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ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ١٧٩٠٠٨٣٣ :
اﺳﺘﺎد ﺷﮭﯿﺪ آﯾﺖ اﷲ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻄﮭﺮي ﻓﺮزﻧﺪ ﺷ ﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣ ﺴﯿﻦ ﻣﻄﮭ ﺮي در ١٣ﺑﮭﻤ ﻦ ﺳ ﺎل  ٨٩٢١ھﺠ ﺮي ﺷﻤ ﺴﻲ در ﺷ ﮭﺮ ﻓﺮﯾﻤ ﺎن از
ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎد در ﺧﺎﻧﻮاده اي اﺻﯿﻞ و روﺣﺎﻧﻲ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺗﻘﻮا و ﭘﺎﻛﻲ را از ھﻤ ﺎن ﻛ ﻮدﻛﻲ از ﭘ ﺪرش آﻣﻮﺧ ﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ او ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺑﻮد .در ﻛﺘﺎب داﺳﺘﺎن راﺳﺘﺎن ﻛﮫ ﺑﮫ ﭘ ﺪرش ھﺪﯾ ﮫ ﻛ ﺮد ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣ ﻲ ﻧﻮﯾ ﺴﻨﺪ :اوﻟ ﯿﻦ ﺑ ﺎر اﯾﻤ ﺎن ،ﺗﻘ ﻮا و ﻋﻤ ﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺑﺎ راه راﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﻛﺮد.
ﺣﺮﻛﺎت و رﻓﺘﺎرش از ھﻤﺎن ﻛﻮدﻛﻲ ﺣﻜﺎﯾﺖ از آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎن او ﻣﻲ ﻛﺮد .از ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ھﺎﯾﺶ ﻓﺮق داﺷﺖ .ﺗﻘﻮي و
ﭘﺎﻛﻲ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﻲ داﺷﺖ و ھﻤﻮاره از رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﻲ ﻛﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﻲ رﺳﯿﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻤﺎز ﻣﻲ
اﯾﺴﺘﺎد و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﮫ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺶ در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و وﯾﮋﮔﻲ ھﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﮫ وي
دادﻧﺪ را درﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ اول ھﻤﺎن ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﻛﮫ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي ﺑﮫ ارزش اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﭘﻲ ﺑﺮد و در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧ ﻮد ﺑ ﮫ ﺗﻘﻮﯾ ﺖ آن ﭘﺮداﺧ ﺖ .ﻋﺎﻣ ﻞ
دوم ﺷﯿﻔﺘﮕﻲ او ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﮫ در ھﺮ دوره از زﻧﺪﮔﻲ اش ﺗﺠﻠﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي ﭘﺲ از ﻃﻲ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﮫ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و ﺑﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﺳﺎﯾﺮ دروس اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﭘﺮداﺧﺖ .از ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﮫ او ﺑﮫ
درس و اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز ﻋﻠﻢ آﻣﻮزي اوﺳﺖ.
ﻣﻄﮭﺮي در ﺳﻦ ١٢ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﮫ ﻣﺸﮭﺪ آﻣﺪ و ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ .در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﺤﻮﻟﻲ در وﺟﻮدش ھﻤﮫ
اﻓﻜﺎر ،اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﻋﻤﺎﻟﺶ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارداد .ﺧﻮد اﺳﺘﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻲ ﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺛﺒﺎت ﺧﺪا در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و اﻧﺪﯾﺸﮫ اش در ﺟﮭﺎن
ﺑﯿﻨﻲ و ارزﯾﺎﺑﻲ او از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي داﺷﺖ .ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻲ رود ھﯿﭻ اﻧﺪﯾﺸﮫ اي ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺪازه دﻏﺪﻏﮫ
