دبيرستان دين و دانش قم فراتر از گچ و تخته سياه
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در جامعه تنگ خواهد کرد.
خطرناکتر از رويکرد يادواره رويکرد عظمت به تاريخ
اس��ت و همچنانکه عنوان ش��د اين رويکرد ملتي را به
بيراهه عصبيت ناسيوناليس��تي خواهد کش��اند؛ اينکه
داريوش و کوروش و خش��اياري يا ابن س��ينا و موالنا و
ابوريحاني در تاريخ بيابيم و به تماميت مليت خود تبديل
کنيم و تمام روزنههاي نقد را ببنديم .خود را نخس��تين
و بهترين بدانيم اينکه «هنر نزد ايرانيان اس��ت و بس»
ما سرچشمه همه خوبيها و زيباييها هستيم و هر که
غيرماست نمیفهمد ،ما را به بنبست میکشاند.
محققان آلماني زمان��ي به تبعيت از گزنفون و ديگر
تاريخنگاران دنياي باستان يونان ،ايرانيان را «فاقد خرد»،
«زن صفت و ترس��و» و «بربر» ميدانس��تند اما بزودي
مشخص ش��د که ايرانيان و آلمانيها از يک نژادند .بايد
راه حل��ي براي ماجرا پيدا ميش��د .راه حل اين بود که
بگويند ايرانيان با ساميها اختالطنژادي داشتهاند و آنچه
در اين فرهنگ نازيباست ،نه متعلق به خون پاک آريايي
بلکه ريشه در بيخردي و تنبلي سامي دارد.
تم��ام اين ماجرا و ب��ه در و ديوار کوبي��دن خويش از
يک سوءتفاهم تاريخي سرچشمه ميگرفت و نيز رويکرد
غيرانتقادي و عظمتمحور نسبت به تاريخ غرب .نيچه حق
داشت با تاريخ عظمت بستيزد .تاريخنگاري که به گزنفون
مراجعه ميکرد حتي اين ترديد را به خود راه نميداد که
مگر از دش��من چيزي جز اين تحليل بايد انتظار داشت؟
ايراني��ان چگونه بزدل و ترس��و يا به تعبي��ر گزنفون «زن
صف��ت» و فاقد خرد بودند اما آتنيها به هواداري ایرانیان
با همميهنان خويش ميجنگيدند يا مقدونيهاي مخالف
ايران را لو ميدادند .به عنوان مزدور زير نظر افسران ايراني
به ارتش ايران خدمت ميکردند تا کشاورز ايراني به بهانه
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نيچه در رساله <سودمندیها
و ناسودمندیهای تاریخ برای
زندگ�ی> خودآگاه�ي تاريخ�ي را
سنگبناي حرکت و پااليش اجتماعي
ميدان�د و از اي�ن زاوي�ه جنب�ش
«پااليش فرهنگي و اخالقي» در آلمان
را مورد انتقاد قرار ميدهد
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محم�د مطل�ق  /هاينريش بروگش در «س��فر
به دربار سلطان صاحبقران» به ماجراي نخستين شبي
اشاره ميكند كه به همراه هيأت دولت پروس و در رأس
آنها بارون منوتولي در گمرك ايران گذراندهاند؛ ش��بي
سرد و برفي ،اتاقي كوچك و گلي با شيشههاي شكسته
پنج��رهاش و منقلي زغ��ال كم ج��ان .روز بعد بروگش
در س��ينهكش كوه عمارتي بزرگ ش��بيه قصري ويران
ميبيند ،از رهگذران ميپرسد ،ميگويند« :كاروانسراي
ش��اه عباس است .از اين عمارتها در ايران زياد هست»
