اصالحات درباره بحث هنگام به مطهري

بودند اما نفوذ جريان اسالم سنتي اجازه نداد تا طرح مذكور پياده شود 

و با شكست مصلحين، امام خميني منزوي شد و استاد مطهري نيز 

مطهري از همان آغاز به فضل و عنايات خاص الهي، . دراهي تهران ش
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آنكه خود فردي   با. ديدگاهي روشن و ناب نسبت به اسالم داشت

بسيار عابد و زاهد و ملتزم به احكام اسالمي بود، ولي هيچ وقت يك 

از حاالت معنوي و . بعدي به مسائل ننگريست و يك بعدي نيانديشيد

نيت پاك و . جست ود بهره ميعبادي براي تكميل شخصيت الهي خ

خالصانه مطهري و ديگر ياران امام، جريان زاللي بود كه اجازه نداد اين 

حركت در جامعه شيعي شكل بگيرد و با پيرايش چهره اسالم از 

ها و خرافات مانع دور شدن جوانان و سرخوردگي آنان از اسالم  پيرايه

و كارآمد جذب در عين حال اجازه ندادند نسل جوان مؤمن . شدند

اسالم سنتي شوند، و با فعاليتهاي منطقي و حساب شده مجموعه آن 

روز روحانيون و روشنفكران، نسل انقالبي بيمه شدند و در خالل 

شديم،  سالهاي ستم شاهي هرچه كه به زمان انقالب نزديكتر مي

   ١.كرد هاي اين بذرافشاني خودنمايي مي جوانه

  :مبارزه در جبهه سوم 

. فصل مهمي در تاريخ معاصر ايران است 1357- 1332اريخي دوره ت

دوره   مرداد، 28هاي مادي پس از كودتاي  به دنبال شكست انديشه

در يك چارچوب كلي سه جريان . شود تجديد حيات اسالمي آغاز مي

  :كردند فكري عمده با قالب اسالمي براي حل مشكل جامعه تالش مي

  طلب جريان راست اصالح -

  جريان چپ التقاطي -
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  ١.جريان اسالم ناب -

 اساساً... سوسياليسم و  ايدئولوژيهايي چون ليبراليسم، ناسيوناليسم،

 با – سوم جهان خصوصا –غربي هستند اما با ورود به كشورهاي شرق 

 را تركيبي ايدئولوژي يك و شده آميخته فرهنگي و بومي نگرش يك

 از ظاهر در چند هر. است »التقاط« همان كه كنند مي ايجاد

 را خود شيفتگي تواند نمي ولي است گريزان و هراسان مبدأ ايدئولوژي

گيري مبارزه، تفكر التقاطي  ه كه اشاره شد، با اوجهمانگون. كند پنهان

اعتمادي  اين جريان، بي. غرب جاي خود را به تفكر التقاطي شرق داد

هدف  ر مبارزه، عمالًنسبت به توان ايدئولوژيكي جريان اسالم ناب را د

مرد انديشه بود و در  چون استاد مطهري اساساً. خود قرار داده بود

هاي شناخت، كرد، با بحث مقابل انحرافات، مباني و اساس را نقد مي

. شناسي و فلسفه تاريخ، به رسالتي ديگر مشغول شد بيني، جامعه جهان

بود در مقابل اين جريان كه به دنبال آشتي دادن اسالم و ماركسيسم 

هاي عميق استاد مطهري كه ماركسيسم را كامال مطالعه كرده  انديشه

  ٢.توانست مقابله كند و از آن شناخت عميق داشت، نمي

جريان چپ  كرد، برخالف جريان التقاطي راست كه سلطنت را نفي نمي

التقاطي با سلطنت مخالف بود و جوانان سياسي و راديكال خاستگاه 

ي ديگر، چون شديدا نسبت به شرايط موجود معترض و از سو. آن بود

به . منتقد بود، رفته رفته پايگاه دانشجويي و روشنفكري محكمي يافت
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لحاظ تشكل و سازماندهي، سازمان مجاهدين خلق سمبل اين جربان 