آور ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﻓﺮدي ﻛﮫ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﺮوﻛﺎر داﺷﺘﮫ ،ﻻاﻗﻞ دوره اي از ﻋﻤﺮش را ﺑﺎ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﮫ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﮫ ﻣﻦ
از ﺗﺤﻮﻻت روﺣﻲ ﺧﻮد ﯾﺎد دارم از ﺳﻦ ١٣ﺳﺎﻟﮕﻲ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﮫ در ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻋﺠﯿﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﺧ ﺪا ﭘﯿ ﺪا
ﻛﺮدم .ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﯾﻜﻲ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮي ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ام ھﺠﻮم ﻣﻲ آورد .در آن وﻗ ﺖ ﻧﻤ ﻲ ﺧﻮاﺳ ﺘﻢ در ﺳ ﺎﻋﺖ ﻓﺮاﻏ ﺖ از درس و ﻣﺒﺎﺣﺜ ﮫ ﺑ ﮫ
اﻧﺪﯾﺸﮫ دﯾﮕﺮي ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ و در واﻗﻊ اﻧﺪﯾﺸﮫ در ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮي را ﭘﯿﺶ از آن ﻛﮫ ﻣﺸﻜﻼﺗﻢ در اﯾ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻠﮫ ﺣ ﻞ ﺷ ﻮد ،ﺑﯿﮭ ﻮده و اﺗ ﻼف
وﻗﺖ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻢ .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﺮﺑﻲ ،ﻓﻘﮭﻲ و اﺻﻮل و ﻣﻨﻄﻖ را از آن ﺟﮭﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪم ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ آﻣﺎده ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن در اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺷﻮم.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ذھﻦ ﻧﻘﺎد او در رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺻﻮل از ﻓﺮوع ﭘﻲ ﺑﺮد .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﺮﺑﻲ و اﺻﻮل و ﻣﻨﻄﻖ ﺑ ﺎ آن ﻛ ﮫ
ھﺮ ﯾﻚ داراي ﻓﺎﯾﺪه اﻧﺪ ،وﻟﻲ در ﺣﻜﻢ ﻓﺮوﻋﻨﺪ و ارزش ﺧﻮد را ھﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ رﯾﺸﮫ اﺳﺘﻮار ﺷ ﻮد .از اﯾ ﻦ رھﮕ ﺬر اﺳ ﺖ ﻛ ﮫ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﻋﺮﻓﺎ و ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن در ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ در ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﺷﺨ ﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤ ﻲ و ﻓﻠ ﺴﻔﻲ اﯾ ﺸﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﺎن ﺷﯿﻔﺘﮕﻲ و ﻋﻼﻗﮫ اي اﺳﺖ ﻛﮫ اﺳﺘﺎد ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎي ﻓﻠﺴﻔﻲ ،ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ و ﻛﻼﻣﻲ داﺷﺘﮫ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﮭﺮﻣﺎن
ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨ ﯿﻦ ﻣ ﻲ ﻧﻮﯾ ﺴﺪ :ﺑ ﮫ ﯾ ﺎد دارم از ھﻤ ﺎن آﻏ ﺎز ﻃﻠﺒﮕ ﻲ ﻛ ﮫ در ﻣ ﺸﮭﺪ ﻣﻘ ﺪﻣﺎت ﻋﺮﺑ ﻲ ﻣ ﻲ
ﺧﻮاﻧﺪم ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدم از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﻧﻈﺮم ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻛﮫ آﻧﮭﺎ را ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺻﺤﻨﮫ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻢ .دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ﻛﮫ در آن ﺳﻨﯿﻦ  (١٣ﺗ ﺎ ١٥ﺳ ﺎﻟﮕﻲ) در ﻣﯿ ﺎن آن ھﻤ ﮫ
ﻋﻠﻤﺎ ،ﻓﻀﻼ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻣﺸﮭﺪ ،ﻛﺴﻲ ﻛﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ در ﻧﻈﺮم ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻛﺮد و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه اش ﻧﮕﺎه ﻛ ﻨﻢ
و ﺣﺮﻛﺎﺗﺶ را زﯾﺮﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮم ،ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎﻣﯿﺮزا ﻣﮭﺪي ﺷﮭﯿﺪي رﺿﻮي ﺑﻮد و آن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ ،ﭼﻮن آﻗﺎي ﺷﮭﯿﺪي درھﻤﺎن ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ.

اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺸﮭﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻄﺢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻮزه ﻗﺪﯾﻤﻲ ﻣﺸﮭﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛ ﮫ از ﻟﺤ ﺎظ ادﺑ ﻲ ،ﻓﻘﮭ ﻲ و
ﻓﻠﺴﻔﻲ اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،وﻟﻲ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرھﺎ و ﻇﻠﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺑﻮد و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻧﻮﭘﺎي ﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻲ ﻛﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ دوراﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﺮﭼﮫ او را از اﯾﻦ ﻛﺎر ﺑ ﺎز
ﻣﻲ دارﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن را ﻛﮫ ﺧﻮد او آﻧﮭﺎ را ﻣﻲ دﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ در او اﺛﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫ او ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻛ ﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺳﻦ ١٨ﺳﺎﻟﮕﻲ (١٣١٦ھـ.ش) وارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺪود ١٥ﺳﺎل در آن ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در اواﯾﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﻗﻢ ھﻨﻮز در دﻏﺪﻏﮫ روﺣﻲ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ او را ﺳ ﺨﺖ ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد ﻣ ﺸﻐﻮل ﻣ ﻲ
ﻛﺮد و در ﭘﻲ ﯾ ﺎﻓﺘﻦ ﮔﻤ ﺸﺪه ﺧ ﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨ ﻲ ﯾ ﺎﻓﺘﻦ ﺷﺨ ﺼﯿﺘﻲ ھﻤﭽ ﻮن ﻣﺮﺣ ﻮم آﻗ ﺎﻣﯿﺮزا ﻣﮭ ﺪي ﺷ ﮭﯿﺪي ﺑ ﻮد .ﺑ ﺎﻻﺧﺮه ﮔﻤ ﺸﺪه ﺧ ﻮﯾﺶ را در
ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و روح ﺗﺸﻨﮫ ﺧﻮد را از ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ زﻻل اﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﯿﺮاب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .او ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻲ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭘﺲ
از ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﻗﻢ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮﯾﺶ را در ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮي ﭘﯿﺪا ﻛﺮدم .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮭﯿﺪي را ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮﺧ ﻲ ﻣﺰاﯾ ﺎي دﯾﮕ ﺮ در
اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻲ دﯾﺪم .ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ﻛﮫ روح ﺗﺸﻨﮫ ام از ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ زﻻل اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺮاب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼ ﮫ از آﻏ ﺎز ﻣﮭ ﺎﺟﺮت ﺑ ﮫ ﻗ ﻢ از
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻲ ورود در درس او را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ درس اﺧﻼق ﻛﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﺮا ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﻣﻲ ﻛﺮد .ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ اي اﯾﻦ درس ﻣﺮا ﭼﻨﺎن ﺑﮫ وﺟﺪ ﻣﻲ آورد ﻛﮫ ﺗﺎ دوﺷﻨﺒﮫ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﺧﻮدم را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻣﻲ دﯾﺪم .ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﻲ
از ﺷﺨ ﺼﯿﺖ ﻓﻜ ﺮي و روﺣ ﻲ ﻣ ﻦ در آن درس و ﺳ ﭙﺲ در درس ھ ﺎي دﯾﮕ ﺮي ﻛ ﮫ ﻃ ﻲ ١٢ﺳ ﺎل از آن اﺳ ﺘﺎد ﻓﺮاﮔ ﺮﻓﺘﻢ ﺷ ﻜﻞ ﮔﺮﻓ ﺖ و
ھﻤﻮاره ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن او داﻧﺴﺘﮫ و ﻣﻲ داﻧﻢ .اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ روح اﷲ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻛﻮش و در ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻋﻠﻮم ﺑﮫ ﺗﻘﻮا ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺘ ﻲ زﻣ ﺎﻧﻲ ﻛ ﮫ ﻧﺰدﯾﻜ ﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻗﻢ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺪاري از وﻗﺘﺸﺎن ﺻﺮف ﺗﮭﯿﮫ وﺳ ﺎﯾﻞ ﭘ ﺬﯾﺮاﯾﻲ و اﺳ ﺘﺮاﺣﺖ آﻧﮭ ﺎ ﻣ ﻲ ﺷ ﺪ ،ﻧﻤ ﺎز ﺷ ﺐ را ﺗ ﺮك ﻧﻤ ﻲ ﻛﺮدﻧ ﺪ .در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣٢٠واﻗﻌﮫ دﯾﮕﺮي در زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي روي داد ﻛﮫ ﺑﻌﺪھﺎ در ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑ ﻮد.
اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ھﻤﺎن آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﺣﻜﯿﻢ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺪر ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﻲ آﻗﺎي ﺷﯿﺮازي اﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ﺑﻮد و در اﺛﺮ اﯾﻦ آﺷ ﻨﺎﯾﻲ اﺳ ﺘﺎد ﻣﻄﮭ ﺮي ﺑ ﺎ
ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﺳﺘﺎد در ﺷﺮح اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﻲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻲ ﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣٢٠ﻣﻦ از ﻗﻢ ﺑﮫ اﺻﻔﮭﺎن رﻓﺘﻢ و ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر در اﺻﻔﮭﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﻮار آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و از ﻣﺤﻀﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑ ﮫ ارادت ﺷ ﺪﯾﺪ از ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ و
ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺘﺎداﻧﮫ از ﻃﺮف آن ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻃﻮري ﻛﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺣﺠﺮه ﻣ ﺎدر ﻗ ﻢ ﻣ ﻲ آﻣﺪﻧ ﺪ و آﻗﺎﯾ ﺎن ﻋﻠﻤ ﺎي ﺑ ﺰرگ ﺑ ﮫ ﺣﺠ ﺮه ﻣ ﺎ
ﺑﺮاي دﯾﺪن اﯾﺸﺎن ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣٢٠ﻛﮫ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ اﺻﻔﮭﺎن رﻓﺘﻢ ،دراﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﮫ درس ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ اﯾ ﻦ ﻋ ﺎﻟﻢ
ﺑﺰرگ رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻓﮭﻤﯿﺪم ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدي اھﻞ ﺗﻘﻮا و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ روﺑﮫ رو ھﺴﺘﻢ.
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺷﯿﻔﺘﮫ و دل ﺑﺎﺧﺘﮫ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎري از اﺧﻼﻗﯿﺎت آن ﻣﺮد ﺑﺰرگ را در ﺧﻮد ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
وي در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﻲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻲ ﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﺑﺰرگ ﻣﺮدي ﻛﮫ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ آﺷﻨﺎ ﻛﺮد ﻣﻲ ﺧﻮاھﻢ
ذﻛﺮ ﺧﯿﺮي ﺑﻜﻨﻢ .ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﺮات ﻣﻲ دھﻢ و ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﯾﻚ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮد .ﯾﺎدم ھﺴﺖ ﻛﮫ در ﺑﺮﺧ ﻮرد ﺑ ﺎ او اﯾ ﻦ ﺑﯿ ﺖ ﺳ ﻌﺪي
در ذھﻨﻢ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ:
ﻋﺎﻟﻢ و زاھﺪ و ﺻﻮﻓﻲ ھﻤﮫ ﻃﻔﻼن رھﻨﺪ
ﻣﺮد اﮔﺮ ھﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﻲ ﻧﯿﺴﺖ
آﻗﺎي ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﻲ آﻗﺎي ﺷﯿﺮازي ،ﻓﻘﮫ ،ﻓﻠﺴﻔﮫ ،ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﻲ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ را ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و در آﻧﮭ ﺎ ﻣﺘﺨ ﺼﺺ درﺟ ﮫ اول ﺑ ﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ .او ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮﻋﻠﻲ را ﻛﮫ اﻛﻨﻮن ﻣﺪرس ﻧﺪارد ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻓﻀﻼي ﺣﻮزه در درﺳﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ
ھﻤﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﻛﮫ داﺷﺖ اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ارﺷﺎد و ھﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻲ ﻛﺮد.
اﮔﺮ در ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛﮫ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺮﺣﻮم ﺣ ﺎج ﻣﯿ ﺮزا ﻋﻠ ﻲ آﻗ ﺎي ﺷ ﯿﺮازي آورده اﺳ ﺖ ،دﻗ ﺖ ﻛﻨ ﯿﻢ ،ﻣ ﻲ ﺑﯿﻨ ﯿﻢ ﺑ ﺴﯿﺎري از
ﺗﻮﺻﯿﻒ ھﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

اﺳ ﺘﺎد ﻣﻄﮭ ﺮي در دوران ﺗﺤ ﺼﯿﻞ در ﻗ ﻢ از اﺳ ﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔ ﻲ از ﺟﻤﻠ ﮫ اﻣ ﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﻲ(ره) ،آﯾ ﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟ ﺮدي و ﻋﻼﻣ ﮫ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣ ﺴﯿﻦ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛﮫ اﺳﺘﺎد ﺑﮫ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿ ﮫ ﻗ ﻢ ﺳ ﺨﺖ ﻋﻼﻗ ﮫ ﻣﻨ ﺪ ﺑ ﻮد و ﺗ ﺎ آﺧ ﺮﯾﻦ روزھ ﺎي ﺣﯿ ﺎﺗﺶ  ،آرزوي ﺑﺎزﮔ ﺸﺖ ﺑ ﮫ آن ﺣ ﻮزه را داﺷ ﺖ ،در
 ١٣٣١ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ او در ﻗﻢ ھﺮ روز ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﺷﺪ .ﻃﻼﺑﻲ ﻛﮫ از او ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
در ﻏﻢ و اﻧﺪوه او ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ.