بروگ��ش وقتي به عمارت س��ر ميزند حيرت ميكند از
بزرگياش و استحكام و زيبايياش« .چنين عمارتي بود
و ما شب در بيغوله سر كرديم!؟ » اين قصه جابهجا تكرار
ميش��ود تا اينكه او را به نتيجهاي عجيب ميرس��اند:
«در ايران هيچ پس��ري دوست ندارد در خانه پدر بماند
و آب��اد كند .عمارت پدر را رها ميكند تا ويرانه ش��ود و
خود عمارتي محقرتر از آن ميسازد ».اين عبارت را فرد
ريچاردز نيز كه در دوره پهلوي اول به ايران آمده بيکم
و کاست تکرار ميکند آنگونه که گويي جمالت بروگش
را برداشته و در نوشته خود كپي كرده است.
گويي در اين س��رزمين هر سلسلهاي كه بر سر كار
آمده ،پيش��ينيان خود را نه پدر ،بلكه دش��مني خوني
دانس��ته كه بايد عمارتش را با خاك يكسان كرد يا رها
كرد تا خود ويرانه ش��ود .ناچار با اين س��خن همراه بايد
شد که اروپاي مدرن ،سنتيتر از ايران سنتي است؛ هنوز
بناهاي هفتصدساله در غرب مورد استفادهاند .ديگر چه
اعتمادي ميتوان داشت به تاريخ؟
از جمله هنرمندان و روشنفکراني که در تاريخ ايران
به ديده ترديد نگريس��ته و در عين حال بيشترين بهره
را از آن بردهان��د ،بايد به احمد ش��املو ،بهرام بيضايي و
گلش��يري اشاره کرد .شاملو زبان آرکائيک يا باستاني را
براي شعر برميگزيند اما مدام به تاريخ ميتازد و ديگران
را نيز به ترديد دعوت ميکند .گلشيري الاقل در شازده
احتج��اب با تاريخ به جنگ تاريخ م��يرود .بيضايي نيز
دستمايههاي روايي خود را از تاريخ ميگيرد و پيوسته به
روايتهاي دروغين آن تاكيد دارد .اين دوگانگي از کجا
ميآيد :نيچه در رساله <سودمندیها و ناسودمندیهای
تاری��خ برای زندگی> خودآگاهي تاريخي را س��نگبناي
حرکت و پااليش اجتماعي ميداند و از اين زاويه جنبش
«پاالي��ش فرهنگي و اخالقي» در آلم��ان را مورد انتقاد
قرار ميدهد .او معتقد است اين جنبش نگاه درستي به
تاريخ ندارد .فريدريش نيچه در اين رس��اله به سه شکل
از رو به رو ش��دن با تاريخ ميپ��ردازد« :تاريخ عظمت»،
«تاريخ ي��ادواره» و «تاري��خ انتقادي» .نيچ��ه دو مدل
نخست را در نهايت نوعي «مواجهه از سر شکم سيري با
تاريخ» ميداند که نه سودمندي بلکه ناسودمنديهاي
آن هس��تند و ملتي را يا به س��رگرميهاي بيهوده يا به
ناسيوناليسم احساس��ي و نه ميهن پرستي از سر تعقل
و خرد ميکش��اند .اينکه دور هم جمع ش��ويم و چشم
به تلويزيون يا نقالي که به پش��تي تکيه داده ،داس��تان
س��رگرم کنندهاي از تدبير لطفعليخان و شجاعت نادر
و کينه آغامحمدخان بش��نويم ،به خودي خود کاري از
پيش نخواهد برد و چه بسا در ميان عامه مردم به شکلي
از سواد و دانش و دانايي نيز تعبير شود که درواقع بدلي
از دانش بوده و همواره بدل دانش جاي دانش حقيقي را