. نمايي آنان تسليم نشد بود كه استاد مطهري هرگز در مقابل اسالم

ي كه به خاطر شرايط اجتماعي با هاي روشنفكر دانشگاه برخي چهره

به طور نظري از اين جريان التقاطي   جريان چپ التقاطي همراه بودند،

استاد مطهري كه دانش ايدئولوژيك حوزوي و . كردند حمايت مي

دانشگاهي داشت، با ديدگاهي عميق و همه جانبه به مبارزه با جريان 

چون عثمان  التقاطي موجود رفت؛ هر چند او را متهم كردند كه

  ١.زند مي 7كند و دم از علي زندگي مي

تر قرار بدهيم،  اگر بخواهيم هر دو جريان التقاطي را در يك قالب كلي

تر است زيرا چالش فكري و نظري اين  عنوان روشنفكري مرسوم

. هاي فكري انقالب اسالمي را فراهم آورد ها، مقدمات و زمينه جريان

ها  ناب در جريان برخورد با اين انديشههر چند كه انديشمندان اسالم 

و در مقام رد و نفي آنها و سپس اثبات جامعيت اسالم به يك 

وجود منابع غني علمي  چارچوب منسجم دست يافتند اما مشخصاً

به اين ترتيب . تشيع، تغذيه ايدئولوژيك اين جريان را بر عهده داشت

نزديكي با هاي علميه در اثر تماس و  روحانيون روشنفكر حوزه

هاي مهم تطبيق و سازگاري جريانهاي روشنفكر دانشگاهي، شاخص

مباني فكري حوزوي را با دانشگاهي استخراج كردند و به زبان زمان 

اين رقابت، آزاد و تحت شرايط و قواعد معيني صورت . ارائه دادند

گيري نهايي را بر عليه رژيم استبدادي حاكم بر  گرفت كه سمت مي
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آشكار است كه اين تقابل بيش از آن كه در  كامالً. زد ميجامعه رقم 

ابتدا رنگ خصومت داشته باشد، رنگ رقابت داشت و هر كدام براي 

  ١.كردند نشان دادن برتري انديشه خويش مبارزه مي

 يكي كه شد مي – خصمانه بگوييم بهتر يا و –زماني وضعيت بحراني 

 براي آن سياسي قدرت از و يافت مي تمايل حاكم رژيم به جريانها از

 آن مباني سياسي بعد در اينكه يا و جست مي بهره خود اهداف پيشبرد

شد كه داللت بر مبارزه پيگير و همه  مي طرح اي گونه به ايدئولوژي

هاي انقالبي در جامعه دچار جانبه با رژيم نداشت و با ديگر ايدئولوژي

اتب در بحثهاي جريانهاي التقاطي راست كه به مر. شد تعارض مي

كردند با تطبيق علوم تجربي با قرآن و  تر بودند، سعي مي علمي قوي

روايات، به دين يك رويكرد اجتماعي بدهند و خود نيز از اين موضع 

ترين  استاد مطهري به عنوان برجسته. در مقام دفاع از دين برآيند

با چهره اسالم ناب در عصري كه نيازمند مباحث عقلي و فلسفي بود، 

ضمن آن كه در جمع روشنفكران اين   اي بسيار شفاف و رسا، شيوه

آميز داشت، به تبيين مسائل  جريان حضوري دوستانه و وحدت

در بين اعضاي نهضت آزادي، كانون مهندسي، مجالس . پرداخت

مذهبي جبهه ملي و به طور كلي، محافلي كه در منازل اين افراد برپا 

صدر  شت و با احترام و خوشرويي و سعهاستاد مطهري حضور دا شد، مي

فراوان كه حاكي از تعادل روحي و ايمان بسيار محكم ايشان بود، 

از آنجا كه استاد مطهري به واقع يك شخصيت علمي . كرد برخورد مي
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بود، با اشتياق فراوان به دنبال سؤاالت و شبهات بود و از هر مطلب 

  ١. كرد تازه و جديد استقبال مي

 را اسالم –رزها م از خارج حتي –ديد و انحراف فكري اگر يك ته

 مطهري  نداشتند، توجهي آن به ابداً ديگران شايد و كرد مي تهديد

 و صميميت دست كه مطهري استاد. كرد مي برخورد آن با هوشيارانه

 با را آنان فكري انحرافات بود، كرده دراز روشنفكران سوي به همكاري

تا  رهاند مي ادبي تخيل سلطه از را نانآ و شد مي متذكر استدالل

  .حقيقتا يك بحث علمي و مستدل ارائه دهند

چهار مسأله مربوط به مبارزه، داراي شهيد مطهري در طول انقالب در 

  :بوده اند كه عبارت اندنقش اصلي 

آقاي مطهري يكي از چند دانشمند : طرح ايدئولوژي اسالمي) الف

ايران، ايدئولوژي اسالمي را مطرح معدودي است كه براي رهايي ملت 

كرد و ساليان دراز با بيان و قلم آن را پرورانيد و طراحي كرد و رواج 

داد و هم زمان ابعاد سياسي و اجتماعي آن ايدئولوژي را به ميان 

اين امر، ركن اساسي و عمود استوار و شريان  مسلماً. مؤمنان كشانيد

يگر، در تداوم انقالب اسالمي حياتي انقالب است و بيش از هر عامل د

ناگفته پيداست كه در . ايران و به ثمر رسيدن آن،تأثير داشته و دارد

متن اين ايدئولوژي، مسأله رهبري خوابيده است كه آن موضوع را هم 

مطهري و دوستان روحانيش و به تبع آنان، ديگران با تكيه بر رهبري 

در اينجا هدف . كردند قاطع و آگاه امام خميني،به بهترين وجه مطرح
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گويندگان و نويسندگان آگاه راجع . ما شرح ايدئولوژي اسالمي نيست