از ﺳﺎل  ١٣٣١ﺑﮫ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .آﺛﺎر ارزﻧﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﻛﺘﺎب از ھﻤ ﺎن ﺳ ﺎل
ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ او در ﺳﺎل  ١٣٣٢در ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺣﻜﻤﺖ ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .از ھﻤﺎن ﺳﺎل ورود ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿ ﻎ و ﺗ ﺪرﯾﺲ
ﭘﺮداﺧﺖ و ھﻤﻮاره در ﻓﻜﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑ ﻮد .اﺳ ﺘﺎد ﻣﻄﮭ ﺮي در ﻣﺪرﺳ ﮫ ﻣ ﺮوي ﺗ ﺪرﯾﺲ ﻓﻠ ﺴﻔﮫ ،ﺷ ﻔﺎي
ﺑﻮﻋﻠﻲ و داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ ﻋﻼﯾﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد .ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﺸﺎن در ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺮوي ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺷﮭﺎدت اﯾﺸﺎن اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻛﺮد.
ﺑﮫ ﻣﻮازات ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ھﺎي اﯾﺸﺎن در ﺗﮭﺮان ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺳﺎل  ١٣٣٤اوﻟﯿﻦ ﺳ ﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧ ﻮد را در اﻧﺠﻤ ﻦ اﺳ ﻼﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دھﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎي اﺳﻼﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در دي ﻣﺎه ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .در آﺑﺎن ﻣﺎه ھﻤﺎن
ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد را در داﻧﺸﻜﺪه اﻟﮭﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت  ٢٢ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ در آﻧﺠﺎ اداﻣﮫ ﻣﻲ دھﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از
ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺸﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ آن اﺳﺖ .اﺳ ﺘﺎد ﻣﻄﮭ ﺮي ﺑ ﮫ ﻛﺘ ﺐ ﺑ ﻮﻋﻠﻲ اﺣﺎﻃ ﮫ ﻛﺎﻣ ﻞ داﺷ ﺖ و ﻣ ﺘﻦ ﺷ ﻔﺎ و اﺷ ﺎرات ﺑ ﻮﻋﻠﻲ را در دﻛﺘ ﺮي
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻲ ﻛﺮد .ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وارد ﺷﺪن او در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺳﺎﻟﮭﺎ از داﻧﺸﯿﺎري او در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ او از
اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ آزاد ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﻲ او ﺑﺮ ھﻤﮫ روﺷﻦ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻛﮫ دوﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﻜﺎﯾﺖ از
وﺿﻊ ﺑﺪ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ رژﯾﻢ ﺷﺎه در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ دارد.
از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺘﺎب داﺳﺘﺎن راﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از داﺳﺘﺎن ھﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎده و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺟﻠﺪ اول داﺳﺘﺎن راﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ١٣٣٩ھﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ و در ھﻤﺎن ﺳﺎل از ﻃﺮف ﯾﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ١٣٣٦اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﮫ راه ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ھﻤﻜﺎري ﻣ ﻲ ﻛﻨ ﺪ .در ﺳ ﺎل
 ٣٨ﺗﺎ  ٣٧ﻛﮫ اﻧﺠﻤ ﻦ اﺳ ﻼﻣﻲ ﭘﺰﺷ ﻜﺎن ﺗﺎﺳ ﯿﺲ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد ،اﺳ ﺘﺎد ﻣﻄﮭ ﺮي از ﺳ ﺨﻨﺮاﻧﺎن اﺻ ﻠﻲ اﯾ ﻦ اﻧﺠﻤ ﻦ ﺑ ﻮد و ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭ ﻢ ﻓﻜ ﺮي و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ اﺳﻼم را در آﻧﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﺮد.