قسمت دوم

جنگ از کارش باز نماند و اين چگونه فرهنگ نابخردانهاي
بوده ک��ه الاقل دوب��ار در زمان هخامنش��يان يهوديت و
يهوديان را نجات داده و در زمان ساس��انيان همين نقش
را با پذيرش پناهندگي صدها هزار مس��يحي براي جهان
مس��يحي بازي ک��رده اس��ت؟ در اين مي��ان آنچه باقي
ميماند به اعتقاد نيچه «تاريخ انتقادي» است که بيهيچ
تعصبي ميتواند بتازد ،نقد کند و درس��ت و نادرست را از
دل داالنهاي تاريک تاريخ بيرون بکش��د و از اين رهگذر
خلقيات و ريشههاي آن را شناخته و درنهايت به برنامهاي
براي تزکيه اخالقي و پااليش فرهنگي تبديل شود .تاختن
به تاريخ براي ساختن آن .آيا رمان با «نقد تاريخ» به عنوان
محصول فکري و رفتاري طبقه باالدست و صاحبان قدرت
همان «تاريخ انتقادي» اس��ت؟ گس��ترش سواد ،صنعتي
شدن و شکلگيري طبقه متوسط و توسعه آن چه ارتباطي
با رمان دارد؟
زمينههاي پيدايش رمان
تئوريسينهاي فرانس��وي «دنكيشوت» سروانتس
(1605ميالدي) و نظريهپردازان انگليس��ي «رابينسون
كروزو» دانيل دفو ( 1719ميالدي) را نخس��تين رمان
ميدانند .تئوري ميانه ديگري نيز وجود دارد كه با وجود
بيش از يك قرن اختالف زماني ،هر دو اثر را باهم سرآغاز
جريان «ثبت خودآگاه واقعيت» ارزيابي ميكند .جرياني
كه از نيمههاي قرن هجدهم – عصر روشنگري -به اين
سو به شكلي معنادار گسترش پيدا كرد و جاي قصههاي
پندآموز ،افسانههاي جن و پري و حكايتهاي عاشقانه را
گرفت .يعني آنچه به دوره رمانس شهرت دارد.
مارت��ه رابرت (ب��ه نقل از کتاب «نظريهه��اي روايت»
واالس مارتين) به دو دوره داستاننويسي «پيش رمان» و
«رمان» پرداخته و مينويسد کودک در دوره پيش اديپي،
ناگزير از تقسيم عشق با برادران و خواهران است و نوميد
از نقايص والدين ،خيال ميکند کودکي سرراهي است که
پدر و مادرش پادشاه و ملکه بودهاند ،اما در دوره دوم رشد،
خيال پردازيهاي استوار بر اصل لذت با کشف واقعيتهاي
تولد فرو ميپاشد و کودک شايد خود را فرومايهاي بياصل
و نسب بپندارد که بايد با همه دنيا دربيفتد تا بتواند خود به
مقامي برسد و راه موفقيت در آينده را به شکلي «منفرد»
پيدا کند .همان طور که مشخص است در دوره اول رشد
نوعي ايدهآليسم ،اخالقگرايي ،غلبه عشق و تقسيم آن از
جمله شاخصههاي اصلي هستند اما در دوره دوم واقعيات
خشن ،سفر ،فرار و رهايي ،تنهايي و فرديت موضوعاتي قابل
بررس��ي هستند .حال اگر تاريخ اروپا را به دو دوره پيش و
پس از عصر روشنگري تقس��يم کنيم اين دو وضعيت را
در «کودک» غرب خواهيم ديد .بنابراين نوش��تههاي اين
ک��ودک نيز در هر دو دوره بايد نش��اني از اين خصيصهها
داشته باش��د .دنکيشوت و رابينس��ون کروزو را ميتوان
نش��انههاي بل��وغ و طليعه فرارس��يدن دوره دوم رش��د
ارزيابي کرد.
تقس��يمبندي ديگري ادبيات داستاني را به سه دوره
س و دوره رمان ،بخشبندي
ادبيات اساطيري ،دوره رمان 
ميکند که بيش��تر ناظر به خود ادبيات و روايت اس��ت
در حالي که تقسيمبندي مارته رابرت برپايه روانشناسي
فرويد و تعميم «روانشناسي رشد شخصيت» بر مراحل
رشد يک ملت است.
ادامه دارد
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مدرس��ه دين و دان��ش همچنين به نح��وه اعزام
ش��هيد بهش��تي به آلمان و پذيرش مس��ئوليت
مركز اس�لامي هامبورگ ميپردازد .دو سال پس
از رحل��ت آيتاهللالعظمي بروج��ردي ،به تصميم
حضرات آيات ميالني و خوانساري ،شهيد بهشتي
را در سال  1346براي مسئوليت سرپرستي مركز
اس�لامي هامبورگ به آلمان اعزام كردند و در آن
زمان ،انجمنهاي اسالمي در هامبورگ و چند شهر
ديگر آلمان شكل گرفت .شهيد بهشتي دركنگره
انجمنهاي اس�لامي در آلمان همواره بر مستقل
بودن فعاليت اين انجمنها تأكيد ميكرد و يكي از
توصيههاي ايشان اين بود كه اين انجمنها بايد به
شكل صنفي فعاليت و بر اساس اهداف اسالمي با
فقر و بيعدالتي مبارزه كنند.