از جمله استاد مطهري در مصاحبه هاي . به آن سخن بسيار گفته اند

نكته مهم آن  .راديو تلويزيوني خود در اين باره،به تفصيل بحث كرد

ه عنوان يك است كه پس از صدر اسالم، اين اولين بار است كه اسالم ب

گيرد و طراحان آن، دست به ايدئولوژي، مبناي حكومت قرار مي

ابتكاري عظيم زده اند و آن عبارت است از هماهنگ ساختن اسالم 

باتحوالت سياسي جهان و مطرح ساختن آن به عنوان مكتبي مستقل 

  1.در رديف ساير رژيم ها و مكتبهاي سياسي و اجتماعي

گرچه پيش از آقاي مطهري، : وشنفكريسازمان دادن به مجامع ر) ب

مجامع اسالمي در ميان قشر روشنفكر وجود داشت و او نيز،در تأسيس 

و سازمان دادن و هماهنگ كردن آنها مؤثر بود،اما نقش وي، در جهت 

دادن به اين مجامع به سمت اسالم راستين انقالبي وهدايت آنها در 

نحرافات و برداشتهاي كانال واقعي و صراط مستقيم و جلوگيري از ا

  2.غلط وغرب گرايي و شرق گرايي عمده و اساسي بود

در چهل، پنجاه سال اخير و پيش : سازمان دادن به روحانيت مبارز) ج

از آن، همواره افراد انقالبي در روحانيت، بويژه در ميان طالب جوان، 

هاي پراكنده اي هم داشته اند،اما هيچ گاه وجود داشته و فعاليت

ماني مرتب و هدايت يافته به صورت شبكه وسيعي در سراسر ساز

كشور و در حوزه هاي علميه عرض وجود نكرده است و براي اولين بار 
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پس از قيام امام خميني چنين سازماني تدريجا پاگرفت كه هسته 

مركزي آن درقم و تهران بود و شعبه هايش تا شهرستان ها و حتي 

د مطهري هم يكي از مغزهاي متفكر استا.خارج از كشور گسترش يافت

  1.و از سازمان دهندگان آن بود

: پيوند وايجاد رابطه ميان روشنفكران مسلمان و روحانيت مبارز) د

استاد مطهري كه در ميان هر دو قشر مبارز، اعم از روحاني و 

روشنفكر، مقام و موقعيت وااليي داشت، شايد بيش از ديگران، در 

دو عنصر اصلي انقالب اسالمي نقش داشت و  ايجاد رابطه ميان اين

اين دو قطب را كه به حكم سياست استعماري در برابر هم و جدا از 

يكديگر و بدبين به هم بودند، آشتي داد، تا حدي كه زبان هم را 

» اصالح ذات البين«فهميدند و حجاب بيگانگي را دريدند و اين همان 

بسيار موفق بود،تا حدي  اين عمل.است كه مورد تأكيد رسول خداست

كه آنان احساس وحدت در هدف و خط مشي سياسي كردند و 

من در اين زمينه خاطراتي از .دوبازوي تواناي انقالب را تشكيل دادند

شد يا آنچه را كه درباره مشكالتي كه دچار آن مي: استاد مطهري دارم

كه باهمه كوشش و مجاهدتي  آورد،دست استبداد و استعمار پيش مي

در اين راه از سوي كساني چون مطهري،به كار رفته، باز هم به نظر 

مي رسد كه رسوبات آن باقي مانده و گاه به گاه از رفتار و گفتار 

  2.طرفين تراوش مي كند كه براي انقالب، بسيار خطرناك است

 
                                                           

 .457حميدرضا سيد ناصري و اميررضا ستوده، پاره اي از خورشيد، ص . 1

 .1460ص حميدرضا سيد ناصري و اميررضا ستوده، پاره اي از خورشيد.  2



 

 

١٨ 

 