در ﺳﺎل  ١٣٤٢ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﺳﯿﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﻲ و اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي اﺑﻌﺎد ﮔ ﺴﺘﺮده ﺗ ﺮ ﻣ ﻲ ﯾﺎﺑ ﺪ و در ﻣ ﺪﺗﻲ ﻛ ﮫ
روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺑﺎغ ﺷﺎه زﻧﺪاﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ دﯾﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ رﻓﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه آﻧﮭﺎ را ارﺷﺎد و راھﻨﻤﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد .اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭ ﺮي در
ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم  ١٥ﺧﺮداد ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺖ و وﻗﺘﻲ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﮔﻮﺷ ﮫ اي از ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ھ ﺎي اﯾ ﺸﺎن ﭘ ﻲ ﺑ ﺮد او را دﺳ ﺘﮕﯿﺮ و ﺑ ﮫ زﻧ ﺪان رواﻧ ﮫ
ﻛﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﺮوﻧ ﺪه اﯾ ﺸﺎن ﻋﻠ ﺖ دﺳ ﺘﮕﯿﺮﯾﺶ ﺳ ﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﻣ ﻮرد ﺧﻄﺒ ﮫ اﻣ ﺎم ﺣ ﺴﯿﻦ(ع) و ﺟﮭ ﺖ دادن ﺑ ﮫ ﻣﺒ ﺎرزات ﻋﻠﯿ ﮫ ﺷ ﺨﺺ ﺷ ﺎه و
رژﯾﻤﺶ ﺑﻮد .ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﻲ ﻛﮫ از ﻗﻢ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رژﯾﻢ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ آزادي اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي و ﺑﺮﺧﻲ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎئ ﻛﺮدﻧﺪ.
او ﺳﺎل ھﺎ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد و از ﻛﻨﺎر ھﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻲ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺷﺖ و ھﻤ ﮫ ﻣ ﺸﻜﻼت را ﺑﺮرﺳ ﻲ و رﯾ ﺸﮫ ﯾ ﺎﺑﻲ
ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺑﺮاي آن راه ﺣﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺰﯾﺪ.
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮي اﻣﺎم(ره) در ﺳﺎل  ١٣٤٢ھـ .ش ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ﺗ ﺎ رھﺒ ﺮي روﺣ ﺎﻧﯿﻮن و ﻣ ﺮدم را ﺑﺮﻋﮭ ﺪه
ﺑﮕﯿﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﻮن ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻲ(ره) ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از زﻧﺪان آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻛﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن از ﻃﺮف رژﯾﻢ و ﻣﺒﺎرزه اﻣﺎم(ره) ﺑﺎ آن ،اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺗﺮﻛﯿﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻲ(ره) ﺑﮫ ﺗﺮﻛﯿﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﻲ(ره) ﺑ ﺎ
دراﯾﺖ ﺑﮫ رھﺒﺮي ﻣﺮدم ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ ارﺷﺎد را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٥١ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ
ارﺷﺎد ﺗﻌﻄﯿﻞ و اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮي دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از آزادي ﺑﺎ اﯾﻦ ﻛﮫ رژﯾﻢ اﯾﺸﺎن را از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،وﻟﻲ اﯾﺸﺎن از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮭﺮه را
در ارﺷﺎد ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﺮد .در ﺳﺎل  ١٣٥٧ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻲ اﯾﺸﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﮭﺎﺟﺮت اﻣ ﺎم(ره) ﺑ ﮫ ﭘ ﺎرﯾﺲ اﯾ ﺸﺎن ﺑ ﺮاي
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﻲ رود و در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻣﺎم ﻧﻈﺮات ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ از ﻃﺮف اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻲ(ره) ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻋﮭﺪه اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﺎم(ره) ﺑﮫ ﺗﮭﺮان
ﺑﺎزﻣﻲ ﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎم(ره) ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻮي درﻛﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﺧﻮد اداﻣﮫ دادﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠و  ٣٠دﻗﯿﻘﮫ روز ﯾﺎزدھﻢ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺳﺎل  ١٣٥٨ھﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺑﮫ آرزوي دﯾﺮﯾﻨﮫ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﻲ ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ و
ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ( ع) زﺑﺎن ﺣﺎل او ﺑﻮد :ﻓﺰت و رب اﻟﻜﻌﺒﮫ.
در زﻧﺪﮔﻲ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ درﺳﻲ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ راه ﮔﺸﺎي ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ھﺎﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﮫ در راه ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ
اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻗﺪم ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﺳﺨﺘﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.