1

*كارشناس مسائل آموزشي

كوچكترين مسائل آموزشي و
تربيت�ي در دبيرس�تان دي�ن
و دانش مورد غفلت قرار نميگرفت و
شهيد بهشتي بر همه برنامهها اشراف
كامل داش�ت و س�عي ميكرد تمامي
پستهاي مسئوليتي را به شاگرداني
كه خ�ود تربي�ت ك�رده ب�ود ،واگذار
کند

طباطبايي تصريح ميكند شيوه اداره دبيرستان
دين و دانش از سوي شهيد بهشتي به اين صورت بود
كه دائماً براي اولياي دانشآموزان پرسشنامههايي را
ارس��ال ميكرد و از آنان ميخواست پاسخ بدهند
و وقتي پرسش اوليا ميرسيد ايشان همه سؤالها
و پاس��خها را با حضور اوليا و دانشآموزان به بحث
ميگذاشت.
اين عضو كانون دانشآموختگان مدرسه دين
و دانش با اشاره به شباهتهاي بسيار خصوصيات
اخالقي شهيد بهش��تي و امام موسي صدر گفت:
در س��ال  ،1344محمدباقر صدر كه پس��رعموي
امام موسي صدر بود از آيتاهللالعظمي خويي نقل
ميكرد كه وقتي امام موس��ي صدر قصد عزيمت
از نجف را داش��تند  ،به ايشان گفته شد كه نرود،
چ��ون اگر  2تا  3س��ال ديگر در حوزه بماند ،جزو
برجستهترين فقهاي روز خواهد شد كه در جواب،
امام موسي صدر ميگويد محل حوزهها براي من
تنگ است و ما بايد وارد اجتماع شويم و كار ناتمام
سيدجمالالدين اسدآبادي را به پايان برسانيم؛ با
اين تفاوت كه خطاي او را مرتكب نش��ويم .چون
سيدجمالالدين اسدآبادي قصد داشت اصالحات
را از رأس شروع كند و البته به جايي نرسيد.
امام موسي صدر معتقد بود كه بايد وارد اجتماع
ش��ود و دست قشرهاي ضعيف و مردمي جامعه را
بگيرد تا وقتي كه وارد جامعه ميشوند ،بتوانند حق
خود را بگيرند .اين خصوصيات اخالقي امام موسي
صدر مانند شهيد بهشتي است.