  گروه فرقان عامل به شهادت رساندن آيت اهللا مطهري 

فوت مرحوم دكتر شريعتي اعالم  پس از 1356گروه فرقان در سال 

ايدئولوژي آنها تركيبي از ايدوئولوژي سازمان . موجوديت كرد

هاي خود نيز  در پشت جزوه. مجاهدين خلق و افكار دكتر شريعتي بود

معموال جمالت كوتاهي از سران مجاهدين خلق يا دكتر شريعتي نقل 

ترورها، به اي نبودند و قبل از  الساعه اينها گروه خلق. كردند مي

كارهايي مانند نوشتن تفسير مادي از قرآن مشغول بودند كه به دليل 

آن زمان قشر جوان دانشگاهي و بسياري . گرايش ماركسيستي آنها بود

ها، به ماركسيسم جاذبه داشت و برخي آن را علم مبارزه  از انقالبي

ي در قرآن از مالئكه صحبت شده كه فرقان آن را به معن. دانستند مي

يا اژدها شدن عصاي حضرت موسي را به معني . دانستند باد و باران مي

  .گفتند قرآن كتاب جادو و جمبل نيست دانستند و مي قدرت بيان مي

ها رواج پيدا كرده و  شهيد مطهري وقتي ديد جزوات اينها در دانشگاه

در مقدمه چاپ هشتم . تاثيرگذار است، انتقادهاي خود را آغاز كرد

يش به ماديگري، تفسيرهاي اين گروه را با لحن دوستانه نقد علل گرا

ولي فرقان او . كرد و نوشت كه عزيزان من، تفسير كار هر كسي نيست

 1.را تهديد به برخورد فيزيكي كرد

بنابراين پس از پيروزي . قبل از انقالب با واسطه پيام فرستادند -

مطهري در رأس  انقالب چون به شدت مخالف استاد بودند، قرارگرفتن

فرقان تفكر اسالم منهاي . شوراي انقالب براي آنها سنگين بود
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هاي خود نوشتند كه آينده از  پشت جلد برخي جزوه. روحانيت داشت

نابراين انتخاب شهيد مطهري ب. آن اسالم منهاي آخوند خواهد بود

  .براي ترور، طبيعي بود

انيت بوديم و مخالف روح «:گفتشهيد دربازجويي هاي خود ضارب  -

به من گفتند آقاي مطهري مغز متفكر روحانيت است و به بقيه خط 

دهد، چه كسي داوطلب زدن اوست؟ براي همين داوطلب ترور  مي

  1».شدم

هاي استاد را خوانده بود و پشيمان شده  ضارب بعدها در زندان كتاب 

  . گفت من را ببخشيد و آتش بزنيد كرد و مي گريه مي. بود

بچه خجالتي «:گفتضارب در خصوص شخصيت ضارب مي كالسي هم

شد و  صورتش سرخ مي. شد سوال كند بود و سركالس، رويش نمي

سال داشت و از بقيه تيم  26او . توانست حرف خودش را بزند نمي

مدتي هم در فيليپين دانشجو بود كه به ايران برگشته . تر بود مسن

 2 ».بود

  ؟پشت سر اين جريان چه كساني بودند

ها و جزوات  مثال به اعالميه. كردند كساني بودند كه آنها را تحريك مي 

نهضت آزادي خارج كشور در سالگرد فوت دكتر شريعتي اشاره 

كردند كه در آن، به شهيد مطهري حمله شده و او را در قتل دكتر  مي

دست مطهري در خون دكتر شريعتي «: بودند شريعتي شريك دانسته 
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 »تاست و دست او در دست رژيم اس ه تتا مرفق فرو رف

هاي نظام  گفتند وقتي استاد مطهري براي استحكام پايه آنها مي

هاي خدمات متقابل اسالم و ايران و عدل الهي را  شاهنشاهي كتاب

اي جوان چند ماه پس از فوت دكتر  عده. نوشت، عاقبتش همين است

دست به چنين شدند و  خواندند و داغ مي ها را مي شريعتي اين حرف

  .زدند كارهايي مي

يكي از داليل آنها براي ترور اين بود كه شهيد مطهري با رژيم شاه  

وقتي ! مرتبط بود و به زعم آنها، در كشتار مردم كردستان نقش داشت

چون استاد  :چه ارتباطي با رژيم شاه داشت؟ گفتندپرسيده شد 

شود كه خود  لوم ميدانست، مع دانشگاه تهران بود و زبان انگليسي نمي

در حالي كه شهيد مطهري . است علمي كرده  رژيم او را عضو هيأت

استاد فلسفه اسالمي در دانشكده الهيات بود و نيازي به زبان انگليسي 

  . نداشت

در رثاي بزرگ مردي چون استاد شهيد عالمه مرتضي مطهري در يك 

ود كه كالم بايد اذعان داشت كه او مرد خدا بود و بي جهت نب

بنيانگذار انقالب اسالمي ايران در وصف مقام شهادت فرموده بودند كه 

 .شهادت هنر مردان خداست

  
 