نصرتاهلل شادنوش يكي ديگر از دانشآموختگان
دبيرستان دين و دانش هم ميگويد :شهيد بهشتي
در دوراني كه هيچ تعاملي بين حوزه و مدرسه وجود
نداشت ،با يك تفكر عميق اين تعامل را ايجاد كرد؛
به گونهاي كه بسياري از مسئوالن امروز كشور در
آن زمان به عنوان دانشآموز خارج از وقت مدرسه،
آموزش علوم جدي��د را فرا گرفتند .وي ميافزايد:
آنچه بعد از پيروزي انقالب مشخص شد ،اين بود
كه عمده دانشآموزان دبيرس��تان دين و دانش از
خدمتگزاران ،كارآفرين��ان و كارگزاران امروز نظام
هس��تند .به گفته وي شهيد بهشتي هيچ ادعايي
نداشت در حالي كه باالترين و ارزندهترين خدمت
در راه آموزش طالب را ايفا كرد .عمده افراد روحاني
كه وارد كارهاي سياس��ي ش��دند ،طالب مدرسه
حقاني بودند .بنابراين به جرأت ميتوان گفت كه
الگو و سمبل ما براي تربيت و ساختن جوانان شهيد
بهشتيبود.
ش��ادنوش تصريح ميكند :كوچكترين مسائل
آموزشي و تربيتي در دبيرستان دين و دانش مورد
غفلت قرار نميگرفت و ش��هيد بهش��تي بر همه
برنامهها اشراف كامل داشت و سعي ميكرد تمامي
پستهاي مسئوليتي را به شاگرداني كه خود تربيت
كرده بود ،واگذار کند.
وي ب��ه بيان خاط��رهاي از رعايت قانون و نظم
و انضباط در اداره دبيرستان توسط شهيد بهشتي
پرداخت و گفت :روزي در زمان فعاليت دبيرستان،
به ما اطالع دادند كه امام خميني (ره) س��خنراني
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احمدرضا مس�توفي * /يكي از نش��انههاي پيشرفت در هر كشور توسعه
يافته يا در حال توس��عه ،ميزان توليد علم و دس��تاوردهاي علمي پژوهش��ي در
آن كشورهاس��ت بهطوري كه ميتوان گفت نش��انه قدرتمندي هر كشوري نه در
گستردگي و نه در ابزار و ادوات جنگي آنهاست بلكه اين سنجش بر ميزان توليد
علم و فناوري در آن كشورهاست ،اگر توليد علم و فناوري در كشوري نهادينه شود
و انديشمنداني متعهد پرورش يابند تضميني بر بقا و حفظ هويت و امنيت آن مرز
و بوم خواهد بود و اين مسأله آنقدر حائز اهميت است كه رهبر معظم انقالب نيز
همواره بر آن تأكيد داشته و در رهنمودهايشان بدان اشاره نمودهاند و حتي توليد
علم و آموزش و پرورش را مقدم بر بسياري از امور برشمردهاند.
پايه و اس��اس چنين امري در هر كشوري از جمله ايران در آموزش و پرورش
ش��كل ميگيرد و بن مايههاي شخصيتي افراد و رشد و علم آموزي آنان بستگي
به آن چيزي دارد كه در دورههاي مختلف آموزش��ي فرا گرفتهاند .اين موضوع كه
چه مقدار سيستم آموزشي كمك ميكند تا جوانان و نوجوانان از آموزش درست
بهرهمند شوند ،موضوعي مهم است اما آنچه مهمتر به نظر ميرسد ،اين است كه
اي��ن دانش آموختگان بیاموزند از آنچه آموختهاند چگون��ه بهره برده و در جهت
منافع ملي كشورش��ان به كار برند .اينگونه است كه معضلي به نام فرار مغزها از
بين ميرود و كمتر كس��ي به خدمت به بيگانگان ميانديش��د .رسيدن به چنين
سيس��تمي كه در آن آموزش صحيح در كنار روشهاي بهرهگيري از اين آموزش
وجود داشته باشد چه پتانسيلي را ميطلبد؟ آيا نخبه پروري فقط شعاري دلنشين
اس��ت يا راه حلي اس��ت كه بايد روشهاي درستي براي آن برگزيد و نهادينهاش
كرد؟ راه بهرهمندي از استعدادهاي بالقوه و بالفعل كردن آنها كدام است؟ آيا تعهد
و عالقه خدمت به كشور كافي است يا مديران و برنامهريزان بايد بسترهاي مناسب
را براي استفاده از آنچه اين نخبگان آموختهاند فراهم آورند؟
يك��ي از نخس��تين نهادهايي ك��ه وظيف��ه و تعريفش س��نجش و آموزش
دانشآموزاني است كه پتانسيل نخبه شدن را دارا هستند ،سازمان ملي پرورش
اس��تعدادهاي درخش��ان يا به اختصار (سمپاد) است كه البته اين نام نيز امروزه
ديگر برازنده آن نيس��ت چون معلوم نيست چنين مجموعهاي با اين مأموريت
ارزش��مند و مهم به چه علت در دولت قبلي از «سازمان» به «مركز» تنزل پيدا
كرده و به تبع آن با محدوديت روبهرو و مهمتر از همه با مديريتي يك سو نگر
كه كمتر نگران دغدغههاي اصلي و تعريف ش��ده س��مپاد است مواجه ميشود.
دانشآموزان سمپادي اگر چه در چند سال اخير روند مدالآوري و افتخار آفريني
خود را تا حد زيادي حفظ كردند اما اين افتخارات را نميتوان محصول مديريت و
خط مشي سمپاد در اين چند ساله بر شمرد ،چون نگاهي به نارضايتيهاي اخير
دانشآموزان و خانواده هايشان در خصوص نحوه ثبت نام ،نحوه دريافت شهريه
توسط برخي مديران مراكز سمپاد ،شیوه برگزاري و داوري جشنوارههايي كه به
عهده اين مركز اس��ت گواه اين ادعاست .اگر سري به خوابگاههاي دانشآموزان
المپيادي كه هميش��ه نيز افتخارآفرين بودهاند ،بزنيدمتوجه خواهيد ش��د اين
مدالآوريها بيش��تر مرهون غيرت خود دانشآموزان و تالش خانواده هايشان
است تا نيكانديشي مديران سمپاد و اساساً سؤال اين است كه مديريت چنين
مجموعهاي كه بسياري از وقت كاري خود را به عنوان كارشناس مسائل خانواده و
زنان در برنامههاي تلويزيوني ميگذراند آيا وقتي براي رسيدگي به امور مجموعه
متبوعش پيدا ميكند؟
با بررس��ي و آس��يب شناس��ي ريزبينانه و ديدن حقايق اس��ت كه ميتوان به
آسيبشناس��ي و رفتار شناس��ي درست در هر زمينه دس��ت يافت و در خصوص
نخب��گان و دانشآموزان تيزه��وش بيش از پيش حائز اهميت اس��ت ،مهمترين
چالش��ي كه پيش روي سمپاد اس��ت ،چالش مديريتي است و براي جلوگيري از
چنين آسيبي كه در آيندهاي نه چندان دور تبعات جبران ناپذيري بر جا خواهد
گذاشت بايد مديران ارشد و وزير آينده آموزش و پرورش چارهجويي كنند.

محس�ن غالمی /م��دارس و مكتبخانهها
همواره در رشد و توسعه جوامع بشري مؤثر بودهاند،
اما در اين ميان بعضي از مدارس هستند كه در روند
تاريخي و تحوالت سياسي و اجتماعي نقش ويژهاي
را بازي كردهاند .به طوري كه نام و نشان آنها نهتنها
به صرف نقش و جايگاه يك مدرسه بلكه به عنوان
كانون تحوالت مطرح است .مدرسه «دين و دانش
قم» كه حدود  60س��ال از تأس��يس آن ميگذرد
از جمله مدارسي است كه دانشآموختگان آن در
جريان انقالب اسالمي و س��الهاي پس از آن در
جايگاههاي مديريتي كشور نقش داشتهاند.
مجوز تأسيس دبيرس��تان دين و دانش قم در
چهارم تيرماه سال  1334به امضاي دكتر محمود
مه��ران ،وزير فرهنگ وقت به آقاي مهدي حائري
ارائه ش��د .بعد از دو ماه نيز مهدي حائري به دليل
كس��الت ،آقاي س��يدمحمد بهش��تي را به عنوان
مسئول اين مدرسه معرفي كرد.
حال پس از حدود  60س��ال از تأس��يس اين
مدرسه همزمان با هشتاد و پنجمين سالروز تولد
شهيد آيتاهلل دكتر بهشتي  ،كانون دانشآموختگان
دبيرس��تان دي��ن و دان��ش ق��م در ته��ران اعالم
موجوديت كرد.
دكتر س��يد محمدصادق طباطبايي به عنوان
نخستين دانشآموخته دبيرس��تان دين و دانش
ميگوي��د :اين مدرس��ه با ي��ك كالس با ظرفيت
ح��دود  28دانشآموز در س��ال  1334راهاندازي
ش��د .در اين مدرس��ه همزمان با تعلي��م دروس
حوزوي ،علوم جديد مانند تاريخ اس�لام ،فلسفه،
رياضيات ،جغرافياي اس�لام ،زبان خارجي و غيره
تدريس ميشد.
به گفته وي ،آيتاهلل شبيري زنجاني ،آيتاهلل
س��بحاني ،آيتاهلل دكتر ش��هيد مفتح و آيتاهلل
مصب��اح يزدي از ش��اگردان اين مدرس��ه بودهاند.
همچنين شهيد بهشتي زبان انگليسي ،شهيد دكتر
مفتح ش��رعيات ،آيتاهلل مكارم ش��يرازي عربي و
علياصغر فقيهي ادبيات را تعليم ميدادند.
ازجمله خصوصيات اخالقي شهيد بهشتي اين
بودك��ه در آن زمان چون امكان��ات تكثير نامهها
محدود بود ،ايش��ان تمامي مكاتبات و پاسخهاي
خود را آرش��يو ميكردند تا در زمان الزم استفاده
شود .وي عنوان ميكند ايده مدرسه دين و دانش
اي��ن بود كه اصول دين و دانش با يكديگر مغايرت
ندارند .وي با بيان خاطرهاي ميگويد روزي شهيد
بهشتي در سخنراني كه در مدرسه حقاني برگزار
ش��د ،نس��بت به انتقادات تند برخي طالب مانند
مصباح يزدي به دكتر شريعتي ،خطاب به طالب
گفت :اگر اين وضع آزاردهنده ادامه پيدا كند ديگر
در اينجا س��خنراني نميكنم .اي��ن دانشآموخته

دارند ،بنده به اتفاق يكي از دوس��تان پاي صحبت
امام نشستيم و از كالس درس غافل شديم و وقتي
به مدرسه رسيديم ،شهيد بهشتي علت تأخير را از ما
پرسيد و گفتيم كه پاي صحبت امام خميني بوديم
و حاضريم تمام صحبتهاي ايشان را براي صحت
حرفمان براي شما بنويسيم .شهيد بهشتي گفتند،
اين صحبتها را بنويس��يد ،اما غيبت ش��ما جاي
خودش محفوظ است و در كارنامه قيد ميشود.
همچنين محمدحس��ن اصغرنيا ،يكي ديگر از
دانشآموختگان دبيرستان دين و دانش ،با اشاره به
اين كه شهيد بهشتي معتقد بود اگر نهالي كاشته
ميشود بايد منتظر محصول آن ماند ،گفت :انگيزه
شهيد بهشتي اين بود كه افرادي را تربيت كند كه
به عنوان سرمايههاي اجتماعي ،اداره كننده آينده
كشورباشند.
اصغرني��ا ميافزاي��د :از ديگ��ر خصوصي��ات
شهيدبهشتي به عنوان مسئول دبيرستان اين بود
كه مس��تقيماً بركار دانشآموزان نظارت و كارنامه
آنان را شخصاً امضا ميكرد .شهيدبهشتي از ساعت
 3بعدازظه��ر كه مدرس��ه دي��ن و دانش تعطيل
ميشد ،اقدام به تشكيل كالسهاي تربيتي علوم
جدي��د ميكرد و دانشآم��وزان را با دروس جديد
آشنا ميساخت ضمن آن كه مسائل آموزشي را در
اولويت قرار ميداد و پاي صحبت افراد مينشست.
همچنين از كارهاي ماندگار شهيد بهشتي اين
بود كه هيچ زمان متكي ب��ه دولت نبود .در مركز
اس�لامي هامبورگ هم تجار ايراني آن شهر را دور
هم جم��ع و تأكيد ميكرد همه امور ايرانيها بايد
مردمي اداره ش��ود .به گفته وي ش��هيد بهش��تي
زماني كه از آلمان بازگشتند به لحاظ نيازي كه به
وجود ايشان بود ،اجازه داده نشد كه ديگر به آلمان
بازگردند .وي با اش��اره به اين كه س��اده زيستي از
خصوصيات شهيد بهشتي بود تأكيد ميكند كه در
لباس پوشيدن و مرتب بودن ايشان زبانزد روحانيون
بوده است .در حالي به شصتمين سالگرد تأسيس
دبيرستان دين و دانش قم نزديك ميشويم كه اين
مدرس��ه از حالت كانوني خود خارج شده و اكنون
زيرنظ��ر وزارت آموزش و پرورش اداره ميش��ود و
نقش و جايگاه گذشته خود را از دست داده است.از
اين رو جمعي از دانشآموختگان و فارغالتحصيالن
دبيرس��تان دي��ن و دان��ش همزمان با هش��تاد و
پنجمين سالروز تولد شهيد دكتر بهشتي بنيانگذار
اين مدرسه در روز پنجشنبه ،مصادف با عيد سعيد
غدير در محل اين دبيرس��تان در قم ضمن اعالم
موجوديت كانون دانشآموختگان دبيرستان دين و
دانش به تبيين مباني معرفتي اين اقدام فرهنگي
پرداخته و ياد و خاطره آيتاهلل ش��هید بهشتي را
گرامي ميدارند.

2

سمپاد در مسير افول  8ساله

1

یادداشت

3 4 6 7 8 5

14

جـــامعه

سال نوزدهم شماره 5493
چهارشنبه  1آبان1392

editorial@iran-newspaper.com

www.iran-newspaper.com

